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BIJDRAGEN 

Zoden aan de dijk 
Kleinschalige dijkbouw in de late prehistorie 
en protohistorie van noordelijk Westergo1 

JOS BAZELMANS,2 DANNY GERRETS3, JAN DE KONING4 EN PETER VOS5 

met een bijdrage van Richard Exaltus^ 

1. Luigi Pigorini: een dubbele rehabilitatie? 

Dijken, of liever ringdijken, spelen in het archeologisch onderzoek van het 
Noord-Nederlandse terpengebied al lange tijd een vooraanstaande rol. De eerste 
pogingen in het laatste kwart van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw ringdijken aan te tonen onder, in of op terpen waren alle geïnspireerd op de 
vergelijking die werd gemaakt tussen de Noord-Nederlandse terpen en de zoge
heten terremaré1 van de Italiaanse Po-vlakte. Sinds het begin van de jaren zestig 
van de negentiende eeuw was in de Italiaanse landstreek Emilia intensief studie 
gemaakt van deze door mensen opgeworpen heuvels, die qua hoogte en omvang 
goed met de terpen zijn te vergelijken (fig. 1). Zoals de terpen, werden ze ook 
afgegraven voor de winning van vruchtbare aarde: terra mama ('zwarte aarde'). 
Volgens de vooraanstaande Italiaanse archeoloog Luigi Pigorini waren de terre
maré, waarvan er zo'n zestig bekend zijn, rechthoekige nederzettingen uit de 
Bronstijd8 die omgeven werden door een gracht en een met houten constructies 
verstevigde dijk (fig. 2).9 Binnen de met water gevulde omwalling stonden volgens 
Pigorini paalwoningen: in feite waren terremaré meeroevernederzettingen op het 
droge! Een laagsgewijze ophoging binnen de omwalling vond plaats doordat afval 
via luiken onder de huizen werd gestort. 

Pigorini beperkte zich niet tot een beschrijving van de terremaré als nederzet-
tingsvorm, maar zocht ook naar een centrale plaats voor de bewoners van de terre
maré in de laat-prehistorische geschiedenis van het Italische schiereiland. Volgens 
hem waren de Terramaricoli emigranten uit het merengebied van Oostenrijk en 
Zwitserland en uiteindelijk emigranten van Indo-Europese herkomst, dat wil zeg
gen van over de Alpen. Hongarije kwam als herkomstgebied in aanmerking omdat 
volgens hem ook daar terremaré te vinden waren. Na een eeuwenlang verblijf in de 
Po-vlakte, waar ze dus vasthielden aan de voorouderlijke gewoonte paalwoningen 
te bouwen, ook al was het op het droge, waren ze opnieuw gedwongen te migre
ren, deze keer naar de benedenloop van de Tiber. Hier legden ze de grondslag voor 
de voor Italië zo belangrijke Villanova-cultuur. Omdat in de plattegrond van de ter
remaré de latere Romeinse stadsordening was te herkennen, konden de bewoners 
ervan beschouwd worden als de directe voorouders van de Romeinen. 

In de eerste decennia van deze eeuw werd Pigorini's Terramara-theotie 
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1. Italiaanse terremare (overgenomen uit Säflund 1939, Tafel 1). 

onderwerp van kritiek en uiteindelijk algemeen verworpen. Ze werd zelfs 
beschreven als 'an ideal epic more in the spirit of Vergil than of sober archaeolo-
gy'.10 Overduidelijk is dat Pigorini's archeologische 'oorsprongsmythe' voor het Ita
liaanse volk een rechtvaardiging moest bieden voor de Italiaanse eenwording die 
in 1861 tot stand was gekomen.11 Tegen het begin van de Tweede Wereldoorlog 
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2. Negentiende-eeuwse reconstructie van een Italiaanse terremare 

(overgenomen uit Messerschmidt 1935, Tafel 4) 

kwam ten slotte ook Pigorini's beschrijving van de terremare zelf onder vuur te 
liggen. Volgens de Zweed Gösta Säflund was er geen sprake van paalwoningen 
maar konden alle palen geduid worden als elementen van de vlechtwerkwanden 
van hutten.12 Ook van een strenge, op haakse assen georiënteerde ordening van 
de nederzetting was geen sprake. Ten slotte bleek dat de terremare vaak waren 
aangelegd op hoogtes waar het onmogelijk was een met water gevuld bekken te 
creëren. 

Mede door Säflunds kritiek geraakte het onderzoek van de terremare in het 
slop.13 Opmerkelijk is echter dat nieuw veldonderzoek sinds de jaren zeventig 
geleid heeft tot de gedeeltelijke rehabilitatie van Pigorini's ideeën.14 In de eerste 
plaats is weliswaar geconstateerd dat in de terremare zeker geen water stond, 
maar tevens dat het loopvlak en de bodem van een deel van de huizen zich wel 
degelijk op een aanzienlijke hoogte bevonden boven het oppervlak: dus toch 
paalwoningen met verhoogde looppaden ertussen! In de tweede plaats laat een 
deel van de terremare een planmatige, stadsachtige ordening zien, zonder dat dit 
in verband gebracht hoeft te worden met de rechthoekige bebouwing van latere 
Romeinse steden en militaire kampen. In de derde plaats is er ondanks een dui
delijke eigen identiteit van de Terramara-cultuur sprake van een overtuigende 
verwantschap tussen de materiële cultuur van de terremare en die van nederzet
tingen rond de Noord-Italiaanse meren. Ook aan de overeenkomsten tussen de 
terremare en de Hongaarse tells wordt weer aandacht besteed. In de vierde en 
laatste plaats waren de Terramaricoli wel degelijk migranten, want aan het begin 
van de bouw van de terremare is sprake van een relatief grootschalige kolonisatie. 
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Tot zover de curieuze geschiedenis van het onderzoek van de Italiaanse 
terremare. 

Vrijwel onmiddellijk nadat Luigi Pigorini en zijn collega's Pellegrino Strobel en 
Gaetano Chierici hun eerste bevindingen met betrekking tot de terremare van 
Emilia hadden gepubliceerd, noteert Rudolf Westerhoff, de Groninger arts die 
samen met G. Acker Stratingh eerder het antropogene karakter van de terpen had 
aangetoond,15 dat beide nederzettingsvormen opgebouwd zijn uit afval.16 Hoewel 
het Italiaanse onderzoek dus al snel doordrong tot het noorden, kreeg het grote 
internationale bekendheid door de lezingen van Pigorini op de internationale 
congressen voor prehistorische antropologie en archeologie in Bologna en Stock
holm, respectievelijk in 1871 en 1874. Op beide congressen was lacob Dirks, 
bekend bestuurslid van het Friesch Genootschap, aanwezig en hij moet, zoals uit 
de aanhef blijkt van een artikel van Pigorini, de laatste en de toehoorders erop 
attent hebben gemaakt dat de terpen de ' terramares van de historische tijd zijn'.17 

De ontmoeting van Dirks en Pigorini in Bologna en Stockholm mondde uit in het 
beroemde bezoek van Pigorini aan Nederland in augustus en september 1881.18 

Na een verblijf in Leiden, bij de conservator 'Klassieke en Nederlandse Oudheid' 
van het Museum van OudhedenWûlem Pleyte, en een rondgang langs de Drentse 
hunebedden, die op Pigorini overigens weinig indruk maakten,19 meldt hij zich 
bij Dirks in Leeuwarden. Deze stelt hem in de gelegenheid op 22 augustus de 
terpafgraving van Aalsum, boven Dokkum, te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt 
voor het eerst tijdens een terpafgraving een ringdijk geconstateerd. We laten 
Pigorini zelf, in een vertaling van Dirks, aan het woord: 

'Terwijl ten zuiden aan de buitenkant van het terp, de rand van de sloot uit den natuurlijken 
grond bestaat, welke grond versmelt en verbonden is met het aangrenzend maaiveld (cam-
pagna) verheft zich, in tegendeel, in het noorden, dat wil zeggen naar het centrum van de 
verblijfplaats (stationé) de rand of oever van de sloot [fossa), zeer aanzienlijk, - is gevormd of 
bestaat uit zuivere klei, - heeft eene basis van eenige meters, en is volkomen afgescheiden 
van de materialen die de sloot vullen, en van die van de binnenzijde van het terp. Kortom 
we vonden daar een waren dijk, alleen uit aarde samengesteld, die, ten zuiden, met zijnen 
voet of grondslag den oever of rand van de sloot vormt, en, ten noorden, dient om alles te 
bevatten wat de bewoners van deze plaats er in opstapelden'.20 

Ook de binnenste, laagsgewijze opvulling van de terp deed Pigorini aan de Itali
aanse terremare denken. Hoewel hij geen resten vond van palen, kon de eigenaar 
van de terp hem meedelen dat bij voorafgaande afgravingen wel degelijk verti
caal in de grond geplaatste palen waren gevonden.21 Ook binnen de Friese ring
dijken hadden, zo moest Pigorini constateren, dus paalwoningen gestaan. 

Volgens Pigorini hadden de dijken van de terremare en van de terpen een 
dubbele defensieve functie: ze dienden ter bescherming tegen water en vijanden. 
Vreemd was het in dat verband dat de bewoners van de terpen en terremare niet 
onmiddellijk hadden gekozen voor de aanleg van een heuvel maar slechts voor 
een bekken. Volgens Pigorini was dat omdat ze zo een 'ledige ruimte' onder het 
huis creëerden voor hun afval of omdat 'de klei uit de moerassige plaatsen 
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moeilijk te bekomen was'. Het was ook mogelijk dat zij vasthielden aan de bouw 
van paalwoningen in waterrijke bekkens omdat 'zij allen behoorden tot de groote 
(dat is Indo-Europese, JB et al.) landverhuizing, die de gewoonte had in paalste
den te wonen'.22 Het bezoek van Pigorini had daarmee niet alleen geleid tot de 
oplossing van het probleem van het ontstaan en de opbouw van de terpen (het 
'terpenprobleem'), maar ook tot de opname van de Friezen in een diep in de pre
historie gewortelde genealogie die vele Europese volkeren omvatte, inclusief het 
Italiaanse! 

Wat Pigorini in Aalsum heeft gezien, is voor een groot deel duidelijk: de sloot 
rond de terp en de gelaagde structuur van het binnenste van de terp komen ons 
immers bekend voor. Wat we ons bij de meters brede en 'aanmerkelijk op den 
grond verheffende'23 dijk moeten voorstellen is echter onduidelijk. Dat Dirks en 
anderen zijn interpretatie zonder kritiek accepteerden, is vooral terug te voeren 
op de grote autoriteit van Pigorini; in die dagen was hij in internationaal verband 
een toonaangevend archeoloog.24 Daarnaast moeten we niet vergeten dat de ont
dekkingen in de jaren vijftig van de negentiende eeuw van de alpiene paalwo
ningnederzettingen een grote uitwerking hadden zowel op het populaire als het 
wetenschappelijke denken.25 

Ringdijken komen we een kwart eeuw later opnieuw tegen in het werk van 
vader en zoon Elema.26 Zij publiceerden in 1907 een voor die tijd vernieuwende 
en indrukwekkende verhandeling over de Groninger wierde van Toornwerd.27 In 
hun beschouwingen, waarin nergens naar Pigorini wordt verwezen, is zelfs spra
ke van twee ringdijken; beide bedoeld als verdediging tegen het door de tijd heen 
steeds maar stijgende water. De eerste, en jongste, bevindt zich op de top van de 
wierde: 

'Eigenaardig was het, dat de hoogte op het midden der wierde ongeveer 1 Meter geringer 
was dan het hoogste gedeelte verder naar de randen. Dit maakt den indruk alsof er in eene 
latere periode een soort ringdijk midden op de wierde is aangelegd'.28 

Ze proberen echter ook aannemelijk te maken dat de terp zijn oorsprong vindt in 
een ringdijk: 

'[...] aan de randen der wierde vindt men nergens mest of door mest zwart gekleurde lagen, 
waaruit we zouden willen afleiden, dat de wierde oorspronkelijk niets anders was dan een 
ringdijk, met een betrekkelijk opgehoogd middengedeelte. Door het verblijf van mensch en 
dier werd echter in den loop der tijden door allerlei afval, benevens opgebrachte klei, deze 
kom meer en meer opgevuld zoodat we ons kunnen voorstellen, dat op het einde dezer eer
ste periode de wierde een massief geheel vormde en vrijwel het uiterlijk van eenen platten 
heuvel had gekregen'.29 

Hoewel Pigorini's ideeën duidelijk in het werk van de Elema's doorklinken, blijkt 
uit hun bespreking van de aangetroffen houten palen en constructies dat ze de 
optie van paalwoningen niet serieus nemen. 

In een naschrift bij het artikel van de Elema's stelt de conservator van het 
Leidse Museum van Oudheden Jan Holwerda - terecht - dat de onderste ringdijk 
als een duidelijk grondspoor in het terpprofiel zichtbaar had moeten zijn, en dit 
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is niet het geval zoals duidelijk blijkt uit het prachtige door de Elema's bijgevoeg
de terpprofiel.30 Ook Holwerda gelooft niet dat er paalwoningen op de plaats van 
de terpen hebben gestaan; hij betwijfelt zelfs of er mensen op terpen hebben 
gewoond! Volgens hem werden ze namelijk slechts incidenteel als vluchtheuvels 
gebruikt.31 Iedere vergelijking met de Italiaanse terremare ging dus in zijn ogen 
mank. 

In zijn bekende Beschouwing over het tegenwoordige standpunt onzer kennis 
van de Nederlandse terpen uit 1907 toont ook de Leidse hoogleraar scheikunde 
J.M. van Bemmelen zich kritisch ten aanzien van paalwoningen èn ringdijken, 
hoewel hij de aanwezigheid van beide in de terpen niet op voorhand wil uitslui
ten.32 Uit zijn bespreking blijkt dat ringdijken in zijn tijd uitsluitend werden 
gezien als een bescherming van de bewoning tegen overspoeling door de zee. 
Bedijking van akker- of hooiland was niet aan de orde omdat de Friezen in dit 
vroege stadium, en dit was in Van Bemmelens tijd een algemeen geaccepteerde 
opvatting, nomadische Germanen waren die uitsluitend aan veeteelt deden.33 

Akkerbouw op kwelders was ook onmogelijk en alle granen moesten daarom 
geïmporteerd worden van de hoge gronden. Pas in de vroege Middeleeuwen, zo 
stelt Van Bemmelen, werden de Friezen landbouwers en waren de eerste bedij
kingen noodzakelijk.34 

Met het intensieve en langdurige terpenonderzoek van Van Giffen kwam de 
discussie over paalwoningen en ringdijken al snel in een ander vaarwater. De 
opgravingen in het Groningse Wierhuizen in 1916 en 1917 maakten duidelijk dat 
de talrijke palen in terpen niet gezien moesten worden als de resten van paalwo
ningen, maar van op het (terp)oppervlak gebouwde boerderijen.35 Minder snel 
neemt Van Giffen afscheid van het idee van de Elema's dat terpen terug kunnen 
gaan op een ringdijk.36 Hoewel hij er voor waarschuwt dat afzonderlijke heuvel
tjes in doorsnee op een (ring)dijk kunnen lijken, en dat lijkt, zo stelt Van Giffen, in 
Toornwerd het geval, bespreekt hij een zogeheten Hürde mit trünke, een nog 
bestaande Duitse terpvorm waarvan 'het geheel bestaat uit niets dan een ring
dijk, die enkele huizen en een' vijver omsluit en tevens ook een huisje draagt'.37 

Latere opgravingen, en vooral die in Ezinge, noodzaken Van Giffen echter ook 
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3. Firdgum-kerkterp 1950-51. Noordprofiel gezien vanuit het afgegraven zuidoostelijke kwadrant 

(Halbertsma 1955, fig. IV). Op de overgang tussen de terplagen en de natuurlijke ondergrond zijn twee 

akkerlagen zichtbaar 
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deze mogelijkheid te verwerpen. In Van Giffens definitieve oplossing van het ter
penprobleem38 was geen plaats voor ringdijken, want hij trof ze nergens aan. 

Toch verdwijnen door het onderzoek van Van Giffen ringdijken niet geheel uit 
de discussie over de vroegste Noord-Nederlandse bewoningsgeschiedenis. Na de 
Tweede Wereldoorlog worden ze door verschillende auteurs genoemd, maar nu 
in een geheel ander verband, namelijk in relatie tot de bescherming van akker
land. In het begin van de jaren vijftig ontdekte Herre Halbertsma bij de gedeelte
lijke blootlegging van een artificiële steilkant van het restant van de vroegmiddel
eeuwse dorpsterp van Firdgum een dubbele akkerlaag die direct op een 
verploegde natuurlijke ondergrond ligt (fig. 3).39 In een monster van de bovenste, 
opgehoogde, akkerlaag werden verschillende tarwekorrels en één gerstkorrel 
gevonden: graansoorten die nog nooit eerder in het terpengebied waren aange
troffen. In zijn archeologische beschouwingen met betrekking tot Barradeel 
oppert Halbertsma dan ook de mogelijkheid dat het hier gaat om omwalde 
graanakkers, daar het volgens hem onmogelijk is op een onbedijkte kwelder 
graan te verbouwen.40 

Hoewel Halbertsma ondanks de Firdgumer vondst vasthield aan de veehou
derij als de belangrijkste hoofdbron van het Friese bestaan in de pre- en proto-
historie - eerst de grootschalige dijkaanleg van de volle Middeleeuwen bracht 
hierin volgens hem verandering - waren Halbertsma's waarnemingen in 1960 
voor J.M.G. van der Poel aanleiding kritiek te leveren op de gangbare gedachte 
dat de terpbewoners echte veehouders waren die slechts marginaal aan land
bouw deden.41 Uit Van der Poels beschouwingen blijkt echter hoe moeilijk het in 
die tijd was een voorstelling te maken van de mogelijkheden tot beakkering van 
onbedijkte, pre- en protohistorische kwelders; immers, men had geen goed zicht 
op de relatie tussen oude kwelderhoogtes en de toenmalige frequentie van over
spoeling. Daarnaast beschikte men niet over goed onderbouwde gegevens over 
de zouttolerantie van verschillende gewassen en over de mogelijkheden tot 
akkerbouw op onbeschermde kwelders. In deze laatste lacune werd in de jaren 
zeventig voorzien door de Groninger experimenten op de onbedijkte kwelder bij 
Ulrum, waarbij werd voortgebouwd op kleinschaliger experimenten uitgevoerd 
bij Cappelersiel, ongeveer 25 kilometer noordelijk van Bremerhaven.42 Opmerke
lijk is dat in de verslaglegging van deze experimenten nergens de mogelijkheid 
van kleinschalige bedijking van akkerareaal ter sprake komt. Misschien dat Van 
Giffens definitieve oplossing van het terpenprobleem in deze voor de Groninger 
onderzoekers maatgevend was.43 

De laatste onderzoeker die in dit historisch overzicht genoemd moet worden 
is Gilles de Langen. In zijn dissertatie over Middeleeuws Oostergo bespreekt hij 
de mogelijkheden voor akkerbouw op onbedijkte kwelders: deze zijn, zoals uit de 
Duitse en Nederlandse experimenten is gebleken, sterk afhankelijk van de 
gewaskeuze: sommige gewassen zijn op kwelders niet te verbouwen en van alle 
andere gewassen is de verbouw risicovol.^ De Langen wil dan ook niet uitsluiten 
'dat de gewassen op een bepaald moment beschermd werden door zomerdijken 



14 JOS BAZELMANS, DANNY GERRETS, JAN DE KONING EN PETER VOS 

die in dorps- of nederzettingsverband opgeworpen waren'.45 Hij wijst in dit ver
band op het Amelander hooi- en bouwland dat tot in onze eeuw werd 
beschermd door uit plaggen opgetrokken dijken. 

Recent archeologisch onderzoek in noordelijk Westergo roept de vraag op of 
ook Pigorini's ideeën met betrekking tot de terpen herwaardering verdienen. 
Genoemd onderzoek heeft namelijk voor het eerst in de geschiedenis van het ter-
penonderzoek onbetwistbare aanwijzingen opgeleverd voor kleinschalige dijk-
bouw in de late prehistorie en de protohistorie. In dit artikel wordt een viertal 
kleine dijken uit de eerste eeuw voor Chr. en de eerste en tweede eeuw na Chr. in 
detail beschreven. Het zal blijken dat ze niet, zoals Pigorini dacht, in verband 
gebracht kunnen worden met de bescherming van bewoning. Zinvoller is het De 
Langens suggestie te volgen en een vergelijking te maken met (vroeg-)moderne 
zomerdijken op de Nederlandse waddeneilanden en op buitendijks gebied van 
het Friese en Groninger vasteland. 

Zinnig is het de beschrijving en de functionele duiding van de dijken (para
graaf 6 tot en met 9) vooraf te laten gaan door een uiteenzetting over het archeo
logisch project waarbinnen deze resultaten zijn geboekt (paragraaf 2), de binnen 
het project gehanteerde onderzoeksstrategie en -methoden (paragraaf 3), een 
algemeen overzicht van de tijdens de recente opgravingen geboekte resultaten 
(paragraaf 4) en de ontstaansgeschiedenis van noordelijk West ergo (paragraaf 5). 

2. Het Regionaal Archeologisch Project Noordelijk Westergo 

In het begin van de jaren negentig voerden de archeologische instituten van de 
universiteiten van Amsterdam en Groningen op de terp Tjitsma bij het Friese 
Wijnaldum grootschalige opgravingen uit. Deze stonden indertijd in het centrum 
van de belangstelling van wetenschap, media en publiek, niet in de laatste plaats 
omdat het vondstmateriaal mogelijk wijst op de aanwezigheid ter plekke van 
vroegmiddeleeuwse Friese koningen en/of hun (ambachtelijk) gevolg.46 De uit
werking van het Wijnaldumer onderzoek verkeert intussen in een vergevorderd 
stadium47 en daarom hebben archeologen van beide universiteiten nieuwe 
onderzoeksplannen geformuleerd. Een nieuw, langlopend Regionaal Archeolo
gisch Project Noordelijk Westergo beoogt met onderzoek in de wijde omgeving 
van de terp Tjitsma gegevens te verzamelen die het mogelijk maken de in Wijnal
dum geboekte resultaten in een bredere context te plaatsen. Het is de bedoeling 
de komende jaren kleinschalige opgravingen uit te voeren op terpen op de ver
schillende kwelderruggen van noordelijk Westergo. Uiteindelijk is het doel een 
beter inzicht te verwerven in de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Wes
tergo.48 

In 1998 en 1999 is een bescheiden begin gemaakt met het project en zijn 
opgravingen uitgevoerd op twee terpen bij respectievelijk Dongjum en Peins (zie 
fig. 4).49 Het is mogelijk gebleken op basis van dit onderzoek de geschiedenis van 
beide terpen in hoofdlijnen te schetsen. In Peins-Oost begint de bewoning in de 



ZODEN AAN DE DIJ 15 

0 5km 

# terp 

4. Terpen in noordelijk Westergo. De lokatie van de opgravingen van de terpen 

1. Wijnaldum-Tjitsma (1991-1993), 2. Dongjum-Heringa (1998) en 3. Peins-Oost (1999) 

eerste eeuw voor Chr. en loopt ze door tot in de achttiende eeuw. In Dongjum-
Heringa daarentegen, neemt de bewoning pas enkele eeuwen later een aanvang 
- in de tweede eeuw na Chr. - en komt ze eerder tot een einde, namelijk in de 
volle Middeleeuwen. Ondanks deze verschillen is de ontwikkeling van beide ter
pen vergelijkbaar. Redelijk gedocumenteerd voor beide terpen is de aanleg en 
stapsgewijze uitbreiding van een huisterp uit de Romeinse ijzertijd. Na een 
onderbreking in de bewoning in de laat-Romeinse ijzertijd werden de terpen in 
de vijfde eeuw opnieuw in gebruik genomen, eerst grotendeels als akker; later 
vooral als woonplaats. Het vroegmiddeleeuws gebruik van zoden bij de bouw van 
huizen zorgde voor een fprse uitbouw van de terpen zowel in verticale als in 
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5. Dongjum-Heringa (1998). Het schoonmaken van een artificiële steilkant van een terprestant 
(foto M. Beumer) 

horizontale richting. Deze uitbouw is niet in detail te volgen, vooral door de 
grootschalige erosie waaraan de terpen ten slachtoffer vielen na het verdwijnen 
van de bewoning. Beide zijn in het begin van deze eeuw voor een belangrijk deel 
commercieel afgegraven voor de winning van vruchtbare terpaarde. Tevens is 
duidelijk geworden welke vernietigende effecten de (recente) agrarische bewer
king op het aanzien van beide terpen heeft gehad. 

In deze bijdrage zal in het kort verslag worden gedaan van de in Dongjum en 
Peins geboekte resultaten. Een opmerkelijke ontdekking in de onderste lagen van 
de terpen verdient het - vooruitlopend op de volledige uitwerking van het onder
zoek - uitvoeriger besproken te worden. Verrassend voor beide terpen zijn name
lijk de aanwijzingen voor kleinschalige dijkbouw voorafgaand aan de bewoning » 
Hoewel de eerste resultaten van de opgravingen van de terp Wijnaldum-Tjitsma 
onlangs zijn gepubliceerd, wordt ook deze terp in de beschouwingen betrokken 
omdat ook hier onder en in aansluiting op de eerste huisterp dijklichamen zijn 
aangetroffen. Voordat ingegaan wordt op de resultaten van het onderzoek in het 
algemeen en op de aanwijzingen voor kleinschalige dijkbouw in het bijzonder 
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verdienen de gevolgde onderzoeksmethoden aandacht. Een bespreking ervan 

maakt het mogelijk de hieronder gepresenteerde resultaten op waarde te schat

ten.51 

Binnen het project is niet gekozen voor het opgraven van (delen van] intacte 
terpen, zoals in Wijnaldum-Tjitsma, maar voor het onderzoek van terpen die 
gedeeltelijk ten prooi zijn gevallen aan afgraving. Terprestanten bieden namelijk 
de mogelijkheid studie te maken van zowel de artificiële steilkanten als de terpla-
gen die in het afgegraven gedeelte zijn achtergebleven. In de laatste jaren is op 
verschillende plaatsen de grote waarde aangetoond van het onderzoek van terp
zolen.52 Zoals in Peins opnieuw is gebleken, maakt deze methode het mogelijk in 
korte tijd over een omvangrijk oppervlak inzicht te krijgen in het karakter en de 
ruimtelijke organisatie van vooral de vroegste bewoningsfasen. Indien het onder
zoek beperkt blijft tot het verwijderen van de bouwvoor en het openleggen van 
zorgvuldig gekozen profielsleuven, wordt weinig of geen inbreuk gedaan op de 
overgebleven terplagen. Ook het onderzoek van steilkanten is niet nieuw en 
hoeft zijn waarde niet meer te bewijzen (fig. 5). Feitelijk bestond veel van het 
vroege terpenonderzoek uit onderzoek van verticale doorsneden.53 De laatste 
methode is echter al lange tijd niet meer, en zeker niet op grote schaal, toegepast. 
Voor de moderne archeologie van de terpen is ze opnieuw interessant, omdat ze 
zich op het grensvlak bevindt van non-destructief en destructief onderzoek. De 
ervaringen met de methode in Dongjum maken duidelijk dat met een relatief 
kleine investering in tijd en geld bijzondere resultaten zijn te boeken. 

3. Het onderzoek van artificiële steilkanten en terpzolen: de opgravingen 
Dongjum-Heringa (1998) en Peins-Oost (1999) 

Al sinds het verdwijnen van de meeste terpbewoning in de volle Middeleeuwen 
worden terpen gebruikt voor de kleinschalige winning van vruchtbare aarde. Tot 
in de negentiende eeuw werd deze gebruikt voor de verbetering van nabijgelegen 
bouw- en grasland. In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van 
de twintigste eeuw werden de terpen echter op grootschalige en commerciële 
wijze ontgonnen en werd de terpaarde meestal afgevoerd naar relatief veraf gele
gen gebieden.54 Vele terpen verdwenen daardoor geheel en van vele andere bleef 
alleen een restant over. Deze laatste categorie wordt tegenwoordig gekenmerkt 
door begroeide, meer of minder steile taluds, die meestal samenvallen met oude 
perceelsgrenzen. Vaak liggen deze 'steilkanten' betrekkelijk willekeurig in de terp, 
maar soms liggen ze op een plaats waar ook archeologen dwarsdoorsnedes zou
den aanleggen. Zonder dat het restant wezenlijk wordt aangetast, kunnen derge
lijke steilkanten worden blootgelegd en onderzocht, en kan inzicht worden ver
kregen in de opbouw van een terp. 

De archeologische waarde van (gedeeltelijk) afgegraven terpen wordt echter 
niet alleen bepaald door de aanwezigheid van een terprestant en in archeologi
sche zin relevante steilkanten. In veel gevallen bleven namelijk in de afgraving de 
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6. Dongjum-Heringa (1998). Situering van de werkputten, gedocumenteerde steilkanten en profielen ] 

onderste terplagen onaangetast, de zogeheten terpzooi. Daarvoor waren twee 
redenen. In de eerste plaats bestonden deze onderste lagen meestal geheel uit 
kwelderplaggen en waren ze daarom minder vruchtbaar.55 In de tweede plaats 
mocht het nieuwe maaiveld niet te laag en te nat komen te liggen met het oog op 
de bruikbaarheid van de weidegrond die na afgraving achter moest blijven. 

Een goed voorbeeld van een terp met archeologisch interessante steilkanten 
is de terp Heringa bij Dongjum. In 1908-09 is het zuidoostelijke kwadrant diep 
afgegraven voor de winning van terpaarde (de huidige ijsbaan van Dongjum)56 en 
is midden door de terp het tracé aangelegd voor de stoomtram van Franeker naar 
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7. Peins-Oost (1999). Situering van de werkputten en de gedocumenteerde profielen 

Tzummarum. Wat resteert (fig. 6) is een kwadrant in het noordoosten, dat naar 
de afgravingen toe door steile zijden wordt begrensd, en een 'intacte' westhelft, 
die door afgravingen en beakkering sterk is aangetast. De aanwezige steilkanten 
van beide restanten vormen samen twee haaks op elkaar staande profielen, die 
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in het voormalige centrum van de terp bij elkaar komen. Gelet op de ervaringen 
in Wijnaldum mocht verwacht worden dat de oudste kern van de bewoning in de 
steilkanten van het noordoost-kwadrant kan worden aangetroffen. Overwegin
gen met betrekking tot tijd en geld en de beschikbaarheid voor onderzoek maak
ten het noodzakelijk de opgraving te beperken tot de twee steilkanten van dit 
kwadrant, in totaal 160 m terpprofiel. 

De steilkanten in Dongjum werden in de zeer natte nazomer van 1998 vrijge-
legd. Daarbij werd de volgende methode gevolgd. Met een rupskraan (de 'machi
ne') werd eerst de zode verwijderd en daarna werd de steilkant over de volle leng
te in twee of drie keer ongeveer één à anderhalve meter loodrecht teruggezet. Op 
deze afstand ontstond een goed leesbaar profiel, waarvan het vermoeden bestaat 
dat het niet wezenlijk zal verschillen van profielen die dieper in de terp kunnen 
worden aangelegd.57 Een belangrijke complicerende factor bij het terugzetten 
van de steilkanten in Dongjum was de aanwezigheid van terplagen in de afgegra
ven gedeeltes. Daar waar deze ontbreken kan, na documentatie van de sporen 
die in de natuurlijke ondergrond zijn ingegraven, het nieuw aangelegde profiel al 
snel doorgezet worden tot in de natuurlijke ondergrond.58 Daar waar deze echter 
aanwezig zijn, moet direct onder de bouwvoor die in de afgraving aanwezig is, 
een vlak worden aangelegd. Als de terpzooi dun is (minder dan 10 à 15 cm), kan 
worden volstaan met een vlak direct onder de bouwvoor en een vlak in de 
natuurlijke ondergrond, direct onder de terpzooi. Als de terpzooi dikker is, moe
ten één of meer extra vlakken worden aangelegd, ongeveer één vlak per 15 cm. 
Het opgraven van deze vlakken verschilt niet van een reguliere opgraving. Los 
van overwegingen met betrekking tot tijd en geld moet de breedte van de werk-
put voor het profiel zo gekozen worden dat sporen en structuren, ook in relatie 
tot het profiel, goed te interpreteren en te documenteren zijn; in dit opzicht is 
een breedte van vier à vijf meter het geschiktst en ook in technische zin ideaal. 
Tevens betekent een dergelijke werkput-breedte geen al te grote inbreuk op de 
nog aanwezige en onbedreigde terpzooi. Een belangrijk voordeel van de docu
mentatie van de terpzooi is dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor de 
interpretatie van het onderste deel van het profiel. 

Na het machinale vrijleggen van het profiel en het eerste, aangrenzende vlak 
worden beide - in die volgorde - geschaafd, geïnterpreteerd en getekend.59 In het 
vlak worden alle sporen voor de helft tot op het volgende vlak uitgegraven 
('gecoupeerd'), getekend en op vondsten doorgespit. Interessante delen van het 
vlak kunnen handmatig verdiept worden tot op het volgende vlak; de rest wordt 
machinaal verdiept.60 In het laatste vlak worden, zoals gezegd, alle diepere spo
ren in de natuurlijke ondergrond zichtbaar; zij worden gecoupeerd, getekend en 
op vondsten doorgespit. Hierna kan met de machine het profiel verder naar 
beneden worden doorgezet. Bepalend voor de diepte tot waarop het profiel 
wordt verdiept zijn de diepere sporen, vooral greppels. Op sommige punten 
wordt het vlak verder verdiept om zicht te krijgen op de opbouw van de natuurlij
ke ondergrond. In Dongjum werd een logische afsluiting gevonden in wadafzet-
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tineen waarvan de top zich op een diepte van 65 cm onder de top van de kwel
derafzettingen bevond. Na verdieping tot in de natuurlijke ondergrond kan het 
profiel in zijn geheel worden geschaafd (fig. 5), vlakdekkend gefotografeerd, geïn
terpreteerd, beschreven, getekend en bemonsterd (vergelijk fig. 11). Het is raad
zaam gebleken aan alle onderscheiden lagen een nummer te geven en deze in 
het veld door middel van een etiket zichtbaar te maken. Ter afsluiting van de 
werkzaamheden werd in Dongjum gekozen voor het laagsgewijs met de schop 
uitgegraven in het profiel van een achttal vakken van 1,5 bij 1,5 m. De uitgebreide 
interpretatie en beschrijving van het profiel maakte het mogelijk vondsten uit 
deze vakken nauwkeurig stratigrafisch te verzamelen. De vakken, die werden uit
gegraven tot op de natuurlijke ondergrond, leverden zoveel vondstmateriaal op 
dat het mogelijk is gebleken de meeste lagen te dateren. 

Het onderzoek in Dongjum concentreerde zich, zoals gezegd, op het noord
oostelijke kwadrant van de terp Heringa. Van dit kwadrant werden beide steilkan-
ten vrijgelegd en gedocumenteerd (fig. 6). Tevens werden de terpzolen die voor 
de steilkanten liggen, over een wisselende breedte van 3 tot 5 meter in vlakken 
opgegraven (werkputten 1 en 2). Daar er een aanzienlijk verschil bestond in de 
dikte van de terpzooi in werkput 1 (het tramtracé) en werkput 2 (de ijsbaan) wer
den in de eerste drie en in het tweede twee vlakken aangelegd. In verband met de 
opbouw van de kleine dijk en de ruimtelijke structuur van de oudste bewoning 
was het ook zinvol het westelijke profiel van werkput 1 te tekenen.61 

Op het eerste gezicht leek ook de terp Peins-Oost de mogelijkheid te bieden 
tot een onderzoek van een steilkant die een archeologisch relevante dwarsdoor
snede van de terp biedt (zie fig. 7). In de beginjaren van de twintigste eeuw is 
namelijk van deze terp iets minder dan twee derde afgegraven en daarbij was een 
steilkant achtergebleven die niet alleen haaks staat op de toenmalige kustlijn en 
de huidige terpenrij, maar ook niet ver oostelijk van de voormalige kern van de 
terp ligt. In tegenstelling echter tot die van Dongjum is de steilkant tegenwoordig 
niet meer in zijn oorspronkelijke toestand aanwezig. Bij de ruilverkaveling in 
1970 is namelijk van het onafgegraven en het afgegraven perceel één geheel 
gemaakt en daarbij is de steilkant in een zacht glooiende helling veranderd. 
Bij het begin van de opgravingen in de droge en warme nazomer van 1999 
bestond echter de verwachting dat een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke 
hoogte van de steilkant nog aanwezig was door afdekking met afgeploegde aarde 
van de top van het terprestant. Deze verwachting werd niet bewaarheid: de steil
kant blijkt over de volle hoogte te zijn verdwenen door machinaal afschuiven tij
dens de ruilverkaveling en door latere verploeging van de helling. Uit het verken
nend onderzoek naar de aanwezigheid van de steilkant bleek echter dat in het 
afgegraven gedeelte - in tegenstelling tot de verwachting - nog aanzienlijke 
terplagen over grote oppervlakten aanwezig waren. In zes weken tijd werd een 
belangrijk deel van deze terpzooi onderzocht. Hieronder zullen we kort ingaan 
op de gevolgde strategie en methode. 

De aanleg van de eers,te vier opgravingsputten (fig. 7, 1 t/m 4) werd nog 
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bepaald door de wens de oude steilkant te traceren. Zoals gezegd, werd deze in 
geen van de putten aangetroffen. Beperkingen met betrekking tot tijd en geld 
maakten het ook onmogelijk in het terprestant een nieuw lengteprofiel aan te 
leggen (b.v. ter hoogte van de oostzijde van werkput 4); daarvoor zou over de vol
ledige lengte van de terp een werkput van vier meter breed in vele vlakken uitge
graven moeten worden. Besloten werd daarom op de kopse einden van de drie 
eerste werkputten kleine deelprofielen aan te leggen. Omdat de terpen in noor
delijk Westergo niet alleen een uitbouw laten zien in verticale richting, maar 
vooral ook in horizontale, vooral zuidelijke richting, zou de onderlinge koppeling 
van de stratigrafie in deze deelprofielen gewaarborgd kunnen worden door de 
aanleg van een werkput over de volle lengte van de terp (werkput 462). Parallel 
aan de aanleg van werkput 4 werden de eerste drie werkputten vergroot omdat in 
alle putten een terpzooi werd aangetroffen. Ontdekkingen bij de vergroting van 
deze werkputten vormden aanleiding bovengenoemde strategie sterk aan te pas
sen. Om een beter inzicht te krijgen in het dijklichaam (werkput 3) en in een 
omvangrijke terp uit de Romeinse ijzertijd (werkputten 1 en 2) was het noodza
kelijk meer werkputten aan te leggen in het afgegraven gedeelte (werkputten 5 
t/m 12, 15 en 16). Uiteindelijk besloeg de opgraving 0,21 ha; in het afgegraven 
gedeelte werd iets minder dan de helft van de nog aanwezige terpzooi blootge
legd. 

In alle werkputten werd machinaal de bouwvoor verwijderd. Hierbij werden 
ook luttele centimeters van de intacte terplagen verwijderd omdat intensieve 
bioturbatie (door mollen en wormen) vanuit de nieuwe bouwvoor in de afgra
ving deze slecht leesbaar had gemaakt. Alle vlakken werden op de gebruikelijke 
manier in tekeningen en foto's vastgelegd. Bij het maken van verticale doorsne-
des werd een zekere terughoudendheid betracht met het oog op de beschikbare 
hoeveelheid tijd en geld en op het gegeven dat de terpzooi niet (onmiddellijk) 
bedreigd wordt door vernietiging. Doorsnedes werden aangelegd daar waar ze 
inzicht konden bieden in de opbouw van het dijklichaam, van het terplichaam 
en van grotere ingravingen. Onder de laatste categorie vallen ook achttien water
putten. Het uitgraven van deze sporen is zo tijdrovend en geldintensief dat 
slechts een kleine selectie werd onderzocht. Op basis van vondsten uit de 
bovenste vulling werden voor verder onderzoek die waterputten geselecteerd die 
bij konden dragen aan het beeld van de hele bewoningsgeschiedenis van de terp. 

In geen van de werkputten werd een tweede vlak aangelegd. Soms was dat 
ook niet nodig omdat in delen van de werkput de natuurlijke ondergrond al was 
bereikt; dit was het geval in alle werkputten die zich bevonden in het noordelijke 
deel van de afgraving. Ook in het uiterste zuiden van werkput 11 was de natuur
lijke ondergrond zichtbaar. In het tussenliggende deel was de terpzooi tot 25 cm 
dik en vrijwel uitsluitend opgebouwd uit kwelderplaggen. Idealiter zouden in 
deze delen van de werkputten nog één of twee vlakken aangelegd moeten wor
den. Dit is slechts zeer ten dele gebeurd omdat de voorkeur werd gegeven aan 
het verkrijgen van inzicht in de grotere ruimtelijke structuur van het dijklichaam 
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en de terp. Alleen langs het westprofiel van de werkputten 6, 9, 10 en 11 werd met 
de schop en machinaal een profîelsleuf met een breedte van 1 m tot diep in de 
natuurlijke ondergrond gegraven om zicht te krijgen op de lengtedoorsnede van 
de terpzooi. Gelijksoortige dwarsprofielen aan de zuidzijde van de werkputten 1 
en 2 vullen dit beeld aan. 

Het onderzoek van het dijklichaam vroeg om een aantal aanvullende werk
zaamheden. In de eerste plaats werd over de volle lengte van werkput 3 een smal
le sleuf tot in de natuurlijke ondergrond uitgegraven. Dit had tot doel het vlak 
onder het dijklichaam te controleren op oudere sporen (bijvoorbeeld greppels 
voor duikers!). In de tweede plaats werden op het terprestant - in het verlengde 
van het dijklichaam - twee kleine werkputten vlaksgewijs verdiept om de dijk in 
zijn volle lengte in het nog intacte oostelijke deel van de terp te vervolgen. De 
diepte van deze werkputten werd bepaald door de kruin van de dijk. In de derde 
en laatste plaats werd werkput 4 ter hoogte van het dijklichaam over een lengte 
van 13 m en een breedte van 2 m vlaksgewijs tot in de natuurlijke ondergrond 
verdiept. Dit maakte het mogelijk het dijklichaam op het beste punt, namelijk in 
het terprestant, in doorsnede te bestuderen (fig. 10c en 11). Dit profiel leende 
zich ook goed voor een uitgebreide bemonstering. 

4. De opgraving Dongjum-Heringa 1998 en Peins-Oost 1999: een voorlopig 
en kort overzicht van de resultaten 

Het onderzoek van de steilkanten in Dongjum en de terpzooi in Peins maakt het 
mogelijk de geschiedenis van beide terpen in hoofdlijnen te schetsen, van hun 
ontstaan tot op de dag van vandaag. Vooruitlopend op de definitieve uitwerking 
van de opgravingsgegevens kan deze geschiedenis voorlopig in vijf fasen worden 
onderverdeeld. 

In de eerste fase is nog geen sprake van bewoning maar is de nieuw-ontstane 
kwelderwal waarschijnlijk gebruikt voor beweiding en later voor de aanleg van 
een kleine (ring-?) dijk. Deze fase zal hier niet verder worden besproken; zij komt 
in de tweede helft van dit artikel uitvoerig aan bod. 

In de tweede fase - vanaf het begin van de jaartelling (Peins) of het vierde 
kwart van de tweede eeuw (Dongjum) tot en met het begin van de vierde eeuw -
werd op en achter de dijk een kleine huisterp opgeworpen.63 In Dongjum bevindt 
de kern van deze terp zich niet in het hoofdprofiel maar wel in het vlak van de 
werkput ervoor en in het westelijke profiel van deze werkput.64 Zij is goed te her
kennen aan de bijzondere wijze waarop de plaggen zijn samengebracht (fig. 8). 
Rond een kern van willekeurig gestorte plaggen lag een enkelvoudige rij van 
direct tegen elkaar en verticaal geplaatste plaggen. Aan de buitenzijde waren 
deze vlakdekkend bedekt met één laag netjes tegen elkaar gerangschikte plaggen. 
Aan de voet van de kernterp bevond zich een kleine, 40 cm brede en 30 cm diepe 
sloot. Uit de beschikbare gegevens is op te maken dat de eerste kern minstens 15 
m lang was. Exacte uitspraken over de breedte en de hoogte zijn niet te doen. Bij 
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een schatting van de breedte moet rekening worden gehouden met het feit, dat 
er op de terp plaats geweest moet zijn voor een houten woonstal-boerderij, en bij 
een schatting van de hoogte met het gegeven dat de terp beschutting moest bie
den tegen hoge stormvloeden. Op basis van de resultaten van het geologische en 
archeologische onderzoek van Wijnaldum-Tjitsma mogen we aannemen dat de 
bovenkant van de terp uit de Romeinse ijzertijd ongeveer op 1,5 m +NAP lag, dat 
is 1,6 m boven het niveau van de toenmalige kwelder. 

In de profielen en de beide vlakken van werkput 1 te Dongjum zijn minstens 
vijf en mogelijk acht uitbreidingen van de kernterp in zuidelijke en oostelijke 
richting herkenbaar. Alle uitbreidingen zijn goed herkenbaar aan de sloten die de 
voet van iedere uitbreiding markeren. De terp bereikte daarmee een uiteindelijke 
lengte van tenminste 30 tot 66 m. Vermeldenswaard is dat in het oostprofiel van 
werkput 1 op 0,40 m +NAP een haardplaats werd aangetroffen. Onduidelijk is tot 
welke uitbreiding deze behoort. Gelet op de geringe NAP-hoogte mogen we aan
nemen dat het niet gaat om de haard in een hoofdgebouw aangezien deze dan 
aanzienlijk hoger zou hebben gelegen. Mogelijk kan de haard in verband worden 
gebracht met (ambachtelijke) activiteiten die werden verricht op een lager gele
gen deel van de terp.65 

Hoewel in Peins een veel groter vlak dan in Dongjum kon worden aangelegd, 
is het ontstaan en de opbouw van de kernterp moeilijk in detail te beschrijven. 
De oorzaak hiervan is dat slechts één vlak, direct onder de bouwvoor, kon wor
den aangelegd en gedocumenteerd. Er zijn weinig doorsnedes gemaakt en er is 
geen vlak aangelegd in de natuurlijke ondergrond, direct onder de terp, daar 
waar, zoals in Dongjum, alle fasen te herkennen zijn aan kleine slootjes aan de 
voet van de verschillende terpfasen. Daar komt bij, dat nog in de Romeinse ijzer
tijd in de Peinser terp een zeer grote, ronde kuil met een diameter van 18 m tot 
op een diepte van 3,20 m -NAP is uitgegraven. Desondanks zijn over vele meters, 
vooral in werkput 8, verschillende, parallelle, enkelvoudige plaggenbanden te 
herkennen die de scheiding vormen tussen verschillende terpfasen (fig. 12). De 
ligging en de oriëntatie van de banden maakt duidelijk dat de (kern-)terp onge
veer in een haakse hoek achter en op (?) het dijklichaam is gebouwd. Ook in de 
meer zuidelijk gelegen werkputten 2 en 11 bestaat het vlak grotendeels uit 
plaggen, waarvan de deponering in de Romeinse ijzertijd kan worden geplaatst. 
Daarnaast zijn in het vlak en het westprofiel van werkput 11 verschillende oost
west georiënteerde greppels gevonden die de begrenzing van de oorspronkelijke 
terp in verschillende fasen aan de zuidzijde vormen. Er is daarom alle reden aan 
te nemen dat de terp uit de Romeinse ijzertijd in zijn laatste fase groter was dan 
het areaal dat beschikbaar was voor de opgraving en daarmee groter was dan ca 
40 x 60 m. In dat licht is het niet zo vreemd dat nog tijdens de bewoning bovenge
noemde grote en diepe kuil kon worden aangelegd. Het onderzoek van deze aan 
archeologisch, archeobotanisch en archeozoölogisch materiaal zeer rijke kuil 
moest beperkt blijven tot de machinale aanleg van een klein profiel in het hart 
ervan, maar het betreft hier zeker een open zoetwaterreservoir. 
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Het vondstmateriaal dat geassocieerd is met de tweede fase kan hier niet 
uitvoerig worden beschreven. Duidelijk is dat het lokaal geproduceerde, handge-
vormde aardewerk wijst op een bewoning in Peins in de eerste eeuw voor Chr. tot 
en met de derde eeuw na Chr. en in Dongjum in het vierde kwart van de tweede 
eeuw tot en met de derde eeuw na Chr. Geïmporteerd draaischijf-aardewerk, 
vooral terra sigillata, is op beide vindplaatsen in kleine hoeveelheden aanwezig 
en stamt uit de vroeg- en midden-Romeinse tijd. Zoals op de meeste andere 
vindplaatsen in Westergo ontbreekt vondstmateriaal uit de vierde eeuw. Op ver
schillende plaatsen is uiteengezet dat we voor deze periode serieus rekening 
moeten houden met het (nagenoeg) verdwijnen van de Westergoër bewoning.66 

Voor de beschrijving van de derde fase is het van belang dat overal waar de 
top van de Romeinse terp in zijn grootste omvang is geconserveerd, deze wordt 
afgedekt door een 25 tot 30 cm dikke, homogene, bruingrijze laag, hoewel dit 
voor Dongjum veel beter is gedocumenteerd dan voor Peins.67 De uiterlijke ken
merken van deze laag wijzen erop dat het gaat om een akkerlaag en dit wordt in 
Dongjum door micromorfologisch onderzoek bevestigd.68 Blijkbaar zijn na de 
genoemde onderbreking in de bewoning in de laat-Romeinse ijzertijd de terpen 
grootschalig en betrekkelijk langdurig in gebruik genomen als akker.69 Uiteraard 
is het mogelijk dat een ander, afgegraven of door de opgravingen niet aangesne
den, deel van de terpen ten tijde van de beakkering bewoond is geweest. De 
akkerlagen zijn moeilijk te dateren op basis van vondstmateriaal uit de lagen zelf. 
Gedateerde lagen en structuren direct boven de akkerlagen maken het echter 
aannemelijk dat ze in de vijfde eeuw moeten worden gedateerd. 

In de vierde fase - de vijfde tot en met elfde of twaalfde eeuw - worden de ter
pen intensief bewoond en groeien ze in verticale, maar vooral in horizontale, zui
delijke richting. Verschillende plaggenophogingen, zodenwandhuizen en hut
kommen zijn in de Dongjumer profielen en in het vlak van de Peinser werkput 4 
herkenbaar. Ophoging van de terpen vindt waarschijnlijk niet meer uitsluitend 
opzettelijk plaats, maar vooral door het uitspreiden van resten van zodenwand
huizen. Opvallend is dat verschillende vroeg- en volmiddeleeuwse bewoningsni-
veau's niet significant hoger en soms zelfs lager liggen dan die uit de Romeinse 
ijzertijd.70 Onder het vondstmateriaal bevindt zich vooral te Dongjum een opval
lend grote hoeveelheid geïmporteerd draaischijf-aardewerk uit de vijfde, zesde 
en zevende eeuw. Op beide vindplaatsen is in aanzienlijke hoeveelheden hand-
gevormd aardewerk uit de volksverhuizingstijd aangetroffen, het zogeheten 
Tritsum-aardewerk. Het is gebruikelijk dit aardewerk toe te wijzen aan de volks
verhuizingstijd, maar de Dongjumer vondstassociaties maken duidelijk dat het 
ook nog in de vroege Middeleeuwen werd geproduceerd. Karolingisch draai
schijf-aardewerk is op beide vindplaatsen slechts spaarzaam vertegenwoordigd. 
De laat-Merovingische en latere perioden worden daarentegen vertegenwoor
digd door grote hoeveelheden kogelpotscherven. 

In de vijfde fase loopt de bewoningsgeschiedenis van beide terpen uiteen. De 
terp in Dongjum wordt verlaten en de bewoning verschuift in de richting van de 
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zuidelijke en oostelijke terprand. Deze ontwikkeling is te plaatsen in de elfde of 
twaalfde eeuw. De Dongjumer terp wordt door eeuwenlange beakkering aan
zienlijk geëgaliseerd en in elke, behalve de noordelijke richting afgeploegd. Een 
extrapolatie van in de bouwvoor dagzomende middeleeuwse lagen maakt het 
waarschijnlijk dat de terp ten tijde van de laatste bewoning in de volle Middel
eeuwen meer dan een meter hoger was dan de huidige terp:71 de huidige terp is 
in oppervlak misschien wel anderhalf keer zo groot als de terp uit de volle Mid
deleeuwen. Terp afgravingen en de aanleg van het tracé van de stoomtram ten 
slotte, hebben het huidige, sterk aangetaste aanzien van de terp bepaald. In 
Peins-Oost is sprake van een geheel vergelijkbare erosie door verploeging en 
afgraving. Verschillende stenen waterputten maken echter duidelijk dat op de 
terp in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd een in steen uitgevoerde 
hoeve was gesitueerd. Op de kaart van Schotanus72 is deze nog ingetekend, op 
jongere kaarten echter niet. Een kleine vaart direct ten westen van de hoeve, die 
ook zichtbaar is op de kaart van Schotanus, werd aangetroffen in het westelijke 
gedeelte van de werkputten 6 en 12. 

5. Het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap in noordelijk 
Westergo 

Voor een goed begrip van de plaats, het ontstaan en het functioneren van de 
hieronder nog uitvoerig te beschrijven dijken is het nodig eerst in te gaan op de 
ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied in het algemeen73 

en noordelijkWestergo in het bijzonder.74 

Voor een beschrijving van de hoofdlijnen in de vorming van de Noord-Neder
landse kustvlakte is het goed te beginnen met de geologische ontwikkeling tij
dens het eerste deel van het Holoceen, zo'n 10.000 tot 5000 jaar geleden. In deze 
periode is er in genoemd gebied sprake van een relatief snelle overstroming van 
een aantal laaggelegen rivierdalen - waaronder dat van de Oer-Boorne in Noord
west-Friesland - die gevormd waren tijdens de laatste fase van de laatste ijstijd, 
het Weichselien, tot ca. 10.000 jaar geleden. Deze mariene verdrinking was het 
gevolg van de wereldwijde Holocene zeespiegelstijging die optrad na deze ijstijd. 
De rivierdalen veranderden vanaf die tijd in grote aaneengesloten getijdenbek-
kens. Aan de landzijde van deze mariene bekkens vormde zich veen. Deze veen-
groei was het gevolg van een hoge waterstand ter plekke, die op zijn beurt weer 
werd veroorzaakt door een combinatie van een stijging van de zeespiegel en het 
aanbod van zoet water afkomstig van de hogere zandgronden. Doordat tijdens 
het eerste deel van het Holoceen de zeespiegel snel steeg, schoven de getijden-
bekkens en veengordels voortdurend in landwaartse richting op. Deze ontwikke
ling kwam echter ongeveer 5000 jaar geleden tot een einde omdat de stijging van 
de zeespiegel vanaf die tijd vertraagde: de natuurlijke opslibbing in de mariene 
bekkens kon vanaf dat moment de zeespiegelstijging bijhouden. In de loop van 
de volgende millennia werd de ophoging door sedimentatie zelfs groter dan de 
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9. Noordelijk Westergo. Paleogeografische reconstructies (600 voorChr. tot en met 500 na Chr.). 

De terpen Wijnaldum-Tjitsma (WT), Dongjum-Heringa (DH) en Peins-Oost (PO) zijn aangegeven 

(overgenomen uit Vos 1999, fig. 23) 

stijging van de zeespiegel en dat leidde ertoe dat de getijdenbekkens geleidelijk 
verlandden en dat de kwelder- en veengebieden in de randzone van de bekkens 
zich zeewaarts konden uitbreiden.75 De verplaatsing van de kustlijn van de wad
deneilanden daarentegen, vertoonde een tegenovergestelde verschuiving: de 
kustlijn migreerde namelijk gedurende het gehele Holoceen in landwaartse 
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richting. De verplaatsing van de kustlijn in landwaartse en van de kwelders in 
zeewaartse richting betekende dat vanaf 5000 jaar geleden het Noord-Neder
landse waddenareaal geleidelijk in omvang afnam. Deze verkleining had echter 
niet tot gevolg dat het getijdevolume van het waddengebied (sterk) verminderde. 
Het verlies van getijdevolume werd namelijk gecompenseerd door een toename 
van de getijdeslag voor de Noord-Nederlandse kust. Er was echter wel sprake van 
een ander belangrijk effect. Doordat de kustlijn en de kwelders dichter bij elkaar 
kwamen te liggen en het getijdevolume en de daaraan gekoppelde getijstromen 
en doorsneden van de getijgeulen niet afnamen, trad er een versteiling op in het 
verschil van de kracht van de zee aan de buiten- en binnenrand van de getijden-
bekkens. Door de versteiling werden de condities achter in de bekkens ruwer, 
met als gevolg dat het areaal slikwadden sterk afnam en dat de zandwadden 
tegen de kwelders kwamen te liggen. Door de groeiende nabijheid van de zand
wadden werden nieuwe sedimenten op de aangrenzende kwelders steeds zandi-
ger.76 

Het is tegen de achtergrond van bovenstaande algemene schets dat we nu 
dieper in kunnen gaan op de landschappelijke ontwikkelingen in (noordelijk) 
Westergo. In dit gebied speelt een voorloper van de Boorne een belangrijke rol en 
aangenomen wordt dat de monding van deze oer-Boorne rond 500 voor Chr. in 
het centrale deel van Westergo lag (zie fig. 9 voor de hieronder beschreven ont
wikkelingen). In de trechtervormige monding van deze rivier lag in die tijd de 
overgang tussen kwelder en wad aan de westzijde nabij de lijn Sopsum-Hitzum-
Tzum en aan de oostzijde nabij de lijn Baijum-Dronrijp-Menaldum. De kwelders 
achter deze lijnen ('het Oude Land') waren reeds vanaf de vroege ijzertijd 
bewoond. Tijdens de volgende duizend jaar slibde de trechtervormige Boorne-
monding in zijn geheel op tot kwelder en daarmee kreeg Westergo min of meer 
zijn huidige vorm. Voor geologische begrippen ging de uitbouw van de kwelder 
snel: in het centrale deel van de trechter was sprake van een gemiddelde aanwas 
van 10 m per jaar, langs de randen 5 m per jaar. De opslibbing in het gebied ver
liep overigens niet overal gelijk: de opslibbing in de oostelijke helft van Westergo 
was niet alleen hoger dan in de westelijke helft, maar gemiddeld genomen ook 
zandiger. Dit verschil in ontwikkeling is veroorzaakt door de topografie en mor
fologie van de toenmalige Waddenzee. De positie van het toenmalige zeegat - ter 
hoogte van het huidige eiland Terschelling - en de ligging van de toen veel grote
re Grienderwaard - een beschermend hoog - zorgden ervoor dat de oostelijke 
helft van de Westergoër kwelders veel minder beschut was tegen noordwester 
stormen. Tijdens deze stormen werden er in de oostelijke helft door de grotere 
energie van de golven grotere hoeveelheden zand getransporteerd en het gevolg 
was dat in dit deel meer zand vanuit de wadden en de geulen over de kwelder-
rand werd afgezet. De kwelder slibde in de oostelijke helft daardoor significant 
hoger op dan in de westelijke helft. 

In de uitbouw van de kwelders in Westergo is niet alleen variatie te bespeuren 
als we de westelijke helft vergelijken met de oostelijke, maar ook als we kijken 
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naar de verschillende delen in het zeewaartse traject. Er is immers geen sprake 
van de vorming van een vlak kweldergebied maar van min of meer parallel aan 
de huidige kustlijn gelegen 'kwelderwallen' met daartussen ondiepe laagtes. 
Deze kwelderwallen zijn lage, dat wil zeggen tot enkele decimeters hoge, zandige 
ruggen die aan de zeewaartse kant van de voormalige kwelderrand zijn gevormd. 
In hun ontstaan zijn ze vergelijkbaar met de vorming van oeverwallen langs getij-
denkreken in kweldergebieden. Als bij storm- of springtij het zeewater over de 
kwelders uitstroomt neemt de golfwerking en de stroming geleidelijk in land-
waartse richting af. Hierdoor bezinkt het grove materiaal direct langs de randen 
terwijl het fijne materiaal verder van de kust wordt afgezet: langs de kwelderrand 
en kreken worden zo zandige, lage ruggen gevormd. Hoe snel en hoe hoog een 
kwelderwal wordt opgebouwd, is afhankelijk van verschillende factoren die door 
de tijd niet constant zijn: het karakter van het herkomstgebied van het sediment 
(de zogeheten 'zandbron'), de wijze van aanvoer en de frequentie waarmee een 
kwelder wordt overspoeld. Laatstgenoemde factor is op zijn beurt weer afhanke
lijk van de zeespiegelstand, de getijdeslag en de stormfrequentie. Ook dit zijn fac
toren die in de loop der tijd aan verandering onderhevig zijn. Welke factor of 
combinatie van factoren verantwoordelijk is geweest voor de vorming van de 
reeks van kwelderwallen in Westergo is (nog) niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de 
kwelderwallen voor de mens bepaalde voordelen boden bij de kolonisatie en 
bewoning van het gebied want de terpen liggen er in rijen op. Uit het geo-archeo-
logische onderzoek van de natuurlijke ondergrond van de terpen is gebleken dat 
de mens de kwelders voor het eerst in gebruik neemt op het moment dat ze het 
niveau van een middenkwelder hadden bereikt. We komen daarop later nog 
terug, maar het is goed hier al te benadrukken hoe opmerkelijk dat is, want een 
middenkwelder wordt nog tot ongeveer vijftig dagen per jaar overspoeld. 

Zoals we hierboven hebben gezien was op het Oude Land al bewoning moge
lijk vanaf de zevende en zesde eeuw voor Chr. Met de geleidelijke, doch in geolo
gisch opzicht snelle uitbouw van het Westergoër kustgebied kwamen echter 
nieuwe mogelijkheden tot bewoning tot stand. In de vierde of derde eeuw voor 
Chr. werden de kwelderwallen op de lijnen Sopsum-Hitzum-Tzum en Baijum-
Dronrijp-Menaldum gekoloniseerd. Weer later viel de beurt aan de zandige 
kwelderruggen van Weisrijp, Salverd-Zweins-Schingen, Schalsum-Peins-Beet-
gum en Dongjum-Ried-Berlikum: bewoning werd hier mogelijk in respectievelijk 
het begin van de derde eeuw voor Chr., het midden van de tweede eeuw voor 
Chr., het begin van de jaartelling en de late tweede eeuw na Chr. In het westelijke 
gedeelte ontwikkelden zich de lage, kleiige ruggen van Harlingen-Ludingakerk, 
Midlum-Herbaijum en Wijnaldum. Op de eerste was bewoning mogelijk rond het 
midden van de tweede eeuw voor Chr.; op de tweede rond het begin van de jaar
telling en op de laatste in de tweede helft van de tweede eeuw na Chr. Door de 
tweezijdige sedimentatie vernauwde het laaggelegen, westelijke deel zich tot een 
smalle getijdegeul die ter weerszijden van het 'eiland' van Sexbierum en Pieters-
bierum in zee uitmondde. In de Romeinse ijzertijd was Westergo daarmee 
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uitgegroeid tot het grootste kweldergebied van het bekken van de Noordzee. Een 
opvallend kenmerk van het landschap was dat stuiken en bomen ontbraken. 
Bomen groeiden alleen op de terpen (aangeplant) en ver in het achterland op de 
hogere Pleistocene zandgronden van het Fries-Drents plateau. 

In de loop van de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen ontstond 
langs de huidige kustlijn van Westergo een hoge, brede en naar de zee gesloten 
rug. De belangrijkste reden dat deze rug zich tot een dergelijke vorm kon ontwik
kelen was dat de kustlijn gedurende honderden jaren min of meer op zijn plaats 
bleef. In vergelijking met de ontwikkelingen in de late prehistorie en protohisto-
rie is het verschil in de vroegmiddeleeuwse ontwikkeling tussen de westelijke en 
oostelijke helft veel minder geprononceerd, hoewel de westelijke helft ook nu 
minder hoog opslibde dan de oostelijke helft. Ongetwijfeld is de verkleining van 
de Grienderwaard door erosie de oorzaak van het grotendeels wegvallen van dit 
verschil. De vorming van de afsluitende rug had tot gevolg dat de afwatering van 
Westergo sinds het begin van de Middeleeuwen niet langer via het noorden 
plaats vond maar via de getijdegeulen van de Marne en de Middelzee die beide 
in de Middeleeuwen sterk vergroot waren. Genoemde vergroting hangt volgens 
de nieuwste inzichten samen met de grootschalige veenontginningen die in de 
Romeinse tijd in de randzone van het veen (op de lijn Leeuwarden-Rauwerd-
Sneek) plaatsvonden.77 Als gevolg van de antropogene bodemdaling (in samen
hang met de doorgaande zeespiegelstijging van ca. 5 cm per eeuw) kon de zee 
vanaf die tijd in het laaggelegen veengebied doordringen en ontstonden nieuwe 
zeearmen. 

Bedijking in de elfde (?) en twaalfde eeuw betekende een einde voor de 
eeuwenlange uitbouw van de Westergoër kust. Het grootste deel van de Middel-
zee - tot aan de lijn Beetgum-Stiens - werd rond 1300 afgedamd. 

Het is hier niet de plaats om de diepere ondergrond te beschrijven onder de 
terpen van Dongjum en Peins.78 Aandacht voor de bovenste meter van de natuur
lijke afzettingen maakt het echter mogelijk de hierboven beschreven ontwikkeling 
van wadvlakte naar kwelderlandschap te illustreren. Een goed beginpunt in dit 
verband is het pakket van uiterst fijne zanden dat zichtbaar is aan de onderkant 
van diepe profielen. De top van dit pakket79 is in Dongjum over de gehele opgra
ving erg vlak en ligt op ongeveer 0,76 m -NAP. In Peins lijkt sprake van wat meer 
reliëf en ligt de top tussen 0,85 en 1,10 m -NAP80 De aanwezigheid aan de boven
kant van deze afzettingen van slijkgapers [Scrobicularia plana) in leefstand en 
van een sterke doorwoeling door dieren wijst erop dat het gaat om afzettingen die 
zijn ontstaan in een getijdelandschap. 

Op bovengenoemde zanden ligt een kleiige laag met horizontale, zandige 
bandjes. Deze laag is aan de bovenkant vrijwel overal verstoord door betreding, 
vergraving en het steken van plaggen, behalve onder de dijklichamen: hier bereikt 
ze een totale dikte van ongeveer 0,65 à 0,70 m voor Dongjum en 0,63 à 0,68 m 
voor Peins, met een top tussen respectievelijk 0,04 en 0,14 m -NAP (Dongjum) en 
0,20 en 0,27 m -NAP (Peins).81 Het kronkelige karakter van de zandbandjes, 
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veroorzaakt door doorworteling, maakt duidelijk dat de laag is afgezet in een 
kwelderlandschap. De afwisseling van zandige en kleiige bandjes wijst op sedi
mentatie onder zeer verschillende condities. In Peins zijn in deze laag op ver
schillende diepten aanwijzingen gevonden voor betreding door runderen. Micro-
morfologisch onderzoek van de top van het kweldersediment in Dongjum heeft 
aangetoond dat houtskooldeeltjes een belangrijke component van de afzettingen 
vormen (tot 10% van het volume).82 Op basis van grootte, vorm en ligging van de 
deeltjes is aannemelijk te maken dat deze niet direct in de nabijheid gevormd 
hoeven te zijn, maar dat ze door water over relatief grote afstand kunnen zijn 
aangevoerd. De hoeveelheden maken het echter onwaarschijnlijk dat het houts
kool van meer dan enkele honderden meters of enkele kilometers is aangevoerd. 
Met andere woorden, de houtskool kan het resultaat zijn van menselijke activitei
ten op de nog onbewoonde kwelderwal waarop Dongjum is gesitueerd, maar ook 
op de meer zuidelijk gelegen kwelderwal van Schalsum-Peins-Beetgum, die in de 
tijd van de vorming van de top van de Dongjumer kwelderwal wel bewoond 
was.83 

6. Dijken van zoden in noordelijk Westergo 

Deze paragraaf omvat een uitgebreide feitelijke beschrijving van de dijken zoals 
ze zijn aangetroffen tijdens de verschillende opgravingen. Lezers die alleen geïn
teresseerd zijn in de algemene lijn van het betoog kunnen deze paragraaf zonder 
problemen overslaan. De volgende paragraaf (7) biedt namelijk een algemeen 
overzicht van de plaats, vorm, opbouw en ouderdom van de Westergoër dijken 
uit de late prehistorie en protohistorie. 

6.1 De dijk van Dongjum-Heringa 

Bij de opgravingen in Dongjum werden in werkput 1, dat is 60 meter ten noorden 
van het centrum van de huidige terp en 25 meter ten zuiden van de huidige 
ringsloot, de resten van een kleine dijk aangetroffen (fig. 8, 10a en b). Deze resten 
waren zowel te zien in de vlakken van werkput 1 als in zijn beide lengteprofielen. 
Vooral het westprofiel is van belang, omdat de voet van de dijk aan de zuid- of 
landzijde en de akkerlaag die achter de dijk ligt in dit profiel het best geconser
veerd zijn door de daarboven gelegen kernterp uit de Romeinse ijzertijd. Hoewel 
er maar twee doorsnedes van de dijk beschikbaar zijn en de dijk slechts over vier 
strekkende meters in het vlak kon worden vervolgd, zijn er, zoals we nog zullen 
zien, genoeg aanwijzingen dat het inderdaad gaat om een dijk en niet om, 
bijvoorbeeld, een deel van een terpophoging. 

In de opbouw van de dijk zijn op zijn minst vier fasen herkenbaar. In de 
eerste fase werden over een breedte van 1,80 tot 2,05 m en tot een hoogte van ten 
minste 0,70 m (= 0,60 m +NAP) op willekeurige wijze kwelderplaggen gestort. De 
buitenzijde van dit dijklichaam werd vlakdekkend met plaggen bekleed (deze wijze 
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van bekleden maakt dat deze en alle latere fasen zo goed herkenbaar zijn, vergelijk 
fig. 13 en 14). Netjes gerangschikt en met de nog aanwezige begroeiing naar buiten 
gekeerd moesten zij - na verloop van tijd opnieuw aaneengegroeid tot een hechte 
grasmat - bescherming bieden tegen erosie door wind, zee- en regenwater. De 
exacte hoogte van de eerste dijk (en van alle latere uitbreidingsfasen) is niet 
bekend omdat de top van de dijk door de latere bouw van de terp is vernietigd. 
Een voorzichtige schatting van de oorspronkelijke hoogte van de dijk in fase 1 
komt uit op 0,95 m (= 0,85 m +NAP).84 
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10. Dongjum-Heringa 1998 (a en b), Peins-Oost 1999 (c) en Wijnaldum-Tjitsma 1991-1993 

(d en e). Doorsneden door de dijken, met fasering van de opbouw 



ZODEN AAN DE DIJK 35 

In de tweede fase werd de dijk zowel aan de land- als de zeezijde, en aan 
beide zijden in gelijke mate en met hetzelfde materiaal, tot een breedte van 3,25 
m uitgebouwd. Aan de zeezijde is de dijk nu duidelijk minder steil dan aan de 
landzijde. Voor de uitbreiding werd niet alleen gebruik gemaakt van relatief zave-
lige plaggen, zoals in de eerste fase, maar ook van klei of structuurloze en zeer 
kleiige plaggen. Wederom werd de buitenzijde netjes en vlakdekkend met plag
gen bekleed. 

In de derde fase werd de dijk in één of twee keer fors uitgebouwd door het 

bouwvoor 
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storten van kwelderplaggen; de exacte breedte van de dijk in deze fase is echter 
niet te bepalen omdat later aan de landzijde door de dijkvoet een greppel is 
gegraven. Als we aannemen dat de uitbreiding aan zee- en landzijde gelijk is, 
bedraagt de nieuwe dijkbreedte iets meer dan 5 m. Zoals in beide voorgaande 
fasen werd de dijk aan de buitenzijde vlakdekkend met kwelderplaggen bekleed. 
Uit de aftekening van de dijk in de beide profielen blijkt dat deze bescherming 
niet optimaal heeft gefunctioneerd en dat de dijk aan de landzijde gedeeltelijk is 
afgespoeld. Of het laatste ook aan de zeezijde is gebeurd, is niet te zien, maar dat 
kan te wijten zijn aan de slechte conservering van de laatste dijkfasen aan deze 
zijde. 

Bij de uitbouw van de dijk na fase drie is aan de noordzijde een gebied over
dekt, waar in een eerder stadium tot een diepte van 0,16 m - dat is twee plaggen 
diep - en over een breedte van minimaal 1,5 tot maximaal 2,2 m plaggen zijn 
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gestoken, zeer waarschijnlijk voor de aanleg van het dijklichaam. Ook achter de 
dijk in fase 3 lijken plaggen gestoken omdat de top van de kwelderafzettingen 
hier over grote oppervlakten ongeveer 8 tot 10 cm lager ligt, dat is één plag diep. 
Uit micromorfologisch onderzoek is gebleken dat in dit afgeplagde gedeelte, dus 
achter de dijk!, opnieuw kweldersedimenten zijn afgezet.85 De nieuwe sedimen
ten zijn te vervolgen tot ongeveer 10 m zuidelijk van de voet van de dijk in fase 2 
en hebben een dikte van ca 0,10 m.86 Ze zijn over deze afstand goed geconser
veerd, omdat ze bij de verdere uitbouw van de dijk zijn afgedekt. Buiten de laatste 
fase van de dijk zijn de sedimenten echter niet meer als zodanig herkenbaar, 
omdat ze zijn opgenomen zijn in een gehomogeniseerde (akker-)laag. 

Het is onmogelijk tot een nadere fasering te komen van de uitbreidingen die 
volgen op fase drie, omdat het dijklichaam aan de zeezijde is vergraven door de 
latere aanleg van terpsloten en aan de landzijde door de al eerder genoemde 

UlOm 
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greppel. De greppel heeft echter niet de volledige dijkvoet vernietigd. Duidelijk is 
daarom dat de dijk sinds fase drie in één of meer keren aan de landzijde met 6,45 
m is uitgebouwd. Met de uitbouw werd niet alleen de hierboven genoemde, land-
waartse erosie hersteld, maar werd de dijk bovendien in de breedte aanzienlijk 
groter. Voor de uitbouw zijn ook nu weer vrijwel uitsluitend kwelderplaggen 
gebruikt. Aan de zeezijde is de uitbouw minimaal 2,32 m. De minimale breedte 
van de voltooide dijk is daarmee iets minder dan 14 m. Als we rekening houden 
met een zeewaartse uitbreiding die gelijk is aan die aan de landzijde, is het moge
lijk dat de dijk een breedte heeft bereikt van meer dan 18 m. Zoals gezegd is van 
geen van de dijkfasen de volledige hoogte bewaard gebleven. Gelet op de uitein
delijke breedte van de dijk en de zee- en landwaartse helling is het echter waar
schijnlijk dat de voltooide dijk een hoogte had van ongeveer 1,2 m (= 1,10 m 
+NAP). 

Voor een goed begrip van de functie van de dijk is het belangrijk dat aan de 
landzijde tegen en achter de laatste dijkvoet een vondstloze, donkerbruine, 
houtskoolrijke en homogene laag is aangetroffen die op basis van kleur, samen
stelling en structuur met grote zekerheid als een akkerlaag kan worden geïnter
preteerd. Micromorfologisch onderzoek bevestigt dit.87 Genoemde laag is 0,14 tot 
0,24 m dik en de bovenzijde ligt iets boven of op 0,00 m +NAP. Deze laatste waar
de ligt 0,10 m boven de top van de kweldersedimenten onder de dijk en 0,20 m 
boven de top van de kweldersedimenten in het afgeplagde gedeelte direct achter 
de dijk. We mogen daarom aannemen dat de akkerlaag is opgebouwd uit de ver-
ploegde resten van een relatief fors pakket kweldersedimenten dat zeker voor en 
mogelijk tijdens de beakkering achter de dijk is afgezet. De aanwezigheid van 
relatief grote hoeveelheden houtskool en as in de bovenste centimeters van de 
akkerlaag (plaatselijk tot tientallen volumeprocenten) kunnen worden geïnter
preteerd als de verbrande resten van het laatste gewas.88 

De akkerlaag is in zuidelijke richting tot ca. 13 m van de dijkvoet te vervolgen. 
Daarmee valt de verbreiding van de laag voor het grootste deel samen met de 
omvang van de eerste terp die hier is aangelegd in de loop van het vierde kwart 
van de tweede eeuw. Ten zuiden van de kernterp is de akkerlaag waarschijnlijk 
verdwenen door menselijke activiteiten rond de voet van de terp. Vooral de aan
leg van greppels rond de voet van de verschillende uitbouwfasen van de kern
terp, het steken van plaggen en het vertrappen van de akkerlaag door vee en 
mensen heeft ervoor gezorgd dat de akkerlaag in meer zuidelijke richting moei
lijk of niet te vervolgen is. Overigens moet niet uitgesloten worden dat ook na de 
bouw van de kernterp achter de dijk is geakkerd; directe aanwijzingen daarvoor 
zijn echter niet gevonden. 

Curieus ten slotte is het feit dat aan de landzijde parallel en gedeeltelijk door 
de dijkvoet een meer dan 1,20 m diepe en 3,60 m brede greppel is gegraven, die 
tot in het wadzand reikte. Deze greppel hoeft niet onmiddellijk in verband 
gebracht te worden met de dijk en het akkerareaal; ze kan zijn aangelegd nadat 
de dijk en de akker hun oorspronkelijke functie hadden verloren. Het is echter 
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opvallend dat het graven van de greppel vooraf ging aan de bouw van de eerste 
kern van de terp uit de Romeinse tijd. Dit valt niet direct op te maken uit de beide 
profielen van werkput 1, maar wel uit het eerste vlak, want in de bovenste vulling 
van de greppel werden de duidelijke resten gevonden van de verticaal geplaatste 
rij plaggen en de buitenste plaggenbekleding van de eerste kernterp. Met andere 
woorden, het graven van de greppel moet vrij kort na aanleg van de dijk, en in 
ieder geval voor de komst van de eerste bewoners hebben plaatsgevonden. 
Mogelijk kan de greppel daarom in verband gebracht worden met de afwatering 
van de achter de dijk gelegen akker. Het is echter een raadsel waarom bij de aan
leg is gekozen de dijkvoet te doorgraven en daarmee de dijk te verzwakken. 

6.2 De dijk van Peins-Oost 

Tijdens de opgravingen in 1999 in de terpzooi en het terprestant van Peins-Oost 
werden opnieuw de resten gevonden van een kleine dijk (fig. 7, 10c, 11, 12, 13 en 
14). De dijk bevindt zich op een plaats die vrijwel identiek is met die van de dijk 
van Dongjum-Heringa; ongeveer 30 m ten zuiden van de noordelijke, vergraven, 
terprand en zo'n 50 m ten noorden van het centrum van de huidige terp. 
In tegenstelling tot Dongjum bestond niet alleen de mogelijkheid de opbouw van 
de dijk in het terpprofiel te onderzoeken maar ook over een grote afstand te ver
volgen in een voor terpopgravingen zeer omvangrijk vlak. De Peinser dijk blijkt 
zich uit te strekken over een lengte van meer dan 54 m! De dijk moet ongetwijfeld 
langer zijn geweest, maar door latere vergravingen is hij in beide richtingen niet 
verder te vervolgen. Voor de beschrijving van de dijk kiezen we het oostprofiel 
van werkput 4 als uitgangspunt (fig. 10c en 11). Dit profiel is aangelegd in het nog 
aanwezige terprestant en daarom is de dijk hier in zijn grootste hoogte geconser
veerd. In het profiel zijn de meeste fasen herkenbaar; per fase zullen echter ook 
de relevante gegevens worden beschreven die voortkomen uit het onderzoek van 
de vlakken in de werkputten in de terpafgraving (werkputten 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15 en 
16) en in de werkputten in het terprestant (werkputten 4 en 14). Het is goed te 
beseffen dat de dijk in de terpafgraving maar tot een hoogte van maximaal 20 à 
25 cm is geconserveerd. 

