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Van de redactie

Het verheugt de redactie dat ons jaarboek zo langzamerhand een vast podium
is geworden voor het belangwekkende onderzoek dat meestal jonge archeo-
logen tegenwoordig verrichten naar de vroege geschiedenis van de Friese
Noordzeekust. De eerste twee bijdragen in dit nummer, respectievelijk van de
archeologen Erwin Brouwer en Jurjen Bos en van Johan Nicolay, kenmerken zich
door een overeenkomstige combinatie van vondstenarcheologie en historisch-
antropologische reconstructie. Brouwer en Bos geven een vondstencatalogus
van kruisvormige mantelspelden, beter bekend onder hun Latijnse naam
fibulae. Ze proberen op grond daarvan aannemelijk te maken hoe in de zesde
eeuw na Christus de culturele orientatie van het Friese gebied zich steeds meer
begon uit te breiden tot Scandinavië en Oost-Engeland. In het interessante
artikel van Nicolay wordt, nu aan de hand van de bracteaten (hangers) die in
Friesland zijn gevonden, een soortgelijke verandering beschreven. Nicolay
heeft daarbij veel oog voor de sociaal-politieke context, waarbinnen Friesland
en de Friese elites zich in de vroege Middeleeuwen ontwikkelden. In beide
artikelen wordt Friesland gezien als een onderdeel van een veel omvattender
Noordzeecultuur. In deze zin lijken beide bijdragen ook voort te bouwen op
inzichten, die door het inmiddels fameuze onderzoek naar de terp Tjitsma te
Wijnaldum sterk naar voren kwamen. Met de plaatsing van de archeologische
kroniek over de jaren 2003 en 2004 wordt ook dit jaar weer de traditie voorgezet
van een vlakdekkende inventarisatie van belangwekkende archeologische
vondsten in Friesland. 

Voor wie geinteresseerd is in de vele oude kerken in het Noord-Nederlandse
kustgebied is, dankzij zijn talloze publicaties over dit onderwerp, Regnerus
Steensma natuurlijk geen onbekende. In deze aflevering wordt hij geflankeerd
door zijn leerling en opvolger Justin Kroesen. Aan de hand van het Register van
geestelijke opkomsten van Oostergo biedt Steensma de lezer een verhelderend,
beredeneerd overzicht van wat er aan het begin van de Hervorming aan
sacrale voorwerpen in de Friese kerken kon worden aangetroffen. Kroesen
onderzoekt in zijn stuk één enkel voorwerp uit de kerk van Cornwerd, dat in
de literatuur steeds doorging voor een fragment van een retabel.

Kunsthistorisch van aard zijn tenslotte de bijdragen van Marie-Anne de
Harder en Kees Boschma. De Harder probeert uit de spaarzame bronnen die
over haar bewaard zijn gebleven het leven en werk te reconstrueren van de
achttiende-eeuwse Harlinger kunstenares Baudina Stinstra. In de afdeling
‘Kritiek en terugblik’ kijkt Boschma (zie over hem ook de vorige aflevering van
De Vrije Fries) terug op zijn periode als directeur van Fries Museum en op de
omstandigheden waaronder hij indertijd collectioneerde.

De redactie vrijefries@friesgenootschap.nl
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De kruisvormige fibulae van Friesland
Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de
herkomst van de eerste migranten vanaf AD 380/400
en de culturele oriëntatie van het Friese terpengebied
tot ca. AD 550

J . M .  B O S  E N  E . W .  B R O U W E R

Inleiding

Niet voor niets wordt de Volksverhuizingstijd in de Angelsaksische literatuur
vaak aangeduid als de Dark Ages. Deze term verwijst niet, zoals vaak gedacht
wordt, naar een periode waarin de mensheid geplaagd werd door narigheid
en tegenslag, maar naar een periode die voor archeologen en historici tot nu toe
weinig handvatten voor kennisaccumulatie en theorievorming heeft geboden.
De term is in dit verband zeker van toepassing op het Friese terpengebied:
vrijwel alle wetenschappelijke publicaties over bewoning van het Friese kust-
gebied in de vroege Middeleeuwen benadrukken enerzijds ons gebrek aan
kennis van deze periode en anderzijds de moeilijkheid tot een eenduidige
interpretatie van de schaarse archeologische gegevens te komen. 

Onze huidige kennis van het Friese kustgebied gedurende de vroege Volks-
verhuizingstijd (ruwweg de periode AD 380/400-480/500) berust grotendeels
op onderzoek van een klein aantal grafvelden, diverse losse vondsten en de
opgravingen nabij Wijnaldum. Uit het beschikbare aardewerk blijkt, dat het
Friese kustgebied tijdens de overgang van de Romeinse tijd naar de Volks-
verhuizingstijd nagenoeg onbewoond was. Vanaf het begin van de Volks-
verhuizingstijd verschijnen nieuwe grafveld- en aardewerktradities.

Het onderzoek van specifieke artefactgroepen biedt een nieuwe invals-
hoek. Dit onderzoek was tot voor kort nauwelijks vruchtbaar, omdat een
archeologisch corpus ontbrak. Onder een corpus wordt verstaan: een voor
een onderzoeker toegankelijke verzameling gelijksoortige artefacten uit een
bepaald gebied en uit een bepaalde periode. Juist een corpus biedt de moge-
lijkheid artefacten onderling te rangschikken en te vergelijken met andere
artefacten.

De opkomst van de metaaldetector heeft ertoe geleid, dat in de afgelopen
decennia onder andere een aanzienlijke hoeveelheid vroegmiddeleeuwse
mantelspelden aan de Friese bodem zijn onttrokken. Het overgrote deel van
deze voorwerpen is gevonden door metaaldetector-amateurs, berust in parti-
culiere handen, is wijdverspreid en niet of nauwelijks gepubliceerd. Doordat
veel detectorvondsten niet gemeld worden en/of niet altijd eenvoudig toe-
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gankelijk zijn voor de onderzoeker, was het zo dringend nodige corpus alleen
in potentie aanwezig. Jurjen Bos’ grootschalige inventarisatie van deze vroeg-
middeleeuwse mantelspelden heeft deze categorie toegankelijk gemaakt voor
nader onderzoek. Zeker voor wat betreft Wijnaldum en omgeving is het werk
van Jan Zijlstra van fundamenteel belang geweest.

Eén specifiek soort mantelspeld uit deze inventarisatie, de kruisvormige
fibula1, vormt de kern van het recent afgeronde doctoraalonderzoek.2 Afbeelding 1
toont een kruisvormige fibula, waarbij de individuele componenten zijn
benoemd. De mantelspeld, eigenlijk niets anders dan een geornamenteerde
veiligheidsspeld, werd gebruikt om kleding bijeen te houden. Vroegmiddel-
eeuwse mantelspelden zijn meestal van een koperlegering (brons3) vervaardigd
en voorzien van een – meestal ijzeren – naald. De kruisvormige fibulae onder-
scheiden zich van andere, gelijktijdige soorten mantelspelden doordat de schar-
nierbedekkende kopplaat consequent van drie knoppen is voorzien4, en doordat
de mantelspeld eindigt in een – al dan niet gestileerde – dierkop. De lengte van
de verschillende mantelspelden varieert, maar de meeste in Friesland aan-
getroffen complete exemplaren zijn ongeveer 80-100 mm lang.

Door Brouwer is een typo-chronologische indeling van deze mantelspelden
opgesteld. Daarnaast keek hij, zowel binnen als buiten het Friese corpus, naar
de verspreiding van bepaalde vormkenmerken (onder vormkenmerken wor-
den concrete kenmerken van een mantelspeld verstaan, bijvoorbeeld een
vlakke kopplaat of een kopplaat met naar achtergebogen vleugels, de aanwe-
zigheid van zijpanelen en/of voetextensies). Tevens bepaalde hij de status en
het gebruik van de fibula, terwijl hij aan de hand van morfologische (vorm-
kundige) en productietechnische kenmerken onderzocht, hoe de ontwikke-
ling van de Friese kruisvormige mantelspelden zich verhoudt tot die in ande-
re landen aan de Noordzee. De onderzoeksresultaten met betrekking tot de
typologische en chronologische ontwikkelingen zullen binnenkort worden
gepubliceerd in een bundel, waarin ook andere typen mantelspelden
beschreven zullen worden. Onderhavig artikel gaat in op wat de morfologische
ontwikkeling van de Friese kruisvormige fibulae kan zeggen over de herkomst
van de bewoners van het Friese kustgebied sedert AD 380/400 en over de cul-
turele oriëntatie van deze bewoners tot ca. AD 550.

Datering van de Friese kruisvormige fibulae

Het Friese corpus bevat weinig complete mantelspelden. Bovendien ontbreekt
in de meeste gevallen een archeologische context, waaruit chronologische
informatie afgeleid kan worden. Het gros van het onderzoeksmateriaal
bestaat namelijk uit fragmenten en oppervlaktevondsten, verzameld door
niet-professionele archeologen. Afbeelding 2 laat de vondstlocaties van de
kruisvormige mantelspelden zien. De getallen verwijzen naar het aantal
(fragmenten van) kruisvormige fibulae die in of nabij een bepaalde plaats of
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gebied zijn aangetroffen. Een zwart vierkant zonder getal staat voor de vondst
van één exemplaar. Vondsten uit dichtbij elkaar gelegen plaatsen zijn samen-
gevoegd.

De vondstomstandigheden bemoeilijken het opstellen van een zelfstandige
relatieve en/of absolute chronologische indeling. Het onderzoek berust daarom
noodzakelijkerwijs sterk op onderzoeksresultaten uit andere kustgebieden
langs de Noordzee.

Een aantal auteurs heeft zich elders beziggehouden met de datering van
kruisvormige mantelspelden. De twee belangrijkste studies worden hier kort
besproken. In 1975 publiceerde Joachim Reichstein zijn proefschrift over
kruisvormige fibulae. Tot op heden vormt zijn werk de basis voor onderzoekers
die zich met kruisvormige fibulae bezighouden. Zijn werk bevat onder andere
een (zij het incomplete) catalogus van tot het jaar 1975 bekende exemplaren
uit landen rondom de Noordzee.5 Op grond van specifieke vormkenmerken
definieert hij zogenaamde Typen. Reichsteins chronologische indeling is groten-
deels gebaseerd op Noorse grafvondsten, aan de hand waarvan hij de kruis-
vormige mantelspelden in andere Noordzeekustlanden ook poogt te dateren.
Het blijkt echter, dat vooral latere Noorse mantelspelden teveel verschillen
van mantelspelden uit niet-Scandinavische landen, waardoor ze geen goede
basis bieden om spelden uit andere gebieden te dateren. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit zijn indeling van het Engelse corpus: deze bevat onevenredig veel
ondefinieerbare Typen, en ook zijn (kleine) Friese corpus kent veel typen die
hij niet kan indelen.

Catherine Mortimers ongepubliceerde proefschrift uit 1990 richt zich
specifiek op het Engelse corpus. Haar typenindeling is weliswaar robuust en
gemakkelijk toe te passen op nieuwe mantelspelden, maar is slechts gedeelte-
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lijk bruikbaar voor niet-Engelse exemplaren. De gecombineerde informatie
uit het werk van Reichstein, Mortimer en andere auteurs kan, hoewel de
betreffende auteurs meestal niet of nauwelijks Friese mantelspelden hebben
onderzocht, niettemin richting geven aan de typologische indeling van het
Friese corpus.6

Dat de Friese mantelspelden grotendeels gedateerd mogen worden op
basis van specifieke vormkenmerken aan de hand van (gedateerde) mantel-
spelden uit andere landen aan de Noordzee vindt zijn theoretische legitimatie
in het gegeven, dat een artefact normaliter op vele verschillende manieren
kan worden vormgegeven of uitgevoerd. Handwerkslieden binnen een
bepaald gebied gebruiken meestal maar een beperkt aantal opties uit het
totale scala van mogelijkheden. Deze keuzen worden meestal specifiek en
consistent tot uitdrukking gebracht binnen een bepaalde groep, op een
bepaald moment. Blootstelling aan artefacten die op andere wijze zijn vorm-
gegeven of uitgevoerd kan ertoe leiden, dat de destijds gemaakte keuzen worden
aangepast.7 Het studieobject – in dit geval de kruisvormige mantelspeld –
behoeft daarbij niet noodzakelijkerwijs het medium te zijn, waarmee nieuwe
vormelementen worden overgedragen op andere kruisvormige mantelspelden.
Andere objecten, bijvoorbeeld aardewerk of andere soorten mantelspelden,
kunnen evenzeer nieuwe vormelementen verspreiden die op kruisvormige
mantelspelden worden teruggevonden. 

De kans dat ongerelateerde groepen gelijke keuzecombinaties maken is
net zo klein als het aantal mogelijkheden groot is. Andersom is de kans groter
dat nabijgelegen groepen en/of groepen waarmee intensieve contacten worden
onderhouden gemakkelijker en sneller in contact komen met een nieuwe
keuzecombinatie dan verafgelegen groepen of groepen waarmee weinig con-
tacten zijn. Mathematisch betekent dit, dat gedurende een bepaalde periode
een kern en een periferie van een bepaald nieuw populair vormkenmerk mogen
worden verondersteld, waarbij de frequentie van het nieuwe vormkenmerk
nabij de kern (het oorsprongspunt) relatief hoog is en geleidelijk afneemt
naarmate de periferie wordt bereikt.8 Het model veronderstelt een hoge fre-
quentie van onderlinge contacten, wanneer nieuwe vormkenmerken snel
verspreid worden. Zeker in dergelijke gevallen bevat de verbreiding van
vormkenmerken chronologische informatie. Het model is toetsbaar voor de
Volksverhuizingstijd, dankzij het feit dat alledaagse gebruiksvoorwerpen, in
dit geval met name de kruisvormige mantelspelden, hoewel in verschillende
gebieden aangetroffen, vaak specifieke vormkenmerken delen. De vroegste
kruisvormige mantelspelden (waarover hierna meer) delen bijvoorbeeld een
smalle kopplaat, een massieve beugel en een lange naaldhouder. Latere typen
delen meestal een verbrede kopplaat, een holle beugel en een korte naald-
houder. Deze ontwikkeling bevestigt het model, aangezien de kans dat afzon-
derlijke gebieden fibulae met overeenkomstige vormkenmerken produceren
zonder veel onderlinge contacten nagenoeg nihil is.

12 J .M. Bos en E.W. Brouwer



Een alledaags gebruiksvoorwerp

Diverse auteurs beschouwen kruisvormige mantelspelden consequent als
onderdeel van de vrouwelijke klederdracht.9 Deze aanname is gebaseerd op
ostheologisch onderzoek van grafresten10, waaruit is gebleken dat vrouwen
meestal andere bijgiften in het graf meekregen dan mannen. Typisch vrouwe-
lijke bijgiften zijn bijvoorbeeld kralen, mantelspelden, spinklosjes en dergelijke.
Ook in Friesland zijn er aanwijzingen, dat vrouwen en vrouwelijke bijgiften
correleren. Van de vier inhumatiegraven met kruisvormige mantelspelden uit
Oosterbeintum zijn graf 60, 360 en vermoedelijk ook graf A vrouwengraven.
Het geslacht van de skeletten uit de graven 60 en 360 kon ostheologisch worden
vastgesteld. Bij het vierde graf (398) is het niet duidelijk of het skelet mannelijk
dan wel vrouwelijk is. Skeletten die ostheologisch aan mannen toegeschreven
werden, bevatten op één uitzondering na geen fibulae. Het betreffende graf
(398) bevat een skelet met mannelijke kenmerken; de bijgiften zijn echter
typisch vrouwelijk.11

Dankzij archeologische opgravingen van vroegmiddeleeuwse grafvelden
weten we dus dat kruisvormige mantelspelden werden meegegeven aan over-
leden vrouwen. Interessanter is echter de vraag, of kruisvormige mantelspelden
speciaal voor het grafritueel werden vervaardigd, en zo niet, hoe deze mantel-
spelden bij leven werden gebruikt. De correlatie tussen dagelijkse kleder-
dracht en klederdracht bij grafgebruik is niet vanzelfsprekend, zoals de vele
studies op dit gebied aantonen. Volgens Sorensen12 moeten kruisvormige
fibulae wel degelijk gezien worden als een (zelfs belangrijk) onderdeel van de
normale vrouwelijke klederdracht gedurende de vroege Middeleeuwen. Haar
stelling wordt ondersteund doordat het type zowel in graven met rijke als met
eenvoudige bijgaven wordt aangetroffen, al bevatten zeer eenvoudig toege-
ruste graven meestal geen kruisvormige fibulae. Indien een mantelspeld in
het dagelijkse leven werd gebruikt, moeten slijtagesporen zichtbaar zijn.
Onderzoek door Mortimer heeft uitgewezen dat zowel kleine als grote13

Engelse mantelspelden meestal in vergelijkbare mate slijtagesporen vertonen.14

Gezien deze slijtagesporen – die wijzen op frequent gebruik – is het onwaar-
schijnlijk, dat kruisvormige mantelspelden in het algemeen speciaal voor het
grafritueel werden vervaardigd.

Een indicatie voor de alledaagsheid vormt voorts het relatief grote aantal
mantelspelden dat gezamenlijk het Friese corpus vormt, namelijk 165 exem-
plaren (stand augustus 2004).15 Aannemelijk is dat nog een groot aantal kruis-
vormige mantelspelden – ook uit nederzettingscontext – zich buiten ons zicht
in particuliere collecties bevindt.

De eenvoudige status van de kruisvormige mantelspeld wordt niet tegen-
gesproken door wat we weten van bronsproductie en -bewerking. Hoewel de
primaire metalen van brons – koper en tin – van nature niet in het Friese kust-
gebied voorkomen, blijkt uit de vele sporen van bronsbewerking op en om

13De kruisvormige fibulae van Friesland



Friese terpen dat het metaal in de vroege Middeleeuwen tot op zekere hoogte
algemeen toegankelijk moet zijn geweest. Over de archeologische opgravingen
van Tjitsma (Wijnaldum) vermeldt Gerrets bijvoorbeeld16:

The presence of small-scale craft production and especially metal-working
from the beginning of the settlement is remarkable. [...] we have the impression
that copper working is a much more common feature in the region than we
thought. [...] melted pieces of copper and other remains in the area are regularly
found [...] almost anywhere in the region.

Evenals bij Wijnaldum worden ook op en nabij andere terpen met behulp van
metaaldetectors vaak bronsrestanten aangetroffen. Bronsrestanten ontstaan
voor, tijdens en na het gieten. Bronsrestanten voor het gietproces ontstaan,
wanneer een bronsgieter overbodige bronzen artefacten verzamelt en frag-
menteert met de intentie het brons op een later tijdstip om te smelten tot
nieuwe voorwerpen. De meeste fragmenten van in Friesland aangetroffen
kruisvormige mantelspelden vertonen oude breuklijnen, hetgeen suggereert
dat deze exemplaren reeds voor depositie beschadigd zijn geraakt en mogelijk
onderdeel uitmaakten van een dergelijke bronsvoorraad.

Tijdens en na het gietproces ontstaat altijd een bepaalde hoeveelheid giet-
afval. Onherroepelijk wordt tijdens het gieten een deel van het vloeibare brons
gemorst. Na het eigenlijke gieten zal een bepaalde hoeveelheid brons in de
smeltkroes achterblijven. Bij de afwerking van de mantelspeld zullen giet-
proppen en dergelijke verwijderd moeten worden. Navraag bij een edelsmid
leert dat gietafval dat voor, tijdens of na het gietproces ontstaat, probleemloos
als grondstof voor nieuwe voorwerpen kan worden hergebruikt na omsmelting,
ondanks eventuele verontreinigingen (zand en vuil) dat gietafval kan bevatten.17

Uiteraard is bronsafval morfologisch niet dateerbaar, maar gezien de
vondstlocatie op en om een terp en de frequente aanwezigheid van dateerbare
vondsten in de onmiddellijke omgeving mogen de meeste smeltresten ons
inziens in de vroege Middeleeuwen gedateerd worden, al zal een gedeelte
waarschijnlijk ook uit de Romeinse tijd dateren. Het bronsafval zal in de eerste
plaats onderdeel hebben uitgemaakt van de voorraad van de bronsgieter en
zal daarom voornamelijk uit een nederzettingscontext afkomstig zijn.

Het vele bronsafval op en om de Friese terpen betekent, dat brons vrij en
gemakkelijk toegankelijk moet zijn geweest voor de niet-elitaire vroegmiddel-
eeuwse mens en dat kennis en vaardigheden met betrekking tot bronsbewer-
king wijdverspreid moeten zijn geweest.18

We kunnen dus stellen, dat kruisvormige fibulae onderdeel vormden van de
dagelijkse kledij van de gemiddelde Friezin. Verderop in dit artikel, wanneer
de bijzondere betekenis van de vroegste mantelspelden besproken wordt,
brengen we de status van de fibula weer ter sprake.

14 J .M. Bos en E.W. Brouwer



Het laatromeinse bewoningshiaat

Tot halverwege de vorige eeuw werd algemeen aangenomen, dat het Friese
volk kon bogen op een geschiedenis die bijna drieduizend jaar omvatte. Vijf
jaar geleden verscheen een populaire versie van Halbertsma’s proefschrift (uit
1982) in de boekhandel, waarin hij stelde, dat westelijk Friesland mogelijk al
vanaf de zesde of zevende eeuw voor Chr. door Friezen werd bewoond en dat
afstammelingen van deze prehistorische Friezen tot op heden woonachtig
zijn in het Friese kustgebied. Friesland werd genoemd in vroegromeinse en
middeleeuwse bronnen. Bovendien was het gebied door de geologische ligging
aldoor moeilijk toegankelijk geweest. Wat lag er meer voor de hand, dan dat
de nakomelingen van de stamgenoten van Verritus en Malorix19, die immers
bekend stonden om hun vrijheidsliefde, er steeds in geslaagd waren de etnische
identiteit te handhaven?

Boeles was in 1951 de eerste onderzoeker die vraagtekens zette bij een
ononderbroken bewoningsgeschiedenis van Friesland.20 In na-Romeinse ter-
plagen interpreteerde hij een brandlaag, gevolgd door abrupte veranderingen
in materiële cultuur en huisplattegronden, welke hij in verband bracht met
een gewelddadige invasie van Angelen en Saksen. Angelen, Saksen en Friezen
zouden vervolgens zijn opgegaan in een nieuw Anglo-Fries geheel. 

Boeles’ opvattingen stuitten destijds op felle tegenwerpingen. Recent onder-
zoek schaart zich echter achter diens veronderstelde drastische veranderingen,
hoewel kanttekeningen worden geplaatst bij Boeles’ onderbouwing en bij
sommige conclusies. Zo concludeerde Ernst Taaijke op grond van het aarde-
werk dat het Friese terpengebied in de derde en vierde eeuw vrijwel geheel
verlaten werd.21 Volgens Danny Gerrets e.a. is er sprake van een onderbreking
van de bewoning van het Noord-Nederlandse kustgebied in de periode 325-425
na Chr.22 Jos Bazelmans gaat nog verder en stelt dat in de Volksverhuizingstijd
niet alleen de stam, maar ook de stamnaam van de Friezen ten onder is
gegaan. Het voortbestaan van de Friezennaam is volgens hem te danken aan
een Merovingische herintroductie van de in klassieke bronnen genoemde
naam.23

De exacte oorzaken voor de bevolkingsterugloop zijn nog onbekend.
Voorheen werden geologische ontwikkelingen hiermee in verband gebracht.
Omstreeks AD 300 zou de Duinkerken II-transgressie hebben geleid tot
omvangrijke overstromingen en/of grondwaterstijgingen, waardoor de toen-
malige bewoners tot wegtrekken zouden zijn gedwongen. Recent onderzoek
van geoloog Peter Vos heeft echter uitgewezen, dat er nauwelijks sprake was
van een transgressie gedurende de periode waarin het bewoningshiaat wordt
gepostuleerd.24 Dit betekent, dat de oorzaken waarschijnlijk in (nog onbekende)
politieke en/of sociale achtergronden moeten worden gezocht.

In navolging van Gerrets, Taaijke en anderen accepteren wij op grond van
beschikbare archeologische data, dat bewoning in het Noord-Nederlandse
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terpengebied gedurende de vierde eeuw slechts sporadisch voorkwam, al zien
wij geen aanleiding te veronderstellen dat het Friese kustgebied geheel verlaten
werd. Wel moeten wij met hen aannemen dat de snelle bevolkingsaanwas na
ongeveer AD 400 in verband moet worden gebracht met nieuwkomers.

Historische bronnen: de migratie naar Engeland

Wie waren dan deze migranten die zich na het bewoningshiaat, zo omstreeks
AD 380/400, in het Friese kustgebied vestigden? Belangrijk is dat niet alleen in
het Friese kustgebied nieuwkomers verschijnen; ook in het huidige Oost-
Engeland is sprake van de aanwezigheid van migranten. In tegenstelling tot
het Friese kustgebied is de migratie naar Engeland historisch gedocumenteerd
en kan de advendus Saxionum, de overtocht van wat wordt beschreven als
Angelen, Saksen en Juten, bogen op een lange periode van wetenschappelijk
onderzoek, zowel wat betreft het oorsprongs- als het vestigingsgebied. Het is
dus zinvol eerst de blik op Engeland te richten.

In historische bronnen, zoals Gildas’ De Excidio Britonum en Beda’s Historia
Ecclesiastica wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van migranten uit
Noord-Duitsland en Zuid-Scandinavië in Engeland vanaf ongeveer 425 na
Chr.25 Laatromeins Oost-Engeland wordt in Patrick’s Confessio, Gildas’ De
Excidio Britonum en Constantius’ Vita Sancti Germani omschreven als een
rijke samenleving.26 In AD 410 trok het Romeinse leger zich officieel terug uit
Brittannië, al werden de legioenen al in AD 407 door Constantijn III terugge-
haald. Honorius heeft in AD 409 aangegeven, dat de Britse civitates voortaan
in hun eigen defensie moesten voorzien.

Volgens Gildas en latere schrijvers hebben de Britse sub-Romeinse
gemeenschappen vervolgens Angelsaksische huurlingen aangetrokken, omdat
ze niet in staat waren om zichzelf adequaat te verdedigen.27 De betreffende
historische bronnen zijn echter specifiek geschreven in opdracht van de
nakomelingen van deze continentale migranten en moeten waarschijnlijk
vooral worden gezien als een legitimatie van een ‘Angelsaksische’ aanwezigheid
in Engeland en niet als een feitelijke weergave van de toenmalige gebeurte-
nissen.

Waarschijnlijk was het Romeinse besluit in eerste instantie een acceptatie
van de feitelijke situatie: de Romeinse legioenen waren inmiddels grotendeels
vertrokken en de Romano-Britse bestuurders hadden zelf reeds voor een eigen
defensie gezorgd. Dit betekent dat Angelsaksische migranten/huursoldaten
zelfs al voor AD 410 in Brittannië aanwezig kunnen zijn geweest.

Hoe dan ook, de eerste Noordwest-Europese migranten in Engeland moeten
voornamelijk in een militair kader gezien worden.28 Dit betekent niet nood-
zakelijk, dat het migratieproces zich grotendeels afspeelt in termen van strijd
met en verovering op de autochtone bevolking. De omvang van migrerende
groepen en zijn effect op de autochtone bevolking is waarschijnlijk per definitie
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veel beperkter dan wel is gesuggereerd.29 Evenmin was de advendus een louter
militaire aangelegenheid. Het grootste deel van de migranten bestond waar-
schijnlijk uit boeren die tegelijk met of kort na de eerste huursoldaten arri-
veerden.

De eerste migranten in het Friese terpengebied

De nieuwkomers in Engeland zijn archeologisch herkenbaar, doordat zij hun
eigen materiële cultuur met zich meebrachten. Kruisvormige fibulae vormen
een onderdeel van deze nieuwe materiële cultuur. Inderdaad stelt Mortimer30

dat een groot deel van de vroegste Engelse kruisvormige mantelspelden31 in
continentaal Europa zijn vervaardigd en door de eerste migranten naar Oost-
Engeland zijn meegenomen. Overeenkomstige mantelspelden zijn aangetroffen
in Friesland, Denemarken en Noord-Duitsland. 

Tabel 1 Aantallen vroegste kruisvormige mantelspelden in de Noordzeekustgebieden

(met uitzondering van Noorwegen en Zweden)

Regio n

Noord-Duitsland 17

Denemarken 8

Engeland 8

Friesland 10

Afbeelding 3 toont een afbeelding van het vroegste type. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de aantallen vroegste kruisvormige mantelspelden in Friesland,
Engeland, Noord-Duitsland en Denemarken.

Opvallend is, dat in het Friese terpengebied meer van de vroegste spelden
gevonden zijn dan in Engeland.32 Het Friese corpus kent in ieder geval tien
exemplaren die met zekerheid tot het vroegste type gerekend kunnen worden.
Drie andere fragmenten uit de inventarisatie van Bos (JMB 18, 21 en 116)
kunnen mogelijkerwijs eveneens tot het vroegste type worden gerekend.
Afbeelding 4 geeft een overzicht van de vondstlocaties van de vroegste in
Friesland aangetroffen mantelspelden. 

Ondanks het relatief hoge aantal vroegste mantelspelden dat in Friesland
werd aangetroffen, kan het Friese terpengebied niet als een oorsprongsgebied
van de Engelse fibulae worden aangemerkt. Sterker nog, aangezien het terpen-
gebied voorafgaand aan het verschijnen van de vroegste mantelspelden in
Friesland vrijwel onbewoond was, moeten de Friese ook – liever gezegd zeker
– zijn meegebracht door nieuwkomers (Boeles33 bracht kruisvormige fibulae
reeds in 1951 in verband met de komst van nieuwe migranten in het Friese
terpengebied). Wij vinden hier een bevestiging van Mortimers aanname, dat
de vroegste mantelspelden door nieuwkomers zijn meegebracht.
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Tevens moet er sprake zijn van gelijktijdigheid van deze spelden. Het kan
immers geen toeval zijn dat eenvoudige, morfologisch identieke mantelspelden
zowel in Friesland als in Oost-Engeland verschijnen. De eerste migranten in
Friesland arriveerden dus vrijwel gelijktijdig met de eerste migranten in Oost-
Engeland.

Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken komen daarmee in beeld als oor-
sprongsgebied van de eerste Friese en Engelse migranten. Interessant is in dit
verband Hedeagers constatering, dat in laatromeins Noord-Duitsland en
Denemarken een samenleving ontstond, die sterk op expansie was gericht:
‘When the archaeological and the scientific results concerning agriculture
and settlement are put together, they show that Iron-Age society from the
Late Roman Iron Age onwards was highly expansive, both economically and
militarily.’34

Het relatief grote aantal zeer vroege mantelspelden dat in Noord-Duitsland
is aangetroffen brengt dit gebied in beeld als het belangrijkste oorsprongs-
gebied van de Friese en Engelse migranten aan het begin van de vierde eeuw.
Het onderhavige onderzoek ondersteunt daarmee deels de visie van Gerrets35,
die reeds het vermoeden uitsprak dat de migranten voor een belangrijk deel
uit Schleswig-Holstein en het gebied tussen Elbe en Weser afkomstig waren.
Gezien het relatief grote aantal Deense vroege mantelspelden kan ook een
Deense herkomst van (een deel van) de migranten niet worden uitgesloten.

Migration stream theory

In de archeologie is ‘migratie’ een term waaraan verschillende onderzoekers
verschillende betekenissen hechten:
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The term ‘migration’ has sometimes been used to refer to any movement of
people, even small numbers or a specific sub-group, in opposition to diffusion;
sometimes as merely one specific mechanism of diffusion, in opposition to
acculturation; sometimes to a particular type of population movement, for
instance a predominantly peaceful one, in opposition to an invasion.36

In het verleden werd de Advendus Saxionum wel geinterpreteerd als een
plotselinge, grootschalige volksbeweging gedurende een relatief kort tijdsbestek.
In het licht van recente migratietheorieën37 zien wij de vroegmiddeleeuwse
migratie naar Engeland en het Friese terpengebied echter als een proces van
kleinschalige volksbewegingen, gedurende een langere periode. Anthony38

omschrijft dit proces als een migration stream, waarbij de omvang van migre-
rende groepen varieert naargelang tijd, plaats en omstandigheden.39

Dit proces begon vanaf ongeveer AD 380/400 en duurde waarschijnlijk
een aantal decennia. Gedurende deze periode vestigden zich op grote schaal
kleine groepjes mensen, afkomstig uit Noord-Duitsland en (waarschijnlijk)
Denemarken, in zowel het Friese kustgebied als in Oost-Engeland. 

Volgens Scull40 zijn er belangrijke archeologische aanwijzingen, dat de vroeg-
middeleeuwse migratie vaak is ingebed in informatienetwerken binnen struc-
turen van verwantschap en co-residentie. De keuze van het doelgebied van latere
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groepen migranten wordt daarbij voor een belangrijk deel bepaald door de
aanwezigheid van deze informatienetwerken tussen doel- en thuisgebied:
‘Besonders für die kleinere ethnische Gruppen scheint der Informationsfaktor
ein groâes Gewicht zu haben [...]. Vor allem über verwandtschaftliche Bezie-
hungen werden Informationen zwischen der Ein- und der Auswanderungsregion
ausgetauscht.’41

Dit betekent enerzijds dat de eerste migranten nauwe contacten met het
oorsprongsgebied blijven onderhouden en anderzijds dat tweede en volgende
groepen migranten zich vooral zullen vestigen in gebieden waar eerder gemi-
greerde plaatsgenoten en/ of familieleden zich reeds hadden gevestigd. 

De bijzondere rol van de oudste mantelspelden

De eerste migranten namen hun eigen materiële cultuur mee. Een belangrijk
deel van de vroegste kruisvormige fibulae arriveerden dus met de eerste
migranten en moeten dus voor een belangrijk deel importen uit het oorsprongs-
gebied zijn. Interessant is Mortimers observatie dat de vroegste Engelse kruis-
vormige mantelspelden relatief lang in gebruik bleven. Zo heeft zij opgemerkt
dat de vroegste Engelse mantelspelden ten opzichte van latere typen vaak
sporen van zware slijtage en reparatie vertonen.42

Dit kan gedeeltelijk aan de lange, smalle vorm van het vroegste type worden
toegeschreven43 en gedeeltelijk aan een lange gebruiksperiode. Zo is in East
Shefford in gesloten context (graf 10) een later type samen met een vroege
speld aangetroffen. Het absolute ouderdomsverschil laat zich niet vaststellen,
maar er zijn aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat de vorm van de
neusvleugels van het late type typologisch met nog latere typen verbonden
kan worden.44 Indien deze aanwijzing correct is geinterpreteerd, dan is de
vroege mantelspeld ongeveer tachtig jaar ouder dan het latere exemplaar. Bij een
toenmalige gemiddelde levensverwachting van maximaal ongeveer veertig
jaar zou de betreffende vroege speld dus waarschijnlijk minstens driemaal
van eigenaar gewisseld kunnen zijn. 

Deze relatief lange gebruiksduur moet een bijzondere reden hebben
gehad: ouderdom en herkomst an sich kunnen belangrijke concepten in het
vroegmiddeleeuwse cognitieve universum zijn geweest. Het Beowulf-epos,
een manuscript dat volgens Fulk45 voor AD 825 is ontstaan en betrekking
heeft op de periode AD 515-53046, onderstreept het belang van kostbaarheden
en erfstukken, door te verwijzen naar de ouderdom of een speciale biografie
ervan, net zoals de vaders (en voorvaderen) van belangrijke personen altijd
worden genoemd. Herkomst of oorsprong kan daarmee een belangrijke legi-
timatie zijn van de status van de drager. Net als Böhme47 en Mortimer48 spe-
culeert Sorensen dat deze spelden in nieuwe vestigingsgebieden werden
geassocieerd met het thuisland van de drager en als zodanig een bijzondere
historische betekenis hadden voor de samenleving:
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The initial immigrants may establish a ‘first-comer status’ for themselves as
the result of their role in guiding subsequent immigrants [...]. They may succeed
in maintaining their special status, even after the immigrations have ended,
and these families might become a nucleus around which more permanent
status differentiation can develop.49

Volgens Scull50 kan een individu of diens familie, indien deze erin slaagt een
‘eerstkomer’-status te claimen of te exploiteren, stijgen op de sociale ladder,
hetgeen volgens hem, zeker bij een gespannen politieke situatie in het thuis-
land, kan leiden tot een krachtig motief voor migratie: achterblijvers worden
gelokt door het succes van de migranten. 

De Friese mantelspelden zijn tot op heden nog niet diepgaand onder-
zocht op slijtagesporen, maar onze indruk is, dat de vroegste exemplaren over
het algemeen in een relatief tamelijk slechte conditie verkeren. Slijtagesporen
en vondstcombinaties vormen aanwijzingen dat de vroegste mantelspelden
relatief lang in gebruik bleven.
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JMB 24 (uit Hogebeintum) vormt een mogelijke aanwijzing voor een verge-
lijkbare belangrijke rol van de vroegste typen in Friesland. Dit exemplaar is in
gesloten grafcontext aangetroffen met JMB 37 (afb. 5).

JMB 37 behoort tot een later type (AD 425-550 [laat]). Mortimer51

beschrijft JMB 24 als een tamelijk versleten exemplaar, dat mogelijk lang in
circulatie is geweest, terwijl JMB 37 nog in tamelijk goede conditie verkeert.

De bijzondere rol van de vroegste mantelspelden in de migratiegebieden
(het Friese kustgebied en Engeland) biedt mogelijk een verklaring voor het
relatief hoge aantal vroege spelden in deze gebieden ten opzichte van het oor-
sprongsgebied (Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken). Waar de vroegste
mantelspelden in de nieuwe gebieden door de associatie met het oorsprongs-
gebied een belangrijke toegevoegde waarde hadden, ontbrak deze bijzondere
associatie in het eigenlijke oorsprongsgebied, zodat een groot deel van de
Duitse en Deense vroegste spelden verhoudingsgewijs een korte gebruiksduur
hadden en sneller werden omgesmolten tot nieuwe gebruiksvoorwerpen. 

Ontwikkeling van regionale verschillen na AD 425

Terwijl de vroegste kruisvormige mantelspelden in het gehele Noordzeekust-
gebied morfologisch vrijwel identiek zijn, onderging de vormgeving van latere
exemplaren vanaf ongeveer 425 na Chr. een ontwikkeling op basis waarvan
ten minste drie verschillende hoofdregio’s aangewezen kunnen worden: 
- Noorwegen en Zweden; 
- Friesland, Zuid-Denemarken, Noord-Duitsland en Kent;
- Engeland.

De kruisvormige fibulae van Noorwegen en Zweden ondergingen vanaf de
vijfde eeuw een geheel eigen ontwikkeling en hadden weinig directe invloed
op de ontwikkeling van de Friese typen. In deze tekst blijven Noorwegen en
Zweden daarom buiten beschouwing.

Het Friese corpus bevat – behalve de allervroegste exemplaren – slechts
drie, mogelijk vier herkenbare importexemplaren. De latere mantelspelden
uit het Friese corpus zijn, evenals mantelspelden uit het Noord-Duitse en
Deense corpus, naar onze mening onderling te divers om van ‘typisch’ Friese,
Deense of Noord-Duitse mantelspelden te kunnen spreken. Eerder lijkt het
erop dat de kruisvormige mantelspelen binnen dit gebied tot één regionale
cultuurzone behoren. Specifieke regionale verschillen tussen spelden uit
Friesland, Noord-Duitsland en Denemarken zijn in elk geval niet geconstateerd.
Metalen voorwerpen uit archeologische context worden algemeen erkend als
more mobile and formally more promiscuous (dan aardewerk [JMB/EB])52 en
dit geldt zeker voor kruisvormige mantelspelden. Dit impliceert dat import-
stukken uit Noord-Duitsland of Denemarken niet aangewezen kunnen worden
in het Friese corpus.
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Het zeer omvangrijke Engelse corpus – bestaande uit 547 exemplaren53 – bevat,
behalve de allervroegste mantelspelden, minder dan vijf importexemplaren.
Alle overige mantelspelden zijn lokaal geproduceerd.54 Lokaal geproduceerde
Engelse mantelspelden zijn volgens Mortimer altijd duidelijk te onderscheiden
van continentale fibulae.55

Belangrijk is het feit dat de Engelse en continentale regio’s gezamenlijk
herkenbaar blijven als één cultuurgebied. Kruisvormige mantelspelden in de
landen aan de Noordzee bezitten gedurende de periode 450-500 na Chr.
namelijk ontegenzeggelijke overeenkomsten: het uitgangspunt in formele
zin56 – een kopplaat met drie knoppen, een beugel en een voet, eindigend 
in een gestileerde dierkop – blijft steeds gehandhaafd. Ook gaat de globale
ontwikkeling van de mantelspeld in de verschillende gebieden overal eenzelfde
richting op (dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een toename aan details, het
gebruik van een holle in plaats van een massieve beugel en het breder worden
van de kopplaat).

Materiële cultuur als uitdrukking van culturele identiteit

De migration stream-theorie impliceert dat geëmigreerde bevolkingsgroepen
– zowel pioniers als latere migranten – ook na de landverhuizing contacten
bleven onderhouden met hun thuisgebied. Deze relatie kwam deels tot uiting
in een gemeenschappelijke materiële cultuur. Men zal zich dan afvragen
waarom de latere Engelse materiële cultuur, in dit geval de kruisvormige
mantelspelden, verschilt van die van het continent, terwijl de Friese mantel-
spelden geen verschillen met de oorsprongsgebieden vertonen? Hoe past dit
in het beeld dat wij tegenwoordig van de Advendus Saxionum – de migratie
van kleine groepjes gedurende een langere periode naar het Friese terpengebied
en Oost-Engeland – hebben? Waarom zijn er ook, als men nauwe contacten
met elkaar onderhield, zo weinig importexemplaren aan te wijzen? 

Verklaart de onderlinge afstand tussen Friesland, Noord-Duitsland, Dene-
marken en Engeland waarom het laatstgenoemde gebied alras een morfolo-
gisch ietwat afwijkende kruisvormige mantelspeld gebruikte? Geografische
afstand is een ‘Clarkiaans’ begrip: scheepvaart maakte bijvoorbeeld alle vesti-
gingsgebieden gemakkelijk en snel bereikbaar, zodat afstand geen verklarende
factor is. Dit blijkt duidelijk uit de materiële cultuur van Kent gedurende deze
periode: deze vertoont meer overeenkomsten met Jutland (en Friesland) dan
met Engeland.57 Hieruit volgt dat de vroegmiddeleeuwse bewoners van Kent
zich niet hoofdzakelijk oriënteerden op het Engelse materiële cultuurcomplex,
ook al was deze regio geografisch dichterbij en eenvoudiger bereikbaar. 

Veelvuldige interregionale contacten leiden niet noodzakelijkerwijs tot
een gemeenschappelijke materiële cultuur of tot de instandhouding hiervan.
Wij zijn het dan ook niet met Clarke eens, wanneer hij stelt dat de mate van
overeenkomst tussen artefacten uit verschillende gebieden wordt bepaald
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door ‘the efficiency of the person to person contact’ en ‘the extent and continuity
of contact’.58

Wij denken dat verklaringen omtrent regionale afwijkingen elders te zoeken
zijn. Hodder59 stelt dat de materiële cultuur een instrument is, waarmee
zowel binnen als buiten een groep een eigen culturele identiteit wordt
gecommuniceerd. Uit historische en etnografische bronnen is bijvoorbeeld
bekend, dat migranten tamelijk snel een eigen materiële cultuur ontwikkelen,
die hen onderscheidt van de materiële cultuur uit het herkomstgebied. In dit
licht ontwikkelden Engelse kruisvormige fibulae zich spoedig in een eigen
richting. Niet alleen is men hier in vergelijking met de bewoners van het Friese
terpengebied vooruitstrevender geweest waar het de acceptatie en toepassing
van nieuwe vormkenmerken betrof, ook de wijze waarop de gehele mantelspeld
werd vormgegeven wijkt duidelijk af van de continentale mantelspelden.

Materiële cultuur als taal impliceert dat bewoners van Engeland zichzelf
weliswaar zagen als lid van een cultuurgebied dat het gehele Noordzeekust
omvatte, maar zichzelf tegelijkertijd ook een aparte groep binnen dit cultuur-
gebied achtten. De meegebrachte, continentaal getinte materiële cultuur van
nieuwe migranten viel ter plaatse uit de toon. Om te conformeren aan de sociale
gewoonten en cultuur van de gevestigde bewoners, zouden meegebrachte
mantelspelden daarom omgesmolten of op andere wijze uit de roulatie gehaald
kunnen zijn.60 Dit proces geldt met name voor basale gebruiksvoorwerpen,
zoals kruisvormige mantelspelden. Voorwerpen die wat betreft soort of stijl
elitaire status aanduidden, waren in grote delen van Europa gelijk, werden vaak
daadwerkelijk over lange afstand vervoerd en om hun uiterlijke vorm ook als
importen gewaardeerd.61 Met andere woorden: statusgoederen van de elitaire
bovenlaag waren minder onderhevig aan regionale invloeden en ontwikkelingen.

Toch is het hier genoemde omsmeltingsproces niet bevredigend als enige
verklarende oorzaak voor de homogeniteit van het Engelse corpus. Indien
door nieuwe migranten meegebrachte continentale kruisvormige mantel-
spelden bewust werden verruild voor Engelse mantelspelden, mag worden
verwacht dat het Engelse corpus tenminste een aantal fragmenten van deze
continentale mantelspelden bevat, die, net als in Friesland, in de schrootbak
van een bronssmid terechtkwamen, maar door omstandigheden in het
bodemarchief zijn beland.

Zelfs het gegeven dat verhoudingsgewijs minder detectorvondsten deel
uitmaken van het Engelse corpus (in Friesland zijn deze voornamelijk tot de
schrootbak van een bronssmid te rekenen) en andere wetgeving kunnen dit
kleine aantal ons inziens niet afdoende verklaren. Het is onwaarschijnlijk dat
de logistiek van het omsmeltingsproces in Engeland dusdanig ontwikkeld
was, dat ruw smeltmateriaal onmiddellijk werd hergebruikt. 

Daarom concluderen wij tevens dat – althans op grond van de kruisvormige
fibulae – in Engeland na AD 450 geen nieuwe migranten getraceerd kunnen
worden. Aangenomen dat kruisvormige fibulae representatief zijn voor andere,
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hier niet onderzochte artefactgroepen, betekent dit, dat groepjes continentale
migranten zich met name gedurende de periode van AD 380/400 tot 450 in
Engeland gevestigd hebben. 

Migratie naar Friesland na AD 450?

Een belangrijke vraag is vervolgens of het Friese corpus wel aanwijzingen biedt
voor de aanwezigheid van migranten die zich na AD 450 in Friesland gevestigd
hebben. Nicolay62 pleit voor een Deense kolonisatie van de Friese kuststreek in
de periode van hergroepering die op de vijfde eeuwse migraties (tot AD 450) volgde.

De sociale drang tot conformiteit had in Friesland een andere uitwerking
dan in Engeland: latere immigranten van Noordduitse of Deense herkomst
behoefden in Friesland meegenomen brons niet te laten omsmelten tot voor-
werpen in de plaatselijke stijl, aangezien deze vrijwel identiek was. Strikt
genomen kunnen de overeenkomsten tussen kruisvormige mantelspelden
uit het Friese en het Deense corpus de theorie omtrent latere migranten uit
Denemarken dus niet weerleggen of bevestigen. We kunnen alleen vaststellen
dat de overeenkomsten tussen de kruisvormige mantelspelden van Friesland,
Noord-Duitsland en Denemarken erop wijzen, dat de nieuwe Friezen zich
nauw verbonden bleven voelen met de thuisgebieden. 

Noorse en Engelse importen in het Friese corpus zouden wel herkenbaar
zijn, maar komen tot ongeveer 500 na Chr. niet voor, zodat in elk geval de 
aanwezigheid van Noorse of Engelse immigranten niet aannemelijk is. Het
ontbreken van Noorse en Engelse importen zou overigens ten onterechte
kunnen suggereren, dat de bewoners van het terpengebied geen contacten
onderhielden met Noorwegen en Engeland. Kruisvormige mantelspelden
waren slechts eenvoudige gebruiksvoorwerpen, die fysiek niet of nauwelijks
werden uitgewisseld werden; dit in tegenstelling tot artefacten die wij associëren
met de aanwezigheid van een elite. Op basis van deze laatste categorie arte-
facten zijn er sterke aanwijzingen dat Friesland in de periode 450-500 na Chr.
wel degelijk contacten onderhield met Scandinavië (met name Noorwegen)
en met Engeland.63

Contacten van AD 500 tot 550

Kruisvormige mantelspelden bleven tot in de tweede helft van de zesde eeuw
in gebruik, al daalde de populariteit van het type ten opzichte van de voor-
gaande eeuw. Tot de vijfde eeuw zijn invloeden buiten de eigen cultuurzone
(Friesland, Denemarken en Noord-Duitsland) nauwelijks aanwezig en ook de
overige materiële cultuur duidt op een culturele oriëntatie, die hoofdzakelijk
op de oorsprongsgebieden is gericht. Rond het begin van de zesde eeuw lijkt
hieraan een einde te komen: de zesde eeuw laat een periode zien waarin in
toenemende mate sprake is van invloeden van buiten de eigen cultuurzone. 
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Ten opzichte van de voorgaande periode bevat de zevende eeuw veel aanwij-
zingen voor intensieve interregionale contacten.64 De aandacht is in deze
eeuw niet alleen op Denemarken en Noord-Duitsland gericht, maar tevens
op andere gebieden. In deze periode, wel omschreven als de ‘Gouden Eeuw’
van Frisia, zijn, niet toevallig, sterke aanwijzingen voor een opkomende
regionale elite te vinden. Aanwijzingen voor contacten met het Merovingische
rijk zijn legio en uit de koningsfibula van Wijnaldum en andere pronkjuwelen
uit het Noord-Nederlandse kustgebied blijkt dat de culturele oriëntatie van
deze Friese elite aan het begin van de zevende eeuw in elk geval is gericht op
Engeland, Noorwegen en Zweden.65

De basis van deze veranderingen is terug te vinden in de zesde eeuw. In de
zesde eeuw werd op grote schaal geimporteerd.66 Zo wijzen Knol67 en anderen
er op, dat circa 70 procent van het zesde- (en zevende-) eeuwse aardewerk
van Wijnaldum-Tjitsma bestaat uit geimporteerd Merovingisch draaischijf-
aardewerk. Deze grote hoeveelheden geimporteerd aardewerk suggereren,
dat vanaf de zesde eeuw ook andere eenvoudige gebruiksgoederen – zoals de
meeste soorten mantelspelden – kunnen zijn geimporteerd. Inderdaad zijn
naast fibulae uit het lokale cultuurgebied tevens ‘Merovingische’ fibulae (bij-
voorbeeld knoppenfibulae, inventarisatie Bos) in Friesland aangetroffen, welke
eveneens in de vroege zesde eeuw gedateerd kunnen worden.

Op een gegeven moment verschijnen mantelspelden met vormelementen,
die voorheen grotendeels beperkt bleven tot Engeland en Noorwegen, maar
het gaat veel te ver om te stellen dat de Noordduitse/Deense oriëntatie van
Friese kruisvormige mantelspelden omstreeks AD 500 volledig werd vervangen
door een Noorse en Engelse gerichtheid; eerder lijkt er van een verbreding
van de culturele oriëntatie sprake te zijn. Mantelspelden met een Noordduitse/
Deense oriëntatie bleven gewoon in gebruik, maar daarnaast kwamen mantel-
spelden met Engelse en Noorse kenmerken voor. Indien kruisvormige mantel-
spelden een representatief beeld geven, dan lijkt van import van bronzen
voorwerpen geen sprake te zijn: nieuwe vormelementen werden direct geko-
pieerd naar Engelse en Scandinavische voorbeelden, maar altijd lokaal
geproduceerd en volgens een eigen regionale interpretatie vormgegeven. 

De sterkste aanwijzing hiertoe vormt JMB 110 (afbeelding 6), een loden
fragment van de voet van een type dat rond 550 na Chr. gedateerd wordt van-
wege antropogene kenmerken, zoals die in Mortimers zeer late typen voor-
komen. JMB 110 beeldt een gedetailleerd menselijk gezicht uit en is, gezien de
aanwezigheid van gietnaden, vrijwel zeker in Friesland vervaardigd.68 JMB 51
(afb. 7), een fragment waarvan de kopplaat ontbreekt, is het enige bekende
exemplaar uit het Friese corpus met volledig ontwikkelde zijpanelen, zoals
deze uit Engeland en Scandinavië (met name Noorwegen) algemeen bekend
zijn. De algehele morfologie van JMB 51 wijst echter op vervaardiging binnen
een Fries/ Deens/ Noordduits cultuurgebied. 
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Op twee, waarschijnlijk drie, uitzonderingen na zijn alle kruisvormige mantel-
spelden volgend op het vroegste type waarschijnlijk plaatselijk – dat wil zeggen
in het cultuurgebied Friesland, Noord-Duitsland en Denemarken –, maar
waarschijnlijk vooral in Friesland vervaardigd. JMB 28, 106 en 108 zijn ver-
moedelijk alle drie van Noorse herkomst en kunnen tussen 500 en 550 na Chr.
worden gedateerd.69 Hoe zijn deze drie fragmenten in Friesland beland en
waarom zijn deze niet omgesmolten? Deze laatste vraag kan gemakkelijk worden
beantwoord voor JMB 28: dit exemplaar bezit voldoende overeenkomsten
met lokale mantelspelden om niet als deviant te worden aangemerkt. Bij JMB
104 en 106 ligt dit anders. Van deze mantelspelden resteren slechts de dierkoppen;
de wijze waarop deze zijn vormgegeven wijkt sterk af van de in Friesland
gangbare uitvoeringen. De aanwezigheid van beide andere fibulae vraagt echter
om een andere verklaring. Wij menen dat deze wellicht te vinden is in een 
verbreding van de culturele oriëntatie, als gevolg waarvan voorwerpen van
vreemde herkomst gemakkelijker geaccepteerd worden.

Oorzaken voor de verbreding van de culturele oriëntatie

Er zijn volgens Gebühr aanwijzingen dat de Noordduitse bevolking vanaf het
laatste kwart van de vijfde eeuw afnam totdat in de Merovingische tijd nog
slechts een fractie van het oorspronkelijke bewonersaantal resteerde.70 Histo-
rische bronnen vermelden echter dat er in de vijfde en zesde eeuw wel degelijk
sprake was van bewoning van het Noordduitse kustgebied.71 Volgens Capelle
blijkt uit rijke grafinventarissen dat Noord-Duitsland vooral in deze periode
een economisch sterk gebied was.72 Demografische ontwikkelingen in de
eigen cultuurzone – met andere woorden een afname in de mate waarin het
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Friese terpengebied blootstond aan Noordduitse invloeden – kunnen dus niet
aangewezen worden als oorzaak voor een noodzakelijke verbreding van de
culturele oriëntatie van het Friese terpengebied. 

Noordduitse grafvondsten uit deze periode duiden op contacten met
Thüringse, Frankische en Noorse gebieden. Volgens Capelle moet deze intensi-
vering vooral gezien worden als: ‘[...] Ausdruck sich wandelnder vielsichtiger
Orientierungen, die zu intensiveren Beziehungen, Entlehnungen oder auch zu
direkten Erwerbungen mal hier und mal dort führten’. Helaas is deze auteur
ontwijkend waar het de oorzaak en aard van toenemende contacten betreft.
Het Friese terpengebied neemt in elk geval zeker geen geisoleerde positie in
waar het aanwijzingen voor een verbreding van de culturele oriëntatie betreft.

Hoewel de intensivering van interregionale contacten moet worden gezien
als een proces, waarbij vele factoren betrokken zijn, zonder dat specifieke
oorzaken zijn aan te wijzen, correleert de toenemende mate van interregionale
contacten met de mate waarin sprake lijkt te zijn van staatsvorming. Gedurende
de vijfde en zesde eeuw vond in Engeland staatsvorming plaats, waarbij vele
kleine koninkrijkjes werden opgenomen in enkele grote. Gregorius van Tours
beschrijft een soortgelijke situatie bij de Franken.73 Friese staatsvorming zou
dus een reactie op gebeurtenissen elders kunnen zijn. Heidinga74 heeft reeds
stelling genomen en noemt de aanwezigheid van het nabije Frankische rijk
een drijvende kracht in het staatsvormingsproces in Friesland.

Hoewel het momenteel nog allerminst duidelijk is, in hoeverre er in de
zevende eeuw sprake was van een Fries Koninkrijk, is het wel duidelijk dat er
daar in deze eeuw een topelite bestond. De wortels van deze topelite moeten
naar onze mening in de zesde eeuw liggen. Al zo vroeg als de eerste helft van
de zesde eeuw tonen artefacten die met een elite worden geassocieerd relaties
met Engeland, Zweden en Noorwegen aan.75 De uitingen van deze relaties
beperken zich niet tot overgenomen vormkenmerken van lokaal vervaardigde
goederen. Sommige kostbaarheden lijken daadwerkelijk fysiek te zijn geimpor-
teerd, terwijl andere tamelijk nauwkeurige kopieën lijken te zijn. Er blijkt dus
ook in Friesland een verband te bestaan tussen staatsvorming en een zich
verbredende culturele oriëntatie.

Ook eenvoudige voorwerpen kunnen duiden op staatsvorming

Kan de verbrede culturele oriëntatie de aanwezigheid van de geimporteerde
mantelspelden JMB 28, 106 en 108 verklaren? Opvallend is dat deze late (na
AD 500 te dateren) exemplaren – duidelijk niet uit de Fries/Deens/Noordduitse
cultuurzone afkomstig – niet zijn omgesmolten tot voorwerpen overeenkomstig
de regionale stijl. Er zijn meerdere opties te bedenken. De eigenaressen kunnen
bijvoorbeeld deel hebben uitgemaakt van een groepje Noorse migranten.
Indien deze latere migratie op enige schaal plaatsvond, zouden echter meer
Noorse exemplaren bekend moeten zijn.
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Een andere mogelijkheid is dat de eigenaressen waren uitgehuwelijkt aan
bewoners van het Friese terpengebied. Indien een vrouw echter over een der-
mate grote afstand uitgehuwelijkt werd, was zij waarschijnlijk van voorname
afkomst. Huwelijksbanden tussen adellijke families hadden immers tot doel
de eigen positie te consolideren en te versterken en in tegenstelling tot niet-
adellijke huwelijksbanden konden daarbij grote afstanden worden overbrugd.
Hoewel kruisvormige mantelspelden bij hoge uitzondering geassocieerd kunnen
worden met een hoge sociale status, bijvoorbeeld wanneer de mantelspeld niet
van brons maar van zilver is gegoten, geven de wijze waarop de fragmenten
zijn uitgevoerd en het gebruikte materiaal (brons) geen aanleiding een bij-
zondere waarde van de spelden te veronderstellen. De waarschijnlijkheid dat
de eigenaressen waren uitgehuwelijkt aan bewoners van het Friese kustgebied
lijkt ons daarom gering.

Een andere mogelijke verklaring voor fysieke import biedt het mechanisme
dat bekend staat onder de term Gefolgschaft. Een Scandinavische krijger zou
zich, samen met zijn vrouw en bezittingen, in Friesland gevestigd kunnen
hebben om deel uit te maken van de Gefolgschaft van een Fries heerser. Volgens
Bazelmans76 werden doorgaans jonge, vrije mannen opgenomen in een
Gefolgschaft. In historische literatuur en vroegmiddeleeuwse sagen worden
geen getrouwde nieuwe volgelingen genoemd.77 Veelal is het de heerser die
zijn volgelingen van vrouwen voorziet. Hoewel de volgeling-heerser-relatie in
principe zelfs na de dood van de heerser doorloopt, kunnen oudere volgelingen
een stuk land ontvangen en het gezelschap van de heerser verlaten om zich
aldaar te vestigen. De oudere volgeling kan inmiddels een vrouw hebben, die
door de heerser is voorzien van (onder andere) kruisvormige mantelspelden.
In dit geval zou een oude krijger deel hebben uitgemaakt van de Gefolgschaft
van een Noorse heerser en zou diens vrouw Noorse mantelspelden hebben
gekregen. Het paar zou zich dan vervolgens in Friesland hebben kunnen ves-
tigen. Het is echter onwaarschijnlijk, dat gedurende de eerste helft van de
zesde eeuw in het Friese kustgebied nog land beschikbaar was waarover een
Noorse heerser vrij zou kunnen beschikken. Ons inziens bieden migratie-
processen in wat voor vorm dan ook geen afdoende verklaring voor de aan-
wezigheid van Noorse kruisvormige mantelspelden in het Friese corpus. 

Een derde mogelijkheid is dat de fragmenten al dan niet rechtstreeks uit
Scandinavië werden betrokken om omgesmolten te kunnen worden tot nieuwe
voorwerpen. De mantelspelden hebben in dat geval hun gebruiksfunctie ver-
loren en dienden slechts nog als grondstof voor nieuwe voorwerpen.

Er is echter nog een andere verklaring te geven en deze heeft onze voorkeur.
Brons was niet van meet af in het Friese kustgebied voorradig en kon slechts
dankzij buitenregionale relaties (handel?) worden verkregen. Wij menen dat
er een relatie bestond tussen import van buitenlandse fibulae, bronsimport
en sociaal aanzien. Brons werd vastgelegd in een fibula en het eigendom
daarvan bewees dat men succes had in het leggen van buitenregionale relaties.
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Hoe groter de mantelspeld of hoe meer mantelspelden men bezat, des te groter
de hoeveelheid verkregen brons en daarmee het succes dat men had in het
leggen en onderhouden van relaties. Uitheemse modellen gaan daarbij nog
een stap verder dan uitheemse grondstoffen. Niet alleen tonen ze aan, dat
men succesvolle buitenregionale relaties bezat, tevens laten ze zien dat deze
relaties zich niet beperken tot het eigen cultuurgebied. Vanaf ongeveer 550 na
Chr. verdween de kruisvormige mantelspeld zowel in het Friese terpengebied
als elders geleidelijk uit beeld en werd vervangen door andere soorten mantel-
spelden, die buiten het bestek van dit artikel vallen. Wellicht kan een toekomstig
onderzoek – specifiek gericht op de implicaties van geimporteerde kleding-
attributen – onze verklaring verder onderbouwen.

Conclusie

In deze studie is vanuit een specifieke invalshoek – de kruisvormige mantel-
spelden – onderzoek verricht naar de bewoningsgeschiedenis en culturele
oriëntatie van de bewoners van het Friese terpengebied gedurende de periode
AD 380/400 tot 550. Allereerst werd de rol van de kruisvormige mantelspeld
onderzocht. Het blijkt dat kruisvormige mantelspelden plaatselijk werden
vervaardigd en dat men dit type vooral als een eenvoudig gebruiksvoorwerp
zag. Een mogelijke uitzondering op deze eenvoudige status vormen de vroegste
mantelspelden. Door hun associatie met de eerste migranten en het oorsprongs-
gebied hadden deze een bijzondere betekenis en bleven waarschijnlijk relatief
lang in gebruik. 

Deze vroegste mantelspelden verschenen vanaf ongeveer AD 380/400 in
het Friese terpengebied, tegelijk met de eerste migranten. De migranten
waren voornamelijk uit Noord-Duitsland en Denemarken afkomstig. Deze
migratie is historisch beschreven, maar in tegenstelling tot wat voor kort een
gangbare gedachte was, moet de Advendus Saxionum gezien worden als een
migration stream, een proces van kleinschalige groepsbewegingen gedurende
een langere tijd, waarbij veel contacten tussen migranten en thuisblijvers
werden onderhouden. 

Op grond van vormgeving en vormkenmerken van de mantelspelden uit de
landen aan de Noordzee zijn vanaf ongeveer AD 425 drie verschillende regio’s
te onderscheiden: naast de regio Friesland - Noord-Duitsland - Denemarken,
zijn dit Zweden - Noorwegen en Oost-Engeland.

Tot ongeveer AD 500 bleef de culturele oriëntatie van de bewoners van 
het terpengebied gericht op de oorsprongsgebieden Noord-Duitsland en
Denemarken. Na AD 500 werden in toenemende mate ook Engelse en Noorse/
Zweedse invloeden waarneembaar. Slechts zeer zelden kan daadwerkelijke
import uit deze gebieden worden aangetoond. De mantelspelden werden nog
steeds plaatselijk vervaardigd, maar men nam vaker specifieke vormkenmerken
uit andere regio’s over. Hoewel deze vormkenmerken niet klakkeloos werden
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gekopieerd, mag worden geconcludeerd dat er sprake was van een bredere
culturele oriëntatie. Deze bredere oriëntatie kan vervolgens ook voor Friesland
in verband worden gebracht met een zekere vorm van staatsvorming, in dit
geval de vorming van een topelite. 

In deze studie is geprobeerd aan de hand van één specifieke artefactgroep
onze kennis over de periode AD 380/400-550 te verbreden. Uiteraard biedt
één specifieke artefactgroep een noodzakelijkerwijs beperkte ingang voor de
studie van een samenleving. Dit artikel heeft echter aangetoond dat zelfs de
studie van een corpus van eenvoudige gebruiksvoorwerpen belangrijke infor-
matie kan opleveren. Het ligt in de bedoeling van de auteurs in de toekomst
andere vroegmiddeleeuwse artefactgroepen aan een soortgelijk onderzoek te
onderwerpen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een synthese van de
onderzoeksresultaten van de verschillende artefactgroepen.

u 

Noten

1 In deze tekst is de term ‘kruisvormige mantelspeld’ synoniem met ‘kruisvorige fibula’,

‘fibula’ of ‘mantelspeld’. Waar in de tekst wordt verwezen naar mantelspelden uit het

Friese corpus, worden de catalogusnummers voorafgegaan door de letters ‘JMB’. 

2 Brouwer, ‘Kruisvormige fibulae’. 3 De metallurgisch correcte term voor ‘brons’ is

eigenlijk ‘koperlegering’. Gemakshalve wordt in de tekst gesproken van brons. Bedoeld

wordt echter steeds koperlegering. 4 De zijknoppen zijn vaak niet bewaard gebleven. 