In de opbouw van de dijk zijn vijf fasen herkenbaar. In de eerste fase werden 
over een breedte van 2,56 m89 en tot een hoogte van ten minste 0,50 m en ten 
hoogste 0,80 m (= 0,55 m +NAP) op willekeurige wijze plaggen gestort. De 
gebruikte plaggen zijn betrekkelijk zavelig en lijken in kleur, opbouw en samen
stelling sterk op het onder de dijk gelegen kweldersediment; vermoedelijk zijn ze 
in de directe nabijheid gestoken. Zoals in Dongjum was de buitenzijde van de 
eerste fase vlakdekkend met een enkele laag plaggen bedekt. De eerste fase is 
aangelegd op een onvertrapt en ongeplagd kwelderoppervlak. Direct onder de 
dijk werd een humeus en kleiig bandje aangetroffen met een dikte van ongeveer 
1 mm; de kleur en samenstelling zijn vermoedelijk mede het resultaat van de 
afdekking door de dijk van een kweldervegetatie. 
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De dijk in fase 1 was in het vlak van het opgegraven deel van de terpzooi over 
vrijwel de volle breedte van de opgraving zichtbaar: een brede baan willekeurig 
gestorte plaggen wordt aan beide zijden begrensd door doorlopende, enkelvou
dige banden van netjes gerangschikte plaggen (fig. 12 en 14). Tevens was het 
mogelijk om ten oosten van het profiel in werkput 4, dat is in het terprestant, een 
kleine werkput (werkput 14) aan te leggen ter hoogte van de bekledingsplaggen 
van fase 1 aan de noord- of zeezijde en zo de dijk in oostelijke richting verder te 
vervolgen. Geconstateerd werd dat de dijk zich in de gecombineerde vlakken in 
terpzooi en -restant kaarsrecht (!) uitstrekt over minstens 54 m (fig. 12 en 14). De 
oriëntatie is zuidwest-noordoost, dat wil zeggen dat de dijk waarschijnlijk niet 
exact parallel ligt aan de toenmalige kwelderrug maar onder een kleine hoek 
Zowel aan de west- als oostzijde is de dijk niet verder te vervolgen omdat ze aan 
beide zijden is vergraven. In het westen vinden we de diepe ingraving van de 
(vroeg-)moderne vaart die zichtbaar is op de kaart van Schotanus en in het oos
ten jongere kuilen en lagen in en op het noordoostelijke talud van de huidige 
terp. & 
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11. Peins-Oost (1999). Oostprofiel van werkput4, 

foto (M. Ydo) /fotomontage (O. Ode) en veldtekening (J. de Koning) 

In de tweede fase werd de dijk zowel aan de land- als de zeezijde met hetzelfde 
materiaal uitgebouwd tot een breedte van 5,09 m: de uitbreiding aan de zeezijde, 
+ 1,40 m, was groter dan aan de landzijde, + 1,13 m. Door latere erosie is de dijk in 
deze fase niet tot zijn volle hoogte geconserveerd; een voorzichtige schatting van 
de oorspronkelijk hoogte komt uit op 1,00 m (= 0,75 m +NAP). Ook fase 2 werd 
aan beide zijden netjes bekleed met een enkele laag plaggen. De voor het lichaam 
en de bedekking gebruikte plaggen zijn identiek aan die van fase 1. Het kwelder
oppervlak is zoals onder fase 1 ook onder fase 2 intact; het direct onder de dijk 
gelegen humeuze en kleiige bandje is onder fase 2 echter dikker: 4 tot 7 mm. 
Mogelijk is er na de aanleg van fase 1 een periode geweest van voortgezette sedi
mentatie voor en achter de dijk. Op basis van de dikte van het laagje is niet uit te 
sluiten dat deze periode niet meer besloeg dan één winter. 

De dijk in fase 2 was in het afgegraven gedeelte over de volle breedte van de 
opgraving te vervolgen, hoewel de buitenste plaggenband niet altijd goed te her
kennen was.90 

In tegenstelling tot Dongjum is de verdere uitbouw van de dijk na fase 2 in 
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Peins goed te vervolgen. Voordat fase 3 beschreven wordt, is het echter 
noodzakelijk stil te staan bij twee fenomenen die ook in Dongjum zijn waargeno
men. In de eerste plaats is te zien dat aan de voet aan beide zijden van de dijk in 
fase 2 de bovenste 10 cm van de kweldersedimenten ontbreken: de kwelder is 
hier afgeplagd, vrijwel zeker voor het verkrijgen van de plaggen voor de opbouw 
van de dijk in de fasen 1 en 2. Omdat blijkbaar bij de aanleg van fase 1 al rekening 
werd gehouden met fase 2, mogen we aannemen dat de bouw van beide in tijd 
dicht bij elkaar ligt. Dat is, zoals we dadelijk zullen zien, zeker niet het geval voor 
de bouw van de fasen 1 en 2 enerzijds en van fase 3 anderzijds. 

• " " • Plaggenband ledijkfase 3e dijkfase ¾ g 5e dijkfase 

2e dijkfase 4e dijkfase 
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In de tweede plaats liggen aan de zuidzijde van de dijk tegen de onderste helft 
van de bekledingsplaggen van fase 2 geen plaggen van een nieuwe fase maar een 
aanzienlijk pakket kweldersedimenten. In de directe nabijheid van de dijk vormen 
deze een pakket met een dikte van 0,25 à 0,28 m; op een afstand van 2,5 m van de 
dijk van ongeveer 0,15 m. Het pakket bestaat uit ca. 35 millimeters-dikke zand-
bandjes met daartussen millimeters-dikke kleibandjes, die soms humeus zijn 
en/of vertrapt. Op een afstand van 2,5 m zuidelijk van de dijkvoet in fase 2 gaat 
het pakket sedimenten over in een homogene, grijsbruine laag van gelijke dikte. 

12. Peins-Oost 1999. Geschematiseerd overzicht van de sporen in het noordelijke gedeelte van de opgraving. 

Het afgebeelde vlak ligt ongeveer 0 tot 25 cm boven de natuurlijke ondergrond 

EZ3 kernterp -% vlak van fig. 14 

\//\ middeleeuwse sporen en verstoringen 
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13. Peins-Oost 1999. Taludplaggen van fase 4 (midden). Rechts de willekeurig gestorte plaggen van fase 5, 
links van fase 4. Foto M. Ydo 

Dikte, kleur en structuur lijken het aannemelijk te maken dat het hier een ver-
ploeging betreft van het pakket sedimenten, dat alleen dichter bij de dijkvoet in 
zijn oorspronkelijke, natuurlijke vorm is geconserveerd. 

Door de relatief diepe ligging van het vlak van werkput 3 is het pakket kwel
dersedimenten over de volle breedte van de opgraving te vervolgen als een brede 
dagzomende laag. Op sommige plaatsen waren echter de gestorte plaggen van 
fase 3 zichtbaar omdat het vlak zich gedeeltelijk bevond op de overgang van de 
bovenliggende plaggen van fase 3 en de onderliggende kweldersedimenten. 
Alleen in de noordwestelijke hoek van werkput 9 is met de schop een klein hori
zontaal vlak van 3 x 3,5 m aangelegd in het pakket kweldersedimenten. Daarbij 
werden op verschillende niveau's, op de overgang tussen meer zavelige en meer 
kleiige bandjes, dunne, dicht opeengepakte, meterslange sporen gevonden die 
parallel liggen aan de dijk. Niet duidelijk is het of het hier de sporen van het 
gebruik van een eergetouw betreft of van lineaire (!) grilligheden in de depositie 
van het sediment. 

Het is moeilijk te beoordelen in welk tijdsbestek het pakket kweldersedimen
ten achter de dijk in fase 2 tot stand is gekomen. Schattingen van sedimentatie-
snelheden op onbedijkte kwelders zijn weinig relevant, enerzijds omdat vele 
slibrijke overspoelingen door de dijk werden uitgesloten en anderzijds omdat 
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14. Peins-Oost 1999. Overzicht van de verschillende dijkfasen in werkput 15 

(voor de situering van het vlak, ziefig. 12). Foto M. Ydo 

slib achter de dijk makkelijker kon sedimenteren. Vooral dit laatste maakt het 
waarschijnlijk dat de sedimentatie vrij snel heeft kunnen plaatsvinden, maar het 
pakket zal eerder in tientallen dan in enkele jaren tot stand zijn gekomen. 

Ook in fase 3 wordt de dijk naar beide zijden \rergroot met zavelige plaggen; 
deze zijn echter minder goed herkenbaar in vergelijking met de plaggen van fase 
1 en 2. In noordelijke en zuidelijke richting wordt de dijkvoet met respectievelijk 
1,60 m en 0,80 m verschoven. Opnieuw zien we dat de uitbreiding naar de zeezij
de het grootst is. Mogelijk hangt dit samen met het streven vooral aan die zijde 
een weinig steil talud te creëren. Zoals gezegd ligt fase 3 aan de zuidzijde op een 
pakket kweldersediment, waarvan de top rond 0,00 m +NAP ligt. Omdat fase 3 
aan beide zijden van boven meer of minder vergraven is, is het niet mogelijk een 
oorspronkelijke hoogte te geven; deze was op basis van het oostprofiel van werk
put 4 zeker 0,30 m; het tegenoverliggende profiel in het midden van werkput 4 
laat echter aan de landzijde een plaggenband zien die tot een hoogte van 0,60 m 
reikt, dat wil zeggen tot direct onder de bouwvoor.91 Op basis hiervan mogen we 
aannemen dat de oorspronkelijke hoogte van de dijk in fase 3 rond 1,00 m 
(= 0,75 m +NAP) of misschien zelfs iets hoger lag. 
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Evenals de beide eerste fasen is fase 3 van de dijk in de opgravingsvlakken in 
het afgegraven gedeelte van de terp goed herkenbaar over de volle breedte van de 
opgraving.92 Aan de noordzijde kon de band van bekledingsplaggen bijvoorbeeld 
geheel in kaart worden gebracht. Interessant is dat deze band in de oostelijke 
helft van werkput 15 dubbel is uitgevoerd. Tussen twee enkelvoudige plaggen-
banden ligt hier een zestig centimeter brede strook willekeurig gestorte plaggen. 

Tot slot is het bij de beschrijving van fase 3 belangrijk te vermelden dat de 
noordelijke uitbouw gedeeltelijk plaatsvindt in een 1,5 m brede, gedeeltelijk met 
sediment opgevulde93 en vondstloze greppel, die parallel loopt aan de dijk. De 
vorm en de diepte van de greppel (tot 0,90 m -NAP) doen vermoeden dat het hier 
niet gaat om een natuurlijke priel maar om een greppel of een door mensen uit
gegraven priel. Na het dichten van de greppel wordt iets noordelijker, waar later 
de voet van de dijk in fase 4 komt te liggen, een nieuwe greppel aangelegd; zij 
wordt op haar beurt in fase 5 opgevuld. 

Ook na fase 3 moet er enige tijd verstreken zijn voordat de dijk opnieuw werd 
uitgebreid. Aan de achterzijde van de dijk in fase 3 ligt namelijk opnieuw een dun 
pakket kweldersedimenten. Het pakket, dat in zuidelijke richting te volgen is tot 
op een afstand van 1,45 m van de voet van de dijk, is 0,07 m dik en laat tenminste 
elf afzonderlijke millimeters-dikke zandige bandjes zien. Deze dikte doet veron
derstellen dat tussen de aanleg van fase 3 en 4 (enkele) jaren zijn verstreken. 

In het oostprofiel van werkput 4 is, door de beperkte lengte van het gedocu
menteerde profiel, voor fase 4 alleen de uitbreiding van de dijk in zuidelijke rich
ting zichtbaar: de dijk wordt aan de landzijde met 0,67 m uitgebreid. Deze zuide
lijke uitbreiding is in de vlakken in de terpafgraving niet verder te vervolgen 
omdat ze voor een belangrijk deel ligt onder de profieldammen tussen werkput 3 
enerzijds en de werkputten 8 en 9 anderzijds en deze zijn niet opgegraven; alleen 
in het oostprofiel van wekput 7 is een zuidelijke uitbreiding te zien met 1,94 m 
ten opzichte van fase 2. Het onderzoek van de vlakken in werkput 12 en 15 geeft 
ons echter wel zicht op de uitbreiding in fase 4 in noordelijke richting. In de pro
fielen in de werkputten 6, 7 en 12 is een uitbreiding zichtbaar met respectievelijk 
1,05, 0,88 en 1,16 m; opnieuw is de uitbreiding aan de zeezijde groter dan aan de 
landzijde. De totale breedte van de dijk in fase 4 is daarmee ongeveer 9,20 m. 
Voor fase 4 zijn aan beide zijden duidelijk herkenbare, zavelige plaggen gebruikt. 

Zoals na fase 2 en 3 is na fase 4 sprake van sedimentatie achter de dijk. Tegen 
de voet van de dijk in fase 4 ligt een kleiig pakket sedimenten van 0,17 m, waarin 
tenminste vijf afzonderlijke millimeters-dikke, zandige bandjes zijn te onder
scheiden. 

In het oostprofiel van werkput 4 is een dunne laag zichtbaar die in verband 
gebracht kan worden met een natuurlijke vernietiging van de bovenste helft van de 
dijk in fase 4. Boven deze laag liggen over de volle breedte van de dijk een drietal 
plaggenlagen, waarvan de top op 0,80 m +NAP ligt. Hoewel niet geheel uit te slui
ten is dat deze plaggen behoren bij een uitbouw van de terp uit de Romeinse ijzer
tijd, nemen we aan dat het hier gaat om een herstelfase van de dijk. Door latere 
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ingravingen is niet uit te maken of ook fase 5 het slachtoffer is geweest van 
genoemde erosie. Het is ook mogelijk dat de verschillende plaggenlagen die liggen 
op het erosievlak van de dijk in fase 4 behoren tot fase 5. De plaggen van fase 5 
zouden dan niet alleen bedoeld zijn de dijk te verbreden, maar ook te herstellen. 
Een voorzichtige schatting van de oorspronkelijke hoogte van de dijk na herstel 
bedraagt 1,00 m+NAP. 

Zoals in Dongjum moeten we constateren dat de jongere fasen in de dijk-
bouw in vergelijking met de oudere zwaarder geleden hebben onder latere activi
teiten. In het oostprofiel van werkput 4 is fase 5 aan de landzijde bijvoorbeeld 
alleen herkenbaar als een brede laag willekeurig gestorte plaggen; een buitenste 
plaggenband is niet bewaard gebleven. De uitbreiding in deze richting bedroeg 
minimaal 3,16 m; de grootste behouden hoogte is 0,30 m. Het is moeilijk deze 
landwaartse uitbreiding ook te herkennen in werkput 8 en 9. De plaggen en plag-
genbanden die hier in de vlakken herkenbaar zijn, hangen vrijwel zeker samen 
met de eerste bouwfasen van de kernterp.94 Dat zou erop wijzen dat fase 5 con
temporain is met de (eerste) bewoning. Dat verklaart ook dat in de greppel die 
direct ten noorden van fase 4 ligt, en die overbouwd wordt door fase 5, vondstrijk 
is. Dat brengt ons op de uitbreiding in noordelijke richting in fase 5. 

Bij de beschrijving van de dijk in fase 5 wreekt zich opnieuw de slechte con
servering van de jonge fasen. Daar komt bij dat direct op fase 5 terplagen hebben 
gelegen die geschikt waren voor de winning van terpaarde; bij de winning ervan 
is ook wat weggegraven van de onderliggende dijkplaggen. In de noordelijke helft 
van de werkput zijn echter nog wel degelijk de resten aangetroffen van een brede 
vijfde fase, maar een exacte reconstructie is niet mogelijk. Verschillende rechte 
scheidingslijnen die in het vlak zichtbaar zijn, geven geen beeld van de begren
zing van deze fase omdat het dagzomende lagen betreft die liggen in de greppel 
die parallel loopt aan de dijk in fase 3 en 4. Wel kan gesteld worden dat plaggen 
die goed zijn toe te wijzen aan fase 5, tot 2 m noordelijk van fase 4 voorkomen. 
De grootste gedocumenteerde breedte van de dijk is daarmee ter hoogte van de 
terp uit de Romeinse ijzertijd 12,20 m en ter hoogte van het oostprofiel van werk
put 4 14,40 m.95 

De sedimenten die na fase 4 achter de dijk zijn ontstaan, zijn door verploe-
ging gehomogeniseerd tot een donkergrijze, zwaar zavelige laag. Een weinig 
intensieve doorploeging en een voortgaande ophoging van de akkerlaag door 
sedimentatie heeft tot gevolg gehad dat aan de onderzijde soms nog stukjes van 
sedimentbandjes zijn te herkennen. Het totale pakket heeft hier ongeveer een 
dikte van 0,30 m. Opmerkelijk is dat boven op dit pakket en onder de plaggen-
stort van fase 5 een dun kleiig bandje ligt (dikte 3 mm), waarin twee papierdunne 
zandlaagjes te onderscheiden zijn. Het is aannemelijk dit bandje te beschouwen 
als het sediment dat in één winter achter de dijk en op het akkerland is afgezet. 
In het voorjaar en de zomer is het land vervolgens niet meer geploegd maar afge
dekt door de nieuwste uitbreiding van de dijk. Het is niet waarschijnlijk dat de 
dijk meer dan vijf bouwfas¾n heeft gekend. Direct op de plaggen van fase 5 in het 
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oostprofiel van werkput 4 liggen de terplagen die men in de terpafgraving als 
laatste heeft verwijderd. 

In werkput 8 is een aantal doorsnedes van sporen en een aantal profielen 
langs de werkputwanden aangelegd. Op verschillende plekken kon daarom een 
blik worden geworpen op de lagen onder de verschillende fasen van de kernterp. 
Dicht achter de dijk was het kweldersediment achter de fasen 2, 3 en 4 overal 
aanwezig. Zoals in het oostprofiel van werkput 4 kon worden geconstateerd dat 
deze laag op 2,5 m zuidelijk van de dijk in fase 2 abrupt overging in een homoge
ne, donkergrijze, zwaar zavelige laag, de akkerlaag. In zuidelijke richting werd 
deze laag echter snel dunner om ongeveer halverwege werkput 8 geheel te ver
dwijnen. Wellicht is hier de akkerlaag over grote oppervlakten verdwenen door 
afplaggen voor de aanleg van nieuwe dijkfasen en later de terp. 

Zoals in Dongjum zal het geologische onderzoek van de onderliggende kwel
der en het micromorfologische en paleo-botanische onderzoek van de verschil
lende natuurlijke en antropogene lagen nog belangrijke uitkomsten opleveren. 

6.3 De dijken van Wijnaldum-Tjitsma 

De resultaten van de opgravingen in Dongjum en Peins vormden een aanleiding 
opnieuw te kijken naar de opgravingsdocumentatie van de opgraving 
Wijnaldum-Tjitsma (1991-1993) (fig. lOd, 10e, 15 en 16).* Bij de opgravingen van 
deze terp waren immers aanwijzingen gevonden voor twee kleine dijken. Beide 
worden hieronder beschreven. 

De eerste en oudste dijk (fig. lOd en 16 onder) neemt om verschillende rede
nen een bijzondere positie in. In de eerste plaats wijkt ze sterk van de andere dij
ken af als het gaat om de opbouw: netjes met plaggen afgedekte fasen zijn nauwe
lijks herkenbaar. Het moet echter niet worden uitgesloten dat de relatief sterke 
erosie waaronder de dijk in verschillende fasen heeft geleden hiervan de oorzaak 
is. In de tweede plaats vindt de uitbouw van de dijk, voor zover te reconstrueren, 
niet in ongeveer gelijke mate plaats naar twee zijden, land- en zeewaarts, zoals in 
Dongjum, Peins en Wijnaldum (dijk 2, zie onder), maar vooral in één, zeewaartse, 
richting. In de derde en laatste plaats wordt de dijk niet aangelegd op een goed 
ontwikkelde maar op een lage middenkwelder. Dit laatste verklaart misschien 
waarom de dijk in vergelijking met de andere zo sterk door erosie is aangetast. 

De eerste dijk bevindt zich ongeveer 30 m ten noorden van de hoogste top van 
de terp; dat is direct ten zuiden van een brede bundel ringsloten uit zeer verschil
lende perioden en direct ten noorden en onder de kern van de latere terpbouw. 
Hoewel de dijk niet als zodanig is herkend in de verschillende vlakken van werk
put 1, is duidelijk dat de dijk over de volle breedte van de werkput is te vervolgen 
(ca. 7,75 m). De oriëntatie van de dijk is west/zuidwest - oost/noordoost. Zoals 
gezegd is een goede fasering van de dijk niet mogelijk. In de verschillende vlakken 
zijn slechts vier duidelijke plaggenbanden gedocumenteerd. Drie hiervan kunnen 
met enige moeite gerelateerd worden aan schuinstaande plaggen in de profielen. 
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J lokatie van de profielen zoals 30 werkputnummer 
afgebeeld in figuur 10 

I overige profielen "1 kern eerste dijk 

15. Wijnaldum-Tjitsma 1991-1993. Situering van de werkputten en de gedocumenteerde profielen 
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Wijnaldum werkput 1 - vlak 6 
Dijk 2 

dijkfase 1 

dijkfase 2 

Wijnaldum werkput 1- vlak 10 
Dijk 1 

plaggenband \//\ latere sporen \—\ natuurlijke ondergrond 

r̂ vTH d i i k kNM P|a99en JTT^ natuurlijk sediment afgezet na dijkbouw 

• • • • i 5 m 

grens vlak 

16. Wijnaldum-Tjitsma 1991-1993. Dijken 1 en 2. Gedeelte van de vlakken 6 en 9 van werkput 1. Van de 

tweede dijk (boven) is slechts één plaggenband te zien 
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Wellicht niet toevallig, door latere afdekking worden de oudste dijkfase(n) 
immers het best geconserveerd, maken gegevens uit het laatste gedocumen
teerde vlak (zie fig. 16, onder) en uit het profiel het mogelijk met enig voorbe
houd een eerste fase te reconstrueren. De kern van de dijk is aangelegd op een 
ongestoorde kwelder met een hoogte van 0,55 tot 0,50 m -NAP. De breedte van 
de uit willekeurig gestorte plaggen opgebouwde dijk bedraagt ongeveer 1,55 m 
en de geconserveerde hoogte 0,44 m. Oorspronkelijk is de dijk waarschijnlijk 
0,10 m hoger geweest (= 0,04 m -NAP). Aan beide zijden zijn willekeurig gestor
te plaggen waargenomen; een duidelijke begrenzing van netjes gerangschikte 
plaggen echter niet. Waarschijnlijk is deze tweede fase door erosie aangetast. 
Aan de voet van de dijk, zowel aan de zee- als landzijde, ligt een aanzienlijk 
pakket kweldersediment, waarvan een deel wellicht door afspoeling afkomstig 
is van de dijk. Aan de zeezijde heeft deze laag een dikte van enkele centimeters; 
direct tegen de voet aan de landzijde echter een dikte tot 30 cm. Blijkbaar heeft 
de dijk gezorgd voor een versnelde sedimentatie aan de achterzijde ervan. In 
zijn aangetaste, afgespoelde en door sedimentatie versterkte vorm kan de dijk 
een breedte van zo'n 7 m gehad hebben. 

De (twee?) kernfasen van de dijk zijn over de volle breedte door erosie aan
getast en uiteindelijk overdekt met een 1 tot 15 cm dikke laag kweldersedi
ment. Aan de zeezijde zijn op deze laag willekeurig gestorte plaggen gevonden. 
Hoewel verschillende centimeters-dikke overslibbingslagen duidelijk maken 
dat deze plaggen niet in één keer zijn gestort, is een goede fasering niet moge
lijk, omdat het dijklichaam diverse malen het slachtoffer is geweest van aan
zienlijke natuurlijke erosie. Slechts één keer is in een vlak een duidelijke plag-
genband herkend, en deze kan ook met enige moeite getraceerd worden in het 
profiel. Belangrijk is het te constateren dat met de dijk geassocieerde plaggen 
gevonden zijn tot een hoogte van 0,40 m +NAR dat wil zeggen 0,95 m boven de 
oorspronkelijke kwelder. Een oorspronkelijke hoogte is niet te reconstrueren. 
Dat geldt ook voor de uiteindelijke breedte van de dijk, omdat de dijk niet 
alleen is aangetast door natuurlijke erosie maar ook door latere ingravingen 
(aan de noordzijde vooral door een diepe terpsloot). Willekeurig gestorte plag
gen zijn echter duidelijk waargenomen over een breedte van minimaal 6,5 m. 
In zijn verspoelde vorm is de dijk meer dan 11,5 m breed geweest. Aan de land
zijde is sprake van een sterke voortschrijdende sedimentatie tot een hoogte 
van 0,10 m -NAP (een waarde die vergelijkbaar is met de top van de kwelder in 
Dongjum). Boven op deze intacte kwelder werd in de late tweede eeuw in één 
keer een forse en hoge kernterp opgeworpen.97 De dikte van het sedimentpak
ket op en achter de laatste dijkfase maakt het mogelijk dat tussen de laatste 
dijkfase en de bouw van dit podium enkele tientallen jaren liggen. 

Op basis van het onderzoek van kiezelwieren (diatomeeën) kunnen we ons 
een goed beeld vormen van het ontwikkelingsstadium van de kwelder op het 
moment dat de eerste dijk werd aangelegd. Op een diepte groter dan 0,65 m -
NAP, dat wil zeggen zo'n 15 cm onder de dijk, komt een diatomeeënsoort 
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(Scoliopleura tumida) voor die alleen in mariene en brakke omstandigheden 
leeft en daarom kenmerkend is voor de pionierzone van de kwelder of de lage 
kwelder, maar zeker niet voor de middenkwelder.98 Met andere woorden: de 
dijk is aangelegd op een hoge lage kwelder of lage middenkwelder, die vele 
tientallen tot zo'n honderd keren per jaar bij vloed overstroomde. 

Over de datering van de aanleg en het gebruik van de dijk zijn ook een aan
tal uitspraken te doen. We beschikken namelijk over verschillende C14-date-
ringen van mollusken uit de bovenzijde van de wadafzettingen en uit een 
stormlaag in de onderste lagen van de onder de dijk gelegen kwelderafzettin
gen (monstername op respectievelijk 1,10 m -NAP en 0,85 m -NAP);99 deze 
maken duidelijk dat de kwelder rond 175-200 voor Chr. tot ontwikkeling is 
gekomen en dat de stormlaag stamt uit de tijd rond 100 voor Chr. Als we uit
gaan van een sedimentatiesnelheid op de kwelder van 2,6 mm per jaar,100 bete
kent dit dat de dijk rond het begin van de jaartelling of in de eerste helft van de 
eerste eeuw na Chr. is aangelegd; misschien niet toevallig de periode waarin 
voor het eerst bewoning is gedocumenteerd voor de terpenrij Midlum-Herba-
ijum, 1,5 kilometer zuidelijk van de terpenrij vanWijnaldum. 

De tweede dijk die werd gevonden bij de opgravingen op de terp van Wij-
naldum-Tjitsma is om twee redenen van belang (fig. 10e en 16 boven). In de 
eerste plaats lijkt deze dijk in opbouw en hoogteligging veel meer dan de eerste 
op de dijken van Dongjum-Heringa en Peins-Oost. In de tweede plaats ligt 
deze dijk niet zoals alle andere dijken onder de oudste, archeologisch gedocu
menteerde terpbouw, maar sluit hij aan op een al bestaande kernterp. Pas bij 
een tweede uitbreiding van deze terp wordt de dijk afgedekt. 

Een probleem met de interpretatie van de gegevens die betrekking hebben 
op deze dijk is dat hij niet herkend is bij de aanleg van de verschillende vlakken 
maar pas bij het schoonmaken van het oostprofiel van werkput 1. Dit is op zich 
niet zo vreemd omdat bij nadere beschouwing blijkt dat de dijk in het horizon
tale vlak maar over een lengte van maximaal 0,70 m zichtbaar moet zijn 
geweest: het grootste deel van de vlakken in werkput 1 wordt ingenomen door 
de kernterp uit de Romeinse ijzertijd en zijn uitbreidingen. De dijk sluit aan op 
de oostelijke zijde van deze terp. Met terugwerkende kracht kunnen echter een 
aantal in het vlak gedocumenteerde lijnen geïnterpreteerd worden als enkel
voudige plaggenbanden die het talud bedekken. 

De tweede dijk ligt ongeveer 5 m ten zuiden van de top van de eerste dijk; 
dat wil zeggen op de plek in de latere terp waar ook in Dongjum-Heringa en 
Peins-Oost dijken zijn aangetroffen. De dijk bevindt zich niet direct op de eer
ste dijk, maar op kwelderafzettingen die zich hebben gevormd op en achter het 
zuidelijke talud van de laatste. Omdat deze afzettingen de glooiing volgen van 
de sterk door erosie aangetaste eerste dijk, lopen de NAP-hoogtes van het vlak 
onder de dijk uiteen van 0,18 m +NAP, aan de zeezijde, tot 0,22 m -NAR aan de 
Iandzijde. In het centrum van de dijk bedraagt de NAP-hoogte van het kwel
deroppervlak 0,06 m -NAR een waarde die goed vergelijkbaar is met de hoogte 
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van de kwelder van Dongjum-Heringa. 
De dijk is opgebouwd in twee fasen en daarna, zoals gezegd, opgenomen in 

een uitbreiding van het kernpodium. De eerste fase bestaat uit kleiige, moeilijk 
herkenbare plaggen die willekeurig gestort zijn. Het talud is aan beide zijden, 
zoals in Dongjum en Peins, netjes bekleed met een enkelvoudige laag plaggen. 
De dijk is in de eerste fase 1,74 m breed en in het hart 0,75 m hoog (= 0,69 m 
+NAP). De dijk is door latere erosie101 niet in zijn volle hoogte geconserveerd en 
zal daarom oorspronkelijk hoger zijn geweest; in een voorzichtige reconstruc
tie heeft de dijk een hoogte van 0,85 m (= 0,79 m +NAP). 

Omdat ter weerszijden van de dijk gelijksoortige plaggen van een meer 
zavelige, en dus beter herkenbare soort zijn aangetroffen, nemen we aan dat 
de dijk in een tweede fase zowel aan land- als zeezijde is uitgebouwd; aan de 
landzijde bedraagt de uitbreiding 0,78 m en aan de zeezijde 1,16 m. De dijk 
bereikt daarmee een totale breedte van 3,68 m. Zoals in fase 1 is het talud aan 
beide zijden netjes bekleed met een enkelvoudige laag plaggen; opmerkelijk is 
dat aan de landzijde de individuele taludplaggen herkenbaar waren. Ook de 
dijk in fase twee is door erosie niet tot zijn volle hoogte geconserveerd. Oor
spronkelijk zal de dijkhoogte ongeveer 1,00 m +NAP of iets hoger geweest 
zijn.102 

In tegenstelling tot de dijken van Dongjum en Peins komt de tweede Wïj-
naldumer dijk niet verder tot ontwikkeling, omdat de dijk opgenomen wordt in 
de tweede oostelijke uitbreiding van het kernpodium uit de Romeinse ijzertijd. 
Vooral aan de landzijde is deze uitbreiding in het profiel goed gedocumen
teerd: in tegenstelling tot het dijklichaam zijn de plaggen van de uitbreiding 
niet willekeurig gestort maar netjes in (minstens zeven) lagen neergelegd. Aan 
de zeezijde is dit minder goed te zien, maar hier is in het profiel het met plag
gen afgedekte talud van de eerste uitbreiding van het kernpodium goed waar
neembaar. 

Hoewel de dijk in de verschillende vlakken niet als zodanig is herkend, kan 
op basis van een aantal gedocumenteerde plaggenbanden de oriëntatie van de 
dijk bepaald worden:103 deze is strikt oost-west, een lichte verschuiving in ver
gelijking met de oriëntatie van de eerste dijk. Beide dijken lagen ongeveer 
parallel aan de toenmalige kwelderrug en dus aan de toenmalige kust. Voor de 
tweede dijk betekent dit dat ze niet haaks aansluit op de oostelijke zijde van 
het kernpodium maar onder een hoek van 108° (landzijde). Opmerkelijk is 
echter dat de oriëntatie van de dijk daarmee samenvalt met die van de achter
zijde van het kernpodium. 

De beschrijving van de tweede dijk van Wijnaldum kan afgerond worden 
met de constatering, dat aan de landzijde van de dijk in beide fasen geen sedi
mentatie is geconstateerd. Hoewel er door de snelle afdekking door de tweede 
uitbreiding van het kernpodium sprake is van goede conserveringscondities, 
zijn er ook geen aanwijzingen gevonden voor een akkerlaag achter de dijk. 
Waarschijnlijk was beakkering zo dicht bij de kernterp niet mogelijk. 
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7. Plaats, vorm, opbouw en ouderdom van de Westergoër dijken: 
een overzicht 

Tijdens de opgravingen van de terpen van Wijnaldum-Tjitsma, Dongjum-Herin-
ga en Peins-Oost (alle noordelijk Westergo) zijn de resten gevonden van vier ver
schillende dijklichamen. In hun plaats, oriëntatie en opbouw laten zij onderling 
een aantal treffende overeenkomsten zien. Alle dijken: 
- liggen (ongeveer) parallel aan de toenmalige kust en op dezelfde plaats in de 
latere terp; 
- zijn aangelegd op een ontwikkelde middenkwelder (met uitzondering van de 
eerste dijk van Wijnaldum-Tjitsma); en: 
- zijn in fasen en meestal naar beide zijden op- en uitgebouwd. 
Voor zover na te gaan, lijkt iedere uitbouw naar de ene zijde gepaard te gaan met 
een gelijktijdige uitbouw naar de andere zijde. Ook hierop vormt de eerste dijk 
van Wijnaldum een uitzondering. 

Het treffendst zijn de overeenkomsten tussen de dijken in de eerste twee 
fasen, die overal goed zijn geconserveerd. Bedacht moet echter worden dat een 
vergelijking van de latere uitbouwfasen wordt gehinderd door de slechte conser
vering op alle vindplaatsen van deze jongere fasen. In iedere fase worden de dij
ken opgebouwd uit willekeurig gestorte kwelderplaggen, die in de directe omge
ving zijn gestoken. Tegen het talud aan beide zijden wordt ter bescherming een 
enkelvoudige en sluitende laag plaggen gelegd. In de beide eerste fasen zijn deze 
plaggenbanden vrijwel altijd goed in profielen en vlakken te zien; in latere fasen 
is soms sprake van een vernietiging van deze banden en een deel van het dijk-
lichaam door de erosieve werking van overspoelingen en door vergravingen. 

In de eerste fase varieert de breedte van de dijken tussen 1,5 en 2,5 m. In de 
tweede fase worden ze uitgebreid tot een breedte van ca. 3 tot 5 m. Er zijn ver
schillende aanwijzingen dat deze twee fasen snel op elkaar zijn gevolgd, bijvoor
beeld binnen het tijdsbestek van twee opeenvolgende jaren. Door de slechte 
conservering van de laatste dijkfasen is een uiteindelijke breedte van de dijken 
moeilijk te geven, maar er zijn goede aanwijzingen dat deze meer dan 14 m 
bedroeg.104 Al in de eerste twee fasen is sprake van een hoogte die in de buurt 
komt van de uiteindelijke hoogte. Gedocumenteerde hoogtes lopen uiteen van 
0,75 tot 1,05 m en gereconstrueerde hoogtes van 1,05 tot 1,25 m.105 De gefaseerde 
uitbouw van de dijken schijnt vooral gericht te zijn op een versterking van de dij
ken in de breedte en op het creëren van weinig steile taluds, vooral aan de zeezij
de. 

Drie dijken zijn waarschijnlijk aangelegd voorafgaand aan de vestiging van de 
bewoning op de kwelderwal. Daarbij moet de aantekening gemaakt worden dat 
het in principe mogelijk is dat de dijken aansluiten op kernterpen die gelegen 
zijn buiten het opgegraven gedeelte of zelfs buiten de latere terp. Bij de tweede 
dijk van Wijnaldum-Tjitsma is dit zeker het geval, maar er zijn voor de andere dij
ken verschillende argumenten die tegen deze mogelijkheid pleiten: de kwelders 
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onder alle dijken zijn bijvoorbeeld onvertrapt en niet geplagd en in Peins is een 
greppel direct voor de dijk in fase 2 vondstloos. We nemen daarom aan dat de 
datering van de bewoning een terminus ante quem biedt voor de aanleg van de 
dijk. Op basis van het geologisch onderzoek bij Wijnaldum-Tjitsma is er enig 
inzicht in het moment waarop het gebied rond de verschillende plaatsen van een 
wadvlakte in een kwelder veranderde. Dit levert ons een grove terminus post 
quem. Op basis van beide termini mogen we aannemen dat de dijken van Peins-
Oost en Dongjum-Heringa zijn aangelegd in respectievelijk de eerste eeuw voor 
en de tweede eeuw na Chr. Dijk 1 van Wijnaldum-Tjitsma kan op basis van 
natuurwetenschappelijk onderzoek geplaatst worden in de eerste eeuw na Chr. 
en dijk 2 van Wijnaldum is contemporain met de eerste bewoning op de kernterp 
en dateert daarom uit het laatste kwart van de tweede eeuw. Uit deze gegevens 
mag worden geconcludeerd dat in noordelijk Westergo gedurende honderden 
jaren de aanleg van dijken een gangbare optie was bij de eerste exploitatie van 
nieuw-ontstane kwelderwallen. 

Van de tweede dijk van Wijnaldum-Tjitsma is zeker dat ze functioneerde tij
dens de bewoning in de Romeinse ijzertijd. Hoewel de dijken van Peins-Oost en 
Dongjum-Heringa lijken te zijn aangelegd voor de vestiging van bewoning ter 
plekke, zijn er goede aanwijzingen dat de dijken ook na aanleg van de kernterp 
verder hebben gefunctioneerd; in Peins-Oost bijvoorbeeld werd de dijk aan de 
landzijde in de vijfde fase alleen buiten de kernterp uitgebouwd en waren de 
akkerlaag achter de dijk en de greppel onder de dijk in fase 5 aan de zeezijde 
vondstenrijk. Over een rol van de dijken in het gebruik van het landschap ten 
tijde van de volksverhuizingstijd of later is geen zinnig woord te zeggen. 

8. Kwelders en dijken in relatie tot de getijden en stormvloeden 

Voor een goed begrip van de functie van de dijken is het noodzakelijk ons eerst 
een beeld te vormen van de relatie tussen het toenmalige getij enerzijds en de 
hoogtes van het kwelderoppervlak waarop de dijken zijn gebouwd en van de top
pen van de dijken anderzijds. 

Alleen voor de eerste dijk van Wijnaldum-Tjitsma beschikken we over directe, 
natuurwetenschappelijke, gegevens over het karakter van de kwelder waarop de 
dijk is aangelegd. Zoals we hierboven hebben gezien, maakt het onderzoek van 
diatomeeën in de kwelderafzettingen direct onder de dijk aannemelijk dat deze 
liggen op de overgang tussen een lage en een middenkwelder. De eerste Wijnal-
dumer dijk is, zoals we hebben gezien, echter niet representatief. De andere dij
ken zijn aangelegd op een kwelder die aanzienlijk hoger was. 

Er is gelukkig een andere, indirecte, mogelijkheid greep te krijgen op boven
genoemde problematiek. Op basis van geologisch en archeologisch onderzoek is 
de laatste jaren veel bekend geworden over waterstanden in noordelijk Westergo 
in de Romeinse ijzertijd en de vroege Middeleeuwen (fig. 17).106 De gegevens voor 
de reconstructie van de ontwikkeling van het gemiddeld hoogwater rond het 
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17. De ontwikkeling van gemiddeld en extreem hoogwater, 500 voor Chr tot en met heden (overgenomen uit 

Vos 1999, 20). De NAP-hoogtes van de onder- en bovenzijde (waargenomen en gereconstrueerd) van de laat-

prehistorische en pratohistorische dijken uit noordelijk Westergo zijn aangegeven. (P = Peins-Oost; Wl = 

Wijnaldum-Tjtsma, dijk l; D = Dongjum-Heringa en W2 = Wijnaldum-Tjitsma, dijk 2) Bij de bepaling van 

de hoogtes is geen rekening gehouden met compactie van het onderliggende sediment; mogelijk waren de 

dijkhoogtes 5 à 15 cm hoger (Baardman in Vos 1999, 70). Verklaring legenda. 1. Minimum en maximum 

waarden voor gemiddeld hoog water; 2. bandbreedte van de minimum en maximum waarden voor gemid

deld hoog water; 3. meest waarschijnlijke waarde voor gemiddeld hoog water; 4. minimum en maximum 

waarden voor gemiddeld hoog water; 5. minimum en maximum waarden voor de hoogte van haardplaatsen 

in de verschillende fasen van de nederzetting Wijnaldum-Tjitsma; 6. bandbreedte van de minimum en max

imum waarden voor extreem hoog water (d.i. een stormvloedhoogte die slechts eens in twintig jaar 

voorkomt); 7. ontwikkeling van de meest waarschijnlijke waarde voor gemiddeld hoog water; 8. ontwikke

ling van de meest waarschijnlijke waarde voor extreem hoog water. 

begin van de jaartelling zijn echter weinig omvangrijk. Van cruciale betekenis in 
dit verband zijn de resultaten van het al genoemde diatomeeën- en C14-onder-
zoek van de Wijnaldumer wad- en kwelderafzettingen. Gebleken is dat in de 
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tweede eeuw voor Chr. de overgangzone tussen een pionierzone/lage kwelder en 
middenkwelder ongeveer rond 0,60 m -NAP lag; gemiddeld hoogwater lag enkele 
tientallen cm lager.107 Vergelijking hiervan met de NAP-hoogtes van de kwelder
ruggen direct onder de dijken levert een interessant beeld op (fig. 17). Omdat het 
oppervlak van de kwelderruggen bij de bouw van de verschillende dijken 0,35 à 
0,50 m hoger ligt in vergelijking met genoemde overgangszone, zal er sprake zijn 
geweest van een goed ontwikkelde middenkwelder of zelfs van een beginnende 
hoge kwelder. De kwelders waarop de dijken werden aangelegd, werden naar alle 
waarschijnlijkheid nog enkele tientallen keren per jaar overspoeld. 

De hoogte van de dijken is zodanig dat vrijwel elke overspoeling van het ach
terland werd uitgesloten. De vraag is echter of het opwerpen van kleine dijken 
met een hoogte van 1 à 1,25 m effectief is in het uitsluiten van overstroming bij 
extreem hoge vloeden, die enkele keren per jaar of minder voorkomen. Het vóór
komen van dergelijke vloeden is sterk afhankelijk van de topografie en morfolo
gie van het gebied rond een bepaalde plek en van het gebied tussen die plek en 
de zee108 en het is daarom belangrijk dat ons opnieuw gegevens van Wijnaldum-
Tjitsma ten dienste staan. Van een groot aantal gedateerde haardplaatsen van 
woonhuizen in deze nederzetting kon de NAP-hoogte worden bepaald (fig. 17). 
Verwacht mag worden dat men de huizen (en daarmee de haarden) op basis van 
generaties-lange ervaring situeerde op een hoogte die overspoeling bij extreme 
stormvloeden uitsloot. Uit figuur 17 kunnen we opmaken dat in Wijnaldum-
Tjitsma in de late tweede eeuw en derde eeuw haardplaatsen werden aangelegd 
op een hoogte van iets meer dan 1,40 m +NAP.109 De gereconstrueerde toppen 
van de dijken van Dongjum-Heringa, Peins-Oost en van de tweede dijk van Wij-
naldum-Tjitsma liggen hier 0,10 tot 0,35 m onder; als we rekening houden met 
latere compactie van het onderliggende sediment 0,05 tot 0,30 m onder.110 Deze 
verschillen zijn niet bijzonder groot en we mogen dan ook aannemen dat de 
Westergoër dijken slechts zelden werden overstroomd. Zoals we hebben gezien, 
zijn in Peins, Dongjum en Wijnaldum (dijk 1) echter achter de dijk substantiële 
pakketten kweldersediment aangetroffen. Indien we te maken hebben met ring
dijken (zie onder) is het de vraag of deze toegeschreven moeten worden aan deze 
zeldzame overspoelingen, wat gelet op de dikte van de pakketten weinig waar
schijnlijk is, of aan de toestroom van slibrijk water door duikers en/of sluizen. Als 
we niet te maken hebben met een ring- maar met een lijnvormige dijk kan het 
sediment aangevoerd zijn door opkomend water om en achter de dijk. De Pein-
ser gegevens doen vermoeden dat hoogstens één of twee keren per winter sedi
ment werd afgezet.111 

Bespiegelingen met betrekking tot het getij en stormvloeden zijn ook belang
rijk als we ons een idee proberen te vormen van het oorspronkelijke tracé van de 
dijken. De opgravingen laten ons slechts rechte dijkstukken zien, met een lengte 
van bijvoorbeeld meer dan 54 m zoals in Peins, waarvan het verdere verloop niet 
nader onderzocht kan worden omdat de dijken buiten de latere terpen niet zijn 
geconserveerd. Daar bij vloed het zeewater ook via kreken en prielen het land 
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achter de verschillende kwelderwallen binnendrong,112 is het, ongeacht de vraag 
of de dijken woonplaatsen of akker- of hooiland beschermden, aannemelijk dat 
het ringdijken waren, hoewel directe bewijzen daarvoor ontbreken. 

Door de aanleg van de ringdijken werden weliswaar overstromingen door de 
zee afgewend, maar erbinnen zullen nieuwe problemen zijn ontstaan door het 
stagneren van regenwater. Van afvloeiing in horizontale richting kon geen sprake 
zijn door de ringvormige en gesloten bedijking. Bovendien zijn kwelderafzet
tingen zo ondoorlatend dat het grootste deel van het regenwater ook niet op 
natuurlijke wijze in de bodem verdween, zeker niet in seizoenen met een groot 
neerslagoverschot.113 Een mogelijkheid is, maar daar zijn tijdens de opgraving 
geen aanwijzingen voor gevonden, dat men door middel van duikers onder (of 
kleine sluizen in?) de dijk voor kunstmatige afwatering heeft gezorgd. Voorbeel
den van lange, als duiker onder dammen gebruikte, uitgeholde boomstammen, 
zelfs met kleppen, uit West-Nederland geven aan dat men in de Romeinse tijd 
over de technologische mogelijkheden beschikte om dit te realiseren.114 

Zoals gezegd, zullen de tijdens de opgravingen gevonden dijksegmenten oor
spronkelijk mogelijk deel hebben uitgemaakt van een ringdijk. Over de lengte 
van de dijken weten we echter weinig. Een minimale optie is dat de ringdijken 
een oppervlak omsloten hebben ter grootte van een belangrijk deel van de latere 
terp, zo'n twee à twaalf hectaren. Een maximale optie is dat ze een oppervlak 
omsloten ter grootte van de latere terpenclusters van Wijnaldum, Dongjum of 
Peins, tientallen tot meer dan honderd hectaren.115 Groter kon het beschermde 
oppervlak niet zijn omdat de kwelderwallen van de verschillende clusters zowel 
ten westen als ten oosten door kreken werden doorsneden.116 

9. Pigorini herzien: enkele gedachten over de functie van de Westergoër dijken 

Had Pigorini dan toch gelijk? Nee, eigenlijk niet, of ja: een klein beetje. Zoals we 
in de eerste paragraaf hebben gezien, wordt in het terpenonderzoek al sinds de 
vorige eeuw aandacht besteed aan ringdijken en hun functie, hoewel niemand ze 
tot voor kort daadwerkelijk kon aantonen. Bij het bepalen van onze gedachten 
over de functie van de hierboven beschreven dijken kunnen we ons laten leiden 
door de ideeën die in de eerste paragraaf zijn samengevat.117 

De gedachte die sinds de dagen van Pigorini en tot het onderzoek van Van 
Giffen opgeld deed, dat ringdijken bedoeld waren ter bescherming van lijf en 
leden en have en goed, kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen.118 In noor
delijk Westergo is bewoning vanaf het eerste begin niet gesitueerd op het maai
veld maar op kleine huisterpen, die in de loop van de Romeinse ijzertijd uitgroei
en tot terpen met een oppervlakte van honderden tot duizenden vierkante 
meters. 

Serieuze aandacht verdient de gedachte dat de (ring-)dijken bedoeld zijn ter 
bescherming van akkers. Zowel in Peins als in Dongjum zijn goede aanwijzingen 
gevonden voor de beakkering van het gebied dat achter de dijken ligt. Hoewel 
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18. Ameland. Bedijkte hooi- en akkerlanden rond Hollum en Ballum (Overduyn 1809, reproduktie met 

toestemming van de Universiteitsbibliotheek Leiden, collectie Bodel-Nijenhuis 43 N.224) 

akkerlagen onder de latere terpbouw op beide vindplaatsen maar zeer gedeelte
lijk zijn geconserveerd, zijn ze onomstreden, ook door de bijdrage die is geleverd 
door het bodemmicromorfologisch onderzoek. In dit verband is het interessant 
een vergelijking te maken met verschillende terpen in het Noord-Nederlandse en 
Duitse kustgebied. Nauwkeurige lezing van veel opgravingsrapporten leert 
namelijk dat onder veel terpen akkerlagen en ploegsporen zijn gevonden. Voor
beelden zijn Paddepoel III (Groningen), Firdgum (Friesland), Feddersen Wierde 
(Land Wursten, Duitsland) en Tofting (Eiderstedt, Duitsland).119 Wij willen niet 
suggereren dat in al deze gevallen ook gedacht moet worden aan bedijking, maar 
het is opmerkelijk dat in Tofting een walvormige plaggenverhoging met een 
breedte van 3 m is gevonden. Ze is aan beide zijden met zoden bekleed en wordt 
door de opgraver in verband gebracht met de bescherming van een akkerareaal 
onder de latere nederzetting! In onze ogen zou opnieuw bekeken moeten worden 
hoe de oude maaiveldhoogtes van de verschillende akkers zich verhouden tot de 
toenmalige, zomerse gemiddelde en (extreem) hoge waterstanden. In veel geval
len zal dan blijken dat de akkers wel degelijk bij (hoge) zomerse stormvloeden 
overspoeld konden raken.1.20 Dit lijkt ons een te groot risico als akkerbouw op 
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kwelders een substantieel en structureel onderdeel vormde van de agrarische 
economie van kustgemeenschappen. 

De dijkbouw in de Romeinse tijd in Dongjum, Peins en Wijnaldum is betrek
kelijk kleinschalig, zeker als een vergelijking wordt gemaakt met die in de volle en 
late Middeleeuwen. Dat betekent echter niet dat het hier gaat om een onbeteke
nend verschijnsel. Integendeel, de Westergoër dijkbouw heeft grote implicaties 
voor ons beeld van de agrarische economie in het protohistorische terpengebied. 
Zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van de Westergoër dijken, is door 
verschillende auteurs al gesuggereerd dat de bewoners van het kustgebied voor 
hun plantaardige voedsel niet afhankelijk waren van uitwisseling met de bewo
ners van het Pleistocene achterland of van handel met Romeinse handelaren.121 

Bedijkt akkerland biedt de mogelijkheid vrijwel alle gewassen te verbouwen die 
we kennen uit de (Romeinse) ijzertijd. Mogelijk dat tarwe ook achter dijken te 
gevoelig is voor door de wind aangevoerde zouten en dat ze daarom niet werd 
verbouwd.122 In (on-)verkoolde macroresten is ze meestal niet aanwezig.123 Bedij
king van betrekkelijk kleine akkerarealen betekende echter dat men zelf- zonder 
grote risico's én structureel - kon voorzien in plantaardig voedsel. Meer dan vroe
ger gebruikelijk was, moeten we ons de agrarische economie van de samenlevin
gen op de kwelders voorstellen als een combinatie van akkerbouw en veeteelt. 

Met het oog op bedijkte akkerbouw is het belangrijk twee opmerkingen te 

19. Ameland. Zomerdijk ten zuiden van Nes (situatie in de jaren vijftig). 

Overgenomen uit Van der Molen 1983, 46 
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maken. In de eerste plaats is het waarschijnlijk hoogst significant dat achter de 
dijken nog regelmatig sprake is van sedimentatie. Op de een of andere manier 
werd slib aangevoerd, dat rijk is aan organische stikstof. Na omzetting naar anor
ganische stikstof ('mineralisatie') is dit essentiële nutriënt beschikbaar voor 
opname door planten.124 In de tweede plaats is het bedijkte gebied vrijwel 
onmiddellijk na bedijking of na winterse overspoelingen met zout water beschik
baar voor akkerbouw: al na één of een paar zware regenbuien is het zoute water 
door zoet water verdrongen tot een diepte van 16 tot 18 cm.125 

Een mogelijke historische parallel voor de door ons gesuggereerde bedijking 
van akkergebieden in de late prehistorie en protohistorie zijn de door De Langen 
besproken hooi- en bouwlanden van Ameland in de (vroeg-)moderne tijd. Een 
nauwkeurige studie van verschillende kaarten van deze bouwlanden (fig. 18 en 
19)126 leert ons, dat slechts een klein deel van deze gebieden werd gebruikt voor 
akkerbouw.127 Het grootste deel is in gebruik als hooiland en daarom heetten ze 
ook 'Mieden'. Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan op het beheer en 
gebruik van deze landen en op (de zorg voor) de bedijking ervan.128 Zowel in de 
omvang en het gebruik van het bedijkte gebied als in de organisatie van het 
beheer ervan129 zullen aanzienlijke verschillen hebben bestaan met de situatie 
rond het begin van de jaartelling.130 We moeten echter de mogelijkheid niet uit
sluiten dat ook de bedijkte gebieden in Westergo in de late en Romeinse ijzertijd 
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd als hooiland, ook al waren ze waarschijnlijk 
klein van omvang.131 Van oudsher is de nadruk gelegd op de grote mogelijkheden 
van kweldergebieden voor de veehouderij. Daarbij heeft men onvoldoende 
rekenschap afgelegd van het feit dat deze mogelijkheden sterk worden beperkt 
door de geringe biomassa-productie van kwelders in de winter en de ontoegan
kelijkheid voor vee van de kwelders in de winter.132 Al vanaf het eerste begin van 
de bewoning in het kustgebied heeft men het vee in de lente, zomer en herfst op 
de kwelders laten weiden en in de winter op stal gezet. Voor de wintervoedering 
was het zomerse maaien en opslaan van hooi essentieel.133 Uiteraard kunnen 
onbedijkte kwelders worden gemaaid, maar uit onderzoek is gebleken dat de 
biomassa-produktie van een onbedijkte kwelder sterk samenhangt met de hoe
veelheden neerslag tijdens het groeiseizoen: verzoeting en vernatting leidt tot 
een versterkte groei van kweldergrassen.134 Een gelijksoortig, versterkt én blijvend 
effect kunnen we verwachten als kwelders worden bedijkt; het is niet voor niets 
dat het onderhoud van de Amelander dijken en het achterliggende hooiland een 
grote zorg was van de Markegenootschap en de markegenoten! Het is zaak in 
toekomstig onderzoek archeologische en paleobotanische indicatoren te vinden 
die de hooiland-hypothese verder kunnen onderbouwen. 

c^> 
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door de Hollandsche Maatschapij der Wetenschappen een prijsvraag werd uitgeschreven 

ter beantwoording van de vraag hoe de terpen ontstaan waren en bewoond werden (De 

Bruijn 1977, 448-449 (nr. 995)). De prijsvraag leverde overigens geen inzendingen op (met 

dank aan dr. J.A. Bakker (Baarn) die ons attent maakte op deze prijsvraag). 26 Voor de Ele-

ma's, zie Kooi 1994. 27 Elema en Elema 1918 (1907). 28 Elema en Elema 1918 (1907), 213 en 
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flg. II. Cf. Waterbolk 1969, 55 (brief J. Elema jr. aan Van Bemmelen d.d. 30-12-1907: 'Vader 

herinnert zich niet de 'ringdijk' boven op de wierde (wat volgt uit het hoogteprofiel) elders 

gezien te hebben, zoodat die iets specifieks voor Toornwerd schijnt te zijn'. 29 Elema en 

Elema 1918 (1907), 211. 30 Holwerda 1918 (1907), 230. Cf. Waterbolk 1969, 55 (brief J. 

Elema jr. aan J.M. van Bemmelen d.d. 30-12-1907). 31 Holwerda 1918 (1907), 231. Cf. Boe-

les 1918 (1907). 32 Van Bemmelen 1907, 39-42. 33 Cf. Hiddink 1999, 162. 34 Van Bemmelen 

1907, 60. 35 Van Giffen 1918 (1917), 396 en 404; 1918, 11 en 1919, 11. Cf. van Giffen 1936, 

47. 36 Van Giffen 1919, 29-30. Vergelijk echter Van Giffen 1918 (1917), 404. 37 Van Giffen 

1919, 29. 38 Waterbolk 1976, 136. 39 Halbertsma 1955, 68-70. 40 Hij verwijst in dit verband 

naar ongepubliceerd archeologisch onderzoek in Ditmarschen en Eiderstedt dat schijnt 'te 

pleiten voor de ten onzent als achterhaald beschouwde ringdijktheorie, die de 'Hürde mit 

tränke'als het beginstadium van een terp voorop stelde' (Halbertsma 1955, 69). 41 Van der 

Poel 1960/1961. 42 Van Zeist et al. 1976 en Bottema et al. 1980. Voor de Duitse experimen

ten, zie Körber-Grohne 1967. 43 Ook in het Duitse onderzoek wordt overigens aan deze 

mogelijkheid geen aandacht besteed (zie b.v. Haarnagel 1979, 260-271). 44 Het kweldermi

lieu is ongeschikt voor tarwe en gierst. Vlas, dederzaad, duiveboon, gerst en haver kunnen 

daarentegen op hoge kwelders goede oogsten opleveren (Van Zeist et al. 1976 en Bottema 

et al. 1980). 45 De Langen 1992, 62. De Langen doet overigens bij gebrek aan archeologi

sche gegevens geen uitspraak over de datering van genoemd moment. 46 Boeles 1951; 

Besteman et al. 1992; Nicolay 1998 en Zijlstra 1990-1994. Zie echter Bazelmans et al. 1998. 

47 Besteman et al. 1999 en Bazelmans et al. in voorb. 48 Ongetwijfeld zullen de uitkomsten 

van het onderzoek ook kunnen worden gebruikt om te komen tot een betere bescherming 

van de nog aanwezige terpen en terprestanten. 49 Het betreft opgravingen op de terpen 

die op de kaart van archeologische monumenten in Friesland (Rijksdienst voor het Oud

heidkundig Bodemonderzoek en Fries Museum 1984) staan aangeduid met respectievelijk 

de nummers 5G-60/61 (Dongjum-West/ Hovensreed) en 5G-94 (Peins-Oost) (cf. De Lan

gen et al. 1997 en De Langen et al. in druk). 50 Het is belangrijk te beseffen dat ook het 

onderzoek met betrekking tot de dijken nog niet is afgerond. Voor de opgravingen Dong-

jum-Heringa en Peins-Oost is het bijvoorbeeld nog wachten op de uitkomsten van het 

natuurwetenschappelijke onderzoek van de wad- en kwelderafzettingen onder de dijken 

en van de akkerlagen achter de dijken. 51 Ze verdienen hier ook aandacht omdat ze de 

komende jaren binnen het project breder toepassing zullen vinden. 52 Bos 1995, Bos en 

Jager 1996 en Bos et al. 1998. De eerste terpopgraving van Van Giffen betrof overigens een 

terpzooi (Van Giffen 1918 (1917)). 53 Zie b.v. Elema en Elema 1918 (1907), plaat 3. 54 

Arjaans 1987 en 1991. 55 Significant in dit verband is wellicht het prijsverschil tussen terp

aarde uit het bovenste en onderste deel van sommige terpen (Arjaans 1987, 57). 56 Hal

bertsma 1944, inventaris, nr. 368. In een brief van 21 januari 1909 aan prof.dr. J.M. Van 

Bemmelen maakt Van Giffen melding van een bezoek van zijn kant aan de afgraving van 

deze terp (Waterbolk 1969, 87). Zijn waarnemingen ter plaatse worden geheel gestuurd 

door het vraagstuk van de bodemdaling (Van Giffen 1910). 57 Geconstateerd werd dat 

plaatselijk de leesbaarheid van de lagen direct onder de bouwvoor slecht is door structure

le uitdroging en daarmee samenhangende verwering. 58 Afhankelijk van de hoogte en de 

steilheid van het terptalud ontstaat op grotere diepte soms de mogelijkheid om een vlak 
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aan te leggen, dat zo breed is dat het de moeite loont om het te documenteren. 59 Om uit

droging te voorkomen dient het profiel onder alle weersomstandigheden afgedekt te wor

den met zwart landbouwplastic. De inwerking van regen of artificiële beregening kan wor

den gebruikt om de vochtigheid, en daarmee de leesbaarheid, van het profiel te verhogen. 

60 Aanbeveling verdient het om ook een smalle strook van ongeveer 75 cm breed naast het 

gehele profiel met de hand tot op het volgende vlak te verdiepen. Daardoor ontstaat de 

mogelijkheid om de in het vlak waargenomen sporen en lagen via het nieuw blootgelegde 

profiel in de sleuf te koppelen met een volgend vlak. Deze methode is overigens in Dong-

jum niet gevolgd. 61 In dit profiel, en niet in het oostprofiel van werkput 1!, is de eerste 

kernterp uit de Romeinse tijd in doorsnede zichtbaar. 62 In werkput 4 werden alle sporen 

tot op een volgend vlak gecoupeerd en vervolgens uitgespit met de bedoeling vondstmate

riaal uit vrijwel alle bewoningsperiodes te verzamelen. In aanvulling hierop werden op drie 

plaatsen vanuit het eerste vlak vakken van 2 x 2 m met de hand uitgegraven tot op de 

natuurlijke ondergrond. Vondstmateriaal uit deze vakken werd stratigrafisch verzameld. 63 

Van vlaknederzettingen is uitdrukkelijk geen sprake. 64 Het is uiteraard mogelijk dat dit 

niet de eerste fase is van de kernterp; die zou in principe ook verder westelijk kunnen lig

gen. Gelet op de geringe omvang en de positie in de latere terp is echter aannemelijk dat 

het gaat om de eerste of één van de eerste fasen. 65 Ook de kernterp van Wijnaldum-Tjits

ma laat een dergelijk nevenpodium zien (Gerrets en De Koning 1999, 99 en fig. 24). 66 Ger-

rets 1995, 1996 en 1999a. Cf. Bazelmans in druk (met verdere literatuurverwijzingen). 67 

Een soortgelijke laag is aangetroffen in Wijnaldum-Tjitsma. Zij wordt door de opgravers 

gedateerd rond 500 (Gerrets en De Koning 1999, 110). 68 Exaltus 1999. 69 Het spaarzame 

vondstmateriaal uit de akkerlaag is namelijk sterk gefragmenteerd en afgerond. 70 In Wij-

naldum is dit verschijnsel goed gedocumenteerd en in verband gebracht met het ontstaan 

van een hoge en gesloten kwelderwal aan de noordelijke rand van Westergo, zie paragraaf 

5 en Vos 1999. 71 Significant in dit verband is dat een belangrijk deel van de terp uit de 

Romeinse ijzertijd, zoals ook in Peins-Oost en Wijnaldum-Tjitsma (Bos en Gerrets 1999), 

direct onder de bouwvoor ligt. 72 Schotanus 1718. 73 Cf. Beets en Van der Spek 2000. 74 

Vos 1999 en Vos en Van Kesteren in druk bieden een meer uitvoerige studie van dit onder

werp. Cf. Fokkens 1998, 41-55 en 165-181. 75 Vos en Van Kesteren in druk. 76 De wadzan-

den bestaan uit uiterst fijne zanden (gemiddelde korrelgrootte tussen 80 en 105 u) met een 

lutumpercentage tussen 1 en 8%. De top van deze zanden is meestal sterk gebioturbeerd 

en vaak worden in de zanden schelpen in 'levensstand' aangetroffen van de soort Scrobi-

cluaria plana. De kwelderafzettingen bestaan uit kleien, waarvan de 'zandigheid' wordt 

bepaald door het aantal en de dikte van de erin voorkomende 'kronkelige' zandlaagjes. 77 

Vos 2000 en Waldus 1999a en Waldus in deze aflevering van De Vrije Fries. 78 Voor Wijnal

dum-Tjitsma, zie Vos 1999. 79 De onderkant van dit pakket is in de opgravingen van Dong-

jum en Peins niet aangesneden; op basis van waarnemingen in (de buurt van) Wijnaldum 

mogen we aannemen dat ze op 2 tot 2,5 m -NAP ligt. 80 In Wijnaldum-Tjitsma lag de top 

van deze laag op 0,95 tot 1,08 m -NAP. 81 In Wijnaldum-Tjitsma lag de top van deze laag 

op 0,10 tot 0,15 m -NAP. 82 Exaltus 1999. 83 Het is niet onmogelijk dat men ter plekke of in 

de directe omgeving de vegetatie op de midden- of hoge kwelder in het najaar of de winter 

heeft afgebrand. 84 Bij deze schatting is geen rekening gehouden met een latere compactie 
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van het onderliggende sediment. Volgens berekeningen van Baardman kan deze compac-

tie 5 à 15 cm bedragen (Baardman in Vos 1999, 70). 85 Exaltus 1999. Deze sedimenten zijn 

in het veld niet als zodanig herkend, maar dat vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in het feit 

dat de mate van bioturbatie groot is. De gelaagdheid is voor een belangrijk deel verdwenen 

door voedselzoekende wadvogels die hun snavels door de weke bodem hebben bewogen. 

86 Voor overwegingen met betrekking tot de tijdsduur waarin deze sedimenten kunnen 

zijn ontstaan, zie de bespreking van de resultaten van Peins-Oost (paragraaf 6.2). 87 'In de 

monsters van laag 76 (dat is de betreffende laag, JB et al.) is geen spoor van kwelderge-

laagdheid aangetroffen. Het materiaal in het grootste deel van de monsters is volledig 

gehomogeniseerd. De massa van houtskooldeeltjes, silt- en zandkorrels wordt slechts 

onderbroken door wormgangen. De gedeeltelijke vulling van deze wormgangen met silt en 

houtskooldeeltjes geeft aan dat bioturbatie onder droge omstandigheden plaatsvond ter

wijl aan de oppervlakte te weinig vegetatie aanwezig was om het regenwater geleidelijk aan 

in de bodem te laten doordringen en bodemdeeltjes vast te houden. Een dergelijke situatie 

is kenmerkend voor akkers. Grondbewerking leidt tot homogenisatie terwijl bioturbatie 

door wormen een gangenstructuur doet ontstaan. Terwijl de akker braakligt of het op de 

akker geteelde gewas nog slechts een klein deel van de bodem bedekt, kan regenwater de 

wormgangen inspoelen en losliggende bodemdeeltjes meenemen alvorens deze op de 

wanden van wormgangen af te zetten' (Exaltus 1999, 7-8). 88 Exaltus 1999, 8. 89 In de oost-

profielen van de werkputten 6 en 7 is de breedte van fase 1 respectievelijk 2,50 m en 2,47 

m. 90 De totale breedte van de dijk in fase 2 bedraagt 5,06 m voor het oostprofiel van werk-

put 7 en 5,12 m voor het oostprofiel van werkput 6. In het oostprofiel van werkput 12 is te 

zien dat de dijk hier in noordelijke richting met 1,08 m is uitgebreid. 91 Het gegeven dat de 

dijk soms al direct onder de bouwvoor te vinden is, is een goede aanwijzing voor de 

omvangrijke erosie waaraan de latere terp heeft blootgestaan (zie boven, paragraaf 4). 92 

In de oostprofielen van de werkputten 6, 7 en 12 is alleen de noordelijke uitbreiding te 

zien: de breedte hiervan bedraagt respectievelijk 1,71, 1,80 en 1,83 m. 93 In de betrekkelijk 

kleiige en humeuze vulling zijn millimeters-dikke zandige bandjes herkenbaar. 94 Let 

vooral op de twee 'gehoekte' plaggenbanden, waarvan één zijde haaks op het dijklichaam 

staat. 95 Ter verduidelijking: het verschil in breedte is terug te voeren op het gegeven dat 

ter hoogte van de terp aan de zee- en landzijde respectievelijk vijf en vier dijkfasen te 

onderscheiden zijn en ter hoogte van het oostprofiel van werkput 4, dat wil zeggen buiten 

de kernterp, aan beide zijden vijf. 96 Besteman et al. 1999, Gerrets 1999b, 1999c en Gerrets 

en De Koning 1999. 97 Zie Gerrets en de Koning 1999, 98-99 en fig. 24; de kernterp werd in 

de loop van iets meer dan een eeuw in verschillende fasen sterk uitgebouwd. 98 Vos 1999, 

48. 99 Zie Vos 1999, 48 en fig. 18. 100 Vos 1999, 64. 101 Deze erosie is van veel later datum 

omdat niet alleen de dijk in zijn volle omvang hierdoor is aangetast maar ook de uitbrei

ding van de kernterp. 102 De dijk in zijn tweede fase is tot een hoogte van 0,68 m +NAP 

geconserveerd. 103 Alleen de plaggenbanden van fase 1 zijn in het vlak gezien: op 0,30 m 

+NAP (landzijde) en 0,08 m +NAP (land- en zeezijde). 104 Hoewel de totale breedte van de 

dijken op het eerste gezicht erg groot lijkt, hoeft ze ons niet te verbazen. In dit opzicht is 

het instructief een vergelijking te maken met de hedendaagse dobbes in het buitendijkse 

land bij Ferwerd (Friesland). Een kleine dobbe met een diameter van 38 m heeft een 
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dijkbreedte van 9,5 m bij een hoogte van 1,5 m. Met andere woorden, de Westergoër dijken 

laten bij een betrekkelijk geringe hoogte een weinig steil talud zien. 105 Als we rekening 

houden met latere compactie van het onderliggende sediment, liggen deze waarden 5 à 15 

cm hoger (zie noot 84 en Baardman in Vos 1999, 70). 106 Vos 1999 geeft uitvoerig inzicht in 

de wijze waarop figuur 17 tot stand is gekomen. 107 Vos 1999, 47-48. 108 Cf. Uerkvitz 1997. 

109 In de loop van de Romeinse tijd en de volksverhuizingstijd neemt deze hoogte lang

zaam toe tot boven 1,50 m +NAP, om daarna in korte tijd af te nemen tot ongeveer 0,80 à 

1,00 m +NAP in de latere vroege Middeleeuwen. In de Karolingische periode neemt de 

hoogte van de haardplaatsen weer licht toe. Genoemde daling hangt vrijwel zeker samen 

met de ontwikkeling van een hoge, gesloten kwelderrug direct ten zuiden van de huidige 

kustlijn (zie paragraaf 5), waardoor het achterliggende gebied goed beschermd werd. 110 

Zie noot 84 en Baardman in Vos 1999, 70. 111 Op dit punt is het interessant een vergelij

king te maken met de dobbes in het buitendijkse land van Ferwerd. Er bestaan natuurlijk 

grote verschillen tussen de lokatie van deze dobbes en van de hier besproken dijken. Daar 

waar de laatste in een gebied met een NAP-waarde rond nul zijn opgebouwd, liggen de 

eerste in een hoog opgeslibd gebied met een hoogte rond 1,3 tot 1,8 m +NAP. Maar in het 

buitendijkse gebied van Oostergo worden door de nabijheid van de hoge zeedijk en dus 

door het ontbreken van kombergend vermogen stormvloedhoogten gemeten die rond 

Dongjum in de Romeinse tijd waarschijnlijk nooit voor zijn gekomen. Voor een beoorde

ling van de haalbaarheid van de Dongjumer dijkbouw is de vergelijking tussen dijk en dob

ben daarom zeker wel significant; onder extremere omstandigheden worden vergelijkbare, 

doch kleinere ringdijken nauwelijks overspoeld - zelfs de kleinere en lagere dobben dragen 

het grootste deel van het jaar zoet regenwater - en met betrekkelijk weinig onderhoud blij

ven de dobbedijken ondanks regelmatige overspoeling van het omliggende land en soms 

van de dijk zelf door de vlakdekkende bekleding met zoden intact. 112 De vloedhoogten 

aan de achterzijde van de kwelderrug zullen niet wezenlijk hebben verschild van die aan de 

voorkant. 113 De altijd waterdragende dobbes in het huidige buitendijkse gebied van Oos

tergo illustreren dit. 114 De Ridder 1997 en 1999. Wij distantiëren ons van De Ridders sug

gestie dat het bouwen van dijken en dammen met duikers gerelateerd zou zijn aan een 

etnisch-Friese achtergrond (1999, 18) en dat het bouwen van dijken een hoge organisatie

graad veronderstelt (1999, 18-19). Er zijn genoeg etnografische voorbeelden uit buiten- en 

binnenland (b.v. de Oost-Nederlandse noaberschap of de recrutering van bemanningen 

voor vissersschepen op het Ierse eiland Tory (Fox, 1978)) naar voren te brengen die aanto

nen dat het mogelijk is voor korte of lange perioden relatief grote arbeidsgroepen te orga

niseren op basis van nabuur- en verwantschap zonder dat er sprake is van geïnstitutionali

seerd leiderschap. 115 Mogelijk doen zich in de komende jaren onderzoeksmogelijkheden 

voor ter beantwoording van de vraag naar de omvang van het bedijkte gebied. Daarbij 

moet echter bedacht worden dat de dijk alleen daar geconserveerd is waar in later tijd een 

terp ontstond. Buiten de latere terpen, of misschien zelfs buiten de eerste kernterp, zijn 

deze dijken zeker geëgaliseerd en verploegd. 116 Gelet op deze potentiële variatie in de 

omvang van het bedijkte gebied is het moeilijk om ons een concreet beeld te vormen van 

de investering in termen van arbeid, maar we kunnen proberen te komen tot enkele schat

tingen. Uitgangspunt daarbij is dat uit de gefaseerde opbouw blijkt dat arbeidskracht een 
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beperkende factor was. Een blik op de omvang van de verschillende fasen leert ons dat in 

vrijwel iedere fase of werkseizoen per strekkende meter maximaal 1,2 tot 2 m3 werd opge

worpen of toegevoegd. Daarnaast mogen we aannemen dat de ringdijk in één zomersei

zoen werd voltooid omdat bij een onvolledige bedijking de zee makkelijk vat zou krijgen op 

de uiteinden van de dijksegmenten. Ook zouden onvoltooide dijken zorgen voor een ver

snelde erosie in de naast de dijksegmenten gelegen prielen en kreken die daardoor in een 

volgend seizoen moeilijk te dichten zijn. In de literatuur zijn geen gegevens te vinden over 

de hoeveelheid arbeid die gemoeid is met het steken van kwelderplaggen van ongeveer 10 

cm dikte. Die zijn er wel voor het steken van in omvang en dikte vergelijkbare gras- of hei-

deplaggen, maar ze lopen nogal uiteen. Lohof (1991, 264) vermeldt dat per uur plaggen 

met een volume van 0,4 m3 gestoken kunnen worden; volgens De Kort bedraagt dit volume 

echter 0,7 m3 (De Kort 1999, 12). Omdat in het laatste geval gebruik is gemaakt van moder

ne schoppen en omdat het afplaggen van kwelders zwaarder is dan van grasland of heide, 

nemen we in het navolgende Lohof s schatting als uitgangspunt en kunnen we stellen dat 

met het opwerpen van de dijk 1 tot 2 uur gemoeid is per strekkende meter (We houden in 

onderstaande berekeningen geen rekening met arbeidstijd voor transport omdat vrijwel 

alle plaggen in de directe nabijheid, op werpafstand, van de dijken kunnen worden gesto

ken. Bij het opwerpen namelijk van 2 m3 plaggen per strekkende meter moeten bij een 

plagdikte van 0,10 m ter weerszijden van de dijk twee stroken van 1 x 10 m worden afge-

plagd.) Als we gemakshalve uitgaan van een rechthoekige omdijking, en de opgravingsge-

gevens geven daar aanleiding toe, dan is met de omdijking van een eerste hectare 400 tot 

800 uren gemoeid, of 50 tot 100 mensdagen, en met iedere volgende hectare 200 tot 400 

uren, of 25 tot 50 mensdagen. Uitgaande van deze cijfers kost een omdijking van drie hec

taren 800 tot 1600 uren, of 100 tot 200 mensdagen, en van 30 hectaren 6200 tot 12400 uren, 

of 775 tot 1550 mensdagen. We mogen aannemen dat in de late (Romeinse) ijzertijd de dij

ken zijn aangelegd door groepen van mensen die werden gerecruteerd op basis van ver

wantschap of nabuurschap. Per bouwseizoen zullen wellicht vijf tot tien mensen voor 

enkele weken beschikbaar zijn geweest en dat impliceert dat het te omdijken gebied eerder 

in de buurt lag van drie dan van 30 hectaren. Een rekenvoorbeeld kan dat illustreren. Als 

acht mensen acht uur per dag, zes dagen per week, en vijf weken lang aan de aanleg van 

een dijk werken, genereren zij samen 1920 arbeidsuren of 240 mensdagen, ruim genoeg 

om 3 tot 6 hectaren te omdijken of om een bestaande dijk rond een dergelijk oppervlak uit 

te breiden. 117 Wij gaan voorbij aan de mogelijkheid dat het ringdijken zijn voor het verza

melen van zoet water (zogeheten dobbes). Vooral de rechte vorm en de lengte van de dij

ken spreekt daartegen. Ook zijn achter de dijk geen resten gevonden van de dikke modder

laag die zo kenmerkend is voor de bodem van voor vee toegankelijke dobbes. Overigens 

moeten we met het oog op het drenken van het vee wel degelijk rekening houden met pre-

en protohistorische dobbes op nog onbewoonde kwelders. 118 Bij de opgravingen van de 

terp van Feddersen Wierde (Dld) is een kleine dijk uit het begin van de tweede eeuw 

gevonden die deze functie wel had. De dijk is in drie fasen opgebouwd en is ongeveer veer

tig meter lang, 3,5 m breed en 1,20 m hoog. Hij beschermde een erf dat nog niet was opge

hoogd maar dat wel het meest bijzondere huis (een Hallenhaus) van de nederzetting 

omvatte (Haarnagel 1979, 187-1-88, BeilageB en 26 en Tafel 160 en 161). De dijk omsluit het 
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erf overigens niet geheel. De dijk sluit aan één zijde aan op een bestaande terp; aan het 

andere uiteinde stopt hij echter bij een onverhoogde toegangsweg tot het erf. De dijk kan 

in onze ogen dan ook geen bescherming hebben geboden tegen hoge 

vloeden, maar misschien wel tegen stormvloedgo/i¾n. 119 Voor Paddepoel III, zie Van Es 

1968, 219-227 en Van Zeist in Van Es 1968, 282-283 (cf. Hiddink 1999, 109-110 en 163); voor 

Firdgum, zie Halbertsma 1955, 68-70; voor Feddersen Wierde, zie Haarnagel 1979, 260-271; 

en voor Tofting, zie Bantelmann 1955, 20-22 en Tafel 3. 120 Cf. Haarnagel 1979, 260: de 

akkerlagen waren gesitueerd 'über dem Überflutungsbereich niedriger Sommerstormflu-

ten' (nadruk JB et al). 121 Hiddink 1999, 163 en Groenman-Van Waateringe mond. meded. 