5 Deze landen worden in deze tekst ook wel aangeduid als regio’s of gebieden. 6 Hines,

Scandinavian Character; Palm en Pind, ‘Anglian English women’s graves’; Sorensen,

Jutish nature. 7 Sackett, ‘Style and ethnicity’, 33. 8  Een mathematisch verspreidingsmodel

kan echter een vertekend beeld geven, aangezien verspreiding van vormkenmerken in

een samenleving grotendeels een sociaal fenomeen is. Daarnaast houdt het model

geen rekening met geografische variabelen. 9 Bijvoorbeeld Mortimer, Copper alloy

technology, 2. 10  In veel gevallen kan optisch onderscheid worden gemaakt tussen skelet-

materiaal afkomstig van vrouwen of mannen (Jelsma. mond. comm.). 11 Namelijk fibulae,

kralen en een armband (Knol e.a., Grafveld van Oosterbeintum, 53). 12 Sorensen, Jutish

nature, 205, 207. 13 Mortimer maakt onderscheid tussen ‘grote’ en ‘kleine’ exemplaren,

waarbij 100 mm de grens vormt. 14 Mortimer, Copper alloy technology, 271. 15 Voor

het merendeel bestaat het corpus uit fragmenten van kruisvormige fibulae. 16 Gerrets,

‘Conclusions’, 335. 17 Van der Goot, mond. comm. 18 Brouwer, ‘Kruisvormige fibulae’,

8-18. 19 Tacitus en Suetonius maken melding van Verritus en Malorix, twee Friese

‘koningen’, die naar Rome afreisden om een onderhoud met keizer Nero (vgl. Tacitus)

of keizer Claudius (vgl. Suetonius) aan te gaan. 20 Boeles, Friesland. 21 Taaijke, ‘Ein-

heimische Keramik’; dez., ‘Franken’, 3. 22 Hij concludeert dit op grond van het ontbre-

ken van bepaalde typen munten, sieraden, handgevormd en import aardewerk en
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ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke organisatie van nederzettingen te Ezinge,

Tritsum en Wijnaldum. 23 Bazelmans, ‘Friezennaam’, ‘Het laatromeinse bewoningshiaat’

en ‘Frieslands oudheid’. 24 Vos, ‘The subatlantic evolution’. 25 Waar in de tekst sprake

is van het ‘Engelse corpus’ of ‘mantelspelden in Engeland’, worden mantelspelden bedoeld,

die zijn gevonden in Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Lincolnshire, Leicestershire,

Essex, Bedfordshire, East Sussex, West Sussex en Northamptonshire. Mantelspelden

uit Kent vallen uitdrukkelijk niet onder het Engelse corpus. Volgens diverse onderzoekers

heeft de vroegmiddeleeuwse materiële cultuur van Kent grote overeenkomsten met die

van Friesland. Voor wat betreft de Kentse kruisvormige fibulae kunnen wij dit beamen

noch bevestigen: het Kentse corpus is hiervoor nog te gering in omvang. 26 Dark, Civitas

to Kingdom, 49, 68. 27 Uiteraard is dit onvermogen opmerkelijk en moeten een aantal

kanttekeningen bij deze mededeling geplaatst worden. Voor het doel van deze tekst is

het echter voldoende, indien geaccepteerd kan worden dat Angelsaksische krijgers

daadwerkelijk vanaf AD 410 in Brittannië aanwezig waren. 28 Dark, Civitas to Kingdom,

51-70; Scull, ‘Migration theory’, 180-183. 29 Scull, ‘Migration theory’, 181. 30 Mortimer,

Copper alloy technology, 144-145, 161-162, 176. 31 De vroegste Engelse mantelspelden

worden door Mortimer op het begin van de vijfde eeuw gedateerd. 32 Uiteraard is het

nooit geheel uit te sluiten dat de aantallen in tabel 1 vertekend zijn als gevolg van ver-

schillende depositieomstandigheden of doordat chronologisch ongelijke tijdvakken

zijn opgegraven. Daarnaast maakt het een groot verschil of tijdens de opgraving

gebruik is gemaakt van een metaaldetector. Een groot deel van het Friese corpus

bestaat uit oppervlaktevondsten – uit bouwvoren en dergelijke – die door detectoramateurs

zijn verzameld, zonder dat een archeologische opgraving heeft plaatsgevonden.

Slechts ten dele kunnen deze vondsten aan een grafcontext worden toegeschreven: het

merendeel is oorspronkelijk waarschijnlijk afkomstig uit de schrootbak van de brons-

smid. Andere wetgeving in Groot-Brittannië heeft tot gevolg dat amateursvondsten minder

vaak gemeld worden en dus niet zijn opgenomen in het Britse corpus (Richardson,

pers. comm.). 33 Boeles, Friesland, 226-229. 34 Hedeager, Iron Age societies, 231. 35 Gerrets,

‘Conclusions’, 338. 36 Champion, ‘Migration revived’, 214 37 Anthony, ‘Migration in

archaeology’; Champion, ‘Migration revived’; Scull, ‘Migration period’. 38 Anthony,

‘Migration in archaeology’, 903-904. 39 Scull, ‘Migration Theory’, 178. 40 Ibid., 180. 

41 Burmeister, ‘Ursachen und Verlauf’, 26. 42 Mortimer, Copper alloy technology, 110.
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Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol
bij de opkomst van Fries koningschap
De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige
hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.)

J O H A N  N I C O L A Y

Inleiding

De studie naar machtsvorming in het vroegmiddeleeuwse Frisia kent een
lange traditie, die een sterke opleving doormaakt in de jaren negentig van de
vorige eeuw.1 Aanleiding vormt de publicatie van een groot aantal op Friese
terpen aangetroffen metaalvondsten door Jan Zijlstra.2 Het merendeel van de
vondsten, waaronder de meest bijzondere stukken, zijn afkomstig uit noordelijk
Westergo en dan vooral van de terp Tjitsma bij Wijnaldum. Tot de Wijnaldumer
vondsten behoort één van de absolute topstukken van de vroegmiddeleeuwse
goudsierkunst: een met rode halfedelsteen ingelegde mantelspeld van
koninklijke allure. Om de concentratie kostbaarheden in Westergo en in het
bijzonder Wijnaldum nader te kunnen duiden, zijn tussen 1991 en 1993 op 
de terp Tjitsma grootschalige opgravingen uitgevoerd.3 Kort daarop begint 
het zogenaamde ‘Frisia-project’, een onderzoeksproject met als doelstelling 
Wijnaldum in een grotere context te plaatsen en verschillende aspecten van
het middeleeuwse Frisia door middel van enkele regionale studies in kaart te
brengen.4 Dit project kan sinds enkele jaren als beëindigd worden beschouwd,
waarna vooral het onderzoek naar de vorming van een Fries koninkrijk op
een laag pitje is beland. 

Doel van dit artikel is het debat voort te zetten en wel door één specifieke
groep kostbaarheden uit het Friese terpengebied te bestuderen, namelijk
gouden bracteaten. Het artikel is opgebouwd uit drie delen, waarbij de vraag
centraal staat welke betekenis aan deze vondstgroep kan worden toegedicht
in het licht van machtsvorming en de opkomst van Fries koningschap. In het
eerste deel zal op de typologie en datering van deze vooral uit Scandinavië
bekende hangers worden ingegaan, evenals op de betekenis van de aan-
gebrachte beeldtaal. Voor de in Friesland aangetroffen vondsten zal worden
bepaald hoe deze chronologisch te plaatsen zijn en of het hier importen of
lokale, Friese producten betreft. Ook wordt geprobeerd een indruk te geven
van de sociaal-politieke context waarin bracteaten hebben gefunctioneerd
door een uitstap te maken naar Denemarken. De discussie in het tweede deel
zal zich toespitsen op de vraag of het terpengebied in de periode voorafgaand
aan de introductie van bracteaten enige tijd onbewoond is geweest en het
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verschijnen van nieuwe cultuurelementen, waaronder deze hangers, met de
komst van migranten samenhangt. In het derde, afsluitende deel zal op het
proces van machtsvorming en specifiek op de veronderstelde rol van de dragers
van de uit Friesland bekende bracteaten bij de opkomst van Fries koning-
schap worden ingegaan.5

Gouden bracteaten: typologie en datering

Bracteaten zijn éénzijdig bestempelde hangers die uit blikgoud zijn vervaar-
digd. Voor dit sieraad, waarvan in Scandinavië vele honderden exemplaren
zijn aangetroffen, wordt op grond van het stempelmotief een indeling in vijf
typen aangehouden.6

A-bracteaten Imitaties van Romeinse medaillons met het portret van de keizer.
Afgebeeld is een mannelijk gezicht in profiel, met of zonder buste.
Rondom het gezicht zijn veelal runentekens aangebracht.

B-bracteaten De voorstelling bestaat uit een staand, menselijk figuur dat aan
weerszijden door dier- en/of mensfiguren kan worden begeleid.

C-bracteaten Een variant van het type A, waarbij de mantel van de keizer door
een viervoeter is vervangen. Langs de buitenrand kunnen zich
runentekens bevinden.

D-bracteaten Deze hangers wijken af van de voorgaande typen, aangezien een
menselijk portret of figuur ontbreekt. De ruimte is opgevuld met
één of meer slangachtige dierfiguren die in elkaar zijn vervlochten.

F-bracteaten De voorstelling bestaat uit een viervoeter, zoals bekend van type
C-bracteaten.

Het weergegeven portret op de oudste A-bracteaten is direct afgeleid van
Romeinse muntvoorbeelden (afb. 1).7 Gezien de aanwezigheid van een oog
en veelal ook een met gouddraad versierde omlijsting, kunnen de Romeinse
muntmedaillons als het eigenlijke prototype worden beschouwd (afb. 2).8

De centraal geplaatste munt is hierbij vervangen door een bestempeld stuk
goudblik, waardoor bracteaten een stuk lichter zijn dan de oorspronkelijke
medaillons. Daarnaast kan nog maar één zijde van het muntvoorbeeld in het
centrale medaillon worden verwerkt. Dit is over het algemeen de portretzijde,
maar ook afbeeldingen van de achterzijde of gecombineerde motieven
komen voor. De typologische ontwikkeling toont dat bracteaten snel hun
klassieke uiterlijk verliezen en door een vergaande stilering van het keizerportret
en de toevoeging van nieuwe elementen een eigen, Scandinavisch karakter
krijgen.

Een belangrijke studie van bracteaten en specifiek hun datering is in 1952
gepubliceerd door Mackeprang.9 Behalve een uitgebreide beschrijving van de
verschillende bracteaattypen en een toewijzing aan geografische groepen
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stelt hij een chronologische onderverdeling in drie periodes voor. Alleen de A-
en C-bracteaten komen gedurende alle drie de periodes voor, waarbij een
geleidelijke degeneratie van de oorspronkelijke Romeinse voorbeelden zicht-
baar is. De B-bracteaten verschijnen voor het eerst in Mackeprangs tweede
periode en de exemplaren van het type D worden aan de derde periode toe-
gewezen. De voorgestelde indeling is de afgelopen decennia echter sterk
bekritiseerd, aangezien een goede definiëring van de periodes en bijbehorende
groepen ontbreekt.

In een recent verschenen studie wordt door Axboe een alternatieve typologie
gepresenteerd. Gebruik makend van moderne computeranalyses, richt hij zich
specifiek op bracteaten met een groot menselijk gezicht, zoals weergegeven op
exemplaren van de typen A, B en C.10 Om veranderingen in de bracteaatmotieven
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2 Voor- en achterzijde van een Romeins muntmedaillon uit Velp, 
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te registreren en verder te kunnen analyseren, heeft hij bij de afgebeelde
gezichten van ruim 340 modellen in totaal 51 detailkenmerken vastgesteld.
Deze zijn geanalyseerd met een correspondentie-analyse en in een vereen-
voudigd combinatiediagram weergegeven. Uit het verkregen diagram komt
naar voren dat de uitvoering van de gezichten een geleidelijke verandering
ondergaat, waarbij vier typologische groepen onderscheiden kunnen worden
(afb. 3):

Groep 1 De gezichten staan typologisch nog dicht bij de Romeinse muntvoor-
beelden. Alle gezichten hebben een vlak reliëf en een tamelijk natuur-
getrouw kapsel. In het haar is een rijk uitgevoerd diadeem verwerkt,
deels met het keizerlijke kroonjuweel aan de voorzijde.

Groep 2 Er verschijnt een nieuw type kapsel dat aan de achterzijde uitloopt in een
krul. Het uiteinde van de krul is veelal voorzien van een dierenkop. De krul
kan door een vlecht zijn vervangen. Het diadeem blijft voorkomen, maar
is over het algemeen eenvoudiger van uitvoering.

Groep 3 Kenmerken zijn: golvende haarlokken, een gebogen neus, wenkbrauwen,
kleine, driehoekige oren en een rij punten onder het oog. Het haar loopt
aan de achterzijde nog steeds in een sierlijke krul uit en het diadeem
blijft in gestileerde vorm voorkomen.

Groep 4 Het gezicht is uitgevoerd in Kerbschnitt, waardoor meer reliëf ontstaat.
Het haar kan van voren recht zijn afgesneden en de ogen zijn driehoekig
van vorm. Diademen komen niet meer voor.

Als naar de verdeling van de A-, B- en C-bracteaten over de verschillende
groepen wordt gekeken, valt op dat geen van de typen exclusief aan één van
deze groepen is toe te wijzen.11 Wel zijn er interessante patronen in de samen-
stelling van de groepen zichtbaar. Zo bestaat groep 1 overwegend uit exem-
plaren van het type A, terwijl het type C in de groepen 2 tot en met 4 over-
heerst. Bracteaten van het type B zijn voornamelijk uit de groepen 2 en 3
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bekend. De exemplaren uit groep 1 kunnen typologisch aan het begin van de
bracteaatontwikkeling worden geplaatst, aangezien ze het dichtst bij
Romeinse muntvoorbeelden staan. Met de introductie van Kerbschnitt in
groep 4 bereikt de uitvoering van het gezicht zijn meest gestileerde vorm; het
gaat hier om de jongste exemplaren.12

De D-bracteaten zijn niet in de computeranalyses meegenomen. Gezien
hun associatie met andere bracteaattypen in depotvondsten en de uitvoering
in Kerbschnitt, lijken ze pas in de loop van de bracteaatontwikkeling hun
intrede te doen. Axboe plaatst de introductie van dit type hangers gedurende
de productieperiode van groep 3.13 De datering van de F-bracteaten is gerela-
teerd aan de C-bracteaten met overeenkomstige dierfiguren. Deze lijken voor
het eerst in groep 2 of 3 te verschijnen.

De absolute datering van Scandinavische bracteaten is problematisch,
aangezien over het algemeen goed dateerbare grafvondsten in het Scandinavische
gebied beperkt voorhanden zijn.14 Daarbij komt dat het merendeel van de
graven met bracteaten bekend is uit Noorwegen en geen enkele uit Denemarken,
het kerngebied van de bracteaatproductie.15 Het grootste deel van de Scandi-
navische bracteaten is afkomstig uit schatvondsten en onder andere met gouden
hals- en armringen en zwaardschedebeslag begraven. Ook deze objecten
komen in graven nauwelijks voor, zodat ze voor de datering van bracteaten
een beperkte waarde hebben. 

Axboe beperkt zich dan ook tot het dateren van het begin en het einde van
de bracteaatproductie, waarbij hij zich specifiek richt op de afgebeelde dier-
figuren en deze stilistisch in de Germaanse dierstijlen (I en II) probeert in te
passen.16 De vroegste bracteaten zijn typologisch nauw verwant aan de vroege
dierstijl I-fibulae. Dit plaatst het begin van de bracteaatproductie gelijktijdig
met de opkomst van dierstijl I. Hoewel de datering van deze stijlvorm vergelijk-
bare problemen kent als de datering van de bracteaten zelf, bieden continentale
grafvondsten goede aanknopingspunten. Het begin van dierstijl I, en daarmee
van de vroegste bracteaten, wordt momenteel rond of kort na 450 geplaatst.17

Het einde van de bracteaatproductie valt niet, zoals veelal verondersteld,
met het einde van de Volksverhuizingstijd samen. Bij enkele jongere D-bracteaten
is namelijk een nieuwe, meer symmetrische compositie zichtbaar die kenmer-
kend is voor dierstijl II en daarmee in de Vendelperiode (vanaf ca. 520/530)
thuishoort. De dateringen van bracteaten uit graven in Engeland en op het
continent bevestigen dat dit type hanger in ieder geval gedurende de hele eerste
helft van de zesde eeuw in gebruik blijft.18 In enkele gevallen is een datering
na ca. 575 mogelijk, maar Axboe wijst er terecht op dat het hier erfstukken kan
betreffen. Een gebruiksperiode van bracteaten tot aan het midden van de
zesde eeuw is op grond van de huidige gegevens het meest aannemelijk.
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Amuletachtige hangers en symbolen van koninklijke macht

Over de gebruikswijze van bracteaten leveren Engelse grafvondsten interessante
gegevens op. Zo blijkt uit de situering van de hangers op verschillende skeletten
dat ze veelal als onderdeel van een kralensnoer, onder de kin of op de borst,
zijn gedragen.19 Hetzelfde beeld komt naar voren uit enkele schatvondsten,
bestaande uit een serie bracteaten die vermoedelijk onderdeel van hetzelfde
halssieraad heeft gevormd (afb. 4). Of bracteaten specifiek door mannen of
vrouwen zijn gedragen, kan ook aan de hand van grafvondsten worden
bepaald. Uit de weinige graven waarvan een sexebepaling beschikbaar is,
blijkt dat het hier vooral een vrouwensieraad betreft.20

Wat betreft de functie van bracteaten wordt momenteel vrij algemeen
geaccepteerd dat ze als amuletachtige hangers zijn gedragen.21 Deze functie lijkt
direct te zijn afgeleid van medaillons met afbeeldingen van de vergoddelijkte
keizer die al in de Romeinse periode als amuletten dienden. Hoewel het portret
van de keizer bij de vroegste exemplaren als voorbeeld is gebruikt, wijst Axboe
erop dat het muntvoorbeeld bij de productie van bracteaten in de Scandina-
vische wereld niet simpelweg is gekopieerd: ‘They changed it, put their own
meaning into it, and used it for their own purposes.’22 In navolging van Hauck
wordt er vanuit gegaan dat de afgebeelde mens- en dierfiguren naar oude
Noorse mythen verwijzen, waarbij de oppergod Odin (ofwel Wodan) in de
beeldtaal een centrale positie inneemt.23

De mythische betekenis van bracteaten wordt door Hedeager gezien als
verwijzing naar een nieuwe of opnieuw geintroduceerde kosmologie die 
met ingrijpende sociaal-politieke veranderingen in de Scandinavische wereld 
verband houdt.24 Aan de hand van Oudnoorse literatuur toont zij aan hoe de
Odin-cultus in het proces van machtsvorming gedurende de vijfde en zesde
eeuw een centrale rol vervult. In de beroemde Ynglinga Saga wordt verwoord
hoe Odin als koning over belangrijke eigenschappen van een goed leider
beschikt.25 Vooral het kunnen lezen van de magische runen en het communi-
ceren met de doden, om zo de toekomst te voorspellen, zijn hier relevant. 
Bij zijn reis naar de bovennatuurlijke wereld – de wereld van de goden en de
voorouders – wordt Odin begeleidt door zijn hulpgeesten: verschillende viervoe-
ters, waaronder rendieren, elanden en stieren, evenals vogels. De genoemde
elementen lijken bij uitstek op de gouden bracteaten te zijn verbeeld: zicht-
baar is Odin, afgebeeld temidden van viervoeters (gezien de weergegeven
hoorns onder andere stieren), vogels en vaak ook runen (afb. 5). 

De beeldtaal op D-bracteaten sluit hierbij aan. Olsen heeft het vermoede-
lijk bij het rechte eind om in de slangachtige figuren met menselijke voeten –
en in het geval van de exemplaren uit Achlum ook handen – verschillende stadia
in de transformatie van mens naar dier te zien.26 Een dergelijke transformatie
ondergaat iemand als hij contact maakt met de bovennatuurlijke wereld en is
in de oude Noorse literatuur aangeduid als sejd; in de huidige antropologie
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4 Bracteaatschat uit het Deense Gudme (Funen). De schatvondst bestaat uit negen bracteaten, 

twee gouden hangers, een zilveren hanger (midden boven), een vingerring en een met 

almandijn ingelegde sierknop (naar: Jorgensen e.a. 2003, cat. 7.15)



wordt van sjamanisme gesproken. Ook in de Ynglinga Saga wordt dit ritueel
vermeld en zelfs specifiek met Odin in verband gebracht.27

Hedeager is van mening dat de afbeeldingen op de Scandinavische brac-
teaten uitdrukking geven aan de magische gaven die zijn voorbehouden aan
koningen en cruciaal zijn voor het legitimeren van hun politieke autoriteit.
Het produceren en uitdelen van bracteaten zou de claim van de elite op deze
eigenschappen symboliseren. Seebold gaat nog een stap verder en veronderstelt
dat de leiders zich zijn gaan identificeren met het keizerportret en door de toe-
voeging van Scandinavische symbolen hun eigen ideaalbeeld hebben laten
aanbrengen.28 Dit kan verklaren waarom Romeinse en Germaanse machts-
symbolen in de beeldtaal een prominente rol spelen.29 Het gaat hierbij enerzijds
om keizerlijke insignia, zoals het veelal rijk uitgevoerde diadeem en de ronde
mantelspeld op de schouder; anderzijds vormt het lange, gevlochten haar als
‘Germaans’ symbool van koninklijke status een terugkerend element. 

Als religieuze elementen in de beeldtaal worden de runentekens en ook 
de afgebeelde dierfiguren door Seebold met de gecombineerde functie van
koningen als politiek-religieuze leiders in verband gebracht. Bij de dieren gaat
het om vogels (in de hals, aan de achterzijde van het kapsel en in volle gestalte
rondom het portret op A- en B-bracteaten) en viervoeters die volgens Seebold
paarden voorstellen (in volle gestalte, vooral op C-bracteaten). De dieren
worden in verband gebracht met de uitzonderlijke capaciteiten van de afge-
beelde persoon om vogels en paarden te verstaan en zo de toekomst te voor-
spellen – capaciteiten die een herausragende Persönlichkeit, meist ein König
worden toebedacht.30

Hoewel zowel Hedeager als Seebold het gecombineerde politiek-religieuze
aspect van de bracteaten benadrukken, is de centrale vraag wie met het
geimiteerde keizerportret wordt weergegeven. Gaat het hierbij om een godheid
of moet van een geidealiseerd portret van een leider of koning worden uitge-
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5 Gefragmenteerde B-bracteaat uit het Deense Skrydstrup. Afgebeeld

is een staande godheid(?), temidden van dierfiguren en runentekens

(naar: Hauck 1970, 2.79)



gaan? Wanneer de bracteaten als onderdeel van de grotere vondstassemblage
van metaalwerk uit de Volksverhuizingstijd worden bestudeerd, is een patroon
zichtbaar dat voor de eerste optie lijkt te pleiten. Kenmerkend zijn allerlei
dierfiguren die met de Scandinavische mythologie verband houden. Vooral
de vroege beugelfibulae zijn interessant, omdat ze een menselijk gezicht met
een dier (veelal een vogel) aan weerszijden tonen. Het lijkt wederom te gaan
om Odin die op zijn reis naar de bovennatuurlijke wereld wordt begeleid door
twee hulpgeesten.31 De afgebeelde machtssymbolen vormen hierbij een ver-
wijzing naar de nauwe verwantschap tussen de heersende aristocratie en de
goden, een belangrijk middel om hun vooraanstaande positie te legitimeren.
Deze goddelijke status van de elite komt ook tot uitdrukking in verschillende
vroegmiddeleeuwse genealogieën, waarin de leider als directe nazaat van
Odin wordt voorgesteld.32

De bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland

Buiten Scandinavië hebben de vondsten van bracteaten een beperkte geogra-
fische spreiding. Naast enkele verspreide vondsten in oostelijk Engeland en
op het Europese vasteland zijn vondstconcentraties in Kent en in beperktere
mate in noordelijk Friesland zichtbaar (afb. 28). Bij de Friese vondsten gaat
het om één schatvondst met vijf bracteaten en een ‘munt-bracteaat’, drie
bracteaatachtige hangers uit een tweede schatvondst en vijf los gevonden
bracteaten.

De bracteaatschat van Achlum

In 1885 of 1886 zijn tijdens de commerciële afgraving van een ‘terp ten zuiden
van Franeker’ vier Scandinavische D-bracteaten gevonden (afb. 6). Volgens
Knol moet hiermee de terp IJslumburen of Groot Deersum bij Achlum zijn
bedoeld.33 Over de oorspronkelijke samenstelling van de schatvondst bestaat
enige onduidelijkheid. Zo beschouwt Boeles de vier D-bracteaten als behorend
tot één gesloten schatvondst, terwijl hij verder op twee los gevonden D-bracteaten
uit Achlum en Ferwerd wijst.34 Knol is van mening dat niet alleen de vier bracteaten
bijeen horen, maar ook de D-bracteaat uit Achlum, een A-bracteaat en een
solidus onderdeel van de schatvondst hebben uitgemaakt.35
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6 Bracteaatschat uit Achlum (foto: Fries Museum)



Het bijeenhoren van de vier D-bracteaten en een vijfde exemplaar uit Achlum
is gezien de onderlinge overeenkomsten in uitvoering aannemelijk.36 De datering
van deze groep bracteaten sluit de samenhang met een zesde ‘munt-bracteaat’
niet uit.37 Hetzelfde geldt voor een vermeende A-bracteaat die in 1944 aan een
onbekende is verkocht en toen vermoedelijk is omgesmolten. Gegevens over
deze hangers blijven beperkt tot een beschrijving van Boeles.38 Hij vermeldt
dat op de bracteaat een fabeldier en rondom een runeninscriptie van ongeveer
18 tekens zijn weergegeven. Hoewel ook Boeles het over een A-bracteaat heeft,
komen dierfiguren uitsluitend op bracteaten van de typen C, D en F voor.
Runentekens zijn op D-bracteaten echter nooit aanwezig, zodat het hier om
een exemplaar van het type C of F moet gaan. Er vanuit gaande dat alleen een
dierfiguur is afgebeeld, lijkt een determinatie als F-bracteaat hierbij het
meest waarschijnlijk. De solidus tot slot, lijkt niet aan het vondstcomplex te
kunnen hebben toebehoord. De Byzantijnse munt dateert uit het tweede kwart
van de zevende eeuw en is daarmee ruim een eeuw jonger dan de bracteaten.39

Zoals gebruikelijk, bestaat de voorstelling bij de vijf D-bracteaten uit een ver-
vlochten, slangachtig dier. Op stilistische gronden zijn de bracteaten in twee
groepen onder te verdelen (afb. 7).40 Bij de eerste groep bestaat het afgebeelde
dier uit één stuk, terwijl lichaam, kop en poten bij de tweede groep – zoals
Boeles het zo mooi zegt – ‘als ragout’ in stukken zijn gehakt.41 Ook de manier
waarop de kop van het dier is afgebeeld, vertoont verschillen. Bij de eerste
groep gaat het om een ‘V’ die rondom het oog is gebogen en van een paar-
denoor(?) is voorzien. De kop is bij de tweede groep uit losse onderdelen
opgebouwd, waarbij de snuit uit een gestileerde snavel bestaat. Een bijzonder
aspect van de Achlumse bracteaten is de toevoeging van menselijke elementen.
Naast voeten kan de eerste groep worden gekenmerkt door de weergave van
uitgestoken handen. Deze ontbreken bij de overige bracteaten; hier is alleen
een menselijk oor toegevoegd.42 Een laatste verschil tussen beide groepen is
de wijze waarop een klein gaatje in het centrum van de bracteaten is weg-
gewerkt. Dit gat vormt de indruk van de passer die door de maker van de hanger
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7 De slangachtige dierfiguren, zoals afgebeeld op twee bracteaten uit de schatvondst van Achlum.

Links een exemplaar uit groep 1, rechts een exemplaar uit groep 2 (overgetekend van Axboe e.a. 1989,

fig. 405.1b, 404b)



is achtergelaten. Bij de eerste groep is rondom deze indruk een oog gecreëerd.43

De passergaten vormen bij de overige bracteaten een onherkenbaar onder-
deel van het slangenlichaam; ook de betekenis van het gekromde, puntvormige
symbool direct links van de passerpunt is onbekend.

Naast de weergegeven dierfiguren vertonen ook de lusvormige ogen en de
afwerking van de randen verschillen. Bij de bracteaten uit de eerste groep is
langs de buitenrand een stuk pareldraad gesoldeerd. Het pareldraad komt
aan de bovenzijde samen bij een langgerekt oog, dat uit zeven ribben is opge-
bouwd (vier brede en drie smallere). Dit oog is bij de grote bracteaat afgebroken.
Links en rechts onder het oog is bij de kleinere exemplaren een extra versiering
aangebracht: een kleine gouden bol, met een stuk pareldraad rondom. Ook bij
de bracteaten uit de tweede groep is langs de buitenrand een stuk pareldraad
gesoldeerd. Het oog is opgebouwd uit vijf ribben, waarbij geen extra sier-
elementen zijn toegevoegd. 

Beide bracteaten uit de tweede groep zijn identiek van uitvoering, zodat
ze met dezelfde stempel moeten zijn vervaardigd. Hetzelfde geldt voor de
twee kleinere exemplaren uit de eerste groep. Het motief op de grote hanger is
nagenoeg hetzelfde; kleine verschillen vormen de stand van de vingers en de
vorm van de kop. 

Een bracteaat van een afwijkend type is de zogenaamde ‘munt-bracteaat’
(afb. 8). Deze hanger bestaat uit een rond stuk bladgoud, waarin de afdruk
van een Germaanse imitatie van een solidus zichtbaar is. De buitenrand van
de hanger is onversierd gelaten. Aan de bovenzijde is een 5-ribbig oog bevestigd.

Een interessant aspect van de bracteaten uit Achlum is dat de rib-ogen
een grote mate van slijtage vertonen. Hetzelfde geldt voor het pareldraad
rondom de hangers. Dit wijst erop dat de hangers langere tijd intensief zijn
gedragen. Anders is de situatie bij de munt-bracteaat, waarvan het rib-oog
nauwelijks is gesleten.
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8 ‘Munt-bracteaat’ uit de schatvondst van Achlum (foto: Fries Museum)
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9 Overzicht van de gouden sieraden uit de schatvondst van Wieuwerd. Drie bracteaatachtige hangers zijn

afgebeeld op de tweede rij van onderen, tussen de munthangers met brede omlijsting (naar: Carmiggelt

2000, 53)



De schatvondst van Wieuwerd

De grootste en meest spectaculaire goudschat uit het Noord-Nederlandse 
terpengebied is afkomstig uit Wieuwerd (afb. 9). Tijdens de commerciële
afgraving van de terp Bessens, gelegen ten noordoosten van Wieuwerd, kwam
in 1866 een eenvoudig aardewerken potje tevoorschijn. Hierin bleken zich
talrijke gouden objecten te bevinden. Halbertsma beschrijft de opmerkelijke
ontdekking van de goudschat als volgt: ‘Op een junidag ... kwam op de schop
van een haastige modderschipper een grauwgekleurd, onbeholpen gevormd
potje, zo onaanzienlijk dat het meteen terzijde geworpen werd. Het trok echter
de aandacht van twee knapen, die het stuk sloegen om te zien of er iets in zat.
Wie schetst hun verbazing toen er goud fonkelde tussen de over de grond ver-
spreide scherven!’44

De goudschat uit Wieuwerd bestaat in totaal uit 39 objecten.45 Het grootste
deel van de schat wordt gevormd door munten. Deze kunnen tussen 518 en 621
worden gedateerd en zijn in Constantinopel (7x), Italië (3x) en het ‘Germaanse’
gebied (19x) geslagen. Het merendeel van de munten is door het aanbrengen
van een oog omgewerkt tot hanger en één van de munten is in een vingerring
gevat. Verder vormen twee ronde, oorspronkelijk deels met almandijn ingelegde
hangers en twee niervormige exemplaren onderdeel van de vondst. Ook komen
twee biconische vingerringen in de goudschat voor, evenals een gouden, rijk
met filigraan versierde voet van een grote disc-on-bow fibula. In het laatste
geval betreft het een sloopstuk: de boog en kop van de mantelspeld zijn ver-
wijderd.

Naast genoemde objecten, behoren ook drie bracteaatachtige hangers tot
de schatvondst. Hoewel geen van de hangers tot een Scandinavisch type
gerekend kan worden, zijn ze volgens het principe van bracteaten eenzijdig
bestempeld. Op twee exemplaren is frontaal een gezicht afgebeeld dat sterk
doet denken aan het keizerportret op Byzantijnse solidi (afb. 9). Het stilistisch
uitgevoerde portret wordt omgegeven door twee rijen grof gestempeld parel-
draad. De ongestempelde buitenrand is versierd met twee series afwisselend
rechts- en linksom gedraaide stukken gouddraad. Langs de buitenrand is een
vrij dikke pareldraad aangebracht. Eén van de hangers heeft een drie-ribbig
oog; dit is bij de andere hanger afgebroken.