Een vergelijkbaar standpunt voor de Middeleeuwen wordt verdedigd door De Langen 

(1992, hfdst. 5). 122 Dit geldt ongetwijfeld ook voor rogge maar dat speelt in de Romeinse 

tijd en de vroege Middeleeuwen geen rol. 123 Van Zeist 1974. 124 Bakker 1997, 9-10 en Van 

Wijnen 1999. Veelzeggend in dit verband is het feit dat na de vervanging van de zomerdij-

ken van Schiermonnikoog door winterdijken in het midden van de vorige eeuw de vrucht

baarheid van de bouwlanden sterk terugliep (Reitsma en Bakker 1986, 100). 125 Visser 

1994, 30. 126 Vergelijk Ameland s.a. afb. 9, 10, 11 en 37. 127 Instructief zijn vooral de bla

den 4, 5 en 6 van de Grote historische atlas van Nederland, 1 :50.000, dl. 2 Noord-Nederland 

1851-1855. Overigens zijn vergelijkbare door zomerdijken omgeven hooilanden te vinden 

op Schiermonnikoog (Mellema 19812, 260 en Reitsma en Bakker 1986) en het buitendijkse 

gebied ten noorden van Uithuizen en Spijk (Gr.) (Halbertsma 1963, kaart VI). Mogelijk zijn 

ook de eerste bedijkingen in de volle Middeleeuwen in Friesland en Groningen van dit 

karakter (Halbertsma 1963, 207). 128 Cf. Allan 1857, Houwink 1899, Bertoen-Brouwer 1941 

en Postma 1954. 129 Rechten op een aandeel in de regelmatig opnieuw verdeelde hooilan

den waren gebaseerd op het lidmaatschap van de Markegenootschap. 130 Uiteraard moet 

rekening gehouden worden met het gegeven dat de agrarische economie van Ameland in 

de (vroeg-)moderne tijd, en dus ook het gebruik van de Mieden, mede bepaald werd door 

haar afstemming op een internationaal marktsysteem. 131 Overigens moeten we ons het 

aandeel van de afzonderlijke boeren in de Amelander hooilanden ook in de orde van groot

te van slechts enkele hectaren voorstellen (Houwink 1899, 190-211). 132 In de winter kan 

men vee niet laten weiden op kwelders omdat ze daar het slachtoffer kunnen worden van 

stormvloeden en omdat ze de kwelder vertrappen. 133 Cf. Zimmermann 1999 en 2000. 134 

De Leeuw, Olff en Bakker 1990. 
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Vergraven en verdronken 
Het archeologisch onderzoek van een overslibde 
nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse ijzertijd 
bij Teerns1 

WOUTER WALDUS 

1. Inleiding 

Van de vele terpen die in Friesland en Groningen zijn opgeworpen, worden er 
vele nog steeds bewoond. Sommige echter zijn reeds lang verlaten. Tot deze 
behoren ook de zogenaamde overslibde nederzettingen, dat wil zeggen nederzet
tingen die op een bepaald moment in de tijd door de werking van de zee met een 
kleilaag zijn overdekt. Voordat het Fries-Groningse terpengebied in de 
Middeleeuwen werd bedijkt, kenmerkte het zich door een enorme veranderlijk
heid. Om deze reden is het van belang om bij de interpretatie van archeologische 
gegevens ook geologische processen te betrekken. Sterker nog, de studie van 
overslibde nederzettingen kan verduidelijken dat er in sommige gevallen zelfs 
sprake kan zijn van een oorzakelijk verband tussen menselijk ingrijpen en de 
werking van de zee. 

2. Het onderzoek bij Teerns 

In de nazomer van 1998 heeft bij Teerns een kleinschalige opgraving van zo'n 
overslibde nederzetting plaatsgevonden (afbeelding 1). De aanleiding voor het 
onderzoek vormde de vondst van een aanzienlijke hoeveelheid scherven uit een 
vondstrijke kleilaag op het onderliggende veen. De scherven waren aan het licht 
gekomen tijdens de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de bouw 
van een kantoor. Aan de hand van de scherven viel de vindplaats in de late ijzer
tijd en de Romeinse ijzertijd te dateren. Een vondstarm kleidek wees erop dat de 
nederzetting nadien overspoeld en afgedekt was. Gelet op de geringe kennis over 
dit soort vindplaatsen en de waarschijnlijk goede conservering van deze in het 
bijzonder, drong de provinciaal archeoloog van Fryslân aan op een kort onder
zoek. Tijdens dit onderzoek dienden in ieder geval de gegevens te worden veilig
gesteld die door de nieuwbouw bedreigd werden. De geldelijke middelen waren 
zeer beperkt, zodat van een uitgebreide opgraving geen sprake kon zijn. Gelukkig 
bleek tijdens het onderzoek dat een deel van de nederzetting in de grond kon 
worden bewaard. Een en ander leidde ertoe dat de nederzetting slechts zeer 
gedeeltelijk is onderzocht.2 Niettemin kon in de vier werkputten een schat aan 
gegevens worden verzameld- Vooral de profielen, de resten van meerdere sloten 
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• de opgraving + overslibde nederzetting uit het begin van de jaartelling 

i j j j j l terp (gereconstrueerde omvang) • state 

• huisterp (onzeker) A boerderijplaats (late Middeleeuwen) 

1. De locatie van de opgraving 

en de inhoud van de aangetroffen waterputten staan toe belangwekkende con
clusies te trekken. Hieronder volgt geen uitgebreid opgravingsverslag, maar een 
samenvatting aangaande de uitkomsten van het onderzoek. 

De meest belangwekkende ontdekking is dat het veen al in de late ijzertijd en 
de Romeinse ijzertijd op grote schaal is afgegraven en gedraineerd met greppel
systemen. Dit moet een aanzienlijke maaiveldverlaging hebben veroorzaakt, wat 
op de lange termijn leidde tot een vernatting van het woongebied en de afzetting 
van kleilagen. Het uiteindelijke gevolg is geweest dat de nederzetting is verlaten 
en verdronken door het oprukkende zeewater. Hieruit volgt dat het ontstaan van 
de voorloper van de Middelzee gedurende deze periode voor een belangrijk deel 
kan worden toegeschreven aan menselijk handelen. Deze relatie tussen de geolo
gische ontwikkeling en de aard van de bewoning in het veengebied zal in dit 
artikel nader worden toegelicht. Om dit systematisch uiteen te kunnen zetten zal 
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eerst een algemene theoretische basis van de Holocene geologie worden gegeven 
om vervolgens de resultaten van de opgraving in een breder kader te plaatsen. 

3. De Holocene geologie: een nieuw uitgangspunt 

Binnen de Holocene geologie wordt het transgressie- en regressiemodel alge
meen geaccepteerd als verklaringsmodel voor de geologische ontwikkelingen die 
in het Nederlandse kustgebied hebben plaatsgevonden. Het model berust op de 
aanname dat als gevolg van supraregionale klimaatsfluctuaties veranderingen 
optraden in de invloed van de zee, wat zich heeft gemanifesteerd in een afwisse
ling van klei- en veenafzettingen. De chronologische opeenvolging van deze 
afzettingen blijkt echter in het Noord-Nederlandse kustgebied niet gelijktijdig 
verlopen te zijn met die in het Hollandse kustgebied.3 Dit komt voort uit regiona
le verschillen in afzettingsomstandigheden, die beschreven kunnen worden aan 
de hand van het recent ontwikkelde sedimentbalans-model.4 Dit model geeft een 
nieuwe visie op de kustontwikkeling. 

De sedimentbalans wordt bepaald door de verhouding tussen de snelheid 
van de relatieve zeespiegelstijging en de aanvoer van sediment gedurende het 
Holoceen. Hierin spelen drie factoren een rol: (1) de beschikbaarheid van sedi
ment, (2) de verticale ruimte voor afzettingen, de komberging en (3) de trans
portmechanismen. Het model biedt een mogelijkheid om de zeer complexe geo
logische ontwikkeling van het kustgebied te analyseren en biedt ruimte voor 
regionale en lokale variatie. Aangezien de verhouding tussen de drie factoren 
regionaal sterk verschilt, wordt de Holocene geologie van het Nederlandse kust
gebied niet in algemene lijnen, maar in drie verschillende kusttypen beschreven. 
Deze zijn de open deltakust van Zeeland, de gesloten kust van Holland en de 
open waddenkust van Noord-Nederland. 

Het sedimentbalans-model beschrijft de Holocene kustontwikkeling in een 
aantal opeenvolgende fasen. Voor het Friese kustgebied is het mogelijk zes fasen 
te onderscheiden en deze zullen hieronder besproken worden. Door de verschil
len met de kustgebieden van Holland en Zeeland aan te geven, zal het specifieke 
karakter van Friesland naar voren komen. Aangezien de ontwikkelingen in het 
Nederlandse kustgebied tot 5.000 BP5 overal ongeveer gelijk zijn, zal de beschrij
ving tot aan dit punt een algemeen karakter hebben. Met de beschrijving van de 
verschillende fasen zullen de principes van het sedimentbalans-model verduide
lijkt worden. 

Fase 1: Het begin van het Holoceen (10.000-6500 BP6) 

Deze fase werd gekenmerkt door een zeer snelle zeespiegelstijging: meer dan 75 
centimeter per eeuw. Zolang de relatieve zeespiegelstijging gedurende het begin 
van het Holoceen groter bleef dan de sedimentaanvoer, won de zee terrein op het 
land en ontstonden open.getijdenbekkens. Het Noordzeebekken werd in deze 
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fase voor een groot deel opgevuld met zeewater. De zee bereikte Noord-
Nederland nog niet, maar door het stijgende grondwater trad lokaal veengroei op 
(het Basisveen).7 

Fase 2: Het binnenkomen van de zee (6500-4000 BP8). 

De zeespiegelstijging nam gedurende deze fase af tot ongeveer 30 centimeter per 
eeuw. Noord-Nederland werd relatief laat door de zee bereikt in vergelijking met 
Zeeland, waar de oudste mariene afzettingen op 8.000 BP gedateerd worden.9 De 
zee kwam via de Pleistocene dalen het Noord-Nederlandse kustgebied binnen en 
breidde zich uit door erosie. In Friesland vond dit plaats in het stroomdal van de 
Oer-Boorne, dat ontstaan was in het Weichselien.10 Het ontstaan van deze open 
zeearm leidde tot erosie en ontwatering van het Basisveen. Intussen bleef op de 
hogere gronden de veengroei voortgaan onder invloed van de stijgende grondwa
terspiegel. Op deze wijze breidde zowel de zee als het veen zich landinwaarts uit. 

Fase 3: De stabilisatie van de getijdenbekkens (4000-2500 BP). 

De zeespiegelstijging was in deze fase afgenomen tot 10 centimeter per eeuw, 
zodat het ontstaan van komberging en de opvulling van deze ruimte met sedi
ment meer in balans kwamen. In Holland en Zeeland leidde dit ertoe dat de open 
getijdenbekkens opgevuld raakten met sediment, waardoor een gesloten kust 
ontstond.11 De waddenkust sloot zich echter niet, maar bleef onderdeel uitmaken 
van een getijdengebied. Het open blijven van de kust had tot gevolg dat de ran
den van het getijdenbekken ter hoogte van de Oer-Boorne na 3500 BP opslibden 
tot kwelderniveau.12 Achter deze kwelders breidde het veen zich vanaf de hogere 
Pleistocene gronden uit over de mariene afzettingen. Op deze wijze ontstonden 
de oudste kweldergordels van Friesland, met daarachter een uitgestrekt veenge
bied. 

De oorzaak van het niet sluiten van de kust heeft volgens de principes van het 
sedimentbalans-model te maken met het transport en de beschikbaarheid van 
sediment. Voor de Hollandse en de Zeeuwse kust is meer sediment beschikbaar 
dan voor de Noord-Nederlandse door een aantal met elkaar samenhangende oor
zaken. Ten eerste kreeg Noord-Nederland later met de zee te maken als gevolg van 
de relatief hoge ligging van de Pleistocene ondergrond. Er is nog onvoldoende tijd 
geweest om voldoende zand aan te voeren.13 Ten tweede verschilt de werking van 
de golven op de Noord-Nederlandse kust in vergelijking met die van Holland en 
Zeeland als gevolg van het verschil in oriëntatie ten opzichte van de overheersen
de windrichting. In de laatste twee kustgebieden leidde het transport van sedi
ment door golfwerking tot de vorming van zandbanken evenwijdig aan de kust. 
Deze zandbanken vormden op den duur een kustbarrière. Op deze wijze zijn de 
oude duinen in West-Nederland ontstaan. Het Noord-Nederlandse kustgebied 
daarentegen staat schuin op de overheersende zuidwestelijke windrichting. 



VERGRAVEN EN VERDRONKEN 79 

Ten derde is het Noordzeebekken ten noorden van de Waddenzee dieper, zodat 
minder sediment beschikbaar is voor kustopbouw.14 Ten vierde tenslotte ontbre
ken grote uitstromende rivieren in Noord-Nederland. Deze spelen een belangrij
ke rol bij de aanvoer van sediment en bij de waterhuishouding in Holland en 
Zeeland. De aanvoer van sediment in het Noord-Nederlandse kustgebied wordt 
hoofdzakelijk bepaald door transport en erosie door de zee. Deze verschillen 
geven aan de Holocene geologie van Noord-Nederland een eigen karakter. 

Fase 4: De opslibbing van het kweldergebied en de ontwatering van het 
veengebied (2500 BP- het ontstaan van de Middelzee). 

Deze fase is de meest problematische om in algemene lijnen te beschrijven, 
omdat de invloed van de zee een steeds kleinere rol gaat spelen. De zeespiegel
stijging schommelde in deze fase tussen de 5 en 8 centimeter per eeuw. In 
Zeeland en Holland was er sprake van kusterosie. De verklaring hiervoor ligt vol
gens het sedimentbalans-model in het afnemen van de hoeveelheid sediment in 
het Noordzeebekken die beschikbaar was voor het opvullen van de komberging. 
Hierdoor raakte de balans verstoord en trad kusterosie op. In Zeeland werd de 
kust doorbroken, terwijl in Holland de kust weliswaar intact bleef, maar sterk 
terugweek. 

In Friesland gebeurde iets opmerkelijks: er vond zowel opslibbing als erosie 
plaats. In de eerste plaats kwam een einde aan de verwijding van het getijdenge-
bied in de zeeboezem ter hoogte van het dal van de Oer-Boorne, terwijl de opslib
bing van de kwelders aanhield. In de tweede plaats werd gedurende deze fase het 
veengebied, dat zich aan de randen van de zeeboezems had ontwikkeld, door 
mariene geulen doorsneden en ontwaterd.15 Er ontstonden stromen zoet water 
vanuit het veengebied die uitmondden in de mariene geulen, zodat hier brakke 
omstandigheden gingen heersen. In de derde en laatste plaats trad erosie op van 
de hogere Pleistocene gebieden en het veen in het westelijke waddengebied. Dit 
geschiedde vanaf het moment dat het Flevomeer naar het noorden ging afwate-
ren in de richting van de voorloper van het zeegat van het Vlie.16 Dit leidde ertoe 
dat noordwest-Friesland veranderde in een open getijdengebied met wad- en 
kwelderafzettingen. 

Fase 5: Het ontstaan van de Middelzee tot de bedijking. 

Zoals in het voorgaande werd beschreven, bepaalde de Oer-Boorne de latere loop 
van de Middelzee. Deze zeeboezem heeft in aanleg gedurende fase 3 en 4 waar
schijnlijk bestaan als een smalle maar diepe getijdengeul. Vanaf de vroege 
Middeleeuwen nam de Middelzee in omvang toe.17 

Het ontstaan van de Middelzee is het gevolg geweest van een verstoring van 
de balans tussen het ontstaan van komberging en de opvulling ervan met sedi
ment. De zeespiegelstijging nam in deze fase af tot ongeveer 5 centimeter per 
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eeuw en heeft daardoor een minder grote invloed gehad in vergelijking tot de 
voorgaande fasen. Aangezien de Middelzee zich uitstrekte over een groot doch 
beperkt deel van Friesland is het ontstaan van komberging een plaatselijk 
verschijnsel geweest. Deze binnenzee breidde zich met name uit over het klei-op-
veengebied tussen Dokkum en Sneek. Hieronder zal blijken dat menselijk ingrij
pen in dit gebied heeft geleid tot een bodemdaling die zo snel verliep dat het 
gebied overstroomde. De sedimentbalans was hier door de mens verstoord. 

Fase 6: Bescherming tegen de zee door bedijking: de huidige situatie. 

Vanaf de twaalfde en dertiende eeuw na Chr. wordt het bouwen van dijken een 
belangrijke factor in de landschapsontwikkeling van het kustgebied. Hiermee 
komt een einde aan de invloed van de zee, die tot op de dag van vandaag met 2-3 
centimeter per eeuw blijft stijgen. Naast het bouwen van dijken werden op grote 
schaal polders aangelegd, wat door de inklinking die daar het gevolg van is heeft 
geleid tot bodemdaling. 
Tegen de achtergrond van bovenstaande fasering zullen nu de geologische gege
vens van de opgraving worden bekeken. 

4. De chronostratigrafie van de vindplaats 

Aan de hand van een aantal C14-dateringen'8 zal de geologie van de vindplaats te 
Teems geplaatst worden binnen de fasering zoals die hiervoor uiteen is gezet 
(zie tabel 1). De monsters voor C14-dateringen zijn genomen van het veen in het 
profiel dat in afbeelding 2 is weergegeven. Daarnaast zijn C14-monsters van het 
Basisveen genomen. 

De relatief late datering van het Basisveen kan verklaard worden door de hoge 
ligging van de Pleistocene ondergrond. Dit veen is vervolgens verdronken onder 
invloed van de zee gedurende ruim 1600 jaar. In deze periode (fase 2) is een 
kleipakket afgezet. Vanaf ca. 2000 tot ca. 200 v. Chr. overheerst oligotrofe veen-
groei bij Teerns (fase 3). In de negende eeuw v. Chr. vindt een overgang plaats van 
oligotroof veen naar eutroof rietveen, hetgeen duidt op het vernatten van het 
milieu (fase 4). Dit kan mogelijk het gevolg zijn van afwateringsproblemen, door
dat het getijdenbekken langzaam begint dicht te slibben.19 

Van Geel, Buurman en Waterbolk spreken echter van een omslag in het kli
maat tijdens de overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum in de 
negende eeuw v. Chr.20 In de periode tussen 850 en 800 v. Chr. treedt als gevolg 
van een toename van de hoeveelheid neerslag een sterke verhoging van 
het grondwaterpeil op. Deze omslag had grote gevolgen voor het milieu in het 
hele kustgebied en daarmee ook voor de bewoningsgeschiedenis. In deze periode 
eindigt de Bronstijdbewoning in West-Friesland (Noord-Holland) en andere 
gebieden met vergelijkbare geologische omstandigheden. 
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N.A.P. (m) Beschrijving C14-datering Datering 1 sigma Datering 2 sigma Fase 
(jaren BP) (jaren v.Chr.) (jaren v.Chr.) 

1,63-1,65 top veenkussen 2290+-50 
(rietveen) 

1,75-1,77 veenkussen (top 2680+-30 
oligotroofveen) 

1,95-1,96 veenkussen (top 2900+-30 
Sphagnum-veen) 

2,05-2,06 veenkussen 3000+-50 
(top rietveen) 

2,41-2,42 basis veenkussen 3560+-50 
3,48-3,50 top basisveen 4480+-100 
3,82-3,84 basis basisveen 5800+-60 

Tabel 1. Gecalibreerde C14-dateringen van het veenkussen en het Basisveen. Van hoven naar 
beneden staan de C14-dateringen geregistreerd als GrN-24497 tot en met GrN-24503. 

Mogelijk zijn beide verklaringen voor het ontstaan van het rietveen van toepas
sing op het veengebied bij Teerns. Hier hield de groei van rietveen aan tot en met 
de eerste bewoningsfase. De eerste bewoners troffen een open landschap aan 
met een uitgestrekte rietvegetatie, waar geulen met brak water doorheen stroom
den. Deze geulen zorgden voor ontwatering, zodat delen van het veengebied 
bewoonbaar werden. Bovendien werd sediment aangevoerd dat tijdens vloed 
langs de randen van de geulen werd afgezet. Het was een veengebied dat geleide
lijk veranderde in een klei-op-veengebied. 

5. De aard van de nederzetting 

De centrale vraagstelling bij de interpretatie van de gegevens van de opgraving is 
of hier sprake is geweest van permanente bewoning. Een beperking bij de beant
woording van deze vraag is de kleinschaligheid van de opgraving. De vergelijking 
met ander onderzoek in het klei-op-veengebied in de volgende paragrafen zal dit 
voor een deel compenseren. 

Aan de hand van de aardewerktypologie van Taayke21 is de chronologische 
ontwikkeling van de vindplaats onderzocht (zie tabel 2). Van de in totaal 2217 
aardewerkfragmenten en 8 complete potten konden 237 vrij zekere dateringen 
worden gegeven. Hieruit komt het volgende beeld naar voren (tabel 2). 

periode 200-0 v.Chr. 0-100 na Chr. 100-250 na Chr. 250-350 na Chr. 

aantal (totaal 237) 81 129 61 2 

Tabel 2. Aantallen determineerbaar aardewerk per periode (naar Taayke 1996). 
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De continuïteit van de late ijzertijd tot ongeveer 250 na Chr. die tabel 2 laat 
zien geeft aan dat het hier in ieder geval niet gaat om incidentele bewoning. 
Waarschijnlijk vormde de lokatie een natuurlijke verhoging die het aantrekkelijk 
maakte zich erop te vestigen. In afbeelding 2 is te zien dat het veen onder de kern 
van de nederzetting het best is geconserveerd. Aangezien het veen in de rest van 
het profiel is verdwenen kan niet worden bepaald of er oorspronkelijk een veen-
kussen heeft gelegen. 

De beschikbare gegevens van deze opgraving kunnen vooral een beeld geven 
van de activiteiten die men in het klei-op-veengebied heeft ondernomen. Het 
gebied bood mogelijkheden voor de veeteelt, zoals bleek uit de aanwezigheid van 
runderbotten en schapen- of geitenbotten in de vondstlaag. Uit slachtsporen 
bleek dat het vee ter plaatse is geslacht. Een botanische analyse van de aangetrof
fen mest heeft uitgewezen dat het vee zoute kweldergewassen zoals schorrezout-
gras heeft gegeten.22 Daarnaast zijn in de botanische monsters van de vondstlaag 
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kafresten van het cultuurgewas gerst aangetroffen. Waarschijnlijk is dit aange
voerd van de nabijgelegen zandige oeverwallen en kwelderruggen, aangezien het 
drassige veengebied weinig mogelijkheden voor akkerbouw zal hebben geboden. 

Het profiel in afbeelding 2 geeft duidelijk aan dat het veen onder de nederzet
ting intact is gebleven en dat buiten de nederzetting een deel van het veen is ver
dwenen. Het is gebleken dat men alleen het hoogveen heeft afgegraven, want de 
onderlaag van rietveen, de basis van de veengroei in fase 3, is overgebleven. De 
vraag is nu waar men het veen voor heeft gebruikt. 

In het vlak is een aanzienlijke concentratie rode as aangetroffen, waarvan kan 
worden aangenomen dat deze is ontstaan door het verbranden van veen. Deze 
laag is vergelijkbaar met de aslagen die Griede associeert met de middeleeuwse 
zelnering, het winnen van zout door het verbranden van gezouten veen.23 Van de 
Broeke merkt terecht op dat gedurende de Romeinse ijzertijd geen sprake kan zijn 
van zelnering, omdat de veengebieden in Noord-Nederland en Zeeland pas in de 
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laat-Romeinse ijzertijd verdronken onder de zee en zodoende werden gezouten.24 

De vroegste archeologische aanwijzing voor zoutwinning in het Nederlandse kust
gebied vormt het zogeheten briquetage-materiaal uit de vroege ijzertijd. Dit zijn 
massieve aardewerkvormen die werden gebruikt bij het indampen van zeewater.25 

Een andere mogelijkheid voor zoutwinning wordt besproken door Nenquin, die 
beschrijft hoe uit de as van zoutminnende planten zout wordt gewonnen door 
het uit te spoelen en in te dampen.26 De brandstof die men hiervoor gebruikte zal 
waarschijnlijk veen zijn geweest, dat in grote hoeveelheden aanwezig was. 
Hoewel het aardewerk van Teerns weinig overeenkomsten vertoont met het bri-
quetage-aardewerk van West-Nederland, is het goed mogelijk dat bepaalde open 
potten gebruikt zijn bij het indampen van zout water. 

Zoet water zal zowel voor de bewoners als voor het vee van cruciaal belang 
zijn geweest. Dit wordt geïllustreerd door acht waterputten die binnen het opge
graven gebied zijn gedocumenteerd. Zes hebben een ronde vorm en twee zijn 
vierkant. De doorsnede van de putten varieert tussen de 70 en de 80 centimeter. 
Ze lopen als een smalle schacht zonder wandbeschoeiing door tot onder het 
Basisveen en tot in het Pleistocene zand. De aanwezigheid van waterputten is te 
verklaren uit het feit dat het oppervlaktewater zout of brak was als gevolg van de 
vermenging van het zeewater uit de open zeeboezem met het zoete water uit het 
veengebied. De vraag is nu waarom men zoveel waterputten heeft aangelegd. 
Had het te maken met een groot aantal consumenten, of hadden de putten een 
beperkte gebruiksduur? Zoals hierna zal blijken geeft de datering van de water
putten aan de hand van aardewerk hier een oplossing voor. 

Het afgraven van veen heeft op den duur grote problemen met de waterhuis
houding opgeleverd. Dit werd aanvankelijk opgelost door het graven van V-vor-
mige en U-vormige greppels tot ruim onder het veen (zie afbeelding 2). Op een 
gegeven moment was men echter niet meer in staat om door het graven van slo
ten of andere technieken dit probleem aan te pakken. Dit heeft ertoe geleid dat 
de nederzetting rond 250 na Chr. is verlaten. Alvorens men dat deed heeft men 
enige zorg besteed aan het afbreken van de nederzetting. Hout moet schaars zijn 
geweest in het boomloze kwelderlandschap, en daarom zal men getracht hebben 
zoveel mogelijk materiaal opnieuw te gebruiken. Alleen de onbruikbare stukken 
heeft men op de locatie achtergelaten. Met behulp van het aardewerk konden de 
waterputten die het rijkst aan hout waren, worden gedateerd in de laatste bewo-
ningsfase. Het is goed voorstelbaar dat men met al het vervangbare en niet meer 
bruikbare materiaal, zoals aardewerk en houtafval, de nog openliggende water
putten heeft gedempt, alvorens de nederzetting voorgoed te verlaten. Uit de 
determinatie van het aardewerk bleek dat ten minste vier van de acht waterput
ten in de laatste bewoningsfase in gebruik zijn geweest. 

Het grootste deel van het hout in de nederzetting moet van hogere zandgron
den of van terpen zijn aangevoerd, omdat de vochtige omstandigheden in de 
directe omgeving van de nederzetting voor bepaalde boomsoorten ongeschikt 
waren. Het betreft hier in .ieder geval de eik, de hazelaar en de iep. Voor de 
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appel- of pereboom, de hulst en de es is het aannemelijk dat deze eveneens zijn 
aangevoerd. Wilg en els kunnen daarentegen hebben gegroeid in lokale broek-
bossen langs waterlopen. Mogelijk geldt dit ook voor de berk. Geen van de hout
soorten die tijdens de opgraving zijn aangetroffen wijst op een exotische her
komst; alle passen binnen de inheemse flora. 

Aangezien het mogelijk was een aantal eikfragmenten toe te schrijven aan 
één boom, kan worden gesteld dat hout op de nederzetting is verwerkt. De 
vondst van spaanders van els, berk en eik ondersteunen dit. Een mooi voorbeeld 
van een constructie met deuvels vormt een kleine deur (afbeelding 3). Deze is 
50 cm hoog, 45 cm breed en 3 cm dik. De drie grote planken zijn van elzenhout, 
de twee dwarsbalken van eikenhout. 

6. Overslibde nederzettingen in het Friese klei-op-veengebied 

De kennis van overslibde nederzettingen wordt in belangrijke mate bepaald door 
toevallige ontdekkingen bij graafwerkzaamheden en prospectief onderzoek. 
Hieronder volgt een overzicht van de verzamelde gegevens om zo de nederzet
ting van Teerns te kunnen vergelijken met andere. 

Om te beginnen zijn er twee inventarisaties geweest in het klei-op-veenge
bied. Halbertsma ontdekte een aantal overslibde nederzettingen bij Sneek, waar
van hij opmerkt dat deze door afzettingen van een voorloper van de Middelzee 
zijn afgedekt.27 Daarnaast heeft Janssen28 op basis van een inventarisatie van 
RAAP29 en een eigen inventarisatie een kaart gemaakt met overslibde nederzet
tingen in het gebied tussen Sneek en Dokkum. Duidelijk komt in deze studie naar 
voren dat de randen van het veengebied werden bewoond. Verder heeft deze 
auteur aan de hand van luchtfotografie een patroon van afwateringsslootjes 
ofwel 'legen' in het klei-op-veengebied waargenomen.30 Dit levert een verkave
lingspatroon op van sloten met onderlinge afstanden van 20 tot 40 meter, waarbij 
de sloten uitliepen op de natuurlijke geulen die door het klei-op-veengebied 
stroomden. De legen zijn in associatie aangetroffen met aardewerk uit de 
Romeinse ijzertijd en met overslibde nederzettingen.31 Vergelijkbare greppels zijn 
ook gedocumenteerd in slootprofielen bij Sneek.32 

Naast deze waarnemingen zijn er twee kleinschalige opgravingen van over
slibde nederzettingen geweest en gepubliceerd. De eerste is de opgraving van 
Elzinga ten noordoosten van Sneek op een terrein waar op dat moment een nieu
we jachthaven werd aangelegd.33 Hier werd direct onder de bouwvoor een over-
slibbingslaag van knipklei op een vondstrijke aslaag waargenomen. Uit één van 
de profielen van Elzinga blijkt dat de aslaag zich uitstrekt over ruim 22 meter bij 
een dikte variërend tussen de 5 en de 15 centimeter. Elzinga dateert de vondst-
laag onder de aslaag op basis van Romeins importaardewerk tussen de 200 en 
250 n. Chr. De aanwezigheid van kartelranden en gefacetteerde randen onder het 
inheemse aardewerk dateert de vindplaats in de derde eeuw na Chr.34 Onder 
deze laag bevindt zich een ophogingspakket bestaande uit een onderlaag van 



VERGRAVEN EN VERDRONKEN 87 

veenplaggen die wordt afgedekt door een vondstloze kleilaag van ruim 30 cm 
dikte. De dikte van de totale ophoging bedraagt maximaal 50 tot 60 centimeter. 
Uit dunne kleibandjes onder het niveau van de veenplaggen blijkt dat de opho
ging heeft plaatsgevonden op een overspoelde veenlaag. Op de lagere delen van 
het terrein, waar men woonde voordat de ophoging werd geconstrueerd, is 
streepband-aardewerk uit de late ijzertijd aangetroffen.35 Het verlaten van de 
nederzetting wordt door Elzinga geassocieerd met het oprukkende zeewater.36 De 
aslaag, die uit verbrande leem en roodgebrande scherven bestaat, voert Elzinga 
terug op brand in de nederzetting. Deze brand zou dan ook volgens Elzinga het 
einde van de bewoning hebben betekend. 

Het tweede onderzoek is dat van Bruinsma, die een vergelijkbare terp bij 
Wartena-Warstiens beschrijft.37 Ook hier is de ophoging aangebracht op een klei-
op-veen ondergrond. Op de terp, waar een ringsloot omheen liep, werden de res
tanten van een huis aangetroffen. Bruinsma heeft het vermoeden dat het huis 
gedeeltelijk is opgeruimd, omdat enkele staanders ontbreken.38 Het aardewerk, 
onder meer met kartelranden, wijst op een datering in de periode tussen het 
begin van de jaartelling en de derde eeuw na Chr. De terp bleek behoorlijk in het 
veen te zijn weggezakt. Bruinsma noemt deze verzakking de oorzaak van het ver
laten van de woonplaats. 

Tenslotte zijn er ook gegevens verzameld, die nog niet zijn gepubliceerd. Zo 
heeft het Fries Museum in 1988 een overslibde nederzetting nabij Sneek onder
zocht.39 Deze was direct op het veen aangelegd en was opgebouwd uit verschil
lende mest- en aslagen. 

7. Een interpretatie van overslibde nederzettingen in het klei-op-veengebied 

Uit het voorgaande blijkt dat een aantal kenmerken van overslibde nederzettin
gen algemeen is. In de eerste plaats gaat het om kleine nederzettingen die ver
spreid in het landschap liggen. In de tweede plaats is bij elke nederzetting een 
opbouw te zien van veenplaggen, mest- en aslagen. In de derde plaats gaat het 
om bewoning die gedateerd kan worden in de periode tussen de late ijzertijd en 
de derde eeuw na Chr. In de vierde plaats tenslotte is er sprake van ingrepen in 
het landschap om het klei-op-veengebied bewoonbaar te maken en te houden. 
Deze algemene kenmerken zullen hieronder na elkaar worden behandeld. 

De terpentypologie van Miedema biedt een model om de onderlinge verschil
len tussen nederzettingen en om nederzettingspatronen in het terpengebied te 
onderzoeken.40 De typologie is gebaseerd op het negentiende-eeuwse terpenland
schap, zodat deze niet zonder meer van toepassing is op de Romeinse ijzertijd. De 
waarde van de typologie voor de Romeinse ijzertijd ligt vooral in het ruimtelijke 
patroon in het terpenlandschap dat Miedema beschrijft. Binnen haar studiege
bied, het noordwesten van Groningen, is een zeker patroon terug te vinden in de 
verspreiding van nederzettingen.41 Miedema maakt een onderscheid tussen huis-
terpen, kleine dorpsterpen, en grote dorpsterpen. Zij constateert dat de grotere 
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dorpsterpen een centrale positie in het landschap innemen en omringd worden 
door een zwerm huisterpen.42 Deze huisterpen liggen op regelmatige afstand van 
elkaar op (natuurlijke) verhogingen in het landschap, over het algemeen langs 
waterlopen. Over het algemeen zijn ze in de laat-Romeinse tijd verlaten en over-
slibd. 

Op basis van de chronologische ontwikkeling van Teerns en de andere over-
slibde nederzettingen kan vastgesteld worden dat dit type nederzetting geduren
de een aantal eeuwen klein van omvang is gebleven. Er zou daarom sprake kun
nen zijn van Miedema's huisterpen. Het is echter de vraag of Teerns zich binnen 
een dergelijk breder landschappelijk nederzettingspatroon bevindt. In afbeelding 
1 is de directe omgeving van Teerns weergegeven. Hoewel de exacte omvang van 
de terpen in deze afbeelding voor de Romeinse ijzertijd niet bekend is, kan op 
basis van parallellen toch een beeld van het landschap worden gevormd. Uit de 
opgravingen van Ezinge is namelijk gebleken dat daar in verschillende fasen in de 
Romeinse ijzertijd gelijktijdig zo'n vijf huizen hebben bestaan.43 In de nabije 
omgeving van Ezinge bij Paddepoel ten noordwesten van Groningen stonden in 
dezelfde fasen een aantal losse huisterpen. Deze situatie kan zich op dezelfde 
wijze hebben voorgedaan bij de onderzochte nederzetting en de grotere terpen 
van Teerns, Goutum en Hempens, hoewel deze terpen kleiner van omvang waren 
dan die van Ezinge. 

De vraag is nu wat dit verschil in nederzettingsomvang voor betekenis heeft. 
Aan de ene kant kan het verschil voortkomen uit de onderlinge relaties tussen 
terpen. De grote terpnederzettingen vervulden een centrale functie, terwijl de 
kleine dorpsterpen als satellietnederzettingen daar omheen lagen. Miedema 
drukt de onderlinge relatie uit door te spreken van moeder- en dochterterpen. 
Aan de andere kant kan de economische basis die hierboven in paragraaf 5 naar 
voren kwam een verklaring geven. De beschikbare gegevens van Teerns duiden 
op een eenvoudige nederzetting met de nadruk op veeteelt. Aangezien in de 
publicaties over de in de vorige paragraaf genoemde nederzettingen niet het 
tegendeel wordt beweerd, lijkt het aannemelijk dat de verspreide ligging van 
nederzettingen in het klei-op-veengebied duidt op kleine veeteeltbedrijven in 
een weidegebied met voor elke eenheid de bestaansmogelijkheden voor één 
huishouden. Op de kwelders en de oeverwallen voerde men een gemengd bedrijf, 
dat draagkracht bood voor een aantal huishoudens. Uit dit contrast kan afgeleid 
worden dat het niet de continuïteit in bewoning is die bepaalt of een nederzet
ting zich tot een grotere nederzetting ontwikkelt, maar de specifieke ligging in het 
landschap en de economische bestaansbasis. 

Het tweede veel voorkomende kenmerk van de overslibde nederzettingen is 
de aanwezigheid van één of meer aslagen. In het voorgaande zijn deze aslagen in 
verband gebracht met zoutproductie. Veen is in ieder geval algemeen gebruikt als 
brandstof. Daarnaast blijkt uit de opgravingen dat de aslagen een wezenlijk 
onderdeel vormden van de bewonings- of ophogingslagen. 

Het derde algemene kenmerk van deze nederzettingen is de chronologische 
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ontwikkeling. De vroegste fasen van de bewoning vallen in de periode dat streep-
band-aardewerk werd geproduceerd; de laatste fase van de bewoning is op basis 
van de aardewerk-typologie te plaatsen in de derde eeuw. De datering van de aar-
dewerktypen valt ruim voor de vierde-eeuwse stijlbreuk die Taayke beschrijft.44 

Het verlaten van nederzettingen in het klei-op-veengebied lijkt daarom niet 
samen te gaan met de algemene demografische teruggang van het kustgebied in 
de vierde eeuw, maar lijkt zich eerder te hebben voltrokken. 

Er kan een verband worden gelegd tussen de ontginning van het landschap 
en de latere verdrinking ervan. De legen die Janssen beschrijft en die welke zijn 
waargenomen bij Sneek en bij Teerns geven aan dat het graven van greppelsyste
men in het klei-op-veengebied al in de Romeinse ijzertijd algemeen was. Eerder 
in dit artikel werd benadrukt dat het ontstaan van de Middelzee samenhangt met 
het plaatselijk ontstaan van komberging. Het is gebleken dat de veranderingen 
van het klei-op-veengebied door antropogene invloeden omvangrijk waren. Het 
ligt daarmee voor de hand dat het juist de menselijke ingreep in het veengebied 
was die deze komberging heeft doen ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat de kom
berging ontstond voor de latere Middelzee. 

Uit het aantal overslibde nederzettingen (meer dan 60) die tot nu toe in het 
klei-op-veengebied tussen Dokkum en Sneek zijn waargenomen, kan afgeleid 
worden dat de verdrinking van het landschap in de Romeinse ijzertijd grootscha
lig was. Hoewel de inventarisatie van de omvang van de bewoning waarschijnlijk 
verre van compleet is, kan worden gesteld dat de vernatting van het klei-op-veen
gebied een aanzienlijke mensenstroom op gang heeft gebracht. Het ligt voor de 
hand dat deze mensen naar de hogere kwelders en oeverwallen zijn vertrokken. 
De samenleving in de Romeinse ijzertijd is echter niet ontwricht door het ver
drinken van het klei-op-veengebied, zoals blijkt uit de bewoningscontinuïteit in 
het terpengebied na de tweede helft van de derde eeuw. Men had dan ook enige 
tijd om zich aan te passen. Uit de beschikbare dateringen45 van de overslibbings-
laag blijkt immers dat de nederzettingen al geruime tijd verlaten waren voordat 
het zeewater ze daadwerkelijk overstroomde.46 

Noten 

1 Dit artikel vormt een samenvatting van Waldus 1999a. 2 De opgraving vond plaats in het 
kader van een noodonderzoek. De provincie Fryslân heeft samen met de bedrijven 
Econstruct en Vos en Libert het onderzoek gefinancierd. Het centrum voor Archaeological 
Research en Consultancy (ARC) heeft de opgraving uitgevoerd. De wetenschappelijke lei
ding lag bij Jos Bazelmans en Danny Gerrets van de Universiteiten van Amsterdam en 
Groningen. Het veldwerk is verricht door studenten en door vrijwilligers van het 
Archeologysk Wurkferbân van dp Fryske Akademy. 3 Griede 1974, 37-41; Griede en Roeleveld 



9° WOUTER WAtDUS 

1982. 4 Beets e.a. 1994, 20. 5 Before Present: een C14 - datering geeft de ouderdom aan gere

kend vanaf 1950. De in de tekst gebruikte dateringen zijn niet gecalibreerd. 6 C14-datering 

naar Griede 1978, 80. Deze datering komt voort uit een aantal C14-dateringen van Basisveen 

op verschillende plaatsen in Friesland. 6500 BP geeft een gemiddelde waarde van de vroeg

ste dateringen van het Basisveen en daarmee een geschikte grens voor fase 1. 7 Griede 1978, 

80. 8 4.000 BP: naar Vos 1999, 36. 9 Vos en Van Heeringen 1997, 9. 10 Vos 1999, 34. 11 Fase 3 

begint in deze kustgebieden vóór 4000 BP, namelijk rond 4500 BP. Vos en Van Heeringen 

1997, 9. 12 Beets e.a. 1994, 12. 13 Berendsen 1997, 161. 14 Van der Spek 1994, 13. 15 Griede 

1978, 91. 16 Beets e.a. 1994, 12. 17 De Langen 1992, 25. 18 Gecalibreerd met het calibratie-

programma CAL 25. 19 Persoonlijke mededeling P.C. Vos. 20 Van Geel, Buurman en 

Waterbolk 1997, 154. 21 Taayke 1996. 22 Stuijts en De Roller 2000 23 Griede 1978, 138. 24 

Van de Broeke 1996, 57. 25 Van den Broeke 1996, 48. 26 Nenquin 1961, 116-117. 27 

Halbertsma 1955, 93; 1963. 28 Janssen 1989. 29 Jager et al. 1988. 30 Janssen 1989, 199. 31 

Janssen 1989, 199. 32 Bos 1996, 184. 33 Elzinga 1962. 34 Taayke 1996. 35 Elzinga 1962, 77. 36 

Elzinga 1962, 79. 37 Bruinsma 1968. 38 Bruinsma 1968,182. 39 Persoonlijke mededeling van 

E. Taayke. De coördinaten van deze vindplaats zijn: 173.300/562.400. 40 Miedema 1983. 41 

Waterbolk en Boersma 1976, 47. 42 Miedema 1983, 343. 43 De Langen en Waterbolk 1989. 

44 Taayke 1996. 45 Knol 1993, 19-24. 46 Ik wil hier van de gelegenheid gebruik maken een 

aantal mensen te bedanken die me hebben geholpen met het onderzoek en het publiceren 

ervan. Dr. J. Bazelmans heeft het afstudeerproject begeleid. Drs. D.A. Gerrets, dr. GJ. de 

Langen, dr. E. Taayke, drs. P.C. Vos en drs. J.A.W. Nicolay hebben mijn tekst van kritische 

kanttekeningen voorzien. Drs. J. de Koning wil ik bedanken voor het maken van de afbeel

dingen. Tenslotte gaat mijn dank uit naar de deelnemers aan de nogal natte opgraving bij 

Teerns. 
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Knoeien met zilver 
Postuum eerherstel voor keurmeester-generaal 
Claes Clasen Balck (1670-1694)1 

P. SCHOEN 

Al vanaf het moment dat er met zilver wordt gewerkt, wordt er ook mee geknoeid. 
Overheden probeerden dit soort fraude door middel van wetgeving te bestrijden, 
maar handhaving van de wet was niet altijd even effectief. Tegen het einde van de 
zeventiende eeuw was het gesjoemel in Friesland zo wijd verspreid dat het lands
bestuur de tijd rijp achtte om in actie te komen. 

In deze bijdrage wil ik duidelijk maken waarom de Staten van Friesland in 
1695 nieuwe regels voor de keuring van goud en zilver introduceerden. Na een 
korte inleiding over de betekenis van keuren en merken zal ik ingaan op de oor
zaken die tot geknoei met het gehalte hadden geleid. Tot nu toe werd aangeno
men dat keurmeester-generaal Claes Clasen Balck in deze zaak een kwalijke rol 
speelde.2 Dit artikel zal duidelijk maken dat er meer aan de hand was dan ver
meend plichtsverzuim van een provinciale ambtenaar. 

Zilver is in pure toestand vanwege de geringe stevigheid ongeschikt om zon
der toevoeging verwerkt te worden tot gebruiksvoorwerpen. Daarom wordt het 
sinds mensenheugenis met onedel metaal vermengd. Reeds in de Middeleeuwen 
bepaalde de overheid het gehalte van het edelmetaal om zo de consument de 
garantie te geven dat hij waar voor zijn geld kreeg. Zilveren voorwerpen waren 
niet alleen functioneel als gebruiks- of siervoorwerp, maar ze vormden ook een 
belegging. Kortom, het was ongemunt geld. 

Van oudsher kende men in Friesland twee zilvergehalten. Eerste gehalte of 
grote keur kwam neer op 944/000 oftewel één kilo zilver moest minimaal 944 
gram puur zilver bevatten. Tweede gehalte of kleine keur werd op 875/000 
bepaald.3 Een en ander werd geregeld in het plakkaat van Philips de Schone uit 
1502 en hoewel Friesland op dat moment niet tot het Bourgondische rijk behoor
de, vormde het ook voor dit gewest de basis van latere wetgeving.4 In 1531 werd 
op last van Karel V een regeling van kracht die onder andere voorzag in de aan
stelling van een keurmeester-generaal.5 Deze ambtenaar, uniek voor het noorde
lijke deel van de Lage Landen, hield het toezicht op de naleving van een regeling 
die voor de hele provincie gold. In dit opzicht onderscheidde Friesland zich van 
de rest van de Nederlanden. 

In de zestiende eeuw nam het aantal Friese zilversmeden toe.6 Om toezicht 
op hun productie te kunnen houden registreerde de keurmeester-generaal de 
meestertekens op koperen insculpatieplaten.7 Dit was nodig omdat in Friesland 
voorwerpen beneden een b,epaald gewicht slechts van het meesterteken voorzien 
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hoefden te worden.8 Ook werkstukken van het tweede gehalte droegen alleen het 
teken van de zilversmid. Bij afwezigheid van een stadskeur kon men niet nagaan 
waar het voorwerp gemaakt was. 

In 1602 werd een nieuwe regeling ingevoerd.9 Een belangrijke wijziging was 
dat voortaan op zilver van het eerste gehalte behalve het meesterteken, het teken 
van de stad of plaats en de jaarletter gestempeld moesten worden.10 Gebaseerd 
op de nieuwe regeling vaardigde het Mindergetal bij de aanstelling van keur
meester-generaal Sijtse Jarichs in 1603 een instructie uit die op recente ontwikke
lingen inspeelde.11 Door toename van het aantal zilversmeden was het voor de 
keurmeester-generaal ondoenlijk om al het zilver zelf te keuren en van de zilver
smeden kon hij niet verlangen dat zij steeds naar hem moesten reizen. Besloten 
werd de verantwoordelijkheid voor het keuren voor een deel naar de gilden over 
te hevelen. 

Wat was de formele betekenis van de merken? Een zilversmid was verant
woordelijk voor het gehalte vanaf het moment dat hij zijn merk sloeg. De onder
keurmeester van het gilde keurde vervolgens het werk en sloeg het stadskeur en 
de jaarletter als het gehalte correct was.12 Aan de hand van de jaarletter kon men 
nagaan welke onderkeurmeester in een bepaald jaar verantwoordelijk was 
geweest.13 

De nieuwe wetgeving maakte het mogelijk dat voortaan ook in dorpen en 
plaatsen waar drie zilversmeden actief waren gekeurd mocht worden. Deze ver
soepeling van de regels bood meer ruimte voor fraude omdat in de dorpen een 
gilde ontbrak dat toezicht op de lokale keurmeester kon houden. De gilden 
beklaagden zich over deze oneerlijke concurrentie.1* Zij waren aan strenge regels 
gebonden die bovendien geld kostten. Zo moesten gildenmeesters jaarlijks voor 
een minimum bedrag aan zilver laten keuren. Voor zilversmeden op het platte
land gold dit soort regels niet.15 

De Staten zagen het gesjoemel met het gehalte als een serieus probleem. Voor 
een goed begrip van het monetaire beleid van de Staten is het van belang in te 
zien dat de relatie tussen het edelmetaal en de munteenheid destijds anders was 
dan tegenwoordig. Gouden en zilveren munten met een vast, gegarandeerd 
gewicht en gehalte vormden de kern van de geldcirculatie.16 Knoeien met het 
gehalte kwam neer op een directe aantasting van de basis van het geldsysteem. 
Dit was voor de overheid onacceptabel, omdat belasting behalve in geld ook in 
ongemunt zilver betaald mocht worden. 

In het laatste decennium van de zeventiende eeuw had het landsbestuur een 
grote behoefte aan geld. De Negenjarige oorlog (1688-1697) met het Frankrijk van 
Lodewijk XTV trok een zware wissel op de overheidsfinanciën. Het leger van de 
Republiek wenste geen uitbetaling in een minderwaardige munt. Koning-stad
houder Willem III onderkende het probleem en stelde een munthervorming 
voor.17 Op dat moment kende de Republiek geen uniforme munteenheid. Rond 
1690 leidde gewestelijk particularisme zelfs tot een monetaire crisis omdat 
verschillende gewesten, waaronder ook Friesland, minderwaardige munten 
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uitgaven.18 In 1694 kwam het na moeizame onderhandelingen tot een akkoord.19 

De gewesten verplichtten zich voortaan tot de uitgifte van gelijkwaardige mun
ten. Ook de Friese overheid was bereid deze nieuwe regeling uit te voeren en dit 
verklaart voor een deel haar starre houding in het debat over de gehalteproble-
matiek. De herziene muntwetgeving loste de problemen trouwens niet direct 

op.20 

De Friese Staten hanteerden een vastgestelde verkoopprijs voor het zilver. De 
vraag naar dit edelmetaal was onder invloed van de vele oorlogen gestegen en 
daarmee ook de prijs. Dit probleem speelde de nieuwe keurmeester-generaal Jan 
Albertus Ketel parten toen hij in april 1694 het ambt van zijn voorganger Balck 
overnam.21 Amper in functie kreeg hij van Gedeputeerde Staten de opdracht een 
onderzoek in te stellen naar vermeende ontduiking van de wet. De bevindingen 
van de kersverse keurmeester-generaal logen er niet om. Zilversmeden werkten 
op grote schaal onder het voorgeschreven gehalte. Grote keur was van 944/000 
tot amper 900/000 vervallen en kleine keur bleek in werkelijkheid maar 833/000 
waard. Op het eerste gezicht geen grote afwijkingen maar ontduiking van de 
regels bleek wel degelijk lucratief. Ketel rekende voor dat een sjoemelende zilver
smid, afhankelijk van het gehalte, een stuiver dan wel anderhalve stuiver per lood 
verdiende. Deze fraude moest bestreden worden en daarom kwam de keurmees
ter-generaal met een aantal wetsvoorstellen.22 De ordonnantie van 1602 was rijp 
voor herziening.23 

Uitgangspunt van de nieuwe wetgeving was een algehele herijking van alle 
weegschalen die bij zilversmeden in gebruik waren.24 Ketel zou een nieuwe weeg
schaal aanschaffen die voortaan als standaard moest gelden. De meeste 
aandacht ging uit naar een strengere vorm van toezicht op de kwaliteit van het 
edelmetaal. Vooral geïmporteerd zilver was verdacht. Het zou pas verhandeld 
mogen worden wanneer het aan de Friese keur voldeed. Jaarletters mochten niet 
langer verstrekt worden aan steden of dorpen waar slechts twee zilversmeden 
actief waren.25 

Om het gehalte van de grote keur te waarborgen stelde Ketel de afslag van een 
vierde keurmerk met het wapen van de provincie voor.26 Dit zou het nieuwe zilver 
met het goede gehalte van het oude slechte moeten onderscheiden. Op inge
voerd zilver moest een 'distinct' provinciaal stempel afgeslagen worden.27 

Voorwerpen van het tweede gehalte zouden volgens de nieuwe regels voortaan 
herkenbaar zijn door de afslag van een door de zilversmeden nieuw te ontwerpen 
meesterteken.28 Om de zaak tenslotte waterdicht te maken zou een speciaal her-
kenningsmerk reeds gemaakt zilverwerk van te laag gehalte moeten 
identificeren.29 Overtreders van de nieuwe wet konden net als voorheen rekenen 
op een geldboete en verbeurdverklaring van de voorwerpen die niet aan het offi
ciële gehalte voldeden.30 

Het Mindergetal nam een aantal adviezen over maar gaf geen gehoor aan het 
verzoek van de keurmeester-generaal de zilverprijs te verhogen.31 Tijdens de 
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Merktekens op het doopbekken van Theodoor Huygen: jaarletter A (1695), meesterteken (twee wezeltjes), 

stadskeur Harlingen (St. Michaël) en daarboven het provinciale keur (twee klimmende leeuwtjes) 

besprekingen had het college de werkzaamheden van zilversmeden met die van 
de muntmeester vergeleken.32 Ketel was het hier niet mee eens. De muntmeester 
deed niet veel meer dan zilver tot munten slaan. Zilversmeden daarentegen 
investeerden veel arbeidstijd in hun product. Bovendien maakten zij een winkel
voorraad aan die soms langere tijd geen rendement opleverde.33 

Maar het was vooral de prijspolitiek van de Friese overheid die voor grote 
problemen zorgde. De Staten hielden vast aan een verkoopprijs die onder de 
door de Amsterdamse Wisselbank gehanteerde prijs lag.34 Ketel vroeg zich af hoe 
zilversmeden in hun bestaan moesten voorzien wanneer zij de grondstof moes
ten inkopen tegen een hogere prijs dan die aan de klant doorberekend mocht 
worden.35 Deze situatie was zeer nadelig voor de concurrentiepositie ten opzichte 
van Holland.36 Daar waren de zilversmeden in het voordeel omdat de grote keur 
op een lager gehalte was vastgesteld.37 Het was deze toestand die Friese zilver
smeden tot fraude had aangezet. De slechte economische omstandigheden in de 
laatste decennia van de zeventiende eeuw had de neiging tot frauderen 
versterkt.38 Als producent van luxe goederen werd vooral de zilversmid zwaar 
getroffen. 

Gedeputeerde Staten onderkenden het probleem van de inkomenspositie en zij 
stelden ter compensatie verhoging van 'het fatsoen' voor. Maar Ketel voelde niets 
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voor verhoging van het arbeidsloon omdat dit tot 'merkelijke schade vanden 
goudsmeden deser provintie [zou] strekken doordien de provintie Hollandt ons 
zo naa leijd'.39 Op daling van de omzet zat deze bedrijfstak in problemen al hele
maal niet te wachten.40 Zoals al eerder opgemerkt was de concurrentiepositie van 
Friese zilversmeden niet sterk. Dat kwam ook omdat zij meer arbeidsloon in 
rekening brachten dan hun Hollandse beroepsgenoten. Zilversmeden in 
Amsterdam en Den Haag waren zich in de zeventiende eeuw gaan specialiseren 
in het maken van óf klein óf groot werk. Friese meesters vervaardigden alle voor
werpen zelf en waren gedwongen tot dure voorraadvorming over te gaan. Ketel 
voorspelde somber dat vele Friese zilversmeden failliet zouden gaan. De Friese 
klant zou in Holland goedkoper aan zilver kunnen komen. 

Hoe was nu in de praktijk gehalteverval ontstaan? Voor de keurmeester-gene
raal was het duidelijk:'... van dat slegte silver ommegaande de kleijne keur tgeen 
de grootste reden van het verval is dat wij hier tegenwoordig in dese provintie 
sulken menigte van het slegte silver bevinden ....'. Volgens Ketel was dit minder
waardige zilver door 'baatsugtige mensen' ingevoerd. Uit het plakkaat van 
Hendrik Casimir II van 18 mei 1695 blijkt dat hiermee vooral Joden en marskra
mers werden bedoeld.41 Deze rondreizende handelaren vormden een moeilijk te 
controleren groep en de gilden klaagden dan ook regelmatig over dit soort 
lieden.42 Maar hoewel de beschuldigende vinger vooral in de richting van vreem
den wees, maakten ook de Friezen zich schuldig aan overtreding van de wet. 
Simpel gezegd: zij voegden teveel onedel metaal aan het zilver toe, verwerkten 
zilver van slecht allooi, dat van buiten Friesland kwam, en smolten munten van 
te laag gehalte om.43 

Wie was verantwoordelijk voor het verval? Daarover wilde het Mindergetal 
graag de mening van de oud-keurmeester-generaal horen en zij nodigden hem 
uit voor een gesprek op 9 maart 1695 op het Landschapshuis.44 Balck verscheen 
echter niet. Volgens eigen zeggen omdat hij onwel geworden was na het lezen van 
de uitnodiging en hij achtte zich op dat moment niet in staat zich naar behoren 
te verdedigen. Ontevreden over dit weigerachtige gedrag van Balck gelastte het 
Mindergetal landsfiscaal Van Vliet een onderzoek in te stellen. Al op 12 maart 
1695 resulteerde dit in een bijzonder scherpe resolutie waarin de oud-keurmees
ter-generaal 'versuim en verwaerlosinge in sijn bedieninge en het contravinieren 
van sijn instructie' werd verweten.45 Of deze ernstige beschuldiging het resultaat 
was van grondige naspeuringen lijkt gezien de beperkte tijd twijfelachtig. Het 
deed in ieder geval afbreuk aan de reputatie van de oud-keurmeester-generaal. 
Die liet het er dan ook niet bij zitten en gaf jurist Tarquinii opdracht een procedu
re te starten.46 Binnen drie weken lag er een verweerschrift. Tarquinii analyseerde 
in eerste instantie de instructie die bij de aanstelling van Balck was opgesteld.47 

Hieruit bleek dat, in tegenstelling tot het origineel uit 1603, Balck niet om de twee 
maar om de drie maanden steekproeven moest nemen. Een ordinaire bezuini
gingsmaatregel had het directe toezicht op het ambacht beperkt en sommige zil
versmeden hadden hier dankbaar van geprofiteerd. 
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Toch was Balck, voor zover dat mogelijk was geweest, streng opgetreden en 
hij had overal het zilver dat de keur niet kon houden in beslag genomen. Maar 
het was vechten tegen de bierkaai. Hoe kon hij knoeiende zilversmeden ooit op 
fraude betrappen als zij de slechte stukken in 'koffers en kisten' verstopten?48 Als 
bewijs van de daadkracht van zijn cliënt voerde Tarquinii een aantal zilversme
den uit Bolsward en Sneek als getuige op. Zij verklaarden dat Balck hun stad jaar
lijks zeker vier maal had bezocht en het zilver nauwkeurig op het juiste gehalte 
had gecontroleerd met de toetsnaalden die al door zijn voorgangers Raapsvelt en 
Faber waren gebruikt. De oud-keurmeester-generaal had met grote regelmaat 
stukken afgekeurd. Jan Annes Jorna, Jan Jacobs Munnickhuys, Jan Jans Olthof en 
Harcke Baerdt, allen werkzaam in Bolsward, omschreven Balck als een integer 
ambtenaar. Zij merkten op dat hun stadgenoot tijdens zijn ambtsuitoefening niet 
als zilversmid actief was geweest en zodoende belangenverstrengeling had ver
meden.49 Zijn kordate optreden had in hun stad juist in een algehele zuivering 
van het slechte zilver geresulteerd. Enige aansporing was daarbij wel nodig 
geweest, want Balck ondertekende op 1 december 1678 de presentielijst van de 
jaarvergadering van het gilde met de opmerking '... dat het silver telckens moet 
worden gekeurt'.50 

Ook de zilversmeden uit Sneek vonden dat Balck zijn werk naar behoren had 
verricht.51 Als voorbeeld van het 'scherpe toesigt en nauw ondersoek' bracht Frans 
Gysbert Sjaarda in herinnering dat hij getuige was geweest van het vernietigen van 
een aantal oorijzers. Gerben Yskes Vogelzang - op dat moment notabene onder
keurmeester van het gilde - was betrapt op het werken met te laag gehalte.52 

De schrik voor de keurmeester-generaal zat er daarna danig in. 

Toetsnaalden aan een hanger uit de achttiende eeuw. 

Collectie Nederlands goud-, zilver en klokkenmuseum 

te Schoonhoven 
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Mocht uit deze getuigenverklaringen al niet blijken dat Balck zijn werk goed 
had gedaan, een verwijzing naar het laatste artikel van de instructie toonde dit 
zeker aan.53 Het was een juweeltje van juridische spitsvondigheid. Balck had 
immers jaarlijks zijn traktement van 250 carolus guldens ontvangen en dat 
bewees dat zijn superieuren tevreden waren geweest over zijn werkzaamheden.54 

Al met al voldoende bewijs voor de onschuld van Balck, aldus Tarquinii en hij ver
zocht de Staten dan ook om vernietiging van de tegen zijn cliënt gerichte resolu
tie. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit niet gebeurd. Een uitgebreide speurtocht 
in relevante archieven leverde echter geen vermelding van een straf op, maar de 
procesgang is nog enige tijd te volgen. Op 11 december 1695 drongen 
Gedeputeerde Staten aan op nader onderzoek.55 De fiscaal bereidde zich hierop 
voor.56 Vervolgens bleef de affaire een jaar 'ongedecideerd'.57 Toen nam de zaak 
een dramatische wending. Gedeputeerde Staten bepaalden in januari 1697 dat 
Balck zich niet mocht verzetten tegen het oproepen van een aantal getuigen.58 

Hoewel hun verklaringen niet bewaard zijn gebleven, kunnen we uit de reactie 
van Balck afleiden dat ze niet positief waren. Een laatste vermelding komen we 
tegen in het taxatieboek der gerechtskosten.59 Op 10 november 1697 werd Balck 
verplicht tot een betaling. Helaas valt uit de akte niet op te maken of het hier om 
de procedure tegen de landsflscaal gaat. 

Hoe liep deze affaire af? Misschien kreeg Balck de gelegenheid de zaak mon
deling nog eens toe te lichten. Tarquinii had hier in zijn slotwoord om verzocht. 
Maar het is ook mogelijk dat van verdere vervolging werd afgezien toen de 
omvang van de fraude bekend werd. Zelfs de getuigen à charge gaven toe dat met 
het slechte zilver was gewerkt en aan dit soort lieden had de fiscaal niet veel. 

Was Balck schuldig aan het hem ten laste gelegde? Ik denk dat Tarquinii zijn 
cliënt op overtuigende wijze verdedigde. Balck had volgens de instructie gehan
deld en was daarvoor jaarlijks beloond. Formeel hadden de Staten daarmee zijn 
werkzaamheden goedgekeurd. Zo konden zij hem dan ook niet met terugwerken
de kracht aanklagen. 

De kern van het probleem school natuurlijk in de zwakte van de ordonnantie 
en instructie. Die werden in 1695 wel aangepast maar al snel zou blijken dat ook 
de nieuwe regels niet een einde konden maken aan het gesjoemel met het 
gehalte.60 Net als Balck moesten zijn opvolgers lijdzaam toezien hoe zilversmeden 
de voorschriften bleven ontduiken. Het bleef onmogelijk door middel van steek
proeven het kwaad ter plaatse uit te roeien en op steun van onderkeurmeesters 
kon de keurmeester-generaal lang niet altijd rekenen. De verleiding om uit winst
bejag of misschien wel uit pure overlevingsdrang onder het wettelijk voorgeschre
ven gehalte te werken was onverminderd groot. Zeker in een tijd waarin de econo
mie zich ongunstig ontwikkelde en de concurrentiestrijd met andere gewesten fel 
was. De sancties daarentegen waren niet afschrikwekkend genoeg. Een frauderen
de zilversmid riskeerde weliswaar een boete, maar de pakkans was klein. 
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Claas Claesen Balck was keurmeester in een moeilijk tijdsgewricht. De 
onhandige poging van Gedeputeerde Staten om hem de schuld in de schoenen te 
schuiven werd misschien ingegeven vanuit hun onmacht om greep te krijgen op 
economische problemen. Zochten zij daarom een zondebok en meenden zij die 
in Balck gevonden te hebben? Begrepen de Edel Mogende Heren eigenlijk wel dat 
hun starre prijspolitiek mede oorzaak was van de overtreding van de wetten en 
dat door hun eigen bezuinigingen het toezicht op het ambacht was verslapt? 

Uit het feit dat de zaak een stille dood stierf mogen we afleiden dat 
Gedeputeerde Staten inzagen dat zij Balck ten onrechte hadden aangeklaagd. Het 
enige dat hem misschien te verwijten viel was dat hij de onregelmatigheden, 
waarvan hij toegaf dat zij onder zijn bewind hadden plaatsgevonden, niet zelf 
aan de kaak had gesteld. 

Blijft open de vraag op welke schaal Friezen met zilver hebben geknoeid. Een 
antwoord kan misschien gegeven worden na een uitgebreide hertoetsing van 
bewaard gebleven voorbeelden van antiek Fries zilver. 

Noten 

1 Mijn dank gaat uit naar mevr. mr. B.S. Hempenius-van Dijk en dhr. J.A. Schuur voor hun 
adviezen met betrekking tot rechtspraak door Gedeputeerde Staten. Tijdens mijn vele bezoe
ken aan het Ryksargyf kon ik altijd rekenen op de vriendelijke medewerking van Otto 
Kuipers. Tal van onzekere kwesties werden in samenspraak met drs. O. Hellinga opgelost. 
Zilverkenner J. Schipper wil ik tenslotte bedanken voor zijn kritische commentaar op het 
artikel in wording. 2 Ottema, 'Geschiedenis'. 3 Schwartzenberg, Charterboek V, 102-103. 
Friese zilversmeden klaagden voortdurend over het gehalte. Kort na de vaststelling van de 
ordonnantie van 30 november 1602 wisten de zilversmeden Gedeputeerde Staten over te 
halen eerste gehalte tot 927/000 te verlagen. In 1695 was het weer tot 938/000 gestegen. 
Gemiddeld stond grote keur voor 934/000 en kleine keur voor 833/000. 4 Ibidem II, 218-223. 
5 Ibidem II, 185-187 en 577-578. 6 Ibidem III, 57-58. Met deze resolutie wilde het landsbe
stuur voorkomen dat zilversmeden het ambacht uitoefenden zonder de daarvoor benodigde 
meesterproef volbracht te hebben. 7 Het Fries Museum bewaart drie insculpatieplaten uit de 
zestiende eeuw in de zilverkelder. Op deze platen werden de meestertekens afgeslagen in 
combinatie met de naam van de zilversmid, zijn woonplaats en het moment van intrede in 
het gilde. Zie: Voet, Merken (1932) 4-19 en Voet, Merken (1974) 139. 8 Voorwerpen lichter dan 
2 lood waren in Bolsward van keuring vrijgesteld. In 1690 was dit in Leeuwarden 8 lood. Een 
lood is 15,380 gram. 9 Statuten, 280-287. 10 Vanaf 1603 gold een systeem van jaarletterreek
sen. Gemiddeld wisselden de Friese alfabetten om de 23 jaar. Verwarrende letters als de J, U 
en Y werden overgeslagen. De vorm van de letters kan per stad verschillen omdat de stem
pels in de zeventiende eeuw met de hand werden gesneden. Voor meer informatie over mer
ken in het algemeen zie: Gans, Goud- en zilvermerken. 11 RAF, Archief Staten van Friesland 
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(1580-1795), inv. nr. 1986. Dit stuk bevat de resolutie van GS waarbij Sijtse Jarichs tot keur

meester werd gekozen. Ibidem, inv.nr. 1505 fol. 103 Bevat de instructie. 12 Er waren twee 

gangbare manieren om het gehalte te bepalen. De keurmeester kon een zilveren voorwerp 

over een zwarte Lydische steen halen en de kras vergelijken met die van de officieel vastge

stelde toetsnaald. Maar men kon ook met een beiteltje een stukje zilver uit het voorwerp ste

ken, de trembleersteek. Het zilver werd verhit en uit de verkleuring kon de ervaren keur

meester opmaken of het gehalte klopte. Voor een eigentijdse verhandeling over het keuren: 

Van Laar, Wegwijzer. 13 Bij het aantreden van een nieuwe keurmeester-generaal werd in de 

regel begonnen met een nieuw alfabet. Dit verklaart het vreemde afbreken van sommige 

reeksen. Soms werd het lopende alfabet gehandhaafd, maar voegde men een herkennings

punt aan de stempel toe. Dit was het geval in 1670 toen binnen korte tijd Pieter Matthijsen 

Faber en Claes Clasen Balck werden benoemd. Voor een mooie afslag van deze letter T (1670) 

op een schotel door Rintje Jans: Veilingcatalogus Christie's, november 1996, lotnr. 495 

'omslag'. Zie ook: Voet, Merken, 122-123 en Schoen, 'De Friese jaarletters', 39-42.14 Kern van 

deze kritiek was het feit dat in dorpen geen gilde actief was en dat zilversmeden daar dus niet 

officieel tot het ambacht waren toegelaten. Uiteindelijk ging het vooral om een centenkwes

tie want gildenmeesters droegen meer financiële lasten dan hun collega's op het platteland. 

Daarbij kan men denken aan de feestelijke verplichtingen bij de intrede in het gilde. 15 Dit is 

niet meer dan een veronderstelling. Hoewel in plaatsen als Kollum en Heerenveen is gekeurd 

heb ik daarvan geen enkel papieren bewijs kunnen vinden. 16 Van der Meulen, 'Monetaire 

geschiedenis', 231.17 Enno van Gelder, De Nederlandse munten, 144.18 Ibidem, 146. 19 RAF, 

Archief Staten van Friesland, inv.nr. S2d, 1694, fol. 92. Dat hiermee de problemen niet waren 

opgelost bleek toen de Friese muntmeester Valckenier bij de Wisselbank in Amsterdam - de 

belangrijkste leverancier van edelmetaal - het zilver niet kon inkopen tegen de door de 

Staten Generaal vastgestelde prijs. 20 Ibidem, inv.nr. 8077. Valckenier vroeg de Staten toe

stemming om voor iedere honderduizend carolus guldens aan drie guldenstukken (wettelijk 

gehalte 920/000) telkens duizend carolus guldens aan kopergeld te mogen slaan. Zo compen

seerde hij het verlies dat bij de dure inkoop van het edelmetaal geleden was. 21 Ibidem, 

inv.nr. 2056. Uit de resolutie blijkt dat Ketel op verzoek van Balck werd benoemd. Dergelijke 

benoemingen vonden normaal gesproken plaats op voordracht van één der gedeputeerden. 

Ik heb geen verklaring kunnen vinden waarom Ketel binnen de kortste keren zijn voorganger 

verdacht maakte. Was de toestand dan zo ernstig? Misschien wist Ketel dit uit ervaring want 

hij was in 1694 keurmeester van het Leeuwarder gilde. 22 Ibidem, inv.nr. 8078. Ketel stelde 

ook een prijsverhoging van het zilver voor. Eerste en tweede gehalte zouden op respectieve

lijk 32 en 30 stuivers het lood gewaardeerd moeten worden. 23 Deze voorstellen werden 

deels opgenomen in het Placaet van Hendrik Casimir II van 18 mei 1695. 24 De waarde van 

gemaakte zilveren voorwerpen werd bepaald aan de hand van het gewicht. Op antieke voor

werpen treft men dan ook nogal eens het ingekraste gewicht aan. 25 Zilversmeden moesten 

dan hun werk in de dichtstbijzijnde stad laten keuren. In geen enkel officieel stuk trof ik een 

vermelding aan dat plaatsen als Kollum en Heerenveen formeel het recht van keuren verlo

ren In de nieuwe regeling werd slechts bepaald dat de jaarletter alleen verstuurd zou worden 

wanneer drie zilversmeden naast elkaar werkten. Uit bewaard gebleven werk blijkt dat 

Heerenveners hun werk na 1695 in Sneek lieten keuren. In theorie kan ook na dat jaar een 
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Heerenveens keur afgeslagen zijn. Zie: Schoen, 'Heerenveense zilversmeden', 121-142. 26 In 

het gewest Holland was in 1661 tot deze maatregel besloten. Door verzet van de zilversme

den duurde het tot 1663 voordat het Hollandse provinciale keur werd afgeslagen. 27 Is naast 

het bekende provinciale keur nog een ander provinciaal stempel gebruikt? 28 De zilversme

den moesten hiervoor naar de woonplaats van de keurmeester-generaal reizen. De insculpa-

tieplaat uit 1695 en die uit 1782 zijn na de opheffing van de gilden in 1798 op last van de 

Bataafse overheid ingeleverd en zeer waarschijnlijk vernietigd. Van een aantal Friese zilver

smeden kennen we twee merken. Bij gebrek aan voldoende bewaard gebleven werk is het 

onmogelijk vast te stellen of alle meesters zich stipt aan dit voorschrift hebben gehouden. 29 

Dit teken is bij mijn weten nog nooit aangetroffen. Het werd afgeslagen op werk dat op dat 

moment in de kassen aanwezig was. Na een jaar zou dit slechte zilver niet meer in omloop 

mogen zijn. Kwam de keurmeester-generaal het toch tegen, dan conflsceerde hij het voor

werp. We mogen aannemen dat dit merk kort na 1695 niet meer voorkwam. 30 RAF, Archief 

Staten van Friesland, inv.nr. 145, fol. 150. Dat de nieuwe wetgeving niet kon voorkomen dat 

inferieur zilver in omloop bleef, blijkt uit de voortdurende problemen rond de heffing van 

belastingen in ongemunt zilver. Nog in 1702 namen de Staten een resolutie aan waarin 

bepaald werd dat het zilver van het oude slechte gehalte voor niet meer dan 26 stuivers 

mocht worden geaccepteerd. 31 Ibidem, inv.nr. 1394. 32 Ibidem, inv.nr. 8079. 33 Ibidem, 

inv.nr. 8080. 34 Holland reguleerde steeds meer de zilverhandel in de Republiek. Een zilver

smid kreeg zijn grondstof via aankoop bij de Wisselbank maar hij kon ook ingeleverde voor

werpen of munten omsmelten. Vooral het omsmelten en vervolgens het zilver op gehalte 

brengen was een nauwkeurig werkje; RAF, Hof van Friesland, inv.nr. 10137. Zie de getuigen

verklaringen in een proces dat in 1716 tegen de Bolswarder Tobias van Velsen werd gevoerd. 

35 RAF, Archief Staten van Friesland, inv.nr. 8079. 36 De Wisselbank overtrad hiermee de 

wet. Het besluit van de Staten Generaal van 1694 bepaalde de prijs van het zilver op 25 gul

den en 2 stuivers het merk (=mark Trois=246.084 gram). De Wisselbank verhandelde voor 26 

gulden. In Friesland mochten de zilversmeden 30 stuivers het lood rekenen. Een rekensom

metje toont aan hoe onvoordelig dit uitpakte. Eén gulden is 20 stuivers. Inkoop 26 x 20 = 520, 

verkoop bij 30 stuivers het lood 16 x 30 = 480. Winst kon hij dan alleen nog uit het arbeids

loon halen. 37 Volgens Ketel lag dit in Holland op 934/000 terwijl in Friesland grote keur 

938/000 was. Bovendien rekenden Hollanders 32 stuivers het lood. 38 Faber, Drie eeuwen 

Friesland, 391 e.v. 39 Ondanks dit negatieve advies stonden de Staten in 1695 een kleine ver

hoging van het arbeidsloon toe. 40 Rond 1700 nam het aantal Friese zilversmeden af zo blijkt 

uit Voet, Merken (1974). 41 RAF, Archief Staten van Friesland, inv.nr. 8080. 42 Gemeente 

Archief Harlingen, inv.nr. 828. Vijftig jaar later gebruikten de Harlinger meesters Harmen 

Videlius en Sijbout Buma nog steeds hetzelfde argument om aan te tonen dat het gilde door 

dit soort praktijken schade opliep. 43 Ibidem. Met enige fantasie zou men kunnen stellen dat 

we hier met een variant van Gresham's wet 'Bad money drives out good money' te maken 

hebben. 44 Ottema concludeerde ten onrechte dat het onderhoud met Balck onbevredigend 

was. Het vond nimmer plaats. Voor het originele document: RAF, Archief Staten van 

Friesland, inv.nr. S2d 1695, fol. 16v. 45 Ibidem, fol. 34. 46 Ibidem, inv.nr. 8080. Uit de proces

stukken blijkt dat dr. Ghemmenich als advocaat optrad. 47 Ibidem, bewijsstuk D. 48 Ibidem, 

proces. 49 Dit is waarschijnlijk de reden dat we geen werk van hem kennen. De toeschrijving 
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van een huismerk aan Balck door Citroen in zijn boek Dutch goldsmiths, 165, lijkt mij onjuist. 

50 Gemeente Archief Bolsward, Gildeboekvan de goud- en zilversmeden (1608-1798) inv.nr. 

841 fol. 21. 51 RAF, Archief Staten van Friesland, inv.nr. 8080 bewijsstuk B. 52 Gemeente 

Archief Sneek, Gildeboek van de goud- en zilversmeden (1600-1744) inv.nr. 993. Ongefol. 

Tijdens de jaarlijkse verkiezing van de onderkeurmeesters van het gilde in 1684 weigerde 

Gerben Yskes zijn stem uit de brengen. Zo ontstond een geschil dat pas in 1686 door bemid

deling van een tweetal grietmannen werd bijgelegd. De notulen van de jaarvergadering van 

1685 waarin het gebruik van de jaarletter P werd aangekondigd ontbreken. De Snekers wil

den daarom de O voor 1686 gaan gebruiken. Balck greep in en stuurde de P. Daarom is de O 

nimmer in Sneek gebruikt 53 RAF, Archief Staten van Friesland, inv.nr. 8080 'proces': 'fae de 

suppluts justificatie & onschuit can notoirlijck geconcloudeert worden uyt het laatste articul 

... alwaer gestatueert wert, dat de supplut geen gagie sal trecken tensij dat hij t'elkens bij 't 

versoeken van de ordtie doe blijcken van sijn devoir'. 54 Ibidem, inv.nr. 2555. Ik vond geen 

vermelding van de uitbetaling van Balck's salaris. Ketel ontving zijn tractement en visitatie

bijdrage halfjaarlijks. 55 Ibidem, inv.nr. 2976 56 Ibidem, inv.nr. 2992, d.d. 8 januari 1696. 57 

Ibidem, inv.nr. 2976, d.d. 23 januari 1696. 58 Het gaat hier om Pieter Dortsman, Johannes 

lans, Rembartus Visser en lohannes Vos uit Leeuwarden, Harcke Baerdt uit Bolsward, 

Thomas Hicht uit Dokkum, Willem Zeestra uit Harlingen en Hidsert Lauswolt uit Sneek. Van 

de tot dusver onbekende Ysbrand Willems en Wouter Heins ken ik de woonplaats niet. 