De derde hanger vertoont een ander decoratiemotief, bestaande uit twee
gestileerde, slangachtige dieren (afb. 9). De dieren zijn in elkaar vervlochten
en gedeeltelijk gespiegeld. De lichamen bestaan uit twee ribben, waartussen
grof pareldraad is gestempeld. Net als bij enkele van de D-bracteaten zijn de
slangenkoppen V-vormig. De rand van de hanger is wederom versierd met
grof gestempeld pareldraad. Een met gouddraad versierde omlijsting ontbreekt
echter. Het vermoedelijke rib-oog is afgebroken. 

De bracteaat met het slangenmotief vertoont een hoge mate van slijtage.
De twee overige hangers lijken minder intensief te zijn gedragen.
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De A-bracteaat met runeninscriptie van Hitzum

De hanger uit Hitzum is de enige uit het terpengebied bekende bracteaat van
het Scandinavische type A.46 De bracteaat is tijdens commerciële afgravingen
aangetroffen in de kerkterp van Hitzum. De afbeelding op de hanger bestaat
uit het linker profiel van een menselijk gezicht (afb. 10). Het sterk gestileerde
portret is van een bebaarde man met een bos haar dat aan de achterzijde uitloopt
in een krul.47 De man heeft een eenvoudig, rond oog, een gekromde neus en
een C-vormig oor. Onder de neus zijn drie lijnen zichtbaar, die mogelijk het
uitademen weergeven.48 De mond bestaat uit een naar voren gerichte ‘U’,
waaruit een S-vormige lijn loopt. Onder de ogen, achter de mond en langs de
achterzijde van het gezicht zijn rijen punten zichtbaar. In het haar van de
man is een met punten en krullen versierd diadeem verwerkt. Om het exclusieve
karakter van het diadeem te benadrukken, zijn twee van de krullen in de vorm
van gedraaide gouddraden op de gestempelde afbeelding aangebracht. Eén van
de krullen is afgebroken. In navolging van Romeinse muntvoorbeelden is rechts
van het gezicht een kruis, met in elk van de hoeken een punt weergegeven.

Links en rechts van het gezicht zijn twee runeninscripties zichtbaar. De runen
zijn in eerste instantie gelezen als foro en glola, waarmee de naam van een
man, waarschijnlijk van de opdrachtgever of de goudsmid, kan zijn bedoeld.49

Looijenga leest de runen echter als fozo, dat wellicht in relatie tot de stam-
naam Fostii gezien moet worden, en als groba, dat ‘groef’, ‘rimpel’, ‘sleuf’, of
‘behorend tot een graf’ kan betekenen.50 Zich baserend op een mogelijk ver-
gelijkbare tekst op twee bracteaten uit West-Jutland wijst Seebold op een
derde mogelijkheid: groba is een persoonsnaam en fozo betekent ‘begravenis-
plechtigheid’ of ‘erfmaal’.51 De naam zou verwijzen naar de gastheer van de
plechtigheid, waarbij de bracteaat als geschenk is uitgereikt. 

De afbeelding wordt omgeven door vier ingekraste lijnen en de buiten-
rand is met een complex patroon van cirkels en balken bestempeld. Het
geheel is omgeven door een pareldraad. Het bevestigingsoog is drie-ribbig,
waarbij de middelste baan met onregelmatige groeven is versierd. Vooral het
gouddraad rondom de hanger is bijzonder gesleten.
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10 A-bracteaat met runentekens uit Hitzum. Op het kapsel zijn 

gekrulde, deels afgebroken gouddraden gesoldeerd (foto: Fries Museum)



De B-bracteaat van Wijnaldum

In 1995 vindt G. van Dijk met een metaaldetector op de bekende terp Tjitsma
bij Wijnaldum een verfrommeld en op het eerste gezicht onooglijk stuk goud.52

Na voorzichtig uitvouwen blijkt het te gaan om een zeer bijzondere bracteaat
(afb. 11). Op dezelfde terp is de afgelopen decennia een opmerkelijk groot
aantal goudvondsten gedaan, waaronder gouddruppels, hakgoud, munten,
enkele hangers en delen van de grote fibula van Wijnaldum. Een bracteaat
was van deze rijke vindplaats echter nog onbekend.

De bracteaat uit Wijnaldum toont een staande figuur en behoort daarmee
tot het Scandinavische type B. Directe parallellen ontbreken, zodat hier van
een tot op heden unieke variant kan worden gesproken. Hoewel de afbeelding
moeilijk leesbaar is, kunnen verschillende elementen worden onderscheiden.
Een centrale plaats wordt ingenomen door de genoemde figuur die frontaal
en wijdbeens is weergegeven. Het gezicht en het kapsel zijn bijzonder gestileerd
van uitvoering. De ogenschijnlijk naakte figuur draagt een heupgordel. Aan
weerszijden van het lichaam zijn gebogen armen zichtbaar met een langgerekt,
aan de buitenzijde afgerond object in beide handen. Onder de figuur bevindt
zich een driehoekig podium, waarvan de betekenis onbekend is. Langs de
buitenrand van de hanger is een zigzaglijn herkenbaar die aan de onderzijde
in losse ‘balkjes’ uiteenvalt. Het gaat hier om een sterk vereenvoudigde en
daardoor niet meer leesbare runeninscriptie.

De hanger heeft een drie-ribbig oog en langs de buitenrand is een
gedraaid stuk gouddraad gesoldeerd. Dit gouddraad bevindt zich niet rondom,
maar óp de buitenrand, zodat het slechts vanaf één zijde zichtbaar is. De buiten-
ste rand van het blikgoud is iets om het gouddraad gebogen, zodat er geen
scherpe rand ontstaat. Het oog en het gouddraad zijn slechts licht gesleten,
wat op kort of weinig intensief gebruik wijst.
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11 Voor- en achterzijde van een in verfrommelde toestand aangetroffen B-bracteaat uit Wijnaldum



In een reactie op de bracteaatvondst zegt Axboe over de staande figuur het
volgende: ‘A Victoria prototype seems possible, but as the ‘wing’ at the right side
of your drawing looks a bit like a shield, you might also consider the possibility
of Mars, especially if the perpendicular line on the other side of the man might
be a spear [...]’.53 Niet de Romeinse keizer, maar een Romeinse godheid (Victoria
of Mars) zou in dit geval als voorbeeld hebben gediend. 

In een eerste vondstbericht bespreekt Zijlstra de mogelijkheid dat de
bracteaat uit Wijnaldum niet, zoals gebruikelijk, met een matrixstempel is
vervaardigd, maar met een patrixstempel.54 Het stempelmotief is namelijk
alleen aan de ‘achterzijde’ goed leesbaar; dit is de negatieve zijde, waar ver-
diepingen in plaats van de gebruikelijke verhogingen zichtbaar zijn (afb. 11).
De ‘voorzijde’ vertoont slechts enkele vage verhogingen, waarin de beoogde
afdruk volstrekt onleesbaar is. Als inderdaad sprake is van een afwijkende
productiewijze, rijmt dit vreemd genoeg niet met de afwerking van de bracteaat.
Het gouddraad, dat op de buitenrand van de hanger is gesoldeerd, bevindt
zich namelijk aan de slecht leesbare zijde. Als de bracteaat omgekeerd zou
zijn gedragen, is deze sierrand onzichtbaar. Op de vragen waarom de hanger
op deze wijze is afgewerkt en hoe de hanger oorspronkelijk is gedragen, kan
hier geen eenduidig antwoord worden gegeven.

In tegenstelling tot de intacte en vrijwel onbeschadigde bracteaten die bij
commerciële terpafgravingen zijn gevonden, bestond de Wijnaldumer hanger
uit een gevouwen en verfrommeld stuk goud. De bracteaat is weer uitgevouwen,
maar toch ernstig beschadigd.55 De vraag is wanneer het object deze bescha-
digingen heeft opgelopen; kan de hanger al in de Volksverhuizingstijd bewust
zijn opgevouwen en als ‘schroot’ zijn begraven? Gezien de aard van de
beschadigingen is het niet waarschijnlijk dat deze van recente datum zijn en
bijvoorbeeld door het ploegen zijn veroorzaakt. Aangenomen kan worden dat
de bracteaat in gevouwen toestand is begraven om op een later moment als
grondstof voor een nieuw sieraad te worden hergebruikt.56 Om onbekende
redenen is dit echter nooit gebeurd.

De C-bracteaat van Dokkum

In de collectie van het Deens Nationaal Museum te Kopenhagen bevindt zich
een bracteaat van het Scandinavische type C, die waarschijnlijk uit het Friese
Dokkum afkomstig is.57 De hanger is vermoedelijk tijdens commerciële terp-
afgravingen aan het licht gekomen.

Op de hanger is een ruiter in hoog reliëf (Kerbschnitt) afgebeeld (afb. 12).
De compositie is opgebouwd uit twee elementen: het rechter profiel van een
menselijk gezicht en daaronder het lichaam van een galopperend dier. Het
gezicht is van een bebaarde man met een lange bos haar, die achter het hoofd in
een krul uitloopt. De drie parallelle draden die onderuit de krul steken, kunnen
als restanten van een diadeem worden beschouwd.58 Op het voorhoofd is een
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driehoekig juweel geplaatst, waarvan de punt in de vorm van een vogelkop is
uitgevoerd.59 De proportioneel te klein weergegeven viervoeter is opgebouwd uit
een V-vormig lichaam dat, net als het kapsel van de ruiter, aan de achterzijde een
krul vertoont. Het tuig is aangegeven met een omgekeerde ‘V’, waarop zeven
sierknoppen herkenbaar zijn. Merkwaardig zijn de poten van het dier, die in men-
selijk aandoende voeten uitlopen. Van de voorste voet zijn vijf tenen herkenbaar.

De bracteaat is omgeven door een rand van pareldraad, die gedeeltelijk is
afgebroken. Net als de scheur in het rechter deel van de hanger kan deze
beschadiging door de vinder zijn aangebracht. Het oog is vijf-ribbig, waarbij
de middelste rib het breedst is. In vergelijking met de overige bracteaten uit
het terpengebied vertonen het oog en het pareldraad van Dokkumse exemplaar
nauwelijks slijtagesporen.

De C-bracteaat van De Valom

Dat Noord-Nederland rijk is aan goudvondsten wordt opnieuw onderstreept
als de detector-amateur G. van Koningsveld westelijk van Zwaagwesteinde,
bij De Valom, een bijzondere vondst doet.60 Het betreft een gouden hanger die
gezien de sterke overeenkomsten met het exemplaar uit Dokkum probleemloos
als een C-bracteaat kan worden gedetermineerd (afb. 13). De vondstlocatie
buiten het terpengebied is verklaarbaar in het licht van de commerciële terp-
afgravingen, waarbij een groot aantal terpen vanwege hun vruchtbare aarde
is afgegraven. De terpaarde – inclusief archeologische vondsten – werd gebruikt
om de armere zand- en veengronden te verbeteren. De herkomst van de grond,
waarin de bracteaat uit De Valom is afgevoerd, is helaas niet meer te traceren.
Gezien de ligging van vindplaats kan worden verondersteld dat de hanger
afkomstig is uit noordelijk Oostergo, de regio waar ook het Dokkumse exemplaar
is aangetroffen.
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De afbeelding op de nieuwe bracteaat vertoont een zelfde compositie als de
vondst uit Dokkum, namelijk een menselijk gezicht boven een viervoeter.
Ook wat betreft de uitvoering van ruiter en rijdier komen beide hangers sterk
overeen. De belangrijkste overeenkomsten van het gezicht zijn de uitvoering
van de baard, de driehoekige ogen, de hoekige neus met drie neerwaartse lijnen,
het in een krul uitlopende kapsel, de vogel ter plekke van het voorhoofd en de
lijnen in de nek die naar het diadeem verwijzen. Het paard vertoont in beide
gevallen dezelfde elegante vormen, waarbij de tulpvormige kop en de gekrulde
heuppartij kenmerkend zijn. Dat het toch geen directe kopie van het exemplaar
uit Dokkum betreft, blijkt uit enkele kleine, maar opvallende verschillen in de
uitvoering van het rijdier: de vorm van de poten (zonder duidelijke tenen), de
plaatsing van punten achter de hakken en het ontbreken van met punten versierd
tuig. Een laatste verschil is de rand van gestempelde punten rondom de afbeel-
ding. Deze ontbreekt bij de Dokkumse bracteaat. 

Net als het exemplaar uit Wijnaldum is de hanger uit De Valom in sterk
verfrommelde toestand aangetroffen.61 Goed zichtbaar is nog een vouw die
over het lichaam van het paard loopt en verantwoordelijk is voor de scheur in
de buitenrand. Daarnaast is het oog afgebroken en het stuk pareldraad langs
de buitenrand ter plekke van het oorspronkelijke oog losgeraakt. Vooral aan
de achterzijde zijn nog soldeersporen van een 0,9 cm breed oog zichtbaar
(afb. 13), dat geribd zal zijn geweest. De beschadigingen lijken ook bij dit
exemplaar van oudere datum, zodat het wederom een schrootdepot kan
betreffen. 

Het gouden sieraad is bijzonder sterk gesleten. Dit geldt met name voor het
pareldraad. Daarnaast is de gestempelde puntversiering rondom de afgebeelde
ruiter door slijtage nauwelijks meer zichtbaar. 
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De D-bracteaat van Ferwerd

Naast de genoemde D-bracteaten uit de schatvondst van Achlum is uit Ferwerd
een zesde exemplaar bekend.62 De bracteaat is afkomstig van de terp Burmania I
bij Ferwerd en tijdens commerciële terpafgravingen aangetroffen.

De hanger is versierd met een slangachtig dierfiguur en doet sterk denken
aan de bracteaten van de tweede groep uit Achlum (afb. 14). Ook bij het exem-
plaar uit Ferwerd is het lichaam opgebouwd uit losse elementen. Deze zijn
echter vrij slordig van uitvoering, waarbij de verschillende onderdelen niet
goed op elkaar aansluiten. Net als bij de hangers uit Achlum is de kop voorzien
van een gekromde snavel en is links van het dierfiguur een menselijk oor
zichtbaar. De betekenis van de rechthoek met drie ‘tralies’ links onder het
dierfiguur is onduidelijk. Ter plekke van de passerpunt en tussen de benen
van het dier zijn drie ronde verdikkingen zichtbaar. Of het hier decoratieve
elementen of menselijke ogen betreft, moet in het midden worden gelaten.63

Rondom de figuratieve afbeelding is een rand van punten gestempeld.
Het geheel is omgeven door pareldraad. Het sterk gesleten rib-oog is afgebroken.
Interessant is dat het resterende deel van het oog is doorboord, zodat de eige-
naar de hanger kon blijven gebruiken. Op intensief gebruik van dit sieraad wijst
ook de sterke slijtage van het pareldraad.

Datering van de Friese bracteaten en bracteaatachtige hangers

De besproken hangers zijn gezien hun uitvoering aan twee groepen toe te wijzen:
bracteaten van het Scandinavische type en bracteaatachtige hangers (waaronder
de munt-bracteaat) die hiervan zijn afgeleid. Om de uit Friesland afkomstige
exemplaren chronologisch te plaatsen, zal worden geprobeerd ze aan de door
Axboe voorgestelde groepen toe te wijzen.
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14 D-bracteaat uit Ferwerd (foto: Fries Museum)



De enige bracteaat van type A is afkomstig uit Hitzum. Gezien de uitvoering van
het gezicht hoort de voorstelling in Axboe’s groep 3 thuis.64 Kenmerkend voor
deze groep zijn vooral de gekromde neus, de rij punten onder de ogen en de
stilistische uitvoering van het diadeem. Ook runeninscripties komen veelvuldig
voor bij bracteaten uit deze groep. Het exemplaar uit Hitzum kan in ieder geval
tussen 450 en 550 worden gedateerd, waarbij een datering rond 500 of in het
eerste kwart van de zesde eeuw het meest aannemelijk is.

Het dateren van de B-bracteaat uit Wijnaldum is minder eenvoudig,
omdat directe parallellen ontbreken en de hanger niet goed in één van
Axboe’s groepen valt in te delen. Gezien de gestileerde uitvoering van de
staande figuur en vooral het gezicht, de nauwelijks nog als runen herkenbare
tekens langs de buitenrand en de uitvoering van het lichaam en de attributen
in vrij hoog reliëf lijkt het te gaan om een vrij jong type. Er kan van een datering
in de eerste helft van de zesde eeuw worden uitgegaan. 

Twee exemplaren van type C zijn afkomstig uit Dokkum en De Valom. 
De uitvoering van de bracteaten in hoog reliëf is kenmerkend voor de hangers
uit Axboe’s groep 4.65 Andere elementen die de hangers in deze groep plaatsen,
zijn de driehoekige vorm van de ogen en de drie ‘hangende’ lijnen achter het
hoofd, een overblijfsel van het keizerlijke diadeem. Typologisch vormt groep 4
het laatste stadium in de bracteaatontwikkeling, zodat een datering in het
eerste en mogelijk pas tweede kwart van de zesde eeuw verondersteld kan
worden.66

De overige bracteaten uit het Friese gebied behoren tot type D. Naast vijf
bracteaten uit de schatvondst van Achlum, gaat het om een los exemplaar uit
Ferwerd. Gezien de vrijwel overeenkomstige uitvoering van deze losse vondst
en twee van de hangers uit Achlum kan van een gelijktijdige productie worden
uitgegaan. De D-bracteaten uit het Friese en Noord-Duitse gebied worden
door Carlsen tussen ca. 500 en 525/530 gedateerd.67 In dezelfde richting wijst
de datering van de munt-bracteaat, waarin een Germaanse imitatie van een
solidus van Anastasius I (491-518) is gestempeld. De datering van Carlsen past
ook goed binnen de door Axboe voorgestelde ontwikkeling, waarbij de D-brac-
teaten gedurende de productieperiode van groep 3 worden geintroduceerd.

Afwijkend van de Scandinavische bracteaten zijn de bracteaatachtige
hangers uit de schatvondst van Wieuwerd. Hoewel ook deze hangers zijn
afgeleid van Romeinse muntmedaillons en sterk doen denken aan de bracte-
aten van de typen A en D, wijkt de uitvoering af van de ‘klassieke’ bracteaten.
De compositie en vormgeving van het slangenlichaam op het ‘type D-exemplaar’
is kenmerkend voor de Germaanse dierstijl II, wat op een datering in de zesde
of zevende eeuw wijst. De keizer(?) op de ‘type A-bracteaten’ is niet herken-
baar, zodat de hanger niet aan een specifieke regeerperiode te koppelen valt.
De uitvoering van de omlijsting toont dat ze in ieder geval gelijktijdig met de
munthangers uit dezelfde schatvondst zijn geproduceerd. De jongste munten
(Germaanse imitaties van solidi van Chlotarius) dateren de schatvondst ná 613,
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terwijl de overige hangers en de mantelspeld op grond van overeenkomsten
met goed gedateerde stukken uit Engelse graven uiterlijk rond 650 zijn ver-
vaardigd.68 Een datering van de bracteaten in de loop van het eerste kwart of
in het tweede kwart van de zevende eeuw is dan ook het meest waarschijnlijk. 

Geconcludeerd kan worden, dat de bracteaten die naar Scandinavische
voorbeelden zijn uitgevoerd een min of meer overeenkomstige datering hebben
(afb. 15). De hangers zijn op zijn vroegst rond of kort voor 500 geproduceerd
en kunnen grofweg in de eerste helft van de zesde eeuw worden geplaatst. 
De bracteaatachtige hangers uit Wieuwerd zijn een eeuw jonger en spelen voor
de interpretatie van de uit Friesland afkomstige bracteaten dan ook geen rol.

Importstukken of Friese producten?
Hoewel de ‘Scandinavische’ bracteaten in enkele typologisch duidelijk te
onderscheiden groepen zijn onder te verdelen, is binnen elk van deze groepen
een grote variatie in de uitvoering van de afbeelding, de buitenrand en het
oog zichtbaar. Deze variatie duidt erop dat er geen sprake kan zijn van één
centraal productiecentrum, maar van productie in meerdere, lokale of regionale
werkplaatsen. Door detailelementen van de Friese bracteaten te vergelijken
met exemplaren uit andere regio’s, zal hier op de vraag worden ingegaan of
ook in het terpengebied ‘Scandinavische’ bracteaten zijn vervaardigd.69

De A-bracteaat uit Hitzum vertoont sterke overeenkomsten met de uit
Scandinavië bekende exemplaren en moet volgens onder andere Boeles als
importstuk worden gezien.70 De hanger past echter niet binnen de geografische
groepen die Mackeprang voor Scandinavië onderscheidt.71 De beste parallel
is bekend uit het Noord-Duitse Sievern (afb. 16).72 In beide gevallen is het
gezicht uit vergelijkbare elementen opgebouwd, bevindt zich onder het hoofd
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15 Schematisch overzicht van de dateringen van de in Friesland aangetroffen bracteaten en bracteaatachtige

hangers, evenals hun toewijzing aan  de door Mackeprang (1952) onderscheiden geografische groepen



een qua uitvoering vrijwel identieke runeninscriptie en is de aanwezigheid
van een gestileerd diadeem door een stuk gouddraad benadrukt. Relevant 
is ook het overeenkomstige rib-oog, waarvan de middelste rib met dwars
geplaatste groeven is versierd. Een dergelijk oog is van andere bracteaten
onbekend. Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen beide hangers
zichtbaar. Zo zijn de runen voor het gezicht (links) bij de hanger uit Sievern
vervangen door een slangachtig dier en heeft de ‘S’ voor de mond plaats
gemaakt voor twee golvende dierfiguren. 

De Friese hanger vertoont daarnaast enkele opvallende overeenkomsten met
een bracteaat uit het Engelse St. Gilles’ Field (afb. 16).73 Het gaat hierbij om de
opbouw van het gezicht, de concentrische groeven rondom het portret en het
decoratieve stempelmotief op de omlijsting. Ook bij het Engelse exemplaar is
boven het hoofd een stuk pareldraad gesoldeerd, dat een zelfde krul vertoont
als bij de hanger uit Sievern. In vergelijking met de bracteaten uit Hitzum en
Sievern zijn tevens relevante verschillen waarneembaar: het haar is anders
van uitvoering, de baard ontbreekt en onder het hoofd is geen runeninscriptie
aangebracht. 

Gezien de specifieke uitvoering van het gezicht, de vormgeving van de
runen en de aangebrachte decoratieve elementen, kan worden uitgesloten
dat de bracteaat uit Hitzum een Scandinavisch importstuk vormt. Het is
waarschijnlijker dat de hanger, net als de bracteaat uit Sievern en wellicht ook
het exemplaar uit St. Giles’ Field, in het Nederlands-Duitse kustgebied is ver-
vaardigd.74
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16 A-bracteaten uit (links) het Duitse Sievern en (rechts) het Engelse St. Giles Field (naar: Hauck 1970,

fig. 6.3, 111)



Zoals gezegd, zijn van de B-bracteaat uit Wijnaldum geen directe parallellen
bekend. De meeste overeenkomsten vertoont de hanger met een groep brac-
teaten die Mackeprang als Jutland Group aanduidt (afb. 17).75 Ook de weergave
van een runentekst aan weerszijden van deze figuur komt bij Deense bracte-
aten voor (afb. 17).76 De vondst uit Wijnaldum vertoont ten opzichte van de
bekende voorbeelden echter belangrijke verschillen. Zo is niet alleen het lichaam,
maar ook het gezicht frontaal weergegeven; bij Scandinavische B-bracteaten
is dit altijd in profiel afgebeeld.77 Afwijkend zijn ook de attributen die de
figuur op de bracteaat uit Wijnaldum vasthoudt. Deze komen op de overige 
B-bracteaten niet voor; hier is de staande figuur vergezeld van twee veelal
slangachtige dieren.78 Aangenomen kan worden dat de Wijnaldumer hanger
een kopie vormt van een van oorsprong Deens exemplaar. De sterke vereen-
voudiging van het oorspronkelijke motief en de toevoeging van nieuwe elemen-
ten (een schild en een speer) wijzen hierbij op lokale productie. Ook het
gebruik van een stempel met een negatief reliëf spreekt tegen import uit het
Scandinavische gebied; daar zijn bracteaten altijd met een matrix geslagen. 

De C-bracteaten uit Dokkum en De Valom zijn nauw aan elkaar verwant
en kunnen tot Mackeprangs West-Scandinavian Group gerekend worden.79

Vooral de bracteaat uit Dokkum vertoont sterke overeenkomsten met exem-
plaren uit Scandinavië (1x Denemarken, 4x Zweden en 4x Noorwegen) en kan
als importstuk worden beschouwd (afb. 18).80 Het voorkomen van enkele vrijwel
identiek uitgevoerde, karakteristieke details – de gekartelde baard, de vogelkop
ter plekke van het voorhoofd, de poten met menselijke tenen en het met punten
versierde paardentuig – is hiervoor de belangrijkste aanwijzing. In vergelijking
met de Scandinavische stukken, waaronder de bracteaat uit Dokkum, is de
hanger uit De Valom vrij slordig van uitvoering en zijn vooral het kapsel van
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de ruiter en het dierfiguur minder elegant weergegeven. Daarnaast ontbreken
de menselijke voeten met tenen, is het paardentuig weggelaten en zijn achter
de hakken losse punten aangebracht. Verondersteld kan worden dat dit
exemplaar een Friese kopie vormt van de hanger uit Dokkum, waarbij in de
uitvoering van enkele details afstand is gedaan van het West-Scandinavische
prototype.

Gezien hun relatief grote aantal nemen de D-bracteaten binnen de groep
Friese vondsten een uitzonderlijke positie in. De uitvoering van het slangachtige
figuur is kenmerkend voor exemplaren uit het Scandinavische gebied, zodat
import op het eerste gezicht aannemelijk lijkt. Boeles wijst echter al op een
afwijkend element dat op drie van de hangers uit Achlum zichtbaar is: ‘Iets
bijzonders op deze Friese gouden hangsieraden zijn de geheel uitgespreide
mensen-handen, die op de grotere exemplaren tussen de kronkels van het
dier uitsteken […]. Deze bijzonderheid is een aanwijzing, dat ondanks het
onmiskenbare verband met de Scandinavische D bracteaten toch niet sprake
hoeft te zijn van rechtstreekse import.’81

Mackeprang rekent beide exemplaren met het onderbroken slangen-
lichaam tot zijn Jutland Group I en de drie overige hangers uit Achlum tot een
variant van deze groep.82 Kenmerkend voor de laatste exemplaren zijn de
afgebeelde mensenhanden, die als een uniek, Fries stijlelement gezien kunnen
worden. Lokale productie in het terpengebied is voor deze stukken dan ook
het meest waarschijnlijk. Voor de hangers zonder mensenhanden is lastiger te
bepalen of het hier importen of lokale producten betreft. Hoewel sterke over-
eenkomsten met Scandinavische voorbeelden bestaan, vormen het gebruik
van dezelfde stempel voor beide hangers en de associatie met de drie ‘Friese’
stukken wellicht aanwijzingen voor lokale productie.
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De D-bracteaat uit Ferwerd behoort ook tot de Jutland Group I en vertoont
opnieuw sterke overeenkomsten met uit Scandinavië bekende voorbeelden.
In vergelijking met beide exemplaren uit Achlum is het dierfiguur echter slordig
van uitvoering en proportioneel niet goed weergegeven. Vermoedelijk gaat
het hier om een lokale kopie van een Scandinavisch voorbeeld.

Dat bracteaten met duidelijk Scandinavische karakteristieken niet alleen
in Scandinavië, maar ook daarbuiten zijn geproduceerd, toont een recente
detectievondst uit Engeland. Het gaat om een bronzen stempel uit Billingford
(Norfolk) die voor de productie van D-bracteaten lijkt te zijn gebruikt.83 Een
vergelijkbaar stempel, ook voor het vervaardigen van D-bracteaten, is bekend
uit de nederzetting Postgarden, in Noord-Jutland.84 Lokale productie van
bracteaten werd in oostelijk Engeland op grond van stilistische kenmerken en
de uitvoering van een deel van de stukken in zilver en brons reeds veronder-
steld.85 Hoewel het grote aantal bracteaten uit Kentse graven als importen
wordt beschouwd, is lokale productie van in ieder geval een deel van de hangers
ook hier het meest waarschijnlijk.86 Dat twee bracteaten uit Kent – evenals
een exemplaar uit Normandië – met dezelfde stempel zijn vervaardigd en drie
exemplaren uit andere graven onderling vrijwel identiek van uitvoering zijn,
wijst in dezelfde richting.87

Geconcludeerd kan worden dat de besproken bracteaten uit het Friese
gebied, net als de Engelse exemplaren, overwegend lokaal zijn geproduceerd.
Het Scandinavische karakter van de hangers, in combinatie met afwijkende,
lokale stijlelementen, wijst op twee mogelijke scenario’s die het voorkomen
van bracteaten in Friesland kunnen verklaren:

1. Friese goudsmeden hebben ideeën omtrent de productie en stijl van Scandi-
navische bracteaten overgenomen door importstukken te kopiëren;

2. de vondsten wijzen op de aanwezigheid van één of meer uit Scandinavië
afkomstige goudsmeden die lokaal bracteaten hebben geproduceerd.

Gezien de perfecte Scandinavische stijl, waarin de uit het terpengebied
afkomstige D-bracteaten zijn uitgevoerd, is de tweede verklaring voor de han-
gers met mensenhanden het meest waarschijnlijk. Dit toevoegsel lijkt door
een Scandinavische goudsmid te zijn gebruikt, om ‘zijn’ bracteaten van exem-
plaren uit zijn thuisland te onderscheiden en op deze wijze een eigen stijl te
creëren. De munt-bracteaat kent geen parallellen en is vermoedelijk door
dezelfde persoon in het Friese terpengebied vervaardigd. Hoewel geen ‘eigen’
sierelementen zijn toegevoegd, kan hetzelfde voor beide identieke D-bracteaten
met het doorbroken slangenlichaam worden verondersteld. 

Bij de D-bracteaat uit Ferwerd is de eerste verklaring waarschijnlijker.
Gezien de slordige uitvoering gaat het hier om een lokale kopie van een exem-
plaar uit Scandinavië. Hetzelfde geldt voor de C-bracteaat uit De Valom,
waarvoor het exemplaar uit Dokkum als voorbeeld kan hebben gediend. 
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Ook de A-bracteaat uit Hitzum kan, evenals de sterk verwante hanger uit Sievern,
als een lokaal, Fries product worden beschouwd. De uitvoering van beide
bracteaten wijkt te sterk af van de bekende voorbeelden om van productie
door een Scandinavische edelsmid uit te gaan. Tot slot vormt de unieke 
B-bracteaat uit Wijnaldum vermoedelijk een lokale kopie van een nog onbe-
kend voorbeeld.

Machtsvorming en de opkomst van centrale plaatsen in Scandinavië

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de bracteaten uit het Friese
terpengebied volgens een Scandinavische traditie van een politiek-religieuze,
sterk elitaire beeldtaal zijn voorzien, uit de late vijfde en eerste helft van de
zesde eeuw dateren en in de meeste gevallen lokaal zijn geproduceerd. Vooral
dit laatste is van belang, omdat de productie van dergelijke statusgoederen op
de aanwezigheid van een lokale elite in het Friese terpengebied wijst. Om het
gebruik van bracteaten in het terpengebied te kunnen verklaren, is het van
belang een beeld te schetsen van de context, waarin deze gouden objecten
van oorsprong thuishoren. Hiervoor dient een uitstap te worden gemaakt
naar het Scandinavische gebied en met name Denemarken, waar de bracteaten
hun oorsprong hebben en het meest intensief zijn gebruikt. 

De Romeinse periode en Volksverhuizingstijd in Scandinavië vormen een
periode van ingrijpende economische, sociaal-politieke en religieuze veran-
deringen die in de zesde eeuw leiden tot de vorming van een Deens koninkrijk,
dat zich over een groot deel van Zuid-Scandinavië uitstrekt.88 Zo is vanaf ca. 200
na Chr. de ontwikkeling van grotere boerenbedrijven zichtbaar, een aanwijzing
voor verschuiving in de bedrijfsvoering van zelfvoorziening naar de productie
van surplus. Enkele van deze nederzettingen groeien uit tot zogenaamde
‘centrale plaatsen’, dichtbevolkte centra waar ambachtelijke activiteiten en
lange-afstandshandel een belangrijke rol spelen. Daarnaast wijzen de concen-
tratie van machtssymbolen (vooral gouden objecten) en vondsten met een
sterk ritueel karakter op de functie van deze nederzettingen als koninklijke
residenties en religieuze centra. 

Het belangrijkste centrum dat we momenteel kennen, ligt bij het huidige
Gudme op het Deense eiland Funen (Fyn).89 Over deze nederzetting zijn de
laatste jaren veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. Enerzijds door het
uitvoeren van grootschalige opgravingen, en anderzijds door een systematische
inventarisatie van detectievondsten. Uit de huidige gegevens blijkt dat Gudme
tussen ca. 400 en 600 een bloeiperiode doormaakt. Op het gebied van neder-
zettingsstructuur, goudcirculatie, religie en handel is nu een patroon zichtbaar
dat binnen de Scandinavische wereld als kenmerkend voor centrale plaatsen
in het algemeen kan worden beschouwd. 

De verspreiding van metaalvondsten en de opgegraven nederzettingssporen
tonen dat het gebied rondom Gudme dichtbevolkt is geweest en uit een uit-
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gestrekte cluster van kleinere nederzettingen heeft bestaan. Het bewoonde
areaal lijkt een gebied van maar liefst 40 a 50 hectare te omvatten.90 Uit een
ruwe schatting blijkt dat hier wellicht 50 gelijktijdige boerderijen hebben
gestaan. Behalve de gebruikelijke woonhuizen zijn centraal binnen de neder-
zetting enkele uitzonderlijke gebouwen aangetroffen.91 Het gaat om een groot
gebouw met afmetingen van 47 bij 10 meter en zes kleinere, zuidelijk daarvan
gelegen gebouwen die steeds op exact dezelfde locatie zijn herbouwd. Het grote
gebouw is rond het midden van de vierde eeuw opgericht en lijkt maar liefst
een eeuw te zijn bewoond; van de kleinere structuren is de vroegste in het
midden van de derde eeuw aangelegd, waarna de jongste aan het begin van
de zesde eeuw wordt verlaten. De gebouwen wijken wat betreft omvang en
constructiewijze af van het gebruikelijke boerderijtype en worden geinterpre-
teerd als royal halls, zoals we die kennen uit de Beowulf.92 Dit zijn de huizen
van de koninklijke familie, evenals de ruimtes waar koningen hun volgelingen
en gasten ontvingen en kostbaarheden uitdeelden om van hun trouw verzekerd
te zijn. Deze geschenken kunnen bestaan uit luxe serviesgoed, wapentuig en
gouden sieraden, zoals bracteaten.

Dat goud binnen de nederzetting een niet te onderschatten rol heeft gespeeld,
wordt bevestigd door het grote aantal goudvondsten dat hier zowel door
detector-amateurs als tijdens archeologisch onderzoek is aangetroffen.
Behalve losse vondsten (sieraden, wapenonderdelen, ring- en hakgoud en
restanten van goudbewerking) zijn uit Gudme en directe omgeving een tien-
tal goudschatten bekend, waaronder één van de meest indrukwekkende
schatvondsten uit Denemarken (afb. 19).93 Opgravingen hebben aangetoond
dat het merendeel van deze vondsten binnen het bewoonde areaal is begra-
ven. Enkele kunnen zelfs met specifieke woonhuizen in verband worden
gebracht, zoals een goudschat met onder andere negen bracteaten die in de
paalkuil van een klein woonhuis is aangetroffen (afb. 4). Ook uit een paalkuil
van één van de centrale halls is een goudschat afkomstig, bestaande uit ver-
schillende stukken ring- en hakgoud.94 Daarnaast bevonden zich in de bouw-
voor ter plekke van deze woningen verschillende gouden objecten.

Naast een dichtbevolkt centrum, waar goud intensief circuleerde, vormt
Gudme één van de belangrijkste religieuze centra in Scandinavië. In de eerste
plaats wijst het gebruik van specifieke plaatsnamen in deze richting.95 Zo
betekent Gudme zelf ‘Huis van de goden’ en zijn de namen van enkele plaat-
sen in de directe nabijheid sterk religieus van karakter: Gudbjerg (‘Berg van de
goden’), Galdbjerg (‘Berg van het offer’) en Albjerg (‘Berg van het altaar’).
Behalve deze clustering van sacrale plaatsnamen wijst ook de samenstelling
van het vondstmateriaal uit Gudme op het bestaan van één of meer cultus-
plaatsen. Onder de goudvondsten zijn sterk religieus geladen objecten goed
vertegenwoordigd. Naast bracteaten gaat het om dunne, met vermoedelijk
mythologische figuren bestempelde plaatjes goudfolie, het zogenaamde
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guldgubber.96 De plaatjes zijn slechts enkele centimeters groot en worden
vaak in grote aantallen bij elkaar gevonden, zodat hun interpretatie als votief-
plaatjes aannemelijk is. Ook een belangrijk deel van de bracteaten en andere
gouden objecten lijkt ritueel te zijn gedeponeerd.97 Dit geldt onder andere
voor de genoemde bracteaatschat die vermoedelijk bij de bouw of na het ver-
laten van een woonhuis als offer in een paalkuil is geplaatst.

Tot slot kan de centrale plaats Gudme worden gekarakteriseerd als een
belangrijk ambachts- en handelscentrum.98 Uit archeologisch onderzoek in
de nabijgelegen kustplaats Lundeborg blijkt, dat zich hier over een lengte van
800 meter een zwarte, houtskoolrijke vondstlaag uitstrekt. Hoewel herkenbare
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structuren niet zijn aangetroffen, wijst het vondstmateriaal op een gespeciali-
seerde ambachts- en handelslocatie die van de derde tot in de zevende eeuw
heeft gefunctioneerd. Tot de uitgevoerde ambachten horen in ieder geval
metaalbewerking (goud, zilver en brons), weven en het bewerken van been en
gewei. Op handel wijzen kleine gewichtjes, evenals Romeinse denarii en klei-
ne stukjes hakgoud die als betaalmiddel zijn gebruikt.99 Dat het via de zee
goed toegankelijke Lundeborg een veel bezochte haven vormde, blijkt uit de
aangetroffen scheepsnagels (maar liefst 8000!). Verondersteld wordt dat de
ambachtelijke activiteiten, handel en scheepvaart gecontroleerd werden door
de in Gudme woonachtige elite, die door participatie in internationale han-
delsnetwerken over luxe importen en bovenal goud kon beschikken.100

De geschetste situatie is ook van andere centrale plaatsen in Scandinavië
bekend, waarbij vooral de combinatie van genoemde elementen kenmerkend
is. Als bewoners van de royal hall(s) nemen één of meer leidinggevende fami-
lies binnen de nederzettingen een vooraanstaande plaats in. Zij controleren
de toegang tot luxe importen en hebben daardoor de mogelijkheid groepen
volgelingen te onderhouden. Ook de rituele manifestaties lijken – net als de
symboliek op bracteaten – gekoppeld aan politieke macht. Relevant hierbij is
dat de prominente plaats die rivieren en venen gedurende enkele duizenden
jaren bij rituele handelingen hebben ingenomen in de loop van de vijfde
eeuw ten einde komt.101 Zo worden bracteaten, behalve in deze natte contex-
ten, ook in nederzettingen gedeponeerd, waarna de plaatjes goudfolie gedu-
rende de zesde eeuw alleen nog in cultusplaatsen op het vasteland voorko-
men. Hoewel nog weinig cultusplaatsen bekend zijn, toont recent onderzoek
dat ze in ieder geval deels nabij halls hebben gelegen.102 Door de rituele han-
delingen te koppelen aan politieke macht en deze binnen de centrale plaat-
sen uit te (laten) voeren, worden ze in de publieke sfeer geplaatst. Dit biedt de
leidende families, als voornaamste participanten in de rituelen, de gelegen-
heid hun nauwe banden met de goden te demonstreren en zo hun vooraan-
staande positie te legitimeren.

De geografische omvang van de sociaal-politieke netwerken die vanaf de
laat-Romeinse tijd in zuidelijk Scandinavië tot ontwikkeling komen, is moei-
lijk vast te stellen. In tegenstelling tot huidige koninkrijken, bestaan er nog
geen duidelijk begrensde territoria en moet van een dynamische situatie wor-
den uitgegaan. De macht van een politiek leider hangt namelijk direct samen
met het netwerk van ondergeschikten dat hij door het uitdelen van kostbaar-
heden kan onderhouden; en de omvang van dit netwerk kan variëren. Op
grond van overeenkomsten en verschillen in samenstelling, uitvoering en
depositie van materiële cultuur doet Ringtved toch een poging binnen Zuid-
Scandinavië verschillende koninkrijken aan te wijzen (afb. 20).103 Zij onder-
scheidt hierbij vier sociaal-politieke eenheden. In de zesde eeuw lijkt het
geschetste proces van centralisatie zich te vervolgen en gaan ook deze in één
koninkrijk op, namelijk dat van de Denen. 

65Nieuwe bewoners van het terpengebied



Samenvattend kan worden gesteld dat de bracteaten, als politiek-religieus
geladen machtssymbolen, in een context van sociaal-politieke centralisatie
thuishoren. Zij vormen de insignia van een opkomende elite, die haar
machtspositie middels de controle over handel, goudcirculatie en religieuze
uitingen weet te versterken. Deze ontwikkeling leidt tot de vorming van
machtige koninkrijken die vanuit centrale plaatsen, zoals Gudme, worden
geregeerd.
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Bewoningshiaat in het Noord-Nederlandse terpengebied?

Terwijl de Scandinavische wereld kan worden gekenmerkt door een proces
van machtsvorming is in het Noord-Nederlandse terpengebied een volstrekt
andere ontwikkeling waarneembaar. Vanaf het midden van de derde eeuw is
hier en ook in het Hollandse kustgebied van een sterke afname van de bevolking
sprake. Verondersteld wordt dat beide gebieden in de periode voorafgaand
aan de introductie van bracteaten vrijwel zijn verlaten.104 De belangrijkste
argumenten voor een bewoningshiaat (toponiemen, aardewerk en metaal-
vondsten) zullen hier voor het terpengebied nogmaals worden besproken en
met nieuwe gegevens over de opbouw van terpen uit recente opgravingen
worden aangevuld. 

Naamkundig onderzoek wijst uit dat plaatsnamen met een oorsprong van
vóór de Volksverhuizingstijd in Westergo en Oostergo geheel ontbreken.105

Alleen in Groningen is een tiental voor-middeleeuwse plaatsnamen bekend.
Dit toont volgens Blok dat in het terpengebied – in tegenstelling tot bijvoor-
beeld Drenthe – alleen op bescheiden schaal sprake kan zijn geweest van
bevolkingscontinuiteit en dan met name in Groningen. 

Resultaten van recent onderzoek naar aardewerk en metalen voorwerpen
lijken het geschetste beeld te bevestigen. In een omvangrijke studie naar
inheems, handgemaakt aardewerk uit Westergo, Oostergo en het centrale
deel van het Groningse terpengebied presenteert Taayke een overzicht van de
momenteel bekende vondsten.106 Hieruit komt naar voren dat Westergo in de
loop van de derde eeuw massaal wordt verlaten; alleen Wijnaldum-Tjitsma en
Hatsum zijn nog bewoond, waarbij de bewoning van Wijnaldum uiterlijk
rond 350 ook ten einde komt.107 Hetzelfde beeld is zichtbaar in Oostergo, waar
voorbeelden van aardewerk uit de vierde eeuw nauwelijks voorhanden zijn.
Alleen in Hoogebeintum en Driesumerterp zou de bewoning zich continueren
tot in de Middeleeuwen. Het aardewerk onderstreept het beeld dat de veran-
deringen in Groningen minder ingrijpend zijn geweest. Hoewel ook hier sprake
is van een bevolkingsafname komt aardewerk uit de vierde eeuw nog op
diverse vindplaatsen voor.

Van Romeinse en vroegmiddeleeuwse detectievondsten, met name uit
amateur-collecties, zijn momenteel geen uitvoerige inventarisaties beschikbaar.
Alleen de vondsten uit Wijnaldum zijn deels gepubliceerd, zodat dit materiaal
hier als uitgangspunt wordt genomen. Als naar de ‘Germaanse’ fibulae wordt
gekeken, blijkt dat er maar liefst 20 uit de tweede en derde eeuw dateren.108

Typisch vierde-eeuwse mantelspelden zijn daarentegen schaars. Slechts twee
exemplaren kunnen aan deze periode, maar ook aan de eerste helft van de
vijfde eeuw worden toegewezen. Uit een inventarisatie van ‘Germaanse’ fibulae
uit Friesland en Noord-Holland komt een vergelijkbaar beeld naar voren: ver-
schillende typen mantelspelden uit de tweede en derde eeuw overheersen en
duidelijk vierde-eeuwse exemplaren ontbreken vrijwel.109 Ook onder de overige
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metaalvondsten uit Wijnaldum is de vierde eeuw met drie stukken (een fibula,
een haarnaald en een gesp van een heupgordel) slecht vertegenwoordigd.110

Het voorkomen van een tiental vierde-eeuwse munten in Wijnaldum is in de
discussie over continuiteit niet veelzeggend.111 Net als de overige Romeinse
munten zijn ze deels uit jongere, middeleeuwse contexten afkomstig en kunnen
ze langere tijd hebben gecirculeerd. 

Hoewel het vondstmateriaal uit het terpengebied een duidelijke tendens
laat zien, moeten de gepresenteerde patronen met voorzichtigheid worden
geinterpreteerd. Het is goed mogelijk dat we het handgemaakte aardewerk uit
de vierde eeuw nog onvoldoende herkennen. Relevant hierbij is dat het veelal
goed dateerbare importaardewerk, als gevolg van ontwikkelingen in het
Romeinse rijk zelf, vanaf de derde eeuw nauwelijks meer voorhanden is; en
zonder de associatie met dergelijke importen is de datering van het over het
algemeen eenvoudige, handgemaakte aardewerk bijzonder moeilijk.112 Ook
de metaalvondsten geven geen eenduidig beeld. Ondanks de sterke afname
van het aantal vondsten ten opzichte van de voorgaande periode zijn uit de
vierde eeuw wel degelijk vondsten bekend. Het is dan ook relevant de discussie
over bewoningscontinuiteit via een andere weg aan te snijden. Een mogelijkheid
hiertoe wordt geboden door de opgravingen in Wijnaldum en recent uitgevoerd
onderzoek naar verschillende steilkanten van terpen in Friesland en Groningen.
Deze bieden de mogelijkheid de opbouw van terpen gedurende de cruciale
vierde eeuw nader te bekijken. 

Een belangrijke bijdrage aan de discussie leveren de resultaten van de
opgravingen in Wijnaldum-Tjitsma (1991-1993). Behalve de dateringen van
het vondstmateriaal wijst namelijk ook de opbouw van de terp op een abrupte
onderbreking in de bewoning.113 De oudste bewoning dateert uit het laatste
kwart van de tweede eeuw na Chr. en vangt aan met de aanleg van een huis-
podium dat in verschillende fasen is uitgebreid. In de hierop volgende eeuw is
een geleidelijke ophoging van de terp zichtbaar. Deze wordt onderbroken aan
het eind van de derde of vroeg in de vierde eeuw. De Romeinse bewoningslagen
worden namelijk direct afgedekt door lagen die rond het midden van de vijfde
eeuw dateren. Dit beeld wordt onderstreept door 14C-dateringen: geen van de
gedateerde sporen kan in de periode tussen 300/325 en 425 worden geplaatst.114

Relevant voor de discussie is ook het steilkantonderzoek van de terp Heringa
bij Dongjum (1998).115 Van de resterende terpdelen zijn twee haaks op elkaar
staande steilkanten met een hoogte van ca. 3 m onderzocht. Uit een voorlopige
determinatie van het vondstmateriaal blijkt dat in de opbouw van de terp vijf
hoofdfasen onderscheiden kunnen worden. Relevant voor de hier gevoerde
discussie zijn de fasen 2 en 3. In de tweede fase (aanvang vierde kwart tweede
eeuw) wordt, net als in Wijnaldum, een kleine huisterp opgeworpen. Deze
wordt ook hier in meerdere fasen uitgebreid en tot ver in de derde eeuw gelei-
delijk aan opgehoogd. De Romeinse bewoningslagen worden afgedekt met
een 25 tot 30 cm dikke, homogene laag die bruingrijs van kleur is (fase 3). 
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Het uiterlijk van de laag verraadt dat het hier een akkerlaag betreft, wat door
micromorfologisch onderzoek wordt bevestigd. De bovenliggende lagen dateren
op zijn vroegst uit de vijfde eeuw, zodat de akkerlaag in deze en gezien de aan-
zienlijke dikte al in de vierde eeuw kan zijn gevormd. Dit betekent wellicht dat
de terp Heringa gedurende het bewoningshiaat als akker in gebruik is, waarbij in
de directe omgeving ten minste één woonplaats bewoond moet zijn gebleven.116

Hoewel minder duidelijk, komt een enigszins vergelijkbaar beeld naar
voren uit steilkantonderzoek dat de laatste jaren in Peins (1999) en de Groningse
wierden Englum (2000) en Wierum (2004) is uitgevoerd. Omdat geen van de
opgravingen nog is uitgewerkt, zullen hier alleen enkele voor de discussie
relevante resultaten worden genoemd. In Peins is een steilkant met een maxi-
male hoogte van 3,5 m blootgelegd. De opbouw van de terp vertoont een ver-
gelijkbare fasering als in Dongjum.117 Ook hier worden de fasen van Romeinse
en middeleeuwse bewoning van elkaar gescheiden door een akkerlaag, die
mogelijk eveneens uit de vierde eeuw dateert. Van het steilkantonderzoek in
Englum zijn op dit moment alleen de dateringen van het aardewerk beschik-
baar, zonder dat deze aan het profiel gekoppeld zijn. De samenstelling van de
vondsten vertoont het bekende patroon: ruim 1000 randscherven dateren uit
de Romeinse periode, waarna de Volksverhuizingstijd (inclusief de vijfde
eeuw) met slechts 7 randscherven is vertegenwoordigd.118 Ook de resultaten
van het onderzoek dat recentelijk in Wierum is uitgevoerd, passen goed binnen
het geschetste beeld. Uit de opbouw van het ruim 2 m hoge terpprofiel blijkt
continuiteit in bewoning vanaf de Midden-IJzertijd tot in de Romeinse periode.
De bewoningslagen uit het midden van de derde eeuw worden vervolgens
direct afgedekt door jongere lagen uit de zesde of zevende eeuw.119 Uit de
gepresenteerde gegevens kan worden geconcludeerd dat na de Romeinse
periode inderdaad sprake is van een bewoningshiaat. Hoewel enkele vierde-
eeuwse vondsten en mogelijk het als akkerland in gebruik blijven van de terpen
in Dongjum en Peins aantonen dat het terpengebied niet volledig is verlaten,
is er op zijn minst sprake van een sterke achteruitgang in de bevolkingsomvang.
Dit geldt met name voor Westergo en Oostergo; in het Groningse terpengebied
lijkt sprake van een grotere restbevolking. Een overtuigende verklaring voor
deze ontwikkeling is niet voorhanden. Gedacht is aan politiek-sociale onrust,
economische neergang als gevolg van het wegvallen van het Romeinse rijk en
verslechtering van de natuurlijke omstandigheden, maar geen van deze
hypothesen is goed te onderbouwen.120 Ook over de gebieden waar de voor-
malige terpbewoners naar toe trekken, bestaat onduidelijkheid.121

Ingrijpende veranderingen in de Volksverhuizingstijd

In de late vierde of vroege vijfde eeuw wordt het terpengebied na ruim een
eeuw opnieuw bewoond, waarna in korte tijd weer sprake is van een aanzienlijke
bevolkingstoename.122 Het is onwaarschijnlijk dat deze toename door natuur-

69Nieuwe bewoners van het terpengebied



lijke groei van de in het terpengebied achtergebleven restbevolking kan zijn
veroorzaakt. In navolging van Boeles en Van Giffen wordt vooral de laatste
jaren weer gedacht aan de komst van migranten. Dat er daadwerkelijk nieuwe
bevolkingsgroepen in het terpengebied verschijnen, zou blijken uit plotselinge
veranderingen in de bouwtraditie, de lay-out van de nederzetting, het graf-
ritueel en de samenstelling van de materiële cultuur:

1. De ruimtelijke indeling van terpnederzettingen is aan verandering onderhevig.
In Ezinge zijn de woonhuizen na de Romeinse periode niet langer radiaal
geordend, maar min of meer oost-west georiënteerd.123 In Wijnaldum is de
oriëntatie van de huizen gedurende de Romeinse periode NNO-ZZW; in de
Volksverhuizingstijd draaien de huizen een slag om en overheerst de oriëntatie
NNW-ZZO.124

2. Er verschijnen nieuwe typen huizen. In de Romeinse periode is sprake van het
ook op de zandgronden gebruikelijke woon-stalhuistype, waarbij vlechtwerk-
wanden kenmerkend zijn. In de Volksverhuizingstijd verschijnen voor het
eerst zogenaamde zodenhuizen, structuren waarvan de wanden uit opgestapelde
zoden bestaan.125 Hoewel in Wijnaldum nauwelijks paalkuilen zijn aangetroffen,
tonen de goed geconserveerde woonhuizen uit Leens (datering ca. 550-800)
en Foudgum (ca. 600-800) dat het houten skelet onderdeel van de constructie
blijft vormen.

3. Hutkommen vormen een nieuw type bijgebouw, specifiek voor ambachtelijke
activiteiten (vermoedelijk vooral weven). Hoewel de introductie van de hutkom
in de vijfde eeuw voor verschillende terpen, waaronder Wijnaldum, kan worden
aangetoond, is het moment waarop de eerste hutkommen in het terpengebied
verschijnen onzeker.126 Op de Drentse zandgronden komen deze bijgebouwen
al in de Romeinse periode voor en ook in Tritsum kunnen enkele vrij zeker
vóór de Volksverhuizingstijd worden gedateerd.127 Het verschijnen van hut-
kommen kan dan ook niet langer als indicatie voor de komst van migranten
worden gebruikt.

4. Nadat het grafritueel zich vele eeuwen vrijwel aan het archeologische oog
heeft onttrokken, zijn vanaf de Volksverhuizingstijd voor het eerst grafvelden
herkenbaar.128 Het meest bekende en enige goed gepubliceerde grafveld is dat
van Oosterbeintum.129 De weinige graven uit de Romeinse periode tonen dat
de dode is gecremeerd en de crematie niet automatisch in een urn en veelal
zonder bijgaven is begraven. In de Volksverhuizingstijd blijft crematie voorkomen,
nu in combinatie met inhumatie. Relevant is dat de crematieresten vrijwel
altijd in een urn worden bijgezet en, net als de inhumatiegraven, over het alge-
meen van bijgiften zijn voorzien. Hierdoor zijn ze archeologisch voor het eerst
goed herkenbaar. 
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5. Op het gebied van materiële cultuur is het verschijnen van zogenaamd Angel-
saksisch aardewerk kenmerkend voor de Volksverhuizingstijd.130 Dit met fijn
granietgruis gemagerde aardewerk heeft een glad oppervlak en kan uitbundig
zijn versierd. Vooral de versierde exemplaren zijn gedurende de vijfde en zesde
eeuw geliefd als urn.

6. Naast het ‘echte’ Angelsaksische aardewerk komt een eenvoudige, onversierde
variant voor, in ongeveer dezelfde baksels en vormen.131 Dit aardewerk vertoont
typologisch een duidelijke breuk met het handgemaakte aardewerk uit de
voorgaande periode.132

7. Belangrijke gidsartefacten voor de Volksverhuizingstijd zijn mantelspelden, waar-
onder kruisvormige fibulae, gelijkarmige fibulae en zogenaamde small long
brooches en great square-headed brooches.133 Deze fibulatypen gaan typologisch
niet terug op de bekende Romeinse voorbeelden en verschijnen in het terpenge-
bied voor het eerst gedurende de late vierde en eerste helft van de vijfde eeuw.

8. De gouden bracteaten die in dit artikel centraal staan, vormen een nieuw type
sieraad dat gezien de korte gebruiksduur tevens als kenmerkend voor de
Volksverhuizingstijd kan worden beschouwd. Enkelzijdig bestempelde hangers
zijn uit de Romeinse tijd onbekend.

Een ‘Angelsaksische invasie’: van Beetgum tot Wijnaldum

Al in de late negentiende eeuw wordt de deeltijds als conservator bij het Fries
Museum aangestelde Pieter Boeles geconfronteerd met terpvondsten die
sterk afwijken van het tot dan bekende ‘Friese’ materiaal.134 In de eerste plaats
gaat het om het versierde Angelsaksisch aardewerk, waarvan verschillende
complete potten bij de afgraving van de terp Besseburen bij Beetgum aan het
licht komen.135 Daarnaast zijn ten tijde van Boeles al enkele kruisvormige
fibulae bekend, die bij een onderzoek naar het grafveld van Hoogebeintum
voor het eerst in associatie met Angelsaksische urnen worden aangetroffen.
Slechts enkele jaren na de eerste kennismaking komt Boeles tot de overtuiging
dat de vondsten dateren uit de Volksverhuizingstijd en met een Angelsaksische
migratie uit overbevolkte streken aan weerszijden van de benedenloop van de
Elbe verband houden.136 Het veelvuldig voorkomen van Angelsaksisch aardewerk
en kruisvormige fibulae op de Friese terpen, in combinatie met de introductie
van een nieuw grafgebruik en het abrupt afbreken van de inheemse aarde-
werkproductie, zouden hierbij wijzen op een ware invasie die omvangrijk en
gewelddadig moet zijn geweest. Tegelijk vormt het voortbestaan van de Friezen-
naam een aanwijzing dat de invasie geen ondergang voor het Friese volk heeft
betekend; de ‘oude’ Friezen zouden met de nieuwkomers in een Anglo-Friese
samenleving opgaan die de oude volksnaam handhaaft.137
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Doordat Boeles goed op de hoogte is van de internationale literatuur en de
belangrijkste historische bronnen kent, is hij in staat de Friese situatie te verge-
lijken met die in Engeland. Zo gaat hij er vanuit dat het inroepen van militaire
steun uit het Saksische gebied, zoals dat specifiek voor Kent is overgeleverd,
de aanleiding heeft gevormd van de Angelsaksische invasie in Engeland en ook
in het Friese terpengebied.138 Tevens verwijst Boeles naar de bekende Historia
ecclesiastica, waarin Beda de veroveraars van zijn land onderscheidt in Saksen,
Angelen en Juten.139 Hoewel hij betwijfelt of de individuele etnische groepen
archeologisch traceerbaar zijn, wordt de overheersende rol die Saksen en Angelen
bij de migratie hebben gespeeld volgens hem door de genoemde vondsten van
aardewerk en fibulae bevestigd.

Belangrijk in de felle discussies die naar aanleiding van Boeles’ migratie-
theorie uitbreken, zijn de ontdekkingen die Van Giffen tijdens zijn beroemde
terpopgraving in Ezinge doet (1931-1943).140 De opbouw van de terplagen
vertoont na de Romeinse periode een opmerkelijke onderbreking: de lagen
met Romeins vondstmateriaal worden afgedekt met een vlakdekkende, lemige
aslaag die rond 400 is gedateerd. Interessant is dat in deze laag een groot aantal
rechthoekige kuilen is gegraven, die met tentvormige bouwsels (Grübenhauser)
in verband worden gebracht.141 Van Giffen ziet de brandlaag en het plotseling
verschijnen van een nieuw type woning – zonder overigens naar Boeles te ver-
wijzen – als bewijzen voor een nicht ganz friedliche angelsäksische Einwande-
rung.142 De nieuwkomers zouden gezien het aangetroffen vondstmateriaal
(Angelsaksisch aardewerk en enkele kruisvormige fibulae) uit het mondings-
gebied van de Elbe en de Weser afkomstig zijn.

Ondanks de ontdekkingen te Ezinge, die de door Boeles geopperde migra-
tie lijken te bevestigen, vormt de hevige kritiek op de tweede druk van Boeles’
Friesland tot de elfde eeuw het begin van een lange periode, waarin het idee
van een gewelddadige invasie, gevolgd door de vorming van een Anglo-Friese
samenleving, als onhoudbaar wordt geacht.143 Ook nieuw aangedragen argu-
menten, voortkomend uit fysisch-antropologisch en naamkundig onderzoek,
hebben weinig invloed op de heersende opinie.144 Daarbij komt dat migratie-
modellen in de jaren zestig en zeventig sterk worden bekritiseerd en het niet
langer als vanzelfsprekend geldt veranderingen in materiële cultuur op deze
wijze te verklaren. Onder invloed van met name het nederzettingsonderzoek
van Waterbolk in Drenthe, waar de middeleeuwse nederzettingen teruggaan
tot in de prehistorie, komt de nadruk in de Nederlandse archeologie te liggen
op lange termijn-continuiteit.145

Vooral de resultaten van de aardewerkstudie van Taayke, onderbouwd
door de resultaten van het archeologisch onderzoek in Wijnaldum, dwingen de
huidige generatie archeologen echter opnieuw met de mogelijkheid van
migratie rekening te houden. Een belangrijke fase in de discussie over bewo-
ningscontinuiteit en migratie wordt ingeluid met de start van het ‘Frisia-project’
(1997).146 Binnen dit onderzoeksproject staat de studie naar ‘alle relevante
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aspecten’ van het Friese gebied vanaf de laat-Romeinse periode centraal.
Relevant voor de discussie is verder dat de eerste resultaten van het onderzoek
in Wijnaldum worden gepubliceerd (1999).

In de publicatie die ter introductie van het Frisia-project verschijnt is de
veranderde houding ten opzichte van de Volksverhuizingstijd direct merk-
baar. De sterke achteruitgang in bewoning van het terpengebied wordt
onderstreept en de vijfde-eeuwse herbewoning met de komst van migranten
in verband gebracht. Over het karakter van de migratie gaat Heidinga zelfs
verder dan Boeles en Van Giffen, hoewel deze niet langer in een gewelddadig
daglicht wordt geplaatst: ‘The continuation of the name ‘Frisians’ restrained
both parties (de voor- en tegenstanders van de migratietheorie, JN) from
assuming any too drastic an ethnic change. Now, though, we must seriously
consider such a change, camouflaged by continuity of name.’147 Ondanks dat
de sterke overeenkomsten in materiële cultuur tussen het terpengebied en
met name Noord-Duitsland en Zuid-Denemarken worden benadrukt, worden
de samenstelling en etnische achtergrond van de groep(en) migranten helaas
niet verder toegelicht.

In de Wijnaldum-publicatie houdt Heidinga zich opnieuw op de vlakte en
wordt slechts van ‘Angelsaksische’ migranten gesproken.148 Ook Gerrets en De
Koning wijden niet uit over de veronderstelde migratie en beperken zich tot
de uitspraak dat de migranten uit het oostelijke Noordzeegebied afkomstig
zijn.149 In een gelijktijdig verschenen artikel is Gerrets specifieker en wordt
verondersteld dat Sleeswijk-Holstein en het kustgebied tussen Elbe en Weser
vermoedelijke herkomstgebieden zijn. Migratie uit andere delen van het oostelijk
Noordzeegebied is echter niet uit te sluiten, zodat hij liever spreekt van een
‘heterogene mix van mensen met een gezamenlijk Germaanse achtergrond’.150

De herkomst van de migranten opnieuw bekeken

Voor het bepalen van de herkomst van de nieuwe bewoners van het Engelse
en Noord-Nederlandse gebied wordt van oudsher gebruik gemaakt van zowel
historische als archeologische bronnen. Hoewel de historische gegevens uit-
sluitend betrekking hebben op de Engelse situatie, wijzen de sterke overeen-
komsten in materiële cultuur tussen beide gebieden op een gemeenschappelijk
herkomstgebied van de immigranten. Verschillende materiaalstudies hebben
aangetoond dat Beda het in zijn Historia ecclesiastica vermoedelijk bij het rechte
eind heeft om de kerngebieden van Saksen, Angelen en Juten – respectievelijk
de Elbe-Weser-driehoek, Sleeswijk-Holstein en Jutland – als belangrijkste
herkomstgebieden aan te wijzen.151 Hoewel de koppeling van historisch
bekende, etnische labels aan gebieden met een specifieke materiële cultuur
tegenwoordig niet meer als vanzelfsprekend geldt, lijkt de veronderstelde
associatie voor de genoemde regio’s wel degelijk historische waarde te hebben.152

Relevant hierbij is het voorkomen van gebiedsnamen die naar Saksen
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(Nedersaksen), Angelen (Angeln) en Juten (Jutland) verwijzen in de regio’s waar
zich specifieke cultuurelementen lijken te concentreren.153 Voor het Noord-
Nederlandse terpengebied zal hier worden bepaald naar welke van deze
gebieden de genoemde vernieuwingen in materiële cultuur, het grafritueel en
huizenbouw zijn terug te voeren.