Opvallend is dat Hidsert Jans Lauswolt en Harcke Baerdt die eerder als getuige à decharge 

optraden, nu tegen Balck getuigen. 59 Ibidem, inv.nr. 2988. 60 Gemeente Archief 

Leeuwarden, inv.nr. Y 7 fol. 147-154 en 188-189v. Tijdens inventarisatie van de goederen van 

Arjen Algers Mensma op 5 december 1698 trof men '162 lood oud kluyt silver...471 lood oud 

slecht silver...56 lood nieuwe keur...'aan. Drie jaar na de invoering van de nieuwe wetgeving 

bleek het slechte zilver nog gebruikt te worden. 
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Recht boven leer 
Tweespalt in hervormd Berlikum, 1871-1880 

JACOB VAN SLUIS 

De kerkelijke gemeenschap vindt haar binding in de leer, zoals die vervat is in de 
geloofsbelijdenissen. Maar de organisatie van een kerk vraagt om een kerkelijk 
wetboek. Recht en leer kunnen met elkaar in conflict komen. De kerkelijke orga
nisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk van de negentiende eeuw drukte de 
leer vaak weg. Het juridische recht overstemde dan het morele recht en de rechte 
leer. In Friesland werd de strijd rond het zogenaamde floreenstelsel bepaald 
door zo'n primaat van het gecodificeerde recht, in deze bijdrage geïllustreerd 
aan de hand van de gebeurtenissen in Berlikum in 1871-1880. De dorpsrellen en 
kerkelijke partijvorming alhier kunnen gevat worden in een nationaal kerkelijk-
juridisch kader en in de provinciale context van het Friese floreenstelsel.1 

De floreenstrijd 

De grondwetswijziging van 1848 bewerkte voor het eerst een consequente schei
ding van kerk en staat. Volgens de overlevering was deze grondwetswijziging tot 
stand gekomen nadat koning Willem II zich in 24 uur bekeerde van conservatief 
tot liberaal. Geen wonder dat de voorheen bevoorrechte Nederlandse 
Hervormde Kerk nauwelijks voorbereid was om op eigen benen te staan. Het 
kerkelijk bestuur, zoals vervat in het Algemeen Reglement van 1816, werd in 
1852 grondig herzien, maar in details bleef nog veel onduidelijk.2 

De geschiedenis van de Hervormde Kerk in de tweede helft van de negen
tiende eeuw lijkt te worden overheerst door geschillen met een hoog juridisch 
gehalte. Het optreden van Abraham Kuyper bijvoorbeeld, leidend tot de 
Doleantie van 1886, mocht inhoudelijk weliswaar gaan om de oude beproefde 
leer, maar werd uitgevochten rond formele zaken die er de juridische conse
quenties van waren: konden belijdeniscatechisanten van dominees met al te 
moderne opvattingen wel worden aanvaard door orthodoxe kerkeraden? 
Konden de studenten van de Vrije Universiteit - misschien wel correct in de leer 
opgeleid aan een 'vrije' instelling3 maar daarmee tevens onttrokken aan het offi
ciële kerkelijke gezag - als predikanten geaccepteerd worden? Wie had het gezag 
en het beheer over de kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen? Zulke juri
dische geschillen vormden de aanloop tot de Doleantie. Dat zaken over de 
ongrijpbare leer in de praktijk uitgevochten werden op stevige juridische bodem 
blijkt eveneens uit de spanningen rond het Friese floreenstelsel in de jaren 1850 
tot 1880. 

DE VRIJE ERIES 79 (1999 ) I05 - l z8 
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Het oude floreenstelsel, dat nog uit de Saksische tijd stamde, koppelde 
stemrecht en belastingplicht aan grondbezit.4 Het stelsel bleef met de nodige 
wijzigingen bestaan in de periode van de Republiek. Na de Franse tijd, tijdens 
het Koninkrijk, ging het floreenregister steeds minder gelden als basis voor de 
belastinginning. Het recht om predikanten te benoemen, het collatierecht, bleef 
op het platteland echter vooralsnog voorbehouden aan de floreenplichtigen. De 
grondwetsherziening van 1848 werd binnen de kerk vertaald in een regeling, die 
het recht tot beroepen van de predikanten - heel democratisch en in de geest 
van de nieuwe grondwet - bij de gemeente zelf legde. Maar met de invoering van 
het kerkelijk stemrecht voor alle mannelijke lidmaten (met uitzondering van de 
bedeelden) maakte men weinig haast: eerst in 1867 werd het binnen het kader 
van het Reglement geformuleerd, maar nog zonder dat de verkiezing door de 
floreengerechtigden opgeheven werd. Uiteraard leverde dit een juridische sche-
mertoestand op, die officieel per 1 januari 1875 eindigde (toen werd het recht 
van de floreenplichtigen om een predikant te benoemen ingetrokken), maar die 
nog nawerkte tot 1881 (toen een laatste procedure door een uitspraak van de 
Hoge Raad beslist werd). 

Ontdaan van het staatstoezicht en in een juridisch vacuüm kon het floreen
stelsel na 1848 tot een splijtzwam worden. Met de formele scheiding van kerk en 
staat viel de interventie van de overheid weg, waardoor de locale verhoudingen 
met alle spanningen van dien zich in volle kracht konden laten gelden. Daarbij 
kwam dat door de geest van het liberalisme en dankzij de doorwerking van de 
meer democratische intentie van de grondwet van 1848 op termijn het besef van 
de eigen rechtspositie groeide, ook bij de lagere lagen van de bevolking. 

Het floreenstelsel was een zaak van het platteland. In de Friese steden, waar 
de magistraat voorheen in laatste instantie het recht op de predikantsverkiezing 
bezat, kon anders dan op het platteland het algemeen kerkelijk kiesrecht in 1867 
wel worden ingevoerd. In vele steden haalden de rechtzinnigen, die zich voor
dien nauwelijks hadden kunnen laten gelden, klinkende stembusoverwinnigen: 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en zelfs in het vrijzinnige bol
werk Leiden moesten de 'modernen' het onderspit delven. In Leeuwarden veran
derde er nauwelijks iets in de kerkelijke ligging van de hervormde gemeente, 
maar dat was uitzonderlijk.5 In Harlingen bijvoorbeeld boekte de orthodoxie wel 
een overwinning. Velen die er in de voorafgaande jaren overgegaan waren naar 
de afgescheiden gemeenten keerden in 1868 terug tot de hervormde kerk, terwijl 
er nu een uittocht van vrijzinnigen plaatsvond, ditmaal naar de Evangelisch-
Lutherse Kerk.6 Het ongenoegen over de floreenstrijd vanaf 1867 zal dus onge
twijfeld gevoed zijn doordat de kerkelijke gemeentes in de steden wel de vrijheid 
hadden verkregen om hun predikanten te kiezen. Op het platteland kon overi
gens de situatie enorm verschillen, waardoor ook hier rechtsongelijkheid ont
stond. In 1861 had de koning afstand gedaan van al zijn collatierechten en daar
door kregen over het gehele land verspreid 124 hervormde gemeenten het recht 
op vrije beroeping. Elders echter bleef het collatierecht of het floreenstelsel 



;HT BOVEN LEER. TWEESPALT IN HERVORMD BERLIKUM 107 

gehandhaafd en daar heeft men zich ongetwijfeld in een achtergestelde positie 
gevoeld. Dit besef van rechtsongelijkheid kon met de jaren alleen maar groeien. 

In de plaatselijke situatie kon het floreenstelsel de sociale tegenstellingen 
zichtbaar maken. De floreenplichtigen waren grondbezitters en daarmee vaak 
behorend tot een andere sociale klasse dan de meeste kerkgangers. Omdat in het 
floreenstelsel het aantal stemmen gekoppeld was aan de hoeveelheid grondbe
zit, kon een minderheid van grootgrondbezitters gemakkelijk een numerieke 
meerderheid aan kleine eigenerfde boeren overstemmen. Bovendien konden de 
eigenaars elders woonachtig zijn, zonder al te veel binding met de belevingswe
reld van de ingezetenen. De groep van floreenplichtigen, of althans het gedeelte 
daarvan dat de uitslag van de stemming kon bepalen, viel dus bij lange na niet 
samen met de gemeenschap die zich 's zondags in de kerkbanken verzamelde. 
Een mogelijk gevolg was dat een overwegend orthodox getinte gemeente een 
predikant van een geheel andere signatuur opgedrongen kreeg. Sociale tegen
stellingen konden zo aangescherpt worden. 

Met de invoering van het algemeen kerkelijk kiesrecht in de steden, maar 
ook met het achterblijven ervan op het platteland, werd de richtingenstrijd in de 
Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren zestig van de negentiende eeuw aange
scherpt. Immers, de verschillende stromingen binnen de kerk moesten nu strij
den om de gunst van de kiezers. De tegenstellingen in het beleden geloof kon
den niet alleen tot uiting komen in de keuze van de predikant, maar ook in die 
van de schoolmeesters en in discussies over het karakter van de school. Tegelijk 
met de richtingenstrijd verscherpte zich de schoolstrijd.7 De nieuwe schoolwet 
van Van der Brugghen (1857), waarin de gevolgen van de grondwetsherziening 
voor het lager onderwijs vorm kreeg, beoogde de tegenstellingen te pacificeren 
door het voorheen gematigd protestants-christelijk karakter van het openbare 
onderwijs weg te nemen, maar deze ver doorgevoerde poging tot een opgelegde 
'neutraliteit' riep in confessionele kringen alleen maar een versterkt gevoel van 
eigen identiteit op: onbedoeld werkte de wet polarisend. In tal van plaatsen ont
stond in de jaren zestig een christelijke school, zo ook in Beriikum. 

In deze bijdrage beperk ik me tot het conflict over het beroepingsrecht van 
de plaatselijke predikant in Beriikum. De gebeurtenissen in dit dorp zijn ken
merkend voor de groeiende tegenstelling in een kerkelijke gemeenschap die eer
der nog gekenmerkt was door betrekkelijke rust. Het sjibbolet van de strijd was 
de gewenste kerkelijke kleur van de predikant, maar de strijd werd overgeheveld 
naar een binnen juridische kaders uitgezet terrein. Het is namelijk kenmerkend 
voor de geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk in de negentiende 
eeuw dat theologische geschillen uiteindelijk steeds uitgevochten werden met 
een beroep op de reglementen. Alle tegenstellingen binnen de kerk, de theologi
sche evenzeer als de sociale, werden gesmoord of kwamen tot uitbarsting in de 
taaie context van het kerkrecht. In Beriikum verdwenen ook de tegenstellingen 
over de leer van het beleden geloof achter de coulissen van het kerkrecht, waar
door een mechaniek ontstond die de plaatselijke tegenstellingen alleen maar 
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deed verscherpen. De predikantsverkiezing van 1871, vormgegeven door een 
reeds achterhaald floreenstelsel, sloeg hier een diepe kloof. Vanuit dit perspec
tief is het niet verwonderlijk dat enkele jaren later zoiets formeels als de kerkaf-
scheiding van de Doleantie in de plaatselijke situatie gehoor kon vinden. 

De casus Berlikum 
Afgaande op het oudst bewaard gebleven boek met kerkeraadsacta van de her
vormde gemeente in Berlikum, aangelegd in 1816, was er hier in de eerste helft 
van de negentiende eeuw een vredig gemeenteleven. Onder ds. Gerhard van der 
Tuuk, predikant van 1809 tot aan zijn overlijden in 1845,8 zijn de verslagen routi
neus en wordt er slechts incidenteel melding gemaakt van een tuchtgeval. De 
Afscheiding, die in het nabijgelegen Beetgum in 1842 een eigen gemeente deed 
ontstaan, vond in Berlikum weinig weerklank, althans de kerkeraadsnotulen en 
het lidmatenboek maken geen melding van afvalligen. Onder ds. M.L. de Boer ver
anderde er aanvankelijk weinig. De Boer was een vertegenwoordiger van de 
Groninger richting, in die tijd meestal aangeduid als (oud)-liberaal en binnen de 
weldra oplaaiende richtingenstrijd grofweg te omschrijven als gematigd vrijzinnig. 

Ds. M.L. de Boer, predikant laatstelijk te Berlikum (1846-1870). Collectie Provinsjale Biblioteek. 
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Maar in zijn laatste jaren kreeg De Boer - hij overleed onverwachts op 27 maart 
1870 - te maken met polarisatie binnen de gemeente. In 1861 was het nog pais 
en vree, want toen verklaarde de kerkeraad op een desbetreffende vraag van het 
classicaal bestuur dat er 'gene noodzakelijkheid bestaat om bijzondere scholen 
op te rigten' en dat er evenmin behoefte was aan aanvullend bijzonder gods
dienstonderwijs;9 in 1868 echter was de christelijke school een feit. Daartussenin 
zijn er de eerste tekenen van een kerkelijke polarisatie. In oktober 1865 wordt de 
Hulpvereeniging Berlikum voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs opge
richt. Deze vereniging vond haar aanhang vooral in de kring van de 'Vrienden 
der Waarheid', een réveilbeweging binnen de Hervormde Kerk, die in 1864 al een 
jongelingsvereniging in Berlikum had opgericht: dit was de gebruikelijke weg die 
de Waarheidsvrienden bewandelden om de zuivere leer in een gemeente met 
een in hun ogen te vrijzinnige predikant te brengen.10 De uitwerking van dit alles 
binnen de gemeente zelf bleek in 1866, toen twee vrouwelijke ingezetenen van 
Berlikum een attestatie van goed gedrag van de kerkeraad vroegen om daarmee 
in Sexbierum bij een orthodoxe predikant belijdenis van geloof af te leggen, om 
reden 'dat zij zich niet kunnen vereenigen met de prediking van den leeraar der 
Hervormde Gemeente te Berlikum, dat zij juist om die reden elders wenschen 
aangenomen te worden tot Lidmaten van onze Hervormde Kerk'. De kerkeraad 
weigerde een dergelijke attestatie af te geven, maar werd uiteindelijk door het 
bestuur van de classis Leeuwarden daartoe gedwongen. Het resultaat was een 
wel bijzonder zure formulering dat de betrokkenen 'niets kan worden ten laste 
gelegd (zooveel althans bij den Kerkeraad bekend is)'.11 Net zo deden in deze 
jaren enkele Berlikumers belijdenis te Sexbierum en te Hilaard.12 Later zou de 
kerkeraad zelf nog dankbaar gebruik maken van deze mogelijkheid om de eigen 
predikant rechts te passeren, zo zullen we zien. Het begin van de richtingenstrijd 
laat zich dus in Berlikum tamelijk exact dateren: in het midden van de jaren 
1860, nota bene zonder dat daarbij sprake was van een wisseling van predikant. 

Na het overlijden van ds. De Boer werd de procedure in gang gezet om te 
komen tot de beroeping van een nieuwe predikant. Ook te Berlikum behoorden 
niet alle floreenplichtigen tot de kerkelijke gemeente. Zo waren er ingezeten uit 
de buurgemeente Het Bildt, boeren die nabij Berlikum land bezaten. In totaal 
was zo'n derde deel van de stemmen in het bezit van zulke 'buitenflorenen'. Niet 
ieder van hen was zo verstandig als L. Reitsma uit Rauwerd, die nog voor de 
stemming vrijwillig van zijn stemrecht afzag: 'Mijne meening is, dat buitenflore
nen een predikant niet mogen opdringen'. Andere buitenfloreenplichtigen heb
ben wellicht gemeend dat ze niet voor hun verantwoordelijkheid moesten vluch
ten, of dat stemmen hun juridisch recht en morele plicht was. Of mogelijk wer
den ze gedreven door een uit de Verlichting voortkomend ideaal van opvoeding 
van de ongeletterde massa, tegen vormen van - in hun ogen - orthodoxe dwepe
rij. 

Als consulent voor de, zoals gezegd, sinds 1870 vacante gemeente werd 
benoemd ds. J.I. Swijghuisen Reigersberg van het nabijgelegen Wier, 
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vice-consulent werd ds. G. Flieringa van Menaldum. De samenwerking met de 
kerkeraad was aanvankelijk goed, althans er is niets in de kerkeraadsnotulen 
over de periode voor het ontbranden van de strijd dat wijst op een slechte 
samenwerking tussen de kerkeraad en zijn voorzitter. Op de eerste vergadering 
onder leiding van de consulent, op 3 april 1870, werd besloten het archief van 
kerkeraad en diaconie in bewaring te geven aan een ouderling. Tevens werd 
besloten dat voorlopig zou worden afgezien van de prediking op zondagmiddag, 
de in orthodoxe kring geliefde catechismus-preek, maar in november werd op 
voorstel van diaken Jan G. Hacquebart deze weer ingevoerd, 'evenwel blijft hij [= 
de consulent] zich het recht voorbehouden om in enkelde gevallen te weigeren'. 

Een eerste teken van het komende conflict is dat een van de kerkvoogden op 
18 december 1870 aan de kerkeraad weigerde inzage te verlenen in het door de 
burgerlijke gemeente verstrekte afschrift van het floreencohier: de kerkeraad 
moest zelf maar bij de burgerlijke gemeente zo'n afschrift aanvragen. 'Er wordt 
nog t een ander gesproken, of men niet iets zou kunnen doen om de thans 
scherp tegenoverstaande partijen ten opzichte der keuze van eenen predikant, 
te verzoenen. Tot een besluit hoe in dit opzicht te handelen komt men evenwel 
niet.'13 

In het verslag van de gemeenschappelijke vergadering van kerkeraad en flo-
reenplichtigen op 31 januari 1871 blijkt dat de tegenstelling al diep is; het juridi
sche gesteggel voert al de boventoon. Zowel de kerkvoogden (namens de flor-
eenplichtigen) als de kerkeraad hadden een 'klokkenist' gestuurd om de verga
dering door 'klokklippen' bijeen te roepen, wat tot een eerste confrontatie leid
de. Omdat de door de kerkeraad gezonden klokkenluider geen schriftelijk bewijs 
kon overleggen, kweet degene die door de kerkvoogdij daartoe gelast was zich 
van deze taak, 'nadat hij eerst de noodige voorzorgen genomen had dat men 
hem niet in den toren opsloot'. De vergadering werd bijgewoond door de beide 
consulenten. Hoewel de stemming al dadelijk grimmig was wist Swijghuisen 
toch het ijs wat te breken door 'zeer vermakelijk' het formele deel af te handelen, 
door bijvoorbeeld 'het radbraken van een naam' of het oplezen 'in een toon [...] 
die geheel in tegenstelling was met het stuk'; 'Dit alles deed ons het vervelende 
van 't hooren van groot honderd biljetten en 50 procuraties allen in optima 
forma minder gevoelen.' De uitslag luidde 63 biljetten met 148 stemmen voor 
het uitbrengen van een beroep op ds. Kruyf, en 40 biljetten met 159 stemmen 
voor ds. Wijt. Opmerkelijk is dus dat een minderheid aan eigenaars (40 tegen
over 63) een meerderheid aan stemmen bezat (159 contra 148). 

Daarmee zou de zaak afgedaan zijn, ware het niet dat er maar liefst dertien 
schriftelijke protesten werden geformuleerd. Deze bestonden in hoofdzaak uit 
het juridisch wraken van de stemmen van de tegenpartij. Want het was duidelijk 
dat er zich twee facties hadden gevormd. Aan de ene kant stond de partij der 
confessionelen, tot wie de meerderheid der kerkeraad behoorde en waarvan dia
ken Hacquebart zich als woordvoerder ontpopte. Zij hadden voor ds. Kruyf 
gestemd14, maar ze legden zich niet bij hun verlies neer: verreweg de meeste van 
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de geuite protesten waren door hen ingediend. Aan de andere kant stonden de 
modernen, te weten de meerderheid van de floreenplichtigen, die voor ds. Wijt 
hadden gestemd en voor wie de plaatselijke schoolmeester (tevens koster) Jan 
Hendriks Groenewold de penvoerder was. Het ging nu om details: vermeende 
fouten in de notatie van het stemcedel worden uitgebuit, maar ook andere 
onvolkomenheden, zodat bijvoorbeeld de ene stem van weduwe Donia werd 
gewraakt 'omdat hier eene ongeoorloofde cummulatie van eigendom en vrucht
gebruik plaats heeft'. Buiten verzamelde zich het volk, vol goede moed, want: 
Algemeen is hier het gevoelen dat door de wijsheid en wetgeleerdheid van Jan G. 
Hacquebart de liberalen zullen vallen'. Aldus het verslag opgetekend door mees
ter Groenewold.15 

De predikanten 

De door de confessionele partij gewenste predikant was Ernst Frederik Kruyf 
(1834-1914), die op dat moment te Hilaard stond. Voor de tegenpartij was hij 
onaanvaardbaar, want over hem werd verteld dat zijn leuze was 'alles voor het 
beginsel' en 'de kerkelijke school regel, de openbare uitzondering'.16 In werkelijk
heid was hij geen scherpslijper en zeker geen partijganger. Hij was confessio
neel, maar irenisch genoeg om ook met andersdenkenden om te kunnen gaan. 
Hij zou niet met de Doleantie meegaan, integendeel: hij zou zijn loopbaan 
afsluiten als kerkelijk hoogleraar te Groningen.17 Ook Groenewold erkende dat 
Kruyf was 'een man van 't ware midden'.18 In Berlikum had men hem leren ken
nen toen hij bij de opening van de plaatselijke christelijke school op 15 decem
ber 1868 de feestrede had uitgesproken.19 We hebben al gezien dat enkele 
Berlikumers bij hem belijdenis van geloof hadden afgelegd. 

De kandidaat van de liberale partij was Melchior Wijt (1840-1892), op dat 
moment predikant te Beetsterzwaag. Hij was overtuigd modern, zoals ook blijkt 
uit de autobiografische terugblik van zijn weduwe.20 Uiteindelijk zou Wijt blijven 
in zijn eerste gemeente Beetsterzwaag, waar hij, niet zonder problemen, te 
maken had met een in meerderheid orthodoxe gemeente; in 1884 verkreeg hij 
vervroegd emeritaat om gezondheidsredenen. 

Wijt wenste de zaak niet op de spits te drijven. Op 15 april schreef hij aan 
zowel de kerkeraad als de floreenplichtigen te Berlikum een brief, waarin hij 
voorstelde dat zowel Kruyf als hijzelf zich vrijwillig terugtrekken; 'dan zou naar 
mijne bescheidene meening veel gemakkelijker bereikt kunnen worden het 
goede doel: vereeniging van wat scherp tegen over elkander staat, ter gemeen
schappelijke beraadslaging over de keuze van een predikant'.21 Kruyf weigerde 
echter om onbekende redenen op dit voorstel in te gaan, zodat beide partijen 
nog enige maanden aan hun kandidaat hebben kunnen vastgehouden. Deed 
Kruyf dit op aandrang van de confessionele partij en had hij redelijke hoop op 
een voor hem gunstige afloop? Of vond hij het niet raadzaam om de weg voor 
een volgende kandidaat vrij ,te maken, in de verwachting dat dit toch weer een 
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predikant van moderne snit zou worden? Hoe dan ook, door de dubbele weige
ring om zich terug te trekken veranderde er aan de situatie niets. 

Consulent Jan Imbertus Swijghuisen Reigersberg (1839-1880) was de moder
ne richting toegedaan. Hij was de zoon van een predikant en had van 1860 tot 
1866 in het liberale Groningen gestudeerd. Opmerkelijk is wat hij over zichzelf 
meende te moeten noteren in de naamlijst van Berlikumer predikanten: 'Hij is 
gehuwd met vrouwe Anna Maria Fabius, gesproten uit een oud en aanzienlijk 
geslacht', en dat vervolgens keurig toelichtte.22 Enig standsbesef lijkt Swijghuisen 
Reigersberg niet vreemd te zijn. 

Wat maakte de gemeente van Berlikum voor de predikanten zo aantrekkelijk? 
Voor alles het traktement. Bij een in 1872 door de classis gehouden inventarisa
tie blijkt dat de gemeente Berlikum bijna ƒ 3000 uitbetaalde. Ter vergelijking: 
Swijghuisen Reigersberg ontving in het nabijgelegen Wier slechts ƒ 800.23 

Berlikum zat daarmee fors boven het landelijk gemiddelde.24 Voor Wijt gold 
mogelijk nog een aanvullende reden van persoonlijke aard: zijn echtgenote, 
Anna Maria Posthuma, met wie hij in 1870 gehuwd was, was afkomstig uit het 
nabijgelegen Dronrijp. 

Het oordeel van een 'buitenfloreen' 

Opmerkelijk is de karakteristiek die de reeds genoemde floreenplichtige Reitsma 
uit Rauwerd heeft gegeven van de kerkelijke gemeente Berlikum en van de beide 
predikanten. Hij deed dit in een brief gedateerd 25 januari 1871, dus nog voor de 
stemming, aan een onbekende adressant.25 Reitsma was zich bewust van alle 
vroegere chicanes in deze zaak en hij gaf te kennen dat een floreengerechtigde 
met zijn recht verlegen kon zijn. Hij wilde zich aan de strijd onttrekken door 
bewust van zijn stemrecht af te zien, maar kreeg prompt het verwijt van grove 
nalatigheid [delictum omissionis) naar het hoofd geslingerd. 

'Vergis ik mij niet, dan wordt door U de meening gedeeld, dat ik een delictum omissio

nis zoude begaan, ingeval ik bij de verkiezing van een nieuwen predikant te Berlikum mijne 

stemmen ttîetuitbragt. En deze beschuldiging is gewigtig genoeg, nu deze weinige - negen 

- stemmen beslissend kunnen zijn. 

Mijne meening is, dat "buitenflorenen" een predikant niet mogen opdringen. 

Volgens mijne informatiën is de Gemeente van Berlikum niet orthodox, maar veel min 

modern. Het gros dier Gemeente moet liberaal zijn in den zin, zooals men dit woord vroe

ger opvatte, en over hellende naar den kant der orthodoxie. Het getal modernen is aldaar 

zeker uiterst gering. En, zijn mijne gegevens juist, dan is ds. Kruijff confessioneel of evange

lisch orthodox (de tegenwoordige Utrechtse orthodoxie, en niet de oude leer van 1618 en 

1619) en daarentegen ds. Wijt bepaald modern. 

Was ik nu zelf orthodox, of ware ik overtuigd geweest, dat de Gemeente van Berlikum 

in het algemeen orthodox was, ik zoude weinig geaarzeld hebben ds. Kruijff te stemmen. 

Had zich te Berlikum een betrekkelijk aanzienlijk aantal modernen bevonden, ik had 

ds. Wijt gestemd - gaarne, ingeval hij geen partijman was, en niet zonder protest, ingeval 
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Ds. /./. Swijghuizen Reigersberg, predikant 

te Wier (1867-1872) en Berlikum (1872-

1880). 

hij telkens met anders denkenden mogt polemiseren. Ik keur dien ijver op zich zelven niet 

af. Alleen vind ik hen niet passend voor de Gemeente Berlikum. 

Ook - ik mag dit niet verzwijgen - is het mij niet duidelijk, wie die "men" zijn, die juist 

ds. Wijt hebben gekozen. Binnen de Gemeente, niet daarbuiten. Wie zij ook zijn, zij hebben 

het de moeite niet waard geacht mij in te lichten. Welligt hebben zij voorondersteld, dat ik 

in den blinde zoude meegaan... Althans er is geen sprake geweest van eenig overleg. 

Hoe dit ook zij, ik heb geene vrijheid gevonden mijne "buitenflorenen" te geven juist 

aan die rigting, welke te Berlikum schaars is vertegenwoordigd. 

Vreemd genoeg heeft men van beide zijden meer of min op mijne stemmen gerekend. 

Zelfs mijne familie, die grootendeels orthodox is heeft mij - en niet zonder aandrang - ver

zocht ds. Kruijff te willen stemmen. 

In het kort: ik zal de verantwoording dragen ingeval ds. Kruijff mogt worden beroepen 

juist door de omstandigheid, dat ik mijne stemmen niet uitbreng. Omgekeerd evenwel 

wensch ik niet verantwoordelijk te zijn. 

Ben ik alzoo schuldig aan een delictum omissionis, ik geloof niet, dat mijne onthou

ding aan den strijd geheel is toe te schrijven aan "gebrek aan belangstelling" of "aan traag

heid" of aan "menschenvrees". [...]' 
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De classis: resoluut en aarzelend 

Na de stemming van 31 januari, waaruit dus een benoeming volgde, had de ker-
keraad ertoe moeten overgaan om ds. Wijt te beroepen. Het reglement bood niet 
de mogelijkheid om de eigen kandidaat, tegen de meerderheid van de floreen-
plichtigen in, te beroepen. Veel meer dan lijdzaam verzet was niet mogelijk. Men 
kon weigeren mee te werken, daarmee een signaal afgevend aan de betreffende 
predikant. De kerkeraad weigerde dan een beroepingsbrief uit te doen gaan, 
zodat deze taak vervuld moest worden door de hogere vergadering; het classicaal 
bestuur schreef in zo'n geval de beroepingsbrief, 'doende wat des kerkeraads is', 
zoals de standaardformulering luidde. 

Op woensdag 15 februari werden alle protesten die geuit waren om stemmen 
te wraken, tijdens een buitengewone vergadering van de classis Leeuwarden 
behandeld en uiteindelijk afgewezen. De beroeping van ds. Wijt werd dus rechts
geldig verklaard. Voor de confessionele partij, met haar hooggestemde verwach
tingen, was dit een bittere teleurstelling. Allerlei geruchten deden na afloop de 
ronde: biljetten zouden vernietigd zijn, papieren verwisseld, de vice-consulent 
omgekocht. Die avond en die nacht brak er een oproer uit. Er werd geschonken 
en gedronken, gescholden en gedreigd, geslagen en bij twee kerkvoogden thuis 
werden de ruiten ingeslagen. Aan ene Lolke werden 'fiksche moderne klappen' 
uitgedeeld. De veldwachter sprak van 'een groot oproer'; 'Parijs in het klein' zei 
een ander, refererend aan de commune-opstand daar. 'Als dominee Wijt beroe
pen wordt, dan zal in Berlikum het bloed door de straten stroomen!', riep een 
aanhanger van de orthoxen strijdvaardig. Het dorp was verdeeld 'in Kruifflanen 
en Wijtianen'. Op zondagavond 12 maart was er 'in de herberg bij Kroes' weder
om 'eene uitbarsting'. De veldwachters kwamen in actie, raddraaiers werden 
opgepakt en getuigenissen verzameld. Er werden lange lijsten opgesteld van 
daders en getuigen: de hele gemeenschap werd zo min of meer in het conflict 
betrokken.26 De burgemeester van Menaldumadeel legde de zaak voor aan de 
officier van justitie. Die aarzelde, omdat 'op het vroegere en doorgaande levens
gedrag van de [...] vermelde personen weinig valt aan te merken' en omdat ze 
spijt betuigden. Maar de burgemeester bleef kordaat: 'In het belang van de open
bare orde, acht ik mij verplicht ongunstig te adviseren op hun verzoek tot beko
ming van gratie van straf'" Volgens Swijghuisen Reigersberg zijn uiteindelijk 'vijf 
belhamers [sic] veroordeeld [...] tot eenige weeken gevangenis straf'.28 

Ook meester Groenewold voelde zich ongelukkig. Op straat werd hij door de 
confessionelen beschimpt en een paar dronken mannen stonden spottend en 
dreigend voor zijn raam. Hij liet zich tevens verleiden tot een polemiek in de 
Franeker Courant.29 Zijn openbare school had veel leerlingen aan de christelijke 
school verloren. Hem werd bovendien verweten dat hij tijdens de lessen de krant 
las. In een brief later dat jaar uitte hij zijn zorg over het belang van de school, en 
of hij er niet beter aan zou doen om zijn werkzaamheden voor de kerkvoogden 
en het kiescollege op te geven.30 
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Inmiddels had de kerkeraad tegen de stemming van de floreenplichtigen ook 
beroep aangetekend bij het provinciaal kerkbestuur, het hoogste kerkelijke col
lege in de provincie. Dit deed op 14 maart 1871 uitspraak: de stemming van 31 
januari werd nietig verklaard wegens gebrek aan het in acht nemen van sommi
ge formaliteiten in het proces verbaal. Bovendien werd de kerkeraad gelast een 
nieuwe oproeping van floreenplichtigen uit te schrijven 'volgens het bestaande 
Reglement', waarmee echter naar vermogen gedraald werd. Ongetwijfeld heb
ben de confessionelen beseft dat er met deze uitspraak in hun voordeel louter 
op formele gronden een Pyrrhus-overwinnig behaald was, die niet meer dan 
uitstel bewerkte. De partijvorming was inmiddels door de rellen verscherpt, 
reden voor ds. Flieringa om bij de kerkeraad aan te dringen op een initiatief tot 
onderlinge toenadering: 'Sommige leden des Kerkeraads zijn hiertoe weigene
gen doch anderen denken dat zulk een toenadering nooit kan geschieden. Geen 
besluit wordt in dezen genomen, wel denkt men later op dit besprokene terug te 
komen.'31 

Uiteindelijk kon de nieuwe stemming van floreengerechtigden plaatsvinden 
op woensdag 31 mei, met een vergelijkbare uitslag: 39 biljetten met 150 stem
men voor ds. Wijt tegenover 58 biljetten met 128 stemmen voor ds. Kruyf. Even 
voorspelbaar was dat de orthodoxe partij tegen 35 stemmen op Wijt uitgebracht 
protest aantekende en dat de kerkeraad hangende dit beroep bleef weigeren om 
een beroepingsbrief op te stellen. 

Het protest werd afgewezen, maar toch kon het classicaal bestuur niet de 
gewenste daadkracht opbrengen. Telkens wanneer de zaak-Berlikum aan de 
orde kwam, werden de te handhaven regels uitgebreid aangehaald met als con
clusie dat men dus behoorde te doen 'wat des kerkeraads is'. Maar de praeses en 
de scriba van de classis, die deze opdracht vervolgens moesten uitvoeren, 
schrokken er voor terug. Zo sleepte de zaak zich voort tot eind juni. Het beroep 
van de kerkeraad bij het provinciaal kerkbestuur werd daar op 30 juni afgewe
zen. Daarmee was de weg voor het classicaal bestuur definitief vrijgemaakt om 
Wijt te beroepen: op 18 juli kreeg de kerkeraad te horen dat zulks geschied was 
en twee dagen later bevestigde Wijt de ontvangst van de beroepingsbrief, hem 
toegezonden door de classis 'doende wat des kerkeraads is'. 

Wijt bracht twee oriënterende bezoeken aan Berlikum. Nieuwe rellen konden 
niet uitblijven. Volgens het verslag van Swijghuisen Reigersberg werd hij 'vooral 
de tweede keer door het grouw bespot, beleedigd en bedreigd'. De anonieme cor
respondent van de Franeker Courant, hoewel zelf orthodox, schreef met afschuw 
over een volksgericht: 

'Als in het jaar onzes Heeren 1871 den 10 Augustus op klaarlichten dag een vreemdeling 
van onbesproken gedrag, wordt gescholden, gevloekt, met vuisten gedreigd, met handge
klap omsingeld, met geschreeuw achtervolgd, met paardevijgen gegooid, niet door kwajon
gens, neen door volwassen menschen, door vrouwen zelfs, 1 Cor. 14:34-35; als bejaarde lie
den de tong uitsteken en lange neuzen maken, en andere hunne kinderen prijzen als ze 
zich dapper geweerd hebben met schreeuwen en schelden, zie als de ware leer nu zulke 



116 JACOB VAN SLUIS 

vruchten afwerpt, dan wil ik er althans vooreerst maar geen geld om verrijden, Matth. 
12:33-37; 1 Cor.l3:l-7.' 
Wijt was een huis aan de Kruisstraat binnengevlucht, daar in een gesloten 
wagen (een koets?) gezet en zo op een draf het dorp uitgevoerd.32 Bovendien 
deed zich het ongehoorde feit voor dat hem in juli een petitie aangeboden werd, 
ondertekend door 542 personen waaronder 167 lidmaten, met de dringende 
oproep om voor het beroep te bedanken. Er werd een beroep gedaan op Wijts 
welwillendheid, zoals hij die betoond had in zijn aanbod om zich samen met 
Kruyf terug te trekken. Voorts werd erop gewezen dat de meerderheid van stem
men waarmee hij verkozen is, te niet gedaan werd door enkele tientallen 
gewraakte stemmen; daarnaast waren er 'zesentwintig buitenwonende floreen-
plichtigen die tezamen Een honderdt stemmen hebben uitgebracht, van welke 
misschien een van het Godsdienstig onderwijs hier zal gebruikmaken'.33 Er werd 
tevens een advertentie met dezelfde strekking in de Leeuwarder Courant 
geplaatst.34 Door dit petitionnement of vanwege de ondervonden bedreigingen, 
in ieder geval heeft Wijt de eer aan zichzelf gehouden. Op 18 augustus schreef 
hij zowel aan de kerkeraad en als aan het classicale bestuur dat hij voor het 
beroep bedankte, zonder verdere opgaaf van redenen. Enkele maanden later, op 
21 november, meldde Kruyf, buiten de zaak-Berlikum om en pro forma, dat hij 
een beroep naar de Gelderse gemeente Velp had aangenomen. Ook Kruyf ont
trok zich dus definitief aan het Berlikumer strijdtoneel, gesteld dat hij ooit een 
reële kandidaat is geweest. 

Een volgende stemronde 

Er moest dus opnieuw een vergadering van floreengerechtigden bijeenkomen 
om een predikant te kiezen. De kerkeraad wist uitstel te bewerken, om uiteinde
lijk op 9 november te besluiten dat men aan deze procedure niet wenste mee te 
werken. Tevens besloot de kerkeraad bij een jurist advies in te winnen en toen 
dat positief uitpakte voelde men zich gesterkt in de volharding om niet mee te 
werken aan een predikantsbenoeming door floreenplichtigen. De classis, op 
haar vergadering van 29 november, stelde een ultimatum: de kerkeraad diende 
voor 1 januari 1872 een dergelijke vergadering te organiseren. Zoals te verwach
ten viel weigerde de kerkeraad elke medewerking. Op 5 januari kwam de classis 
op een buitengewone vergadering bijeen en de meerderheid was van oordeel 
dat 'het Klassikaal Bestuur geroepen en verpligt was te doen wat des Kerkeraads 
is', en dat men dus zelf de procedure tot beroeping diende te starten. Dit besluit 
werd inderdaad genomen en er werd een vergadering van floreenplichtigen 
belegd tot stemming. 

Op 15 februari kwam deze vergadering bijeen, voorgezeten door de consu
lent en in een sfeer die een vlotte werkwijze toestond. Want de confessionele 
stemgerechtigden en de kerkeraad boycotten de stemming. Ook de naam van 
buitenfloreen' Reitsma is niet terug te vinden in het proces-verbaal waarin de 
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stemmen zijn genoteerd. 'De moderne partij had intusschen den consulent J.I. 
Sw.R. predikant te Wier, de candidatuur aangeboden die deze had aangenomen', 
aldus het eigenhandig verslag van Swijghuisen Reigersberg. Alle stemmen, te 
weten 45 biljetten met 175 stemmen, werden op hem uitgebracht en geen van 
de aanwezigen tekende protest aan tegen de uitgebrachte stemmen. De han
delswijze van de predikant is opmerkelijk: als geen ander kende hij de situatie in 
Berlikum en toch stemde hij in met zijn kandidatuur. Blijkbaar had hij voldoen
de vertrouwen in eigen kunnen om de tegenstellingen te overbruggen. In ieder 
geval kreeg hij meer stemmen dan ds. Wijt in de beide eerdere verkiezingen. 
Hoe het ook zij, onmiddelijk werd een beroepbrief opgesteld en reeds op 17 
februari antwoordde Swijghuisen het beroep te zullen aannemen. Voor de ker
keraadsvergadering van 18 februari liet hij, nog als consulent, echter weten 'dat 
hij bepaald verhinderd werd om deze vergadering bij te wonen en toch gaarne 
zag dat deze vergadering doorging ten einde de gebruikelijke Censura morum te 
houden'; waarschijnlijk heeft Swijghuisen met zijn afwezigheid de verslagen 
kerkeraad niet in verlegenheid willen brengen, en heeft hij gehoopt dat de ver
gadering zich bij de voldongen feiten zou neerleggen. Dat laatste was echter 
ijdele hoop, zo zou blijken. De procedure werd echter gewoon afgehandeld. Met 
de bevestiging van Swijghuisen tot predikant op 28 april was de gemeente 
Berlikum officieel niet meer vacant. 

In het bovenstaande relaas is geheel voorbijgegaan aan de kosten van deze 
hele procedure. In de archieven van de kerkeraad, classis en provinciaal bestuur 
bevinden zich vele stukken over borgstelling en onkostenvergoedingen rond 
alle procedures: alle rekeningen kreeg de kerkeraad gepresenteerd. Op welke 
wijze deze kosten werden voldaan is me niet duidelijk geworden, maar het is 
waarschijnlijk dat de kerkvoogden de hand op de knip hebben gehouden:35 het 
conflict over de te beroepen predikant was immers niet alleen een competentie
strijd tussen plaatselijke gemeente en bovenlocale hogere kerkorganen, maar 
binnen de eigen dorpsgemeenschap was het ook een conflict tussen kerkeraad 
en kerkvoogdij. De tweespalt in het dorp leidde tot een fikse kostenpost en ik 
neem aan dat ook hierbij de confessionele partij het onderspit heeft gedolven. 

Herder voor een onwillige kudde 

De strijd ging nu een volgende fase in. Met de kennisgeving van Swijghuisen dat 
hij de beroeping had aangenomen op tafel, besloot de kerkeraad nog op de ver
gadering van 18 februari met algemene stemmen 'dat deze beroeping onwettig 
is geschied'. Het nieuwe strijdpunt werd de overdracht van het archief aan de 
predikant, hetgeen dus na diens bevestiging had moeten geschieden. Op de ver
gadering van het classicaal bestuur van 29 mei 1872 werd een brief van 
Swijghuisen Reigersberg behandeld, waarin deze meldde dat het archief niet 
aan hem was overgedragen, 'daar de Kerkeraad blijft volharden bij zijn vroeger 
protest wegens de onwettigheid der benoeming van den Heer Reigersberg, door 
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floreenplichtigen, en zal hij [= de kerkeraad] die zaak ter beslissing den 
Burgerlijken Regter ten spoedigste voorleggen'.36 Daarmee stokte het gemeente-
leven: er kon geen avondmaal gevierd worden, zittende kerkeraadsleden kon
den niet aftreden en er kon geen kiescollege worden samengesteld tot verkie
zing van nieuwe ouderlingen en diakenen. De classis stuurde ds. Flieringa als 
'fungerend 1ste Consulent' naar Berlikum om de kerkeraad tot overdracht aan 
te manen, en na mislukking van deze missie nogmaals, nu met 'eene krachtige 
[lees: krachtiger] houding'. Aan de vergadering van de classis van 27 november 
kon Flieringa andermaal zijn falen melden: de kerkeraad bleef'eenparig' bij zijn 
standpunt en het archief bleef onder beheer van ouderling Nanne Sybes 
Osinga. 

Het is niet bekend of Swijghuisen 's zondags voor half-lege banken heeft 
gepreekt. In ieder geval lukte het hem in oktober niet om de hoognodige kerke
raadsvergadering belegd te krijgen voor het uitschrijven van een reeks van at
testaties. Tot tweemaal toe riep hij een vergadering bijeen en in beide gevallen 
kwam er niemand opdagen. Hij verrichtte dan alle administratieve handelingen 
en stuurde de papieren door naar het classicaal bestuur, zodat die kon doen 
'wat des kerkeraads is'. Op 25 november lukte het echter om een voltallige ker
keraadsvergadering bijeen te krijgen. Eerste punt van behandeling was een 

pastorie van Berlikum, gebouwd circa 1860, op een foto uit omstreeks 1912 
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door alle kerkeraadsleden ondertekende verklaring: men zou deze en volgende 
vergadering bijwonen en men zou aan de besluitvorming meewerken, echter 
met de uitdrukkelijke aantekening dat men bleef bij de weigering om de predi
kant als wettig beroepen te erkennen, met handhaving onverkort van de eigen 
rechten, en om schadelijke gevolgen voor de gemeente te voorkomen. 
Vervolgens kon de vergadering een groot aantal zaken afwikkelen, waaronder 
de voorbereiding (censura morurri) voor het komende avondmaal. 

Het classicaal bestuur besloot op 27 november, wederom met een beroep op 
het Reglement, de kerkeraadsleden te zullen manen om het archief over te dra
gen en vooruitlopend op de te verwachten weigering nam men alvast het 
besluit: 'het tuchtmiddel van ontzetting uit hunne Kerkelijke bedieningen dien
de toegepast te worden'. Dit was echter de bevoegdheid van het Provinciaal 
Bestuur, zodat de zaak naar een nog hogere vergadering dreigde door te schui
ven. 

Zover heeft de kerkeraad het echter niet laten komen. Op 30 december 
schreef men een brief, waarin een enigszins verzoenende toon doorklinkt: men 
heeft besloten 'om ter vermijding van moeijelijkheden in den loop van het 
dagelijksch kerkbestuur der gemeente aan uw verzoek te voldoen onder gelijke 
reserve als door ons is gemaakt'.37 Op 17 januari 1873 overhandigde de kerke-
raad het archief aan Swijghuisen Reigersberg, 'in tegenwoordigheid van den 
fungeerenden Consulent' ds. Flieringa.38 Het wachten was nu op de uitspraak in 
de civiele procedure die de kerkeraad aangespannen had, maar in de kerke-
raadsnotulen wordt daarover niets gemeld.39 Wel informeerde een pas benoem
de ouderling op de vergadering van 4 februari 1875 bij Swijghuisen naar het 
oude protest tegen de door hem uitgeoefende functies van predikant en voor
zitter van de kerkeraad, waarop deze braaf de notulen van 25 november 1872 
voorlas en de nieuwe ouderling daarop verklaarde zich bij dit protest aan te 
sluiten. Zo bleef alles bij het oude. 

Tot 1880 bleef Swijghuisen Reigerberg predikant te Berlikum en de relatie 
met de kerkeraad bleef uiterst moeizaam. Naar aanleiding van de eerste kerkvi-
sitatie na de affaire, op 6 mei 1873, staat er genoteerd in de notulen van de ker
keraad: 'Door den diaken J. Hacquebart wordt nog de opmerking gemaakt dat 
de predikant slechts bij 1/3 deel der gemeente herderlijk bezoek doet.' Een voor 
ons cryptische opmerking: is het een verwijt aan de predikant of is hij domweg 
bij de meerderheid van de gemeente niet welkom? Vanaf 1870 hebben belijde-
niscatechisanten uit Berlikum in gemeenten elders belijdenis van geloof 
gedaan, omdat een belijdenis onder de hoede van een modern predikant door 
confessionelen op zijn zachtst gezegd werd gewantrouwd. In een poging dit 
patroon te doorbreken vroeg Swijghuisen op 3 september 1874 aan de kerke
raad of twee ouderlingen aanwezig willen zijn bij de aanneming van zes lidma
ten, hetgeen geweigerd werd; dit tafereel herhaalde zich in het jaar daarop. En 
zo ontstond de praktijk dat zowel de dominee als de kerkeraad trachtten om de 
Berlikumer lidmaten via de, omweg van een belijdenisdienst bij gelijk gestemde 
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predikanten in andere dorpen de eigen gemeente binnen te sluizen. 
Swijghuisen dirigeerde zijn belijdeniscatechisanten naar zijn oude standplaats 
Wier, de kerkeraad naar Harlingen, Menaldum, Sexbierum en Minnertsga. Het 
ging soms om aanzienlijke groepen, busladingen vol: 26 personen gingen op 17 
november 1872 naar Wier, 41 personen de week daarop naar Harlingen.40 

Swijghuisen kon ook welwillend zijn. Hij stond toe dat de orthodoxe predikant 
Warmolts van Sexbierum éénmaal per maand in Berlikum voorging.41 Talrijk 
waren echter de voorvallen die duiden op een aanhoudende spanning tussen 
de kerkeraad en de predikant en op een blijvende partijstrijd. Diaken 
Hacquebart was daarbij aan orthodoxe zijde degene die steeds blijk gaf van 
kennis zaken omtrent het Reglement. Dominee volhardde in zijn weigering om 
de zondagse dienst te openen met een bijbellezing,42 maar wilde desgevraagd 
wel het gebruik herinvoeren om de kerkeraadsvergadering elke keer te openen 
met gebed: dit pas in 1875, in de vier jaar daarvoor had hij dat dus nooit 
gedaan! Bij de kerkvisitatie van dat jaar staat genoteerd dat 'slechts een gering 
gedeelte der jeugd van het catechetisch onderwijs gebruik maakt - niet uit 
gebrek aan ijver van wegen den predikant - maar wegens verschil van richting' 
en dat bijgevolg 'het zeer wenschelijk ja! noodzakelijk mag genoemd worden 
dat een catechiseermeester, die aan de behoeften van velen kon voldoen, werd 
benoemd'.43 Dit betekent dus dat de gemeente haar moderne predikant openlijk 
rechts wenste te passeren. Met enig (moreel) recht van spreken, want in 1876 
constateerde een ouderling dat hij 'op den Hemelvaartsdag [sic] tot zijn leedwe
zen had moeten vernemen dat de lichamelijke opstanding des Heeren door den 
predikant was ontkend'.44 Het was duidelijk dat Swijghuisen voor de confessio
nele meerderheid van zijn gemeente uiteindelijk niet heeft willen buigen. Toen 
hij op zondag 4 maart 1877 niet in de eigen gemeente kon voorgaan, stelde hij 
dat hij aan het voorstel om 'een orthodox predikant voor de gemeente te doen 
optreden' niet kon voldoen, omdat hij hierin ontwaarde 'pogingen [...] om hem 
en zijne geestverwanten uit de kerk te verdrijven'.45 In de winter van 1878/79 
moest Swijghuisen herhaaldelijk 'wegens ongesteldheid' op de kerkeraadsver
gaderingen verstek laten gaan, in de zomermaanden was hij zodanig opgeknapt 
dat hij de ochtenddiensten weer kon waarnemen. Op 10 maart 1880 overleed 
hij, nog maar 39 jaar oud. 

Daarmee was een eind gekomen aan de moeizame periode-Swijghuisen in 
Berlikum. Ik heb de periode 1873-1880 zo uitvoerig beschreven om daarmee 
een beeld te geven van de verstrekkende gevolgen van het floreenstelsel in het 
gewone gemeenteleven. De nieuwe predikant kon volgens de nieuwe regulering 
worden gekozen en beroepen; wederom met enige moeilijkheden, maar die 
kwamen niet voort uit het floreenstelsel en vermoedelijk evenmin uit de rich
tingenstrijd, maar uit onwetendheid over de nieuwe procedure. Aanvankelijk 
werd beroepen dr. AJ.Th. Jonker, die bedankte, en vervolgens H. Hoekstra, die 
dit beroep aannam. Tussen hem en de kerkeraad vond een goede samenwer
king plaats.46 
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Het einde van de floreenstrijd 

Terug naar het floreenstelsel en naar de situatie eind 1872, toen het classicaal 
bestuur dreigde de kerkeraad van Berlikum te ontzetten. Het is de vraag of dit 
dreigement werkelijk de doorslag heeft gegeven om de kerkeraad te bewegen 
eindelijk het archief te overhandigen. Het is immers waarschijnlijk dat er toen al 
geruchten de ronde deden dat het floreenstelsel afgeschaft zou worden. In dat 
geval verviel immers voor de Berlikumer kerkeraad elke reden om tot op de 
bodem te gaan procederen over de vraag bij wie de bevoegdheid van benoe
ming en beroeping van een predikant nu werkelijk lag, bij de floreenplichtigen 
of bij de kerkeraad. Bij een volgende vacature zouden immers deze problemen 
zich niet meer voordoen. De aanstelling van ds. Swijghuisen Reigersberg was 
een feit waarmee men voorlopig moest zien te leven. 

Op 2 augustus 1873 liet de Algemene Synode, de hoogste kerkelijke instantie, 
een brief uitgaan aan alle provinciale kerkbesturen handelend over 'intrekking 
van het Regl[ement] van 1833 op de ben[oeming] van Predikanten] door 
floreenpUichtigen] wat betreft een termijn, waarop die veranderingen enz. in 
werking zullen treden'.47 Met andere woorden, het floreenstelsel zou op dit punt 
worden opgeheven en over de termijn moest nu advies worden gevraagd aan de 
provinciale besturen, die op hun beurt de classicale besturen raadpleegden. 
Uiteindelijk werd de termijn vastgesteld op 1 januari 1875. Maar in de loop van 
1873 kon men in Berlikum en elders al opgelucht adem halen. Het is dan ook 
waarschijnlijk dat de door de kerkeraad van Berlikum aangespannen civiele 
procedure geseponeerd is en dat dit de reden is geweest dat we erover niets in 
de kerkeraadsnotulen vernemen. Overigens, de rechten van de floreenplichti
gen inzake het toezicht op de kerkelijke goederen en fondsen en het recht om de 
kerkvoogden te benoemen bleven vooralsnog gehandhaafd. 

Niet alleen in Berlikum zorgde het floreenstelsel voor grote problemen. 
Vrijwel gelijktijdig had het classicale bestuur een vergelijkbare zaak in Wirdum 
af te handelen. Ook hier hadden floreenplichtigen een predikant tegen de wens 
van de gemeente in gekozen.48 Enige jaren later dan Berlikum en Wirdum, in 
1873, speelde in de classis Franeker de beroemd geworden kwestie-Oosterend. 
Ook daar werd een liberaal predikant gekozen, met een kleine meerderheid van 
stemmen, waarbij de confessionelen - net als in Berlikum - via talloze protesten 
de uitslag aanvochten. Deze kwestie leidde tot de oprichting van het Anti-
Floreenverbond in september 1874, onder leiding van ds. F.J.R Moquette van 
Sneek, die de rechtzinnige partij in Oosterend financieel en moreel ondersteun
de. Er werd een tot aan het hoogste rechtscollege uitgevochten proefproces aan
gespannen, dat uiteindelijk tot de beslissende uitspraak van de Hoge Raad in 
1881 zou leiden.49 Elders in Friesland speelden eveneens zulke conflicten, maar 
dan minder hoogoplopend. Het floreenstelsel was, althans op het platteland, in 
deze decennia een belangrijke splijtzwam voor de Hervormde Kerk. 

Keren we voor de laatste.maal terug naar Berlikum in de jaren zeventig voor 
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een ander opmerkelijk feit. Op 26 oktober 1875 kwam in de kerkeraadsvergade
ring ter sprake een uitnodiging voor een vergadering van het Anti-
Floreenverbond uitgeschreven voor de volgende dag in Leeuwarden. Ter stem
ming werd gebracht welke drie leden uit Berlikum afgevaardigd moesten wor
den. Het werden een ouderling, een diaken (uiteraard Hacquebart) en ... ds. 
Swijghuisen. Was men van mening, met een zeker cynisme, dat de bijeenkomst 
bijzonder leerzaam kon zijn voor deze moderne predikant? Swijghuisen 'ver
zoekt evenwel een ander in zijnen plaats af te vaardigen' en aldus geschiedde. 

Tot besluit 

Het Algemeen Reglement waarmee de Hervormde Kerk sinds 1816 bestuurd 
werd, was zodanig opgesteld dat er geen splijtende meningsverschillen over de 
leer konden worden gehouden. Dit was ingegeven door de oprechte wens om de 
eeuwig terugkerende leergeschillen uit te bannen. De richtingenstrijd zoals die 
in de tijd van de Republiek telkens weer de kerk had gepolariseerd, mocht geen 
kans worden gegeven om een efficiënt bestuur van de kerk te doorkruisen. Maar 
in de praktijk van de negentiende eeuw ontpopte deze kerkrechtelijke ontken
ning van leerstellige meningsverschillen zich tot een aanhoudende bron van 
geschillen.50 Het Reglement, in 1816 bewust zodanig opgesteld dat uitspraken 
over de leer uitgesloten waren (dit alles om kerkelijke verdeeldheid te voorko
men), bleek steeds weer in het voordeel van de vrijzinnige partij te werken. 
Immers, de vrijzinnigen hadden veel minder behoefte aan discussies over de 
leer dan de confessionelen: de zouteloze kerkorde werkte daarbij in hun voor
deel. Bovendien beschikten de vrijzinnigen lange tijd over een solide machtsba
sis, zoals het floreenstelsel in Friesland, en met een zekere arrogantie ontweken 
zij bij voorkeur discussies over de leer met de confessionelen, over de in hun 
ogen achterhaalde geloofsopvattingen.51 Elke keer als er uit de confessionele 
hoek kritiek kwam op lakse handelswijzen van kerkeraden of predikanten, kon
den dezen zich comfortabel verschuilen achter los geformuleerde regels en ach
ter verworven rechten. Steeds weer liepen de confessionelen op tegen een muur 
van onwil en onmacht. Dit is in wezen de harde achtergrond van de beide grote 
kerksplitsingen, de Afscheiding (1834) en de Doleantie (1886), en van het ont
staan van de Gereformeerde Bond in 1906. Voor Friesland kan men in dit rijtje 
tevens de conflicten rond het floreenstelsel toevoegen. Het geval-Berlikum illu
streert hoe de confessionele partij ook hier door een krappe (stemmen-)meer-
derheid van modernen werd weggedrukt, met een beroep op het handhaven 
van de bestaande regelingen. Diaken Hacquebart meende mogelijkheden te 
zien, langs juridische wegen uiteraard, maar ten onrechte, zo bleek. Uiteindelijk 
werd er inzake het floreenstelsel nog binnen een redelijke termijn een bevredi
gende regeling getroffen. Maar de situatie kon ook dramatisch uit de hand 
lopen, zoals wanneer een charismatische leidersfiguur de onlustgevoelens wist 
te sturen. Abraham Kuyper mobiliseerde de achterban van kleine luyden tot een 
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nationale beweging en hij liet zo de stem van de orthodoxie horen, forceerde 
daarop de regels en keerde - toen een gunstig resultaat uitbleef- uiteindelijk de 
'vaderlandsche kerk' de rug toe.52 Een forse uittocht deed de Hervormde Kerk 
opschrikken. Weer leek ze echter zich terug te trekken in de schulp van het 
Algemeen Reglement. Pas toen ds. Bahler vanuit Oosterwolde zo driest een plei
dooi voor het boeddhisme hield en daarmee de kerkelijke leer helemaal in de 
uitverkoop deed, pas toen werd men echt wakker. Want wederom werd de rich
tingenstrijd verscherpt, nu met de oprichting van de Gereformeerde Bond, die, 
hoewel door tegenstanders beschimpt als een kerk binnen de kerk, haar taak 
juist binnen de kerk zag. 

In de eerste helft van de twintigste eeuw groeide binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk algemeen het besef dat een werkelijke herziening nodig was. 
De verschillende richtingen werkten daaraan, voorlopig nog langs gescheiden 
wegen, maar intern verenigd rond de verenigingen Kerkopbouw en Kerkherstel. 
Het was de ervaring van de Tweede Wereldoorlog die een 'doorbraak' forceerde, 
resulterend in de kerkbrede aanvaarding van de nieuwe Kerkorde, in 1951 inge
voerd. Echter, de geschiedenis van de Hervormde Kerk in de negentiende eeuw 
is, droevig genoeg, voor een belangrijk deel de geschiedenis van halfhartig 
opgelegd kerkrec¾f. 

Het primaat van het kerkrecht gold ook voor 'Berlikum 1871-1880'. Nergens 
in de betreffende archiefstukken werden leergeschillen behandeld; verwijzingen 
zijn niet naar bijbelpassages of belijdenisgeschriften, maar naar artikelen en 
subartikelen van het Reglement. Voor de betrokkenen was het echter een strijd 
tussen orthodox en modern-vrijzinnig. Het was een strijd over de aard van de 
prediking en dus een strijd om de identiteit van de plaatselijke kerkelijke 
gemeenschap. Geen wonder dat de kerken voortkomend uit de Afscheiding en 
Doleantie, in 1892 verenigd tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, in hun 
kerkorde veel meer de bevoegdheden legden bij de plaatselijke gemeente, en 
niet meer bij de hogere vergaderingen van classis of synode. Ook in Berlikum zal 
men zich bewust zijn geweest van dit organisatorische verschil en zo kon de 
Doleantie hier hard toeslaan met de vorming van een gereformeerde kerk van 
forse omvang.53 

Het geval-Berlikum is niet uniek. De Afscheiding en de Doleantie, het 
Réveildenken van de Vrienden der Waarheid en de schoolstrijd, de opkomst van 
de richtingen en het floreenstelsel: steeds weer blijkt de kerkgeschiedenis van 
de negentiende eeuw een hoog juridisch gehalte te hebben. Het geval-Berlikum 
is een 'kleine' illustratie van hoe recht boven leer ging. 

fe 
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Noten 

1 Ik dank drs. G.Th. Jensma, drs. R. Klooster en prof. dr. F.R.J. Knetsch voor hun kritische 

opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel. Tevens dank ik de Hervormde Kerk te 

Berlikum, m.n. dhr. D.K. Osinga, voor de mij ruimschoots geboden gelegenheid om 

archiefstukken te raadplegen. 2 Over de kerkelijke ontwikkelingen in de jaren onmiddelijk 

na 1848, zie de bundel Om de toekomst van het protestantse Nederland, in het bijzonder de 

bijdrage van S. Faber. Voor het Algemeen Reglement, zie: De Groot, 'Het Algemeen 

Reglement van 1816' - hierin tevens vermelding van verdere literatuur. 3 D.w.z. vrij van 

toezicht, zowel van de staat als van de hervormde synode. 4 Voor een overzicht van het 

collatierecht en de opheffing ervan, zie Bos, Dienst, 308-322; daarin over het Friese flo-

reenstelsel, 310-311 en 318-319. Het beste overzicht voor het floreenstelsel is nog steeds: 

Fokkema, 'Floreenstelsel'. In het nog te verschijnen proefschrift van R. Klooster zal ruim 

aandacht worden besteed aan het floreenstelsel. 5 Kalma, Mensen, 196-197. 6 Vriendelijke 

mededeling van drs. G.Th. Jensma, die over de kerkelijke situatie in Harlingen archiefon

derzoek heeft verricht. 7 Over de samenhang van de richtenstrijd en de schoolstrijd in 

Friesland, zie: Jensma, 'Cultuur', 185-188. 8 Zie het door A. de Groot geschreven lemma 

over hem in het Biografisch lexicon, IV, 432-433. 9 KAB, Kerkeraadsnotulen d.d. 14 aug. 

1861. 10 Over het begin van het christelijk onderwijs in Berlikum: Visser, Onderwijs, 8-9. 

Voorts: Oudendag, 'Vrienden der Waarheid'. 11 KAB, kerkeraadsnotulen d.d. 20 mei en 5 

okt. 1866. 12 KAB, Lidmatenboek: 1866 Sexbierum 6; 1867 Hylaard 2 en Sexbierum 2. De 

meesten deden echter te Berlikum belijdenis. 13 KAB, Notulen kerkeraad, d.d. 18 dec. 

1870. 14 Volgens de correspondent van de Franeker Courant (3 aug. 1871), zelf orthodox, 

kozen niet alleen de orthodoxen, maar ook de 'liberalen' voor ds. Kruyf, tegenover de 

modernen voor ds. Wijt. Vermoedelijk worden met liberalen bedoeld de gematigd ortho

doxen: een evangelische meerderheid in lijn met de overleden ds. De Boer - vriendelijke 

mededeling van R. Klooster. Eenvoudigheidshalve, en omdat in de kerkeraadsacta niets 

blijkt van een afzonderlijke, derde factie van liberalen, spreek ik van orthodoxen vs. 

modernen. 15 GAM, dossier 802, verslag opgemaakt door J. Groenewold. 16 GAM, dossier 

802: brief van Groenewold, d.d. 20 aug. 1871. 17 A. de Groot, 'Kruyf, Ernst Frederik', in: 

Biografisch Lexicon, TV, 269. 18 GAM, dossier 802, in een stuk onder de titel 'Oproer te 

Berlikum op den 15 Februari 1871'. 19 Algra, Historie, II, 179; F. Visser, Onderwijs, 17. 

20 Wijt-Posthuma, Herinneringen. Zie voor hem tevens: Busé, 'Modernisme', 105. 21 GAM, 

dossier 802. 22 Aldus de eigenhandige aantekening van Swijghuisen in de 'Naamlijst van 

Berlikumer predikanten' (KAB). 23 RAL, archief classis Leeuwarden, inv.nr. 51 

('Ingekomen stukken'), nr. 1872-28 p en q. 24 Bos, Dienst, 294-296, 379. Deze prachtige 

studie biedt veel inzicht in het hervormd kerkelijk leven gedurende de 19de eeuw in het 

algemeen, en in de sociale positie van de predikant in het bijzonder. 25 GAM, dossier 802. 

26 Deze zijn verzameld in GAM, dossier 802, waaruit ook de meeste bovenstaande citaten 

stammen. Voorts: Franeker Courant, 19 febr. 1871. 27 GAM, inv.nr. 189, afschriften verzon

den stukken van de burgemeester, 18 juli 1871. 28 KAB, eigenhandige inschrijving in 

'Naamlijst van Predikanten die sedert de Hervorming te Berlikum hebben gestaan'. 

Swijghuisen spreekt in dit korte verslag van de affaire enkel van 'confessionelen' tegenover 
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'modernen', en niet van bijv. 'orthodoxen' en (een enkele maal uitgezonderd) 'liberalen'. 

Ik heb zijn aanduiding voor de Berlikumer partijen overgenomen. - Een gerechtelijk von

nis tegen de belhamels heb ik niet kunnen achterhalen. 29 Franeker Courant, 9 juli, 20 juli, 

3 aug., 16 aug., 24 aug. en 19 sept. 30 GAM, dossier 802: Groenewold in een brief d.d. 20 

aug. 1871. 31 KAB, Notulen van de kerkeraad d.d. 22 maart 1871. 32 Franeker Courant, 14 

sept. 1871; Algra, Historie, 175. 33 Twee concepten van deze brief, zonder nadere invulling 

van de datum, bevinden zich in: KAB, dossier stukken 1871-1872. Bijgevoegd is een lijst 

met namen van ondertekenaars, t.w.: 'Onderteekening van adres mans Lidmaten: samen 

ten 79 personen waarvan 2 geen lidmaat alzoo 77 lidmaten mans [en] Vrouwen Lidmaten: 

zamen 90'. Daarnaast noemt de lijst: 'Gehuwde manspersonen 120, Gehuwde vrouwsper

sonen 118, Ongehuwde manspersonen 85, Ongehuwde vrouwspersonen 52'. Ter vergelij

king: in 1857 meldde de kerkenraad aan het classicaal bestuur 'dat blijkens gedane telling 

in de maand January dezes Jaars tot deze Gemeente behoorden 1453 zielen en 273 lidma

ten' (KAB, kerkeraadsnotulen). 34 Leeuwarder Courant, 11 aug. 1871; in de Franeker 

Courant van 16 aug. werd indirect melding van dit petitionnement gemaakt. 35 In het 

'Rekeningboek kerkvoogden' (KAB) heb ik bij de uitgaven over deze periode geen post 

hieromtrent aangetroffen. 36 RAL, Archief herv. classis Leeuwarden, ingekomen stuk 

1872/44. De kerkvoogden in Berlikum werkten echter wel loyaal mee, want nog op 28 april 

droegen zij alle stukken betreffende de pastoriegoederen aan Swijghuisen Reigersberg 

over: KAB, map stukken 1871-1872. 37 RAL, classis Leeuwarden, inv.nr. 52, 'Ingekomen 

stukken 1873-1876', nr. 1873-1. 38 RAL, classis Leeuwarden, inv.nr. 52, nr. 1873-9. 39 Wel 

bevindt zich in het kerkeraadsarchief een schrijven aan de kerkeraad van T. van Hettinga 

Tromp, advocaat en procureur te Leeuwarden, gedateerd 26 juli 1872, 'betrekkelijk al- of 

niet-gehoudenheid om het archief uwer gemeente over te leveren aan den heer jan 

Imbertus Swijghuisen Reigersberg in zijne door hem aangenomene kwaliteit van predikant 

der hervormde gemeente te Berlikum'. In alle opzichten wordt in dit advies de wettigheid 

van de handelwijze van de kerkeraad ondersteund; KAB, dossier stukken 1871-1872. 

40 KAB, lidmatenboek vanaf 1772. De laatste keer dat er in binnen de eigen gemeente 

Berlikum normaal belijdenis werd gedaan was op 30 mei 1869; pas op 5 maart 1882, dus na 

het overlijden van Swijghuisen werd er weer binnen de eigen gemeente belijdenis des 

geloofs afgelegd. In de tussenliggende jaartallen gaat het om de volgende aantallen: in 

1870 Sexbierum 4; 1871 geen; 1872 Wier 28, Harlingen 41; 1873 geen; 1874 Wier 4, 

Sexbierum 1; 1875 Wier 17, Sexbierum 66; 1876 Menaldum 3; 1877 Wier 2, Sexbierum 16; 

1878 Sexbierum 12; 1879 Wier 4, Sexbierum 5; 1880 Minnertsga 13; 1881 Minnertsga 11. 

Zoals reeds gezegd had een orthodoxe minderheid in de laatste jaren onder ds. De Boer de 

mogelijkheid van deze omweg ontdekt. Anders dan toen was het in de periode-

Swijghuisen onmogelijk om nog temidden van de eigen gemeente te Berlikum belijdenis 

van geloof af te leggen. Gedoopt werd er wel in de eigen gemeente, maar vele kinderen 

werden ook in Sexbierum, Menaldum en Minnertga ten doop gehouden. 41 Opmerkelijk 

genoeg niet vermeld in de kerkeraadsnotulen; Algra, Historie, 176. 42 'De ouderling K.T. 

Lautenbach vraagt nogmaals waarom er bij de godsdienstoefeningen voor den aanvang 

niet uit den Bijbel worde gelezen. Hij wenscht dat de kerkeraad hieromtrent een besluit 

neme. De voorzitter [= Swijghuisen] antwoord dat de Kerkeraad in dezen niet heeft te 
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besluiten, dat aan hem als predikant de leiding der openbare godsdienstoefeningen zijn 

opgedragen, en hij dus zulk een voorstel niet in stemming brengt'; KAB, Notulen kerkeraad 

d.d. 15 januari 1875. De kerkenraad had dus weinig bevoegdheid inzake de orde van dienst 

en moest zich dus een moderne prediking laten welgevallen. Zo moest de kerkenraad zich 

in deze jaren eveneens laten welgevallen dat Swijghuisen eigenmachtig de aanvangstijden 

van de diensten wijzigde. 43 KAB, Notulen kerkeraad d.d. 6 mei 1875; cf. Visser, Onderwijs, 

25. Over de aanstelling in deze jaren van catechiseermeesters en evangelisten als alterna

tieve voorgangers, zie: Bos, Dienst, 321. 44 KAB, Notulen kerkeraad d.d. 26 mei 1876. 

45 KAB, Notulen kerkeraad d.d. 23 februari 1877. 46 Zie voor Hendrik Hoekstra (1852-

1915) het artikel over hem in Biografisch woordenboek van protestantse godgeleerden in 

Nederland, IV, 87-90. In zijn volgende standplaats Utrecht zou Hoekstra met de Doleantie 

meegaan en hij zou een vooraanstaande positie innemen binnen de Gereformeerde 

Kerken in Nederland. 47 Aldus de omschrijving in het boek 'Agenda van ingekomen stuk

ken, 1864-1874', archief Provinciaal Kerkbestuur inv.nr. 228 (RAL). 48 Fokkema, 

'Floreenstelsel', 73-74. 49 Fokkema, 'Floreenstelsel', 74, 80-86. Over deze zaak, zie even

eens De Boer, Easterein, 409-411; ook hier gold dat de predikant, J.F.L. Muller, en de kerke

raad eikaars belijdeniskandidaten niet accepteerden en dat de beide partijen de omweg 

via gelijkgezinde buurgemeenten volgden. 50 Pas de Kerkorde van 1951 betekende de uit

schakeling van het Algemeen Reglement van 1816 en alle latere wijzigingen daarvan. Een 

met 'Berlikum' vergelijkbaar voorbeeld uit het begin van de twintigste eeuw is de strijd in 

Leersum om het beheer van de kerkgoederen, waarbij een orthodoxe plaatselijke groepe

ring zich eveneens tegen de hogere vergaderingen verzette en waar eveneens de kerken

raad min of meer tegenover de kerkvoogdij kwam te staan. Zie hiertoe: Blankestijn, 

Kerkvoogden. 51 Voor een voorbeeld van dergelijke liberale arrogantie, zie Knetsch, 'De 

Morgenster'. 52 Hier was dus sprake van een 'nationale' kerkscheuring; het in de vorige 

noot noemde geval-Leersum leidde tot een plaatselijke scheuring, waarbij een afzonderlij

ke gereformeerde kerk ontstond. 53 Visser, 100 Jaar. Ook de christelijke school splitste zich 

in 1888 op in een gereformeerde C.N.S.-school en een hervormde C.V.O.-school; het zal 

weinig bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen tussen hervormden en dolerenden 

zijn geweest dat de laatsten in aanloop tot hun kerkelijke afsplitsing vergaderden in het 

toen nog gezamenlijke schoolgebouw; Visser, Onderwijs, 32-33. 

Benutte archivalia 

Archief van de Hervormde Gemeente te Berlikum (afgekort KAB): 

'Kerkeraadshandellingen] Berlikum', 1816-1869. 

'Handelingen van den Eerwaarden Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Berlikum, 

Aangelegd den 3 April 1870' 

'Register van de Gedoopte by de Hervormde Gemeente van Berlikum sedert January 1842' 

'Contra-Boek van de Ledematen der Gereformeerde Gemeente van de Dorpe Belkum 
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Aangelegt den 1 May 1772' 

'Naamlijst van Predikanten die sedert de Hervorming te Berlikum hebben gestaan' 

Dossier 'Diverse brieven en concepten Kerkeraad Berlikum 1871-1872' 

Rekeningboek kerkvoogden Hervormde Gemeente Berlikum 

Gemeente-archief Menaldumadeel, Menaldum (afgekort GAM): 

Afschriften verzonden stukken van de burgemeester, inv.nr. 189. 

Dossier met stukken betreffende kerkelijke strijd en ongeregeldheden te Berlikum, inv.nr. 

802. 

Ryksargyfyn Fryslân, Leeuwarden (afgekort RAL): 

Handelingen van het Classicaal bestuur Leeuwarden van de Nederlandse Hervormde Kerk, 

inv.nr. 20. 

Ingekomen stukken, 1872 en 1873, ibidem, inv.nrs. 51 en 52. 

'Agenda van ingekomen stukken, 1864-1874', archief Provinciaal Kerkbestuur (PKV) 

Nederlandse Hervormde Kerk, inv.nr. 228 
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De voorlopers van de Algemene Vereniging van 
Onderlingen 
Een inventarisatie van het Friese onderlinge 
verzekeringswezen in de negentiende en twintigste eeuw 

SJOERD DE HAAN 

In 1986 werd een aantal onderlinge verzekeringsmaatschappijen samengevoegd 
in één grote maatschappij: Avéro.1 Deze afkorting staat voor Algemene vereni
ging van onderlingen'. De fusie maakte goeddeels een einde aan een geschiede
nis van meer dan twee eeuwen, waarin het lokale en interlokale onderlinge ver
zekeringswezen een grote bloei beleefde. Zowel in grote als in kleine plaatsen in 
Friesland waren deze 'onderlingen', zoals ze meestal kortweg werden genoemd, 
actief. In dit artikel beoog ik een eerste aanzet te geven tot de geschiedenis van 
dit assurantiewezen. Daarbij heb ik mij een aantal beperkingen opgelegd. Ik 
wilde de maatschappijen in kaart brengen die, soms via een omweg, onderdeel 
zijn gaan uitmaken van Avéro. Vandaar ook, dat ik in de titel van deze bijdrage 
het begrip 'inventarisatie' te pas heb gebracht. Op de dagelijkse praktijk van dit 
verzekeringswezen heb ik minder de nadruk gelegd dan op de institutionele 
geschiedenis. Met andere woorden: mijn bedoeling is uitsluitend in grote lijnen 
de oprichting, de werkwijze, de organisatie en de opheffing van een aantal op 
onderlinge basis werkende verzekeringsmaatschappijen te beschrijven. De 
financiële en technische aspecten van het verzekeringsbedrijf laat ik helemaal 
buiten beschouwing. 

Het verzekeringswezen in Nederland dateert uit de zeventiende eeuw, toen 
grote handelsondernemingen zoals de VOC en de WIC probeerden hun risico's te 
spreiden. Het hoeft geen verbazing te wekken dat vanaf de tweede helft van de 
achttiende eeuw het verzekeringswezen snel aan populariteit won. In deze perio
de van Verlichting raakte de burgerij doordrongen van het praktische nut van 
wetenschappelijke kennis en op dit fundament verrees in kringen van kooplie
den en calculerende burgers het moderne verzekeringswezen. Dit profiteerde 
vervolgens van het feit, dat na de Gouden Eeuw de samenhang uit de economie 
verdween.2 

In deze beschouwing wordt de schijnwerper gericht op het onderlinge verze
keringswezen. Er komen twee typen maatschappijen aan de orde. Het eerste 
gedeelte is gewijd aan onderlinge brandwaarborgmaatschappijen, die op den 
duur ook andere dan brandverzekeringen aanboden. Na een inleidende 
paragraaf passeren 9 van dergelijke maatschappijen de revue. In het tweede 
hoofdstuk wordt in beknopt bestek de geschiedenis beschreven van de onderlin
ge verzekeringsfondsen, die zich uitsluitend richtten op ziekte-, pensioen- en 
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levensverzekeringen. Ook dit hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf. 
Vervolgens wordt de aandacht gevraagd voor 3 verzekeringsfondsen. Het derde 
hoofdstuk beschrijft de totstandkoming van de Algemene vereniging van onder-
lingen (Avéro). 

I De onderlinge brandwaarborgmaatschappijen 

Algemeen 

In 1772 sloot een aantal Zaanse olieslagers een collectief verzekeringscontract. 
Daarbij werd bepaald dat, als de molen van één van hen zou afbranden, alle con
tractanten een aandeel in het herstel van de schade zouden dragen. Deze over
eenkomst kan, met enige goede wil, worden beschouwd als de voorloper van de 
latere onderlinge brandwaarborgmaatschappijen.3 Aan het einde van de acht
tiende eeuw waren her en der in de Republiek der Verenigde Nederlanden, onder 
andere in Groningen, dergelijke maatschappijen actief.4 

Nu was in Friesland het fenomeen 'onderlinge verzekering' in de achttiende 
eeuw niet onbekend, zij het, dat het begrip hier geen betrekking had op brand
verzekeringen maar op zogeheten 'zeeverzekeringen'. Royaal vóór het Zaanse ini
tiatief, om precies te zijn in 1705, werd in Woudsend een 'Compact' opgericht: 
een verzekering waarbij degene die zijn schip 'door Godts weer en windt mochte 
komen te verliesen ofte door de viandt gerooft ofte genomen werden', aanspraak 
kon maken op vergoeding van de geleden schade.5 In 1750 werd ook in Makkum 
een onderlinge scheepsverzekering opgericht, die tot 1812 heeft bestaan.6 

Het merkwaardige feit doet zich voor dat in dit gewest, dat al vroeg 'onderlin-
gen' kende, het onderlinge brandverzekeringswezen betrekkelijk laat, want pas in 
de eerste decennia van de negentiende eeuw van de grond is gekomen. 
Omstreeks 1800, toen in Friesland op nog geen enkele brandverzekeringsmaat
schappij een beroep kon worden gedaan, waren degenen die door brand have en 
goed waren kwijtgeraakt en zich niet verzekerd hadden bij een buiten de provin
ciegrenzen gevestigde verzekeringsmaatschappij, geheel en al aangewezen op de 
particuliere liefdadigheid. Eén van de Friese verzekeraars van het eerste uur, 
Doeke Wijgers Hellema, medeoprichter van de OBAS van 1815, heeft zijn hele 
leven dagboekachtige aantekeningen gemaakt, die in het vervolg van deze 
beschouwing nog wel vaker aan de orde zullen komen. Hij verhaalt wat mensen 
kon wedervaren als hun hebben en houden aan de vlammen ten prooi was geval
len. 

'Want zodanig ongelukkigen bekwamen wel van de regeering op verzoek vrijheid om in 
bepaalde districten of geheel onbepaald rond te gaan en aan de huizen het medelijden der 
bewoners in te roepen, maar wierden alsdan met eene kleinigheid of ook wel met allerlei 
verschooningen, ook wel met smaadtaal afgezet.7 

In 1811 kwam in Achlum de eerste onderlinge brandverzekeringsmaatschappij 
van de grond en er volgden spoedig meer. 
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Alvorens ik aan sommige van deze maatschappijen een korte beschouwing 
wijd moeten enkele algemene opmerkingen worden gemaakt. Het begrip 'onder
ling' geeft aan, dat de deelnemers in een maatschappij zich bereid verklaarden 
schaden gezamenlijk te dragen. Daardoor, constateren Velema en Dreijklufft, 
waren ze voordeliger uit dan bij grote verzekeringsmaatschappijen in Holland, 
want dat waren commerciële ondernemingen, die op hun premies winst moes
ten maken.8 Die vaststelling is zeker juist, maar er kon nog een andere reden 
bestaan om zijn heil niet bij Hollandse maatschappijen te zoeken. Hellema ver
klaart in zijn kroniek wat hem ertoe had gebracht zelf een verzekeringsmaat
schappij in het leven te roepen: de Hollandse maatschappij waarbij hij zich had 
aangesloten was niet bereid roerende goederen te verzekeren.9 

Het onderling dragen van schaden moest aanvankelijk letterlijk worden opge
vat. Als één van de deelnemers een brandschade te melden had, werd de omvang 
ervan getaxeerd. Het bedrag dat moest worden uitgekeerd werd vervolgens over 
de andere deelnemers omgeslagen.10 Deze gewoonte om ten behoeve van elke 
uitkering met de pet rond te gaan bleek op den duur niet praktisch te zijn. 
Daarom zijn de onderlingen, de een wat vroeger, de ander later, er in de loop der 
tijd van afgestapt. In navolging van de particuliere verzekeringsmaatschappijen 
werd overgegaan op een jaarlijkse premieheffing. 

Maar er veranderde meer. Aanvankelijk hadden de kleine maatschappijen -
en dat waren ze stuk voor stuk - enkel een boekhouder in dienst. Zijn huis was 
meestal tevens de zetel van de maatschappij. Daarin kwam verandering toen de 
werkzaamheden zich uitbreidden. Het aantal verzekerden groeide en geleidelijk 
aan werd bij de meeste maatschappijen het verzekeringsaanbod uitgebreid. 
Naast de aloude brandverzekering kwamen er onder andere verzekeringen tegen 
de gevolgen van storm, overstroming, diefstal en oproer of werkstaking. De daar
uit voortvloeiende groei van de administratie was teveel voor één boekhouder. 
En dus moesten er meer medewerkers in dienst worden genomen: kantoorperso
neel, maar ook taxateurs en boden. De boekhouders van weleer werden in de 
meeste gevallen getransformeerd tot directeuren en de maatschappijen zagen 
zich genoodzaakt kantoorpanden te betrekken. Al deze personeelsleden waren 
werkzaam onder het gezag van de besturen van de maatschappijen. De bestuurs
leden werden doorgaans 'commissarissen' of 'gecommitteerden' genoemd. Bij 
sommige maatschappijen is hun aantal in de loop der jaren gegroeid, bij voor
beeld omdat het werkgebied van de maatschappij zich uitbreidde. Ik zal in het 
vervolg van dit opstel een enkel kenmerkend voorbeeld noemen. 

Op den duur werd voor veel maatschappijen het voorkomen van brand een 
belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden. Voor het geregeld controleren 
van schoorstenen en elektrische leidingen en installaties, alsmede voor de pre
ventie van hooibroei, werden speciale functionarissen in dienst genomen. In een 
aantal gevallen werden subsidies aan plaatselijke brandweercorpsen verstrekt, 
soms voor de aanschaf van materiaal, soms ook omdat ze zich bij bluswerkzaam
heden kranig hadden geweerd. 
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Zo was aan het begin van de twintigste eeuw het door Hellema geschetste 
beeld van slachtoffers van brand die aan de liefdadigheid waren overgeleverd 
grondig veranderd. Men kon zich tegen ongemakken van velerlei slag verzekeren 
bij particuliere en bij onderlinge verzekeringsmaatschappijen. De eerste blijven 
hier verder vanzelfsprekend buiten beschouwing; van de laatste categorie waren 
er om en nabij de eeuwwisseling in Friesland een twintigtal actief.11 

Vanaf het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw werd duidelijk, 
dat de tijd van de kleine maatschappijen aan het voorbijgaan was. Samenwerking 
en fusies waren geboden. Ik kom daar bij de geschiedenis van elke maatschappij 
afzonderlijk over te schrijven en zal er in het laatste hoofdstuk van dit opstel nog 
eens nadrukkelijk de aandacht op vestigen. Op deze plaats wil ik het laten bij de 
constatering, dat op den duur, zij het soms via een omweg, alle maatschappijen 
die in dit artikel worden beschreven opgingen in één grote maatschappij die luis
terde naar de naam Algemene vereniging van onderlingen, afgekort Avéro. 

Twee maatschappijen bleven om totaal verschillende redenen bij alle fusiepe
rikelen buiten schot. De Herverzekeringsmaatschappij van 1922 is tot op de hui
dige dag zelfstandig gebleven; het Onderling Ziekteverzekeringsfonds is wegens 
gebrek aan belangstelling opgeheven. 

De assurantiemaatschappij Achlum van 1811 

De man die het initiatief nam voor het oprichten van deze verzekeringsmaat
schappij was Ulbe Piers Draisma, geboren te Achlum in 1785 en aldaar overleden 
op 14 juli 1830. Hij vond vier medestanders: zijn plaatsgenoten Pieter Offinga en 
Fedde Strikwerda, die gezelschap kregen van Samuël Adema uit Schalsum en 
Marten Hilarides uit Tzum. De oprichtingsvergadering werd gehouden in 
Franeker op 4 juli 1811. Daar waren, behalve de initiatiefnemers, nog 54 perso
nen aanwezig; 46 besloten tot de maatschappij toe te treden. Uit hun midden 
werd een uit 8 leden bestaand bestuur benoemd; Draisma werd voorzitter. 
Daarmee was de eerste onderlinge brandverzekeringsmaatschappij in Friesland 
een feit. 

De aanwezigen besloten het werkgebied van de maatschappij te beperken tot 
de kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp.12 Toen in 1816 de oude grietenijen in 
ere werden hersteld omvatte het werkgebied van de maatschappij Barradeel, 
Menaldumadeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel en Wonseradeel. In 1929 werd 
besloten dit gebied uit te breiden met Baarderadeel, Leeuwarderadeel en 
Leeuwarden, 'maar voorlopig alleen in zoover, dat deelhebbers die naar die 
gemeenten (verhuisden), bij Achlum' verzekerd (konden) blijven'.13 In 1953 werd 
een reglement van kracht dat de maatschappij de gelegenheid bood in het hele 
land activiteiten te ondernemen. 

Ondanks deze uitbreiding en ondanks het feit dat de maatschappij er in 
slaagde om door een zorgvuldig beheer de financiële basis gezond te houden, 
rees langzaam maar zeker bij het bestuur de overtuiging dat aan samenwerking 
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of zelfs een fusie niet viel te ontkomen. Op 24 februari 1971 werd een buitenge
wone ledenvergadering belegd. De voorzitter deelde mee dat het niet gemakke
lijk viel de 160 jaar oude maatschappij op te heffen, maar hij wist de aanwezigen 
ervan te overtuigen, dat een 'verder gaande concentratie' in hun eigen belang 
was.14 De vergadering besloot vervolgens om de maatschappij te doen opgaan 
in de Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS. 

De Onderling Waarborg-Maatschappij in het voormalig rechterlijk kanton 
Hallum 

In 1814 werd, vooral door toedoen van de in Blija woonachtige P.Brouwer, in 
Oude Bildtzijl de Brand Assurantie Sociëteit in het kanton Hallum opgericht. Dit 
kanton omvatte de grietenijen Het Bildt en Ferwerderadeel. Tot aan de 
opheffing van de maatschappij is aan de grenzen van dit oorspronkelijke werk
gebied nimmer getornd. Tot 1902 is de zetel van de maatschappij in diverse 
plaatsen in de gemeente Het Bildt gevestigd geweest. In dat jaar werd onderdak 
gevonden in Ferwerd en daarin is geen verandering meer gekomen. De bestuur
lijke organisatie was strikt gereglementeerd. Het in 1860 vastgestelde reglement 
schreef voor, dat de bestuursleden woonachtig moesten zijn in Sint 
Jacobiparochie, Sint Anna Parochie, Vrouwenparochie, Hallum, Marrum of 
Nijkerk, Ferwerd en Blija of de overige dorpen.15 Het in 1914 van kracht gewor
den reglement deelde het werkgebied van de maatschappij met het oog op de 
benoeming van bestuursleden in kringen in.16 In 1948 werd bepaald dat het 
bestuur zich in het vervolg moest laten bijstaan door een ledenraad van 49 
leden: zeven uit elk van de (in noot 16 genoemde) kringen. Deze ledenraad 
kreeg onder andere de volgende taken toebedeeld: het schorsen van bestuursle
den, het geven van advies over de goedkeuring van de jaarrekening, het goed
keuren van door het bestuur voorgestelde geldleningen en het adviseren over 
reglementswijzigingen en het ontbinden van de maatschappij.17 

De maatschappij mocht zich verheugen in een gestage groei van het verze
kerde kapitaal. In het jaarverslag over 1906 werd met tevredenheid vastgesteld 
dat er voor bijna 140.000 gulden aan verzekeringen was afgesloten. Daar werd 
echter meteen aan toegevoegd, dat dit bedrag nog hoger zou kunnen zijn. Er 
waren omstandigheden, 
'Die den bloei der maatschappij enigszins temperen [...] Er zijn n.1. hier en daar nog men-
schen die [...] zich door den eersten den besten agent, die soms ook nog een geloofsgenoot 
is, laten overhalen de verzekering bij zijne maatschappij af te sluiten. Blijkt dan later bij 
toeval dat men jaren lang, vergeleken bij onze maatschappij, eene veel te hooge premie 
heeft betaald, dan zat Leiden in nood, want veele dier maatschappijen laten hun prooi 
slechts op enkele tijdstippen, die een ongeletterde gewoonlijk ontglippen, los. Blijkt 't ver
schil toevallig niet [...] dan wordt men jaar uit jaar in [in] deezen maalstroom meege
sleurd'. 
Het zelfde verslag maakte gewag van nog een oorzaak die de groei belemmerde. 
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Er waren nog: 

'Vele landeigenaars of, wat gewoonlijk erger is, administrateurs dier heeren, die aan de 

huurders hunner bezittingen voorschrijven of dit zelf bevorderen, de gebouwen bij eene 

door hen voorgeschreven maatschappij, waarbij zij zelf of hunne kennissen vaak als com

missaris [of] aandeelhouders [...] betrokken zijn te laten verzekeren '. 

Bleek die maatschappij hoge premies in rekening te brengen, dan was het de 
boer die het gelag kon betalen; de eigenaar of diens administrateur bleven buiten 
schot.18 

Door de jaren heen bleven de financiën en het aantal verzekerden tamelijk 
stabiel. Maar al in een vrij vroeg stadium kwamen het bestuur en het merendeel 
van de verzekerden tot de slotsom dat het niet mogelijk was de zelfstandigheid 
van de maatschappij te handhaven. Op 1 januari 1966 werd een fusie aangegaan 
met de OBAS. 

De OBAS van 1815 

De 'Brand-Assurantie-Sociëteit van de voormalige grietenijen Leeuwarderadeel, 
Ydaarderadeel, Rauwerderhem en Baarderadeel' werd opgericht in december 
1815; de juiste datum is niet bekend.19 In of voor 1844 - wanneer precies is niet 
(meer) te achterhalen - heeft men het werkgebied van de maatschappij enigszins 
uitgebreid en dat maakte de toch al wijdlopige naam nog langer: er werd aan toe
gevoegd 'met gedeeltelijken toelating van den Leeuwarder klokslag'.20 Zo had de 
maatschappij een nauwelijks uit te spreken naam gekregen. Op den duur werd 
OBAS van 1815 de naam waaronder ze bekendheid verwierf. 

Aan de wieg van de maatschappij stonden twee inwoners vanWirdum: RJ. van 
Beijma en D.W. Hellema. In de algemene paragraaf van dit hoofdstuk is al aan de 
orde geweest, dat Hellema zijn leven lang aantekeningen heeft gemaakt. Met 
betrekking tot de oprichting van de OBAS, toch het tegendeel van een onbelangrij
ke gebeurtenis in des schrijvers leven, munten deze notities uit door beknoptheid: 
'Men ontwierp een reglement, stelde gecommiteerden aan enz., en zoo in werking 

gebracht'.21 

En daar moet de lezer het mee doen. 
De maatschappij hield aanvankelijk kantoor in Wirdum. In 1889 werd de zetel 

verplaatst naar Huizum, dat toen nog op het grondgebied van de gemeente 
Leeuwarderadeel was gelegen. Het bestuur bestond aanvankelijk uit acht leden. 
Het reglement van 1844 bepaalde dat elk van de grietenijen die het werkgebied 
van de maatschappij vormden twee bestuurders moesten leveren. De klokslag 
van Leeuwarden was merkwaardigerwijze nog niet in het bestuur vertegenwoor
digd en dat zou tot 1890 zo blijven. Sedert 1920, toen het werkgebied van de 
maatschappij inmiddels een verdere uitbreiding had ondergaan22 bestond het 
bestuur uit elf leden. Daarvan moesten twee woonachtig zijn in 
Leeuwarderadeel, twee in Idaarderadeel, twee in Rauwerderhem, één in 
Wymbritseradeel of Sneek, één in Hennaarderadeel en één in de Leeuwarder 
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klokslag. In 1949, toen de maatschappij ook actief was geworden in de 
Noordoostpolder, werd het aantal bestuursleden uitgebreid tot tenminste elf; in 
1965 waren het er minimaal vijftien. Dat had alles te maken met het feit dat de 
OBAS inmiddels in alle IJsselmeerpolders als verzekeraar optrad. Al heel vroeg, 
om precies te zijn in de jaren twintig, kwam de OBAS tot het inzicht dat ze moest 
proberen concurrentie van andere maatschappijen het hoofd te bieden.In ver
band daarmee werd besloten propagandisten in dienst te nemen.23 

Een bijzondere vorm van verzekering waar de maatschappij veel bemoeienis 
mee heeft gehad was de herverzekering. Daaronder wordt verstaan dat verzeke
ringsmaatschappijen de risico's die ze lopen verzekeren bij speciale maatschappij
en.24 Het is de OBAS geweest die de stoot heeft gegeven tot de oprichting van de 
herverzekeringsmaatschappij O.T.O.S. (Overeenkomst Tot Onderlinge Steun). 

Met ingang van 1 januari 1966 ging de OBAS een fusie aan met de Onderlinge 
Assurantiemaatschappij Menaldumadeel ca. en de Onderlinge Brandwaarborg
maatschappij in het voormalige rechterlijke kanton Hallum. De bestuurs- en per
soneelsleden van de opgedoekte maatschappijen gingen over naar de OBAS nieu
we stijl. 

De Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Achtkarspelen en 
KoUumerland c.a. 

De maatschappij werd opgericht in 1927. Ze vestigde zich in Buitenpost en die 
plaats heeft ze niet meer verlaten. Haar werkgebied beperkte zich lange tijd tot het 
kanton Buitenpost, later de grietenijen Achtkarspelen en KoUumerland. Het in 
1943 van kracht geworden reglement maakte, behalve van de oorspronkelijke 
gemeenten, tevens melding van 'aangrenzende gemeenten'; tien jaar later werd 
'aangrenzende' vervangen door 'andere'. Het reglement dat in 1967 in werking trad 
bepaalde tenslotte, dat de maatschappij actief was in de drie noordelijke provin
cies en in de Noordoostpolder.25 Het bestuur bestond aanvankelijk uit drie leden. 
In latere jaren breidde het aantal bestuursleden zich uit. In 1918 werd het vastge
steld op acht: uit beide gemeenten moesten vier afkomstig zijn. Toen de maat
schappij in de noordelijke provincies en de Noordoostpolder activiteiten ging ont
plooien werd het aantal bestuursleden vastgelegd op tenminste negen en ten 
hoogste dertien. Daarvan moesten er overigens nog steeds vier in Achtkarspelen 
en vier in KoUumerland woonachtig zijn. 

Het verzekeringsaanbod vertoont het gebruikelijke beeld. Maar op één ding 
moet hier worden gewezen. Boeren konden bij de maatschappij hun vee verzeke
ren tegen de bliksem. Daartoe was waarschijnlijk besloten, om het in 
KoUumerland al bestaande ziekenfonds voor vee concurrentie aan te doen. Bij dat 
fonds konden veehouders zich ook verzekeren tegen de gevolgen van 'doodslag 
(van vee) door hemelvuur'.26 

Soms toonde de maatschappij zich ten opzichte van verzekerden bepaald 
coulant. Zo bevatte het jaaryerslag over 1914 de volgende opmerkelijke passage: 
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'...een verzoek van ten timmerman O. de Boer te Twijzel, om een gratificatie wegens het 

afbranden van zijn huisje op 3 Juli jl., welk huisje op 1 Juli ter verzekering was aangegeven, 

doch, toen het afbrandde, nog niet getaxeerd was en dus nog niet als verzekerd stond 

ingeschreven. Het bestuur, begaan met het noodlot van dezen behoeftigen man, besloot 

met algemene stemmen, in de veronderstelling dat de schade ongeveer f 400,- heeft 

bedragen, hem tegemoet te komen, door aan de jaarvergadering een gratificatie van f 200,-

voor te stellen'.27 

De jaarvergadering ging akkoord, maar niet zonder breedvoerige discussie en 
zeker niet met algemene stemmen. 

De maatschappij kwam vrijwel zonder kleerscheuren door de bezettingsja
ren. Er gebeurde één ding dat de secretaris-boekhouder belangrijk genoeg vond 
om in het jaarverslag over 1944 te verhalen: 
'Alleen moesten wij in één der laatste dagen op bevel van den toenmaligen burgemeester 

van Achtkarspelen aan de Duitsche weermacht onze schrijfmachine afstaan'. 

Maar in het jaarverslag over 1945 kon opgelucht worden gemeld dat het appa
raat 'door een gelukkig toeval' bij de maatschappij teruggekeerd was.28 

De fusies en concentraties in het verzekeringsbedrijf lieten de maatschappij 
niet onberoerd. Op 10 februari 1971 werd een bijzondere ledenvergadering 
gehouden. Bij die gelegenheid werd besloten de maatschappij te ontbinden en 
alle rechten en plichten over te dragen aan de schadeverzekeringsmaatschappij 
OTOS te Leeuwarden. Het bestuur kreeg opdracht alle werkzaamheden te ver
richten die in het kader van de liquidatie noodzakelijk waren. Die namen nog 
enige tijd in beslag. De laatste bestuursvergadering vond plaats op 15 novem
ber 1971.29 

De Sneker Onderlinge Brandwaarborgvereniging 

Over de oprichting van de Sneker Onderlinge bevatten de in het archief 
bewaarde bronnen slechts schaarse aanwijzingen. Wij kennen alleen de fami
lienamen van twee oprichters: Kooy en Joustra. Of er wellicht nog anderen bij 
betrokken zijn geweest is niet bekend. Van een gedenkboek of iets van dien 
aard ontbreekt elk spoor. Uit de notulen van de tweede ledenvergadering, die 
op 30 januari 1864 werd gehouden, kan worden afgeleid dat de maatschappij in 
1863 van de grond moet zijn gekomen. De notulen van de algemene vergade
ring van 29 januari 1869 wijzen in dezelfde richting. Daarentegen vermeldt de 
steen die de maatschappij op het graf van Joustra liet plaatsen 1864 als jaar van 
oprichting.30 

De eerste bestuursvergadering waarvan notulen zijn overgeleverd is die van 
23 oktober 1867 en het lijkt zeer waarschijnlijk, dat dit ook daadwerkelijk de 
eerste bestuursvergadering is geweest.31 De eerstvolgende vergadering daarna 
waarvan wij over de notulen beschikken is die van 8 mei 1868, de daarop vol
gende die van 26 augustus 1869. Het bestuur vergaderde dus aanvankelijk 
hooguit één keer per kalenderjaar; later werden de bestuursvergaderingen 
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talrijker. De notulen van de bestuurs- en de ledenvergaderingen uit de beginja
ren munten soms uit door beknoptheid. En waar de in het archief bewaard 
gebleven jaarverslagen eerst een aanvang nemen in 1908 en ons slechts twee 
reglementen ten dienste staan moet helaas worden vastgesteld, dat het schrij
ven van een geschiedenis van de eerste jaren een lastige opgaaf is. Daar komt 
nog bij, dat ook de inhoud van de jaarverslagen soms bepaald mager is. 

Aanvankelijk bestond het bestuur geheel uit industriëlen. In 1870 trad de 
eerste niet-industrieel toe, die wellicht 'door voorbeeld en invloed andere niet 
industriëele stadgenoten tot medewerking zou kunnen aansporen.'32 Bij het 
zoeken van kandidaten voor het bestuur ging men zorgvuldig te werk. Toen in 
1904 een katholiek bestuurslid overleed werd naarstig gezocht naar een 
geloofsgenoot die hem zou kunnen opvolgen. Dat zou, naar het oordeel van het 
bestuur, in het belang van de maatschappij zijn.33 Het bestuur bestond uit vijf 
leden. Onder de bevelen van dat bestuur was een directeur-boekhouder belast 
met de dagelijkse werkzaamheden. In de praktijk was deze directeur, vooral in 
de eerste decennia, een machtig man. Het gebeurde meer dan eens dat hij het 
was die de bestuursvergaderingen samenriep.34 

De Sneker Onderlinge heeft zijn werkzaamheden steeds beperkt tot de 
gemeente Sneek. Het bleef dus een kleine maatschappij, die niet veel verzeke
ringen aanbood. Het gevolg was dat er slechts weinig personeel nodig was en 
dat leidde in 1970 tot een serieus probleem: beide medewerkers vertrokken 
vrijwel gelijktijdig. De administratie werd toen tijdelijk door de 
Bondsspaarbank verzorgd. 

Het viel de kleine maatschappij steeds zwaarder het hoofd boven water te 
houden. Het aantal verzekerden liep terug, grotere verzekeringsposten moesten 
bij andere maatschappijen worden ondergebracht en de administratie had een 
te geringe omvang om te kunnen worden geautomatiseerd. Een fusie lag zeer 
voor de hand en die is er ook gekomen. Met ingang van 1 januari 1981 ging de 
maatschappij op in de OTOS. 

De Onderlinge Menaldumadeel ca. 

De initiatiefnemers van de oprichting van deze maatschappij waren A.E 
Gerbens te Menaldum en K.W. Sannes uit Stiens, beiden als agent werk
zaam voor een brandverzekeringsmaatschappij in Zwolle. De maatschap
pij werd genoemd naar het gebied waarin de werkzaamheden werden 
verricht: 'Onderlinge Brandwaar-borg-Maatschappij over de gemeenten 
Menaldumadeel, het noordelijk gedeelte van Leeuwarderadeel en dat van 
Leeuwarden', in afgekorte vorm: Onderlinge Menaldumadeel ca. Dit werkge
bied is door de jaren heen vrijwel onveranderd gebleven. Bij reglementswijzi
ging van 1932 werd het enigszins uitgebreid met 'het gebied behoorende tot de 
Wierster, Berlikumer en Beetgumer klokslag, liggende in de gemeente 't Bildt.35 

Dat was, zo maakt het in 1937 vastgestelde reglement duidelijk, 'dat gedeelte 



i 3 8 SJOERD DE HAAN 

van de gemeente Het Bildt dat alleen uitweg [had] naar de eerder genoemde 
gemeenten. In hetzelfde jaar werd bepaald dat verzekerden die zich buiten het 
werkgebied van de maatschappij vestigden bij haar verzekerd konden blijven. 
Deze bepaling was overigens al in 1949 weer uit het reglement verdwenen. 

De zetel van de maatschappij werd gevestigd in Berlikum. In 1932 werd die 
verplaatst naar Leeuwarden, waar een kantoor werd betrokken aan de 
Harlingerstraatweg. Toen dat in 1944 door de Duitsers werd gevorderd kon een 
tijdelijk onderkomen worden gevonden aan de Tweebaksmarkt. Het bestuur 
bestond aanvankelijk uit zeven leden. Door de jaren heen groeide hun aantal 
tot tien. Steeds werd bepaald dat de meerderheid woonachtig moest zijn in 
Menaldumadeel. Voor de overigen gold aanvankelijk de verplichting dat ze in 
Leeuwarderadeel moesten wonen. Dat werd later vervangen door 'het overige 
deel van den kring der Maatschappij'. Het was een logische wijziging, omdat 
onder de eerdere bepaling inwoners van Leeuwarden van het bestuurslidmaat-
schap waren buitengesloten. 

De kleine maatschappij met haar niet zo omvangrijke werkgebied zag zich 
al vrij vroeg genoodzaakt haar zelfstandigheid op te geven. Met ingang van 1 
januari 1966 werd een fusie aangegaan met de OBAS. 

De Heerenveense Onderlinge Brandwaarborgvereniging 

Deze maatschappij werd in 1899 opgericht. De initiatieven werden genomen door 
de vereniging 'Nijverheid' in Heerenveen. Het bestuur bestond uit zeven, later uit 
zes leden. De voorzitter en de vice-voorzitter vormden, met nog een bestuurslid, 
het dagelijks bestuur. In 1966 werd dit gereduceerd tot twee personen. Meer dan 
twee personeelsleden heeft de maatschappij nooit gehad. Omdat er geen functio
naris voor de buitendienst was werd de boekhouder belast met de acquisitie van 
nieuwe verzekeringen. Voor het rondbrengen van kwitanties binnen Heerenveen 
werden gepensioneerden ingeschakeld. 

Het werkgebied van de maatschappij werd in het oudstbewaarde reglement 
als volgt omschreven: 
'Het in de gemeenten Schoterland, Aengwirden en Haskerland gelegen Heerenveen, voor 
zoover brandkranen der Heerenveensche Waterleiding in eventueel blusschingswerk kun
nen voorzien'.36 

Latere reglementen hielden uiteraard rekening met het feit dat Heerenveen in 
1934 een zelfstandige gemeente was geworden. In het vervolg kon de maat
schappij haar werkzaamheden verrichten in Heerenveen en omgeving. 

Het is niet verbazingwekkend dat deze kleine maatschappij, die vrijwel 
uitsluitend in één enkele plaats werkzaam was, op den duur haar zelfstandige 
positie moest prijsgeven. Met ingang van 1 januari 1975 kwam een fusie tot 
stand met de OTOS, waarmee toen al een aantal jaren administratief was 
samengewerkt.37 
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Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij De Zuidwesthoek 

Het initiatief voor de oprichting van deze maatschappij is uitgegaan van leden 
van de coöperatieve zuivelfabriek in Warns. Een onderzoek onder de inwoners 
van de gemeenten Hemelumer Oldephaert en Noordwolde en Stavoren wees 
uit dat er voldoende belangstelling was. En zo werd in 1904 besloten een onder
linge verzekeringsmaatschappij op te richten, die haar werkzaamheden behalve 
tot de hierboven genoemde gemeenten ook zou uitstrekken tot Gaasterland, 
Hindeloopen en Workum.38 In de loop van de jaren heeft het werkgebied van de 
maatschappij zich uitgebreid, zij het dat het zuidwestelijke deel van Friesland 
van veel belang bleef. Artikel 1 van het in 1934 vastgestelde reglement bepaalde 
dat ook inwoners van Wonseradeel, Bolsward, Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, 
Sloten, Doniawerstal, Lemsterland, Haskerland en delen van Schoterland 
en Weststellingwerf Voor zoover gelegen ten Zuidwesten van de spoordijk 
Leeuwarden-Zwolle' zich bij de maatschappij konden verzekeren. In 1949 werd 
daar de Noordoostpolder nog bijgevoegd.39 

Het hoofdbestuur van de maatschappij bestond uit zeven leden. De voorzitter 
vormde, met twee van zijn medebestuurders, het dagelijks bestuur. De maat
schappij had haar zetel ten huize van de boekhouder, later de directeur, en dat 
betekende op gezette tijden wijziging van vestigingsplaats. Lange tijd was dat 
Koudum. Toen in 1971 het einde kwam had de maatschappij inmiddels haar ten
ten in Sneek opgeslagen. 

In 1971 besloot de maatschappij toe te treden tot de verenigde schadeverze
keringsmaatschappij OTOS te Leeuwarden. Het jaarverslag over 1971, dat werd 
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 24 mei 1971 eindigde met een 
positieve waardering van de fusie die voor de deur stond: 
'Maar laten wij [...) bedenken, dat aan de beslissing om [...] in groter verband onze taken 
beter te kunnen doen, dezelfde overwegingen ten grondslag hebben gelegen die onze voor
gangers tot het oprichten van onderlingen deden besluiten: 'Zo goed mogelijk te voorzien in 
de verzekeringsbehoeften van onze deelnemers'.40 

O.T.O.S-Varia en de Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij 
OTOS 

In 1948 besloot de herverzekeringsmaatschappij O.T.O.S (Overeenkomst Tot 
Onderlinge Steun) te Leeuwarden zich niet meer uitsluitend te richten op de her
verzekering van de risico's van andere maatschappijen en zelfverzekeringen aan 
te bieden. Er werd een afdeling varia-verzekeringen in het leven geroepen. Na 
een aantal jaren werd besloten deze varia-afdeling om te zetten in een 
zelfstandige onderlinge waarborgmaatschappij, die O.T.O.S-Varia werd gedoopt. 
De oprichtingsvergadering vond plaats op 11 mei 1956.41 

De organisatie kreeg de volgende opzet. Het werkgebied van de maatschappij 
werd opgesplitst in kringen. Het aantal kringen, alsmede hun geografische 
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afbakening, werd door de ledenraad vastgesteld. Deze ledenraad was het hoogste 
orgaan van de maatschappij. Hij bestond uit 36 leden. Elke kring vaardigde een 
gelijk aantal vertegenwoordigers naar de vergaderingen af.42 Het bestuur bestond 
uit tenminste negen en ten hoogste vijftien leden. Het lidmaatschap van de leden
raad was niet verenigbaar met dat van het bestuur van de maatschappij. De 
bestuursleden werden benoemd door de ledenraad. Dat gold niet voor de voorzit
ter. Zijn benoeming was voorbehouden aan de wederkerige herverzekeringsmaat
schappij O.T.O.S., die op deze manier toch een vinger in de pap hield. De voorzit
ter, de vice-voorzitter en de secretaris vormden het dagelijks bestuur. 

Het bundelen van de krachten in de verzekeringswereld heeft steeds een 
belangrijk onderdeel van het beleid van de maatschappij uitgemaakt. Zo werd de 
Spiegelruit-Verzekering-Maatschappij Drachten & Omstreken ingelijfd. Overigens 
hadden niet alle pogingen succes. De voornaamste mislukking was ongetwijfeld 
het afspringen van de onderhandelingen met de Friese Boeren en Tuinders 
Onderlinge (FBTO).43 Voorts ontstonden er door de jaren heen samenwerkingsver
banden met verschillende verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen 
binnen en buiten Friesland. 

Intussen had het moederbedrijf, de herverzekeringsmaatschappij O.T.O.S., niet 
stilgezeten. Dat had, met de besturen van de maatschappijen die hun risico's bij 
haar hadden herverzekerd, een commissie in het leven geroepen, die moest onder
zoeken hoe op den duur een nauwere samenwerking verwezenlijkt kon worden.44 

Het is hier niet de plaats om het verloop van de onderhandelingen en alle proble
men waarop men stuitte in den brede te beschrijven. Genoeg zij, dat de maat
schappijen Achlum van 1811, OBAS van 1815, Achtkarspelen en Kollumerland, 
Zuidwesthoek en O.T.O.S-Varia in 1971 besloten over te gaan tot de oprichting van 
de verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS, welke afkorting 
hier staat voor Overeenkomst tot Onderlinge Steun. In latere jaren traden nog drie 
maatschappijen toe: in 1973 de afdeling Friesland van de afdeling Noord- en Zuid-
Holland van 'Landbouwrisico', in 1975 de Heerenveense Onderlinge Brandwaar
borgvereniging en, tenslotte, in 1981 de Sneker Onderlinge Brandwaarborgvereni
ging. De eerste grote concentratie in de Friese verzekeringswereld was een feit 
geworden. In de akte van oprichting werd de nieuwgevormde maatschappij 
nadrukkelijk aangekondigd als een voortzetting van O.T.O.S-Varia. Het werkgebied 
strekte zich uit over heel Nederland. De maatschappij vestigde zich aan de Lange 
Marktstraat in Leeuwarden. 

En dan nu de organisatie.45 De maatschappijen die waren opgegaan in de 
Verenigde OTOS werden omgezet in districten van de nieuwe maatschappij. Over 
deze districten kom ik hieronder nog te schrijven. Op deze plaats moet worden 
volstaan met de opmerking dat de ledenraad, het hoogste orgaan van de 
maatschappij, werd gevormd door bestuurders van de districten, voor zover die 
geen bestuurslid van de maatschappij waren. In de ledenraad hadden de bestuurs-
en de directieleden van de OTOS een adviserende stem. Toen de districten in 1976 
van het toneel verdwenen (zie verder hieronder) was een statutenwijziging nood-
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zakelijk, waarbij met betrekking tot de ledenraad werd bepaald dat hij tenminste 
25 en ten hoogste 40 leden zou tellen, die door de raad zelve werden gekozen. 

Het bestuur van de maatschappij telde tenminste zeven en ten hoogste vijftien 
leden. Aanvankelijk werd de voorzitter ter zijde gestaan door één vice-voorzitter. 
Na de statutenwijziging van 1977 moesten er twee vice-voorzitters zijn, die met de 
voorzitter het dagelijks bestuur vormden. De maatschappij werd onderverdeeld in 
een aantal branchegroepen en een afdeling assurantiebemiddeling, die elk hun 
eigen administratie voerden. Er waren meerdere directeuren. Het bestuur wees uit 
hun midden een hoofddirecteur en een plaatsvervangend hoofddirecteur aan. 

Wenden wij ons tot de districten.46 Die waren ongetwijfeld in het leven geroe
pen met de bedoeling om de afstand met de oude werkgebieden van de opgedoek
te maatschappijen beperkt te houden. Elk district had zijn eigen bestuur, gekozen 
door de leden van de maatschappij die in het betreffende district woonachtig 
waren. De districtsbesturen kregen onder meer tot taak het accepteren en royeren 
van verzekeringen, de controle op preventieve maatregelen en het regelen van 
schaden. Daartoe werd in elk district een kantoor gevestigd. 

In 1972 werden gewijzigde statuten van kracht. Ten aanzien van de districten 
bevatten die de volgende, ietwat onheilspellende, bepaling: 
'Opheffing van districtskantoren door het bestuur kan de eerste vijf jaar na fusiedatum niet 
geschieden, dan na verkregen goedkeuring door het betreffende districtsbestuur'. 
Aan die termijn van vijf jaar heeft men zich nauwkeurig gehouden. Op de leden
raadsvergadering van 11 februari 1976 werd meegedeeld, dat het bestaan van dis
trictskantoren niet verenigbaar was met het beleid van concentratie dat de maat
schappij voor ogen stond en dat hun opheffing nog slechts een kwestie van tijd 
was. Sterker: met de ontmanteling was reeds een begin gemaakt: 
'Er is reeds een aanvang gemaakt met het overbrengen van taken van de huidige districtskan
toren, wat ertoe zal leiden, dat de regionale vestigingen worden uitgehold en er feitelijk de 
functie van contactpunt en steunpunt bij de verkoop [van verzekeringen] over blijft. Het stre
ven blijft erop gericht, dat de verkoop, met name in Friesland, via de banken alsmede via de 
directe vertegenwoordigers geschiedt'. 
Op die elfde februari 1976 waren er sedert de fusie nog net geen vijf jaar verstre
ken. Dat was wel het geval toen de ledenraad op 22 december van dat jaar weer bij
een kwam. Bij die gelegenheid werd de opheffing van de districtskantoren aange
kondigd.47 

De OTOS zou blijven voortbestaan tot 1986. In dat jaar ging de maatschappij op 
in een nog grotere concentratie: de Algemene vereniging van onderlingen. 

II De verzekeringsfondsen 

Algemeen 

Zorg en financiële steun bij ziekte zijn al eeuwen oud. Aanvankelijk waren het 
vooral de kerken en de kloosters die zich daarmee bezighielden. Later namen de 
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gilden een deel van die zorg over. Veel gilden hadden een steunfonds voor 
behoeftige gildebroeders. Dergelijke fondsen werden 'bus' genoemd.48 In de 
achttiende eeuw ontstonden in sommige plaatsen knechtenbussen, die een meer 
algemeen karakter droegen. Ook op het platteland werden hier en daar 'knech
tenbussen' in het leven geroepen. In Friesland ontstonden er daarvan zeker drie: 
in Joure, Lemmer en Grouw. Deze instellingen werden 'gilden' genoemd.49 Ze 
voorzagen ongetwijfeld in een behoefte maar het zou nog geruime tijd duren 
voor er zoiets ontstond als een sociale zekerheid in de moderne zin van het 
woord. 

Deze sociale zekerheid is in Nederland veel dank verschuldigd aan het parti
culier initiatief in de landbouw. Lang voor de verplichte sociale verzekeringen 
werden ingevoerd werden in de land- en tuinbouw verzekeringen op onderlinge 
basis in het leven geroepen. De drie verzekeringsfondsen waarop in dit hoofd
stuk de schijnwerper zal worden gericht - het Coöperatief Verzekeringsfonds, het 
Onderling Ziekteverzekeringsfonds en het Onderling Boerenverzekeringsfonds 
(OBF) - zijn producten van dat particulier initiatief. Hierbij moet overigens niet 
uit het oog worden verloren, dat dit initiatief voor een deel door wetgeving in de 
hand werd gewerkt. In 1909 werd de Wet op het Arbeidscontract van kracht. Die 
verplichtte de werkgevers in de landbouw onder andere tot het uitkeren van ver
goedingen aan zieke personeelsleden die inwonend waren.50 

Aan elk van de zojuist genoemde fondsen zal in het vervolg van dit opstel een 
paragraaf worden gewijd.51 Maar eerst moet ik op deze plaats enkele gemeen
schappelijke momenten uit de geschiedenis van de drie instellingen boekstaven. 
Om te beginnen is het de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland 
geweest, die bij de oprichting van alle drie de fondsen een belangrijke rol heeft 
gespeeld. De drie fondsen hebben voorts van meet af aan nauw samengewerkt. 
Die samenwerking kreeg in het bijzonder gestalte in 1942, toen ze een gemeen
schappelijke commissie van beheer in het leven riepen, die met aanzienlijke 
bevoegdheden was uitgerust. Daaronder konden gerekend worden het adviseren 
over de benoeming van directeuren, het aanstellen van administratief personeel 
en het vaststellen van salarissen en andere arbeidsvoorwaarden.52 

In 1943 werd de directeur van het Coöperatief Verzekeringsfonds tevens 
belast met de directie van de beide andere fondsen. Deze personele unie zou niet 
meer worden verbroken. Voorts hebben de drie fondsen altijd in het zelfde pand 
kantoor gehouden. Het Coöperatief Verzekeringsfonds en het Onderling 
Ziekteverzekeringsfonds vonden aanvankelijk onderdak op de zolder van het kan
toor van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland. Toen in 1922 het 
Onderling Boerenverzekeringsfonds werd opgericht betrokken de drie maat
schappijen een pand aan de Lange Marktstraat in de Friese hoofdstad. Aan dezelf
de straat werd in 1969 begonnen met de bouw van een gemeenschappelijk kan
toor. De fondsen bleven bij dit alles als zelfstandige bedrijven voortbestaan maar 
de contouren van de organisatorische eenheid tekenden zich nadrukkelijk af. 
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Het Coöperatief Verzekeringsfonds, later het Onderling Pensioenfonds 

In het begin van de 20ste eeuw werden plannen gesmeed om voor het personeel 
van Friese zuivelfabrieken pensioenvoorzieningen te regelen. Het duurde gerui
me tijd voor die resultaat opleverden. In 1917 was het zo ver. Toen werd het 
Coöperatief Verzekeringsfonds opgericht. Daarmee was het eerste bedrijfspen
sioenfonds van Nederland tot stand gekomen. De naam 'bedrijfspensioenfonds' 
was overigens een verwarrende: in feite ging het niet om een fonds voor één 
enkel bedrijf maar voor een hele bedrijfstak.53 

De eerste statuten bevatten ten aanzien van het lidmaatschap de volgende 
bepalingen: 
'Tot leden der Vereeniging kunnen worden aangenomen: 
I. Rechtspersoonlijkheid hebbende Vereenigingen die een zuivelfabriek drijven en lid zijn 
van een bond van coöperatieve zuivelfabrieken [...] 
II. Rechtspersoonlijkheid hebbende Vereenigingen, welker doel is bevordering van de 
belangen van sub I genoemde Vereenigingen.'54 

In latere statuten werd de kring van potentiële leden uitgebreid. Zo werd in 1965 
bepaald dat tot het lidmaatschap konden worden toegelaten rechtspersoonlijk
heid bezittende verenigingen en publiekrechtelijke en semi-publiekrechtelijke 
lichamen en instellingen die tot doel hadden algemene of bijzondere landbouw-
belangen te bevorderen.55 

Het fonds kwam vlot van de grond en groeide snel. Begin 1918 waren er al 28 
zuivelfabrieken bij aangesloten: 23 uit Friesland en 5 uit Noord-Holland. 
Bovendien trad de in 1898 opgerichte zuivel-exportvereniging Frico toe. De groei 
zette stevig door, ook na de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen nagenoeg alle 
boven de grote rivieren gevestigde zuivelcoöperaties, maar ook coöperaties uit 
andere sectoren meldden zich als lid aan.56 

De leden van het fonds hadden het recht ieder ten hoogste vier vertegen
woordigers aan te wijzen voor het bijwonen van de algemene vergaderingen. 
Maar hun aantal was niet van invloed op het stemrecht. De statuten bepaalden 
nadrukkelijk dat elk lid in de algemene vergadering slechts één stem kon uitbren
gen. Het bestuur bestond aanvankelijk uit vijf personen. Later werd dit uitgebreid 
tot tien. Daarvan waren vijf afkomstig uit de kringen van werkgevers en een gelijk 
aantal kwam uit de vakbeweging. 

Het Onderling Ziekteverzekeringsfonds 

In 1915 had de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken een onderlinge regeling 
in het leven geroepen, die personeelsleden van zuivelfabrieken een uitkering 
moest garanderen, als zij ten gevolde van ziekte gedurende lange tijd hun werk 
niet konden doen. In 1918 hadden zich 36 zuivelfabrieken aangesloten. In 1919 
werd vervolgens het Onderling Ziekteverzekeringsfonds opgericht.57 
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Het fonds vergoedde nadrukkelijk geen ziektekosten. De in 1949 van kracht 
geworden statuten verwoordden het aldus: 
'Het fonds is een Onderlinge Waarborgmaatschappij [...] en heeft ten doel de deelnemers te 
vergoeden het geldelijk nadeel, dat het gevolg is van langdurige arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte of ongeval van in hun dienst zijnd personeel.58 

Deze bepaling is in latere edities van de statuten dan wel in afzonderlijke verze
keringsreglementen nagenoeg onveranderd gebleven. 

Ten aanzien van het lidmaatschap waren de bepalingen in de statuten tot in 
onderdelen gelijk aan wat de statuten van het Coöperatief Verzekeringsfonds 
voorschreven. Ik kan dus op deze plaats volstaan met een verwijzing naar wat ik 
in de vorige paragraaf noteerde. Elk lid kon één vertegenwoordiger naar de alge
mene vergadering afvaardigen. Het bestuur van het fonds bestond uit ten minste 
vijf en ten hoogste zeven leden. 

Over de verdere geschiedenis van het fonds kan ik kort zijn. Door de invoe
ring van de Ziektewet in 1930 is het er nooit in geslaagd zich een belangrijke 
plaats te verwerven. Het heeft eigenlijk een beetje voortgesukkeld, tot in 1987 
werd besloten om tot opheffing over te gaan. 

Het Onderling Boerenverzekeringsfonds (OBF), later de Onderlinge Levens
verzekeringsmaatschappij OBF 

Dit fonds werd opgericht in 1922. Het heeft er van meet af aan naar gestreefd in 
heel Nederland actief te zijn. Dat streven werd beloond. In Noord-Holland, 
Drenthe en Gelderland werd al gauw belangstelling getoond. Daarentegen kwam 
het in Friesland maar moeizaam van de grond. Het fonds groeide, maar het ging, 
vooral in de eerste jaren, bepaald langzaam. De doelstellingen werden in het regle
ment aldus omschreven: 

'Het fonds sluit verzekeringen voor uitkeeringen bij overlijden, gemengde verzekeringen, 
pensioenverzekeringen en weduwenverzekeringen, tegen premie-betaling, die in geen geval 
duurt dan tot het bereiken van den 65-jarigen leeftijd.'ss 

Op den duur bleven alleen de levensverzekeringen over. In de tweede helft van 
de jaren zestig werd besloten dat in het vervolg ook niet-agrariërs zich bij het 
fonds konden verzekeren. Deze beslissing had een naamswijziging tot gevolg. 
Het fonds werd omgedoopt tot Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij 
OBF. 

De ledenvergadering was, zoals te doen gebruikelijk bij coöperatieve vereni
gingen, het hoogste orgaan van het fonds. Toen het aantal leden te groot werd 
om iedereen ter vergadering uit te nodigen werd een ledenraad in het leven 
geroepen. De leden daarvan werden aanvankelijk gekozen door de afdelingen. 
Elke afdeling had een eigen bestuur. Toen ze waren afgeschaft werden de leden 
van de ledenraad op voordracht van het bestuur provinciegewijs door de leden 
van de maatschappij gekozen.60 Het bestuur bestond aanvankelijk uit vijf tot 
zeven personen. Later werd het uitgebreid tot negen en vervolgens tot tien. 
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Op den duur werd het volgens een tamelijk ingewikkelde procedure variabel.61 

Na de oorlog werd een college van commissarissen in het leven geroepen, dat 
was belast met het toezicht op het doen en laten van het bestuur. Een tweetal 
adviseurs stond het bestuur met raad en daad terzijde. 

Vooral sedert de tweede helft van de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft 
de maatschappij zich, ter vergroting van de eigen naamsbekendheid, tamelijk 
veelvuldig beziggehouden met het ondersteunen van diverse bedrijven, instellin
gen en verenigingen. Daartoe behoorde ook de sportsponsoring.62 

III De totstandkoming van de Algemene Vereniging van Onderlingen (Avéro) 

De lezer zal hebben kunnen constateren dat omstreeks het midden van de jaren 
'60 bij de onderlinge brandverzekeringsmaatschappijen, waarvan de geschiede
nis hierboven in grote lijnen werd geboekstaafd, het besef veld won, dat de tijd 
van de kleine maatschappijen ten einde liep. Ondanks pogingen tot schaalver
groting bleven de maatschappijen hoofdzakelijk actief in hun oude werkgebie
den, waarvan de grenzen soms zeer nauwkeurig waren vastgelegd. Bijgevolg 
bleef het aantal verzekerden betrekkelijk gering. De op gang komende automati
sering bracht kosten met zich mee, die de administraties soms nauwelijks kon
den dragen. Daar kwam een belangrijke factor bij. De in 1966 van kracht gewor
den Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf 'stelde zulke hoge eisen aan de reserve
ringen, dat de kleine maatschappijen in een moeilijke positie werden gemanou-
vreerd. 

Dat sommige maatschappijen hun noodgedwongen opheffing niet zo gemak
kelijk accepteerden was niet zo verwonderlijk. Veel leden hadden moeite met het 
opgeven van de zeggenschap over de instellingen waarbij ze hun verzekeringen 
hadden ondergebracht. Daar kwam nog wat bij. Voor kleine gemeenschappen 
betekende het vertrek van een bedrijf, onverschillig of het een zuivelfabriek of 
een verzekeringsmaatschappij betrof, onmiskenbaar verlies aan status. Maar de 
ontwikkelingen waren niet tegen te houden. Uiteindelijk hebben alle maatschap
pijen, de ene met wat meer overtuiging dan de andere, in het prijsgeven van hun 
zelfstandigheid berust. 

Uit de tekst van mijn beschouwing is gebleken dat de brandwaarborgmaat
schappijen in twee etappes in één grote maatschappij zijn opgegaan. Al in 1966 
verenigden drie maatschappijen zich in de OBAS; in 1971 en volgende jaren slo
ten ze zich allemaal aaneen tot de Verenigde Onderlinge Schadeverzekerings
maatschappij OTOS. Het was deze maatschappij, die doelbewust streefde naar 
verder gaande concentraties in het verzekeringsbedrijf. Toen ze haar regionale 
vestigingen - feitelijk de werkgebieden van de maatschappijen die zich in haar 
hadden verenigd - sloot, betekende dat een definitieve breuk met het verleden. 

De verzekeringsfondsen hadden van meet af aan nauw samengewerkt, men 
denke in dit verband aan alles wat ze gezamenlijk hadden: een commissie van 
beheer, een directeur en een kantoorgebouw. Desondanks was het nooit tot een 
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fusie gekomen. Toen de OTOS en de verzekeringsfondsen zich allemaal aan de 
Lange Markstraat in Leeuwarden hadden gevestigd ontstonden weliswaar con
tacten, maar die droegen een informeel karakter. Soms kwam het tot samenwer
king, bij voorbeeld bij de automatisering, maar voor een fusie was meer nodig. 

In het midden van de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam er schot in 
de zaak. Zowel bij de OTOS als bij de verzekeringsfondsen waren directeuren 
aangetreden die niet uit Friesland afkomstig waren en geen sterke bindingen 
hadden met het coöperatiewezen. Zij slaagden er binnen vrij korte tijd in een 
fusie tot stand te brengen. In de tweede helft van 1985 begonnen besprekingen 
over een vérgaande vorm van samenwerking tussen OTOS en OBF. In 1986 werd 
overeenstemming bereikt. Onder de naam Avéro-verzekeringen werd een zoge
heten 'topcoöperatie' in het leven geroepen. Onder een topcoöperatie wordt ver
staan een coöperatie waarvan andere coöperaties lid kunnen worden.63 OBF en 
OTOS traden als eerste maatschappijen tot de nieuwe organisatie toe en leefden 
verder als Avéro Leven en Avéro Schade. Als werkmaatschappijen van Avéro wer
den ze vervolgens omgezet in vennootschappen. 

Bij het Coöperatief Verzekeringsfonds, inmiddels herdoopt tot Onderling 
Pensioenfonds, lagen de zaken wat gecompliceerder. Het was een bedrijfspen
sioenfonds met een paritaire bestuursvorm, hetgeen betekent, dat de vakbonden 
en de werkgevers gelijkelijk in het bestuur vertegenwoordigd waren. Die struc
tuur maakte het lastig het fonds als volwaardig lid in te passen in de Avéro-orga-
nisatie, die al haar werkmaatschappijen had omgezet in vennootschappen. In 
1988 gaven de vakbondsbestuurders vrijwillig hun zeggenschap over het fonds 
op en daarmee was de weg vrij voor toetreding tot Avéro. Het Onderling 
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Ziekteverzekeringsfonds bleef bij dit alles bui ten beschouwing. Dat was inmid

dels opgeheven. 

Wie beweert dat Avéro welbeschouwd een vereniging is van voormalige 

onderlingen is niet ver bezijden de waarheid. Immers , de onderl ingen van weleer 

hebben het veld moe ten ru imen voor vennootschappen, wier organisatie met 

aandeelhouders en commissarissen haaks staat op de coöperatieve vereniging, 

de leden de dienst ui tmaakten. 

En daarmee is een verzekeringsvorm die eens een groot deel van Friesland 

heeft bestreken goeddeels geschiedenis geworden. Een enkele onderlinge maat

schappij, m e n denke in dit verband aan 'Woudsend', is erin geslaagd niet alleen 

haar zelfstandigheid maar ook de coöperatieve bestuursinrichting te handhaven . 

No ten 

1 Dit opstel is een bewerking van de inleiding die ik schreef bij de Inventaris van de archieven 

van Friese onderlinge verzekeringsmaatschappijen, die merendeels zijn opgegaan in de maat

schappij Avéro (voortaan: Inventaris). Eén maatschappij waarvan het archief in deze inventa

ris beschreven werd blijft buiten beschouwing. Ik doel op de wederkerige herverzekerings

maatschappij O.T.O.S. Deze maatschappij, die er tot op de huidige dag in geslaagd is haar 

zelfstandigheid te bewaren is er niet ten dienste van de verzekerde maar voor andere maat

schappijen, die hun risico's willen herverzekeren. Als zodanig is het een wat vreemde eend in 

de verzekeringsbijt. Ik vestig er nadrukkelijk de aandacht op, dat dit artikel geen enkele aan

dacht wil maken op volledigheid. Ik heb in de ondertitel niet voor niets het begrip 'een 

inventarisatie' te pas gebracht. De in de hierboven genoemde inventaris beschreven archiva

lia zijn tot 2011 van de openbaarheid uitgesloten. Onderzoekers die van die bepaling ont

heffing willen krijgen dienen zich te wenden tot de bewaargever, i.c. de verzekeringsmaat

schappij Avéro in Leeuwarden. 2 Vgl. De Vries en Van der Woude, Nederland, 783:'De inte

gratie van de economische activiteiten op het gebied van vervoer, produktie en handel, die 

het economisch leven van de Gouden Eeuw gekenmerkt had, viel nu uiteen in op zichzelf 

staande sectoren van scheepvaart, handel, financiering, verzekering en nijverheid. Op ieder 

van deze gebieden bleken kansen voor groei en zelfs voor de ontwikkeling van geheel nieuwe 

bedrijfstakken te vinden te zijn'. 3 Slechte, Geschiedenis, 2. 4 Velema en Dreijkluft, Sporen, 

16. 5 Bakker, 'Wymbritseradiel', 109. 6 De Vries, Inventaris, 151. 7 Algra, Kroniek, 65. Algra 

heeft de soms merkwaardige interpunctie van Hellema ongewijzigd overgenomen. Ik heb 

mij de vrijheid veroorloofd er wijzigingen in aan te brengen wanneer ik meende dat de lees

baarheid van een citaat ermee gediend was. 8 Velema en Dreijklufft, Sporen, 9. 9 Algra, 

Kroniek, 38. 10 De procedures die bij taxatie en uitkering werden gevolgd zijn terug te vinden 

in de reglementen van sommige maatschappijen. Bijvoorbeeld in het oudste reglement van 

'de Achlum van 1811' en van de.0nderlinge waarborgmaatschappij in het voormalig rechter-
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lijk kanton Hallum. Inventaris, inv. nrs. 24 en 243. In de aantekeningen van Hellema valt te 

lezen hoe de OBAS de zaken aanpakte. Algra, Kroniek, 64. 11 Velema en Dreijklufft, Sporen, 

20. 12 In 1811 was het departement Friesland verdeeld in drie arrondissementen: 

Leeuwarden, Heerenveen en Sneek. Deze arrondissementen bestonden op hun beurt uit een 

aantal kantons, waarvan het departement er in totaal 19 telde. De kantons Franeker, 

Bolsward en Dronrijp maakten deel uit van het arrondissement Sneek. Zie over de bestuurlij

ke indeling van Friesland in de Franse tijd Engelmoer, 'De Mairieën'. 13 Notulen van de 

bestuursvergadering d.d. 11 mei 1929. Inventaris, inv. nr. 9. 14 Inventaris, inv. nr. 3. 15 

Ibidem, inv. nr. 243. 16 Elk van de navolgende kringen moest één bestuurslid leveren: eerste 

kring: Blija, Hoogebeintum, Genum, Reitsum, Lichtaard, lislum en Wanswerd; tweede kring: 

Ferwerd; derde kring: Marrum en Nijkerk; vierde kring: Hallum; vijfde kring: 

Vrouwenparochie; zesde kring: Sint Annaparochie; zevende kring: Sint Jacobiparochie. 17 

Artikel 27 van het reglement van 1948. Inventaris, inv. nr. 343. 18 Inventaris, inv. nr. 242. 19 

125 Jaar, 30. 20 De Leeuwarder klokslag wordt genoemd in het reglement dat in 1844 werd 

vastgesteld. Inventaris, inv. nr. 348. Reglementen van vóór 1844 zijn in het archief niet 

(meer) aanwezig. Zie voor de geografische afbakening van de Leeuwarder klokslag noot 22. 

21 Algra, Kroniek, 38. 22 Het in 1920 vastgestelde reglement omschreef in het eerste artikel 

nauwkeurig het gebied waarin de maatschappij werkzaam was: de gemeenten 

Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Baarderadeel, Hennaarderadeel, het noor

delijk gedeelte van Wymbritseradeel, begrensd door het Sneekermeer, de Houkesloot, de 

gemeente Sneek en de tramweg Sneek-Bolsward, alsmede het gedeelte van de gemeente 

Leeuwarden, dat gelegen is buiten de stadsgrachten. Ik neem aan dat met dat laatste de 

Leeuwarder klokslag wordt bedoeld. Inventaris, inv. nr. 20. 23 Zie bij voorbeeld het jaarver

slag over 1927. Inventaris, inv. nr. 344. 24 De herverzekering is een internationaal bedrijf. 

Een vermaarde maatschappij op dit gebied, waar ook sommige Friese maatschappijen wel 

zaken mee deden, is in Zürich gevestigd en draagt de kenmerkende naam Schweizerische 

Rückversicherungsgesellschaft. 25 Alle reglementen in Inventaris, inv. nr. 1108. 26 Zie het 

jaarverslag over 1916. Inventaris, inv. nr. 1104. 27 Inventaris, inv. nr. 1104. 28 Beide jaarver

slagen in Inventaris, inv. nr. 1106. 29 De notulen van de vergaderingen van 10 februari en 15 

november 1971 in Inventaris, inv. nr. 1102. 30 Notulen van de algemene ledenvergadering 

d.d. 26 juli 1869. Inventaris, inv. nr. 1136. 31 Het valt namelijk op, dat de vergadering begon

nen werd met het voorlezen van de notulen van de laatste ledenvergadering, niet die van de 

laatste bestuursvergadering. 32 Aldus de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 25 

januari 1870. Inventaris, inv. nr. 1136. 33 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22 

februari 1904. Inventaris, inv. nr. 1140. 34 Zie bij voorbeeld de notulen van de bestuursverga

dering van 27 mei 1880. Inventaris, inv. nr. 1137. 35 Reglement 1932, artikel 3. Alle reglemen

ten van de maatschappij van de maatschappij zijn beschreven in Inventaris, inv. nr. 2730. 36 

Reglement van 1916. Inventaris, inv. nr. 1204. 37 Inventaris, inv. nr. 1205. 38 Het oprich

tingsjaar 1904 lijkt op het eerste gezicht rijkelijk laat. Maar men bedenke dat de maatschap

pij 'Woudsend' al sedert 1816 in de regio actief was. Deze maatschappij heeft zich buiten alle 

fusies weten te houden. 39 Inventaris, inv. nr. 1282. 40 Ibidem, inv. nr. 1286. 41 Ibidem, inv. 

nr. 1301. 42 Zie voor de samenstelling van de ledenraad vooral Inventaris, inv. nrs. 1303-

1305; voor de geografische afbakening van de kringen de inv. nrs. 1294-1296. 43 Zie voor de 
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overname van de Drachtster maatschappij: Inventaris, inv. nr. 1320; de stukken betreffende 

de onderhandelingen met de FBTO zijn beschreven in de inv. nrs. 1308-1317. 44 De notulen 

van deze commissie bevinden zich in Inventaris, inv. nr. 1381. 45 Zie voor de statuten en 

reglementen waarop de organisatie gegrondvest was: Inventaris, inv. nr. 1393. 46 Zie voor de 

districten: Inventaris, inv. nrs. 1403-1414. 47 Notulen van de ledenraad in Inventaris, inv. 

nrs. 1363. 48 De Vries en Van der Woude, Nederland, 752. 49 Schoustra, Gild, 1-2. De naam 

'Gild' wordt door de auteur op p. 5 van zijn studie aldus verklaard: de gildebussen van weleer 

werden geïdentificeerd met de gilden zelve. Ten gevolge daarvan zal in de volksmond de 

term 'gild' zijn ontstaan, met de feitelijke betekenis van 'bus'. 50 Van der Zee, 

Boerencoöperaties, 121. 51 Niet onvermeld mag blijven, dat ook een aantal afdelingen van de 

Friese Maatschappij van Landbouw onderlinge verzekeringsmaatschappijen oprichtten en 

dat ook sommige particuliere verzekeringsmaatschappijen hun diensten aanboden. Deze 

verspreide maatschappijtjes werden vrijwel direct ondergebracht in een centraal verband: de 

in 1909 opgerichte Friesche Landbouw-Onderlinge, die op zijn beurt een onderdeel vormde 

van de in het gehele land opererende Centrale Landbouw-Onderlinge. Van der Zee, 

Boerencoöperaties, 121. 52 Inventaris, inv. nr. 2572. 53 Inventaris, inv. nr. 1993, Velema en 

Dreijklufft, Sporen, 25. 54 Artikel 3 van de in 1918 vastgestelde statuten. Alle reglementen en 

statuten bevinden zich in Inventaris, inv. nr. 1987. 55 Het begrip 'landbouw' werd in de sta

tuten van 1965 en 1980 zeer ruim gedefinieerd. Er werden ook toe gerekend de veehouderij, 

de tuinderij en elke tak van bodemcultuur, alsmede de landbouw- en zuivelindustrie, de 

handel in en de bewerking en verwerking van landbouwproducten, veevoeder en kunstmest

stoffen en de verzekering van landbouwbelangen of van personen, werkzaam in of betrokken 

bij de landbouw. 56 Velema en Dreijklufft, Sporen, 25-26. Zie voor een overzicht van aange

sloten bedrijven Inventaris, inv. nrs. 2119-2209. 57 Velema en Dreijklufft, Sporen, 25. 58 

Inventaris, inv. nr. 2279. 59 Alle statuten en reglementen in: Inventaris, inv. nr. 1653. 60 Op 

de activiteiten van de afdelingen kan binnen het bestek van deze beschouwing onmogelijk 

worden ingegaan. Van 23 afdelingen zijn notulen bewaard gebleven. Ze zijn beschreven in 

Inventaris, inv. nrs.1613-1635. 61 Zie hierover vooral artikel 12 van de in 1980 vastgestelde 

statuten. 62 Zie Inventaris, inv. nrs. 1911-1929. 63 Van der Zee, Boerencoöperaties, 122. De 

auteur vestigt er terecht de aandacht op, dat ook het Coöperatief Verzekeringsfonds en het 

Onderling Ziekteverzekeringsfonds tot de topcoöperaties gerekend konden worden. 

Literatuur 

Algra, H. (ed.), Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1851-1856) van Doeke Wijgers 

Hellema te Wirdum (Franeker 1978). 

Bakker, G., 'Wymbritseradiel sûnt 1524', in: G. Bakker (red.), Wymbritseradiel, skiednisfan in 

greidgrietenij (Boalsert 1974). 



150 SJOERD DE HAAN 

Engelmoer, K.H., 'De Mairieën in Friesland, de verdeling van Friesland in 93 gemeenten 

(mairieën van 1 januari 1812 tot oktober 1816', ItBeakenAQ (1978) 124-166. 

Gerwen, J. van en M.H.D. van Leeuwen (red-), Studies over zekerheidsarrangementen. 

Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland in Nederland vanaf de 

Middeleeuwen (Amsterdam 1999). 

Haan, Sjoerd de, Inventaris van de archieven van Friese onderlinge verzekeringsmaatschap

pijen, die merendeels zijn opgegaan in de maatschappij Avéro (Leeuwarden 1999). 

Na 100 jaar, 1811-1911. Gedenkboek van de Assurantie-Maatschappij Achlum ter gelegenheid 

van haar honderdjarig bestaan (z.pl. z.j.) 

Schoustra, S.A., It gild to Grou. Ta de skiednis fan sykte- en âlderdomsforsekering op it plat-

telân en har sosjael-kulturele eftergrounen (Ljouwert-Grins 1978). 

Slegte, C.H., Geschiedenis van de brandverzekering in Nederland (Amsterdam 1971). 

Tamminga, D.A., Tegen de rode haan. Gedenkboek van de Onderlinge Assurantie-

Maatschappij Achlum van 1811' ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan (z.pl. z.j.). 

Velema W. en J. Dreijklufft, Sporen en stippellijntjes. De Avéro Centraal Beheer Groep in per

spectief (z.pl. z.j.) 

Vries, D.P. de, Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van 

de firma M.H. Kingma teMakkum (Ljouwert-Leeuwarden 1989). 

Vries, J. de en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne econo

mische groei (Amsterdam 1995). 

Zee, T. van der, De Friese boerencoöperaties in haar maatschappelijk verband. Een studie van 

gemeenschapsleven (Sneek 1933). 

125 Jaar brandverzekering op onderlinge grondslag, 1815-1940. OBAS van 1815. Onderlinge 

Brand-Assurantie-Sociëteit, opgericht in 1815 te Wirdum (Friesland) (z.pl. z.j). 

150 Jaar brandverzekering. De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij in het voormalig 

rechterlijk kanton Hallum van 1815-1965 (z.pl.z.j.). 

O ¾ ^ 



Nogmaals Douwe de Hoop 

C. BOSCHMA 

'Het gezin van ds. Simon Menalda' noemde ik in mijn artikel in De Vrije Fries (78) 
van 1998 het schilderij van Douwe de Hoop, dat in 1971 op een nogal avontuurlij
ke wijze door het Fries Museum verworven werd. De uitvoerige interpretatie 
daarvan, zoals eerder gepubliceerd in G. Van Mesdag, Het geslacht Mesdag (1943-
1946), werd mij in 1972 bevestigd door mevrouw A.I. Menalda-van der Hoeven te 
Breda, auteur van de bijdrage Menalda in Nederlands Patriciaat, 1969. 
Onvoldoende heb ik er toen bij stilgestaan dat in het geval van de oudste van de 
twee dochters, Dieuwke Menalda, het afbeelden in 1828 van een in 1821 als moe
der van vier kinderen overleden getrouwde vrouw post mortem wel een heel 
ongebruikelijke vorm zou zijn. Helaas had ik in het afgelopen jaar niet de brief bij 
de hand, die mr. O. Schutte te 's-Gravenhage op 14 april 1983 aan de directeur 
van het Fries Museum schreef om een veel plausibeler verklaring te geven. Ik ben 
hem dankbaar voor het feit dat hij daar onlangs bij mij op teruggekomen is. 

Klaaske Menalda-Belkmeer is zonder twijfel op het schilderij afgebeeld. Zij is 
echter in dat jaar 1828 niet vergezeld van haar dochters, maar van haar twee 
kleindochters. 

Haar oudste dochter, Dieuwke Menalda (1794-1821) trouwde in 1813 met 
Willem Vissering (1792-1856). Zij hadden vier kinderen, waarvan de oudste, 
Johanna, en de jongste, Clara Eylarda, dochters waren. Daartussen bevonden 
zich een in haar geboortejaar 1817 overleden dochter en een zoon, de later pro
fessor dr. Simon Vissering (1818-1888). De jongste dochter van Klaaske Menalda, 
Boukje (1814-1837) trouwde in 1833 met ds. Willem van Hulst (1807-1885). Zij 
hadden twee zonen. 

Klaaske Menalda-Belkmeer had dus in 1828 twee kleindochters. Johanna 
Vissering (1815-1857) was de oudste; zij bleef ongetrouwd. Clara Eylarda 
Vissering (1820-1845) was de jongste; zij trouwde in 1842 met Jan Cremer 
Eindhoven. De kinderen moeten toen ze geschilderd werden dus dertien en acht 
jaar oud geweest zijn, leeftijden die veel beter kloppen met de voorgestelden op 
het schilderij, dan 'een jaar in het leven van Dieuwke waar we naar moeten gis
sen', en veertien. 

Het is niet onaannemelijk of verwonderlijk dat het schilderij tot 1853, het jaar 
van haar overlijden, in het bezit van Klaaske Menalda-Belkmeer bleef, waarna het 
in de familie Van Hulst vererfde. Johanna Vissering leefde toen nog wel, Clara 
Eylarda was in 1845 overleden. De hoofdpersoon bleef evenwel de grootmoeder, 
zodat het portret van evenveel betekenis was voor de afstammelingen in de fami
lie Van Hulst. 
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Wat dit geheel ook nog plausibel maakt is het bestaan van een groepsportret 
van een grootmoeder met twee kleindochters, in dezelfde familie, één generatie 
eerder: Allert Jacobs van der Poort (1771-1807) schilderde in 1806 Boukje Dirks 
Belkmeer-Brouwer (1734-1808), de moeder van Klaaske Menalda-Belkmeer, met 
in haar hand het silhouet van haar overleden echtgenoot dr. Nicolaas Belkmeer, 
terwijl zij vergezeld is van haar kleindochters Boukje Fockens en Dieuwke 
Menalda. Zo bezitten we van laatstgenoemde toch nog een portret! 

Tot slot maakte mr. Schutte (die de familie Belkmeer beschreef in De 
Nederlandsche Leeuw, 1959, p. 125) mij er nog opmerkzaam op, dat van Joost of 
Jozef Zeeman, de leermeester van Douwe de Hoop, van wie ik in mijn artikel 'nau
welijks iets bekend' veronderstelde, toch nog wel iets meer te zeggen valt. Joseph 
Frans Zeeman, amateur schilder en tekenaar, werd in 1776 in Harlingen geboren 
en woonde in 1811 in Workum, waar hij in 1845 overleed. Hij was getrouwd met 
Elisabeth Belkmeer, die in 1772 in Sneek geboren was en in 1863 kinderloos in 
Bolsward overleed. Joseph Zeeman, die overigens via zijn moeder Martje Jacobs 
Kuiper ook nog weer verwant was met de bekende dr. Simon Stijl, past dus ook 
geheel in deze familieclan! 

Allert Jacobs van der Poort, portret van Boukje Dirks Belkmeer-Brouwer met haar twee kleindochters, 1806. 

Particuliere verzameling; foto Fries Museum 



KRITIEK EN TERUGBLIK 

Het rode tasje van Salverda: een recensie 

WIJNAND W. MIJNHARDT 

Over de Nederlandse geschiedenis verschijnen jaarlijks meer dan 2000 boeken. 
Daar komen nog een ruime 10.000 artikelen over vaderlandse onderwerpen bij. De 
overgrote meerderheid ervan heeft betrekking op lokale en regionale geschiedenis. 
De verschijning van een nieuwe studie over de Friese beweging brengt de lezer dan 
ook niet direct in vervoering, ook al is de titel intrigerend en de voorplaat - een 
dampende mesthoop - raadselachtig. Zou er werkelijk nog zoveel interessants te 
vermelden zijn over de Friese beweging? Daar komt bij dat geschiedenissen van 
emancipatiebewegingen doorgaans vooral een grote aantrekkingskracht op de geë-
mancipeerden zelf uitoefenen. Dat geldt voor arbeidersgeschiedenis, voor katho
lieke geschiedenis, en, mutatis mutandis, ook voor de Friese geschiedenis. 

Goffe Jensma's Rode Tasje is in dit opzicht een verkwikkende uitzondering. 
Jensma's boek is allerminst een sektarische Friese monografie maar een aangena
me aanzet tot een cultuurgeschiedenis van de negentiende eeuw geworden. 
Stimulerend, tot nadenken stemmend, met vaart geschreven, en met gevoel voor 
vaderlandse dramatiek gecomponeerd. Jensma's vertrekpunt is overigens wel dege
lijk de Friese geschiedenis. Hij stelt zich ten doel de wortels bloot te leggen van het 
nu gangbare beeld van de Friese beweging. Tevens wil hij het raadsel oplossen 
waarom Friese en Nederlandse cultuurdragers uit de eerste helft van de negentien
de eeuw die zelf onbekommerd in meerdere werelden verkeerden, door de Friese 
geschiedschrijving in slechts één milieu, dat wil zeggen in het Friese, worden gesi
tueerd. Met andere woorden, hij wil de ontstaansgeschiedenis schetsen van de 
Friese identiteit. Wie hebben die gemaakt, hoe zag die er aanvankelijk uit en welke 
transformaties heeft die identiteit ondergaan? 

Dit zijn op zichzelf weinig verrassende vraagstellingen. Ze zijn ook al eens door 
anderen aan de orde gesteld. Te denken valt aan het werk van J.H. Brouwer (onder 
meer zijn studie over Joost Halbertsma uit 1941, de mede door hem 
geredigeerde Encyclopedie van Friesland uit 1958 en zijn bijdrage aan Kalma's 
Geschiedenis van Friesland) en Van der Schaafs Geschiedenis van de Friese bewe
ging van 1977, om er maar een paar te noemen. Toch is er een groot verschil tussen 
het werk van Jensma en dat van zijn voorgangers. Van der Schaaf, Kalma en de 
hunnen zagen de Friese beweging vooral als sociale emancipatie en accepteerden 
daarnaast de taalstrijd als constitutief beginsel. Daarmee was het interpretatieka
der gegeven. De Friese beweging begon - moest wel beginnen - als een zaak van 
liberale kleinburgers die zich teweer stelden tegen een aristocratische en grootbur
gerlijke elite. Vervolgens werd de emancipatiefakkel overgenomen door het socia
lisme dat de Friese strijdbijl in de twintigste eeuw weer overdroeg aan de 
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gereformeerden. De Friese beweging werd daarmee in een praktisch onmogelijke 
spagaatpositie gemanoeuvreerd. Door het emancipatoire moderniseringsperspec
tief verwees de beweging enerzijds naar de toekomst, naar een tijd waarin de 
sociale ongerechtigheden uit de weg zouden zijn geruimd en de Friese mens zich 
volledig zou kunnen ontplooien. Anderzijds was de Friese beweging op het verle
den georiënteerd. Alleen in een gouden, maar niet precies te dateren Fries verleden 
had de ideale, want sociaal onverdeelde oer-Friese plattelandssamenleving 
bestaan. 

Jensma neemt die onbevredigende spagaatpositie van de Friese geschiedschrij
ving als uitgangspunt. Voor hem is het probleem van de Friese identiteit geen soci
aal maar een cultureel probleem. Die Friese identiteit is niet een onveranderlijke 
geest Gods die boven de wateren zweefde en zich aan steeds weer nieuwe sociale 
groepen hechtte, die vervolgens de boodschap mochten verkondigen. Voor Jensma 
is de Friese identiteit een vroeg negentiende-eeuwse culturele constructie. 
Daarmee is de uitvinding van Friesland iets nieuws, net zoals de sociale groep die 
deze identiteit ontwerpt, de Friese elite van de eerste helft van de negentiende 
eeuw, een moderne elite is. De Friese identiteit is daarmee geen onveranderlijk 
beginsel meer dat slechts geadopteerd hoeft te worden. Ze is een constructie die 
aan voortdurende verandering onderhevig is. Elke sociale groep die in het negen
tiende-eeuwse of vroeg-twintigste-eeuwse Friesland emancipeert, vindt weer een 
eigen Friese identiteit uit. Die is dan ook eerst groot-burgerlijk, vervolgens klein
burgerlijk, dan weer socialistisch om vervolgens gereformeerde kleuren aan te 
nemen. En ook de hedendaagse Friese identiteit is - wanneer we de lijn doortrek
ken - weer iets anders dan het door de gereformeerden beïnvloede maaksel. 

Het vernieuwende aan Jensma's boek is dat alle wapens die de nieuwe interna
tionale cultuurgeschiedschrijving de laatste decennia heeft ontwikkeld, met kracht 
en verve worden ingezet. Schatplichtig is Jensma onder meer aan het werk van de 
Engelse antropoloog Ernest Gellner die in zijn Nations and Nationalism van 1983 
het nationalisme als een voorbijgaand sociaal verschijnsel zag, als een noodzakelij
ke reactie op het verdwijnen van een hiërarchische pre-industriële maatschappij -
ordening die een nieuw maatschappelijk bindmiddel noodzakelijk maakt. Cultuur 
leverde zijns inziens voor dat nieuwe sociale bindmiddel de voornaamste ingre
diënten. Minstens zo belangrijk is de bundel opstellen onder de titel The Invention 
ofTradition die de Engelse historici Eric Hobsbawn en Terence Ranger eveneens in 
1983 het licht deden zien. Dankzij dit boek kreeg een nieuw verschijnsel een cen
trale plaats in het cultuurhistorisch begrippenapparaat: de negentiende eeuw 
bleek aan de wieg te staan van vele tradities die historici voordien een oerverleden 
hadden toegekend. De kilt en de doedelzak bijvoorbeeld waren helemaal niet sinds 
onheuglijke tijden het handelsmerk van elke zichzelf respecterende Schotse 
Hooglander. Ze werden dat pas in de vroege negentiende eeuw. Een voorname rol 
in dat introduktieproces werd gespeeld door de romancier Sir Walter Scott die de 
Highland-traditie met gezag verspreidde. 

Deze belangrijke studies tezamen waren verantwoordelijk voor de idee - nog 
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eens versterkt door de opvattingen, uitgedragen in Benedict Andersons inmiddels 
klassiek geworden Imagined Communities - dat de door het nationalisme 
gecreëerde culturele tradities weliswaar gebruik konden maken van soms oeroude 
historische gewoonten en gebruiken, maar dat praktisch al die 'nationale' tradities 
hun oorsprong vonden in de negentiende eeuw en verzonnen werden door ver
nieuwende nationale elites. Ook al was het nationalisme een volstrekt nieuw ver
schijnsel in het Europa van de late achttiende en vroege negentiende eeuw, elke 
nieuwe natie trachtte dat nieuwe verschijnsel van een zo oud en eerbiedwaardig 
mogelijk verleden te voorzien. 

Jensma gaat aangenaam creatief met deze ideeën om. Nergens is hij slaafs of 
past hij mechanisch de elders geleende modellen toe. Zijn reconstructie van de 
geschiedenis van de Friese identiteit weet daarom te overtuigen. Voor Jensma valt 
die geschiedenis in twee belangrijke fasen uiteen. In de eerste periode, die loopt 
van ongeveer 1820-1850, zien we hoe het idee van een eigen Friese identiteit vorm 
krijgt. De voornaamste bouwstenen van die nieuwe visie op het Friese eigen wer
den geleverd door wat Jensma met een aardige, aan de genootschapsgeschiedenis 
ontleende term de werkende leden noemt. Bijna iedereen die in de vroege negen
tiende eeuw intellectueel iets voorstelde, of zich als zodanig wenste te manifeste
ren, zocht een plaatsje bij een van de toonaangevende genootschappen. De 
belangrijkste daarvan was de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen die in Friesland 
vele afdelingen bezat. Daarnaast waren er nog vele organisaties die voornamelijk 
lokaal actief waren. Specifiek op Friesland gericht was het Fries Genootschap. 
Uniek Fries was zo'n gewestelijk georiënteerd genootschap overigens allerminst. 
Ook Zeeland kende zo'n instituut, het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
dat in 1769 als algemeen wetenschappelijk genootschap was begonnen maar zich 
na 1800 allengs op de provinciale geschiedenis en oudheidkunde had teruggetrok
ken. Noord-Brabant en Limburg zouden in de loop van de negentiende eeuw 
gelijksoortige instellingen het leven doen zien. 

Het overgrote deel van de leden van deze verenigingen stelde zich passief op. 
Ze bezochten vergaderingen, betaalden hun contributie maar beklommen nooit 
het spreekgestoelte. Evenmin leverden ze stukken voor de verenigingspublicaties. 
Een klein groepje 'werkende leden' hielden de verenigingen gaande en uit hun 
midden kwamen de constructeurs van de Friese identiteit voort. Een effectieve 
retorische vondst is dat Jensma uit hun midden een woordvoerder heeft gekozen. 
Die eer is voor Joost Hiddes Halbertsma, de uit Grouw afkomstige doopsgezinde 
predikant die een groot deel van zijn leven buiten Friesland doorbracht. 
Halbertsma was voortreffelijk op zijn rol voorbereid. Hij was van Friese herkomst, 
maar Europees georiënteerd. Hij bezat een enorme bibliotheek, maakte vele reizen 
en onderhield een uitgebreide briefwisseling, en hij sprak en schreef graag. 