Een belangrijke bijdrage aan de discussie wordt geleverd in de onlangs
verschenen afstudeerscriptie van Brouwer. Deze richt zich op de reeds door
Boeles en Van Giffen met migranten in verband gebrachte kruisvormige fibulae.154
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21 Geografische spreiding van vroege kruisvormige fibulae (naar: Reichstein 1975, fig. 1 en 9 (Stufe

C3/D1), aangevuld met Brouwer 2004, fig. 4.1 (type FA1). 1. Midlum, 2. Wijnaldum, 3. Dongjum, 

4. Beetgum, 5. Witmarsum, 6. gemeente Dongeradeel
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In het onderzoek van Brouwer worden de uit het Friese terpengebied afkomstige
mantelspelden in de eerste plaats opnieuw typologisch geordend en gedateerd.
Vervolgens wordt aan de hand van stilistische overeenkomsten en verschillen
met omliggende regio’s bepaald of de stukken importen vormen of lokaal zijn
geproduceerd. De vroegste kruisvormige mantelspelden (type FA1, ofwel type
Witmarsum) worden gedateerd tussen 380 en 450 na Chr. Gezien de concen-
tratie van overeenkomstige stukken in Noord-Duitsland wordt import uit
deze regio verondersteld (afb. 21). De jongere typen (vanaf 425) lijken voor
het grootste deel lokaal te zijn vervaardigd; alleen drie fibulae uit Midlum,
Wijnaldum en Zweins vormen wellicht importstukken.155 De stukken zijn ver-
moedelijk afkomstig uit Scandinavië, waarbij Zuid-Noorwegen in het eerste
geval het meest waarschijnlijke herkomstgebied vormt.156

Het gelijktijdig verschijnen van de vroegste kruisvormige fibulae in zowel
het Friese terpengebied als in Engeland gedurende de late vierde of vroege
vijfde eeuw bevestigt de veronderstelde migratie uit een gemeenschappelijk
gebied. Relevant voor de interpretatie van de Friese vondsten in het vervolg
van dit verhaal is dat de vroegste mantelspelden uit het Engelse Kent volledig
onbekend zijn; deze regio lijkt niet door de eerste migranten te zijn aangedaan. 

Dat het Noord-Duitse kustgebied een belangrijk herkomstgebied van de
eerste migranten vormt, wordt onderstreept door het vroege Angelsaksisch
aardewerk. Boeles heeft er reeds op gewezen dat er een duidelijke verwantschap
bestaat met materiaal uit het mondingsgebied van Weser en Elbe en uit Slees-
wijk-Holstein.157 Deze verwantschap is het meest duidelijk met eerstgenoemde
regio, waar goede parallellen voor het merendeel van de aardewerkvormen uit
het terpengebied bekend zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de potten met deuken
of bobbels – de zogenaamde Buckelurne – die een kenmerkend cultuur-
element voor noordelijk Nedersaksen vormen.158 Knol merkt op dat de overeen-
komsten tussen het aardewerk uit het terpengebied en de vermeende her-
komstgebieden van de migranten in sommige gevallen zo sterk zijn dat van
rechtstreekse import kan worden uitgegaan.159

Het gebruik van dit aardewerk als urnen en de functie van onder andere
kruisvormige fibulae als bijgiften kan eveneens worden teruggevoerd naar
genoemde regio’s. Dit geldt ook voor het grafritueel zelf.160 Zo komen in het
mondingsgebied van Weser en Elbe al vanaf ca. 300 bijzettingen in zowel 
crematie- als inhumatiegraven voor. Hoewel in het oostelijke deel van Sleeswijk-
Holstein de doden uitsluitend zijn gecremeerd, is in de westelijk kustzone ook
de combinatie met inhumatie zichtbaar. Schön heeft de inhumaties uit de
Weser-Elbe-Driehoek nader onderzocht en neemt een patroon waar dat ook
in het grafveld van Oosterbeintum is aangetoond.161 Er is sprake van een grote
variatie in de oriëntatie van de graven en de ligging van de dode; deze kan
zowel op de rug, op de buik als met opgetrokken knieën op de zij zijn begraven.

Om een beeld te krijgen van het oorsprongsgebied van de bouwtraditie
met zodenwanden zijn gegevens uit het Nederlands-Duitse en West-Deense
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kustgebied beschikbaar. Wat betreft Nederland dateren enkele voorbeelden
van buiten het terpengebied uit de Romeinse periode. Zo zijn in Noord-Holland
en op Texel zodenstructuren opgegraven, waarbij vooral de laatste sterke
overeenkomsten met de huizen uit Wijnaldum vertonen.162 Hoewel opgravingen
in Noord-Duitsland (met name Feddersen Wierde) aantonen dat de traditionele
boerderij met vlechtwanden hier in gebruik blijft, zijn zowel uit de Elbe-Weser-
driehoek als Sleeswijk-Holstein woonhuizen met ‘zodenwanden’ bekend
(Romeinse tijd en Middeleeuwen).163 Opmerkelijk is dat de zoden hier niet de
eigenlijke muur vormen, maar als een soort fundament van de vlechtwerk-
wanden dienen of ter versteviging tegen de buitenzijde van het vlechtwerk
zijn opgeworpen. Alleen op Sylt, het meest noordelijke eiland aan de westkust
van Sleeswijk-Holstein, komen huizen met echte zodenwanden voor.164 Ook
in Jutland ontwikkelt het Romeinse boerderijtype met vlechtwerkwanden
zich verder in de vroege Middeleeuwen.165 In het westelijk kustgebied doet de
situatie echter sterk denken aan Wijnaldum: hier zijn eveneens zoden voor de
constructie van vrijstaande wanden gebruikt.166 Voor de herkomst van de
bouwtraditie van zodenwanden lijken de westelijke kustzones van Jutland en
Sleeswijk-Holstein dan ook de meest waarschijnlijke gebieden. Een oorsprong
in de Elbe-Weser-driehoek is echter niet uit te sluiten, aangezien men ook
hier met het gebruik van zoden als bouwmateriaal bekend was. Vanwege een
tekort aan hout kan in het nieuw bewoonde gebied zijn overgegaan op het
vervangen van de traditionele vlechtwerkwanden door opgestapelde zoden.

Na een periode waarin kruisvormige fibulae en Angelsaksisch aardewerk
door immigranten uit het oostelijke Noordzeegebied zijn meegebracht,
breekt een fase aan waarin beide typen objecten lokaal worden vervaardigd
(na ca. 425).167 Sterke overeenkomsten met fibulae en aardewerk uit Noord-
Duitsland zijn echter nog steeds zichtbaar, een aanwijzing dat onderling
nauwe contacten blijven bestaan. Dat ook in de deze periode met migratie
rekening moet worden gehouden, toont het rijke vondstmateriaal uit Kent.
Kenmerkend voor de late 5de en vroege 6de eeuw is het verschijnen van nieuwe
cultuurvormen die een sterke binding met Jutland vertonen en met de komst
van migranten uit deze regio in verband worden gebracht.168 Naast aardewerk
en zogenaamde relief brooches wijzen vooral bracteaten in deze richting (afb.
22). De momenteel bekende bracteaten (ruim 20) behoren, op één exemplaar
na, tot het Scandinavische type D. Hoewel de hangers in ieder geval deels
lokaal zijn vervaardigd, komt de nauwe verwantschap met Jutland in de uit-
voering en aangebrachte beeldtaal duidelijk tot uiting.169

De bracteaten uit het Friese terpengebied vertonen een zelfde beeld. 
De beschreven hangers dateren grofweg uit de eerste helft van de zesde eeuw,
waarbij het voornamelijk lokale producten lijkt te betreffen. Alleen de C-brac-
teaat uit Dokkum kan met enige zekerheid als importstuk worden beschouwd.
Parallellen voor dit stuk zijn bekend uit Denemarken, Noorwegen en Zweden.
De overige bracteaten zijn eveneens duidelijk Scandinavisch van karakter,
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waarbij de B-bracteaat uit Wijnaldum en vooral de D-bracteaten uit Achlum
en Ferwerd op een sterke binding met Jutland wijzen (afb. 22). Interessant is dat
deze verwantschap volgens Seebold ook in de afwijkende benaming van Friezen
in enkele historische bronnen , waaronder de Beowulf, tot uitdrukking komt.170

Friezen worden hierbij gelijkgesteld aan ‘Eoten’, ofwel Juten, wat een verwijzing
naar het herkomstgebied van de zesde-eeuwse migranten lijkt te vormen.

77Nieuwe bewoners van het terpengebied

22 Geografische spreiding van D-bracteaten. De exemplaren uit Mackeprang’s Jutland group 1 en North

Jutland-West Sweden group 1 zijn weergegeven met respectievelijk zwarte en witte symbolen. 

Grote symbolen: twee of meer objecten (naar: Chadwick Hawkes/Pollard 1981, fig. 1)



Samenvattend kan worden gesteld dat er zowel in het Noord-Nederlandse
terpengebied als in oostelijk Engeland aanwijzingen bestaan voor de komst
van immigranten gedurende de Volksverhuizingstijd. Verder blijkt dat er geen
sprake kan zijn van een eenmalige, grootschalige migratie, maar van een
lange periode (ruim 100 jaar!) van meerdere migratiefasen. Aannemelijk is dat
gedurende een langere periode groepen in genoemde gebieden zijn neer-
gestreken, waarbij ten minste twee fasen archeologisch onderscheiden kunnen
worden:

De eerste fase vangt aan in de eerste helft van de vijfde eeuw en mogelijk zelfs
al enkele decennia eerder (afb. 23). Kenmerkend voor deze fase is het verschijnen
van de eerste kruisvormige fibulae, evenals Angelsaksisch aardewerk in het
Noord-Nederlandse terpengebied en oostelijk Engeland (met uitzondering
van Kent). Beide vondstcategorieën spelen een rol in het gewijzigde grafritueel:
het aardewerk als urnen en de fibulae als bijgiften. Als oorsprongsgebied van
deze elementen komen Sleeswijk-Holstein en het mondingsgebied van Weser
en Elbe, de vermoedelijke woongebieden van Angelen en Saksen, in aanmerking.
Onzeker is of hetzelfde geldt voor het verschijnen van zodenwanden; in het geval
van een oorsprong in Jutland is vermoedelijk van een introductie gedurende
de tweede fase sprake. Het is niet mogelijk specifieke regio’s binnen het terpen-
gebied met groepen Angelen en Saksen in verband te brengen. Daarvoor zijn
momenteel onvoldoende gegevens beschikbaar over vondstcategorieën die
kenmerkend zijn voor één van beide regio’s en wellicht etnisch geduid kunnen
worden. 

De tweede fase kan worden gekenmerkt door het verschijnen van een nieuw
element in de materiële cultuur: gouden bracteaten (afb. 24). Deze vondst-
groep heeft een begindatering rond 450, maar lijkt pas vanaf de late vijfde
eeuw buiten Scandinavië voor te komen. Behalve in het terpengebied en oostelijk
Engeland zijn bracteaten nu ook bekend uit Kent. Hoewel het merendeel van
de sierraden lokaal lijkt te zijn geproduceerd, zijn duidelijke relaties met
Scandinavië en vooral met Jutland zichtbaar. Dat de migratieroute in deze
periode helemaal tot zuidelijk Noorwegen kan hebben gereikt, blijkt uit de
vondst van een kruisvormige fibula die vermoedelijk in deze regionen is
geproduceerd.171 Een ondersteuning van het idee dat de migranten die het
terpengebied en Kent aandoen een gemeenschappelijke achtergrond hebben
en onderlinge (familie-)relaties blijven onderhouden, vormt de uitvoering
van gouden statusgoederen uit de zevende eeuw. De overeenkomsten tussen
de stukken uit beide gebieden zijn zo sterk dat van een ‘Fries-Kentse groep’
kan worden gesproken.172

Een Scandinavische invloedssfeer gedurende de zesde eeuw

Een boeiend aspect van de Volksverhuizingstijd is, dat het verschijnen van
nieuwe bevolkingsgroepen in Engeland en Friesland aan de basis lijkt te staan
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23  Veronderstelde migratieroute van Angelen en Saksen, tijdens de eerste migratiefase

24 Veronderstelde migratieroute van Juten en Noren, gedurende de tweede migratiefase



van een proces van machtsvorming, zoals in de productie van gouden bractea-
ten en statussymbolen uit de ‘Fries-Kentse groep’ tot uiting komt. De vraag is
in hoeverre beide zaken met elkaar verband houden en op welke wijze nieuw-
komers een bijdrage hebben geleverd aan de sociaal-politieke ontwikkeling
in beide gebieden. Voordat deze vraag voor de Friese situatie kan worden uit-
gewerkt, is het van belang te bepalen wat we ons bij de groepen migranten uit
de eerste en tweede fase moeten voorstellen.

Het onderzoek naar de Angelsaksische migratie kent in de Engelse
archeologie een lange traditie, waarbij momenteel twee uiteenlopende
modellen worden aangehouden.173 In het eerste model, aangeduid als het
‘elite-dominantiemodel’, wordt het aandeel van nieuwkomers als uiterst
gering gezien; het gaat hierbij om een (militaire) elite die een dominante
positie weet in te nemen ten opzichte van de inheemse bevolking. Het tweede
model, aangeduid als het ‘massa-migratiemodel’, gaat uit van een grootscha-
ligere immigratie en een vermenging met inheemse groepen. 

Om te bepalen welk model voor de Nederlandse situatie van toepassing is,
moet op een belangrijk verschil met de Engelse situatie worden gewezen. In
tegenstelling tot Engeland, arriveren de migranten niet in een bevolkt gebied,
maar in een grotendeels verlaten regio. Indicaties voor de omvang van de

80 Johan Nicolay

25 Geografische spreiding van Angelsaksisch aardewerk in het Friese terpengebied. Grote symbolen:

twee of meer objecten (naar: Knol 1993, fig. 57)
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migratie vormen het grote aantal nederzettingen waar Angelsaksisch aardewerk
is aangetroffen, evenals hun geografische spreiding over vrijwel het gehele
Friese (afb. 25) en ook Groningse terpengebied. Het frequent voorkomen van
dit nieuwe aardewerktype is ook Boeles opgevallen en vormt voor hem een
belangrijke aanwijzing voor het ‘universeel karakter der invasie’.174 Dat deze
volksverhuizing zich over een langere tijd kan hebben voltrokken, tonen de
sterke overeenkomsten in uitvoering die gedurende 2 a 3 generaties tussen
het aardewerk uit het grafveld van Issendorf (Nedersaksen) en enkele Engelse
grafvelden zichtbaar zijn.175 Een zelfde patroon kan worden waargenomen in
Sleeswijk-Holstein, waar de bevolking een geleidelijke afname vertoont die al
aanvangt voordat de eerste migranten in het terpengebied verschijnen.176

Anders is de situatie rond 500, als de overwegend uit het Angelse en Saksische
gebied afkomstige groepen zich reeds in grote delen van het terpengebied
hebben gevestigd. De nieuwe migranten arriveren in een bewoond gebied,
waar het beschikbare woonareaal beperkter voorhanden zal zijn geweest.
Betekent dit dat de tweede groep immigranten, afkomstig uit Scandinavië,
minder omvangrijk is geweest dan de eerste? De weinige vondsten van brac-
teaten lijken inderdaad op een kleinere groep migranten te wijzen. Hoewel
gouden hangers en handgemaakt aardewerk uiteraard niet direct vergelijkbaar
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26 Geografische spreiding van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers 

in het Friese terpengebied. Grote symbolen: twee of meer objecten. 1. Achlum, 

2. Hitzum, 3. Wijnaldum, 4. Wieuwerd, 5. Ferwerd, 6. Dokkum, 7. De Valom
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zijn, wordt dit beeld onderstreept door de beperkte geografische spreiding van
de momenteel bekende bracteaten. Binnen het terpengebied is de ‘clustering’
in twee kleine regio’s zichtbaar (afb. 26).177 De hangers vertonen in de eerste
plaats een concentratie in de noord-westhoek van Westergo. Daarnaast zijn
twee bracteaten, waaronder het enige vermoedelijke importstuk, aangetroffen
in noordelijk Oostergo. De bracteaat uit De Valom is van oorsprong mogelijk
uit dezelfde regio afkomstig.

Voor de bestudering van het proces van machtsvorming zijn vooral de
zesde-eeuwse migranten relevant, aangezien zij bekend waren met het proces
van politieke centralisatie, zoals dat zich al ruim een eeuw in hun thuisland
had voltrokken.178 De rol van Scandinavische nieuwkomers bij de opkomst van
Fries koningschap komt archeologisch tot uiting in de genoemde verspreiding
van gouden bracteaten. Deze symbolen van de Scandinavische wereldorde
en ideologie zijn vooral afkomstig uit delen van Westergo en Oostergo waar
zich ook de belangrijkste gouden statussymbolen uit de zevende eeuw concen-
treren. Interessant is dat juist in deze regio’s, op één vondst uit het Groningse
Kantens na, alle uit het terpengebied bekende objecten met runeninscripties
uit de zesde en zevende eeuw zijn aangetroffen (afb. 27). 
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27 Geografische spreiding van vroegmiddeleeuwse objecten met runeninscripties uit het Friese terpen-

gebied, zesde-zevende eeuw: 1. Harlingen, 2. Arum, 3. Wijnaldum, 4. Hitzum, 5. Britsum, 6. Ferwerd,

7. Hogebeintum, 8. Hantum (naar: Looijenga 1993, tabel 1; dez. 1996, 91-92) 

Westergo

Oostergo



De invloedrijke positie van de zesde-eeuwse immigranten wordt onderstreept
door de wijze waarop onder andere gouden statusobjecten zijn gedeponeerd.
Cruciaal hierbij is dat de stukken uit de Volksverhuizingstijd en ook uit de
vroege Middeleeuwen niet in natte contexten, maar op terpen zijn aangetroffen.
Net als in de Scandinavische wereld gaat het hierbij voor een belangrijk deel om
vermoedelijk ritueel gedeponeerde objecten.179 Zich baserend op de geografische
verspreiding van bracteaten en de wijze van depositie (depot versus graf)
onderscheidt Andrén binnen Scandinavië en het Noord-Europese continent
drie regio’s: een centrale regio en twee meer perifere gebieden (afb. 28). Relevant
voor deze studie is dat het Nederlands-Duitse terpengebied onderdeel vormt van
de centrale, Zuid-Scandinavische wereld, waar sprake is van (rituele) depositie
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28 Geografische spreiding van ‘Scandinavische’ bracteaten en hun wijze van depositie. Cirkel: grafgift,

driehoek: (ritueel) depot, stippellijn: geografische scheiding tussen beide depositievormen

(gebaseerd op Andrén 1991, fig. 3, aangevuld met enkele Nederlandse vondsten)



in een nederzettingscontext. In Noorwegen, in Engeland en zuidelijker op het
continent daarentegen, zijn bracteaten uitsluitend bekend uit graven. Dit geldt
ook voor de enige buiten het Fries-Groningse terpengebied aangetroffen
bracteaten uit Nederland: een bracteaat uit Rhenen (Utrechtse Heuvelrug)
en twee exemplaren uit Loenen (Veluwe) zijn afkomstig uit een grafcontext.180

Om een voorstelling van de Scandinavische nieuwkomers en hun sociaal-
politieke achtergrond te kunnen maken, is een vergelijking met de uit historische
bronnen relatief goed bekende Bataven interessant. Zo weten we dat een nieuwe
bevolkingsgroep kort voor het begin van de jaartelling in het Midden-Neder-
landse rivierengebied is neergestreken. Volgens de Romeinse geschiedschrijver
Tacitus vormen zij een afsplitsing van de in Zuid-Duitsland wonende Chatten.
Gesteund door de Romeinse overheid zijn zij met restgroepen van de oor-
spronkelijke bewoners van het rivierengebied in een nieuw stamverband met
de naam ‘Bataven’ opgegaan. Aangezien de vooraanstaande Bataaf Julius
Civilis van koninklijke afstamming is, lijkt het hier te gaan om enkele leden
van de Chattische top-elite, die met hun volgelingen een nieuw heenkomen
hebben gezocht. Hoewel de situatie in het vijfde-eeuwse terpengebied niet
direct vergelijkbaar is, kan ook hier worden uitgegaan van elitefiguren die met
hun volgelingen Noord-Nederland hebben aangedaan.181 Dat deze figuren tot
de (koninklijke) topelite hebben behoord, kan gezien het ontbreken van ‘echte’
statusgoederen, zoals gouden hals- en armringen, niet worden aangetoond.
Desondanks weet juist deze groep binnen het terpengebied een dominante
positie in te nemen. De beste verklaring hiervoor is dat de nieuwkomers
onderdeel uitmaken van een uitgebreid en machtig elitenetwerk, waarbinnen
vooral de Scandinavische koningshuizen een centrale positie innemen. Dit
netwerk voorziet de nieuwkomers niet alleen van een machtig (militair) instru-
ment, maar ook van de benodigde kostbaarheden om de beoogde positie te
verwerven. Vooral de beschikking over kostbaarheden is voor de aristocratische
nieuwkomers van belang. Met behulp van onder andere gouden bracteaten
hebben zij namelijk de mogelijkheid anderen aan zich binden en zo hun
machtspositie binnen het terpengebied te versterken. Niet minder belangrijk
is de gunstige geografische ligging van Westergo en Oostergo ten opzichte van
de handelsroutes over zee.182 Hierdoor kunnen beide gebieden optimaal parti-
ciperen in interregionale uitwisselingsnetwerken en zo de beschikbaarheid
over kostbaarheden op de langere termijn waarborgen. 

De nieuwe machthebbers houden gedurende een groot deel van de zesde
eeuw binding met hun herkomstgebied en het valt niet uit te sluiten dat het
terpengebied zelfs enige tijd politiek onderdeel van een Deens koninkrijk
heeft uitgemaakt. Zo blijven de nieuwe bewoners de voor de Scandinavische
wereld zo kenmerkende bracteaten produceren en gezien de aanwezige slijtage-
sporen intensief gebruiken. Daarnaast wordt in het terpengebied gebruik
gemaakt van het runenschrift, waarbij zelfs een voor het Friese en Engelse
gebied kenmerkend runenalfabet tot ontwikkeling komt.183 Van groot belang is
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ook, dat goud gedurende de zesde en zevende eeuw niet in graven is meegegeven,
maar volgens de Zuid-Scandinavische traditie vooral binnen nederzettingen als
(rituele) depots is begraven. Dit wijst erop dat de binding met het thuisland
zich niet heeft beperkt tot (handels-)contacten, maar dat het terpengebied
gedurende langere tijd onderdeel van een Scandinavische ideeënwereld is blijven
uitmaken; zowel op sociaal-politiek en cultureel, alsook op ideologisch gebied.

Ter afsluiting: een machtscentrum in noordelijk Westergo

Dat de Scandinavische nieuwkomers succesvol zijn, tonen de rijke archeolo-
gische vondsten uit de eerste helft van de zevende eeuw. Net als in het Scandi-
navië uit de voorafgaande eeuwen kan voor het terpengebied gesproken worden
van een ‘gouden eeuw’. Verspreid over het terpengebied is maar liefst anderhalve
kilo goud aangetroffen, bestaande uit enkele goudschatten en vele tientallen
losse sieraden en munten. De vondsten tonen een clustering in Friesland,
waar ook de belangrijkste statussymbolen zijn aangetroffen. Het merendeel van
de gouden objecten is afkomstig uit één van de regio’s waar ook de bracteaten
zich concentreren, namelijk noordelijk Westergo.184 Onder de goudvondsten
uit deze regio bevinden zich enkele met rode halfedelsteen (almandijn) inge-
legde sieraden, waarvan de indrukwekkende fibula van Wijnaldum (afb. 29)
en de gesp uit Dronrijp de absolute topstukken vormen. Vergelijkbare sieraden
zijn bekend uit graven van Scandinavische, Engelse en Merovingische koningen,
zodat verondersteld kan worden dat ook de Friese stukken met vroegmiddel-
eeuws koningschap verband houden.185

Hoewel een koninklijke residentie met een royal hall in het terpengebied
nog niet is aangetroffen, kan noordelijk Westergo mogelijk in zijn geheel als
een centrale plaats, vergelijkbaar met onder andere Gudme, worden beschouwd.
Behalve een intensieve goudcirculatie vertoont dit gebied ook de andere ken-
merken van de Scandinavische centrale plaatsen. In de eerste plaats is het
gebied in de vroege Middeleeuwen zeer dichtbevolkt, waarbij een deel van de
terpen een opvallende clustering in aaneengesloten rijen vertoont.186 In de
tweede plaats lijkt ook de hier woonachtige elite religieuze uitingen te hebben
gecontroleerd. Zowel de productie van gouden bracteaten en andere sieraden
met elementen uit de Scandinavische kosmologie, de rituele depositie van
gouden objecten binnen een nederzettingscontext en de aangetroffen runen-
objecten wijzen hierop. Tot slot tonen de opgravingen in Wijnaldum het
belang van noordelijk Westergo in het licht van ambachten en handel. Zo
bestaan er voor de terp Tjitsma aanwijzingen voor gespecialiseerde ambachten
(onder andere goud-, zilver- en bronsbewerking, glasproductie en weven),
wijst het hoge percentage importaardewerk op participatie in interregionale
handelsnetwerken en kunnen de aangetroffen scheepsnagels met een aanleg-
plaats in verband worden gebracht.187
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In deze context van politiek-religieuze en economische centralisatie horen ook
de bracteaatachtige hangers uit de goudschat van Wieuwerd thuis. Hoewel de
hangers met slangachtige figuren volgens de Scandinavische dierstijl II zijn
uitgevoerd, vormen ze onderdeel van een vormenrepertoire dat juist kan
worden gekenmerkt door stilistische vernieuwing en de opkomst van een
eigen stijl en beeldtaal. Na de zesde eeuw raken de bracteaten buiten gebruik
en breekt een fase aan, waarin met filigraan en almandijn versierde gordel-
onderdelen, fibulae en hangers worden vervaardigd. De uitvoering vertoont
in eerste instantie nog Scandinavische invloeden, maar deze worden al snel
verdrongen door sierelementen uit Engeland (vooral Kent) en het Frankische
gebied. 

Illustratief voor deze ontwikkeling zijn de in Friesland aangetroffen disc-
on-bow fibulae: bij het exemplaar uit Wijnaldum (afb. 29, ca. 600) zijn naar
Scandinavisch voorbeeld in de voetplaat twee dierfiguren verwerkt, bij het
exemplaar uit Wieuwerd (afb. 10, ca. 620-640) zijn deze nauwelijks nog herken-
baar en bij de fibulae uit Hogebeintum (ca. 625-650) zijn ze volledig verdwenen.188

Hoewel de invloed vanuit het noorden geleidelijk aan terrein verliest, is juist
de combinatie van stijlelementen uit omliggende gebieden een uniek aspect
van de Friese goudsierkunst. Gedurende de eerste helft van de zevende eeuw
kan dan ook van een eigen stijl worden gesproken die gezien de historische
benaming van het Noord-Nederlandse terpengebied als Fries kan worden
aangeduid. De uitvoering van de Friese sieraden vertoont de sterkste overeen-
komsten met juwelen uit Kent, een verwantschap die op de gemeenschappe-
lijke achtergrond van de tweede groep migranten is terug te voeren.

Na een formatieve, sterk Scandinavisch georiënteerde fase kan worden
verondersteld dat de vorming van een eigen beeldtaal samenhangt met de
opkomst van een Fries koningshuis, vergelijkbaar met de vroegmiddeleeuwse
koningshuizen uit omliggende gebieden. Als een mogelijk uit Jutland afkom-
stige, aristocratische familie in noordelijk Westergo een centrale machtspositie
heeft weten te verwerven, lijkt de veronderstelde afhankelijkheidsrelatie ten
opzichte van één van de Scandinavische koninkrijken te worden doorbroken.
Door een eigen stijl te ontwikkelen, zou in dat geval politieke onafhankelijk-
heid, gekoppeld aan een eigen groepsidentiteit door de heersende aristocratie
in hun statusobjecten tot uitdrukking zijn gebracht.189

Interessant is dat de verandering in beeldtaal samengaat met een her-
nieuwde intensivering van de rituele omgang met gouden objecten. Nadat de
bracteaten in een korte periode zijn vervaardigd en gedeponeerd, beslaat de
productie en depositie van zevende-eeuwse kostbaarheden opnieuw een
periode van slechts enkele decennia. In hun studie naar zwaarddepositie in
vijfde-eeuws Gallië tonen Theuws en Alkemade dat intensivering van rituele
depositie kenmerkend is voor periodes van ingrijpende sociaal-politieke ver-
anderingen.190 Dit zijn de periodes dat machtsverhoudingen door de uitwisseling
van kostbaarheden opnieuw moeten worden vormgegeven en de aristocratie
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door een intensivering van de ‘communicatie’ met de bovennatuurlijke wereld
hun positie probeert te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Ook in het
Noord-Nederlandse terpengebied lijkt de depositie van kostbaarheden voor
beide periodes met een sociaal-politiek weinig stabiele situatie samen te hangen:
in de zesde eeuw als het terpengebied door nieuwe groepen migranten wordt
aangedaan die een leidende positie proberen te bemachtigen, en in de zevende
eeuw als de heersende aristocratie hun veronderstelde afhankelijkheidsrelatie
ten opzichte van een Scandinavisch koninkrijk probeert te doorbreken.191

Het moment dat een eigen identiteit door de nieuwe machthebbers in de
vormgeving van hun uitwisselingsgeschenken wordt uitgedrukt, lijkt samen
te vallen met het begin van de grote expansie van het Friese rijk. In de loop
van de zevende eeuw wordt hierbij het gehele kustgebied van België tot ver in
Denemarken onderworpen en aan het Friese gebied toegevoegd. In hoeverre
dit uitgestrekte gebied als één groot koninkrijk of, net als in de Angelsaksische
wereld, als meerdere kleinere rijken moet worden gezien, is nog onduidelijk.
Hoewel de stapsgewijze verovering van het Friese gebied door de Franken
gedurende de late zevende en achtste eeuw op het laatste kan wijzen, suggereert
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29 De koninklijke, met rode almandijn ingelegde 

mantelspeld van de terp Wijnaldum-Tjitsma 

(foto: Groninger Instituut voor Archeologie)



de vermelding van Aldgisl en Redbad in Engelse en Frankische bronnen als
‘Friese leiders’ (respectievelijk reges en duces) dat in het uitgestrekte gebied
sprake is van één centraal gezag.192 Een inventarisatie en stilistische analyse
van aardewerk en metaalwaar uit het gehele ‘Groot Friesland’ zal hier in de
toekomst wellicht duidelijkheid over verschaffen.
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atelier te kunnen zijn vervaardigd. 75 Mackeprang 1952, 215. 76 Mackeprang 1952,
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meen, zie: Herschend 1993. 93 Vang Petersen 1994. Naast goud is ook de intensieve

circulatie van andere kostbaarheden, zoals importen en zilveren objecten, in Gudme
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1994b. 102 Fabech 1999, 38, met referenties. 103 Ringtved 1999. 104 Heidinga 1997,

16-17; Bazelmans 2000; voor Noord-Holland, zie: De Koning 2003. 105 Blok 1996; van
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zogenaamde ‘terra nigra-achtige’ aardewerk; over de herkomst en exacte datering van

deze aardewerkgroep bestaat veel onduidelijkheid (Galestin 1999, 157-158). 113 Gerrets/

De Koning 1999, 98 ff. 114 Gerrets/De Koning 1999, 103, fig. 2. 115 De opgraving is nog

ongepubliceerd; voor een voorlopig verslag, waarin met name aandacht wordt besteed

aan het aangetroffen dijklichaam, zie Bazelmans e.a. 1999. 116 Vermoedelijk gaat het

hierbij om één of meer van de andere terpen uit de terpencluster van Dongjum. 117

Bazelmans e.a. 1999, 26. 118 Nieuwhof 2001; zie ook: Nieuwhof 2000. 119 Pers. med.
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Annet Nieuwhof (Groninger Instituut voor Archeologie). Uit de Volksverhuizingstijd zijn

wel enkele scherven Angelsaksisch aardewerk bekend, waaronder één scherf die tijdens

het steilkantonderzoek is aangetroffen. Het opnieuw in gebruik nemen van deze terp al

in de vijfde eeuw kan dan ook niet worden uitgesloten. 120 Voor een overzicht, zie:

Bazelmans 2000, 49-52. 121 Eén van de mogelijkheden is dat de terpbewoners de hogere

zandgronden gaan bewonen, waar het aantal bekende nederzettingen in de loop van

de derde en vierde eeuw een opmerkelijke uitbreiding vertoont (Taayke 1999; zie ook:

Taayke 2003). Doordat de bewoners van het terpengebied en de zandgronden in deze

periode vergelijkbaar aardewerk gebruiken, is een bevolkingsverplaatsing archeolo-

gisch echter moeilijk aantoonbaar. 122 Heidinga 1997, 16. 123 De Langen/Waterbolk

1989. 124 Gerrets/De Koning 1999, 104. Vgl. Tritsum (Taayke/Knol 1992, 87; Gerrets

1995b, 42). 125 Van Giffen 1940, vooral 68-69 (Leens); De Langen 1992, 173-186 (Foud-

gum); Gerrets/De Koning 1999, 104 (Wijnaldum); voor een overzicht, zie: Knol 1993,

119 ff. Naast zodenhuizen blijven constructies met vlechtwerkwanden voorkomen. 126

Voor Wijnaldum, zie: Gerrets 1999a, 333. 127 Voor Tritsum, zie: Taayke/Knol 1992, 87. 128

Knol 1991; 1993, vooral 155-156 (voor een overzicht vanaf de IJzertijd); Bos 1995, 87-93.