In het werk van Halbertsma, aangevuld met dat van vele andere 'werkende 
leden', is een interessante wending naar het Friese te bespeuren. In de kringen van 
het Nut was het van meet af aan gebruik om de verlichte christenheid als plechtan
ker van de burgerlijke beschaving te beschouwen en voor het Nut stond het 
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buiten kijf dat die burgerbeschaving de hoeksteen van de moderne samenleving 
was. De taak van het Nut was het gewone volk die burgerlijke beschaving bij te 
brengen. Het Nut had hoge verwachtingen van dat volk. Voor het Nut was het volk 
opvoedbaar en dat was indertijd een radicale vernieuwing van het denken geweest. 
Immers voordien beschouwde men het 'volk' als redeloos vee dat per definitie red
deloos verloren was. Mits van goed onderwijs en werk voorzien was voor dit bevol
kingsdeel op termijn nu ook het burgerschap weggelegd. Halbertsma en de zijnen 
sloten zich con amore bij deze doelstelling aan maar koesterden een positiever 
beeld van het volk. Ook zonder opleiding had dat volk een grote maatschappelijke 
betekenis. In hun oorspronkelijke taal, gewoonten en gebruiken zouden de onge
corrumpeerde elementen van de oude, instinctieve, en positief te waarderen volks
beschaving nog steeds aanwezig zijn. Die traditionele volksbeschaving was nog te 
vinden op het Friese platteland. Daar trof men een regionale cultuur aan die 
bovendien een ideale Friese mix vormde van democratie en aristocratie omdat hier 
pachter en landheer, jonker en dorpeling nog ongedwongen met elkaar omgingen. 
Een cultuur tenslotte, die gesitueerd werd in de periode van voor de Opstand. Met 
die positieve duiding van deze oorspronkelijk Friese plattelandscultuur sloot 
Halbertsma aan bij de Europese ontwikkelingen die hij dankzij zijn lectuur en cor
respondentie goed kende. Dat neemt niet weg dat die Friese plattelandscultuur een 
constructie was. Een wensdroom van een hogere burgerij die zich haar geschiede
nis bewust geworden was, kennis had genomen van de Europese intellectuele 
modes en haar verleden de geur van geciviliseerde onbeschaafdheid wilde meege
ven. 

In deze context krijgen de titel van Jensma's boek en de mesthoop van de voor
plaat hun eigenlijke betekenis. Salverda was een armelijke Friese dichter die zijn 
laatste dagen in erbarmelijke omstandigheden in de schoolmeesterswoning van 
Wons had gesleten. Na zijn jammerlijke dood was zijn literaire erfenis, verzameld 
in een rood brieventasje, tezamen met zijn onwelriekend beddegoed op de mest
vaalt terechtgekomen. Halbertsma met wie Salverda correspondeerde en ook wel 
converseerde - nooit bij Salverda thuis overigens, maar in de herberg - hield zijn 
lijkrede in het Fries Genootschap. Het trieste lot van Salverda's dichterlijke erfenis 
vormde in de voordracht een dubbele metafoor. Voor Halbertsma's gehoor waren 
Salverda en zijn rode brieventasje zowel de belichaming van het verdwenen 
Friesland als van de plicht ernaar op zoek te gaan. 

Voor Halbertsma en de zijnen was die Friese identiteit weliswaar een realiteit 
maar ze was zeker niet de enige. Halbertsma's eigen leven weerspiegelt een optel
som van loyaliteiten. Hij maakte deel uit van de Europese geleerdencultuur, hij was 
thuis in de nieuwe nationaal-Nederlandse wereld en hij was een centrale figuur bij 
de constituering van een eigen Friese cultuur. Halbertsma stapte onbekommerd 
van de ene naar de andere cultuurkring of verbleef in meerdere tegelijk. In de twee
de helft van de negentiende eeuw ondergaat die door toedoen van vertegenwoor
digers van de grote burgerij geconstrueerde Friese identiteit een verandering en 
wordt ze als het ware opnieuw uitgevonden. Een van de gevolgen van de herijking 
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is dat de scheidslijnen verharden en de Friese cultuur zijn open karakter gaat ver
liezen. Typerend is dat een figuur als Halbertsma dan als uniek-Fries wordt gean
nexeerd en dat zijn Nederlandse en Europees-kosmopolitische dimensies steeds 
meer worden verdonkeremaand. 

De veranderingen die zich omstreeks het midden van de negentiende eeuw in 
het beeld van de Friese cultuur en identiteit voordoen, hebben vooral een sociale 
achtergrond. Ook nu kunnen de auteurs ervan weer temidden van de werkende 
leden in het Friese genootschapscircuit worden gezocht. Ze komen ditmaal echter 
niet meer uit de grote burgerij maar uit de kleine. De kern ervan is ook geen lid 
meer van het Fries Genootschap maar fungeert als drijvende kracht achter een 
nieuwe organisatie, het in 1847 opgerichte Frysk Selskip. Deze verschuiving heeft 
een tweeledige oorzaak. Niet alleen de emancipatie van de kleine burgerij is hier
voor verantwoordelijk, ook het vertrek van de Friese elite heeft hiertoe bijgedragen. 
Tot 1848 en gesteund door de grondwet van koning Willem I, had de Friese aristo
cratie in het gewest nog onbetwist de touwtjes in handen gehad. Na 1848 werd het 
centrum van de macht definitief naar Den Haag verplaatst en trokken belangrijke 
delen van de Friese elite naar Holland om daar deel te gaan uitmaken van de natio
nale bovenlaag. 

De nieuwe voortrekkers van de Friese identiteit waren daarom na 1850 niet 
meer de burgemeester, de aristocraat en de hoogleraar. De schoolmeester was nu 
de drager van de Friese identiteit bij uitstek geworden. De culturele energie die bij 
Halbertsma en de zijnen nog verdeeld werd over Europa, Nederland en Friesland 
concentreerde zich bij deze schoolmeesters praktisch bij uitsluiting op Friesland. 
Het resultaat was dat de Friese identiteit een steeds rijker, maar ook meer gecon
strueerd karakter kreeg. Zo werden bijvoorbeeld de Woudfries en de Kleifries uitge
vonden en kregen deze nieuwe Friese typen ook hun eigen, nauwkeurig onder
zochte dialectvarianten toegekend. 

Deze schoolmeesters hadden weer een andere visie op het Friese eigene dan 
hun voorgangers. Voor de schoolmeesters stond de oorspronkelijke Friese platte-
landssamenleving door toedoen van de beginnende industrialisatie onder druk. 
Pieter Jelles Troelstra maakt in zijn memoires de ambiguïteit van deze variant van 
de Friese identiteit mooi zichtbaar. Aan de ene kant was hij gefascineerd door het 
Friese platteland dat hij gesymboliseerd zag in de brute kracht van de boerenjon
gens op het schoolplein van zijn jeugd. Aan de andere kant was hij ook bang voor 
hun volkse onbeheerstheid en zocht hij zijn heil uiteindelijk niet in een terugkeer 
naar de oude plattelandscultuur maar in een zich moderniserende, industriële, 
maar socialistisch gereguleerde samenleving. Het oorspronkelijke Friesland dat in 
de eerste helft van de eeuw ogenschijnlijk nog onder handbereik was geweest, ver
dampte bij het naderen van de twintigste eeuw daarom langzamerhand tot mythe. 

Een van de charmes van Jensma's boek is dat hij deze zoektocht naar de ver
schillende verschijningsvormen van de Friese identiteit ruimschoots van contexten 
voorziet. Voor hem is de constructie van de Friese mens nauw verbonden 
met een reeks ingrijpende culturele processen. Zo passeren het veranderend 
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tijdsbewustzijn, de gewijzigde visie op de ruimte en de enorm toegenomen ver-
voersdynamiek van de negentiende eeuw de revue. De totstandkoming van het his
torisch besef dat Jensma in navolging van de Duitse historicus Koselleck in de acht
tiende eeuw plaatst, had een andere beleving van tijd en geschiedenis mogelijk 
gemaakt. Geschiedenis stelde de mens in staat zijn plaats op de beschavingsladder 
af te lezen. Dankzij de geschiedenis wisten Halbertsma en de zijnen de Friese ont
wikkelingsgang te reconstrueren en de eigen tijd te duiden. De negentiende-eeu-
wer reisde echter niet alleen frequenter in de tijd. Dankzij de stoommachine en de 
verbeterde verbindingen was hij ook veel beter in staat de ruimte te bereizen en 
nieuwe vergelijkende ervaringen op te doen. En juist deze nieuwe sensaties teza
men stelden de Friese werkende leden van de eerste helft van de negentiende eeuw 
in staat hun nieuwe visie op de verleden plattelandssamenleving te construeren. 

Ook de context van de constructie van de Friese identiteit van de tweede helft 
van de eeuw levert fraaie aanzetten voor een cultuurgeschiedenis van de negen
tiende eeuw op. De krant die na 1860 aan een snelle opmars begon, diende ook in 
Friesland als beschavingsthermometer en maakte dagelijks zichtbaar hoever de 
Friese samenleving op het pad van de vooruitgang was gevorderd. Ze maakt de 
inwoners van de provincie tegelijkertijd telkens weer bewust van de afstand tot het 
centrum, van de grote kloof tussen metropool en gehucht, tussen stadscultuur en 
plattelandscultuur en tussen heden en verleden. Ze bevorderde daarmee ook indi
rect de verheerlijking van het Friese plattelandsverleden die bij het Frysk Selskip de 
gemoederen zo bezighield. 

In dit beschavingsdebat was een onvermoede rol weggelegd voor de nieuwe 
wetenschap van de statistiek. De analyse hiervan levert een van Jensma's 
aardigste hoofdstukken op. Hij borduurt hierbij voort op een thema dat hij in zijn 
Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 
1997) al aan de orde had gesteld. Zijn kwantitatieve analyse van het universitaire 
onderwijs in de vorige eeuw had hij laten voorafgaan door een reeks interessante 
beschouwingen waarin de complexe relatie tussen getal en geschiedbeeld centraal 
stond. Ook het beeld van de Friese identiteit was, zo toont Jensma aan, sterk door 
het getal vertekend. In de tweede helft van de eeuw werden namelijk steeds meer 
statistische verslagen vervaardigd. Ze demonstreerden de positivistisch getinte 
inkleuring van de zogenaamde 'Wetenschap der Zamenleving' en dienden als uit
gangspunt voor de formulering van allerhande maatschappelijke verbeterings
voorstellen. Een bekende reeks vormen de rapporten over de toestand ten platte-
lande in de afzonderlijke provincies, opgemaakt ten behoeve van het vijfde 
Landbouwkundig congres van 1850. Van oudsher zijn deze verslagen als een bij
zondere bron voor de sociale geschiedenis beschouwd. Uiteraard was de betrouw
baarheid ervan voorwerp van debat, werd ideologiekritiek geleverd en hebben de 
gebruikers ook oog gehad voor het verschijnsel dat door de jacht op gemiddelden 
alle variëteit uit de historische ontwikkeling werd geëlimineerd. Principieel zijn 
deze bronnen echter nooit ter discussie gesteld. 

Op basis van teruggevonden archivalia die een zorgvuldige reconstructie van 
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de totstandkoming van deze rapporten mogelijk maakten, laat Jensma zien dat de 
bronnen op basis waarvan die rapporten zijn opgesteld, maar weinig met de histo
rische werkelijkheid van doen hebben en zeker niet als empirische verslagen 
beschouwd mogen worden. Ze hebben een 'vertoog' karakter. De verslagen blijken 
met cijfers geboetseerde illustraties van een bedachte werkelijkheid. Wanneer de 
deelrapporteurs hun rapporten opmaken, doen ze geen verslag van empirische 
onderzoek, van de veelvuldige gesprekken met arbeiders, van veldwerk in de dor
pen en gehuchten, maar produceren ze constructies naar een voorgezet beeld. Ze 
illustreren het paradoxale karakter van de appreciatie van het volk. Het platteland 
mocht dan de ziel van het volksbestaan huisvesten, het moest tegelijkertijd brood
nodig aan een burgerlijk beschavingsproces worden onderworpen. Daarom dien
den de omstandigheden schril gekleurd te worden om met des te meer overtuiging 
de noodzaak van die beschavingsarbeid te kunnen aantonen. Jensma heeft ook in 
een apart boekje de teksten van deze deelrapporten uitgegeven: Tien Friezen over 
armoede en zedenbederf. De bronnen van J.H. Beucker Andreae's Rapport betreffende 
een onderzoek naar den zedelijken en materialen toestand der arbeidende bevolking 
ten platten lande en van de middelen om dien zooveel mogelijk te verbeteren 
(Leeuwarden 1998). 

Historici vinden het vaak moeilijk een begaanbaar pad te banen tussen 
geschiedenis als een sociale werkelijkheid die empirisch benaderd kan worden en 
geschiedenis als culturele constructie. Ook Jensma's boek demonstreert dit dilem
ma. Met zichtbaar plezier analyseert Jensma de sociale en geografische spreiding 
van het Friese genootschapsleven en doet hij uitspraken over de penetratie van 
gedachtegoed in de samenleving. Aan de andere kant is hij er zich van bewust 
geworden dat niet alle geschiedverhalen direct naar een waarneembare werkelijk
heid verwijzen maar een vertoog vormen waarin de tijdgenoot zijn idealen, ang
sten en dromen vormgaf. 

De spanning tussen deze twee benaderingswijzen is nog een reden waarom 
Jensma's boek de moeite waard is. Jensma is aan de ene kant de kampioen van de 
traditionele sociale geschiedenis van ideeën die tot ver in de jaren tachtig de toon 
aangaf in de cultuurgeschiedenis en onder welke vlag veel mooi werk is verricht. 
Aan de andere kant is hij een recente bekeerling tot het cultureel constructivisme 
dat in de tweede helft van de jaren tachtig zijn intrede heeft gedaan, zonder overi
gens de sociale ideeëngeschiedenis geheel van de troon te kunnen stoten. Jensma's 
Tasje van Salverda laat zich daarom ook lezen als een zwerftocht tussen deze twee 
methodische paradigma's. 

Dat zwerftochtkarakter is er misschien de oorzaak van dat Jensma niet altijd 
even consequent is geweest. Zo wekt het enigszins verbazing dat, terwijl een begrip 
als de Friese identiteit consequent wordt 'gedeconstrueerd', begrippen als burgerij 
en sociale mobiliteit, die in zijn betoog zo'n centrale rol spelen, als onveranderlijke 
sociale verschijnselen worden gehanteerd. Dit stoort temeer daar Jensma zich niet 
altijd heeft weten te bevrijden van de neiging belangrijke verschijnselen te laten 
beginnen in de tijd waarmee hijzelf het meest vertrouwd is. Met andere woorden, 
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voor Jensma als negentiende-eeuwer gaan de wortels van de Friese identiteit niet 
verder terug dan de Franse Revolutie. Mijn kritiek op zijn boek concentreert zich 
op dit type problemen. Met een paar voorbeelden wil ik die kritiek illustreren. 

Van immense betekenis is de ontwikkeling van het nationale gevoel en de dis
cussie over de nationale identiteit van de tweede helft van de achttiende eeuw 
geweest. Jensma neemt hierbij de contemporaine retoriek veel te letterlijk. Te vaak 
gaan historici - en ook Jensma - ervan uit dat het nieuwe verlichte natiebesef en 
het traditionele provinciale particularisme op gespannen voet met elkaar stonden. 
Dat behoefde echter allerminst het geval te zijn. Recentelijk is herhaaldelijk 
beklemtoond dat de drie de staatsvormingsscenario's die tussen 1795 en 1798 
opgeld deden - federalisme, moderatisme en unitarisme - direct voortkwamen uit 
hetzelfde nieuwe culturele natiebesef van voor 1780 zonder dat aan het authentie
ke nationale karakter van een van de drie getwijfeld behoeft te worden. De kracht 
van het door de Verlichting geïnspireerde nieuwe nationale besef was dat het geen 
breuk behoefde te betekenen met de stedelijke en regionale loyaliteiten maar deze 
gevoelens juist kon overkoepelen. In een dergelijk licht moet ook het succes van 
het organisatiemodel van het Nut worden gezien. Van meet af aan was deze organi
satie immers op twee niveaus actief. De nationale maatschappij met haar zetel in 
Amsterdam was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven 
voor nationaal herstel. De departementen dienden deze plannen op lokaal niveau 
te verwezenlijken, terwijl ze tegelijkertijd door het organiseren van lezingen als 
medium fungeerden ter bevrediging van de culturele behoeften van de eigen 
leden. In het Nut liepen het traditionele regionale gemeenschapsgevoel en het 
nieuwe nationale eenheidsbesef naadloos in elkaar over. Niet voor niets is het 
organisatiemodel van het Nut tot ver in de twintigste eeuw voor allerhande natio
nale instellingen het lichtend voorbeeld geweest. In particularistische gewesten als 
Friesland en Zeeland kon het Nut als nationale instelling zo'n grote aanhang ver
werven omdat het zich zo moeiteloos naar provinciale noden kon plooien. 

Achter het na 1795 in gewesten als Zeeland en Friesland opgang makende ver
zet tegen Haagse centralisatie ging, in tegenstelling tot wat de traditionele historio
grafie stelt, nogal wat vernieuwingsdrang schuil. De hervormingsvoorstellen voor 
de Franeker universiteit maken dat prachtig zichtbaar. In dit door de Friese Staten 
gepresenteerde project werden praktisch alle verlangens gerealiseerd die in ver-
licht-nationale kring vanaf de jaren 1770 waren geformuleerd: volksverlichting, 
verruiming van de toegankelijkheid van het onderwijs en een opwaardering van de 
vaderlandse taal- letterkunde en geschiedenis, maar ze werden ingebed in een pro
vinciaal kader. Een onverdacht patriot en Bataaf als J.H.Swildens moest ook niets 
hebben van de eenheidsstaat. 'Plaatselyke zorg', zoals hij het formuleerde, bood de 
grootste zekerheid voor het dagelijkse bestaan. Het debat over de Friese identiteit 
in de kringen van het Fries Genootschap was daarom allerminst een simpele reac
tie op het nieuwe natiebesef van de late achttiende eeuw. Het was er op het nauwst 
mee verbonden. 

Het door Jensma gehanteerde burgerijbegrip is veel complexer dan hij doet 
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voorkomen. Jensma zoekt helaas nog aansluiting bij het traditionele burgerbegrip 
dat burgerschap vooral als een sociale categorie beschouwde. Men heeft die socia
le betekenis - zo weten we nu - ontleend aan het negentiende-eeuwse en vroeg-
twintigste eeuwse burgerbegrip. Vervolgens is die tijdgebonden visie teruggepro
jecteerd op het verleden. Daarmee is het begrip burger gereduceerd tot een schijn
bare eenduidigheid met een historisch constante betekenis en daaruit is het beeld 
van de eeuwig burgerlijke Republiek ontstaan. Niets is echter minder waar. In de 
Nederlandse geschiedenis is het begrip burger aan voortdurende herijking onder
hevig geweest en de tweede helft van de achttiende eeuw is een centrale fase in dat 
herwaarderingsproces. 

Halverwege de achttiende eeuw beschrijven veruit de meeste tijdgenoten hun 
staat als burger niet in sociale termen. Voor hen was burgerschap allereerst een 
juridisch concept. Een burger was een geprivilegieerd lid van de stedelijke 
gemeenschap en aan het burgerrecht waren tastbare economische, juridische en 
sociale voordelen verbonden. Dat konden bezitsrechten zijn, maar ook vrijstellin
gen van diensten of economische rechten. Deze rechten en plichten waren niet de 
resultante van geünificeerde wetgeving maar een optelsom van nationale, provin
ciale en lokale wetten en keuren die bovendien in de tijd evolueerde. Dit corpora
tieve burgerbegrip en niet een modern sociaal burgerconcept is de sleutel voor een 
goed begrip van de Nederlandse samenleving van het Ancien Regime. Ook met dat 
corporatieve burgerschap waren wel degelijk allerlei nog steeds als burgerlijk her
kenbare normen en waarden verbonden. Vanaf de late Middeleeuwen hadden 
stadsburgers burgerrecht een eigen burgercultuur ontwikkeld die ze binnen die 
stedelijke verhoudingen wilden laten prevaleren. Ten tijde van de Reformatie was 
hier nog een dimensie bijgekomen. Was de vroeg-moderne burgercultuur nog 
vooral een zaak van de stedelijke gemeenschap, ten tijde van Reformatie en 
Contrareformatie vindt een kleine groep nijvere predikers dat de doelgroep van dit 
burgerlijk waardenpatroon veel ruimer moet worden opgevat. Het ging de predi
kers van de nieuwe religieuze sensibiliteit om de totstandkoming van een in princi
pe ieder menselijk schepsel omvattende morele christengemeenschap als voorbe
reiding op en afspiegeling van Gods koninkrijk. 

Eerst ten tijde van de Verlichting krijgt het begrip burger pas zijn moderne, uni
versele betekenis. Verlichte hervormers ontwikkelen op basis van het idee dat de 
mens opvoedbaar is en verbeterd kan worden een nieuw samenlevingsideaal. Van 
die samenleving is iedereen zonder aanzien des persoons en in volledige gelijkheid 
burger, en voor alle burgers geldt in principe een nieuw normen- en waardenstelsel. 
Dat waardenstelsel vertoonde duidelijk sporen van de beschavingsoffensieven van 
de vroeg-moderne stedelingen en van de reformatoren, maar kreeg een eigen secu
liere invulling: de nieuwe verlichte burger was zelfredzaam, was in staat voor zich
zelf en zijn gezin te zorgen zonder op derden een beroep te hoeven doen, legde de 
nadruk op plicht en arbeid was bereid in carrière en reputatie veel te investeren, was 
gespitst op huiselijkheid en een deugdzame presentatie van welstand, maar wist ook 
een juiste balans tussen eigenbelang en gemeenschapszin in stand te houden. 
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Hiermee had het moderne ideaal van de universele morele burgergemeen
schap definitief vorm gekregen, als culturele constructie van een verlichte elite die 
met behulp van dit idee historische duiding en contekst probeerde te verschaffen 
voor de radicale problemen van achteruitgang en vernieuwing waarvoor de 
Republiek zich gesteld zag. In overeenstemming met de nieuwe betekenis die de 
geschiedenis in deze 'Sattelzeit' had gekregen, grensde men dit nieuwe morele bur
gerlijke universum ook in de tijd af. Dat proces kreeg in de Republiek een geheel 
eigen kleur. Dat idee van een morele burgergemeenschap, hoe nieuw ook, was 
allerminst een Nederlands unicum. Ook elders in Europa kan deze worden gere
construeerd. Er zijn echter ook grote verschillen. 

In Frankrijk bijvoorbeeld hadden vorst en oppositie een beeld van heden en 
verleden ontworpen van een door absolutisme en adelsregering gedomineerd volk. 
In Frankrijk was de stap naar een moreel burgerschap daarom erg groot. Zoals 
Mona Ozouf heeft uiteengezet was hiervoor de creatie van een radicaal nieuw 
mensbeeld noodzakelijk. In de Republiek verliep dit anders. Hier was het mogelijk, 
de zeventiende-eeuwse geschiedenis te interpreteren als de voorgeschiedenis van 
het nu opgeld doende moreel burgerlijk universum. Immers, in de ogen van de 
tijdgenoten had alleen het achttiende-eeuwse verval de continuïteit tussen de 
zeventiende-eeuwse en laat-achttiende eeuwse burgerwereld verbroken. Met de 
projectie van het volstrekt nieuwe burgerschapsideaal in het eerbiedwaardige 
zeventiende-eeuwse verleden werd de mythe van de continuïteit van het burgerlijk 
Nederland in het leven geroepen die tot op de dag van vandaag de historische 
beeldvorming heeft gekleurd. 
Halbertsma's constructie van de Friese identiteit is daarmee geen nieuwigheid 
maar een verschijnsel dat niet los te denken valt van het verlichte natiebesef en het 
verlichte burgerbegrip die vanaf de jaren 1770 in omloop kwamen. Dankzij de door 
Koselleck beschreven historische wende werd het toen mogelijk met behulp van 
het verleden nieuwe culturele constructies te ontwerpen die konden helpen het 
dagelijkse bestaan een nieuwe zin en een nieuwe betekenis te verschaffen. 

Voor een vraagstuk als sociale mobiliteit waarmee Halbertsma en de zijnen zo 
geworsteld hebben, geldt iets dergelijks. Wanneer we sociale mobiliteit alleen als 
een sociaal (historisch) verschijnsel en niet ook als een constructie beschouwen is 
het heel moeilijk te begrijpen waarover mensen als Halbertsma zich zo'n zorgen 
maakten. Sociaal-historisch onderzoek heeft immers uitgewezen dat de mobiliteit 
in de eerste helft van de negentiende eeuw nog maar uiterst gering was. Nu is 
sociale stijging in de klassieke standensamenleving altijd al een gecompliceerd 
thema geweest. Hoewel men altijd enige beperkte mobiliteit had geaccepteerd, 
was het uitgangspunt toch de onveranderlijkheid van de door de Schepper inge
stelde samenlevingsordening gebleven. Het nieuwe morele burgerideaal dat het 
burgerschap als het recht van een ieder beschouwde ook al diende men hiertoe wel 
te worden opgevoed, maakte sociale mobiliteit tot een natuurlijk en vooral ook 
noodzakelijk verschijnsel. Desalniettemin konden vanaf het midden van de acht
tiende eeuw nog maar weinig commentatoren met dit radicale concept goed uit de 
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voeten. Ze betreurden het verschijnsel zelfs, hoezeer ze de nieuwe burgeridealen 
ook onderschreven. In het spectatoriale tijdschrift de Philosooph van 1765 komt 
die ambivalente houding ten opzichte van sociale mobiliteit goed tot uitdrukking: 
Zie daar zo veele welgespierde Karels in Pigmeen veranderd, en zo veele vergenoegde Kruiers, 
lugtige Matroozen, of gelukkige Boeren in elendige Dorppreekers, hongerige Advokaten, 
schraale Geneesheeren, knorrende Praeceptoren, en kniezende Professors herschapen. 
Het is veel te simpel om de Philosooph op grond van deze uitlatingen als een ver
dediger van de onveranderlijke standensamenleving te kwalificeren. Het tijdschrift 
sneed een thematiek aan die de gemoederen in de achttiende eeuw en vroege 
negentiende eeuw voortdurend heeft beziggehouden en die met name door toe
doen van Rousseau grote bekendheid heeft gekregen: de thematiek van de span
ning tussen sociale en culturele mobiliteit en de vooruitgang aan de ene kant en de 
teloorgang van de traditionele gebondenheid en veiligheid die er het gevolg was 
aan de andere kant. 

In de revolutietijd werd het probleem nog aanzienlijk verscherpt. Aan de ene 
kant experimenteerde men alom met de vertaling van het moreel burgerschap in 
principiële politieke en juridische termen. De grote spanningen en vele mislukkin
gen die deze experimenten opleverden, vertaalden zich aan de andere kant in een 
uitdenken van steeds weer nieuwe sociale barrières. Nu sociale en politieke gelijk
heid rechten waren geworden, werden verlichte burgers verscheurd tussen hun 
droom over een menswaardige en gelijkwaardige toekomst voor iedereen waarin 
alle posities voor iedereen bereikbaar waren geworden en de grauwe en rauwe 
werkelijkheid van alle dag die nog zoveel lichtjaren van die paradijselijke toestand 
van de toekomst verwijderd scheen. In een dergelijke contekst worden vele nieuwe 
sociale verschijnselen van de eerste decennia van de negentiende eeuw veel beter 
verklaarbaar. 

Zo lijkt de introduktie van abstracte rechten in een Republiek waarin het infor
mele besluitvormingsproces een grote mate van burgerinvloed had mogelijk 
gemaakt, uiteindelijk een forse aderlating voor het democratisch gehalte van de 
samenleving te hebben betekend. Na een paar jaar experimenteren met algemeen 
kiesrecht, komt met ingang van 1798 een reductie van het niveau van politieke par
ticipatie op gang die ervoor zorgt dat ten tijde van koning Willem I nog nooit zo 
weinig mensen bij de besluitvorming zijn betrokken. 

Er is meer. Ook voor 1795 kende de Republiek markante sociale en hiërarchi
sche verschillen. In de vroeg-moderne stad woonden de verschillende sociale 
lagen echter vlak bij elkaar. Aan de gracht de stedelijke toplaag, in de lengtestraten 
geschoolde handwerkslieden, in de dwarsstraten de kleine winkeliers en de onge
schoolden terwijl de allerarmste stadsbevolking opgepakt leefde in de steegjes en 
gangen waarvan elke straat en gracht er een groot aantal kende. Deze ondergrond
se gangen en steegjes vormden de verbinding tussen de vele kelderwoningen en de 
achtererven met daarop weer een bonte verzameling kleine donkere en bouwvalli
ge woningen. Die fysieke nabijheid maakte sociale verschillen uiterst zichtbaar 
maar vereiste ook overbrugging ervan, met als resultaat een indrukwekkend 
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zelfregulerend systeem van contact en sociale controle, met behulp waarvan de 
stedelingen hadden geleerd te geven en te nemen. Opzichtig gedrag en uiterlijk 
vertoon waren in dit systeem onaanvaardbaar. Na 1800 komt aan deze voortduren
de sociale confrontatie met heilzame gevolgen een eind. In de nieuwe stadsplan
ning worden sociale groepen in eigen wijken ondergebracht. 

De negentiende eeuw ontwikkelt in romans (de Camera van Hildebrand is hier
van een prachtig voorbeeld), in kranten en sociale commentaren bovendien een 
nieuw discours waarin sociale scheiding wordt gethematiseerd. De kennis van hië
rarchische verschillen die voor 1795 klaarblijkelijk als natuurlijk en aangeboren 
was beschouwd, vond men met de komst van de juridische gelijkheid klaarblijke
lijk tekort schieten, met als resultaat een hausse in literatuur waarin die verschillen 
nog eens uitvoerig uiteen werden gezet. Het sluitstuk van deze nieuwerwetse hië-
rarchisering was het herstel van de adel in 1817. Allerlei families die zich voor 1795 
nog hadden laten voorstaan op hun stedelijk-burgerlijke wortels, haastten zich nu 
om een plaats te verwerven in Willem I's nieuwe adelsboek. Het burgerschap ver
loor daarmee eerst zijn juridische en vervolgens ook zijn verlicht-morele inkleu
ring met monolitische pretenties en ontwikkelde zich langzamerhand tot sociale 
categorie. 

Nu gaat het niet aan Jensma te verwijten dat hij geen volledige cultuurgeschie
denis van de negentiende eeuw heeft geschreven. Het bovenstaande diende vooral 
om zichtbaar te maken dat de periode rond 1800 meer interessante begrippen her
bergt, die met vrucht 'gedeconstrueerd', of nog beter, gehistoriseerd kunnen wor
den. Die exercitie maakt de vroege negentiende eeuw zoveel rijker, spannender en 
dynamischer dan het gangbare beeld. Het verschaft ook een ruimere context aan 
Jensma's hartverscheurende laatste pagina's waarin hij Halbertsma persoonlijke 
strijd met zijn stijgingsaspiraties uit de doeken doet. Halbertsma en de zijnen 
zaten midden in de chaotische sociale verhoudingen van de vroege negentiende 
eeuw en werden heen en weer getrokken tussen hun hoop op een liberale toe
komst, met name voor hun kinderen, en hun verheerlijking van het Friesland met 
de geïdealiseerde sociale verhoudingen van hun jeugd. Voor de kinderen 
Halbertsma eindigde de sociale stijgingsdwang waaraan hun vader hen had onder
werpen in dood en verderf, in zelfdoding en krankzinnigheid. Jensma's boek krijgt 
daarmee een dramatische apotheose waarin het historische en het persoonlijke op 
schitterende wijze met elkaar worden verbonden. Jensma's boek is daarmee een 
leerboek voor historie en leven geworden en een mooier compliment bestaat er 
voor de historicus in mijn ogen niet. 

Hier besproken: Goffe Jensma, Het rode tasje van Salverda. Burgerlijk bewustzijn en 
Friese identiteit in de negentiende eeuw. (Fryske Histoaryske Rige, XVI, 
Leeuwarden: Fryske Akademy 1998, 317 blz. ISBN 90-6171-852-X). 

, * 



BRONNEN EN EGODUCUMENTEN 

Pier Winsemius' afschriften van enkele historische 
aantekeningen van Isbrandus van Harderwij ck 
(1559-1571) en van de Memoriën van Matthijs 
Heymans (1571-1580) 

ONNO HELLINGA 

'[De Memoriën van Heymans] bevatten geschiedkundige aanteekeningen uit de jaren 1571 
tot en met aanvang 1580 en vullen hier en daar niet onaardig aan, hetgeen bij andere 
geschiedschrijvers staat vermeld, terwijl er ook veel in voorkomt, wat reeds van elders 
bekend was.' 
AJ.Andreae, 1896.' 

Inleiding 

Uit het zestiende-eeuwse Friesland zijn betrekkelijk weinig egodocumenten 
bewaard gebleven. In zijn Repertoarium komt Gosse Blom tot het aantal van der
tien.2 Dankzij Pier Winsemius (1586-1644), sinds 1616 landshistoricus, kunnen 
aan dat getal twee schrijvers worden toegevoegd: de Lidlumer abt Isbrandus van 
Harderwijck (1515-1571) en de substituut-griffier Matthijs Heymans (overl. 
1584). Beiden lieten geschriften na die als egodocumenten kunnen worden aan
gemerkt. Winsemius heeft ze beide in handen gehad en er uittreksels uit 
gemaakt. Alleen deze excerpten hebben de tand des tijds doorstaan en bevinden 
zich tegenwoordig in de handschriftencollectie van de Provinsjale Biblioteek.'6 

Aanvankelijk was het mijn bedoeling om alleen de Memoriën van Heymans te 
publiceren. Een later daarbij gemaakte kanttekening van Winsemius zelf, waarin 
naar Isbrandus van Harderwijck wordt verwezen, zette mij echter op het spoor 
van de aantekeningen van deze abt. Dat het een dwaalspoor zou blijken was niet 
te voorzien. De door Winsemius afgeschreven aantekeningen van Isbrandus 
beslaan niet meer dan één recto foliovel, zijn amper interessant te noemen en het 
papier nauwelijks waard om gedrukt te worden. Dat ik ze in de literatuur nog 
nooit geciteerd had aangetroffen verbaasde mij niet langer. Wat Winsemius met 
zijn verwijzing naar deze, uit de literatuur wel degelijk bekende abt beoogde, bleef 
ondertussen een raadsel. Vervolgvragen werden tevergeefs gesteld: hoe had 
Winsemius de hand weten te leggen op het veertig, vijftig jaar oude werk van een 
Friese abt, die als protestant zijn laatste jaren in Duitsland sleet en in Keulen over
leed? Hypotheses werden zonder resultaat geformuleerd: liep er een verbinding 
via de eerste landshistoricus van Friesland, de bekende Suffridus Petrus, die als 
zodanig in Keulen werkte en daar in 1597 aan zijn einde kwam? Want hadden 
Gedeputeerde Staten nadien niet tot tweemaal toe een bode naar Keulen gestuurd 
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om 150 gulden aan het sterfhuis van Petrus uit te keren op voorwaarde van over
dracht van de 'papieren, monumenten en schriften', die op de Friese geschiedenis 
betrekking hadden en door de landshistoricus waren verzameld en (af) geschre
ven?4 

De resultaten vielen kortom tegen. Toch heb ik gemeend de lezer er verslag 
van te moeten doen en het werk van Isbrandus en Heymans in één artikel te 
publiceren. Niet alleen sluiten de aantekeningen van Isbrandus qua chronologie 
naadloos bij de Memoriën van Heymans aan, ze beschrijven ook twee ingrijpen
de gebeurtenissen, de beeldenstorm (1566) en de allerheiligenvloed (1570), die in 
grote lijn bepalend zijn geweest voor het turbulente en revolutionaire verloop 
van het aansluitende decennium, dat in de Memoriën centraal staat. Zonder 
beeldenstorm geen Nederlandse Opstand en zonder allerheiligenvloed geen 
Stenen Man. Is de invloed van deze stormvloed, een van de grootste rampen die 
Nederland ooit getroffen heeft, op het (militaire) verloop van de Opstand overi
gens niet altijd onderbelicht gebleven c.q. onderschat geweest? Alva heeft in 
ieder geval het militaire potentieel van bijvoorbeeld Holland, destijds een groten
deels blank staand gebied, veel te zwak ingeschat.5 Zonder kennis van deze twee 
stormen is het leven en werk van Heymans lastig te verstaan. Isbrandus krijgt in 
deze publicatie dus de taak om Heymans in te leiden en mag als het ware meelif
ten op diens historiografische merites. Bovendien is er geen resultaat zo negatief 
of er zitten wel positieve kanten aan en terloops kunnen enkele onvolkomenhe
den worden rechtgezet. Daarom eerst aandacht voor de twee auteurs en hun 
werk. 

Isbrandus van Harderwijck 

Isbrandus werd rond 1515 in Harderwijk geboren en geldt volgens de 
Encyclopedie van Friesland als een 'hervormingsgezind rooms-katholiek geeste
lijke'.6 Na een opleiding te Deventer werd hij priester gewijd in het premonstra-
tenzer klooster te Lidlum. Hij werkte in Menaldum als kapelaan en naderhand 
als pastoor in achtereenvolgens Spannum en Berlikum, alle drie kerspels zijn 
klooster onderhorig. In 1545 legde hij de monnikspij af en toog naar Wittenberg, 
waar hij zich vijfjaar lang verdiepte in het lutheranisme. Dat belette hem niet om 
bij terugkeer opnieuw pastoor van Spannum te worden en in 1553 zelfs abt van 
Lidlum. Als zodanig speelde hij een rol in de Friese politiek. In 1569 keerde hij het 
kloosterleven andermaal de rug toe, kreeg een jaargeld toegewezen en vertrok 
naar Oostfriesland. In Emden huwde hij een voormalige kloosterlinge en was hij 
actief bij de voorbereiding van de aldaar in 1571 gehouden synode. Datzelfde jaar 
vertrok hij naar Frankfurt, waar zijn vrouw aan de pest overleed. Nog later in 
1571 te Keulen bezweek Isbrandus ook zelf aan deze ziekte. 

Volgens de catalogus beslaan de aantekeningen van Isbrandus de periode 
1559-1576. Dit kan niet juist zijn want hij overleed immers in 1571. Het misver
stand is te wijten aan een kennelijke verschrijving van Winsemius, want ook deze 
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wist als geen ander dat de 'grote beeldenstorm' in 1566 plaatsvond (en inderdaad 
'omtrent 18 augustus'), maar zeker niet in 1576. In zijn typering van deze groot
scheepse kerkschendingen als 'groot' zal Isbrandus niet uniek zijn, maar het ken
schetst de man wel. De beeldenstorm was de lont die het politiek-religieuze 
kruitvat van de Nederlandse Opstand deed ontbranden. De keuze was voortaan 
tussen de koning van Spanje of de prins van Oranje, tussen Rome of Genève: 
twee onverzoenlijke tegenstellingen, wars van elk compromis, zoals de grote 
middengroeperingen tot hun eigen politiek onvermogen weldra zouden ervaren. 
Isbrandus brak tweemaal met de moederkerk en koos even zo vaak voor de refor
matie. Met recht bestempelt J.J. Woltjer hem daarom als een overgangsfiguur.7 

In totaal zijn er van Isbrandus vijf korte aantekeningen bewaard gebleven, 
waarvan er twee aan de allerheiligenvloed zijn gewijd, de zware stormvloed, die 
op 1 november 1570 het overgrote deel van Groningen, Friesland, Holland en 
Zeeland onder water zette en naar schatting aan 25.000 Nederlanders het leven 
kostte. Isbrandus beschrijft hoe het water soms op manshoogte over dijken sloeg, 
maar de aantallen slachtoffers die hij noemt zijn zwaar overdreven: alleen in 
Friesland zouden al 20.000 mensen verdronken zijn, van wie niet minder dan 
5000 in de beide Dongeradelen. In 'Groningerland' zouden 7000 mensen het 
leven hebben gelaten en bovendien vielen daar maar liefst 70.000 stuks rundvee 
te betreuren. Opmerkelijk is dat we nagenoeg dezelfde cijfers terugvinden bij Jan 
Fruytiers, die evenals Isbrandus in Oostfriesland getuige van de ramp was en er 
in 1571 een berijmd verhaal over publiceerde. Alleen voor het aantal doden in 
Stad en Lande geeft hij een iets hoger cijfer: 8000 à 9000.8 We zullen maar aanne
men dat Isbrandus en Fruytiers dezelfde geruchten hebben opgetekend. Deze 
excessieve cijfers zijn voor Friesland bij Winsemius, die zich beroept op medede
lingen van 'degenen welke omtrent deze tijden geleefd hebben', in zijn Chronique 
terug te vinden.9 In werkelijkheid kwamen tussen Vlie en Lauwers, zoals uit des
tijds officieel opgemaakte rapporten blijkt, bijna 3000 mensen door het natuur
geweld om het leven.10 

Bijzondere natuurverschijnselen hadden eveneens Isbrandus' speciale 
belangstelling: zo werden er op 8 februari 1566 vijf zonnen en drie regenbogen 
aan de hemel waargenomen, een fenomeen dat op 5 mei 1571 opnieuw werd 
gesignaleerd. Als zijn tijdgenoten zal hij er onheilstekens in hebben gezien: wel
licht een voorbode van de 'grote beeldenstorm' en de aankondiging van zijn 
eigen dood. 

Opstand en onderdrukking 

De Memoriën beginnen met de inscriptie die nog altijd staat te lezen op de 
gedenksteen boven de hoofdingang van de Kanselarij aan de Turfmarkt te 
Leeuwarden. Op 7 november 1571 werd deze nieuwe zetel van bestuur en recht
spraak in gebruik genomen. De bouw had al vijfjaar in beslag genomen, zonder 
dat de beoogde symmetrie was gerealiseerd. Hoewel dus kleiner dan op de 
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'tekentafel' was het niettemin een majestueus gebouw, dat hoog boven de stad 
uittorende en in alles de macht van de koning uitstraalde. 'Philips de Katholieke' 
is dan ook de eerste die in de inscriptie wordt genoemd en wat volgt is de hele 
bestuurspiramide van stadhouder, president, raadsheren, rentmeester, procureur 
en griffier. Grote afwezige in deze rij is de landvoogd, die in de persoon van de 
hertog van Alva de macht van Philips II in de Nederlanden al enkele jaren op 
tirannieke wijze vertegenwoordigde. En machtig was de koning toen het Hof van 
Friesland eind 1571 voor het eerst zijn nieuwe residentie betrok. 

Toen Alva in 1567 met zijn leger in de Nederlanden aankwam om de opstan
delingen en beeldenstormers mores te leren, waren duizenden met Willem van 
Oranje uitgeweken. Alva's militaire suprematie bleek het volgende jaar, toen hij 
het invasieleger van Oranjes broer Lodewijk van Nassau in het Noorden vernieti
gend versloeg en dat van de prins zelf in het Zuiden liet verlopen. Sindsdien voer
de de Spaanse hertog een strenge centralisatiepolitiek, waarbij tal van privileges 
werden geschonden en buitengewone belastingen doorgedrukt. Ook in het 
Noorden voerde repressie sinds 1567 de boventoon. Weliswaar was de beelden
storm hier veel rustiger en geordender verlopen dan in het Zuiden, toch zagen 
ook in Friesland honderden zich gedwongen de wijk te nemen, zo ze niet naar de 
wapens grepen en in 1568 aan de zijde van de Nassaus meestreden of als water
geus de kusten afstroopten. De regering antwoordde met harde hand en weldra 
gold de Kanselarij als een van de pijlers van de Spaanse tirannie,11 waar menig 
ketter of rebel het doodvonnis over zich hoorde uitspreken. 

Rechterhand van Alva in Friesland (en Groningen) was Caspar de Robles 
(1527-1585),12 sinds 1569 bevelhebber van het buitenlandse garnizoen in de 
Martinistad, vanaf 1572 als luitenant-stadhouder van de graaf van Megen en na 
1573 als stadhouder van Friesland en Stad en Lande. In maart 1572 werd De 
Robles benoemd tot voorzitter van een arbitragecommissie, die de geschillen 
tussen de binnen- en buitendijkers der Vijfdelen moest beslechten. Door dit con
flict over de onderhoudsplicht waren de dijken, die door de allerheiligenvloed op 
sommige plaatsen volledig waren weggeslagen, nog steeds niet op de toenmalige 
'deltahoogte' hersteld. De Robles was koud in Friesland aangekomen toen ook 
hier de opstand uitbrak en Sneek, Bolsward en Franeker zich aan de zijde van 
Oranje schaarden. De hele zomer had De Robles zijn handen vol met het neer
slaan van de rebellie en in 1573 kreeg hij opdracht aan het beleg van Haarlem 
deel te nemen. Het noodzakelijke dijkonderhoud bleef daardoor achterwege en 
toen het land in de nacht van 20 op 21 augustus 1573 andermaal door een zware 
noordwester 'tempeest' werd getroffen, braken opnieuw de dijken 'aan alle kan
ten' door en verdronken er wederom 'zeer veel beesten en mensen', aldus 
Heymans. Vanaf dat moment had de stadhouder nog maar weinig overtuigings
kracht nodig om zijn plannen door te zetten en in 1575 werd zijn 'deltaplan' vol
tooid. Op 20 juli 1576 vermeldt Heymans hoe op de zeedijk ten noorden van 
Harlingen een 'terminus' werd opgericht, die voortaan de scheiding vormde tus
sen de binnen- en buitendijkers. Nog altijd draagt deze stenen zuil de dubbele 
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beeltenis van Caspar de Robles, die sindsdien in de volksmond bekend staat als 
De Stiennen Man. 

De contrareformatie werd al even krachtig van bovenaf opgelegd. En ook hier 
kon Friesland van meespreken: zo had Leeuwarden in 1570 zijn eerste (en enige) 
bisschop gekregen, Cunerus Petri, die geen andere missie had dan de besluiten 
van het Concilie van Trente ook in Friesland door te voeren en het reformatorisch 
gedachtengoed met wortel en tak uit te roeien. Dat hij zijn taak serieus nam blijkt 
een enkele keer uit de Memoriën: op 18 augustus 1573 verklaarde hij 'ter voor
schreven plaetse niet te willen compareren omdat [het] in een herberge was'. 

Matthijs Heymans 

Wie in 1568 door de centrale regering te Brussel tot substituut in Friesland werd 
benoemd, kan niet anders dan een loyaal aanhanger van Alva's bewind zijn 
geweest. Binnen het rigide beleid van de ijzeren hertog was alleen plaats voor 
gezagsgetrouwe dienaren van de kroon, die 's konings bevelen zonder omwegen 
ten uitvoer legden en zich een vroom zoon van de rooms-katholieke moederkerk 
betoonden.13 Een van hen moet Matthijs Heymans zijn geweest. 

Over het leven van Heymans is veel minder bekend dan van Isbrandus van 
Harderwijck. Zo zijn over jaar en plaats van zijn geboorte geen gegevens voor
handen, al veronderstelt Oebele Vries op goede gronden dat hij in het Brabantse 
geboren en getogen was: al in 1449 wordt daar een Matthias Heymans vermeld 
en ook in latere decennia komt de familienaam er zeer frequent voor.14 Hoe dit 
ook zij, eerst zeker is dat Heymans in 1568 'substituut-griffier en secretaris' van 
het Hof van Friesland werd. Dat ambt was in 1549 ingesteld en Heymans was de 
tweede die het bekleedde. Evenals de griffier was hij niet verzekerd van een vast 
traktement maar werkte hij 'op salaris'. Bij een regeling uit 1550 was bepaald dat 
de griffier voortaan recht had op tweederde en de substituut op eenderde deel 
van de 'profijten' die uit hun werkzaamheden voortvloeiden.15 

Dat Heymans goed katholiek was blijkt ook uit een tweetal nevenfuncties, die 
hij in de loop der jaren heeft bekleed. In de jaren rond 1577 komen we hem tegen 
als rentmeester van het kapittel van de 'dom' van Leeuwarden en als ontvanger 
van de 'opkomsten' van het Haskerconvent.16 Het tegelijk bekleden van meerdere 
functies kon ook zijn nadelen hebben. De overheid kampte in maart 1577 met 
acuut geldgebrek, had dringend contanten nodig en zag geen andere uitweg dan 
aan kapitaalkrachtigen een gedwongen lening op te leggen. Uit hoofde van zijn 
functies moest Heymans in totaal 1000 gulden voorschieten, evenveel als bis
schop Cunerus Petri en rentmeester-generaal Boudewijn van Loo. Alleen Hero 
van Burmania, de ontvanger-generaal van de floreenrente, kreeg een hoger 
bedrag opgelegd en spande met 1500 gulden de kroon. Dat er vooral van de ont
vangers werd verwacht dat ze contanten in huis hadden, blijkt ook als we kijken 
naar de opbouw van de aan Heymans opgelegde heffing: als rentmeester van het 
kapittel en het convent respectievelijk 500 en 300 gulden en als substituut het 
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resterende bedrag; de functionarissen van het Hof werden als afzonderlijke groep 
aangeslagen. Daarbinnen sloeg Heymans met 200 gulden geen slecht figuur. 
Hoewel het gemiddelde bedrag voor de raadsheren hoger was kwamen enkelen 
voor minder op de lijst, waarbij de procureur-generaal met slechts 50 gulden in 
het oog springt. En zoals de verdeling van de profijten was moest de griffier het 
dubbele van zijn substituut op tafel leggen.17 

Heymans' spaansgezindheid blijkt ook uit zijn huwelijk met Tineke van der 
Haule, dat in de jaren 1570 zal zijn gesloten.18 Haar vader Eelcke van der Haule 
was advocaat voor het Hof van Friesland en in 1570 executeur-testamentair van 
Balthasar van Warkutsch, in leven maarschalk op het Blokhuis te Leeuwarden.19 

Eelco Haulanus - zoals we hem ook in de bronnen tegenkomen - was dus een 
vertrouwensman van de bevelhebber van de dwangburcht die de stad nu al 
decennia in een militaire houdgreep hield, een 'dwangnagel der vrijheid' en 
evenzeer symbool van Spaanse tirannie, waar ter dood veroordeelden in afwach
ting van hun terechtstelling gevangen werden gehouden. Ook Heymans' zwager 
was koningsgezind. Arendt van der Haule streed als 'adelman' in Spaanse dienst 
en behoorde tot de ballingen die na de omwenteling van 1580 uitweken.20 

Dat lot was uiteindelijk ook Matthijs Heymans beschoren. Toen Friesland met 
het ondertekenen van de Pacificatie van Gent opnieuw voor de Opstand had 
gekozen was er sinds 1578 voor een koningsgezind ambtenaar als Heymans geen 
plaats meer op de burelen van de Kanselarij.21 En toen twee jaar later de reforma
tie werd doorgevoerd zagen vele overtuigde katholieken zich gedwongen hun 
heil elders te zoeken. Deze val en vlucht van de katholieke koningsgezinden en 
de wording van de (latere) Republiek vormen voor Heymans stof tot schrijven. 
We lezen over de gevangenneming van Caspar de Robles en Cunerus Petri, over 
raadsheren die zich 'van kanten en uit de rook' hielden, de installatie van een 
geheel nieuw Hof, Rennenberg en de Unie van Utrecht. De Memoriën eindigen 
plotseling, midden in de beschrijving van de verovering van het Blokhuis te 
Leeuwarden op 1 februari 1580 toen de opstandelingen in Friesland definitief de 
macht grepen; alsof Heymans in allerijl achter de schrijftafel vandaan is wegge
vlucht. Maar niets is minder waar. Heymans bleef na deze staatsgreep nog gerui
me tijd in de Friese hoofdstad wonen — aan het kerkhof bij de Grote Kerk — en 
werd nog op 14 september 1580 tot rentmeester van het Old Burger Weeshuis 
verkoren. Op 17 juni 1581 wordt hij voor het laatst in Leeuwarden aangetroffen, 
toen hij de voogden voor de ontvangst van ruim vijf goudgulden kwiteerde, die 
hij gedurende zijn rentmeesterschap meer had uitgegeven dan ontvangen.22 

Misschien was de toen ophanden zijnde 'verlatinge' van Philips II wel de directe 
aanleiding dat Heymans zijn heil elders ging zoeken en niet zozeer de breuk met 
de moederkerk. 

Naderhand hield Heymans zich in Groningen23 op, dat toen nog in Spaanse 
handen was en waar hij in 1584 kwam te overlijden, vermoedelijk nog in de 
kracht van zijn leven. Hij werd bijgezet bij de minderbroeders aldaar24 en zijn 
vrouw Tineke bleef achter met drie kleine kinderen: Aeltie, Eelke en Matthijs 
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Heymans (± 1583-1634). Later is de weduwe hertrouwd met Tierck van Teetlum, 
bij wie ze rond 1592 nog een dochter Pytie kreeg.25 Of het gezin toen al naar 
Friesland was teruggekeerd of eerst na de Reductie van Groningen (1594) blijkt 
nergens, maar in de zeventiende eeuw worden de kinderen (opnieuw) in 
Leeuwarden aangetroffen.26 

In zijn inleiding bij de uitgave van het 'Dagboek of aanteekeningen van Dr. 
Georgius Westendorp 1566-1578' spreekt H.O. Feith het vermoeden uit dat dit 
dagregister in het bezit van 'onze' Matthijs Heymans is geweest. Heymans en 
Westendorp hebben elkaar goed gekend. Westendorp was raadsheer in het Hof 
van Friesland en in de Memoriën valt na te lezen wie hem op 14 augustus 1577 in 
Leeuwarden gevangennam en naar het Blokhuis overbracht. Feith baseert zijn 
vermoeden op een aantekening, die qua hand en inhoud geheel afwijkt van 
Westendorps schrift en die op 17 augustus 1581 staat gedateerd: Anno 1604:filius 
meus Matthias Heymans natus est versperi circiter horam decimam (anno 1604 is 
mijn zoon Matthias Heymans 's avonds omstreeks tien uur geboren).27 Aangezien 
alleen het uur en jaar van de geboorte worden vermeld en niet de datum, dringt 
de conclusie zich op dat dit kind op 17 augustus 1604 het levenslicht zag. 
Waarom zou de geboorte anders bij die datum uit 1581 zijn neergeschreven? De 
aantekening zelf kan derhalve onmogelijk uit 1581 dateren c.q. van de hand van 
de oud-substituut zijn, zoals Feith min of meer impliceert. 

Maar deze halve weerlegging sluit niet uit dat Heymans het dagboek van 
Westendorp niet in zijn bezit kan hebben gehad. Hij zou het nagelaten kunnen 
hebben aan zijn oudste zoon, de jurist dr. Eelke Heymans, die in 1603 tot advo
caat voor het Hof van Friesland werd toegelaten - lykas pake Eelke - en op 30 sep
tember dat jaar voor het Gerecht van Leeuwarden in het huwelijk trad. Dat deze 
zich ruim tien maanden later de trotse vader van een kleine Matthias mocht noe
men, zal uit vergelijking van zijn handschrift ten overvloede blijken.28 Iemand die 
de geschriften van Westendorp voor het nageslacht bewaard heeft, zal ook de 
Memoriën van zijn vader hebben gekoesterd. Het lijkt mij dan ook wel duidelijk 
van wie Winsemius inzage in dit werk heeft gekregen. De advocaat en de land-
schapshistoricus waren tijdgenoten en kunnen elkaar op weg van en naar de 
Kanselarij en het belendende Landschapshuis onmogelijk hebben misgelopen.29 

Heymans' Memoriën of Winsemius' excerpten? 

Alleen Winsemius had de beschikking over de originele Memoriën van Heymans, 
toen hij op 2 oktober 1618 begon te 'besogneren' in de 'brieven ende stucken ofte 
memoriën van w. den greffier Heymans'. Wellicht moeten we ons daarbij een los
bladig pak papier voorstellen, waartussen zich misschien ook (concepten en 
afschriften van) akten bevonden die Heymans ambtshalve had verkregen, eventu
eel met plaats voor eigen aantekeningen op de achterkant. Moeten we bij 
Memoriën meer denken aan memoires of eerder aan dagboekaantekeningen? Wij 
zullen nooit weten hoe de oorspronkelijke Memoriën van Heymans zich verhouden 
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tot excerpten die Winsemius er uittrok. Want hoe selecteerde de landshistoricus 
en in hoeverre schreef hij deze selecties integraal af of vatte hij ook wel 'stukken 
of memoriën' in zijn eigen woorden samen? Zeggen de Memoriën meer over 
Winsemius dan over Heymans? Slechts een enkele maal schijnt er licht op deze 
vragen. 

Zo selecteerde Winsemius aanvankelijk: '12 octobris 1573 is de grave van 
Bossu...'. Maar bij nader inzien vond hij het vermelden van de slag op de 
Zuiderzee en de gevangenneming van Bossu toch niet de moeite waard, veran
derde de datum met twee simpele haaltjes in '15 octobris 1573', zette een streep 
door de graaf van Bossu en vervolgde met een omslag over de floreenrente. 
Winsemius was nu eenmaal in dienst van de Friese Staten en zijn blikveld reikte 
nauwelijks verder dan de palen van dat gewest, terwijl Heymans met ontsteltenis 
zal hebben vernomen van de overwinning van de geuzen, die nadien de zee 
beheersten. 

Eenmaal blijkt onomstotelijk dat Winsemius integraal uit Heymans citeert en 
kunnen we zelfs over de schouder van de schrijvende substituut meelezen: 'daer-
nae quamen ook, sonder dat ick den dach heb onthouden, op 't Blockhuys de 
andere capiteynen, wesende tusschen den 12 en 18 meert [1577].' De eerste per
soon enkelvoud komt verder in de Memoriën niet voor, maar als Heymans zich 
op 19 januari 1579 met de griffier Eemskerck bij Gedeputeerde Staten aandient 
om inzage te verlenen in het appointement, dat door landvoogd Matthias op een 
rekest van het geschorste Hof van Friesland was verleend, wordt hij driemaal bij 
de eigen achternaam genoemd. Zo Heymans anders nog gebeurtenissen uit de 
privésfeer heeft opgetekend, Winsemius was er niet in geïnteresseerd en heeft er 
niets van overgenomen. 

Eenmaal lijkt er een officieel stuk te worden beschreven. In één 'memorie' 
staat namelijk vermeld hoe op 28 oktober 1579 'en enige dagen daaraanvolgende' 
het Hof van Friesland en de 'lage raad en bevellieden' van de vier espels van 
Leeuwarden afspraken hebben gemaakt tot het houden van inzamelingsacties 
voor de stadsarmen en dat die maatregelen bij ordonnantie van 22 december 
1579 'gepubliceerd en voorts geëffectueerd' zijn geworden. Nu is het geenszins 
duidelijk of Heymans hier aan het woord is of dat we te maken hebben met een 
regest van de historicus. Wat dan nog volgt is de niet voltooide beschrijving van 
de verovering van het Blokhuis, zodat het evengoed Winsemius geweest kan zijn, 
die de pen zo pardoes heeft neergelegd. 

Over het algemeen denk ik toch dat we meer van de substituut dan van de 
historicus tegenkomen. Het kunnen toch alleen maar Heymans' woorden zijn als 
strijdlustig wordt vermeld hoe er in 1573 schepen worden uitgerust 'om de geu
zen en vijand onder ogen te zien en met hen te slaan'. En wanneer in 1574 
Hindeloopen door 'enige kwaadwilligen' wordt geplunderd en stadhouder en 
raadsheren als 'mijnheer' worden betiteld, weten we opnieuw dat hier een tijdge
noot spreekt. Doorgaans hebben de Memoriën echter een neutrale, beschrijven
de toon, waar Winsemius dan mogelijk incidenteel achter schuilgaat. Heymans' 
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realisme blijkt ook uit tussenzinnetjes als 'zo men zeide', waarmee hij niet alleen 
geruchten van de harde feiten onderscheidt, maar zichzelf als getuige ook weer 
op de voorgrond plaatst. 

Receptie 

Hoe is de receptie van de Memoriën van Heymans in de loop der tijden geweest? 
Zonder de excerpten van Pier Winsemius zouden we nooit van het bestaan ervan 
hebben geweten. Naderhand heeft Simon Abbes Gabbema (1628-1688), die als 
landshistoricus de beschikking over Winsemius' intellectuele nalatenschap had, 
in zijn Nederlandse Watervloeden gegevens aan Heymans ontleend.30 Na 
Gabbema's overlijden maakten de Memoriën deel uit van de Collectie Gabbema 
van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden, die in 1854 aan het Friesch 
Genootschap in bewaring werd gegeven. In 1911 is deze collectie uiteengevallen, 
toen zij aan verschillende archieven en bibliotheken in eigendom werd afge
staan. De Memoriën kwamen met tal van andere handschriften aan de 
Provinsjale Biblioteek,31 waar ze sindsdien verplichte stof vormen voor historici, 
die zich even grondig als G. Kramer, J.I. Woltjer, H.J. Oldenhof en O. Vries in de 
Friese bijdrage aan de Nederlandse Opstand willen verdiepen. 

A.J. Andreae 

De Provinsjale Biblioteek bezit tevens een manuscript van de hand van Arnoldus 
Johannes Andreae (1845-1899), de Kollumer notaris, die eind negentiende eeuw 
een geannoteerde uitgave van de Excerpten uit de Memoriën van den Griffier 
Heymans voorbereidde en ook nagenoeg voltooide, maar van de gang naar de 
drukker heeft afgezien.32 Aan zijn constitutie kan het niet gelegen hebben, want 
Andreae heeft uit zijn laatste levensjaren nog vele publicaties op zijn naam 
staan.33 Hij geldt als een verdienstelijk amateur-historicus wiens studies over 
Kollum en omgeving nog altijd onvervangbaar zijn. Zijn 'Verzet der Friezen tegen 
de Spaansche dwingelandij' (1886-1888) en Nalezing op de naamlijst van griet
mannen (1893) zijn biografische naslagwerken, die nog altijd geraadpleegd wor
den.34 De oudheidkamer in Kollum draagt zijn naam. 

Andreae lijkt als paleograaf minder succesvol, had althans zichtbaar moeite 
met het lastige handschrift van Winsemius. Diens kanttekening die mij op het 
spoor van Isbrandus zette, werd door Andreae als 'onleesbaar' gekwalificeerd. 
Zijn transcriptie telt veel vraagtekens en onbegrepen slechtlopende zinnen. 
Enkele voorbeelden: waar Winsemius naar aanleiding van een omstreden omslag 
over de floreenrente schreef: 'is de uytschrijvinghe suffreert, gelijck als spottelijck 
geaccordeert', las Andreae: 'is de uytschrijvinghe frusteert, als 't letterlijck gedaen 
is'; en waar de notaris las: 'dat de gouverneur van Vrieslant sich wilde vinden 
ende de provinciën van Gelderland, Holland, Overijssel, Utrecht, Gron.land, 
Coevorden en Lingen', schreef de historicus: 'dat de provincie van Vrieslant sich 
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wilde uniëren met de provinciën van Gelderland, Holland, Zeeland [!], Overijssel, 
Utrecht, Groninghen, Landt, Coeverden ende Lingen'. Of Andreae zich bewust 
was van dergelijke onvolkomenheden en daarom van publicatie heeft afgezien, 
zal wel altijd een vraag blijven. Ik heb nog met de gedachte gespeeld om als pos
tuum eerbetoon de door Andreae samengestelde annotatie hierbij integraal in 
het notenapparaat op te nemen, maar kritisch beschouwd bood zij ons weinig 
meer dan een blik in zijn bibliotheek. En het belang van zijn inleiding is inmid
dels ondervangen. 

De aantekeningen van Isbrandus van Harderwijck35 

'Eenige historische aanteekeningen van den abt Ysbrandus Harderwijk door de 
hand van den geschiedschrijver Winsemius.'36 

Op 1559 - Rursum cum prenominatis primariis Brugam profectam, Philippum 
regem abeuntem suasque pranti cum comitibus et baronibus, tradentem cosam 
internam. 

In 't jaer 1566 den 8 febr. nae x uuren sijn vijff sonnen ende drie regenbogen 
gesien, ende hebben sich in den jaere 1571 wederom op denselven dach ver-
thoont als den 15 maius. 

Den 18 aug. ontrent deser tijdt geschiede de groote beeltstorminghe 1566.37 

Anno 1570 is over allen landen soo grooten watervloet geweest, dattet water 
boven sommighe dijeken een manhoogte overvloeide. 

1 november [1570) sijn in Dongerdeel in 2 grietenijen ontrent vijffduysent 
menschen buyten 't vee verdroncken; in Westvrieslant 20.000 menschen; in 
Hensig, Westerkwartyr [?], Oud- [?] ende Embdampen [?] in Groningerlant 7000 
ende 70.000 hoornbeesten. 

E vectis abbatu Domino Isbrando Harderwyck. 

De Memoriën van Matthijs Heymans 

'Het beginne van 't gebesoignieerde van dato den 2 octobris 1618 uyt de38 brieven 
ende stucken ofte memoriën van wijlen den greffier Heymans. 
[w.g.] P.Vinsemius.'39 

Monumentum a Praeside Consiliariisque suae Majestatis in Frisia positum domus 
Curiati quam vulgo Cancellaria vocant. 

REDEMPT. INCARNATIMDLXXI Vil ID. NOVEMB. 
Divo Philippo Hispaniarum Rege Catholico, et Frisiae Domino regnante, 
Carolo de Brimeu, Comitite de Megen, ejusdem Regis nomine Frisiam guber-
nante, S.S. hanc justitiae aedem opera et sollicitudine Caroli Nitzenii, quon-
dam Praesidis, inchoatam, piis votis et concordibus animis Igramus ab 
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Titelblad van Winsemius'afschrift van de Memoriën van Matthijs Heymans 

Achelen, Praeses, Jacobus Roussel, Valerius ab Ockingha, Adrianus Vastaerts, 
Antonius Lopes del Vaille, Boudevinus a Loo, Exquaestor, Idzardus à Sickinga, 
Petrus à Frittema, Focco Rommarts, Joannes Carolus, procurator regius, Julius 
à Dekama, Hyeronimus ab Hania, et Hector ab Aytta, consiliarii, solenni perac-
to sacro primum, juris dicendi causa collegiatim, cum Petro ab Emskerck, 
graphaeo, ingressi, hocMonumentum pertetuae memoriae ergo posverunt.10 

[in de marge:] Illud ex reditibus praepositiones [?] Bolswerdiensis, postquam ea 
Isbrando Harderwickio abbati descripta toto quinquesimi[..]ct ususque alii extrac-
tione. 

7 julii [1572] Colonellus decem cohortis Roblesius sub prefectui Hyergii designatus 
a Curia Regia. 

9 julii [1572] bij provisie de tytel zoude gebruiken totdat anders weer geor-
donneert. 

3 febr. 1573 Rogatum an absente Roblesio titulum usurpaturus esse graphiari-
us Emskerck et decretunt sic Achelen, Rousel, Dela Valle, Sickingha, Frittema, 
Rommarts, Charles, Hania, Ayta. 

Den 3 maii 1572 Hyergium declaratus est absolutum prefectum Frisiae, 
Transiselanio, Groningen et hingen. 
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Den 4 julii waren de geusen aen Bloczijl te lande ontrent 80 man, waervan 
geslagen werden vier geusen. 

7 julii geusii Hardervicam occupant. 9 julii litterae ad Senatum insiderunt [?] 
utBillius praefectum esset Hiergii. 

3 den derden julii occupant Slotam, sed a Valonibus eiecti ac caeti sunt 23 
geusii praeter illis qui in aquis submaersi sunt, Valones nullo saucio, non obstante 
quod geusii ferociae [?] grandae bombardarrunt. Valonis praedam acciperunt 9 
ofte thien kelken uyt ses cyboriën twee fendlen des [?] men op de schepen 
gebruickt. 

Van den triumph ende victorie die den 17 julii Frederico heeft gehadt bij 
Bergen heeft dancksegginge 3 augusti. 

Den lesten [julii] 1572 hebben de Valen onder den here van Billy, sterck on
trent vierhondert, bij Bloczijl nedergeleit ontrent 1000 geuzen, ende gevangen 
genomen zijn ontrent ende 110 verdroncken ende de reste is ontcomen. Ende 
zijn de Valen den 2 augusti gecomen te Vollenhooff om Tautenburch te ontsetten, 
'twelcke de geusen inne haden. 

Den 11 aug. ontrent middach hebben de geusen Campen ingecregen, halff 
met gewelt ende halff anders. Den capiteyn van den geene die daervoer lagen 
waer de graeff van den Berg. 

Den 13 aug. cregen die geusen Vollenhooff, Steenwijck. 
Den 14 aug. cregen de geusen Cuynder in. Tenselven dage is de heere van Billi 

met Frittema nae Sneeck getrocken om te sien hoe dat die burgers gestelt waren 
om de geusen resistentie te doen. 

Den 18 quamen Jan Bonga ende Tite Hettingha elck met een fendel knegten 
binnen Sneeck, die den 20 derselver maent uytrocken nae Bolswert om 'tselve te 
occuperen. 

Groendijck, het clooster, des naemiddachs in brandt gesteken. 
Den 20 ende 21 hebben de burgers der stadt Leeuarden, elcks besonder, ge-

sworen de Con. Majest. getrou te wesen, de stadt te willen bewaren tot behoeff 
van zijn Majesteit, resisteren de geusen. 

Den 21 quam er tijdinge dat de stadthouder Hierges tot Deventer met zijn 
volck gecomen was, 'twelck de luyden goede hoop te Leeuarden gaff. 

Den [26] augusti is Dirck van Batenburg gecomen binnen Bolswert door toe-
latinge van die van Bolswert; metten selven quamen mede Doecke van Martna, 
Jan Bonga, Aleff Aylva.41 

Die van Franeker lieten Martna cum suis in. 
29 augusti hebben de geuzen Dockum ingenomen ende zijn aldaer van den 

Valen ende Duytschen, die binnen Dockum lagen, in alles gebleven acht ofte 9. 
Ende van den geusen op den toorn van den kercke ontrent 12 ofte darthien, die 
hen capitein niet volgden dan daerop blijven wilden. Dat hen compagnie was 
affgewachten bij den geusen, worden in den brand gesteken, dan worden niet 
beschadicht; ende gebruyckten als plaets, gaff roeren ende musquetten ende 
brande deselve toorn van 's morgens tot aen de middach toe. 
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36 carabijnruiters lagen binnen Leeuarden, die van Groningen gecomen 
waren, ende namen Dockum weder overrompelt ende ingenomen ende ontrent 
soo burgers als huysluyden 130 geslagen, geplundert ende in den brandt geste
ken hebbende ende zijn alsoo met den buyt, die seer groot was, nae Leeuarden 
getrocken. 

De torenslager sloech allarm op den toorn, siende het onsett der Walen 
comen. 

Den 10 sept. worden de geusen bij de Walsche ende Duytsche soldaten van 
zijn Majesteit geslagen uyt het leger, 'twelck zij voer Bloczijl ende te Stavoren 
gemaeckt hadden, alwaer mitsgaders aan Galedam,42 daer de geusen die voor
schreven Walsche soldaten in 't wederom comen, meenden de buyt te ontjagen, 
doodt gebleven zijn ontrent tusschen de 4 ende 500 mannen. Stavoren is mees-
tendeel tot het raedthuys verbrandt ende zijn de voorschreven Walsche ende 
Duytsche soldaten op vier nae, die doot gebleven sijn, niet gewont te Leeuarden 
gecomen, daervan sij waren getrocken. Dan was de fendrick43 van Wybe Goutum 
door sijn borst geschoten, die noch meende Steven was in zijn voet geschoten 
ende eenighe andere die gewont waren. 

Den 17 octobris 's morgens tusschen vijff ende ses uyren de Valen ende 
Duytschen 't geusenleger op de Rijp44 geslagen, waaronder gebleven Tialleng 
Andringha, broeder van dr. Renic Andringha. 

Den 13 - scripta recepta 17 - sept. 1572 litterae deveniunt ad Hiergium ex cast-
ris ad Brugam de statu Beris [?]. 

Fama pervenit ad Roblesium e litteris ad Hyergium datis de occupata per Ferd. 
Albanum Ruremondam et prinsipem [?] Oranii evasisse cum 100 equitibus et a 
[..]patoribus suis mobilia direpta. 

Aïbanus mandavit Hyergio utZutphaniem obsideret ende dee [?] Hyerges daer 
meer besich was. Dat don Frederico, de soone van Alba, tot 's Hertogenbosch was 
met 45 fendelen om voorts in Overijssel te comen; dat de steden in graeffschap 
Zutphen zijn gereduceert. 

Den 26 octobris 1572 iss er schermutsel gevallen toe Aengium, alwaer de 
geusen meenden de45 meulen aff te branden dewelcke tot 40 geslaegen zijn, ex 
Vallonibus nulli caesi, 4 tantum vulneratie. De geusen lieten daer leggen over de 
200 roeren, behalven ander geweer. 

Den 7 novembris sijn der voer Berlicom wel 500 geusen nedergeleit ende 
vluchtich gemaeckt ende 60 geslagen. Daerjegens van de Walen 1 geslagen ende 
drie gewont. 

[1573] Robles voor Haerlem gestormt ende zijn daer gebleven de capiteyn 
Doppi ende Gantau is gequetst met een loot. 

Den sesten april 1573 fama Leovardiae perlata lacum Harlemensem ita esse 
obreptum ad ultrum, ut nulli evadere posset. 

Den laesten april fama Leovardia venit Arnold Gemen, grietman [van] 
Stellingwerff Westeinde, gevanckelijcken genomen was bij don Pedro Acunia, 
capiteyn van een bende lichte peerden, leggende binnen Steenwijck, seggende 
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dat hij sijn wille doen wilde met den voorschreven grietman, uyt oersaecke dat hij 
nae bevel der Hove niet wilde opbrengen de 400 dalers tot onderhoudinghe van 
hoy, haver ende stroo van de voorschreven ruyters, daertoe hij pretendeerde last 
hadde den grietman opgeset hadde.46 't Hoff van Overijssel binnen Steenwijck 
gebrocht. 

Den 1 may 1573 promulgiatur edictum Leovardiae inter Philippum et 
Elisabetham manduciae duorem annorum ad commercia sustinienda. 

Den 2 julii anno 1573 Leovardia advenit Billy ad aggeres componendos excep-
tum ab episcopo [Cunerus Petri] et nobilitate et Leovardijs ac magistratu. 

Den 3 julii anno 1573 quatuor triremes pro minores Frisiae instruxit ad sub-
movendas privatas. 

In 't beginsel van augusto zijn de heeren Fonck, Roon ende Oostendorp, nae 
sij de baere van den dijckgenoten der Vijffdeele questie gesloten doch niet uytge-
sproken hadden, vertrocken. 

Den 8 augusti sijn voer de tijd van 8 ofte 10 dagen 30 carabijner geleit om te 
verhoeden den overlast die landwerts zoude mogen gedaen worden. 

Den 11 augusti 1573 is verschreven Riuerd Roorda, Watze Cammingha, Hero 
van Ockinga, gedeputeerde [n] van Vrieslant, bij zijn Genade geproponeert sijnde 
in den Raed, hoe men geit zouden vinden tot uytrustinge der geleyen, hebben de 
volmachtighen aengenomen van stonden aen bij haer te verschrijven, verhopen
de bij maniere van anticipatie van propijne, die opgebracht zoude moeten wor
den S. Marten als men tegenwordich van noden zouden hebben voorschreven, 
aengenomen hebben in corten tijde antwoort te brengen. Sijn Genade belooffde 
de galeyen voernoembt te water te brengen. Dan wierde niet geresolveert ofte de 
penninghen bij den lande voorschreven op te brengen zonder [?] bij sijn Majest. 
souden worden gerestitueert. 

Dienvolgens es sijn Genade nae Harlingen getrocken om de galeyen van 
Groningen te doen brengen ende uyt te rusten ten fine voorschreven. Sijn oeck 
volgende 'tgeene voorschreven es, bij den Hove voorschreven ten versoecke van 
de voorschreven gedeputeerden, te weten uyt Oostergoo: de hoocheerweerdi-
ghen bisschop heer Cunerus Petri, de prelaet van Clarecamp heer Gerardus 
Jacobi, Schelto van Scheltema, Hero van Burmania ende Hette Wybes tot 
Wirdum; uytWestergoo: de prelaet van Lidlum [Johannes Geelmuyden], dr. Pitter 
van Fritema, raed ordonaris in de Hove van Vrieslant, Schelto van Liauckama, 
meester Goslyck Herama ende Pieter Widmers te Buer; uyt de Sevenwolden: de 
commandeur van Nes [Hubert Schoof], meester Idzardt van Sickingha ende 
Julius van Dekama, beyde raden 's Hoffs van Vrieslant, Tierck Annes te Balck ende 
meester Meine Lycles te Nijeholtpade; om op den 18 augusti 1573 's morgens te 8 
uyren ten huyse van de weduwe van Jan Bilchels [?], in sijn leven wijnheer, te 
compareren en aldaer te aenhoren 'tgeene hen bij den Gedeputeerden van 
Frieslandt voorschreven, die daer mede souden wesen, uytten name van sijn 
Majesteit te voren gehouden soude worden, streckende tot dienste derselve 
Majesteit, daerop te resolveren, accorderen ende sluyten naer behoren. Alwaer 



EMORIEN VAN HEÏMANS 179 

ten tijde voorschreven eenighe gecompareert sijnde, is aldaer geproponeert ende 
geresolveert in voegen daervan medebrengt het antwoert, bij de voorschreven 
gedeputeerden sijn Genade te Harlingen overgebracht, waeraen sijn Genade 
gans gheen benoegen ende hadde. Den bischop voorschreven seide ter voor
schreven plaetse niet te willen compareren omdat [het] in een herberge was. 

Tusschen den 20 en 21 aug. is uyten noordwesten sulcken wint opgesteken 
dat door den tempeest vandien de dijcken in de Vijffdeelen ende voorts aan alle 
canten in Vrieslant sijn doorgebrooken waerdoor seer veel beesten ende men-
schen zijn verdroncken. Van gelijcken is oeck van deselve tempeest geschiet in 
Overijssel ende Groningerland. In see sijn oock veel schepen vergaan, onder 
anderen mede het schip van Jan Andries, een der zeerovers capiteyn, die selffs 
met 14 van sijn geselschap versoop ende negen ofte twaeleff alhier gevanckelijk 
gebracht tot Leeuarden, waeronder mede waren Evert Lamberts ende Rinse 
Posch. Is een oock van de Vriesche galeyen omslagen daer 80 man verdroncken 
zijn met de luytenant Sierck van Donia. Die 2 galeyen zijn gesett op het groen toe 
Holwert ende die vierde es door Amelander gatt in zee gedreven ende is ten laes-
ten ontrent Groningen aen land gecoemen. 

Den 24 augusti is de omgestorte galeye bij den huysluyden op 't Bilt gebracht. 
Ende want de dijeken der Vijffdeelen voorschreven alsoo seer geramponeert 
waren, dat te beduchten stonde, dat de vloed alle dagen in den lande te sullen 
wesen tot groote bederffenisse vandien, bij alsoo verre daer niet in werde voor-
sien met behoirlijcke middelen, heeft daerom sijn Genade voorschreven omme 
tot Harlingen te comen de heere president [Achelen], B. van Loo, Sickinga, 
Frittema, Dekama, die sich oock uytgesondert Dekama (die te verre van huys 
was), metten griphier [Eemskerck] den 21 te verschijnen binnen Harlingen, die 
binnen Harlingen bij sijn Genade geweest hebben. 

1573, den naestlaesten augusti is sulcken tempeest van wint geweest uyt den 
zuydwesten dat men de Swette bij Leeuarden met gewalt heeft moeten holden, 
sulcks dat de clocquen geclipt zijnde sich eenyder tot den Swette gehorende 
heeft moeten begeven. Tenselven dage sijn bij den Hove van Vrieslant verschre-
ven: Doede van Sirxma, dijckgraeff van Dongerdeel oosterzijde der Paesens; 
Paulus Brecker, dijckgraeff van Dongerdeel westerzijde der Paesens, de bewaer-
der47 der grietenije van Ferwerderadeel, dijckgraeff van 'tselfde deel; Roelandt 
van Achelen, dijckgraeff van Dantumadeel; Andries Harings, dijckgraeff van 
Collumerland; jr. Frederick te Hoorn, dijckgraeff van Hemelumer Olphaert ende 
Nordwolde; Douwe van Herama van Wonseradeel; Sicke Albada van 
Wirbritzeradeel; Idzert Stintiema van Veenhuysen ende het Roode Cliff; elcks met 
zijne gedepteerde om tegens den 3 septembris naestcomende 's morgens te 8 
uyren voor denselve Hove te compareren ende te aenhoren 'tgeene men [?] hen 
streckende tot opmakinge tot alle die gebrokene dijeken in Vrieslant; den laetsten 
augusti is de heere van Billy met andere heeren tot Leeuwarden gecomen. 

Den 3 septembris is den voorschreven beschrijvinghe met den anderen dijek-
graven ende gedeputeerden, gecompareert zijnde tevoren gehouden de oorsaecke 
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waerom zij waren verschreven, dat alsoo de dijeken soo waren gecorrumpeert, 
dat te48 beduchten stonde dat het land in seer groeten schade zoude comen bij 
aldien het niet werde gerepareert, dewelcke reparatie sijn Genade ende 't Hoff 
geraden dochte te geschiën. Dat zij daerom den staet haerder dijeken bij 
geschrift zolden stellen, mitsgaders bij wat middelen daeromme tot preservatie 
van den lande souden mogen repareren ende 'tselve onder den Hove leveren om 
dan voorts gedaen te worden zoo te behoren. 'Twelck sij aennomen hebben te 
willen doen. Heeft ock tenselven dage d' heere van Billy geschreven aen de capi-
tein Pastrana, leggende op 't Majesteits sterekte tot Stavoren, dat hij op een geleid 
[?], Josephus de Talimero genoempt, met den [die] hij bij sich hadde, aldaer op de 
sterekte van Stavoren versekeren zoude ter tijdt toe, [dat] ter plaetse gecomen 
souden zijn de personen ende goederen bij hem uyt den lande genomen. Doch 
dat hij denselven Talimero niet quaets aendoen en soude. Es oock bij sijn Genade 
in den Raedt genomineert ende geürgeert de uytschrijvinge van den stuver die 
hij verstonde tot Harlinghen bij den Staten van den Lande als voren geaccordeert 
te zijn. Dat zoo mijnheer Sickingha niet verstonde den voorschreven stuver niet 
geaccordeert te sijn bij den gedeputeerden ende volmachten, die door dien oor-
saecke bijeenander waren geweest, dan voor sooveel haerlieden persoon, 
meninck, ende niet over 't geheele land omgeslagen te worden, is de uytschrij-
vinghe suffreert, gelijck als spottelijck geaccordeert. 

Den 15 octobris 157349 is wederom uytschrijvinghe gedaen [van] 4 stuvers op 
de floreenrenthe over geheel Vrieslant om de soudaten te onderhouden, die men 
in de steden zouden leggen. 

Gelijck ook bij deselvige missive post date derselver maend is uytgeschreven 
dat d'officieren50 zouden opbrengen de derden, vyrden termijn van de propijn bij 
den lande [aan] zijne Majesteit geaccordeert, die Martini naestcomende verschij
nen sal. 

Den 16 ofte 17 sijn de schepen in Vrieslant toegerust in zee gevoert om de 
geusen ende viandt onder oogen te sien ende met hen te slaen. 

Den 14 septembris 1574 's morgens hebben eenighe quaetwillighe Hinde-
lopen ingenomen. 

Anno 1575 den vijffendetwintich februari van Leeuarden nae Groningen ge-
trocken 3 wagens elck op hebbende acht ofte negen mannen, 'twelck [soo] men 
seide lange niet gebeurt te sijn. 'Tselvighe jaer heeft men 'tselve oock gedaen in 
novembri, daer men wesen wilde in grooten drochte. 
[Dit is weder gebeurt in jaer 1613 op den 4 meert nae Groningen getrocken.P 

Anno 1576 den 23 januarii ende besonder 's morgens te halff ses uyren is sul-
eken tempeest uyt het zuyden in Vrieslant geweest, dat de kereke tot Leeuarden 
het achterst neder gewaiet es; dat noch overende52 stonde [hebben] meester 
Pieter ende Jan Symens Runia geheel ommegesmeten, ende geen andere. Daer 
zijn in Dongerdeel vijff moelens omgewayt. 

Den 16 mey zijn de geusen met gewelt gecomen aen Oostmahorn om het 
land aldaer te pionderen ende te brantschatten, sterek wesende 700 weerbare 
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mannen, hoewel sommighe seiden van 2 duysent; hebbende voor oversten Bartel 
Entes, Hotze Buma, ende aldaer gecomen met 26 schepen, soo groote als cleine. 
Daerinne was oock in eenighe groot geschutt van dewelcke clooten schoten [van] 
8 pondt. 

Den 13 junii 1576 hebben de geusen de schantse weder verlaten ende [zich] 
in schepen gegeven. 

Den 20 julii anno 1576 hebben mijnheer Vastarts ende Charles op den dijck te 
Harlingen opgerecht terminus, wesende de scheidinge tusschen de binnen- ende 
buitendijckster, dewelcke terminus boven de aerde ende den dijck in harden 
steen hooch is 20 voeten ende het fondament lecht onder den voet van den dijck, 
gefondeert met twaeleffduysent steenen. 

Den 2 decembris, wesende den sondach, is de vrouw van Billy [Jeanne de 
Saint Quentin] op den Blochuyse van Leeuarden versekert. 

Den 27 januarii 1577 is de edele welgeboren heer Georg van Lalain, heere van 
Ville, gecomen binnen Groningen door commissie van den Raedt van State. 

Den 16 [ofte] 26 [februari?] is Lalain sijnen versoecke geschreven stadthouder 
van Vrieslant, Groningen ende Ommeland, Drente, ende bij provisie den tytel 
gebruickt, alles om redenen. 

Den 1 meert is Lalain alhier binnen Leeuarden triumptelijck ingecomen ende 
van den burgeren met opgerechte fendelen binnen der stadt gewellecomt met 
lossinge van canon. 

Caspar van Robles, heere van Billy, quam ten selven tijde mede [?] in 
Leeuarden op het Blockhuyse aldaer door den pijntoern, doch gemeenlijck geas-
socieert doer Jan de Robles ende zijn swager53 Ruysbroeck. 

Den 12 martii is de Pacificatie van Gendt alhier tot Leeuarden op de rolle ten 
presentie van mijnheere Ville ofte Rennenberg, mitsgaders de president 
[Achelen] ende raden in Vrieslant, naedat de trompetten drie offte vier malen 
gesteken hadden, wel solemnelijcken gepubliceert bij den griffier [Eemskerck] 
van denselven Hove. Daernae quamen ook, sonder dat ick den dach heb onthou
den, op 't Blockhuys de andere capiteynen, wesende tusschen den 12 en 18 
meert. 

Den 18 martii is de heere Billy met sijn huysvrouwe [Jeanne de Saint Quentin] 
ende alle die voorschreven andere gevangenen hier vandaen gesonden nae den 
heere van Hierges ende voorts naer Antwerpen gevoert te worden, omdat d'an-
dere gevangenen tegens hem mochten worden gelost. 

Den 3 maii is don Jan aengenomen als gouverneur aennomen ende den 4 sijn 
eed gedaen. 

Den 21 junii anno 1577 is in Vrieslandt zulcken hoogen water geweest, dat het 
over 't hoogste van den Bildijck streeck, Dongerdeel gans onderliep, dat het water 
quam aen de Slachtedijck; ende in Dongerdeel sijn eenighe beesten verdroncken. 

Den 2 julii anno supra zijn de Walsche soeldaten van 't Blockhuys der stede 
Leeuarden vertrocken ende de Duytsche daer weder opgetrocken, alwaer 
Matheness maerschalck is geordoneert. 
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Den 14 aug. hebben de maerschalck Jan Matheness zijn volck dr. Georgius 
Westendorp gevancklijc genomen ende hem tot Leeuarden op het Blockhuys 
gebrocht; uyt oorsaeck dat Françoys Maiart, geweest hebbende provoost onder 't 
regiment van den heere van Billy, iets bekent zoude hebben tot laste van de voor
schreven Westendorp. 

Eenighe dagen hier tevoren hebben de borgeren van Leeuarden wederom 
den wacht aengenomen, gaende met trommen op de wacht, waerdoor groote 
moyte in de stadt gecomen es. 

Den 25 aug. 1577 voerde Mathenes eenighe knechten nae Oostmahorn om 
van meeninghe [Rienck] Dekama daeruyt te drijven. 

In augusto in der nacht brocht Matheness hondert ende dartich soldaten op 
den Blockhuys tot Leeuarden om eenighe, soo geseit worde, soo van den Hove als 
andere, die hij Billysche en Robelisten noembde, te apprehenderen ende voorts 
de stadt te pionderen, waerdoor de borgers den wacht hebben versterckt ende 
met den vendelen op de wacht sijn getrocken. 

Den naestlesten sept. anno 1577 is allarm binnen Leeuarden geweest, vermits 
de voorschreven soldaten moyte maeckten. 

Den 1 octobris is wederom moyte ende allarm geweest, doordien gesecht 
worde dat het Hoff ende die den Hove dienden, in avont zouden vergadert 
geweest zijn om sich bij de voorschreven hondert ende dartich soldaten te voe
gen. Ende was doen oeck sulcken moyte, dat den heere president [Achelen] ende 
eenighe meer andere, die bijnae om den hals gecomen waren. Doch het worde 
geslist door middel van accoord, dat de soldaten wederom van den Blockhuyse 
solden vertrecken, mits ontfangende eenighe leeninghen54 ende dat, neffens 
d'andere soldaten op den huyse leggende, tsestich wel hebbende goede burgers 
gelecht soude worden en dat sij tot capiteynen souden hebben Rienck van 
Cammingha ende Aesge Harmens, welverstaende dat d'andere soldaten hun 
soudije souden loopen. 

Den 16 novembris heeft men hier eerst een comeet gezien, die [sooj men 
seyde, van den schippers vijff ofte ses dagen tevoren gesien te wesen, als in 't 
opgaen tusschen vijff ende ses uyren, streckende den steert nae het noordoosten. 

Den 12 febr. 1578 is tot Leeuarden de55 tijdinghe gecomen, dat don Jehan den 
31 januari laestleden der Statenleger voer Namen soude opgeslagen hebbende, 
verstroyt ende 27000 verslagen, aen don Jehan zijde 2 duysent man. Ut postea 
intellexi. 

Is een Wybe Cruys op de sterckte van Leeuarden gevancklijck geset. 
Den 22 martii anno 1578 is de bischop [Cunerus Petri] tot Harlingen op 't 

huys gevancklijken gehouden, postea tot Bergum op beloftenisse niet te sullen 
vertrecken. Rommarts ende de raedtsheeren diener op 't Blockhuys der stede 
Leeuarden gevancklijken gesett, doch sijn naemaels van hun gevanckenisse ont
slagen ende geconfineert in haere huysen. 

De president Achelen, Vastart ende Frittema elcks geconfineert in haere 
huysen. Nicolai mede van gelijcken den 24 martii tot zijnen woonplaetse 
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geconflneert, gelijck oock ten selvighen daghe gevancklijck op het Blockhuys 
gebrocht zijn Del Vailie, Aernoudt Gemen [en] Sicke Sioerdts. Dekama ende Ayta 
hielden haar van kanten ende uyt den roock. 

28 en 29 martii 1578 is sulcken tempeest geweest, dat in Dongerdeel ende 
Groningerland alle dijeken zijn doorgebroken. 

Introductio novi Senatus Supremi. 
Den 14 julii 1578 zijn mr. Frans Eysingha, mr. Jan Versteveren, mr. Fecke Rhala 

voor provisionele raden 's Hoffs van Vrieslant bij de Gedeputeerden landts van 
Vrieslant ende de burgemeesters deser stede Leeuwarden, als naementlijcken de 
prelaet van Claercamp, heer Gerardus Jacobi, Duco van Martna, Seerp van 
Galama, Goslick Hiddama, dr. Barthe Idzaerda, Erasmus Douma, Aedie 
Lamberts, Jarich Wopkes, Jelle Sibes, Meinert Wygers, door commissie van onsen 
g[enadige] heere, den grave van Renneberg geïntroduceert. 

Den 15 julii hebben de voorschreven raden haer possessie op den rolle geno
men, alwaer sij door Versteveren verhaelt hebben in wat voegen sijluyden sijn 
gecommitteerd, waernae de saecken van de rolle zijn gecontinueert. 

Den 13 augusti is de eerste predicatie binnen Leeuarden in de 
Jacobijnerkercke gedaen der nieuwe gereformeerden, volgens het accoord tus-
schen de stadt Leeuarden ende de Jacobijner monyeken gemaect ende geappro-
beert. 

Den 9 8ber quam tijdinghe dat don Jan aen de peste gestorven was met eeni-
ghe meer andere. 

Den 9 8ber hebben eenighe burgers verstout van Hoeckster espel binnen 
Leeuarden ontrent elleff uyren het choor van Jacobijnsterkercke te demoliëren 
ende te breken, gelijck sij 'tselve oock in stucken geslagen ende gebroken hebben 
aen Nihoefterkerck ende Minnebroederskerck van autaren ende beelden gevon
den hebben, slepende de boecken van Nijhooff over de straet, dan men heeft 
nyettemin de sondaechs daernae volgende in Nijehoofster sacrificie gedaen. 

Den 14 octobris is hier tot Leeuarden eenen Lansdach geweest, alwaer gepro-
poneert es vanwegen sijne Genade bij de heere van Corteville ende Gruterus, die 
het woord dede, dat men wilde in trein brengen de generale middelen van de 
impost, noch sekeren impost daerenboven ende op elcke tonne bier, over de 12 
stuvers waardich, 2 stuvers van impost. De 2 stuvers zouden comen tot behoeff 
van het leger voor Deventer, 1500 gulden en ses lasten cruyt, verhopende de stadt 
daerdoor te vermeesteren. 

Dat de provincie van Vrieslant sich wilde uniëren met de provinciën 
van Gelderland, Holland, Zeeland, Overijssel, Utrecht, Groninghen, Landt, 
Coeverden ende Lingen. 

Ultimo novembris hebben de minnebroeders begost te luyden ende haer 
dienst opentlijck te doen. Op deselve dach is binnen Leeuarden getriumpheert 
over de inneminghe van Deventer bij de graeff van Renneberg verovert es den 11 
novembris; doch ende is de stadthouder niet in de stadt getrocken, noch de 
Duitschen die daerin lagen daeruyt getrocken voor den 20 novembris, ende Ju 
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Dekema raedtsheer is met den Duytschen nae Duytslant getrocken. 
Den 8 decembris is de heer graeff van Renneberg stadthouder ontboden sijn

de, nae Antwerpen getrocken te post bij sijn Hoocheit [Matthias van Oostenrijk). 
Den 18 januarii anno 1579 nae denwelcke de president [Achelen] ende raden 

in Vrieslant bij sijn Hoocheit [Matthias van Oostenrijk] ende sijn Genade geac-
cordeert was voor denselven zijnen Hoocheit te mogen comen om haer saecke te 
laten justiflceren ende in recht administreert te worden, zijn eenighe van densel
ven heren, eenighen van den Rade, terwijlen het sondach was ter kercken 
gegaen. Waernae de voorschreven president bij eenighe gedeputeerde van de 
doleantiën der steden ende landen van Vrieslant affgevordert es het bescheit 
door crachte van dewelcke sijluyden buyten voorweten van hen Gedeputeerden 
uytginghen, 'twelck hunluyden bij den voorschreven president es geweigert met 
verclaringhe dat men hen sulcks ongehouden was te geven. Ende alsoo de voor
schreven Gedeputeerden daernae noch seer aenstonden om de voorschreven 
copye te hebben, heeft d'heere president voorschreven den 19 januarii de andere 
heeren daerom doen aenspreken door den greffier [Eemskerck] ende Heymans, 
diewelcke denselffden greffier ende Heymans gesonden hebben tot den 
Gedeputeerden voorschreven vergadert tot Aeltie Hyeronimus, om denselven te 
doen lecture van het bescheyt voorschreven, welke bij denselven alsoo oock ten 
voorschreven dage voor noen ontrent eleff uyren gedaen sijnde, es bij de 
Gedeputeerden alle present zijnde gevraecht oft het bescheit voorschreven colle-
gialiter was versocht, dan ofte bij eenighe van henluyden. Waerop bij de voor
schreven greffier ende Heymans geantwoort es, dat des collegialiter versocht es 
geweest, als des was te sien uyt den request, daerop het bescheit voorschreven 
bij appoinctemente gestelt was, soo dat requeste medebrocht, verthoonden de 
president ende raden. De namen van de Gedeputeerden van de doleantiën 
waren deze van de Landen: 

Duco van Martna, Erasmus van Douma, dr. Barthe Idzaerda, Epo van Douma 
tot Hallum, Laes van longama, dr. Dirck Fogelsang; van de Steeden: lelie Sybes, 
burgemr. tot Leeuarden, Douwe Andla ofte Sfxma, burgemr. tot Franicker; van de 
Rekencamer: SierckvanHaersma, OedsAerns ende lelie Broers, lanAysma. 

Op den 4 martii anno 1579 is in Vrieslant bij sijn Genade beschreven geweest 
sekeren Landtsdach ende is sijn Genade gecompareert binnen Leeuarden de 8 
ende es de propositie gedaen om gesanten ende volmachten staetswijse boven te 
schicken. 's Daegs daernae hebben oock Ausonius van Galama, provest, ende 
Floris Tin, volmachten van Utrecht, propositie gedaen om sich te uniëren met die 
van Utrecht, etcet. 

Daernae heeft zijn Genade noch sekere propositie gedaen om te contribueren 
tot den staet van oorloghe ende den regiment souldaten hier te lande, tesamen 
20.000 gulden ter maent, item 2 stuvers op den tonne bier bij Corteville van den 
Staten wegen geëischt. Item om te betalen Sierck van Donya weduwe uyt de 
domeynen [door] den rentemester [Boudewijn van Loo], als te sien es bij de acte 
ende resolutie daerop gevolcht. Ende zijn bij den Landtscap genomineerd [als] 
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Gedeputeerde Staten: heer Gerardus Jacobi, prelaet tot Clarecamp, Hessel van 
Emingha, Hans Roorda, dr. Dirck Fogelsang, Erasmus Douma, Rein Idtzen; hee-
ren van de rekeninghe:56 Oedts Aerns, Sierck Haersma, Jelle Broers. 

Den 15 martii 1579 nae Vollenhooff vertrock Renneberg alwaer een landts-
dach soude wesen. 

Den 21 martii negenenseventich is Cunerus Petri, bischop van Leeuarden, bij 
den eersten deurwaerder Wyger Mockama en Bocke Douwes [Abbema], geadsi-
teert met eenighe dienaers van de justitie wederom gevancklijk binnen 
Leeuarden van Bergum gebracht om eenighe suspitie van dat, soo men seide, 
correspondentie soude houden met den heere van Billy, doch is denselven dage 
gerelaxeert om nae Bergum te mogen trecken. Aernoud Gemen ende Wybe Cruys 
sijn oock ontslagen. 

Den 6 april zijn in de lucht gesien eenen halven circkel witt, gelijck een regen
boog doch niet daer men de regenboogen gemeenlijck siet. Dese is gesien recht 
omhooge in de lucht. 

Den 18 april de governeur Reneberg is hier tot Leeuarden gecomen van de 
visitatie aller zeedijckagiën van Vrieslant, met Versteveren ende Rhala. Renneberg 
den 24 wederom vertrocken. 

In maio is Groningen besprongen van de grave van Reneberg en sijn daerna 
met elcksander verdragen, sulcks dat de graeff van Renneberg daer binnen es 
gecomen den 24 juni anno '79. 

Den 6 julii zijn eenighe burgers heeten uytgaen: Wybe Cruys, Wibrand van 
Goutum, Foppe Gabbes, Sioerd Pieters, met nog eenWael. 

Den 19 julii heeft den donder ende blixem grooten quaed gedaen, als tot 
Deinum ofte Dresum een man van donder doodgeslagen, mitsgaders veel bees
ten ontrent Oostmahorn. 

Den 6 aug. iss er een Lansdach gehouden nae de voergaende [?] uytschrij-
vinghe. 

Den 28 octobris anno 1579 ende eenighe dagen daeraenvolgende hebben de 
heeren van de Hove van Vrieslant de lege raed ende bevelsluyden der stadt 
Leeuarden, sich gequartieert ende gedeelt in vier deelen ende espelen dezer 
stede, ende aldaer den goeden luyden affgevraecht ende opgesien: hoeveel zij 
van meeninghe waren alle maenden, geduyrende den tijd van 6 maenden, te 
contribueren tot de alimentatie ende onderhoudinghe der aermen binnen 
Leeuarden, ten eynde die armen niet voor de luyden doeren en souden gaen bid
den, ofte gebreck lijden? Waertoe het capita belooft heeft 12 gulden. Ende es in 
effect gebrocht den 22 decembris anno 1579, volgens de ordonantie dienaenga-
ende doen gepubliceert ende voorts geëffectueert. 

Van den jaere 1580. 
Den 1 febr. 's morgens ontrent 8 uyren is op het Blockhuys een allarm ge-

maeckt, doordien eenighe van de aengeworven soldaten binnen Leeuarden voer 
denselven Blockhuyse wesende, die eertijdts op de voorschreven huyse gedient 
hadden ende affgedanckt waeren, begeerde haer geweer van het Blockhuys 
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mochten halen, dat sij daerop hadden. Dan soo de portier seyde, niemandt daer-
op te mogen laten, heeft [een] van de voorschreven soldaten voor 't Blockhuys 
wesende eenen sinckroer gelost. Waer op den voorschreven huyse allarm gesla
gen wordt, 'twelck in die stadt gehoort zijnde, es mede in de stadt allarm ge-
maeckt ende de burgers in 't geweer gebracht, soo, dat sij daer niet weder uyt wil
den gaen, voerdat sij het Blockhuys tot haren wille becomen hadden. Ende sijne 
mitsdien alle de voorschreven soldaten van den voorschreven Blockhuyse met 
alle der blockhuyser wijven ende kinderen, in der stadt doen wesende, bij den 
burgers gevanglijcken genomen; ende hebben deselve met den minnebroeders 
ende de canonycken binnen Leeuarden voortgestelt op den cant van den block
huyser gracht, tegens het voorschreven Blockhuys aen of in 't Herenhoff, daer 
men 'tselve huys begost te beschansen. 

r 
Index op persoonsnamen 

De jaartallen die achter de persoonsnamen worden gegeven, hebben anders geen betekenis 
dan dat Heymans die personen in die jaren vermeldt. 

Abbema, Bocke Douwes; 1579 deurwaarder van het Hof van Friesland. 
Achelen, Igram van; 1571, 1573 president van het Hof van Friesland, 1573 door Caspar de 

Robles te Harlingen ontboden, 1577 aanwezig bij de publicatie van de Pacificatie van 
Gent te Leeuwarden, betrokken bij een oproer aldaar, 1578 geconfineerd in zijn eigen 
woning, 1579 geeft Gedeputeerde Staten uiteindelijk inzage in het appointement door 
landvoogd Matthias van Oostenrijk op een rekest van het (geschorste) Hof van Friesland 
verleend. 

Achelen, Roelandt van; 1573 dijkgraaf van Dantumadeel. 
Acunia, Pedro; 1573 kapitein in Spaanse dienst te Steenwijk en neemt dan Gemen in gijze

ling. 
Aedie Lamberts; 1578 burgemeester van Leeuwarden. 
Aeltie Hyeronimus; te Leeuwarden, 1579 zijn Gedeputeerde Staten bij haar in vergadering 

bijeen. 
Aesge Harmens; 1578 burgerhopman van Leeuwarden. 
Alba, zie Alva. 
Albada, Sicke; 1573 dijkgraaf van Wymbritseradeel. 
Alva, hertog van; 1572 landvoogd der Nederlanden. 
Andla ofte Sixma, Douwe; burgemeester van Franeker, 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 
Andries Harings; 1573 dijkgraaf van Kollumerland ca. 
Andringha, Renic; broer van Tialleng. 
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Andringha, Tialleng; 1572 sneuvelt te Dronrijp. 

Aylva, Aleff; 1572 geuzenleider. 

Avsma, Jan; 1579 lid van de Rekenkamer. 

Avtta, Hector van (Ayta); 1571, 1573 raadsheer in het Hof van Friesland, 1578 houdt zich 

schuil. 

Batenburg, Dirck van; geuzenleider, 1572 neemt Bolsward in. 

Berg, graaf van den; 1572 neemt in Staatse dienst Kampen in. 

Bilchels, Jan; in leven wijnheer te Harlingen, 1573 herbergt zijn weduwe een vergadering 

van stadhouder, Hof en gedeputeerden van Friesland. 

Billi, Billy, zie Robles. 

Bonga, Jan; 1572 geuzenleider, neemt Sneek en Bolsward in. 

Brecker, Paulus; 1573 dijkgraaf van Westdongeradeel, mogelijk substituut-grietman ('bewa-

erder') en dijkgraaf van Ferwerderadeel. 

Brimeu, Karel van -, graaf van Megen; 1571 stadhouder van Friesland. 

Buma, Hotze; geuzenleider, 1576 verovert de schans bij Oostmahorn. 

Burmania, Hero van; 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Cammingha, Rienck van; 1578 burgerhopman van Leeuwarden. 

Cammingha, Watze; 1573 lid van Gedeputeerde Staten. 

Carolus, Joannes (Charles); 1571, 1573 procureur-generaal, 1576 richt met Vastaerts de ter

minus voor Caspar de Robles op. 

Charles, zie Carolus. 

Corteville; 1578 lid van een bezending van de Staten-Generaal naar de Staten van Friesland. 

Cruys, Wybe; 1578 gedetineerd op het Blokhuis te Leeuwarden, 1579 vrijgelaten en nader

hand uit Leeuwarden verbannen. 

Dekama, Julius van (Ju); 1571 raadsheer in het Hof van Friesland, 1573 gedeputeerde van 

Friesland, 1573 door Caspar de Robles te Harlingen ontboden maar verhinderd, 1578 

houdt zich schuil en vertrekt naderhand naar Duitsland. 

Dekama, Rienck van; 1577 in de schans bij Oostmahorn. 

Del Vaille, Antonie Lopes (Dela Valle, Del Vailie); 1571, 1573 raadsheer in het Hof van 

Friesland, 1578 gedetineerd op het Blokhuis te Leeuwarden. 

Donia, Sierck van (Donya); luitenant; 1573 verdronken op zee, 1579 zal zijn weduwe schade

loos worden gesteld. 

Doppi; kapitein in Spaanse dienst, 1573 sneuvelt voor Haarlem. 

Douma, Epo van; te Hallum, 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Douma, Erasmus van; 1578, 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Eemskerck, Pieter van (Emskerck), griffier van het Hof van Friesland, 1573 door Caspar de 

Robles te Harlingen ontboden, 1577 doet de publicatie van de Pacificatie van Gent te 

Leeuwarden, 1579 dient zich met Heymans aan bij Gedeputeerde Staten om inzage te 

verlenen in het appointement door landvoogd Matthias van Oostenrijk op een rekest 

van het (geschorste) Hof van Friesland verleend. 

Elisabeth, koningin van Engeland; 1573 sluit verdrag met de koning van Spanje dat te 

Leeuwarden gepubliceerd wordt. 

Emingha, Hessel van; 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 
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Emskerck, zie Eemskerck 

Entes, Bartel; geuzenleider, 1576 verovert de schans bij Oostmahorn. 

Evert Lamberts; watergeus, 1573 gedetineerd te Leeuwarden. 

Eysingha, Frans; 1578 geïntroduceerd als raadsheer in het Hof van Friesland. 

Fogelsang, Dirck; 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Fonck; 1573 arbiter in het geschil tussen de binnen- en buitendijkers der Vijfdelen. 

Foppe Gabbes; 1579 uit Leeuwarden verbannen. 

Frederico, don; zoon van de hertog van Alva, 1572 neemt Bergen en Roermond in en arri

veert in 's-Hertogenbosch. 

Fritema, Pitter van (Frittema); 1573 met Caspar de Robles te Sneek, gedeputeerde van 

Friesland, door Caspar de Robles te Harlingen ontboden, 1578 geconfineerd in zijn 

eigen woning. 

Galama, Ausonius van; 1579 volmacht van Utrecht naar de Staten van Friesland. 

Galama, Seerp van; 1578 lid van Gedeputeerde Staten. 

Gantau; 1573 in Spaanse dienst gewond voor Haarlem. 

Geelmuyden, Johannes; 1573 prelaat van Lidlum, gedeputeerde van Friesland. 

Gemen, Aernoud (Aernoudt, Arnold); 1573 grietman van Weststellingwerf en gegijzeld door 

Pedro Acunia te Steenwijk, 1578 gedetineerd op het Blokhuis de Leeuwarden, 1579 vrij

gelaten. 

Goutum, Wybe van (Wibrand); 1572 hopman in Spaanse dienst, 1579 uit Leeuwarden ver

bannen. 

Gruterus; 1578 lid van een bezending van de Staten-Generaal naar de Staten van Friesland. 

Haersma, Sierckvan; 1579 lid van de Rekenkamer. 

Hania, Hyeronimus van; 1571, 1573 raadsheer in het Hof van Friesland. 

Harderwijk, Isbrand van; 1571 abt. 

Herama, Douwe van; 1573 dijkgraaf van Wonseradeel. 

Herama, Goslyck; 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Hette Wybes; te Wirdum, 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Hettingha, Tite; 1572 geuzenleider, neemt Sneek en Bolsward in. 

Heymans; 1579 dient zich met Eemskerck aan bij Gedeputeerde Staten om inzage te verle

nen in het appointement door landvoogd Matthias van Oostenrijk op een rekest van het 

(geschorste) Hof van Friesland verleend. 

Hiddama, Goslick; 1578 lid van Gedeputeerde Staten. 

Hierges (Hyerges); 1572 stadhouder van Friesland, Overijssel, Groningen en Lingen, schrijft 

brieven aan het Hof van Friesland, trekt met leger naar Deventer, schrijft vanuit het kas

teel te Brugge brieven aan Caspar de Robles, 1577 Caspar de Robles en andere gevange

nen worden overgedragen aan Hierges. 

Hoorn, Frederick te; 1573 dijkgraaf van Hemelumer Oldeferd ca . 

Hyerges, zie Hierges. 

Idzaerda, Barthe; 1578, 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Jacobi, Gerardus; prelaat van Klaarkamp, 1573 gedeputeerde van Friesland, 1578, 1579 lid 

van Gedeputeerde Staten. 

Jan, don (Jehan); 1577 aangenomen als landvoogd der Nederlanden, 1578 verslaat het 
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Statenleger, overleden aan de pest. 

Jan Andries; watergeus, 1573 op zee verdronken. 

Jan Bilchels, zie Bilchels, Jan. 

Jarich Wopkes; 1578 burgemeester van Leeuwarden. 

Jehan, don, zie Jan, don. 

Jelle Broers; 1579 lid van de Rekenkamer. 

Jelle Sybes (Sibes); 1578, 1579 burgemeester van Leeuwarden, 1579 lid van Gedeputeerde 

Staten. 

Jongama, Laes van; 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Lalain, zie Rennenberg. 

Liauckama, Schelto van; 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Loo, Boudewijn van, rentmeester-generaal, 1573 door Caspar de Robles te Harlingen ontbo

den, 1579 dient uit de domeinen de weduwe van Sierck van Donia schadeloos te stellen. 

Lopes, zie Del Vaille. 

Maiart, Françoys; 1577 gewezen provoost van het regiment van Caspar de Robles. 

Martna, Doecke van (Duco); 1572 geuzenleider, neemt Bolsward en Franeker in; 1578, 1579 

lid van Gedeputeerde Staten. 

Mathenes, Jan (Matheness); 1577 maarschalk van het Blokhuis te Leeuwarden. 

Matthias van Oostenrijk; 1578, 1579 landvoogd der Nederlanden. 

Meine Lycles; te Nijeholtpade, 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Meinert Wygers; 1578 burgemeester van Leeuwarden. 

Mockama, Wyger; 1579 deurwaarder van het Hof van Friesland. 

Nicolai; 1578 in zijn woonplaats geconfineerd. 

Nitzen, Karel van der; 1571 oud-president van het Hof van Friesland. 

Ockinga, Hero van; 1573 lid van Gedeputeerde Staten. 

Ockinga, Watze van (Ockingha); 1571 raadsheer in het Hof van Friesland. 

Oeds Aerns (Oedts); 1579 lid van de Rekenkamer. 

Oostendorp; 1573 arbiter in het geschil tussen de binnen- en buitendijkers der Vijfdelen. 

Oranje (Orani); 1572 valt de Nederlanden binnen. 

Pastrana; kapitein in Spaanse dienst, 1573 bevelhebber van het Blokhuis te Stavoren. 

Petri, Cunerus; 1573 bisschop van Leeuwarden, gedeputeerde van Friesland, weigert in her

berg te vergaderen, 1578 gedetineerd op het Blokhuis te Harlingen en naderhand 

geconfineerd te Bergum, 1579 wordt vandaar gevankelijk naar Leeuwarden gebracht 

maar is nog dezelfde dag teruggekeerd naar Bergum. 

Philippus (II); 1559, 1571 koning van Spanje en heer van Friesland, 1573 sluit verdrag met 

Elisabeth van Engeland dat te Leeuwarden gepubliceerd wordt. 

Pieter, meester; 1576 werpt met Jan Symens Runia de muren van de ingewaaide St. 

Vituskerk te Leeuwarden omver. 

Pieter Widmers; te Boer, 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Posch, Rinse; watergeus, 1573 gedetineerd te Leeuwarden. 

Rein Idtzen; 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Rennenberg, George de Lalaing, graaf van -, heer van Ville (Lalain, Reneberg, Renneberg); 

stadhouder van Friesland, 1577-1579 passim. 
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Rhala, Fecke; 1578 geïntroduceerd als raadsheer in het Hof van Friesland, 1579 visiteert met 

Rennenberg de dijken. 

Robles, Caspar de -, heer van Billy (Billi); kolonel in Spaanse dienst, stadhouder van 

Friesland, passim. 

Robles, Jan de; 1577 gedetineerd op het Blokhuis de Leeuwarden. 

Rommarts, Focco; 1571, 1573 raadsheer in het Hof van Friesland, 1578 gedetineerd op het 

Blokhuis te Leeuwarden en naderhand geconfineerd in zijn eigen woning. 

Roon; 1573 arbiter in het geschil tussen de binnen- en buitendijkers der Vijfdelen. 

Roorda, Hans; 1579 lid van Gedeputeerde Staten. 

Roorda, Riuerd; 1573 lid van Gedeputeerde Staten. 

Roussel, Jacobus (Rousel); 1571, 1573 raadsheer in het Hof van Friesland. 

Runia, Jan Symens; 1576 werpt met meester Pieter de muren van de ingewaaide St. 

Vituskerk te Leeuwarden omver. 

Ruysbroeck; 'zwager' van Caspar de Robles, 1577 gedetineerd op het Blokhuis te 

Leeuwarden. 

Saint Quentin, Jeanne de; echtgenote van Caspar de Robles, 1576 gedetineerd op het 

Blokhuis te Leeuwarden, 1577 met haar man en andere gevangenen overgedragen aan 

Hierges. 

Scheltema, Schelto van; 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Schoof, Hubert; commandeur van Nes, 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Sicke Sioerdts; 1578 gedetineerd op het Blokhuis te Leeuwarden. 

Sickinga, Idzardt van (Sickingha); 1571, 1573 raadsheer in het Hof van Friesland, 1573 gede

puteerde van Friesland, door Caspar de Robles te Harlingen ontboden waar hij de stad

houder weerspreekt. 

Sioerd Pieters; 1579 uit Leeuwarden verbannen. 

Sirxma, Doede van; 1573 dijkgraaf van Oostdongeradeel. 

Sixma, zie Andla 

Steven; 1572 militair in Spaanse dienst, verwond. 

Stintiema, Idzert; 1573 dijkgraaf van Zeven grietenijen en de stad Sloten ('Veenhuysen ende 

hetRoodeCliff). 

Talimero, Josephus de; 1572 te Stavoren. 

Tierck Annes; te Balk, 1573 gedeputeerde van Friesland. 

Tin, Floris; 1579 volmacht van Utrecht naar de Staten van Friesland. 

Vailie, Vaille, Valle, zie Del Vaille. 

Vastaerts, Adrianus (Vastart, Vastarts); 1571 raadsheer in het Hof van Friesland, 1576 richt 

met Carolus de terminus voor Caspar de Robles op, 1578 geconfineerd in eigen woning. 

Versteveren, Jan; 1578 geïntroduceerd als raadsheer in het Hof van Friesland, 1579 visiteert 

met Rennenberg de dijken. 

Ville, zie Rennenberg. 

Westendorp, Georgius; 1577 gedetineerd op het Blokhuis te Leeuwarden. 

r& 
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Noten 

1 In zijn inleiding bij Excerpten uit de Memoriën van den Griffier Heymans: zie noot 32. 2 

Blom, Repertoarium, 170. Het hierin vermelde Journaal van Bernard van Merode mag even

wel niet als een egodocument worden bestempeld. Het is een register dat Merode uit hoof

de van zijn functie bijhield en dat anders niet dan concepten van overheidsdocumenten als 

resoluties, patenten, commissies en uitgaande stukken bevat. Vergelijk: Hellinga, Journaal 

van Merode. Daarentegen kunnen de dagboekaantekeningen van Feicke Tetmans aan de 

lijst van zestiende-eeuwse egodocumenten worden toegevoegd. Zie voor hem en zijn pen

nenvruchten: Hellinga, 'Register' en idem, Register. 3 PBF, 9056 Hs I (Heymans) en 9056 Hs 

U (met dorsale aantekening: 'Eenige historische aanteekeningen van den abt Sibrandus (!] 

Harderwijck, afgeschreven door de hand van den geschiedschrijver Winsemius, loopende 

van de jaren 1559-1576'). 4 Hellinga, Resoluties Gedeputeerde Staten, nrs. 3117 en 3259. Zie 

voor Suffridus Petrus verder de desbetreffende bijdragen in het themanummer van It 

Beuken over 'Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland'. Aldaar ook een blijk 

van het goed contact dat Suffridus en Isbrandus met elkaar onderhielden, getuige een dedi-

catiebrief van de historicus aan de abt van 7 januari 1566: idem, 247. Dat deze correspon

dentie geen eenrichtingsverkeer was bewijst de brief van 29 mei [z.j.], die dateert uit de tijd 

dat Suffridus secretaris van kardinaal Granvelle te Brussel was: Catalogus Gabbema, 118. 5 

Van Nierop, Verraad, 71. In een memorie uit 1576 wordt geklaagd dat als gevolg van de 

allerheiligenvloed en latere inundaties 'maar liefst tweederde deel van heel Holland onder 

water stond': ibidem, 159. Nooit hebben Holland en Zeeland zo op de lagune van Venetië 

geleken. 6 Brouwer, Encyclopedie, 340. 7 Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 228. Zie voor 

Isbrandus' levensloop: ibidem, 93-94. 8 Gottschalk, Stormvloeden, II, 624-625, 688 en 694. 

De traditionele opvatting dat Friesland door de allerheiligenvloed zoveel zwaarder zou zijn 

getroffen dan andere delen van Nederland wordt door Gottschalk in twijfel getrokken en 

weerlegd: ibidem, II, 690. 9 Winsemius, Chronique, 550-551. 10 Gottschalk, Stormvloeden II, 

682, 688. 11 Winsemius, Chronique, 706-707; Schotanus, Geschiedenissen, 898. 12 Zie voor 

zijn levensloop in het algemeen: Sevenster, Stenen Man, en de aldaar genoemde literatuur. 

13 Vergelijk het langdurige en kritische onderzoek naar de politieke en vooral godsdienstige 

achtergronden van de kandidaten voor een tweetal vacatures voor raadsheer in het Hof van 

Friesland in de jaren 1568 en 1569: Vries e.a., Heeren van den Raede, 76-77. 14 Vries, 

'Kânselarijpersoniel', 67 en 75 (n. 78). 15 Ibidem, 66-67. 16 Ook op 7 februari 1576 wordt 

Heymans als rentmeester van het kapittel genoemd: Schwartzenberg, Groot placcaat- en 

charterboek III, 1045. Op 13 augustus 1578 overlegt hij als zodanig de laatste rekening over 

het jaar 1577/78, die deels is uitgegeven door: Schoengen, 'schraapzucht', 361-377. Het Hof 

van Friesland had de goederen van het Haskerconvent destijds, nadat het beginjaren 1570 

was verwoest, onder zijn beheer genomen en Heymans tot ontvanger aangewezen: Van 

Apeldoorn, Kerkelijke goederen II, 373. Na de gevangenneming van de bisschop verleende 

Rennenberg omstreeks mei 1578 (in ieder geval vóór 6 juli) aan Popke Roorda commissie als 

ontvanger van deze kapittel- en kloostergoederen: ibidem, 374; Kramer, Leven, 12. 17 RAF, 

Collectie Burmania-Eysinga, inv.nr. 124: register met naamlijsten van burgers en ingezete

nen van Leeuwarden met de bed_ragen die dezen moeten voorschieten inzake de gedwongen 
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lening van 150.000 gulden, die in 1577 aan 500 plattelanders en 500 stedelingen werd opge

legd om daarmee de troepen van Caspar de Robles af te kunnen danken, en met lijsten met 

de verdeling in aantallen van die 1000 ingezetenen over de afzonderlijke grietenijen en ste

den. Vergelijk: Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 247-248; en Vries e.a., Heeren van den 

Raede, 81. Vries veronderstelt aldaar dat de hoogte van de aanslag als een afspiegeling van 

de vermogenspositie van de betrokken raadsheren kan worden gezien, maar in het geval 

van de rentmeester-generaal moet dat worden betwijfeld; de andere ontvangers werden 

immers ook bovenmaats aangeslagen. In de Leeuwarder Historische Reeks (VII) wordt dit 

register ingeleid door mij gepubliceerd. 18 Het is niet uitgesloten dat zij eerder getrouwd 

zijn en dat het huwelijk juist de reden van Heymans' komst naar Friesland is geweest. 19 

Visscher, Archieven, nr. I 934a. 20 Hij ging tegen de zin van zijn ouders in militaire dienst: 

De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek II, 28. Mogelijk is hij eerst klerk van het bis

dom Utrecht geweest: 'Wapens', 163 (nr. 41). 21 Nergens blijkt het tegendeel. Vergelijk: 

Vries, 'Kânselarijpersoniel', 69. 22 GAL, Archief Old Burgerweeshuis, inv.nr. 182 (blafferd 

van de pachten, renten en inkomsten, tevens rekening van Matthijs Heymans, 1580-1581) 

63. Tussen folio's 3 en 4 zijn een rekest aan de voogden en een brief aan Heymans 'ingeliast' 

van Abel en Sydts Aesgema te Dronrijp, zoons van wijlen de advocaat mr. Syurdt Aesgema, 

die om uitstel van betaling verzochten. Blijkens de adressering van deze brief van 17 april 

1581 woonde Heymans toen bij het 'Jacopijnen Kerckhoff. 23 Volgens De Haan Hettema en 

Van Halmael begaf Heymans zich eerst naar Emden: Stamboek II, 27. In andere bronnen is 

daar geen bevestiging van gevonden. 24 Hoogland, 'Conscriptio', 334: 'Mathias Heymans, 

secretarius van mijnheer griffier, obiit Groningae anno '84 et sepultus ad predicatores; 

requiescat in pace. Amen.' In Groningen zetelde het afgezette Hof van Friesland in balling

schap, maar of Heymans daar toen ook als substituut aan verbonden was, blijkt niet. 

Vergelijk: Vries e.a., Heeren van den Raede, 67-68. 25 Op 23 november 1650 verklaart Pytie 

van Teetlum 58 jaar oud te zijn en zij leeft nog in 1671: Efdée, St. Jobsleen, 92 en 104. 26 

Aangezien de moeder van Tineke van der Haule een Auckama was, waren al haar kinderen 

gerechtigd tot het Sint Jobsleen te Leeuwarden. Zie voor deze kinderen en hun nageslacht: 

De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek II, 14-15 en 27-28. De samenstellers van dit 

standaardwerk erkennen zelf dat deze aantekeningen op enkele punten strijdig met elkaar 

zijn. De juiste lezing volgt evenwel uit vergelijking met: Efdée, St. Jobsleen, 72-94. Het 

Stamboek ondervangt daarentegen Efdées bewering dat het niet met zekerheid te zeggen is 

of (zoon) Eelke afstamt van (vader) Matthijs: ibidem, 73 (n. 3). 27 Feith, 'Dagboek', 73. 28 De 

vaandrig Mathijs Heymans, die een neef van Pytie van Teetlum wordt genoemd en in 1646 

de collatie van het St. Jobsleen op Nathanaël Fullenius ondertekent, is identiek aan deze in 

1604 geboren Matthias Heymans: Efdée, St. Jobsleen, 93. In 1657 verklaart Mathijs Heymans, 

dan inmiddels luitenant van kapitein Arent van Loo, 53 jaar oud te zijn: GAL, Bestuur St. 

Jobsleen I, inv.nr. 15a (nr. 36). Dat Eelke Heymans voor het Gerecht trouwde wijst erop dat 

hij katholiek is gebleven. Voor zijn jongere broer Matthijs, die in 1610 eveneens voor het 

Gerecht van Leeuwarden in het huwelijk trad, staat dit wel vast. Van zijn vijf kinderen was er 

één priester en stierf een andere zoon in Leuven: als noot 26; en vergelijk: Aukes, 

Voorgeslacht, 57. 29 Volgens Andreae (zie noot 32) heeft Ubbo Emmius (1547-1625) in diens 

Historia meermalen van de Memoriën gebruik gemaakt. Dit wekt bevreemding. De Rerum 
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frisicarum Historia behandelt de geschiedenis van de Friese kuststreken van omstreeks 450 

tot 1564, terwijl Heymans eerst in 1568 in Friesland actief wordt. Bovendien wordt Heymans 

niet genoemd in: Reimers, Quellen. De Historia van Emmius werd in 1616 te Leiden gepu

bliceerd, twee jaar voordat Winsemius zijn excerpten samenstelde. Als Andreae niettemin 

gelijk heeft - waar ik vooralsnog niet vanuit ga - dan moet ook Emmius de originele 

Memoriën ter inzage hebben gehad. 30 Gabbema, Nederlandse Watervloeden, 251-275, 282. 

Vergelijk: Gottschalk, Stormvloeden II, 721. 31 Eekhoff, 'Geschied- en letterkundige nalaten

schap', 286 en 321; Aanwinsten, 45. Isbrandus' aantekeningen zijn langs dezelfde weg aan 

de Boterhoek beland. 32 PBF, Hs 1099. 33 Kalma, Repertorium, 31. 34 Zie noot 41. 35 De 

transcripties zijn vervaardigd volgens de Richtlijnen, zoals die door het Nederlands 

Historisch Genootschap en de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis zijn opge

steld en nader zijn uitgewerkt in: Horsman, Poelstra en Sigmond, Schriftspiegel, 25-26. 

Vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank aan Samme Zijlstra voor de transcriptie van 

de latijnse passages. 36 Dorsale aantekening van latere hand. 37 '1566' veranderd uit '1576'. 

38 'de' veranderd uit 'te'. 39 De volgende aantekening wordt eveneens op de frontpagina 

vermeld: 'De brief aangaande 't Blokhuys in 't resolutieboek van 1578.' Het verband met de 

Memoriën van Heymans is niet duidelijk. 40 Vertaling, vrij naar Eekhoff, Geschiedkundige 

beschrijving'II, 325: In het jaar des heren 1571 de 7 november, onder de regering van Philips 

de Katholieke, koning van Spanje en heer van Friesland, terwijl Karel van Brimeu, graaf van 

Megen, in zijn naam stadhouder van Friesland was, nadat dit heilig Rechtshuis door de ijver 

en de zorg van de vorige president Karel van der Nitzen was begonnen, hebben Igram van 

Achelen, president, Jacobus Roussel, Watse van Ockinga, Adriaan Vastaerts, Antonius Lopes 

del Vaille, Boudewijn van Loo, rentmeester, Idserd van Sickinga, Petrus van Frittema, Focke 

Rommarts, loannes Carolus, procureur des Konings, Julius van Dekama, Hyeronimus van 

Hania en Hector van Aytta, raadsheren, met vrome wensen en eenstemmige gemoederen, 

na het bijwonen van een plechtige godsdienstoefening, met Pieter van Eemskerck, griffier, 

hier voor de eerste maal tot uitspraak van het recht vergaderd, zitting genomen, en tot een 

eeuwig gedachtenis dit gedenkteken hier doen stellen. 41 Dit is natuurlijk niet Alef (Epes) 

Aylva die in 1573 grietman van Ferwerderadeel wordt. Dat is voor een geus dan niet wegge

legd. Wie wel in aanmerking komen zijn: Aleph (Syurds) Aylva, in 1582-1598 genoemd als 

convooimeester van Harlingen, vermoedelijk identiek aan de in 1580 uitweken 'jonge Aloff 

van Aelva'; en Alef Saeckes Aylva, zoon van Saecke Sytthiez Idsinga te Eagum en Anna Aylva, 

in 1587 volmacht ten landdage voor Idaarderadeel. A.J. Andreae noemt geen Alef Aylva 

onder de opstandige Friezen in zijn 'Het verzet der Friezen'; Noomen en Verhoeven, 'De 

genealogie', 150 (VIa.7), 152 (VIIa.6) en 153 (VIId.1); Andreae, Nalezing, 21-23; Faber, Drie 

eeuwen II, 688, 691; Hellinga, Resoluties Staten van Friesland, nr. 274; idem, Resoluties 

Gedeputeerde Staten, nrs. 315, 782, 1356, 3316 en 3381. 42 Galamadammen, tussen Fluessen 

en Morra nabij Koudum. 43 Vergelijk: Andreae, Nalezing, 119 (n. 1). 44 Dronrijp, tussen 

Leeuwarden en Franeker. 45 'de' veranderd uit 'te'. 46 Deze anecdote is door Andreae aan

gehaald in zijn Nalezing, 125. 47 Mogelijk moet voor hem niet Brecker maar Allert van 

Siercksma (grietman van Leeuwarderadeel) worden gelezen, van wie het volgens Andreae 

zeker is dat hij tussen oktober 1572 en oktober 1573 'bij provisie' het grietmanschap van 

Ferwerderadeel waarnam: Andreae, Nalezing, 21. Maar dan is het vreemd dat Heymans 
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alleen hem niet met name noemt. 48 'te' veranderd uit 'de'. 49 Doorgehaald: 'is de grave 

van Bossu'; de datum '15 octobris 1573' is veranderd uit '12 octobris 1573'. 50 Lees: griet

mannen en magistraten. 51 Het cursief is in het manuscript omkaderd en kan alleen al van

wege de chronologie niet door Heymans geschreven zijn. In 1613 was Winsemius een jong 

volwassene en er wellicht zelf getuige van dat er wagens met elk een tiental passagiers van 

Leeuwarden naar Groningen vertrokken. Toen hij in 1618 zijn excerpten maakte was het 

dus al weer vijf jaar geleden dat zich een dergelijk vermeldenswaardig voorval had voorge

daan. Dat het reizen over land in het zestiende-eeuwse Friesland een hachelijke onderne

ming was, wordt eveneens treffend geïllustreerd door stadhouder Aremberg, die in 1566 

extra koeriers aannam en toen de voorkeur aan lopers te voet boven ruiters gaf: 'ceulx de 

pied ont meilleur de faire diligence que les autres', zoals hij aan de landvoogdes schreef; 

aangehaald door Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 3. 52 Lees: overeind. 53 Lees: 

schoonzoon. 54 Lees: soldij. 55 'de' veranderd uit 'te'. 56 Lees: de Rekenkamer. 
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KRONIEK 

Archeologische kroniek van Friesland over 1998 

J.M. BOS EN G.J. DE LANGEN (RED.) 

Inleiding - G.J. de Langen 

In deze kroniek wordt verslag gedaan van de opgravingen, verkenningen, waarnemingen en 

bijzondere vondsten die gedaan zijn in het jaar 1998. Ook worden verslagen opgenomen van 

onderzoek aan oudere vondsten en waarnemingen, mits dit onderzoek in 1998 is verricht en 

geen onderdeel vormt van een breder, langlopend project. Onderstaande bijdragen zijn 

gerangschikt per gemeente. Dank gaat uit naar de auteurs ervan. Hun namen staan steeds 

bij de afzonderlijke titels vermeld. 

Het project Bescherming op Maat 

Om de grote lijnen niet helemaal uit het oog te verliezen wordt in deze inleiding ingegaan 

op de algemene ontwikkelingen in archeologisch Friesland. Allereerst verdienen de twee 

belangrijkste en langlopende projecten onze aandacht. Het zijn het project 'Bescherming op 

Maat' (BOM-project) en het Frisia-project. Beide projecten kwamen al ter sprake in de inlei

ding van de Archeologische kroniek van Friesland over 1997. Het BOM-project wordt uitge

voerd door archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van de provincie. Het moet leiden 

tot een betere bescherming van de Friese bodemschatten. Begonnen in 1992 met een waar

derend onderzoek in het kleigebied van Westergo (het terpenproject) omvat het inmiddels, 

behalve een voortzetting van het terpenproject in Oostergo, ook het project 'archeologie van 

het houtwallen- en elzensingelgebied' (het vuursteenproject van de Noordelijke Wouden). 

Binnen het vuursteenproject werd in 1998 niet alleen verder gewerkt aan een algemeen 

overzicht van nieuwe en oude vuursteenvindplaatsen, maar werd tevens nader 'ingezoomd' 

op kleinere deelgebieden. Duidelijk werd dat de gaafste vindplaatsen in de lagere gebieden 

te vinden zijn, waar zij sterk bedreigd worden door het uitdrogen en dunner worden van de 

afdekkende veenlaag en het opploegen van de top van het pleistocene zand, de bodemlaag 

waarin de vuurstenen liggen.1 Net als in het jaar ervoor, verschenen ook in 1998 enkele 

definitieve rapporten over het oude terpenproject. Zij gaan in op de huidige archeologische 

waarde van de terpencluster van Pietersbierum-Sexbierum, de terpenreeks Lidlum-

Tzummarum-Minnertsga en de terpenreeks Oosterbierum-Firdgum.2 Als belangrijk bijpro-

dukt van het oude terpenproject mogen de archeologische kaarten gelden die voor de 

onderzochte terpengroepen een reconstructie tonen van alle nu bekende terpen. De kadas

trale kaart van 1826/32, die speciaal voor dit doel gedigitaliseerd wordt, vormt de onder

grond. Deze archeologische kaarten zijn van belang zowel voor de monumentenzorg als 

voor wetenschappelijk onderzoek. Over het nut van dergelijke kaarten hieronder meer. 

Dubbel nut hebben ook de in 1998 verschenen rapporten over de metaal- en aardewerk

vondsten die in het kader van het BOM-project zijn gedaan. De resultaten van deze waarne

mingen getuigen niet alleen van de wetenschappelijke noodzaak en urgentie van dergelijke 
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inventarisaties, zij laten tevens zien hoezeer het Friese bodemarchief te lijden heeft.3 Het 

nieuwe terpenproject werd in hoofdzaak in Leeuwarderadeel uitgevoerd, mede op verzoek 

van de gemeente zelf.4 

Het Frisia-pwject 

Werd het BOM-project dus vooral gewoon voortgezet, met het Frisia-project ging het anders: 

het werd essentieel uitgebreid. Het Frisia-project is de voortzetting van de opgravingen in 

Wijnaldum. Met deze opgravingen (1991-1993) zijn de universiteiten van Groningen en 

Amsterdam begonnen in de verwachting dat de nieuwe gegevens licht zouden werpen op de 

Friese leiders uit de DarkAges, ofwel de vroegste vroege middeleeuwen. Door de gezochte lei

ders tot koningen te bestempelen trokken de onderzoekingen van meet af aan volop publieke 

belangstelling, waarmee het onderzoek de Friese archeologische monumentenzorg een goede 

dienst bewees. Het bodemonderzoek te Wijnaldum leverde een schat aan gegevens op, toch 

bleven er vragen te over. Daarom begon men in 1998 met nieuw veldwerk, en wel te 

Dongjum. Het veldwerk is ondergebracht in het Regionaal Archeologisch Project Noordelijk 

Westergo (1998-2002). Om de kosten relatief laag te houden, worden geen grootschalige 

opgravingen verricht, maar zal het onderzoek zich beperken tot de bestudering van steilkan-

ten. Dankzij de steilkanten, die na de commerciële afgravingen op verschillende plaatsen zijn 

achtergebleven, is het mogelijk op eenvoudige wijze een profiel bloot te leggen en de ont-

staans- en bewoningsgeschiedenis van een terp te achterhalen. Tevens zijn op de plaats van 

de afgegraven terpdelen de dieper ingegraven archeologische sporen gemakkelijk te onder

zoeken. Het is niet toevallig dat men juist voor Dongjum koos: de terpencluster van Dongjum 

is relatief goed bewaard gebleven en in meerdere opzichten met de terpengroep van 

Wijnaldum vergelijkbaar.5 Bovendien waren er enkele steilkanten voor onderzoek beschik

baar, zodat, anders dan in Wijnaldum, een uitgebreid vlakkenonderzoek kon worden omzeild. 

De opgravingsterp van Wijnaldum had al sinds de start van de opgravingen voor een uit

breiding van het onderzoek gezorgd door zich van de zeer specifieke wetenschappelijke 

vraagstelling niets aan te trekken: hij gaf naast de gezochte vondsten uit de koningstijd ook 

veel vondsten uit de Romeinse periode prijs. Al snel bleek dat de onderzoekers ook de 

Romeinse bewoningslagen moesten opgraven, anders zou de rijke en goed geconserveerde 

vulling van de dieper ingegraven middeleeuwse sporen onbereikbaar blijven. Het eenvoudig 

wegschuiven van de oudere lagen was geen optie, zoiets druist in tegen de ethiek van de 

moderne onderzoeker. Maar deze medaille had zijn goede zijde: tijdens het onderzoek werd 

meer en meer duidelijk dat een vergelijking tussen de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 

noodzakelijk en vruchtbaar is. Ook de discussie over (dis-)continuïteit van bewoning gedu

rende de vierde en vroege vijfde eeuw hoort bij de zoektocht naar de Friese koningen. Het jaar 

1998 deed, wat deze uitbreiding aangaat, er nog een schep bovenop. In Dongjum namelijk 

was het juist een kleine dijk uit de Romeinse periode die de meeste aandacht trok. Het eerste 

artikel van deze jaargang van De Vrije Fries gaat uitgebreid in op de vroege dijkbouw in noor

delijk Westergo. Overigens was de opgraving wel degelijk van belang voor de kern van het 

Frisia-project, dat wil zeggen de studie naar de Friese elite, al was het alleen al om het feit dat 

de opgraving in Dongjum het veldwerk te Wijnaldum eindelijk uit haar betrekkelijke isole

ment haalde. 
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Niet minder belangrijk was het korte onderzoek te Teems. In 1998 was de archeologi

sche begeleiding van het VINEX-project Hempens-Teerns, zuidoostelijk grenzend aan 

Leeuwarden, nog nauwelijks geregeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat onder de 

Middelzeeklei een Romeins landschap schuil gaat, compleet met verspreide bewoning en 

bijbehorende verkaveling. Bij de eerste fase van de werkzaamheden is dan ook een schat 

aan archeologische informatie onbestudeerd gebleven. Toen het erop leek dat een goed 

bewaarde overslibde woonplaats uit de Romeinse periode sterk aangetast ging worden, trok 

de provinciaal archeoloog aan de bel. Geld was er nauwelijks en de opgravingsploeg van 

Dongjum moest bijspringen. Daar heeft de Frisia-ploeg geen spijt van gehad; het tweede 

artikel in deze Vrije Fries legt uit waarom. Belangrijkste gevolg is wel dat de huidige onder

zoekers een nog bredere blik op de oude Friese economie hebben gekregen. Bovendien ont

dekten zij een onvermoede parallel voor de Romeinse dijken: al in de eerste eeuwen van 

onze jaartelling groeven Friezen rond Teerns veen af en drukten zij een duidelijk stempel op 

het natuurlijke landschap. Het vermoeden wordt steeds sterker dat de laat-Romeinse ver

wijding van de Middelzee met dit menselijke ingrijpen verband houdt. 

Inmiddels ging de uitwerking van de opgravingen te Wijnaldum onverminderd voort. 

Het eerste deel van het opgravingsverslag kon dan ook in 1999 verschijnen.6 Interessant is 

dat binnen het onderzoeksteam in toenemende mate en nadrukkelijker aandacht werd 

besteed aan de geschiedenis van het terpenonderzoek. Vooral de wijze waarop de archeolo

gische gegevens bekend en gewogen werden, kreeg betekenis. Het leidde er zelfs toe dat Jos 

Bazelmans en zijn medeschrijvers in 1998/99 kanttekeningen gingen plaatsen bij de cen

trumfunctie van noordelijk Westergo in de vroege Middeleeuwen. De Vrije Fries van 1998 

getuigt hiervan. De uitstekende en inspirerende doctoraal-scriptie van Johan Nicolai uit 

1998, eveneens een product van het Frisia-project, bevat omtrent de vooraanstaande positie 

van Westergo nog geen twijfel.7 Voor de goede orde: Nicolai en anderen houden vast aan 

hun mening en verwacht mag worden dat de discussie nog lang niet ten einde is.B 

Archeologisch beleid 

Ook in andere opzichten is 1998 voor de Friese archeologie een cruciaal jaar geworden. 

Steeds meer dan in het verleden het geval was zal archeologisch veldwerk de consequentie 

zijn van bestuurlijk beleid. Reeds in 1997 waren daartoe belangrijke stappen gezet. In dat 

jaar waren Provinciale Staten akkoord gegaan met het zogeheten Stappenplan Archeologie 

en ondertekenden provincie en rijk de uitgebreide archeologische paragraaf van het 

Cultuurconvenant 1997-2000. Daarmee was provinciale inzet op archeologisch terrein niet 

langer vrijblijvend, maar een politieke realiteit die tot daden verplichtte. Men startte met de 

inrichting van het interprovinciale archeologische depot in Nuis (Groningen), de eerste stap 

tot de oplossing van de archeologische depotproblematiek. Tevens werd de bemoeienis van 

de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek intensiever en speelden gemeen

ten in vergelijking met 1996 opnieuw een grotere rol bij de bescherming van het Friese 

bodemarchief.9 

Deze beleidsmatige ontwikkelingen kregen in 1998 een krachtig vervolg. Zo stelde de 

provincie een eigen archeoloog aan. Deze heeft als hoofdtaak de bescherming van het Friese 

bodemarchief te verbeteren. Daartoe dient hij allereerst de archeologie in de ruimtelijke 
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ordening te integreren. Uiteraard tracht hij ook te bereiken dat er rekening wordt gehou

den met de belangen van de archeologie bij het formuleren en de uitvoering van ander 

provinciaal beleid. Te denken valt bijvoorbeeld aan plannen met betrekking tot natuur

bouw, ontgrondingen en bodemsaneringen. Daarnaast behandelt hij vondstmeldingen, 

begeleidt hij amateurarcheologen en is hij (mede) beheerder van het interprovinciaal 

depot te Nuis. Vanzelfsprekend ligt er ook op het gebied van voorlichting een taak voor de 

provinciaal archeoloog. Niet alleen omdat dit bij zijn ambtelijke taak hoort, maar vooral 

omdat een goede voorlichting het maatschappelijk draagvlak van de archeologie vergroot 

en rampen kan voorkomen. In archeologische kwesties is hij in ieder geval vraagbaak voor 

gemeenten. Ook dient hij wetenschappelijk onderzoek voor te bereiden en te stimuleren, 

althans wanneer behoud ter plaatse onmogelijk blijkt. 

De provinciaal archeologen van Friesland, Groningen en Drenthe staan niet alleen. In 

Noord-Nederland is namelijk inmiddels een team van vier regio-archeologen van de ROB 

actief. Alle vier hebben zij een afzonderlijk taakveld, te weten: coördinatie en bestuurlijke 

contacten; uitvoering en handhaving van de Monumentenwet; planvorming en ruimtelij

ke ordening en tenslotte, inrichting en beheer. Met de introductie van dit regioteam is de 

tijd van de provinciaal archeologen in rijksdienst voorbij. Dat is niet alleen een gevolg van 

deze taakverdeling en het werken binnen regio's in plaats van op provinciale schaal. Het 

heeft ook te maken met het feit dat de regio-archeologen in tegenstelling tot de rijksar-

cheologen oude stijl geen onderzoekstaak hebben. 

Deze organisatorische veranderingen zijn landelijk doorgevoerd om het bodemarchief 

beter te kunnen beschermen. De afgelopen jaren zijn er op dat bodemarchief flinke aan

slagen gepleegd. Nu is er een duidelijke positieve tendens te signaleren. In Nederland 

wordt bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en de realisatie van infrastructurele 

werken in toenemende mate rekening gehouden met de waarde van het archeologische 

bodemarchief. In dit verband is het Verdrag van Malta van belang. Daarin is vastgesteld 

dat archeologisch waardevolle bodems zo goed mogelijk beschermd moeten worden en 

dat, indien bescherming niet haalbaar is, het bodemarchief moet zijn bestudeerd alvorens 

de plannen ten uitvoer worden gebracht. Hierbij is het principe 'de verstoorder betaalt' 

van kracht. Het verdrag is nog niet in een wettelijke regeling omgezet. Veel instanties 

lopen echter op de toekomst vooruit door plannen nu al zoveel mogelijk op de archeologie 

aan te passen of anders archeologisch onderzoek te subsidiëren. Dit gebeurt gelukkig ook 

in Friesland steeds vaker. De opgravingen in Sneek en Leeuwarden zijn hiervan een 

bewijs. Er zijn tal van goede voornemens. De gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld heeft ter 

voorbereiding op een opgraving op de plek van de toekomstige parkeerkelder onder het 

Oldehoofster kerkhof archeologisch vooronderzoek laten verrichten10 en zij zal te Teems 

het nog gave deel van de in 1998 bestudeerde overslibde nederzetting voor het nageslacht 

bewaren. 

Nieuwe Archeologische Monumentenkaart 
Met het oog op dit zojuist genoemde Verdrag van Malta is het van belang dat de archeolo

gische waarden zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Hierom, en ook om het conve

nant te volgen, heeft de provincie besloten samen met de ROB een nieuwe archeologische 
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monumentenkaart (AMK) te maken. De andere provincies hebben al een nieuwe AMK of 

zijn met de vervaardiging ervan bezig. De huidige AMK van Friesland dateert uit 1984 en is 

hard aan herziening toe. De productie van een AMK die het Friese bodemarchief voldoen

de in kaart brengt, is echter bepaald niet eenvoudig. Weliswaar zijn de belangrijkste ter

pen in het landelijk gebied tegen het einde van het jaar 2001 wel gewaardeerd, maar van 

de archeologische terreinen in de veen- en zandgronden weten we nog maar bitter weinig. 

Het RAAP-project in de Noordelijke Wouden heeft aangetoond dat het Friese zandgebied 

archeologisch uiterst waardevol is. Het heeft echter ook verduidelijkt dat het niet eenvou

dig zal zijn om zonder terreinkennis aan te geven waar wel en waar geen bescherming 

nodig is. Complicerende factor is enerzijds het enorme aantal vindplaatsen, wat nader 

onderzoek bijzonder kostbaar maakt. Anderzijds wordt de bescherming bemoeilijkt door 

het feit dat de vindplaatsen die het best bekend zijn, meestal te zeer zijn aangetast om nog 

voor bescherming in aanmerking te komen. We moeten het dus vooral hebben van vind

plaatsen die nog maar heel weinig vondsten hebben prijsgegeven, liefst vindplaatsen die 

pas kortgeleden ontdekt zijn. Het is duidelijk dat de plaatselijke archeologen zeker in dit 

geval de helpende hand moeten reiken. In de Noordelijke Wouden kon RAAP terugvallen 

op de kennis van de Werkgroep Steentijd van het Streekmuseum te Burgum, maar elders 

is een dergelijke inhaalslag nog niet gepleegd. Zo is Gaasterland, waaraan een zeer hoge 

archeologische verwachting kan worden toegekend, op de AMK van 1984 een bijna leeg 

gebied. Het directe achterland van Staveren is zelfs volledig blanco. 

Op de AMK komen alleen gewaardeerde terreinen te staan. Dit zou kunnen inhouden 

dat de terreinen die niet op de kaart komen, net zo snel weer uit beeld raken als ze bekend 

geworden zijn. Daarmee zou de AMK een verkeerde indruk wekken ten aanzien van het 

risico dat verstoorders straks met het Verdrag van Malta lopen. Om dit probleem op te los

sen is besloten om 'onder' de AMK een tweede 'laag' te leggen, waarop de nog ongewaar-

de terreinen wèl zijn ingetekend. Ook terreinen die van minder belang blijken te zijn en 

niet op de nieuwe AMK worden gezet, kunnen op deze wijze bekend blijven. Het spreekt 

voor zich dat de archeologische kaarten van RAAP en plaatselijke inventarisaties als die 

van ArgHis in Littenseradiel11 worden opgenomen. De tweede laag vormt samen met de 

AMK uiteindelijk een zo volledig mogelijk beeld van het Friese bodemarchief. Daarmee is 

dit duo van wetenschappelijk belang, reden waarom ook het Frisia-project en de Fryske 

Akademy zullen meewerken aan de totstandkoming van dit product. De tweede laag 

wordt bovendien nog aangevuld met archeologische verwachtingszones. Verwachtings

zones maken inzichtelijk waar, op grond van de huidige kennis en modellen, buiten de 

reeds geregistreerde terreinen de meeste archeologische sporen te verwachten zijn. De 

AMK en de onderliggende laag worden samen aangeduid als de FAMKE: de Friese 

Archeologische Monumen-tenkaart Extra. De FAMKE is overigens niet in een paar jaar te 

voltooien. Er zullen plaatselijke verdiepingen aangebracht moeten worden, bij voorkeur 

op gemeentelijk niveau. Het lijkt erop dat dit straks een gemeentelijke verplichting zal zijn. 

De gemeente Dongeradeel heeft niet op de invoering van het Verdrag van Malta willen 

wachten, en heeft reeds in 1998 opdracht verleend om te komen tot zo'n verdiepingsslag. 
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Dantumadeel : Driesum - M. Ley 

Tijdens een veldverkenning bij Driesum werd door de schrijver van dit verslag een verho

ging in het veld geconstateerd. Het perceel was als bouwland in gebruik, zodat gemakkelijk 

een onderzoek naar eventuele bewoningssporen kon worden gedaan. De bouwgrond bleek 

zanderig, hetgeen het vermoeden bevestigde dat de hoogte een dekzandrug is. Al spoedig 

bleek dat de rug oorspronkelijk bewoond is geweest, want aan de oppervlakte werden door 

mensenhand afgeslagen vuurstenen splinters aangetroffen. Op grond van enkele pijlspit-

sen kunnen de vondsten als neolithisch worden gedateerd (afbeeldingen 1 en 2). Ook de 

vondst van een spaan of kling die over het gehele oppervlak bewerkt (geretoucheerd) is, 

wijst in de richting van het Neolithicum. Voor de rest bestaan de vondsten uit krabbertjes, 

mesjes, boortjes, kernen en veel afval dat vrijgekomen is bij de bewerking van de vuurste

nen werktuigen. Opvallend is dat de vuursteen een fraaie kleur heeft, wat kan wijzen op een 

selectief zoeken van het benodigde materiaal. De ouderdom kan gesteld worden op circa 

2500 voor Chr. 

1. Neolithische pijlspits uit Driesum. > ' i h f |'li|i|-|f|!|†| jf|i|>|Hi|*l'i if'! '! > 

Foto Winfried Walta te Blessum. / \ 1+ ~ ? 

2. Neolithische pijlspits uit Driesum. 
i. .: •£ ; 

Foto Winfried Walta te Blessum. ', 

Dantumadeel: Veenwouden - M. Ley 

In de omgeving van Veenwouden werd door schrijver dezes een forse kernbijl uit het 

Mesolfthicum gevonden (afbeelding 3). De vondst werd gedaan op een geploegde verhoging 

in het landschap. In relatie met de bijl werden nog verschillende artefacten opgeraapt zoals 

lange klingmessen, forse krabbers en verschillende grote kernstenen. De kernbijl is van 
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3. De mesolithische kernbijl uit Veenwouden. 

Foto Winfried Walta te Blessum. 

grijsbruine grofkorrelige vuursteen en meet op de grootste lengte 16 cm. Voor alle duidelijk

heid: de bijl zal als steelbijl gebruikt zijn en was geen vuistbijl. De vrij forse afmetingen van 

de artefacten kunnen erop wijzen we hier te maken hebben met een vroeg-mesolithische 

cultuur die zijn oorsprong vindt in de jong-paleolithische Tjonger-cultuur. 

De vondsten zijn ook vergelijkbaar met de vondsten uit een mesolithische site in het 

Bûtenfjild nabij Veenwouden die in het najaar van 1998 en het voorjaar van 1999 door RAAP 

en vrijwilligers is opgegraven. Tijdens deze opgraving zijn eveneens enkele kernbijlen 

gevonden, zij het van kleinere afmetingen. 

Dantumadeel : Wouterswoude - M. Ley 

Op een dekzandrug nabij Wouterswoude ontdekte schrijver dezes nederzettingsresten uit 

het mesolithicum. Aan de oppervlakte van de geploegde akker lagen verschillende artefac

ten. Opvallend waren de kleine vuursteenspaantjes of kringetjes waarvan enkele waren uit

gewerkt tot kleine spitsjes. De spitsjes hebben gediend als inzetstukken van pijlschachten en 

harpoenen, die gebruikt werden voor de jacht. Onder de vondsten bevonden zich ook krab

bers, boortjes, mesjes en kernstenen, alle van vuursteen. De ouderdom van deze vondsten 

kan gesteld worden op circa 6000 voor Chr. Een afwijkende vondst vormt een spits uit het 

late Neolithicum of de Bronstijd (afbeelding 4). De mogelijkheid bestaat daarmee dat de 

dekzandrug in deze latere periode opnieuw bewoond is geraakt. 



204 J.M. BOS EN G.J. DE LANGEN (RED.] 

4. De laat-neolithische of bronstijd pijlspits 

uitWouterswoude.FotoWinfriedWaltate W T " " ÎYj i'î'N'IT!'!' 'jl'lTl†l'l'l'l1 t'lf l'l'fl'l'IWl'i'l† 

Blessum. « 

Ferwerderadiel: Burdaard (Raemskûtel) - D. Gerrets 

Het onderzoek van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit 

Groningen en het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) van de Universiteit van 

Amsterdam concentreert zich op Noordelijk Westergo. Toch wil men geen kans om elders in 

het Noordnederlandse kustgebied waarnemingen te doen, voorbij laten gaan. Zo is van 25 

tot 27 augustus 1998 dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om enkele gerichte 

archeologische waarnemingen te doen op de terp Burdaard-Raemskûtel. Aldaar zou ten 

behoeve van de uitbreiding van de ligboxenstal met gierkelder tot meer dan twee meter 

onder het maaiveld een bouwput worden uitgegraven. Tijdens de archeologische waarne

ming, die werd verricht tijdens de bouw, ging de meeste aandacht uit naar het profiel, mede 

omdat sinds de opgravingen te Wijnaldum nauw wordt samengewerkt met Peter Vos van 

het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen van TNO (TNO-NITG). Deze 

samenwerking heeft als doel te komen tot een reconstructie van de landschappelijke ont

wikkeling van het Friese kustgebied. 

Het profiel, waarvan de top zich op 1,40 m + NAP bevond, vertoonde een eenvoudige strati-

grafie van tamelijk homogene ophogingpakketten. Op diepere niveaus werden deze afge

wisseld met dunne mesdagen en hoger in het profiel met humeuze loopvlakken, vermengd 

met houtskoolpartikels en verbrande leembrokjes. Het hoogste punt waarop de kwelder in 

ongerepte staat is aangetroffen, bevond zich op 0,90 m -NAP. De oorspronkelijke top van de 

kwelder moet hoger gelegen hebben. Op ca. 0,70 m -NAP is voor het profiel en aansluitend 

op de bodem van de bouwput een vlak aangelegd, waarin als belangrijkste grondsporen 

enkele diepere ingravingen, in de vorm van kleine greppeltjes en drie waterputten, zicht

baar waren. Het grootste deel van het profiel moet worden gedateerd in de periode van de 

vijfde eeuw voor Chr. tot de derde eeuw na Chr. 

Het bovenste deel van het profiel, vanaf ca. 0,30 m + NAP, bestaat uit een weinig gelaagd 

pakket van lichtgrijze klei. Een deel van dit pakket moet, gezien een kuil met kogelpotscher

ven waarvan enkele met schelpgruismagering, in de Karolingische tijd worden gedateerd. In 

het profiel waren twee waterputten aanwezig, waarvan één door de vondst van een kogelpot 

met standring in de dertiende eeuw kon worden gedateerd. Uit deze put kwamen tevens 

enkele fragmenten van duigen tevoorschijn, vermoedelijk afkomstig van een ton, die deel 

zal hebben uitgemaakt van de constructie van de waterput. Uit het feit dat enkele lagen 
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dagzoomden in de bouwvoor, kan worden afgeleid dat een deel van de oorspronkelijke 

bewoningslagen in de loop der tijd is verdwenen. Door uitloging is met name in het boven

ste deel van het profiel reeds veel informatie verloren gegaan. Mest is bewaard gebleven, zij 

het in geringe mate en uitsluitend op de diepere niveaus. 

Om een beter inzicht te krijgen in de relatie van de terp tot de natuurlijke ondergrond is met 

de guts een boring gezet. Het pleistocene zand, dat werd aangetroffen op een diepte van 

3,73 m -NAP, wordt op deze plaats van het Basisveen gescheiden door een matig humeuze 

kalkloze klei. Het onderste Basisveen bestaat uit rietveen. Dit gaat via mesotroof veen met 

houtresten over in oligotroof veen met enkele resten van heide. Zoals dikwijls het geval is op 

de overgang van hoogveen naar kwelder gaat het oligotroof veen over in rietveen dat wordt 

afgedekt door een kleipakket met veel rietresten. Het gehele veenpakket heeft een dikte van 

1,07 m. Een 1 cm dik kleilaagje op 21 cm boven de basis van het veen toont dat (een deel 

van) het veenpakket is opgetild, waarna dit kleilaagje is afgezet. Tot 1,79 m -NAP werden 

nog rietresten aangetroffen. Hierboven ontwikkelde zich een echte kwelder. 

Franekeradeel: Dongjum - G.J. de Langen 

In het kader van het Regionaal Archeologisch Project Noordelijk Westergo werden in augus

tus en september twee haaks op elkaar staande profielen onderzocht met een totale lengte 

van 160 meter en een hoogte tussen één en vier meter. De terp bleek langs het noord-zuid 

profiel bepaald niet volledig te zijn afgegraven en nog tal van belangrijke resten te bevatten. 