129 Knol e.a. 1996. 130 Knol 1993, 53-55. 131 Pers. med. Ernst Taayke. 132 Voor de

ontwikkeling van het handgemaakte aardewerk vanaf de Midden-IJzertijd, zie: Taayke

1996. Het zogenaamde ‘Tritsum-aardewerk’ verschijnt pas in de loop van de zesde

eeuw. Taayke/Knol 1992 houden een globale datering tussen de late vierde en zesde

eeuw aan. 133 Voor een overzicht van de verschillende fibelatypen die in de Volks-

verhuizingstijd en de vroege Middeleeuwen gedateerd kunnen worden, zie: Knol 1993,

67-71. Specifiek voor de kruisvormige exemplaren, zie Brouwer 2004 en de bijdrage van

Bos en Brouwer in dit jaarboek. 134 Voor de ontwikkeling van Boeles’ migratietheorie,

zie Bazelmans 2000, 17 ff. 135 Zie: Boeles 1906, 406. 136 Boeles 1906; deze ideeën worden

in 1927 (p. 120 ff.) en 1951 (p. 207 ff.) verder uitgewerkt in zijn overzichtswerk Friesland

tot de elfde eeuw. 137 Voor een alternatieve kijk op het voortbestaan van de Friezen-

naam, zie: Bazelmans 2000. 138 Boeles 1951, 220. 139 Beda Venerabilis, Historia eccle-

siastica I, 15; Boeles 1951, 222. 140 Van Giffen 1936; zie ook: De Langen/Waterbolk

1989, 104. 141 Het gaat hierbij om de genoemde hutkommen, waarvan tegenwoordig

duidelijk is dat het bijgebouwen voor ambachtelijke activiteiten (vooral weven) vormen.

142 Van Giffen 1936, 42. 143 Voor een overzicht van de standpunten, zie: Russchen

1967, 25-29 en recentelijk Bazelmans 2000, 24-36. 144 Huizinga (1954) wijst op een onder-

breking in de ontwikkeling van de schedelvorm na de Romeinse periode; Gysseling

(1965) toont aan dat de plaatsnamen van het Fries-Groningse terpengebied niet ouder

zijn dan de Volksverhuizingstijd. 145 Zie: Waterbolk 1982; 1991; voor een vergelijkbare

ontwikkeling in de Engelse archeologie, zie: Hamerow 1998, 122-124. Tegenwoordig

wordt ook in Drenthe van een onderbreking in de bewoning uitgegaan, echter pas na

de vijfde eeuw; de nederzettingen uit de hierop volgende periode gaan veelal niet terug

op een oudere voorganger (Taayke 1996 (deel 2), 77). 146 Heidinga 1997; zie ook: Gerrets/

Heidinga/De Koning 1996. 147 Heidinga 1997, 17. 148 Heidinga 1999, 9. 149 Gerrets/

De Koning 1999, 106; zie ook: Gerrets 1995b, 43; 1999a, 338. 150 Gerrets 1999b, 123;

eerder spreekt Gerrets (1995a, 125) van het mondingsgebied van Elbe en Weser, evenals
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Jutland als vermoedelijke herkomstgebieden. 151 Zie: Böhme 1986; Chadwick Hawkes/

Pollard 1981; Hines 1984. 152 Voor de recentere discussie over migratie en etniciteit,

zie de bijdragen in: Hines 1997. In dit artikel wordt de traditionele benaderingswijze

aangehouden. 153 Cf Hines 1999. 154 Brouwer 2004. Zie daarvoor ook de bijdrage van

Bos en Brouwer in dit nummer. Vgl. Boeles 1951, 226-229; Reichstein 1975; Böhme

1986, 532-536. 155 Brouwer 2004, cat. nrs. JMB 28, 106 en 108. 156 Vergelijk de vondst

van een zesde-eeuwse disc-on-bow fibula uit Achlum, waarvan een goede parallel uit

Noorwegen bekend is (Olsen 1998, 21-22, cat. nr. 154). 157 Boeles 1951, 231 ff.; zie ook:

Knol 1993, 53-54, 196-198. 158 Schön 2003, 37: zie ook: Laux 1999, Abb. 1. 159 Knol

1993, 196-198. 160 Elbe-Weser-Driehoek: Häßler 1980 (Oldendorf); Schön 1988 (Flögeln);

Weber 1998 (Issendorf); Böhme 2003, 253-254, nrs. 1-2 (‘Westerwannagroep’ en ‘Perl-

bergroup’); Sleeswijk-Holstein (westelijke zone): Hinz 1954, 61-62; Sleeswijk-Holstein

(oostelijke zone): Bantelmann 1988 (Süderbrarup); Lagner 1989 (Sörup II en Südensee).

161 Schön 2003; voor Oosterbeintum, zie: Knol e.a. 1996. 162 Therkorn 1987 (Assendelft);

Woltering 1975, 26-27 (Den Burg); Gerrets/De Koning 1999, noot 51. 163 Voor continu-

iteit van de traditie van vlechtwerkwanden in genoemde gebieden, zie: Waterbolk 1999;

voor Feddersen Wiede, zie: Haarnagel 1979. Huizen met zoden in de wandconstructie

zijn gepubliceerd door onder andere Bantelmann (1955: Tofting, tweede-vijfde eeuw)

en Brandt (1991: Niens, zevende-achtste eeuw). 164 Kossack e.a. 1975, 299 ff. (de

zodenhuizen dateren vanaf de Vroeg-Romeinse tijd). 165 Hedeager 1992a, 193-199.

166 Zie: Bantelmann 1955, 41-46, met referenties; vergelijkbare constructies zijn

bekend uit onder andere Zweden en Noorwegen, waarbij de zoden met stenen kunnen

zijn gecombineerd of door turf zijn vervangen (Bantelmann 1955, 40-41; Bertelsen/

Lamb 1993). Bij de Deense voorbeelden blijft het houten skelet onderdeel van de con-

structie vormen. 167 Deze datering is gebaseerd op de kruisvormige fibulae (Brouwer

2004). 168 Chadwick Hawkes/Pollard 1981; Chacwick Hawkes 1982. 169 Chadwick

Hawkes en Pollard (1981) zien alle bracteaten als importen; dit beeld wordt door Hines

(1984, 220) genuanceerd. 170 Seebold 2003, 29-30. 171 Een herkomst uit Noorwegen

wordt tevens verondersteld voor de migranten die gedurende het laatste kwart van de

vijfde eeuw in oostelijk Engeland neerstrijken (Hines 1984). 172 Nicolay 1998, 72-74.

173 Voor een overzicht met referenties, zie Hamerow 1998, 123-124. 174 Boeles 1951,

231-232. 175 Weber 1998, 208; een vergelijkbare analyse zou ook voor het Friese mate-

riaal interessant zijn. 176 Willroth 1992, vooral 383 ff.; Gebühr 1998. 177 De representa-

tiviteit van deze spreiding is moeilijk aantoonbaar, enerzijds door het bijzonder kleine

aantal vondsten, en anderzijds doordat de invloed van zogenaamde post-depositione-

le factoren op de geografische spreiding onduidelijk is. De spreiding van objecten met

runeninscripties lijkt de betrouwbaarheid van het verspreidingsbeeld in ieder geval te

onderbouwen (fig. 27). 178 Zie ook Gerrets 1995a, 125; 1999b, 123; Heidinga 1997, 17-18;

1999, 8-9. 179 Nicolay 1998, 95 ff.; 2003, 70-71.  180 Rhenen: Axboe e.a. 1989, cat.nr.

486; Loenen: Holwerda 1924, fig. 3 (nrs. 10-11); Heidinga 1990, 12, fig. 2 (nr. 7). 181 Ook

Heidinga (1997, 17-18) en Gerrets (1999b, 123) zien de Scandinavische nieuwkomers

als aristocratische leiders met groepen volgelingen. Een vergelijkbaar model wordt ver-

ondersteld voor Kent (Chadwick Hawkes/Pollard 1981). 182 De Langen 1995, 179-183.
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183 Looijenga/Quak 1996 (meerdere bijdragen).  184 Tegen het idee dat deze vondst-

concentratie het gevolg is van gunstige omstandigheden voor metaaldetectie en geen

reflectie vormt van sociaal-politieke centralisatie spreken de sterke overeenkomsten

met de Scandinavische wereld, vooral wat betreft de concentratie van kostbaarheden

in en rondom centrale plaatsen (Bazelmans e.a. 1998; 2002 contra Nicolay 1998; 2003).

185 Gerrets 1997; Nicolay 1998; Schoneveld/Zijlstra 1999. 186 De Langen (1995, 182)

veronderstelt dat juist deze terpenclusters op politiek-economisch gebied een centrale

plaats innemen. Hij denkt hierbij vooral aan de terpenclusters van Wijnaldum en Dongjum.

187 Zie Besteman e.a. 1992; Bos 1995, 144-152, 161-164; Gerrets/De Koning 1999, 118-119;

Gerrets 1999a, 334-335. 188 Nicolay 1998, 20-21 (Wieuwerd), 25-26 (Hogebeintum), 39-40

(Wijnaldum). 189 Zie ook Nicolay 1999; 2003. 190 Theuws/Alkemade 2000; vgl. Hedeager

1992b. 191 Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar rond het midden van de achtste eeuw,

als gedurende korte tijd wapens (vooral zwaarden) in het graf worden meegegeven. Dit

is de periode dat het Friese gebied door de Franken wordt onderworpen en de aristo-

cratie hun positie in een veranderende sociaal-politieke context probeert te behouden

of verstevigen (Knol/Bardet 1999; Knol 2001). 192 Als koninklijke residentie komt na

het midden van de zevende eeuw echter niet langer noordelijk Westergo in aanmerking;

op grond van historische en archeologische gegevens kan worden verondersteld dat er

een verschuiving van het machtscentrum naar Midden-Nederland (Utrecht/Dorestad)

heeft plaatsgevonden.

m
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1 Reliëf met Kruisiging en engelen (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)
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Het ‘retabel’ van Cornwerd opnieuw bekeken

J U S T I N  E . A .  K R O E S E N

In de collectie van het Fries Museum worden vijf stukken beeldhouwwerk van
rode zandsteen bewaard, die afkomstig zijn uit Cornwerd. De stenen, een
bruikleen van de plaatselijke kerkvoogdij, werden omstreeks 1900 gevonden
tijdens graafwerkzaamheden rond de kerktoren.1 Het gaat om twee platen
van aanzienlijke omvang en drie kleinere fragmenten. Hoewel de twee grote
reliëfs behoren tot de belangrijkste figuratieve beeldhouwwerken die uit de
Middeleeuwen in de provincie bewaard zijn gebleven, kunnen ze niet in het
museum worden bewonderd. Omdat het tentoonstellen van historische
objecten niet langer past in het beleid van het Fries Museum, moeten belang-
stellenden nu naar het Noordelijk Archeologisch Depot in het Groningse Nuis
afreizen om de beeldhouwwerken te zien. De bezoeker van de Cornwerder
kerk moet zich tevreden stellen met een gipsafgietsel. Sinds de jaren dertig
zijn de stenen algemeen gehouden voor (onderdelen van) een altaarretabel,
een suggestie die evenwel nooit met argumenten werd onderbouwd. In deze
bijdrage wil ik onderzoeken of deze retabel-hypothese houdbaar is, of dat we
de oorsprong van de Cornwerder reliëfs ergens anders moeten zoeken.2

Beschrijving van de stukken

De vijf sculpturen uit Cornwerd zijn gehouwen in een rode steensoort die
algemeen bekend staat als ‘Bremer zandsteen’. Gedolven in het Wezerbergland
wordt deze steen genoemd naar de Noord-Duitse havenstad die als overslag-
plaats fungeerde. In de Friese kuststreken, waar natuursteen ontbreekt, werd
de Bremer steen veelvuldig voor kerkelijke doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld
voor tympanen, grafzerken en altaarmensa’s.3 Het altaarblad moest volgens
kerkelijk voorschrift uit één stuk bestaan, zodat baksteen hiervoor niet in
aanmerking kwam.4 De stenen uit Cornwerd dragen sporen van roodbruine
beschildering. Gezien de eeuwenlange bewaring in de grond is het echter
onwaarschijnlijk dat deze beschildering tot de ontstaanstijd teruggaat.

In dit artikel wil ik mij beperken tot de grootste twee van de vijf stukken,
aangezien het bij de overige drie gaat om architectuur-fragmenten met
bebaarde koppen die onvoldoende aanknopingspunten bieden voor gedachten
over plaats en functie. De grootste van de twee stenen platen (afb. 1) is 117,5
cm hoog en 64 cm breed, bij een dikte van 9,5 cm. De bovenzijde loopt uit in
een afgeplatte punt. Doordat de zijden niet geheel parallel lopen, is de steen
onder breder dan boven. Aan de onderkant duiden de afwezigheid van een
rand en de verkleuring van de steen erop dat de plaat oorspronkelijk rustte op
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een ander voorwerp. In de beide zijkanten zijn sleuven zichtbaar die in gaten
uitlopen, wat vermoedelijk wijst op een bevestigingssysteem met metalen
ankers. In de achterkant zijn twee bredere en diepere gaten uitgespaard, die
waarschijnlijk eenzelfde doel dienden. De Schauseite van de steen is voorzien
van beeldhouwwerk in hoogreliëf, dat deels uit decoratie en deels uit figuratie
bestaat. 

Het oppervlak wordt over de volle hoogte ingenomen door een spitse
wimberg in de vorm van een driehoekige puntgevel. Binnen deze omlijsting
zien we een Golgotha- of Calvariegroep – Christus aan het kruis tussen Maria
en Johannes.5 Bij het kruis valt op dat de lengtebalk ver naar boven doorloopt.
Net onder de top is het gebruikelijke bordje bevestigd met de afkorting INRI
in gotische letters. Dit bordje, dat aan de bovenkant is voorzien van een een-
voudige, en aan de beide zijkanten van een geprofileerde rand, loopt links- en
rechtsonder uit in een punt. Christus heeft opvallend lange armen, die strak
langs de dwarsbalk zijn gespannen. De koppen van de spijkers zijn duidelijk
in de handpalmen zichtbaar. Het gezicht van Christus is niet goed bewaard
gebleven, waarschijnlijk als gevolg van het eeuwenlange verblijf in de grond.
De romp en de benen van Christus, geplaatst in een lichte contrapost, dragen
een natuurlijker karakter dan het hoofd en de armen. De voeten van Christus
zijn over elkaar geplaatst en met één spijker doorboord, zoals gebruikelijk was
bij laat-middeleeuwse Christusvoorstellingen. De spijker is opvallend laag
geplaatst, bijna tussen zijn tenen. Om zijn middel draagt Christus een geplooide
lendendoek die door een knoop op zijn rechterheup bijeengehouden wordt.

Bij de flankerende figuren is moeilijk uit te maken wie Maria is en wie
Johannes, maar gebruikelijk was dat Maria links van het kruis staat en Johannes
rechts. Dat lijkt ook hier het geval te zijn, daar we de hoofdbedekking van de
linkerfiguur als een hoofddoek kunnen duiden – naast het gezicht tekenen
zich de plooien af.6 Maria heeft het hoofd licht naar rechts genegen, dit om de
suggestie van emotie te wekken. Haar gelaat is tamelijk grof gebeeldhouwd,
zodat van een specifieke gezichtsuitdrukking geen sprake is. Maria is gekleed
in een lang gewaad dat in rechte plooien van de schouders tot op haar voeten
valt en dat op de borst lijkt te zijn vastgezet. Haar opvallend korte armen
houdt ze met gespreide handen voor de buik, wat in de afhangende mouwen
een plooienspel teweegbrengt. Met haar voeten lijkt ze op een kleine sokkel of
een console te staan. Ook Johannes is staand op een plateau afgebeeld,
gekleed in een vergelijkbaar gewaad, de armen en de gespreide handen op
dezelfde wijze voor de buik gehouden. Anders dan Maria heeft Johannes zijn
hoofd rechtop, met bovenop en aan de zijkanten een vlakke bedekking die we
als een steile haardos kunnen interpreteren. De gelaatstrekken zijn ook hier
slechts schematisch weergegeven. 

De kruisigingsscene wordt omlijst door een steile wimberg waarvan de
punt naar boven uitloopt in een kruisbloem. In de geprofileerde rand zijn aan
de binnenzijde 26 knoppen met zes nerven gehouwen, die we als gestileerde



107Het ‘retabel’  van Cornwerd

roosjes kunnen omschrijven. Aan de buitenkant is de wimberg afgezet met
hogels, die elk bestaan uit drie gelede blaadjes met een ronde knop ertussen.
Mogelijk hebben we hier te maken met eikenbladeren, die in de middeleeuwse
iconografie golden als symbolen van onsterfelijkheid, daar men meende dat
eikenhout niet kon vergaan.7 In relatie tot de kruisigingsvoorstelling kan dit
motief worden opgevat als een verwijzing naar Christus’ overwinning op de
dood.

In de zijgedeelten zijn smallere driehoeken gebeeldhouwd die de functie
vervullen van flankerende fialen. De gebeeldhouwde decoratie sluit aan bij
die van de centrale wimberg: ze zijn aan de buitenzijde afgezet met plantaardig
vormgegeven hogels en lopen naar boven uit in kruisbloemen. Met name aan
de rechterkant is de nerf-structuur van de bladeren fijn weergegeven. In beide
fialen is in de bredere basis een bol grijnzend kopje met een puntmuts te zien –
de betekenis hiervan is onduidelijk. Opvallend is dat de twee fiaaltjes zonder
visuele verbinding met de wimberg zijn gebeeldhouwd, waardoor ze los in de
ruimte lijken te zweven. 

In de smalle ruimte tussen de wimberg en de fiaaltjes bevindt zich aan
beide zijden een zwevende engel. Deze figuren, met verhoudingsgewijs grote
koppen, zijn gehuld in lange geplooide gewaden van hetzelfde type als Maria
en Johannes. Om het middel is een riem of koord zichtbaar. Door de afwezigheid
van voeten lijkt de doek naar beneden af te hangen. De kleine vleugels, die
aan de schouders en bovenarmen ontspruiten, bestaan uit twee delen die een
hoek maken. De parallelle lijnen, die in de gewaden plooien aangeven, lijken
hier veren te suggereren. De houding van de armen is dezelfde als bij Maria
en Johannes – gebogen voor de buik gehouden, met uitgespreide handen. De
gezichten, ook hier met een neutrale uitdrukking, worden omgeven door
ronde schijven die als nimbussen fungeren. 

Het tweede reliëf uit Cornwerd (afb. 2) is van iets kleinere afmetingen, met
95 cm in de hoogte bij 68,5 cm in de breedte. De dikte van 9,5 cm stemt over-
een met die van de grootste steen. Het heeft een rechthoekige omtrek en
bestaat uit een figuratief gedeelte binnen een brede rand. Het centrale veld
wordt geheel gevuld door een architectonisch vormgegeven kielboog, die aan
de bovenzijde uitloopt in een spitse punt. De boog is aan de buitenzijde afge-
zet met hogels in de vorm van kleine driepasjes die aan klavers doen denken.
Aan de binnenzijde zijn robuuste, architectonisch vormgegeven hogels
gebeeldhouwd, waarvan de punten opnieuw in driepasjes uitlopen. De kiel-
boog vormt een krachtige omlijsting voor een ten halven lijve weergegeven
mannenfiguur. We zien een gehavend gelaat met half geopende ogen en een
mond met afhangende hoeken. De gezichtsuitdrukking is moeilijk te peilen,
maar is eerder bedroefd dan vrolijk. Op grond van de sluike haardracht, met
lange lokken die naar de beide zijden afhangen, gevoegd bij de (deels verweerde)
korte baard mogen we aannemen dat het hier om Christus gaat. Het hoofd is
bijna even groot als het merkwaardig smalle lijf, met afhangende schouders
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en korte gebogen armpjes. Het is gehuld in een geplooid gewaad dat op de
borst overgaat in een ruitpatroon. Hoewel beschadigd, lijkt de figuur zijn handen
met gespreide vingers voor zijn buik te houden. Het lijf is aan de onderkant
rond afgesloten, waardoor het enigszins ongedefinieerd in de ruimte hangt.

Aan weerszijden van de punt van de kielboog is een engel gebeeldhouwd.
Deze figuren zijn vrijwel identiek met de engelen op het eerder beschreven
kruisigingsreliëf. Ook hier zien we korte vleugels die uit twee delen lijken te
zijn samengesteld. Ze zijn gekleed in lange geplooide gewaden die tot over de
voeten afhangen. De door nimbussen omgeven koppen zijn sterk verweerd;
slechts bij de linker zijn gestileerde ogen en een neus waarneembaar. Daar ze
hun armen en handen voor de buik houden, is moeilijk te zien of de engelen

2 Reliëf met buste en randschrift (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)
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een riem of touw om het middel dragen, overeenkomstig de engelen op het
kruisigingsreliëf. 

In de rand die het kielboogveld als een brede lijst omgeeft, is in vrij regel-
matige gotische letters tussen rechte lijnen een tekst uitgehouwen. Vanaf links-
boven lezen we: AN[N]O . D[OMI]NI . M . CCCC . A(?)LTER .. A(?) . PREFESTO .
B[EA]TI ODULFI . CONFESSORIS . PER MANUS HARBRA[N]DI. Hoewel de
globale betekenis van de tekst duidelijk is, roept de precieze interpretatie een
paar problemen op, daar de steen op sommige plaatsen is beschadigd en de
beeldhouwer de letters niet overal even duidelijk heeft weergegeven.8 Zo is de
M uit het jaartal kennelijk niet goed begrepen en heeft de steenhouwer ook
bij de P het voorbeeld niet goed gevolgd. Bovendien is het gebruik van afkortings-
tekens niet bepaald consequent: bij AN[N]O D[OMI]NI ontbreekt het platte
streepje, terwijl we deze wel tegenkomen boven B[EA]TI. 

Het grootste probleem heeft betrekking op de datering. Als we het woord
ALTER beschouwen als een toevoeging na het jaartal 1400 (in de zin van ‘en nog
één’), zou het kunnen gaan om 1401 of eventueel 1402. Dat het Latijn op deze
plaats strikt genomen ALTERO verlangt, kan daarvoor nauwelijks een beletsel
vormen. De dag van het jaar wordt door de volgende woorden nader gespecifi-
ceerd, namelijk ‘op de dag voor het feest van de zalige Odulfus Belijder’. Deze
Utrechtse heilige († na 857), die vanwege zijn activiteiten in Stavoren vooral in
Friesland populariteit genoot, werd geëerd op twaalf juni.9 De steen zal dus
gehouwen zijn op elf juni van het jaar 1401 (of eventueel 1402). De betekenis
van de rudimentair bewaarde letter A erna blijft daarbij echter onduidelijk.

Een andere mogelijkheid is dat we ALTER samen moeten lezen met een
beschadigd en bovendien afgekort woord F[ERI]A, wat ‘de volgende (lees naar
analogie: de tweede) dag van de week’, dus maandag betekent. Tezamen met
de volgende woorden zou het gaan om de maandag vóór de twaalfde juni.
Daar Odulfusdag in 1400 op een zaterdag viel, was het de maandag voor-
afgaand de zevende van die maand.10 De laatste drie woorden slaan naar alle
waarschijnlijkheid op de maker van het stuk, een beeldhouwer met de naam
Harbra(n)dus. Mijn vertaalvoorstel luidt als volgt: ‘In het jaar des Heren 1400
(of 1401) op de dag voor het feest van de zalige Odulfus de Belijder door de hand
van Harbrandus’. Merkwaardig is dat in deze zin een werkwoord ontbreekt,
zodat de lezer dit zelf moet aanvullen. Zo blijft onduidelijk wat Harbrandus
op de aangegeven datum met de steen deed: schonk hij hem aan de kerk en
betreft het een wijdings- of stichtingsakte? Of voltooide hij de steen en hebben
we hier te maken met een – voor onze streken – uitzonderlijk vroeg gesigneerd
werk? 

Gezien de treffende gelijkenissen tussen beide stenen – de gelijke dikte en
de vrijwel identieke weergave van de gewaden en de engelenfiguurtjes – kunnen
we zonder meer concluderen dat beide reliëfs door dezelfde hand zijn ver-
vaardigd. De datering in aanmerking genomen, gaat het hier om beeldhouw-
kunst van een laag ontwikkeld artistiek niveau, dat zich kenmerkt door stramme
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posturen, onnatuurlijk geproportioneerde lichaamsdelen (korte armen versus
grote ronde hoofden) en niet meer dan schematische gezichtsuitdrukkingen.
Merkwaardig is ook de architectonische structuur van het kruisigingsreliëf,
waarin een totaalontwerp lijkt te ontbreken. Door de zwevende fiaaltjes maakt
de compositie een rommelige indruk. Wel regelmatig is de weergave van de
gotische letters, zowel op het INRI-bordje op het kruisigingsreliëf als in het
randschrift op de rechthoekige steen. Het lage artistieke niveau van het beeld-
houwwerk doet vermoeden dat de reliëfs van Cornwerd werden vervaardigd
door een lokale beeldhouwer. Mogelijk maakte hij daarbij gebruik van bestaand
materiaal, bijvoorbeeld afkomstig van een oudere sarcofaagdeksel, wat tevens
een verklaring kan zijn voor de vreemde trapezoidevorm van het kruisigings-
reliëf.11

Stand van het onderzoek

Middeleeuwse sculpturen van een zodanige omvang en met een zo expliciete
tekst en beeldtaal als de stenen uit Cornwerd zijn uiterst schaars in Nederland.
Opvallend is bovendien dat het beeldhouwwerk zelfs tijdens de Reformatie
geen schade heeft geleden. Het mag daarom verbazen, dat er in de literatuur
tot op heden zo weinig aandacht voor deze objecten is geweest. De stenen
werden kort na de ontdekking voor het eerst beschreven door J. Hepkema in
een artikel voor het Nieuwsblad van Friesland. Enkele jaren later, rond 1914,
werd het opgenomen in de bundel Eenvoudige memories en bemerkingen.12

Hepkema maakt melding van drie fragmenten, hoewel hij in zijn beschrijving
slechts op de grootste steen ingaat: ‘[…] bij ’t graven der fundamenten voor
den nieuwen toren vond men zeer antieke fragmenten uit den R. K. tijd. Wijzelijk
zijn die in ’t koor der oude kerk bemetseld. Men heeft ze eene eereplaats gege-
ven, die eerbiedwaardige overblijfselen uit een grijs verleden, welke onze
voorouders hebben gemaakt met gebrekkige hulpmiddelen in kinderlijken
eenvoud. Eere den bouwmeester en heeren kerkvoogden, welke deze staties
zulk een waardige en passende plaats hebben afgestaan in het heiligdom. Er zijn
drie steenen, allen uit denzelfden tijd, in gekleurde belijsting, met blazoen-
engelen omhoog daarop afgebeeld. Onder twee opgaande lijnen, die een drie-
hoek vormen en geillustreerd zijn met klaverfiguren, ziet men op de grootste
Christus aan het kruis en ter wederzijde de beeldtenissen van Johannes en
Maria. Er boven staat het bekende INRI (Jezus de Nazarener, Koning der Joden).
Op de andere steenen zijn vermoedelijk heiligen afgebeeld.’ Opvallend is de
eerbied die Hepkema voor deze katholieke objecten voelde, eenzelfde senti-
ment dat hem ertoe bracht de protestantse kerk als ‘heiligdom’ te betitelen. 

In 1930 werden de reliëfs van Cornwerd opgenomen in de Voorloopige lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.13 Maakte Hepkema
nog melding van drie stenen, nu zijn het er vier. De beschrijving, samen-



111Het ‘retabel’  van Cornwerd

gesteld en uitgegeven onder auspiciën van de Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg, is opvallend onnauwkeurig. Er wordt gesproken over ‘Fragmenten
[…] van rood zandsteenen beeldhouwwerk, […] eene Kruisiging voorstellend;
een dergelijk fragment met eenzelfde voorstelling, en twee dergelijke frag-
menten met ornament, alles met Latijnsche opschriften.’ Zo beschreven bestaat
het puntige reliëf uit verschillende delen en toont de rechthoekige steen met
de buste ook een kruisigingsvoorstelling. Bij de kleine fragmenten blijven de
bebaarde koppen onvermeld, terwijl Latijnse teksten op alle stenen zouden
zijn aangebracht. Nog merkwaardiger is dat de samenstellers de stukken,
ondanks de aanduiding van het jaar 1400, dateren in de eerste helft van de
veertiende eeuw, mogelijk op grond van de primitieve stijlkenmerken van het
beeldhouwwerk. Hierbij dringt zich onwillekeurig de vraag op of de rijksambte-
naren de stenen wel uit eigen waarneming hebben beschreven, of dat de
gegevens van horen zeggen zijn opgetekend. Anders dan Hepkema geven de
samenstellers van de Voorloopige lijst niet alleen een beschrijving van de stenen,
maar uiten zij ook een vermoeden omtrent hun oorspronkelijke functie. In een
bijzin wordt opgemerkt dat deze ‘vermoedelijk van een retabel afkomstig’
zijn, zonder dat de lezer evenwel deelgenoot wordt van de argumenten die tot
deze duiding aanleiding hebben gegeven. Hoewel de rijksambtenaren slechts
weinig duidelijkheid omtrent de Cornwerder steenreliëfs wisten te verschaffen,
was de onbeargumenteerde retabel-hypothese hiermee voorgoed geschapen. 

Opname in 1947 in het proefschrift van D.P.R.A. Bouvy over de Noord-
Nederlandse middeleeuwse beeldhouwkunst – dat nog altijd geldt als een
standaardwerk – zette de reliëfs van Cornwerd definitief op de kunsthistorische
kaart.14 Opmerkelijk is dat er telkens een steentje bijkomt: Bouvy telde er vijf.
Hij beschrijft de stukken uitvoeriger, ontegenzeggelijk op grond van eigen
observaties: de stenen bevinden zich ‘aan de binnenzijde van het koor, weg-
geborgen achter een leelijk modern houten schotwerk’. De voorstelling op de
rechthoekige plaat beschrijft Bouvy als ‘een buitengewoon primitief figuurtje
met een groot hoofd met neerhangend haar, dat staat op een niet veel grooter
stuk bovenlichaam.’ De flankerende engeltjes typeert Bouvy ronduit als ‘stijf’.
Voor het eerst wordt bovendien een transcriptie van het randschrift gepubli-
ceerd, gemaakt door A.L. Heerma van Voss.15 De retabel-hypothese uit de
Voorlopige Lijst wordt door Bouvy voorzichtig overgenomen: ‘Mogelijk hebben
wij hier met een retabel te doen’. Merkwaardig is wel dat het onderschrift bij
de foto van de steen op afb. 127 het stuk kortweg als ‘retabel’ betitelt. Volgens
Bouvy kan ook de grote puntige steen ‘als een fragment van een altaarretabel
worden gezien’. De vrijwel identieke engelfiguurtjes op beide stenen geven
hem aanleiding te veronderstellen dat beide ‘door dezelfde hand’ gebeeld-
houwd zijn. De overige drie fragmenten tonen volgens Bouvy ‘pinakels en
gebaarde koppen’.16 In zijn stijlkritisch commentaar wijst Bouvy nadrukkelijk
op de ‘achterlijkheid’ van het beeldhouwwerk, in bewoordingen die door
hedendaagse kunsthistorici wellicht niet langer als passend worden ervaren:
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‘Dit werk is zeker tot stand gebracht door een inheemschen beeldhouwer, die
zijn tijd ruim een eeuw ten achter was; op ontstaan in de vijftiende eeuw
duidt alleen het gothische architectuur-werk’. Even verderop noemt Bouvy de
grafsteen van Dodo Jouwsma, afkomstig uit de kerk te Beets en nu ook in het
Fries Museum, ‘evenals het werk te Kornwerd zeer achterlijk voor zijn tijd’. 
De vroege datering in de Voorlopige Lijst wordt door Bouvy van de hand
gewezen. Op grond van ‘het primitieve peil der Noordelijke beeldhouwkunst’
is er volgens hem geen reden om aan te nemen dat het vroeger ontstaan zou
zijn dan het op de steen gevonden jaartal 1400.

De ruime aandacht die Bouvy in zijn studie aan de stenen schonk, vormde
voor het Fries Genootschap waarschijnlijk aanleiding de stukken onder te
brengen in de collectie van het Fries Museum, in bruikleen van de kerkvoogdij
van de N.H. Gemeente te Cornwerd. Eén van de vijf stenen bevond zich al in
het museum, de overige vier werden uitvoerig beschreven ter gelegenheid
van de overbrenging in 1947.17 In het jaarverslag wordt gesteld dat de platen
‘misschien deel hebben uitgemaakt van een retabel’, een omzichtigheid die in
het overzicht van aanwinsten verderop verdwenen lijkt: ‘Vier gebeeldhouwde
stenen behoord hebbende tot een retabel van pl.m. 1400’. Het randschrift op
de rechthoekige steen is slordig getranscribeerd, waarbij het gedeelte aan de
linkerzijde om onduidelijke redenen vrijwel geheel is weggevallen. Voor het
eerst wordt ook een Nederlandse vertaling gepubliceerd; deze is gelukkig wel
compleet: ‘In ’t jaar ons Heren 14(04?) op den dag voor ’t feest van de zalige
Odulfus Belijder (11 Juni) (geschonken?) (vervaardigd?) door de handen van
(H?)arbrandus’. Helaas worden de conjecturen niet expliciet gemaakt en de
gestelde vragen niet beantwoord. Zo blijft onduidelijk waarom de datering
MCCCC – eventueel gevolgd door alter(0) – als 1404 is gelezen. In de beschrijving
en de typering van de figuurtjes volgt het verslag grotendeels de observaties
van Bouvy. Opnieuw wordt de lezer gewaarschuwd voor een te vroege datering,
mede op grond van eerdere ervaringen: ‘We zagen iets dergelijks bij de frag-
menten van de apostelsteen uit Wons, waar de apostels Romaans aandeden,
terwijl de steen, door de aanwezigheid van gothische bogen, gedateerd moest
worden op plm. 1350.’