Een kleine dijk uit de Romeinse periode behoort tot de meest opmerkelijke ontdekkingen. 

Met deze vondst heeft de kleine dijk van Wijnaldum een goede parallel gekregen. Bovenop 

de dijk en de daarachter gelegen akkerlaag werd in de tweede helft van de tweede eeuw een 

kleine huisterp gebouwd die tot in het begin van de vierde eeuw bewoond is geweest. De 

terp werd tot dat tijdstip enkele malen uitgebreid. De Romeinse bewoningslagen zijn afge

dekt door een vroeg-middeleeuwse akkerlaag waarop zich sinds de vijfde eeuw nieuwe ter-

plagen ontwikkelden, vooral in zuidelijke richting. In de loop van de elfde of twaalfde eeuw 

werd de terp verlaten en in gebruik genomen als akker. Sindsdien is de terp aanzienlijk afge

topt en uitgesmeerd. Jos Bazelmans en zijn mede-auteurs besteden in hun bijdrage aan 

deze Vrije Fries uitgebreid aandacht aan de dijk van Dongjum. 

Franekeradeel: Spannum - J. Zijlstra 

In 1998 werd een reeds eerder te Spannum gevonden Romeinse schijffibula met zogenaam

de millefiori-email (duizendbloem-email) bekend (afbeelding 5). Dit gave en complete stuk 

5. De Romeinse fibula met millefiori-email uit 

Spannum. Foto Fries Museum. 
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is een welkome aanvulling op deze in Friesland relatief schaarse groep. Het voorwerp heeft 

een exacte, maar helaas beschadigde parallel uit het noordwesten der provincie. Opvallend 

is ook dat in Spannum al vele decennia geleden een vergelijkbare fibula werd opgegraven. 

Het sieraad vertoont een soort schaakbordpatroon met in de vlakken een onderverde

ling van kleine vlakjes welke als geheel de indruk geven van een soort van bloemversiering. 

De kleuren zijn blauw en wit met wat rood. Het email werd vervaardigd door dunne glassta

ven in een bepaald arrangement te bundelen, samen te smelten en vervolgens dunne 

dwarsdoorsneden daarvan als plakjes op de metalen ondergrond te bevestigen door middel 

van verhitting. De betreffende fibulae worden gedateerd in de tweede en derde eeuw en 

komen buiten Nederland vooral voor in Engeland, Frankrijk en het Rijngebied. Het zijn pro

ducten van de provinciaal Romeinse c.q. Kelto-germaanse industrie. 

Gaasterlan-Sleat: Hemelum/Bakhuizen en Oudemirdum - E. Kramer12 

Te Hemelum/Bakhuizen en in de omgeving van Oudemirdum zijn twee middeleeuwse al

sengemmen gevonden (afbeelding 6). Zij brengen het Friese totaal op zestien exemplaren. 

Alsengemmen zijn circa 2 à 3 cm grote steentjes van fraai blauwkleurig glas met ruw inge-

kraste figuurtjes. Het eerste exemplaar werd al in 1871 op het Deense eiland Alsen aange

troffen. Vermoedelijk zijn de recente vondsten uit Gaasterlan indertijd met de terpmodder 

meegekomen. Ook in Westernijkerk en Dokkum zijn onlangs twee alsengemmen opgedo

ken. Het Oudemirdum-exemplaar is, met twee gekruiste levensbomen als ingekrast orna

ment, uniek onder de thans bijna honderd exemplaren die nu uit Noordwest-Europa 

bekend zijn. De meesten alsengemmen zijn namelijk met twee of drie menselijke figuren 

versierd. Alsengemmen worden momenteel rond 1000-1200 gedateerd. Verondersteld wordt 

dat ze als christelijke amuletten zijn gebruikt. Een functie in het kader van de driekoningen

verering zou een verspreiding vanuit een productiecentrum in het midden-Rijngebied 

kunnen verklaren. De exemplaren uit Westernijkerk en Hemelum/Bakhuizen zijn thans, 

6. De Alsengemmen uit Hemelum/Bakhuizen (links) en Oudemirdum (rechts). Foto Fries Museum. 
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dankzij de genereuze medewerking van de vinders, te zien in het Streekmuseum te Burgum 

en het Fries Museum te Leeuwarden. 

Gaasterlân-Sleat: Balk - E. Kramer13 

Bij Balk werd door een detector-amateur een 2/3 ruitergroot uit de veertiende eeuw gevon

den (afbeelding 7). Een vondst die nogal wat opzien baarde in de wereld van muntkenners. 

Het zilveren muntje met een diameter van 22,5 mm en een gewicht van 1,683 gram was al 

snel in de handel beland, maar met enige moeite is het gelukt om dit belangrijke voorwerp 

in de collectie van het Fries Museum op te nemen (inventarisnummer NA 11560). Op het 

eerste gezicht was het geen bijzondere vondst. Een dergelijke munt met een ruiter op de 

voorzijde en een kruis op de keerzijde is in het detectortijdperk veelvuldig in Friesland 

gevonden, maar de omschriften bleken heel bijzonder voor een munt uit deze periode te 

zijn. De tekst om de naar rechts rijdende ruiter luidt: MONETA FRISIE LIBERT. Voluit zou er 

moeten staan: MONETA FRISIAE LIBERTATIS, munt van de Friese Vrijheid. Op de keerzijde 

staat een kruis met vier maansikkels in de hoeken, waar omheen de omschriften: SIGNUM 

CRVCIS, het teken van het kruis, en (langs de rand): IACOBVS AVRIFAB'FECIT. Voluit zou 

dit omschrift luiden: IACOBVS AURIFABER FECIT, facob goudsmid heeft dit gemaakt. De 

tekst zelf en het feit dat de naam van de eigenlijke maker van de munt is vermeld maakt 

deze munt zeer bijzonder en enig in zijn soort. 

7. De Friese vrijheidsmunt uit Balk (voor- en keerzijde). Foto Fries Museum/Dikken & Hulsinga te Leeuwarden. 

Harlingen: Herbaijum - M.C. Galestin 

In een terp ten westen van Herbaijum werd door de heer Oebele Harmsma te Deinum een 

koperen munt gevonden (afbeelding 8). De munt is vrij sterk afgesleten, maar goed herken

baar is het stempel met de letters VAR, afkomstig van P. Quinctilius Varus, de beroemde 

legeraanvoerder die in de naar hem genoemde slag in het Teutenburgerwoud in het jaar 9 

met drie Romeinse legioenen het onderspit moest delven tegen de germaanse tegenstan

ders. De munt zelf is een Romeinse as, met op de voorzijde de kop van keizer Augustus en 

op de achterzijde het altaar van Roma en Augustus te Lyon, waar deze munt is geslagen. 

Deze koperen muntjes met een geringe waarde worden vaak aangetroffen in legerkampen. 

De commandant, die de munten als soldij aan de soldaten uitdeelde, liet de koperen 

munten vaak van zijn eigen naam voorzien. Het kopergeld werd in het dagelijkse leven 



2 0 å J.M. BOS EN G.J. DE IANGEN [RED.) 

gebruikt voor kleine transacties en zo kwam de naam van de aanvoerder vaak onder de ogen 

van de manschappen. 

We weten niet wanneer het gaatje in de munt is geboord, maar in de Romeinse tijd wer

den munten soms van gaatjes voorzien. Dat weten we, omdat in Duitsland, in Kalkriese, de 

plek van de vermoedelijke Varusslag, ook een koperen munt met een gaatje is gevonden. 

Hoe en wanneer het muntje in Friesland is gekomen en wat het daar heeft betekend voor de 

eigenaar is moeilijk te zeggen, omdat er over de vondstomstandigheden verder niets bekend 

is. Een van de mogelijkheden is dat hij in het bezit was van een Romeinse soldaat die hem 

heeft verloren tijdens zijn verblijf in Friesland, in de periode vlak na het begin van de jaartel

ling. Veel van dergelijke muntjes zijn gevonden in het legerkamp in Nijmegen van waaruit 

de expedities naar het noorden werden georganiseerd. Bijzonder is dat dit tot nu toe het 

enige muntje is met een stempel van Varus, dat in Friesland is gevonden. 

Herbaijum. Foto M.C. Galestin, RUG. 

Harlingen: De Jetting - J. Heemstra 

De aanlanding van een houten wrakdeel in de Harlinger visserijhaven door Rijkswaterstaat in 

1996 wekte de belangstelling van de Archeologische Commissie van Duikteam Miramar 

Friesland. Er werd navraag gedaan. Al snel was de garnalenvisser opgespoord die in de slenk 

De Jetting in het Langezand een 'haker' had gehad. Het Langezand is een zandplaat aan de 

zuidkant van de Blauwe Slenk die deel uitmaakt van de vaarroute van Harlingen naar 

Vlieland en Terschelling en bovenal naar de Noordzee. Op oude kaarten stond De Jetting 

bekend als Harlinger Jetting; een oude, zuidelijker route naar Harlingen. Het wad beweegt, de 

geulen en slenken bewegen mee. De Jetting verzandde en werd niet meer gebruikt. Toch 

bleef de slenk altijd bestaan. 

In 1997 werd een aantal peilingen gedaan op de coördinaten zoals die door de visser, 

Pieter Wouda van de ST20, opgegeven waren. De diepte rond het wrak, bij hoog water 

gemeten, varieerde van 4 tot bijna 10 meter. Het wrak bleek op een richel van een diepe 

slijpgeul te liggen en leek, op de uitdraai van de schrijvende dieptemeter, zo naar beneden 

te kunnen vallen. Tijdens de eerste duik werd een aantal metingen gedaan, waarna een glo

bale schets gemaakt werd. Op basis van verslagen van de duikers van Miramar kon deze 
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schets nog worden uitgebreid. Vanaf dit moment waren de weersomstandigheden en het tij 

dusdanig ongunstig, dat nader onderzoek tot 1998 moest worden uitgesteld. Wel kon een 

deel dat van een spant gezaagd was, voor dendrochronologisch onderzoek worden doorge

stuurd. Daarnaast maakte Rijkswaterstaat met behulp van side scan sonar apparatuur een 

duidelijk overzicht van de omvang van het geheel. 

Ook in 1998 waren de omstandigheden niet optimaal. Het wrak was alleen te bereiken 

van 2 uur voor tot 2 uur na hoogwater. De kotter waarmee we onze expedities uitvoerden, 

De Wilhelmina, steekt 2 meter diep. Om de Jetting in te gaan moesten we steeds over een 

richel varen die ongeveer 2,40 meter diep ligt bij hoog water en slechts 1,50 meter bij laag 

water. Het zicht onder water varieerde van 20 centimeter (meestal) tot twee meter (bij uit

zondering). Er loopt geen betonde route en het wrak moest met behulp van GPS apparatuur 

worden teruggevonden. Het plaatsen van een boei aan een betonblok van een kilo of tachtig 

maakte het vinden van de exacte plaats een stuk eenvoudiger. Het wrak is begroeid met 

mosselen, anemonen, zakpijpen en wieren, zodat herkenning van onderdelen lastig is. Het 

moest daarom eerst door een team van twaalf duikers worden schoongemaakt. 

Het inmeten en tekenen werd steeds in groepjes van twee gedaan, waarbij een schrijver 

en een opmeter volgens een geplande indeling van de eerdergenoemde schets een deel van 

het wrak toegewezen kregen. Door delen van de tekening samen te voegen kon een beeld 

van het wrak worden verkregen. Het bleek ongeveer 23 meter lang te zijn en zes meter 

breed. Op sommige plaatsen staken de wrakdelen (spant en huidbeplating) twee meter 

boven het zand uit. 

Via het Nederlands Instituut voor Scheepvaart- en onderwater Archeologie (NISA) en de 

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) was inmiddels iets over de leef

tijd van het wrak bekend. Uit het dendrochronologisch onderzoek van het ingezonden mon

ster, was onder andere gebleken dat de boom in 1750 (± acht jaar) was gekapt. De bouw van 

het schip zal dus rond dat jaartal moeten liggen. Over de datum van vergaan van het schip is 

eigenlijk niets te zeggen. Misschien ging het onder tijdens de zware storm in 1756 waarin 

zo'n 150 schepen verloren gingen. 

Vanuit het NISA kreeg Miramar professionele hulp van het team van Arent Vos. Met hen 

werd een drietal keren gedoken. Het verslag van Arent Vos zou de leidraad voor ons verdere 

onderzoek worden. Een lijst van aanbevelingen en nadere werkplannen werden opgesteld. 

9. Een houten pen uit het wrak in De Jetting. 

¾l!(ï?2ian>3! ,4Î . sf ,6 ! t ,s\ 9i , l i 0 . l l l , 1 FotoMiramar 
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Een aantal van onze veronderstellingen bleek na Vos' bevindingen te moeten worden 

bijgesteld. Eén van de belangrijkste zaken was dat het door ons tot achterschip bestempelde 

deel, het voorschip bleek te zijn. Op het wrak werden op spanten en uitstekende delen 

genummerde kunststoflabels gespijkerd in willekeurige volgorde. Door zoveel mogelijk 

metingen te doen van punt naar punt, werd een denkbeeldig web over het wrak getekend. 

Slechts de labelnummers en de afstanden daartussen werden onder water genoteerd of op 

een cassetterecorder ingesproken. Door de labelnummers en de afstanden in het computer

programma 'Web-it' in te voeren, ontstond een beeld van het wrak. 

Tijdens één van de eerste duiken werden in het achterschip onderdelen van een oven of 

vuurplaat gevonden. De stenen die hiervoor gebruikt werden, waren aan één zijde zwartge-

brand. Een onderzoek met een metaaldetector buiten het wrak leverde niets op. En aantal 

losse wrakdelen werd geborgen, waaronder zeer fraaie houten pennen (neuten) met de 

daarin verwerkte houten keggen (afbeelding 9). Een gedeelte van een runderschedel werd 

door de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. Het rund is slechts twee jaar oud gewor

den. Uit concreties, die röntgenologisch zijn onderzocht, bleek dat er ook metalen (gesmeed 

ijzer?) in het schip verwerkt waren. Het ijzer is nagenoeg volledig vergaan. 

Het wrak lijkt op basis van de resultaten op dat van een redelijk fors gebouwde vracht-

vaarder, geen vissersboot gezien het ontbreken van bunschotten of een bun. Het is geen 

platbodem of knikspant, maar heeft een min of meer S-vormige romp. 

In de loop van het jaar kregen we de indruk dat er veel zand verplaatst werd. Het leek 

ondieper te worden. Toen we in april 1999 een eerste controle uitvoerden bleek dat elke 

oneffenheid in de bodem was verdwenen. Er stond nog slechts 3 meter water. Onder het 

zand, voor ons onbereikbaar, ligt het wrak nu weer geconserveerd. Wellicht geeft de zee 

later weer eens een stukje prijs. 

Heerenveen: Heerenveen-Centrum - H. de Jong 

Op 7 mei 1997 werd de westzijde van de hoofdstraat de Dracht door een zware brand getrof

fen. Het zou bijna een jaar duren eer de puinhopen waren opgeruimd. Daarbij deed zich de 

mogelijkheid voor om de bodem onder de afgebrande panden te verkennen. Een verrassende 

constatering was, dat er zich hier ter plaatse nog een ruim één meter dik veenpakket bevindt. 

Een tot op het onder het veen aanwezige zand aangebrachte zware, uit zes spaarbogen 

bestaande, bakstenen fundering heeft waarschijnlijk één van de muren van de in de achttien

de eeuw vermelde uitspanning 'Het Wapen van Schoterland' gedragen. Bij het bodemonder

zoek werd opvallend weinig aardewerk gevonden. Hetgeen er werd gevonden, dateert hoofd

zakelijk uit de tweede helft van de zestiende eeuw, de ontstaansperiode van de plaats 

Heerenveen. Tijdens de afbraak van één van de belendende panden werd een groot aantal 

wandtegels uit diverse perioden gevonden. Tot de oudste behoort een uit de eerste helft van 

de zestiende eeuw daterende tegel met de afbeelding van een doedelzakspeler (afbeelding 

10). 

Heerenveen: Jubbega - H. de Jong 
Op verzoek van het regioteam van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, en 

na overleg met de eigenaar Staatsbosbeheer werd tijdens de herinrichting van een 
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10. De tegel met de doedelzakspeler uit 

Heerenveen. Tekening W. Hagen te Heeren veen. 

bos/heide perceel op het Schuregaasterveld, een verkenning naar vindplaatsen van vuurste-

nen werktuigen uitgevoerd. Dit leverde evenwel niets op. In een op het veld aanwezige klei

ne zandkop, op luttele afstand van het riviertje de Tjonger, konden echter uit een aantal 

molshopen enkele vuursteenafslagen worden geraapt. In deze hoogte startte in 1971 de 

archeoloog R. Newell een onderzoek, dat hij echter overhaast afbrak, nadat op zandruggen 

bij het Burgumermar belangwekkende vondsten waren gedaan. 

Heerenveen: Oranjewoud - H. de Jong 

Zowel het regioteam als Staatsbosbeheer vroegen onze inbreng bij een nog nader in 1999 in 

te stellen onderzoek op een perceel grasland, waarvan de zode en humuslaag waren wegge

graven, dit ten behoeve van het herstellen van natuurlijke waarden, zoals heidegroei. In de 

vrijgekomen dekzandlaag bleek een groot aantal sleuven van verschillend formaat te zijn 

gegraven, die vervolgens weer met veen waren gevuld. In deze veensporen werden enkele 

middeleeuwse scherven aangetroffen. 

Heerenveen: Oudeschoot - H. de Jong 

Tussen het dorp Oudeschoot en het riviertje de Tjonger werden ten behoeve van de 

omschakeling van de N32 tot autosnelweg A32 diverse infrastructurele werken uitgevoerd. 

Daarbij werd ook een in 1969 aangelegd opslagterrein van Rijkswaterstaat aangesneden. In 

dat jaar werd door het Fries Museum een kort onderzoek verricht, met de bedoeling resten 

te vinden van een rond 1300 gesticht hospitaal van de Duitse Orde en een rond 1672 opge

worpen schans. Er werden diverse grondsporen en mobilia van beide objekten gevonden. In 

maart werd onverwacht het terrein voor een deel ontgraven, waarbij een inwoonster van 

Oudeschoot een fundering van liggende palen en kloostermoppen waarnam. 

Ternauwernood konden nog enige metingen worden verricht. Daarbij werd vastgesteld, dat 

de fundering een omtrek van 12.x 18 meter had. Onder de voormalige Wolvegasterweg is het 
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oostelijke deel bewaard gebleven. Doordat diverse betrokkenen van mening waren, dat het 

fundament aan de rond 1672 aangelegde schans toebehoorde, werd besloten van enkele 

gevonden palen in Groningen een C14 datering te laten bepalen. De dateringen 1315 en 

1328 wijzen er op, dat het fundament van een van de hospitaalgebouwen moet zijn geweest. 

Ook de honderden, door een nabij het terrein wonende familie verzamelde middeleeuwse 

scherven, wezen daar al op. 

Leeuwarden: Bol lemanssteeg - G.J. de Langen14 

Samen met provincie, universiteit van Groningen en de bouwer ter plaatse, Noppert BV, 

bracht de gemeente de gelden bij elkaar voor een opgraving op de hoek Grote Kerkstraat -

Bollemanssteeg. De opgraving werd uit gevoerd door het Centrum voor Archeologische 

Research & Consultancy (ARC). Eerder was daar in gemeentelijke opdracht door archeolo

gisch adviesburau RAAP al een waarderend onderzoek uitgevoerd.15 Intrigerende uitkomst 

van het booronderzoek was dat zeer dicht bij de Grote Kerkstraat (zoals eerder veronder

steld is, oorspronkelijk een dijk of verhoogde weg tussen de St.-Vituskerk, de latere 

Oldehove, en de terpnederzetting aan weerszijden van de Ee-wal) op een diepte van maar 

liefst twee meter beneden maaiveld en pal op de natuurlijke ondergrond mestachtige lagen 

aanwezig zijn. Was er sprake van bewoning ten tijde van de aanleg van de dijk? 

De ARC-opgraving onder leiding van Michiel Huisman bracht aan het licht dat de mest

achtige lagen behoren tot de vulling van een sloot of depressie in een hoek van een erf. Het 

huis van dit oude erf heeft niet op de plek van de opgraving gestaan. Getuige de sloot en het 

verloop van de ophogingslagen lag de top van het erf bovendien niet tegen de Grote 

Kerkstraat aan. Men heeft bij het ophogen van het erf dus niet gebruik gemaakt van het ver

onderstelde dijklichaam. Ook kon worden waargenomen dat de erfbegrenzing binnen het 

opgravingsvlak niet haaks op de Grote Kerkstraat stond, maar schuin erop. Dit zijn belang

wekkende constateringen. De veronderstelde dijk heeft, zo lijkt het, in de dertiende eeuw 

geen (grote) invloed (meer) uitgeoefend op de inrichting van zijn directe omgeving. De 

onderzoeksresultaten maken het zelfs minder waarschijnlijk dat de Grote Kerkstraat ooit 

wel een dijk was. In ieder geval moet worden geconcludeerd dat de oude kaarten ons een 

verkeerde indruk geven van de oudste bewoning aan de Grote Kerkstraat. De oudste huizen 

stonden waarschijnlijk vrij en op enige afstand van de weg. Tenslotte bleek dat de bewoning 

ondanks de forse ophogingen betrekkelijk laat moet zijn gestart: er werden geen vondsten 

gedaan die met zekerheid ouder zijn dan de late twaalfde of dertiende eeuw. Het ophogings

pakket van twee meter dikte getuigt van voortdurende wateroverlast. Hierbij moet men niet 

denken aan overstromingen door de zee, maar aan hoge binnenwaterstanden en vooral aan 

regenwater dan van de stadsterp afstroomde en aan de randen stagneerde. 

Leeuwarden: Eewal/Speelmansstraat - G.J. de Langen16 

Aan de zuidrand van de noordelijke stadsterp van Leeuwarden, tussen Eewal en de 

Speelmansstraat en ten westen van de Zuupsteeg, werd naast het voormalige gebouw van 

de Leeuwarder Onderlinge nieuwbouw gerealiseerd. Omdat het bouwplan onder meer 

voorzag in de bouw van een diepe kelder, werden door gemeente en provincie besloten tot 

een beperkte opgraving. Eind oktober-begin november werd door het ARC twee weken lang 
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11. Metaalvondsten van deEewal. Foto ARC. 

gegraven. Het onderzoek stond onder leiding van Adri Ufkes. In totaal konden acht opgra-

vingsvlakken worden bestudeerd. De bovenste vlakken waren groter dan de geplande kel

der, de onderste kleiner. 

Tijdens de opgraving kon voor het eerst in Leeuwarden een middeleeuws huis door de 

tijd heen worden gevolgd. Blijkens de sporen in het tweede opgravingsvlak was dit huis 

ongeveer vijf meter breed. De houtresten van de wanden bevonden zich op een halve meter 

afstand van de staanders, die een onderlinge afstand van vier meter hadden. Van de houten 

staanders zelf werden geen resten teruggevonden, wel van de stammetjes die hun liggers 

waren geweest. Deze bouwfase moet omstreeks de 13de eeuw worden geplaatst. Iets dieper 

werden deels ingegraven eiken staanders aangetroffen. Ook op nog dieper niveau werden 

dergelijke palen aangetroffen. Uit de positie van de bouwresten blijkt dat het huis 

minstens drie maal is 'opgetild' maar daarbij op dezelfde plek is blijven staan. Mogelijk 

behoren ook de kleinere palen op het achtste en diepste opgravingsvlak tot een wandcon-

structie, waarmee zelfs sprake van een vierde bouwfase zou zijn. Binnen de constructie 

werden haarden van verschillende ouderdom teruggevonden. Zeker op het hoogste onder

zochte niveau werd aan de binnenzijde van de wanden een fijne gelaagdheid geconstateerd, 

die vermoedelijk verband houdt met het ophogen van de vloeren. De meer ingrijpende 

ophogingen werden onder andere bewerkstelligd met het optasten van plaggenlagen van 

zo'n 30 à 40 cm dikte. Het aardewerk van het achtste vlak, zo'n 2,5 meter dieper dan het der-

tiende-eeuwse huis, is niet ouder dan elfde/twaalfde-eeuws. Dit betekent dat net als aan de 

Bollemanssteeg ook de Leeuwarders aan de Speelmansstraat hun erf in snel tempo hebben 

opgehoogd. 

De Hoogstraten vormden de oudste buurt van Leeuwarden, maar zij waren niet of al 

snel niet meer de enige vestigingsplaats van handelaars en/of nijverheidslieden. Het onder

zoek tussen Eewal en Speelmansstraat toonde overduidelijk aan dat de elfde-eeuwse munt-

plaats snel gegroeid is en dat de noordelijke stadsterp al in de twaalfde eeuw langs het water 

volgebouwd was, in ieder geval tussen Kleine Hoogstraat en Zuupsteeg. 

Door middel van boringen werden onder het achtste vlak nog oudere terplagen aange

toond, maar deze konden helaas niet vlaksgewijs worden blootgelegd. Bewoning op deze 

oudste terplagen is alleen aannemelijk wanneer ze sindsdien zijn nagezakt, hetgeen beslist 

niet uitgesloten is, gezien hun ligging op de vulling van de Ee-stroom. De versmalling van de 
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Ee door gedeeltelijke demping ervan is pas in de tiende eeuw gestart, zodat bewoning op 

deze plek niet ouder kan zijn dan laat-tiende-eeuws. Een elfde-eeuwse datering is echter 

waarschijnlijker. 

Op grond van het onderzoek uit 1982 wordt aangenomen dat de hoofdstructuur van de 

vol-middeleeuwse nederzetting ten noorden van de Ee wordt aangegeven door de 

Beijerstraat, Kleine Hoogstraat, Bontepapesteeg en de westzijde van Bij de Put. Het blok tus

sen Bontepapesteeg en Bij de Put is evenwijdig aan deze lijnen opgesplitst geweest in twee 

delen. Deze hoofdindeling kan teruggaan tot de tiende eeuw, mogelijk zelfs de late negende 

eeuw, en strekte zich uit in noordwestelijke en mogelijk ook in noordoostelijke richting. 

Deze gebieden zijn later heringericht. De huidige indeling van de zuidrand van de terp ten 

oosten van de Zuupsteeg is niet de oudste op deze plek. Dankzij de opgraving uit 1998 is 

bekend geworden dat de indeling van de zuidelijke terprand ten westen van de Zuupsteeg 

tamelijk oude wortels heeft, maar desondanks aan de hoofdindeling lijkt te zijn toegevoegd. 

Men mag dus nog steeds aannemen dat het nederzettingsdeel ten noorden van de Ee oor

spronkelijk een blok-vormige, rechthoekige opzet had. 

In navolging van het onderzoek aan het Gouverneursplein (1979) is nog eens aange

toond dat de Ee ooit veel breder was dan haar latere restant, de Ee-gracht, doet vermoeden. 

Bovendien kunnen de boringen de veronderstelling onderbouwen dat de Ee oorspronkelijk 

ten westen van de latere Voorstreek, dus dichter bij de Breedstraat stroomde. Dit onderzoek 

en de opgraving even ten noorden van de Speelmansstraat (1982) bewezen dat de huidige 

hoogtelijnen van de terp een verkeerde indruk geven van de vroeg-middeleeuwse terpvorm. 

Al met al is het mogelijk dat de terp ten noorden van de Ee pas in de tiende tot twaalfde 

eeuw een meer gesloten lichaam heeft gekregen ten gevolge van het geleidelijke samen

groeien van enkele individuele ophogingen. 

Leeuwarden: Teerns - M. Ley 
In de voorbereiding van het bouwrijp maken van de vinex-locatie Hempens-Teerns ontdek

te schrijver dezes nabij Teerns een sloot die opgeschoond was. In de drab uit de sloot die op 

het weiland gedeponeerd was, zaten verschillende potscherven van streepband- en kartel

rand-aardewerk. De datering van dit soort aardewerk is van iets vóór tot in de tweede eeuw 

na de jaartelling. Bij een nadere inspectie van de slootwanden bleken er bewoningssporen 

voor te komen aan de onderzijde en wel op een veenlaag. Op de overgang van het veen naar 

de kleilaag waren veel potscherven en botten zichtbaar, evenals in wat hogere kleilagen. Dit 

kan betekenen dat de terp over een wat langere periode bewoond en geleidelijk aan opge

hoogd is geweest. Op het veen werd een bijna complete schaal van aardewerk met een rond 

gat in de bodem aangetroffen. Het voorwerp zal een druipschaal zijn geweest. Ook hier wer

den scherven van streepband- en kartelrand-aardewerk gevonden. Enkele potscherven 

waren mooi rond geslepen en kunnen gediend hebben als hulpmiddel om pas vervaardigd 

aardewerk glad te strijken, voordat het werd gebakken. Het is aannemelijk dat op deze 

plaats een pottenbakkersoven in bedrijf is geweest, aangezien er ovenslakken zijn gevon

den. Ook komt een aantal Terra Sigillata scherfjes van deze plaats, waarvan twee zijn uitge

werkt tot speelschijfjes. De vondst is gemeld bij de provinciaal archeoloog. De melding heeft 

geleid tot een opgraving (zie de bijdrage van Wouter Waldus in deze Vrije Fries). 
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Leeuwarden: Teerns - G.J. de Langen 

In augustus werden tijdens de aanleg van een nieuw puinpad en het schonen van sloten ten 

noordoosten van het kruispunt bij de Drachtsterweg vondsten gedaan die aangaven dat hier 

in de ondergrond de resten van een overslibde nederzetting uit de Romeinse tijd aanwezig 

waren. Booronderzoek door RAAP wees uit dat de resten belangrijk en nagenoeg onge

schonden waren.17 Omdat de grondsporen gedeeltelijk overbouwd zouden worden, werd tot 

een proefsleuvenonderzoek besloten. Eind september-begin oktober werd er door het veld-

team van het Frisia-project twee weken lang gegraven. Wouter Waldus gaat in zijn bijdrage 

in deze Vrije Fries nader in op de resultaten van het onderzoek te Teerns.1B 

De bewoning lijkt op de plek van de opgraving even voor de jaartelling te zijn gestart. 

Waarschijnlijk woonde men er aanvankelijk (vrijwel) direct op het veen. Mogelijk dat het erf 

met veenplaggen was opgehoogd of verstevigd. De bewoners legden sloten aan ter afwate

ring van het gebied en groeven waarschijnlijk ook veen af, want grote delen van het veen 

bleken in de opgravingsprofielen te ontbreken. Of men het veen vooral ter plaatse gebruikte 

(bijvoorbeeld als brandstof voor een pottenbakkerij) en/of naar elders vervoerde is onbe

kend. Sommige putten zijn dichtgestort met mest, waaruit kan worden opgemaakt dat men 

(in ieder geval ten tijde van deze putten) ook aan veeteelt deed. 

De opgraving te Teerns leert dat de mens reeds in de Romeinse tijd een duidelijke 

invloed uitoefende op het natuurlijke milieu. Ook de kleine dijken die te Wijnaldum en 

Dongjum zijn teruggevonden geven aan dat de mens toen al actief de omstandigheden in 

zijn voordeel trachtte te veranderen. De indruk bestaat dat men te Teerns al snel de reke

ning voor deze ingrepen gepresenteerd kreeg: het bodempeil daalde en (een deel van) het 

gebied kwam periodiek onder water te staan. Door het water werden de eerste kleilagen 

afgezet, aanvankelijk nog onder rustige omstandigheden. Welke consequenties dit had voor 

de bewoners is nu nog niet duidelijk. Men verliet de woonplaatsen in Teerns en omgeving in 

ieder geval niet direct. Tot in de derde eeuw werden de (andere) woonplaatsen verder met 

klei opgehoogd, zoals in 1992 te Hempens-Suderbuorren overduidelijk kon worden vastge

steld.19 De opgravingsresultaten lijken aan te geven dat de laat-Romeinse vergroting van de 

Middelzee door de ontginning van het klei-op-veen- en veengebied kan zijn gestimuleerd, 

zoniet veroorzaakt. 

Leeuwarderadeel: Jelsum - J. Zijlstra 

In 1980 publiceerde G. Elzinga in het Fries Museumbulletin een artikel waarin hij een recen

te bodemvondst uit Jelsum behandelde.20 Het betrof volgens hem, mede op basis van voor

beelden uit de literatuur, een Romeins 'Lanula amulet' (afbeelding 12). Het stuk werd door 

het Fries Museum verworven en geëxposeerd in de vitrine met Romeinse oudheden. 

Gezien de toenmalige kennis van kleine metalen bodemvondsten was de determinatie 

van Elzinga begrijpelijk. Vrij spoedig na zijn publicatie rezen er echter twijfels over de 

Romeinse origine van het voorwerp. Door amateurs en vondstenzoekers, die in toenemende 

mate de metaaldetector hanteerden, werden met grote frequentie soortgelijke bronzen 'amu

letten' aangetroffen in postmiddeleeuwse en zelfs subrecente context. Steeds meer ontstond 

de indruk dat het zestiende- en/of zeventiende-eeuwse versieringen waren van bijvoorbeeld 

paardentuig, maar zekerheid hierover kon niet worden verkregen, laat staan dat de exacte 
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12. Het 'Lanula amulet' uitjelsum. Foto Fries 

Museum. 

sierfunctie en plaats van bevestiging duidelijk was. In 1998 kwam het toeval te hulp. De sleutel 

tot de oplossing bleek in het Fries Museum zelf aanwezig te zijn, maar was nog niet eerder 

opgemerkt. Op een schilderij uit 1657 door Nicolaas Wieringa, voorstellende het adellijke meis

je Gerland van Aylva met paard, blijkt het paard op het voorhoofd namelijk een identiek sier-

stuk te dragen {afbeelding 13). Het lijkt zilverkleurig te zijn, maar dat zijn alle bronzen objecten 

op het schilderij. Dat het voorwerp ook in deze moderne toepassing een amulet of mascotte

functie heeft gehad, kan niet worden uitgesloten, maar dat de Romeinse datering onjuist is, is 

hiermee toch wel definitief aangetoond. 

13. Het 'Lanula amulet' op een schilderij van Nicolaas Wieringa uit 1657 (deel en detail). Foto Fries 

Museum. 
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Littenseradiel - J. Scheffer 

In Littenseradiel vindt een inventarisatie plaats van gegevens over alle terpen en andere 

archeologische terreinen in de gemeente. Daarbij komen vragen aan de orde die betrekking 

hebben op de datum van afgraving, de identiteit van de afgravers, de plaats van bestemming 

van de terpaarde etc. Ook foto's en tekeningen worden verzameld. Hiertoe worden onder meer 

het gemeentearchief, kerkarchief en particuliere archieven onderzocht. Te zijner tijd zal hier

over een publicatie verschijnen. 

Littenseradiel: Kubaard (de Grits) - J. Scheffer 

Door de zool van de afgegraven terp De Grits is een nieuwe 'Kubaardervaart' gegraven. 

Stifting ArgHis had met de Heidemij en gemeente Littenseradiel afspraken gemaakt over de 

archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Door een betreurenswaardig misver

stand is dit plan niet gerealiseerd. Door derden zijn enkele waarnemingen verricht.21 

Littenseradiel: Kubaard (de Slagtedijk)- J. Scheffer 

In september zijn er door enkele leden van ArgHis/AWFA waarnemingen verricht tijdens 

een doorgraving van de Slagtedyk ten behoeve van een kanoroute. Vastgesteld kon worden 

dat het onderzochte dijkdeel in de achttiende eeuw moet zijn opgeworpen toen een oor

spronkelijke lus in de dijk werd rechtgetrokken. 

Littenseradiel: Winsum-Bruggeburen - J. Scheffer 

In 1998 bleek het te Winsum-Bruggeburen mogelijk om de opgraving van 1997 een klein 

vervolg te geven, en wel op de plek waar de boerderij (1873) van de familie Bakker heeft 

gestaan. Deze boerderij was in het voorjaar afgebroken. Schrijver dezes heeft daaropvolgend 

met de gemeente afspraken gemaakt over een gemeentelijke financiële ondersteuning van 

het onderzoek en zorgde voor personele ondersteuning. Voor doel en resultaten van het 

onderzoek: zie de bijdrage van Marcel Niekus. 

Littenseradiel: Winsum-Bruggeburen - M.J.L.Th. Niekus 

In de vorige Vrije Fries werd reeds kort verslag gedaan van de opgraving op het restant van 

de terp Bruggeburen in Winsum. Begin juli 1998 werd bekend dat de boerderij van de fami

lie Bakker, gelegen naast de geplande woonwijk, was afgebroken om plaats te maken voor 

een nieuwe weg. Dit was de laatste mogelijkheid om nog een klein 'kijkgaatje' in het terpres-

tant te maken en de stratigrafîsche opbouw van de terp en de grondsporen, zoals vastgelegd 

in 1997, verder te vervolgen. Medio juli kon een deel van het braakliggende terrein onder

zocht worden.22 Met behulp van een graafmachine werd een werkput van circa 30 bij 4,5 

meter gemaakt. Al vrij snel werden enkele grondsporen zichtbaar die bij vlaksgewijs verdie

pen waterputten bleken te zijn. In totaal ging het om vier of vijf waterputten. De grootste 

had een doorsnede van ruim vier meter en een putmantel opgebouwd uit turfzoden. 

Onderin bevond zich een vierkant raamwerk van houten balkjes als fundering. Uit vrijwel 

alle putten kwamen scherven van kogelpotten tevoorschijn, zodat we mogen aannemen dat 

de putten uit de middeleeuwen dateren. Daarnaast bevonden zich in het vlak greppels, kui

len en een enkel paalgat. Een van de greppels bevatte relatief grote hoeveelheden 



liS J.M. BOS EN G.J. DE LANGBN (RED.) 

streepbandaardewerk uit de eeuwen rond de jaartelling. Behalve de opgravingsvlakken 

werd ook een profiel getekend. De ligging van de sporen sluit goed aan bij de gegevens van 

het onderzoek van 1997. De opgravingsput werd verdiept tot in de natuurlijke ondergrond 

van kwelderafzettingen. Tegen de verwachting in werd geen geïmporteerd Romeins materi

aal aangetroffen. 

Littenseradiel: Winsum-Bruggeburen - M.C. Galestin 

In het najaar van 1999 deed de heer Anno Galama uit Groningen een bijzondere vondst in 

het Friese Winsum. Op de plek waar een nieuwe wijk in aanbouw is en waar in 1997 uitge

breid archeologisch onderzoek werd gedaan, vond hij een bronzen kinderkopje (afbeelding 

14). Het kopje is 5 cm groot en stelt een jongetje voor met bolle wangen en een haarvlecht 

over het hoofd. Bovenop het kopje is nog de rest van een afgebroken oogje te zien, waaraan 

het kopje opgehangen kon worden. Aan de onderkant is te zien dat het kopje met lood 

gevuld is. Het afgebroken oogje en de vulling met lood maken duidelijk dat het kopje heeft 

gediend als gewicht. Aan het oogje was een haak bevestigd waarmee het kopje, als loopge

wicht, kon worden verschoven over de horizontale balk van een unster, een snelweeg-toe

stel dat we tot voor kort op de markt in gebruik konden zien. Het kopje weegt 242 gram. Het 

kinderkopje is een geliefd motiefin de Romeinse kunst en werd vaak toegepast bij dergelijke 

kinderkopje uit Winsum. Foto M.C. Galestin, RUG. 



ARCHEOLOGISCHE KRONIEK VAN FRIESLAND OVER 15)98 2 t 5 

gewichten. De datering van dit gewichtje is de vroege keizertijd, rond het begin van de jaar

telling. In Nederland zijn deze gewichten vrij zeldzaam. Voor Friesland is deze vroeg-

Romeinse vondst zelfs uniek te noemen. Het is een tijd waarin de Romeinen, volgens hun 

eigen geschriften, in Friesland militair actief waren, al is daarvan archeologisch niet veel 

teruggevonden. Deze bijzondere vondst, afkomstig van een plek waar tijdens reguliere 

opgravingen veel andere Romeinse voorwerpen gevonden zijn, maakt duidelijk dat 

Winsum-Bruggeburen rond het begin van de jaartelling een bijzondere plek geweest is. De 

uitwerking van de gegevens van de opgraving in Winsum zal zeker nieuwe gegevens ver

schaffen over Friesland, dat toen deel uitmaakte van het Romeinse Rijk. 

Littenseradiel: Winsum (Mosketerp) - J. Scheffer 

Tijdens de renovatie van de oude 'Waaxenserreed' bij Winsum en het graven van nieuwe 

bermsloten zijn ter plaatse van de in de negentiende eeuw afgegraven Mosketerp archeolo

gische waarnemingen verricht, zulks in overleg met de provinciaal archeoloog en de 

Heidemij. Tegen de verwachting in werden geen bewoningssporen aangetroffen. 

Littenseradiel: Wommels (Walperd) - J. Scheffer 

Tijdens graafwerkzaamheden op de plek waar de 'sexboerderij' van Walperd (Wommels) 

stond, werden vele scherven uit de terpentijd opgeraapt. Op deze plaats, gelegen op de flank 

van een terp, zal in 1999 een huis worden gebouwd. Afgesproken is, dat de bouw archeolo

gisch zal worden begeleid. 

Littenseradiel: Wommels (Westerlittens) - J. Scheffer 

Tijdens graafwerkzaamheden langs de Slagtedyk ter hoogte van het buurschap Westerlittens 

bleek, dat deze terp onder de Slagtedijk doorloopt en zich uitstrekt tot in de Tjaard van 

Aylvapolder. Hiermee werd een oud vermoeden bevestigd. Een fragment geometrisch ver

sierd aardewerk en scherven van terpaardewerk werden aangetroffen in donkere lagen die 

bedekt waren met zo'n anderhalve meter natuurlijk afgezette klei. Door Mr. H.W. Kuipers en 

schrijver dezes werden tevens middeleeuwse scherven opgeraapt, die verspoeld bleken te 

zijn. 

Nijefurd: Molkwerum - A. Bult 

In het voorjaar van 1998 werd bij Molkwerum een stuk land naast de spoorlijn omgeploegd. 

Door aanhoudende regen, bleef het land een poosje onbewerkt. Verspreid over het land 

kwam een grote hoeveelheid gestort materiaal bloot te liggen. De meeste voorwerpen, waar

onder pijpekoppen, tegeltjes, glaswerk en kruikjes dateren uit het begin van de zeventiende 

eeuw. Een bijzondere, want voor Friesland zeldzame, vondst was een fragment van een 

kruik waarvan de bovenzijde de vorm van een mens heeft. Een dergelijk, maar aanzienlijk 

groter, fragment is in februari 1994 in Staveren gevonden. Ook gestort afval is eerder gevon

den en wel buiten Hindeloopen (1992) en Staveren (1993). Uit deze waarnemingen kan wor

den opgemaakt dat men vanaf het einde van de zestiende eeuw tot in het begin van de acht

tiende de gewoonte had om afval te storten op de oevers van de toen nog aanwezige kleine 

meertjes. 
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Nijefurd: Molkwerum/Warns - A. Bult 

Tussen Molkwerum en Warns bevindt zich het restant van een waterloop die bekend staat 

als de Monnikesloot. Deze was het verbindingswater tussen later ingepolderde meren als de 

Staverse Noordermeer (1622) en de Flait. Ten gevolge van agrarische werkzaamheden kwam 

begin jaren negentig, in de vorm van veel paalrestanten, de oude beschoeiing van deze vaart 

aan het licht. In 1998 kwam door akkerbouw naast deze waterloop terpmateriaal aan de 

oppervlakte, in grotere hoeveelheden dan in de geëgaliseerde landerijen in de omgeving. 

Nijefurd: Staveren - A. Bult 

Bij lage waterstanden in de (stads) grachten is soms het een en ander uit het verleden zicht

baar. Vanuit Staveren loopt de Molkwerumervaart, waarvan onder genoemde omstandighe

den de opbouw van eeuwenoude walbeschoeiingen te zien is. Deze kaden hebben in de 

onderste laag een versteviging van gevlechte takken. In de gracht de Achterdelft achter de 

N.H. kerk zijn bij lage waterstanden de paalrestanten van de in de zestiende eeuw enige oos

telijke stadsbrug te zien. In april 1995 kwamen hier bij het verbreden kogelpotscherven te 

voorschijn. 

Nijefurd: Warns - A. Bult 

Onder Warns werden tijdens een veldverkenning scherven, brokken van kloostermoppen en 

vele keien aangetroffen. De scherven dateren uit de periode van de dertiende tot het einde 

van de zeventiende eeuw. Het land waarop de vondsten zijn gedaan ligt ten oosten van het 

dorp, helt af in de richting van de Morra en is nog omgeven door de restanten van oude 

waterlopen. 

Nijefurd: Warns - A. Bult 

In Warns-Noord werd in mei een halve meter onder het maaiveld een kunstmatig veld van 

keien blootgelegd. Het plaveisel, dat helaas niet meer intact was, had globaal een breedte 

van 1,60 meter. Het is te associëren met een voormalig gebouw, waarvan een stenen trap en 

een plateau van estriken nog aanwezig bleken. De estriken meten 14 bij 14 cm, zijn zwart of 

oranjegeel en lagen op kleur in een patroon geschikt. In de buurt van deze resten bevindt 

zich een zeventiende-eeuwse kapiteinswoning. 

Ooststellingwerf: Jardinga - W. Prummel, M.J.L.Th. Niekus en A.L. van Gijn23 

In het vorige nummer van De Vrije Fries is bericht over de jacht- en slachtplaats van oeros

sen uit het laat-Mesolithicum langs de Tjonger bij Jardinga. Tussen de oerosbotten werden 

vijf klingfragmenten gevonden uit matig fïjnkorrelige, noordelijke vuursteen en een brok 

vuursteen met één afslagnegatief. Inmiddels onderzocht A.L. van Gijn van de Universiteit 

Leiden de klingfragmenten op gebruikssporen. Drie van de vijf stukken bleken niet interpre

teerbaar. Een vierde stuk is mogelijk gebruikt om vlees of verse huid te snijden, maar heeft 

geen contact met bot gemaakt. Het vijfde fragment vertoont geen zichtbare sporen van 

gebruik. Mocht deze kling toch gebruikt zijn, dan alleen op zeer zacht materiaal. Nader 

onderzoek van het botmateriaal van oeros en edelhert heeft geleerd dat het aantal botten 

met snijsporen veel groter is dan aanvankelijk was opgemerkt. Behalve de rond 5200-5100 v. 
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Chr. gedateerde oerossen blijken ook de oerossen van rond 5400 v. Chr. door de mens 

gejaagd en benut te zijn. Hetzelfde geldt voor het edelhert van rond 5400 v. Chr., waarvan 

een rib is teruggevonden (alle dateringen zijn gecalibreerd). De mens kwam kennelijk gedu

rende enige eeuwen naar deze plek aan de Tjonger om oerossen en edelherten te jagen. 

Skarsterlan: Goingarijp (Ballingbuer) - R.S. van der Molen 

Na de afbraak van een achttiende-eeuwse kop-hals-romp boerderij konden leden van het 

Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy enkele waarnemingen verrichten (coördi

naten: 180.60/557.42). Dit leverde een aantal negentiende-eeuwse munten en een achttien

de-eeuwse duit van de stad Utrecht op. Verder werden enkele kloostermopfragmenten en 

middeleeuws aardewerk aangetroffen. Het gaat hierbij om onder andere een groot fragment 

van een veertiende-eeuwse kan uit Siegburg en een fragment van een dertiende-eeuwse kan 

van grijs handgevormd aardewerk. Tot slot is er een complete maalsteen van tufsteen 

gevonden. Helaas konden eventueel aanwezige grondsporen niet gedocumenteerd worden. 

De eigenaar meldde dat er in de kelder, onder het voorhuis, tijdens het puinvrij maken een 

ronde waterput is aangetroffen. 

Skarsterlan: Joure (Midstraat 20) - R.S. van der Molen 

Tijdens het graven van een bouwput ten behoeve van de uitbreiding van de Frieslandbank 

konden archeologische waarnemingen worden verricht (coördinaten: 182.27/553.58). 

Tijdens de graafwerkzaamheden is een aantal scherven aardewerk verzameld. Het oudste 

vondstmateriaal dateert uit de vijftiende en zestiende eeuw, het jongste materiaal komt uit 

de negentiende eeuw. Er werd onder andere Werra- en Weseraardewerk aangetroffen. 

Tijdens het graven werd een ronde waterput van gele baksteen aangetroffen. Omdat de 

bouwput niet tot op het gele zand is gegraven, is het mogelijk dat er sporen over het hoofd 

zijn gezien. 

Sneek: Sneek (Martiniplein) - A. Ufkes24 

In het voorjaar van 1998 werd door ARC (Archeologische Research & Consultancy) een 

opgraving verricht in de binnenstad van Sneek. De reden voor het archeologisch onderzoek 

was de geplande nieuwbouw voor de Rabobank. Vooraf was door RAAP vooronderzoek 

gepleegd waaruit bleek dat het terrein archeologisch waardevolle informatie bevat. Uit het 

vooronderzoek kwamen twee vraagstellingen naar voren. Enerzijds zou een opgraving infor

matie kunnen verschaffen over de ontwikkeling, aard en datering van de bewoning en 

anderzijds konden wellicht gegevens verkregen worden met betrekking tot het Oud Kerkhof. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, en tevens met een minimum aan grondverzet en 

in een beperkte tijd genoemde informatie te verkrijgen werd besloten tot het aanleggen van 

twee onderzoekssleuven van beperkte afmetingen. De eerste onderzoekssleuf was min of 

meer oostwest georiënteerd, tussen de Oude Koemarkt aan de oostzijde en het Martiniplein 

aan de westzijde. De noordzijde werd gevormd door een voormalig steegje, de zgn. 

Scheidsteeg. De afmetingen bedroegen max. 32,5 bij 10 m. De sleuf werd in 12 lagen opge

graven, waarbij telkens om de 30 cm een nieuw vlak werd aangelegd. De tweede onder

zoekssleuf had een noordzuid-oriëntatie en was zo dicht mogelijk tegen de noordrand van 
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het te bebouwen terrein aangelegd. De afmetingen van deze sleuf bedroegen 22 bij 10 m. 

Deze sleuf kon slechts in vier lagen worden opgegraven waarbij om de 55 á 60 cm een nieuw 

vlak werd aangelegd. Door omstandigheden kon hier aan de post-middeleeuwse sporen 

geen aandacht worden besteed. 

De oudste sporen die zijn gedocumenteerd dateren uit de twaalfde eeuw. Aan het Oud 

Kerkhof bevond zich een deel van een erfafscheiding van een hof. Deze afscheiding bestond 

uit een afwateringssloot waarvan de randen aan weerszijden waren verstevigd en verhoogd 

met plaggen. De richting van de erfafscheiding was noord-zuid en boog aan de noordzijde 

van de onderzoekssleuf af naar het oosten. In een volgende fase werd het hof uitgebreid en 

de omheining verder westwaarts verlegd. Binnen deze erfomheining bevonden zich resten 

van palen die oostwest georiënteerd waren. Vanwege de beperkte afmeting van de werkput 

kon geen eenduidige plattegrond worden herkend. De aanvang van bewoning aan de kant 

van het Oud Kerkhof is zeer waarschijnlijk van oudere datum. De onderkant van de bewo-

ningssporen kon hier echter niet worden vastgesteld. 

De onderzoekssleuf tussen het Martiniplein en de Oude Koemarkt leverde veel gegevens 

waarbij de oudste sporen gedateerd konden worden in de twaalfde eeuw. Hier werd een deel 

van een houten gebouw aangetroffen, zeer waarschijnlijk het stalgedeelte van een boerderij. 

De oriëntatie was vrijwel zuiver oostwest. Ten zuiden hiervan bevond zich een spieker. Ook 

met mest gevulde afvalkuüen behoorden bij deze eerste bewoning. Het meest opvallende 

grondspoor dateerde uit de dertiende eeuw. Het betrof een deel van een grote langwerpige 

kuil, gevuld met afwisselend mesdagen en snippers eikenschors of 'run'. In deze lagen 

bevonden zich enorme hoeveelheden leerafval (afbeelding 15). Het leer is inmiddels uitge-

15. Leervondsten uitSneek. Foto ARC. 
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zeefd en nat opgeslagen. Mevr. drs. A.M. Bakker (ARC) houdt zich bezig met de bestudering 

van deze vondstcategorie om gegevens betreffende deze dertiende-eeuwse leerlooierij en 

leerbewerkingsplaats te verkrijgen. De totale omvang van dit 'leerbewerkingskwartier' kon 

niet worden vastgesteld, maar moet aanzienlijk zijn geweest. Ook werden aanwijzingen 

gevonden voor textielfabricage, getuige spinklosjes van paffrath aardewerk, een wolkam, een 

essenhouten spinstokje en zelfs restanten wol. Aan het begin van de veertiende eeuw stond 

op dezelfde plaats als in de voorafgaande periode een houten gebouw, waarschijnlijk weder

om het stalgedeelte van een boerderij. De oriëntatie was goed vergelijkbaar met de latere 

bebouwing. Bewoning uit de vijftiende eeuw kon wegens gebrek aan sporen en structuren 

niet eenduidig worden aangetoond. Ook werd er relatief weinig vondstmateriaal uit deze 

periode aangetroffen. In de zestiende en zeventiende eeuw was de 'verstening' een feit. De 

huizen waren van bescheiden afmetingen en in de loop der tijd verdichtte de bebouwing 

zich. Opnieuw waren er aanwijzingen voor textielfabricage, nu in de vorm van vingerhoeden, 

naalden en een schaar. Tot aan de negentiende eeuw was de bewoning gericht op de Oude 

Koemarkt en aan de kant van het Martiniplein bevond zich in eerste instantie het erf en later 

de tuinen van de stadshuizen. 

Sneek: Sneek - J. Koning 

De heer A. de Boer uit Sneek vond in de binnenstad van Sneek tijdens bouwwerkzaamheden 

in aldaar gestorte grond een voorwerp dat na goed schoonmaken een pelgrimsinsigne bleek 

te zijn. Dit uit tin-loodlegering bestaande insigne dateert uit de vijftiende eeuw en is afkom

stig uit Zwitserland. Het toont de wonderlijke zegening van de kapel en het Mariabeeld van 

Einsiedeln door Christus in de gedaante van een bisschop bijgestaan door enkele engelen. 

Voor zover bekend is dit het tweede exemplaar dat in Nederland is gevonden. 

Tytsjerksteradiel: Burgum (Gardeniershof) - K.R. Henstra 

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel werd door de Werkgroep Archeologie 

Streekmuseum (WAS '94) gewezen op het belang van onderzoek op het terrein Gardeniershof 

aan de oostzijde van Burgum. Eerder onderzoek toonde hier de aanwezigheid van een aantal 

steentijdcomplexen aan. RAAP verrichtte vervolgens onder meer booronderzoek, waarna kon 

worden geconcludeerd dat de ondergrond ernstig was verstoord; veel artefacten waren in de 

bouwvoor opgenomen. Aan de randen van het terrein bevinden zich nog enkele kleine onge

stoorde delen. Verdere conclusies uit het RAAP-rapport: 'Op de onderzochte percelen zijn 

artefacten aangetroffen van vermoedelijk meer dan een nederzetting uit de steentijd'. Dit 

komt overeen met onze waarnemingen. RAAP stelt voor de verdere ontwikkeling van het ter

rein (1999) archeologisch door de werkgroep te laten begeleiden.25 

Tytsjerksteradiel: Burgum (De Markt) - K.R. Henstra 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het Centrumplan Markt Burgum werd een groot deel 

van de noordzijde van De Markt tot een diepte van 40 tot 60 cm uitgegraven. Een dik zand-

pakket verhief zich in noord-oostelijke richting. Deze zandkop bereikte haar hoogste niveau 

in de omgeving van De Pleats (nu cultureel centrum). Dit zal de reden zijn waarom deze 

achttiende-eeuwse boerderij pp deze plek werd gebouwd. We namen - door eerder 



224 J.M. BOS EN G.J. DE LANGEN (RED.) 

onderzoek - al aan dat het terrein pas rond 1600 in gebruik werd genomen. Het feit dat er 

geen middeleeuws aardewerk werd aangetroffen, bevestigt opnieuw deze veronderstelling. 

Wel werden enkele recentere 'jiskegatten' aangetroffen gevuld met onder meer scherven 

van majolica en meerdere flesjes. 

Tytsjerksteradiel: Burgum (Steenhuisenlaan} - K.R. Henstra 
Bij tuinwerk op het perceel Steenhuisenlaan 16 te Burgum stuitte de bewoner S. Siebenga 

op een stuk fundering van de eerdere Krolspleats (1747-1915, niet te verwarren met de voor

malige Krolspleats aan de Hülamaweg). Het is bekend dat deze boerderij is gebouwd op de 

fundamenten van de eerdere Hillama-State. De lengte van de fundering was nog 315 cm en 

het onderste deel had een breedte van 45 cm. Het geheel bestond uit 'gieltsjes' met een for

maat van 18,5x8,5x3,0 cm. 

Tytsjerksteradiel: Garyp/Sigerswâld - K.R. Henstra26 

Bij het graven van een mestkelder op het terrein van het voormalige vrouwenklooster 'Sinai' 

(1450-1580) te Sigerswâld werd het zuidwestelijke deel van het grafveld aangesneden. De 

plaats van een tweetal graven met een oostwest-oriëntatie werd vastgelegd. Aan de oostzijde 

van de put werd een fundering van twee bij twee meter bestaande uit kloostermoppen 

waargenomen; de hoogte daarvan was nog drie metsellagen. Aan de zuidzijde was nog een 

deel van een gracht zichtbaar. Onder de losse vondsten bevonden zich onder meer bolpot

scherven, steengoedaardewerk en een deel van de loper van een middeleeuwse handmolen 

(doorsnede circa 28 cm). 

Tytsjerksteradiel: Sumar - K.R. Henstra27 

Door de heer De Waal, medewerker van de gemeente Tytsjerksteradiel, werd de werkgroep 

getipt over een put op de zuidzijde van het erf van de monumentale boerderij aan de 

Achterwei 5 te Sumar. Het bleek te gaan om een restant van een put met een diameter van 

meer dan twee meter, bestaande uit kloostermoppen met een formaat van 28,5x15,5x8,5 

cm. De datering van de put kan voorlopig worden gesteld op de veertiende eeuw. Helaas 

werd tijdens de waarneming geen aardewerk aangetroffen, dat deze datering kon bevesti

gen. Het onderste deel van de put is veiliggesteld en voor later onderzoek beschikbaar. 

Tyts je rks teradie l : S u m a r - M. Ley 

Bij een veldverkenning trof schrijver dezes in de buurt van Sumar een omgeploegde akker 

aan die zichtbaar hoger lag dan de omgeving. De hoge punten in het landschap, vooral op 

de zandgronden, zijn in de prehistorie vaak aantrekkelijke bewoningsplaatsen geweest. Bij 

nader onderoek bleek de zandkop inderdaad bewoond te zijn geweest en wel in het 

Mesolithicum. De in deze omgeving gevonden nederzettingen worden vaak gerelateerd aan 

de Leyen-Wartena-cultuur, genoemd naar vindplaatsen bij deze plaatsen. Ze worden 

gewoonlijk in het laat-Mesolithicum gedateerd, ca 5500 voor Chr. De vondsten die tijdens 

deze waarneming van het oppervlak werden opgeraapt, bestonden uit veel kleine afslagen 

en kernstenen. Ook werden er krabbers, een grote schaaf en enkele bijgewerkte (geretou

cheerde) afslagen gevonden, alle van vuursteen. Uit de vondst van een spits (tweedoorn) uit 



CHEOLOGISCHE KRONIEK VAN FRIESLAND OVER 1998 225 

de Bronstijd, die tweezijdig aan de oppervlakte bewerkt is, kan blijken dat de locatie niet 

alleen in het Mesolithicum bewoond is geweest. Het is echter mogelijk dat de vondst van de 

spits op zichzelf staat. Het is namelijk mogelijk dat een passerende jager de spits ter plaatse 

heeft vervangen. Deze mening is een veronderstelling, maar het feit dat de punt van de spits 

afgebroken is, versterkt deze gedachte. 

Tytsjerksteradiel: Suwâld - K.R. Henstra28 

In de kroniek over 1997 kon worden bericht over het onderzoek op de veenterp ten westen 

van Suwâld. In 1998 werd het onderzoek voortgezet. Het aantal grondsporen is tot nog toe 

gering. Deze bestaan uit enkele slootjes, die als perceelsscheidingen kunnen worden geïn

terpreteerd. Naast grote hoeveelheden bolpotaardewerk werden onder meer de volgende 

archeologische voorwerpen aangetroffen: {delen van) een Paffrath-bolpotje (1100-1250); 

een Pingsdorf-potje (900-1100; herkomst Brunssum/Schinveld); een Pingsdorf-tuitkan 

(1000-1200); een kaasvorm (twaalfde eeuw); een vuurklok (twaalfde eeuw; afbeelding 16) en 

een Angelsaksische kom (450-600; afbeelding 17). Hoewel de Angelsaksische kom qua 

I 

16. De middeleeuwse vuurklok uit Suwâld. Foto 

Streekmuseum Tytsjerksteradiel te Burgum. 

17. De Angelsaksische kom uit Suwâld. Foto 

Streekmuseum Tytsjerksteradiel te Burgum. 
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datering niet past bij het overige materiaal van de veenterp, leidde het onderzoek niet tot 

een andere visie, dan welke in de kroniek van 1997 werd verwoord. 

Wunseradiel: Witmarsum - J. Koning 
Onder Witmarsum werd op een akker door de heer A. de Boer uit Sneek een zilveren plaatje 

gedetecteerd dat later na reiniging een munt leek te zijn. Na determinatie door het Fries 

Museum bleek het te gaan om een z.g. Schüsselpenning, schotelpenning. Zo'n eenzijdig 

geslagen muntje met de tekst F. ORT met het wapen van Friesland eronder was nog niet in 

bezit van het Fries Museum. Vinder bleek bereid om het muntje te verkopen aan dit muse

um. 

Wunseradiel: Kimswerd/Pingjum - J. Koning 

Op een voormalig huisterpje tussen Kimswerd en Pingjum werd door schrijver dezes een 

bijna volledige, uit koper bestaande zilveren sterling van Kuinre gedetecteerd. Volgens het 

Koninklijk Munt- en Penningkabinet te Leiden gaat het om een Jan I/II, ca.1280-1337 (Van 

derChijslI.23.vgl.). 

18. Het sarcofaagdeksel uit Sandfirden. Tekening A. Draaisma te 

Heerenveen. 
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Wymbritseradiel: Sandfirden - H. de Jong29 

Bij het grondwerk voor de aanleg van een nieuwe vloer in de hervormde kerk werden ver

schillende delen van sarkofaagdeksels en sarkofagen van rode zandsteen gevonden. Een 

vrijwel compleet deksel heeft aan de bovenzijde een weinig voorkomende versiering: kwart

cirkels die elkaar in de hoeken van een uitgespaard vlak raken (afbeelding 18). In zijn publi

catie over zandstenen sarcofagen beschrijft H. Martin een identiek exemplaar te Oudega, 

gem. Smallingerland.30 Er is tevens een sterke gelijkenis met een deksel in de Mariakerk te 

Keulen, waarop de kwartcirkels elkaar overigens niet raken, en met een dekselfragment uit 

Oud Beets, gem. Opsterland. De lengte van het deksel te Sandfirden is 203 cm., bij een maxi

male breedte van 70 cm. 

Noten 

1 Asmussen, 1998a. 2 De Langen e.a., 1998a; Idem, 1998b; Idem, 1998c; vgl. Idem, 1998d. 3 

De Langen en Hommes, 1998; De Langen en Nierstrasz, 1998. 4 Molema en Perger, in voor

bereiding. 5 Vergelijk De Langen e.a., 1997b met Idem, 1997a. Zie ook De Langen en 

Hommes, 1998 en De Langen en Nierstrasz, 1998. 6 Besteman e.a. (red.), 1999. 7 Nicolai, 

1998. 8 Nicolai, 1999. 9 De Langen, 1997. 10 Marinelli, 1999. 11 Stifting ArgHis, 1997. 12 

Kramer, 1998. 13 Jacobi en Van der Veen, 1998. 14 Huisman, Huizinga en Tuinstra, 1999. 

15 Perger, 1998. 16 De definitieve gegevens zullen worden gepubliceerd in: Ufkes, in voor

bereiding; voor nadere informatie over ouder onderzoek in Leeuwarden: De Langen, 1999. 

17 Asmussen, 1998b. 18 Zie ook Waldus, 1999. 19 De Langen e.a., 1993. 20 Elzinga, 1980. 

21 Redactionele noot: vgl. Jager, 1988. 22 De dagelijkse wetenschappelijke leiding berustte 

bij P.B. Kooi, het tekenwerk was in handen van J.H. Zwier en de technische leiding had K. 

Klaassens. Aan het onderzoek werd verder meegewerkt door A. ter Wal en J.R. Veldhuis. 23 

Prummel, Niekus en Van Gijn, 1999. 24 Ufkes en Schoneveld, in druk. 25 Asmussen, 1998a, 

109-114. 26 Klaas R. Henstra en Alexander Jager, 1996. 27 Werkgroep Archeologie 

Streekmuseum, 1998. 28 Henstra, De Langen en Van Weezel Errens, 1999. 29 Redactionele 

noot: Vgl. Reinstra, 1999, p. 6-11. Reinstra bespreekt niet alleen de sarcofaagdeksel, maar 

gaat ook in op een fragment van een bakstenen fundering. Deze kwam bij de restauratie aan 

het daglicht en is afkomstig van een van de middeleeuwse voorgangers van het huidige 

kerkgebouw. Volgens Reinstra dateert de fundering uit de periode omstreeks 1400. Reinstra 

plaatst de sarcofaagdeksel overigens in de twaalfde eeuw. 30 Martin, 1957. 

O&^ 
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Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid
en Taalkunde 
170ste verslag, over 1998 

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX 

Het jaar 1998 stond in het kader van de herdenking van 500 jaar centraal gezag in Friesland. 

Op 13 juni vond in Franeker de 'Dag van de Geschiedenis' plaats waar het Genootschap acte 

de présence gaf. Naast de reeds in het vorige jaarverslag vermelde bijdrage voor de congres

bundel 'Fryslân 500' maakte het Genootschap met een bijdrage de verschijning van de cata

logus van de in het Fries Museum gehouden tentoonstelling 'Saksers yn Fryslân' mogelijk. 

Verschillende bestuursleden waren actief bij de voorbereiding van de historisch-weten-

schappelijke aspecten van de herdenking betrokken. 

In 1998 verscheen voor het eerst het jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis; het 

Genootschap verleende in de kosten daarvan een subsidie. 

Reeds lang bestaat de behoefte aan een geschiedschrijving van het Genootschap. In 

principe werd daarvoor in dit jaar een opdracht verstrekt, waarbij 1969-1970 als eindpunt is 

bepaald. Er wordt naar gestreefd de resultaten in 2002 te publiceren. In dat jaar is het 175 

jaar geleden dat het Genootschap werd opgericht. 

Het kwartaalblad Fryslân beleefde zijn vierde jaargang. Het bevat een groot scala aan 

artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen en fungeert tevens als mededelingenblad 

van het Genootschap. Ook dit jaar waren de reacties zeer positief. 

Het bestuur kwam in 1998 vijfmaal in vergadering bijeen, te weten op 12 februari, 9 april, 18 

juni, 17 september en 19 november. De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 21 

april; aanwezig waren 22 leden met inbegrip van acht bestuursleden. Aftredend waren de 

heren dr. Y.B. Kuiper en mr. D.P. de Vries. De heer Kuiper werd herkozen; in de plaats van 

de heer De Vries die niet herkiesbaar was werd gekozen de heer drs. S. van der Woude te 

Leeuwarden. 

Op 18 juni vond een tweede Algemene Vergadering plaats, nodig omdat op de eerste het 

voor een statutenwijziging vereiste aantal leden niet aanwezig was. De tweede vergadering, 

waar zeven leden aanwezig waren, verleende goedkeuring aan de wijziging van de statuten, 

waarbij de zittingsduur van bestuursleden werd gewijzigd in perioden van vier (in plaats van 

drie) jaren. 

Per 31 december 1998 was de samenstelling van het bestuur: 

Mr. B. van Haersma Buma, Leeuwarden (definitief aftredend 2001), voorzitter 

Drs. O.DJ. Roemeling, Hurdegaryp (definitief aftredend 2000), secretaris 

Drs. J. Woudstra, Engelum (definitief aftredend 2001), penningmeester 

Drs. G.I.W. Dragt, Grijpskerk (periodiek aftredend 2000) 
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Dr. J. Frieswijk, Beetsterzwaag (periodiek aftredend 2001) 

Dr. Y.B. Kuiper, Leeuwarden (definitief aftredend 2002) 

Drs. E. Makkes van der Deyl-Stam, Goutum (periodiek aftredend 2001) 

Drs. R.L.P. Mulder-Radetzky, Leeuwarden (periodiek aftredend 2001) 

Drs. S. van der Woude, Leeuwarden (periodiek aftredend 2002) 

Het in samenwerking met de Fryske Akademy uitgegeven jaarboek De Vrije Fries (deel 78) 

omvatte 237 pagina's. De redactie bestond uit de heren dr. W. Bergsma, drs. G.Th. Jensma, 

dr. GJ. de Langen en drs. H. Spanninga. 

Traditiegetrouw organiseerde het Genootschap een aantal lezingen. Aansluitend op de 

Algemene Vergadering op 21 april hield de heer dr. J.G.A. Bazelmans te Groningen een 

lezing over het 'Frisia-project'. Mevr. drs. S. Bak hield op 4 november een lezing over 'Leven 

en werk van M.C. Escher'. Deze lezing vond plaats in samenwerking met de 

Volksuniversiteit Leeuwarden. In samenwerking met het Fries Museum organiseerde het 

Genootschap naar aanleiding van de expositie 'In het spoor van Italië, Noorderlingen op 

reis naar Italië, 1450-1950' een drietal lezingen: 

3 oktober - de heer drs. Y. Botke over 'De Grand Tour' 

31 oktober - de heer drs. G. Elzinga over 'Friezen in Italië' 

14 november - de heer drs. H. Maring over 'Mata Hari in de Scala'. 

In 1998 vonden geen excursies plaats. De heer J.H. Duursma te Beetsterzwaag moest helaas 

afscheid nemen als lid van de Excursiecommissie. Ook hier wordt hem gaarne dank 

gebracht voor zijn enthousiaste bijdrage in het werk daarvan. De heer drs. J.G. Raven te 

Stiens werd bereid gevonden zijn plaats in te nemen. 

Het ledental, dat de afgelopen jaren steeds steeg, bleef nu nagenoeg gelijk. Weliswaar kon

den 116 (1997: 92) nieuwe leden worden ingeschreven maar door overlijden ontvielen het 

Genootschap 33 (1997: 20) leden en moesten om andere redenen 85 (1997: 15) personen 

worden uitgeschreven. Per 31 december heeft het Genootschap aldus één erelid en 1765 

(1997:1767) leden. 

Als nieuw lid konden worden ingeschreven: 

H. Bajema, Vijfhuizen; drs. Th. Balt, Drachten; J. Banga, Kollumersweach; K.A. Beks, 

Leeuwarden; W. Bergsma, Boarnburgum; B. Bilker, Leeuwarden; G.B. van Blussé van Oud 

Alblas-Stienstra, Rotterdam; E.M. Boersma, Leeuwarden; A. Bonga-Meijer, Sneek; Th.S.H. 

Bos, Gouda; J.M. Bottema, Leeuwarden; G. Bouma, Anjum; P. Brinksma, Langwar; M.J. 

Broersma, Groningen; D.M. Bunskoeke, Bolsward; A.J. van Daalen Hakker, Den Haag; J. 

Dantuma, Driesum; T. Dijkstra, Mantgum; GJ. Dijkstra, Leeuwarden; Ir. A.K. Dorhout, Grou; 

A. van Drooge, Haren; M. Duisters-Graafsma, Weert; Rients Dykstra, Zwolle; H. Ebes, 

Workum; dr. J.N.H. Elerie, Anloo; mw. A.B.M.M. Erwich, Ee; A. Everts, Ie; jhr. mr. T.A.J. van 

Eysinga, St.Nicolaasga; K.M. Feenema, Leeuwarden; Liskje Flapper, Burchwert; drs. P.A. 

Geel, Kimswerd; Gemeente Bolsward, Bolsward; Th.P. van der Goot, Hoornsterzwaag; D.S. 
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Graafsma, Weert; prof.dr. G.J. de Haan, Groningen; R.D. van Haersma Buma, Den Haag; drs. 

J. Hagen, Drachten; drs. E.H. Halbertsma, Zwolle; Y. Heeg, Beetsterzwaag; mr. Th.W.L. 

baron van Heemstra, Gorssel; A.L. van Heemstra, Utrecht; G. Herrema, Leeuwarden; T. 

Hiddema-Knol, Drachten; G. van der Hoef, Ljouwert; Teake Hoekema, Zuidhorn; H.W. 

Hoekstra, Emmeloord; J. Holwerda, Jorwert; MJ. Hoogeboom-Kengen, Goutum; E.O. 

Huistra, Drachten; BJ. Hulshoff, Surhuisterveen; G. Jellema, Leeuwarden; J.W. Jellema, 

Ysbrechtum; prof.dr. M.J.L. Jonkhart, Rotterdam; mw. drs. H.G. Joustra, Franeker; J.GJ. 

Juijn-Sangers, Winsum; mr. K.A. Keuning, Drachten; C.S.J. Kingma, Emmen; mw. drs. M. 

Kist, Leeuwarden; mr. D.H. Kok, Utrecht; GJ. Kolk, Epe; J. Kooistra, Damwoude; E. Koster, 

Kollumerzwaag; J.F. Kroon, Hummelo; H. Laagland, Leeuwarden; F.K. van Lamoen, 

Leeuwarden; W. Land, Franeker; F. de Lang, Dronrijp; N. Leemhuis, Tytsjerk; dr. G.A.C. van 

der Lem, Amsterdam; dr. G.P. de Loor, Den Haag; J.H. Looyenga, Beetsterzwaag; P.B. 

Luitjens, Lemmer; P. van der Meer, Bolsward; J.D. van der Meij, Franeker; B.D. van der 

Meulen, Leeuwarden; I.G.N. van der Meulen, Leeuwarden; A.J. Mulder, Feanwâlden; H. 

Mulder, Toornwerd; G.W. Nanninga, Yde; H.S. Nieuwenhuis, Leeuwarden; Nijboer, 

Heerenveen; G.L. Nijhof-Van Doorn, Leeuwarden; J. Noordmans, Leeuwarden; J. Oegema, 

Huizen; P. Peters, Leeuwarden; P.P. Piersma, Heeg; M. Pieters, Bolsward; LA. Pietersen-

Ehlhardt, Mûnein; J. Postma, Leeuwarden; J.J. Reijnders, Landsmeer; H.T. Riegstra, 

Amstelveen; HJ. Rooderkerk, St.Jacobiparochie; Tjomme Rusticus, Groningen; Tj.O. Sappe, 

Aldehaske; M. de Schiffart, Tzum; mw. S.L. Scholte, Beetsterzwaag; A. Schoustra, 

Heerenveen; R. Siebinga, Olst; mw. J. Sjaarda Sheeres, USA; W.Y. Speerstra, Bolsward; H.M. 

Stotte, Beetsterzwaag; J.H. Terra, Bolsward; K. Tiemersma, Kollum; B. van der Veen, 

Leeuwarden; Douwe Veenstra, Buitenpost; G. van der Veer, Drachten; A. de Vries, 

Harlingen; L.A. de Vries, Leeuwarden; Jannie de Vries, Workum; D.E.P. Waard, Sneek; ir. A. 

Van Weperen, Leeuwarden; O. van der Woude, Dokkum; G.J. Zanstra, Deersum; mw. A. 

Zantema-Van der Meer; Tj.P. Zijlstra, Leeuwarden. 

De administratie van het Genootschap werd ook dit jaar verzorgd door mw. H.B. Dekkinga. 

Voor de steun en belangstelling die in dit jaar van vele kanten werd ondervonden is het 

bestuur zeer erkentelijk. 

De secretaris, 

O.D.J. Roemeling 
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Personalia auteurs 

Dr. Jos Bazelmans (1963) studeerde culturele antropologie in Leiden en Amsterdam. 
Hij promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over 
geschenkenuitwisseling in het Oudengelse gedicht Beowulf. Als postdoc is Bazelmans 
werkzaam binnen het NWO-programma 'Nederzetting en landschap in vroegmiddel
eeuws Frisia'. Samen met drs. D. Gerrets geeft hij leiding aan het 'Regionaal 
Archeologisch Project Noordelijk Westergo'. 

Dr. C. Boschma (1928) studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis te Amsterdam en 
Utrecht (prom. 1976), was van 1963 tot 1989 directeur van het Fries Museum, publi
ceerde op het gebied van kunst- en museumgeschiedenis. 

Drs. Danny Gerrets (1954) studeerde culturele pre- en protohistorie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 was hij intensief betrokken bij de uitvoering 
en uitwerking van de terpopgraving Wijnaldum-Tjitsma. Sinds 1997 werkt hij binnen 
het NWO-programma 'Nederzetting en landschap in vroegmiddeleeuws Frisia' aan 
een proefschrift over Westergo in de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. 
Samen met dr. J. Bazelmans geeft Gerrets leiding aan het 'Regionaal Archeologisch 
Project Noordelijk Westergo'. 

Sjoerd de Haan (1952) studeerde aan de Archiefschool in Utrecht en is medewerker 
inventarisatie aan het Ryksargyf te Leeuwarden. 

Drs. Onno Hellinga (1960) studearre skiednis oan de Rijksuniversiteit Groningen, wie 
yn tsjinst by it Ryksargyf te Ljouwert, wurket oan in stúdzje oer Hessel Aysma, de léste 
President fan it Hof fan Fryslân, en is no wittenskiplik meiwurker fan de fakgroep 
Letterkunde, Skiednis en Nammekunde fan de Fryske Akademy. 

Drs. Jan de Koning (1965) studeerde middeleeuwse archeologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Vanaf 1993 was hij intensief betrokken bij de uitvoering en uitwer
king van de terpopgraving Wijnaldum-Tjitsma. Sinds 1997 werkt hij binnen het NWO-
programma 'Nederzetting en landschap in vroegmiddeleeuws Frisia' aan een proef
schrift over Noord-Holland in de laat-Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. 

Prof.dr. Wijnand W. Mijnhardt (1950) is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht. 

Drs. Peter Schoen (1961) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Werkte van 1989 tot 1998 als conservator van het museum Willem van Haren te 
Heerenveen en is tegenwoordig docent geschiedenis aan de OSG Sevenwolden te 
Heerenveen en onbezoldigd zilverconservator van Museum Willem van Haren. 
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Dr. Jacob van Sluis (1953) promoveerde in de theologie en in de filosofie, is redactie
secretaris van het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse 
Protestantisme en is als vakreferent verbonden aan de Universiteitsbibliotheek te 
Groningen. 

Drs. Peter Vos (1953) studeerde kwartair-geologie en laagland-genese aan de Vrije 
Universiteit. Sinds 1990 is hij werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen (voorheen Rijks Geologische Dienst). Hij is een specialist in de 
studie van de genese van de Nederlandse kust in het Holoceen. Van verschillende 
delen van het Nederlandse kustgebied produceerde hij gedetailleerde paleo-geografi-
sche reconstructies. 

Drs. Wouter Waldus (1975) studeerde archeologie aan de Universiteit van Leiden. Was 
actief betrokken bij de opgravingen te Dongjum, Peins en Teerns. Studeerde in 1999 af 
op een scriptie over de opgraving te Teerns. Werkt momenteel in opdracht van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Provincie Fryslân aan de 
vervaardiging van een nieuwe Archeologische Monumentenkaart van Fryslân. 
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