Om onduidelijke redenen dateren de archiefkaarten van het museum uit
1960 de beide stenen verschillend: het kruisigingsreliëf in de vijftiende eeuw,
en de rechthoekige steen op ‘1402?’. Maar er zijn meer onhelderheden. Zo
worden de puntgevel op het kruisigingsreliëf en de flankerende fiaaltjes allemaal
als ‘windbergen’ (sic) omschreven. Vreemd genoeg is dezelfde term gebruikt
voor de kielboog op de rechthoekige steen. De steile haardracht van de centrale
figuur is geinterpreteerd als ‘een kapje op het hoofd’. Het kruisigingsreliëf is
kortweg omschreven als ‘steen’, terwijl het reliëf met de Christusbuste is
beloond met het predikaat ‘retabel’. Kennelijk had de retabel-hypothese zich
in minder dan twee decennia definitief als de canonieke weten te vestigen. 
De aannemelijkheid ervan werd waarschijnlijk sterk geholpen doordat deze
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duiding een ieder die zich met de stenen uit Cornwerd bezighield een alibi
verschafte om zich niet zelf het hoofd over de functie-kwestie te hoeven breken.

In de jaren zeventig werden de stenen reliëfs van Cornwerd opnieuw
onderwerp van studie, ditmaal voor R. Steensma die in een publicatie Rond
doopvont en altaar een interpreterende beschrijving gaf van de middeleeuwse
kerkelijke voorwerpen in het Fries Museum.18 Opnieuw worden de stenen
platen geduid als fragmenten van een (één?) retabel. ‘De minste twijfel’ is er
volgens Steensma bij het grootste, puntige stuk met de kruisigingsscene –
kennelijk is die twijfel er wel bij het andere stuk.19 In 1985 herhaalde Steensma
deze redenering in zijn bijdrage voor de bundel Kerken in Friesland, waarbij
hetzelfde paneel is afgebeeld en beschreven als één van de ‘slechts enkele
stukken uit het Fries Museum die herinneren aan dit onderdeel van de kerk-
inrichting’ (lees: het retabel).20 Het andere is een zestiende-eeuws beschilderd
votief-retabel dat vermoedelijk afkomstig is uit het Heremahuis in Bolsward.
Daar dit stuk vooral als een devotiebeeld in een huiselijke omgeving gefungeerd
zal hebben, is het echter de vraag of we hier van een retabel mogen spreken.

Hoewel iedere auteur de nodige omzichtigheid heeft betracht in de duiding
van de stenen reliëfs, is ‘het retabel van Cornwerd’ sinds 1930 meer en meer
tot een vast begrip geworden. In het voorgaande heb ik aangetoond dat deze
aanname slechts teruggaat op een terloopse suggestie in een overigens weinig
accurate Voorloopige lijst uit 1930. Sindsdien is zij evenwel door vrijwel alle
auteurs overgenomen. Wellicht is daarbij ook de wens om te kunnen bogen
op een heus Fries retabel uit de Middeleeuwen de vader van de gedachte
geweest. Mijns inziens verdienen de grootste bewaard gebleven voorbeelden
van figuratief beeldhouwwerk uit de Friese Middeleeuwen een meer beargu-
menteerde analyse. Daarom wil ik in het tweede deel van deze bijdrage de
retabel-hypothese kritisch ontleden en proberen op basis van parallellen buiten
de provincie te komen tot een andere interpretatie. 

De Cornwerder steenreliëfs: (delen van) een altaarretabel?

De wens om in de stenen reliëfs van Cornwerd een altaarretabel te zien, staat
niet op zichzelf in de Nederlandse kunstgeschiedenis. In de Maastrichtse 
St. Servaaskerk wordt een samengesteld steenreliëf bewaard dat op stilistische
gronden rond 1170 wordt gedateerd. Op de onderste, rechthoekige plaat ver-
schijnt Maria met Kind in een mandorla die wordt gedragen door engelen. 
In het halfronde boogveld erboven zien we Christus in zegenende houding
tussen Petrus en St. Servatius. J.J.M. Timmers wijst de negentiende-eeuwse
theorie dat het hier gaat om een romaans retabel resoluut van de hand: ‘Uit
dezelfde periode [eind twaalfde eeuw, J.K.] bezit de St-Servaas nog een zeer
important stuk sculptuur, het z.g. Romaanse retabel in de westbouw. Dit reliëf
is eigenlijk geen retabel, al heeft men het er in de negentiende eeuw van willen
maken: oorspronkelijk diende het als middenstuk van de borstwering, die de
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afscheiding vormde van het verhoogde westkoor naar het schip toe […]. Tegen
de achterkant van het verhoogde ‘retabel’ stond het altaar van het westkoor’.21

Ook zijn sommige laat-middeleeuwse stenen reliëfs die in de literatuur als
‘retabel’ worden omschreven in werkelijkheid epitafen: in de muur aan-
gebrachte gedenkstenen voor overledenen die zichzelf vaak in devotie voor
een religieus tafereel lieten afbeelden.22 Exemplaren van grotere afmetingen
kunnen, zeker bij plaatsing boven een altaar, het karakter aannemen van een
retabel.23

Wanneer we nu hypothetisch veronderstellen dat de Cornwerder reliëfs
daadwerkelijk afkomstig zijn van een retabel, moeten we constateren dat het
zou gaan om een voor onze streken zeer vroeg en bovendien uiterst zeldzaam
specimen. Parallellen, zeker in binnen-, maar ook in buitenland, zijn vrijwel
niet aan te wijzen. Het enige altaarstuk van vóór 1400 dat in de Nederlanden
bewaard is gebleven, bevindt zich in de Dympnakerk te Geel bij Antwerpen
(afb. 3). Evenals de reliëfs van Cornwerd is dit retabel (ca. 1375) in zandsteen
gehouwen. Exemplaren van steen zijn evenwel hoge uitzonderingen in de
retabelkunst van de Lage Landen, waar verreweg de meeste exemplaren in
hout werden gesneden. De meeste stenen altaarstukken uit de late Middel-
eeuwen kwamen tot stand in twee specifieke regio’s, namelijk het Zuid-
Nederlandse Henegouwen en het Duitse Münsterland.24 In beide gebieden
hing de populariteit van stenen retabels samen met de aanwezigheid van
geschikte natuursteen. Zo waren de Baumberge ten westen van Münster een
belangrijke vindplaats van zachte grijze zandsteen die veel gebruikt werd in
de productie van kerkelijke inrichtingsstukken, zoals sacramentshuizen en
sedilia.25 In onze noordelijke kuststreken treffen we een zeldzaam voorbeeld
van een stenen retabel aan in het Oost-Friese Petkum bij de monding van de
Eems.26 Dit gebied behoorde evenals de Groninger Ommelanden kerkelijk tot
het bisdom Münster en beinvloeding vanuit het zuidoosten is dan ook zeer
waarschijnlijk. Wat voor Petkum geldt, geldt voor de meeste stenen retabels
uit de vijftiende eeuw: de stijlkenmerken van het beeldhouwwerk en vooral
de vormgeving van de geledende elementen zijn onmiskenbaar geënt op
voorbeelden in de houtsnijkunst.27 Daaruit blijkt hoezeer het zwaartepunt in
de retabeltraditie van Noordwest-Europa was gelegen in deze kunstvorm.

Behalve door het materiaalgebruik wijken de reliëfs van Cornwerd ook
door hun vormgeving af van alle bekende retabels van rond 1400. Het genoemde
stenen altaarstuk van Geel betreft een horizontaal beeldpaneel met een reeks
staande apostelfiguren, paarsgewijs gegroepeerd aan weerszijden van een
centrale Kruisiging. De weinige andere retabels die uit de veertiende eeuw in
Noord-Europa bewaard zijn gebleven, waaronder een zestal houten exemplaren
op het Zweedse eiland Gotland, volgen alle een vergelijkbaar patroon.28

Dit doet veronderstellen dat de structuur van de Kruisiging temidden van de
apostelen in de vroege Noordwesteuropese retabelkunst praktisch de standaard
was. Wanneer we nu de Kruisigingsvoorstellingen van de genoemde retabels
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vergelijken met de compositie van het Friese kruisigingsreliëf, valt op dat de
Kruisiging in Cornwerd is geplaatst onder een spitse wimberg. Dit decoratieve
element werd in de gotische architectuur en beeldhouwkunst gebruikt als
bekronend motief boven een venster, nis of deur.29 Dat ook de Cornwerder
wimberg oorspronkelijk rustte op een andere ondergrond, bewijzen het ont-
breken van een onderrand aan de steen en een lichte verkleuring aan deze
kant. Aannemende dat het kruisigingsreliëf deel uitmaakte van een retabel,
betekent dit dat de kleine kerk van Cornwerd al rond 1400 moet hebben
beschikt over een zandstenen altaarstuk dat is opgebouwd in meerdere
zones, samengesteld uit velden en wimbergen van elk meer dan een meter
hoogte. Dit kunstwerk zou in Europa zijns gelijke nauwelijks hebben gekend,
iets wat mede gezien het peil van de Noordelijke beeldhouwkunst in deze
periode vrijwel ondenkbaar is.

Onwaarschijnlijker nog dan bij het kruisigingsreliëf is dat de rechthoekige
steen onderdeel zou hebben uitgemaakt van een stenen retabel. Een altaarstuk
waarvan één veld geheel wordt omgeven door een gedateerd randschrift is
hoogst ongebruikelijk; onder de vele duizenden middeleeuwse retabels die in
Europa bewaard zijn gebleven, is mij geen enkel voorbeeld bekend. Merk-
waardig zou bovendien zijn dat Christus tweemaal in nevengeschikte velden
in verschillende gedaanten op hetzelfde retabel werd afgebeeld.

3 Geel (België), Dympnakerk, apostelenretabel (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)
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Geen retabel, maar wat dan?

Indien de Cornwerder reliëfs niet van een stenen retabel afkomstig zou zijn,
dient zich de vraag aan waar we de oorsprong ervan dan moeten zoeken. 
Op basis van de thematiek en de vindplaats van de stukken staat vast dat het
gaat om voorwerpen met een kerkelijke oorsprong, afkomstig uit een eenvoudige
gotische dorpskerk in een klein Fries dorp. Onder de overige inrichtingsstukken
die voor de misviering noodzakelijk waren, valt een element op dat zich door-
gaans onmiddellijk ten noorden van het hoogaltaar bevond, namelijk het
sacramentshuis. Deze nis of kast fungeerde als opbergplaats voor eventueel
na de misviering overgebleven hosties, alsmede voor enkele hosties die waren
bestemd voor de ziekencommunie of voor het sacrament der stervenden.
Daar het gewijde brood volgens de leer was veranderd in het lichaam van
Christus, diende het met gepaste eerbied behandeld en veilig bewaard 
te worden. In de late Middeleeuwen kreeg deze opbergplaats, naarmate de
gewijde hostie steeds meer werd tot een object van devotie, vaak een speciaal
accent door een monumentale uitvoering of verfraaiing in de vorm van schil-
deringen en/of beeldhouwwerk.30 Het is niet bekend welke vorm het sacra-
mentshuis in de kerk van Cornwerd heeft gehad, maar zeker is wel dat er een
dergelijke voorziening aanwezig was. Misschien gaat de (dichtgemetselde?)
sacramentsnis in Cornwerd schuil achter de houten lambrizering uit de negen-
tiende eeuw. 

Met betrekking tot het kruisigingsreliëf zijn er ten minste drie argumenten
die ervoor pleiten dat deze oorspronkelijk heeft gefungeerd als een omlijsting
voor het Cornwerder sacramentshuis. In de eerste plaats is dat het gebruikte
materiaal – rode Bremer zandsteen. In natuursteen kon een grotere breedte
worden overspannen dan in baksteen, waardoor deze als bekroning voor por-
talen en grotere nissen veel gebruikt werd. Voorbeelden zijn de zandstenen
tympanen in Kimswerd en Zwolle in ons land en Larrelt in het Duitse Oost-
Friesland. Ook in de bekroning van sacramentsnissen was zandsteen een
geliefd materiaal, wat wordt aangetoond door de vele honderden voorbeelden
die overal in Duitsland bewaard zijn gebleven. In Nederland zijn met de
Reformatie de meeste sacramentshuizen kapotgeslagen – de woede van de
protestanten richtte zich in het bijzonder tegen de vermeende afgoderij van
de hostieverering.31 Toch hebben ook hier enkele voorbeelden, zij het bescha-
digd, de eeuwen doorstaan. Dat geldt onder meer voor de sacramentsnissen
in Kloetinge in Zeeland, Zelhem en Etten in de Achterhoek, en in Appingedam
en Engelbert (afb. 4) in Groningen.32 In vrijwel al deze gevallen gaat het om
bekroningen van grijze zandsteen uit het Münsterland. Rode Bremer steen
treffen we onder meer aan boven de nis in het Drentse Roden. In Friesland
zelf biedt de uitgemetselde sacramentskast van Anjum een interessante
parallel met de steen uit Cornwerd: hier vinden we een gotisch tympaan met
dichte tracering, uitgevoerd in rode Bremer zandsteen (afb. 5).
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In de tweede plaats bieden de omvang van de steen en de vormgeving als een
spitse puntgevel of wimberg met zijfiaaltjes belangrijke aanknopingspunten.
Om te beginnen fungeert een wimberg doorgaans als bekroning voor een
vierkant of rechthoekig veld of dito nis met een rechte bovenzijde. Voor sacra-
mentsnissen in de noordelijke koorwand was dat de gebruikelijke vorm-
geving, zoals R. Steensma in een recente studie over de provincie Friesland
heeft aangetoond.33 Ook de breedte van het kruisigingsreliëf (64 cm) was voor
een Friese sacramentsnis niet ongewoon: het zandstenen tympaan boven de
nis in Anjum meet aan de onderkant 77 cm. In Deinum is de nis 67 cm breed,
in Britsum 68 cm. De wimberg uit Cornwerd wordt geflankeerd door twee
gotische fiaaltjes die met hogels en kruisbloemen zijn gedecoreerd. Hoewel
deze torentjes hier los van de wimberg lijken te zweven, komen we het
patroon van een puntgevel tussen fialen boven veel middeleeuwse sacra-

4 Engelbert, bekroning van het sacramentshuis (foto: Regnerus Steensma)
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mentsnissen tegen. Naast vele voorbeelden in Duitsland kan in Nederland
worden verwezen naar de voorbeelden in het Groningse Engelbert (afb. 4),
het Zeeuwse Kloetinge en het Gelderse Etten. In de kerk van Zwaag in Noord-
Holland laat zich een vergelijkbare structuur aflezen aan onregelmatigheden
in de wand meteen boven de voormalige sacramentsnis.34 Tot slot zij nog
gewezen op de roosjes die aan de binnenzijde van de geprofileerde rand in de
Cornwerder wimberg zijn gebeeldhouwd. Dit motief vinden we in Friesland
op verschillende plaatsen in de omlijsting van een sacramentshuis, zo in
Wijns (in baksteen), Minnertsga (in grijze natuursteen) en Anjum (in rode

5 Anjum, sacramentsnis met bekroning (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)
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Bremer steen) (afb. 5).35 In het Limburgse Holset is de lijst rond het bewaarde
smeedijzeren deurtje (een hoge uitzondering in Nederland!) eveneens met
rozetjes gedecoreerd. 

Een derde argument heeft betrekking op de iconografie van het reliëf,
bestaande uit een Calvariegroep en twee zwevende engelen. Deze thema’s
behoorden bijna tot de vaste canon voor de beeldtaal van middeleeuwse
sacramentshuizen. Volgens de kerk was de gewijde hostie het ware lichaam
van Christus dat hij offerde bij zijn kruisdood op Golgotha. Dit offer werd in
de eucharistie op onbloedige wijze herhaald, waarmee de kruisdood tijdens

6 Tinallinge, geschilderde Kruisiging boven het voormalige sacramentshuis

(foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)
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iedere misviering opnieuw actueel werd. Voorbeelden van gotische sacraments-
huizen met een voorstelling van de Kruisiging treffen we aan op verschillende
plaatsen in binnen- en buitenland. In het Noordoost-Duitse Petschow is de
crucifix op het houten deurtje uit de veertiende eeuw gesneden en boven de
nis in Lärbro op Gotland is in de dertiende eeuw een Calvariegroep op de
muur geschilderd. Eenzelfde motief uit de vijftiende eeuw is onlangs tijdens
een restauratie blootgelegd boven de sacramentsnis in de kerk van het Groningse
Tinallinge (afb. 6).36 De kruisiging siert ook de architectonisch vormgegeven
bekroning van de laatgotische sacramentstorens in de kerken van Stiepel en
Rhynern, beide in het Duitse Westfalen. 

Voorstellingen van engelen werden ook vaak op of bij sacramentshuizen
aangebracht, vaak met wierookvaten in de hand. In verschillende Hollandse
stadskerken, waaronder de St. Bavo in Haarlem en de Oude en de Nieuwe
kerk in Amsterdam, treffen we geschilderde engelen aan in de arcadeboog,
die herinneren aan de vroegere aanwezigheid van een losstaand sacraments-
huis op deze plaats.37 In het sacramentshuis van het Oost-Friese Norden zijn
binnen in het kastje vier engelen geschilderd, die het lichaam van Christus als
hemelse priesters bewieroken. Van wierookvaten is in Cornwerd echter geen
spoor zichtbaar. Een treffende parallel met de situering van de Cornwerder
engelen vinden we in de bekroning van het sacramentshuis in het Zuidwest-
Duitse Schönau im Wiesental (afb. 7). Boven de rechthoekige nis zien we een
tympaan in de vorm van een hoge kielboog tussen flankerende fialen. In de
zwikken tussen de fialen en de punt van de kielboog zijn twee zwevende
engeltjes met trompetten gebeeldhouwd. Intrigerend zijn tot slot de groteske
kopjes met de puntmutsen in de flankerende fiaaltjes. Vergelijkbare kopjes
vinden we in de wimbergen boven de sacramentsnissen in de dorpskerk van
Holset in Zuid-Limburg en de Plechelmuskerk van Oldenzaal.38

Zijn voor het kruisigingsreliëf naar vorm en iconografie nog parallellen
aan te wijzen in binnen- en buitenland, veel moeilijker is dat bij de tweede
steen, het reliëf met de Christusbuste. Op grond van de treffende stilistische
overeenkomsten met het kruisigingsreliëf mogen we aannemen dat beide in
onderlinge samenhang zijn ontstaan. Blijft echter de vraag welke de plaats
van deze rechthoekige plaat in de omlijsting van een sacramentsnis kan zijn
geweest. Was het wellicht de bekleding van de wand onder de nis, zodat de
opbouw die van een toren suggereerde? Deze oplossing is in Nederland onder
andere toegepast in Zelhem. Gezien zijn afmetingen kan de plaat ook tegen
de achterwand in de nis geplaatst zijn geweest. Parallelle situaties zijn mij
hiervan echter niet bekend. Wel is een sacramentshuis in een enkel geval
voorzien van teksten. Dat geldt onder meer voor de vrijstaande laatgotische
sacramentstoren van Baumberger zandsteen in het Oost-Friese Tettens. Het
sacramentskastje aldaar is aan twee zijden voorzien van een smeedijzeren
deurtje. Op de blinde zijden zien we aan de ene kant de familiewapens van de
stichter en aan de andere kant een tekst die de datum en de reden van de



stichting vertelt: de toren in Tettens werd in 1525 als zoenoffer gesticht door
Ommo Oynken von Middoge nadat deze de dorpspastoor tijdens de mis voor
het altaar had doodgestoken (!). Wellicht memoreert de tekst van ons Corn-
werder reliëf naar analogie de stichting van een sacramentshuis door een
zekere Harbrandus. 

De iconografie van Christus ten halven lijve binnen een gedecoreerde
omlijsting doet denken aan het motief van de ‘Man van Smarten’: een groten-
deels naakte, bebloede Christus toont staand of en buste zijn wonden aan de
beschouwer. Omdat er op de steen uit Cornwerd echter geen sprake is van
wonden, noch van Christus die zijn armen ophoudt, lijkt de voorstelling voor-
al op het motief van de ‘vera eikon’. Volgens een in de Middeleeuwen populaire
overlevering zou een jonge vrouw uit Jeruzalem met de naam Veronica het
bezwete gelaat van Christus tijdens zijn gang naar Golgotha met een doek
hebben afgewist. Zijn gelaatstrekken bleven op de doek achter, waardoor
deze gold als een soortement foto van Christus: ‘vera eikon’, verbasterd Veronica,
betekent ‘ware afbeelding’. In de late Middeleeuwen raakten dergelijke
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7 Schönau im Wiesental (Duitsland), sacramentshuis (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)



voorstellingen van de lijdende Christus meer en meer uit het lijdensverhaal
geisoleerd, om te worden gebruikt als devotiebeelden (Andachtsbilder):
afbeeldingen die bij de beschouwer(s) een empathische gemoedstoestand
opriep die geschikt werd geacht voor het ideaal van Imitatio Christi.39 Het gebruik
van devotiebeelden bij het gebed werd sterk gepropageerd door de franciscanen
en in ons land tevens door de Moderne Devoten, die vanuit hun broederhuizen
in de IJsselvallei een grote invloed uitoefenden op de spiritualiteit in geheel
Europa.40

De vera eikon was in de late Middeleeuwen een geliefd motief in de sacra-
mentshuis-iconografie. Zo wordt de nis in verschillende gevallen bekroond
door een boogveld met een kleine Christuskop, onder meer in Ottensoos bij
Neurenberg en Mark bij Hamm in Westfalen. Ook zij gewezen op het eerder
genoemde sacramentshuis van Schönau im Wiesental in het Zwarte Woud,
dat naar beeldtaal en compositie een zekere gelijkenis vertoont met de steen
uit Cornwerd: hier zien we boven de nis onder een gedecoreerde kielboog een
Christuskop met naar beide zijden afhangend haar en een gespleten baardje,
omgeven door een eenvoudige nimbus en drie sterren (afb. 7). Ook bewijst
het voorbeeld in Schönau dat een dubbele voorstelling van Christus op één
sacramentshuis niet onmogelijk was: behalve in het tympaan boven de nis
verschijnt hij ook als Man van Smarten in de bekroning boven de punt van de
boog. Zoekend naar parallellen in ons land stuiten we op een gebeeldhouwde
steen in de kerk van het Gelderse Ermelo (afb. 8). Dit betreft een rechthoekig
reliëf van trachietsteen met in het midden een bebaarde kop en daaromheen
een sterk geplooid gordijnmotief. De steen is ingemetseld in de koorwand op
de as van het gebouw. Bouvy, die de sculptuur in 1947 beschreef, twijfelt bij de
identiteit van de kop tussen Christus en Johannes de Doper. Voor hem staat
echter vast dat de steen afkomstig is van een andere plaats in dezelfde kerk.41

Parallellen in Duitsland wijzen opnieuw op een mogelijke samenhang met
het sacramentshuis. 

Hoewel mijn gedachten omtrent de oorsprong van de rechthoekige steen
dus opnieuw voorzichtig in de richting gaan van een sacramentshuis, blijft de
lijst met het randschrift rond de Christusfiguur problematisch. Directe paral-
lellen zijn mij hiervan onder sacramentshuizen niet bekend. Zandstenen
reliëfs met een randschrift treffen we het meest aan in de vorm van grafzerken,
die echter over het algemeen van grotere omvang zijn. Op kindergrafzerken,
waarvan een voorbeeld bewaard bleef in het Oost-Friese Petkum (datering
1490, afmeting 90,5 bij 59 cm42), verwijzen tekst en beeltenis altijd naar de
overledene; in Cornwerd is er niets dat daarop wijst. Teksten omgeven ook de
unieke twaalfde-eeuwse zandstenen reliëfs uit de Utrechtse Pieterskerk, die
vermoedelijk fungeerden als onderdelen van de borstwering vóór op het
priesterkoor in deze romaanse kerk.43 Een belangrijk verschil met het reliëf uit
Cornwerd is echter dat de teksten in Utrecht direct betrekking hebben op het
afgebeelde. Dat is ook het geval bij een een pijpaarden reliëf (ca. 1450) van
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Maria met Kind, dat wordt bewaard in het Museum het Catharijneconvent in
Utrecht. We zien Maria met het kind Jezus op de rechterarm, staand op een
driezijdige console in een architectonisch vormgegeven nis, omgeven door
een gebed aan Maria in de rand: ‘Salve Maria, Gemma pudicicie, qua mundo
illuxit sol justicie, salve pia mater christianorum, succurre filiis ad filium,
regem angelorum, quia tu es solamen desolatorum. O goedertierenste, o sacht-
modghe, o soete Maria, bit den Her vor ons’.44 Daar dit stuk werd gevonden bij
een boerderij in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude, mogen we aannemen dat
het niet ontworpen was voor gebruik in de kerk, maar veeleer in een context
van private devotie functioneerde.

Conclusies

In dit artikel pretendeer ik niet de definitieve oplossing te bieden voor het
raadsel van de stenen reliëfs van Cornwerd in de collectie van het Fries Museum.
Wel meen ik te hebben aangetoond dat de traditionele hypothese, volgens
welke de fragmenten onderdelen zouden zijn geweest van een altaarretabel,
zeer onwaarschijnlijk is. Dat een Friese plattelandskerk al omstreeks 1400
beschikte over een zandstenen altaarstuk van monumentale afmetingen, is
vrijwel ondenkbaar. Zoekend naar parallellen elders in de middeleeuwse 
kerkelijke beeldhouwkunst stuiten we op het sacramentshuis, dat veelal voorzien
was van een stenen bekroning. Enkele kenmerken die voor deze bekroningen
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8 Ermelo, Christuskop (foto: Justin Kroesen / Regnerus Steensma)



gebruikelijk waren, vinden we in het kruisigingsreliëf uit Cornwerd terug: het
is in zandsteen gebeeldhouwd, bezit de vorm van een spitse wimberg tussen
twee fialen en toont enkele voor het sacramentshuis gebruikelijke motieven,
te weten de Calvarie-scene, zwevende engelen en een reeks decoratieve roosjes.
Problematischer is het rechthoekige reliëf met de Christus-buste en het rand-
schrift, dat gezien de treffende overeenkomsten zonder twijfel tegelijk met
het kruisigingsreliëf is ontstaan. Op grond van de iconografie is een verbinding
met het sacramentshuis denkbaar, maar moeilijker is dat met het randschrift.
Betreft het hier een uiterst zeldzame stichtingsakte van een bewaarplaats
voor de hosties? Het is te hopen dat de koorwanden van de Cornwerder kerk
de afmetingen van de sacramentsnis eens zullen prijsgeven, waarmee mijn
hypothese bevestigd, dan wel ontkracht kan worden. Dit gezegd zijnde dringt
zich de vraag op of we nu moeten betreuren dat Friesland een vermeend retabel
armer is. Ik denk, integendeel, dat we ons juist mogen verheugen over de sterke
aanwijzing dat sommige sacramentsnissen in onze streken al rond 1400 werden
voorzien van een monumentale omlijsting, die getuigt van de toenemende
eucharistische vroomheid in de cultuur van de late Middeleeuwen. Mogelijk
gaat het daarbij om een zeldzaam voorbeeld van een sacramentshuis waarvan
exacte gegevens over datum en stichter voorhanden zijn. 

u

Noten
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een overzicht van deze voorwerpen in het Noorden: Martin e.a., Zandstenen sarcofagen.

4 Vgl. Kroesen/Steensma, Dorpskerkinterieur, 42. 5 In het vervolg zal ik deze steen aan-

duiden als ‘kruisigingsreliëf’. 6 De naast het hoofd plooiende doek zou ook voor een

gekrulde baard kunnen worden gehouden. Dat is echter onwaarschijnlijk, daar Johannes

de Evangelist in de middeleeuwse iconografie vrijwel altijd zonder baard is voorgesteld.

7  Cf. Lexikon der Symbole, s.v. ‘Eiche’. 8 Voor hun hulp bij de ontcijfering en vertaling

van het randschrift dank ik prof.dr. Jos Hermans en dr. Jitse Dijksta. 9 Lexikon der Heiligen,

s.v. ‘Odulphus von Utrecht’. 10 Tijdrekening met behulp van Grotefends Taschenbuch

der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. 11 Voor deze suggestie

dank ik dr. Kees van der Ploeg. 12 Hepkema, Eenvoudige memories en bemerkingen,

188. 13 Voorloopige lijst, 360. 14 Bouvy, Middeleeuwsche beeldhouwkunst, 112-113. 15

Ibid., 232 noot 352. 16 Een van deze fragmenten was ten tijde van Bouvy’s bezoek tussen

de beide grote stenen ingemetseld, terwijl twee andere volgens de auteur werden

bewaard in het Fries Museum. 17 ‘Verslag van het Friesch Genootschap’, 5. De inventaris-
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nummers van het Fries Museum, op de grootste twee stenen nog altijd duidelijk lees-

baar, zijn 1947-4 (kruisigingsreliëf) en 1947-5 (rechthoekige plaat). 18 Steensma, ‘Rond

doopvont en altaar’, 65-80. 19 Ibid., 6. 20 Ten Hoeve e.a., Kerken in Friesland, 83. 21

Timmers, Oude schoonheid, 52. 22 In Noord-Nederland is een zeldzaam zandstenen

epitaaf bewaard gebleven in de kerk van het Groningse Middelstum, vgl. Schmidt, ‘De

epitaaf van Egbert Onsta’, 68-75. 23  Vele voorbeelden beschreven en afgebeeld in: Van

Bueren, Leven na de dood. 24 Vgl. voor Henegouwen Borchgrave d’Altena, Retables en

pierre. In Münsterland vinden we stenen retabels onder meer in de kerk van Einen en

in het klooster Bentlage. Het Westfälisches Landesmuseum in Münster bezit een aan-

zienlijke collectie. 25 Fraai zijn de sedilia in het klooster Ter Apel van ca. 1500. Zie voor

een overzicht Spuren in Sandstein. 26 Waarschijnlijk is alleen het hoge middendeel

bewaard gebleven, met een kruisigingsscene en beneden Maria met Kind tussen stichters-

figuurtjes. 27 De verwantschap is het grootst met retabels uit de Zuidelijke Nederlanden.

In dit verband is het verticaal-rechthoekige stenen retabel uit de late veertiende eeuw

in de kathedraal van Antwerpen belangwekkend, cf. Nieuwdorp, Het 14de eeuwse

gebeeldhouwde retabel. 28 Dit betreft de retabels van Ardre, Lojsta, Ganthem, Träkumla,

Vallstena en Vamlingbo. 29 Haslinghuis/Janse, Bouwkundige termen, s.v. ‘Wimberg’.

30 Zie voor deze ontwikkelingen: Van Deijk, ‘De bewaring en de verering’, 100-109.

31 Steensma, ‘Desacralisatie’, 211-232. 32 Voor Groningen zie: Steensma, ‘Sacraments-

nissen’, 111-123. 33 Zie vooral: Steensma, ‘Het geheim van de lege nis’, 19-20. 34 Steensma,

‘Nissen en schilderingen’, 6. 35 Steensma, ‘Het geheim van de lege nis’, 13-14. 36 Steensma,

‘Ontdekking van een Christuskop’, 85-88. 37 Steensma, ‘Nissen en schilderingen’, 8-12.

38 Laatstgenoemde betreft een sterk gerestaureerde nis, waarvoor het goed bewaarde

exemplaar in Holset mogelijk model heeft gestaan (vgl. Timmers, De kunst van het

Maasland 2, 237). 39 Vgl. Honée, ‘Beeld en verbeelding’, 157-174. 40 Vgl. Ridderbos,

‘The Man of Sorrows’, 175. 41 Bouvy, Middeleeuwsche beeldhouwkunst, 61. 42 Grafzerk

van Junker Ocko: beschrijving en foto in Stracke, Bildnisgrabmale, 28-29. 43 Vgl. Bouvy,

Kerkelijke kunst 2, 39 44 Vertaling van het Latijn door J.A.J.M. Verspaandonk: ‘Wees

gegroet Maria, parel der kuisheid, door wie de zon der gerechtigheid voor de wereld is

begonnen te schijnen; wees gegroet liefdevolle moeder der christenen, kom uw kinderen

te hulp bij uw Zoon, de koning der engelen, omdat gij de troost zijt van hen die verlaten

(hulpeloos?) zijn. […]’ (Naar Bouvy, kerkelijke kunst, 44).

m
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Begrippenlijst 

Fiaal (of fioel) Architectonische beëindiging in de vorm van een spits

gotisch torentje.

Hogels Gotisch siermotief in de vorm van op regelmatige

afstand van elkaar geplaatste knoppen, opklimmend

langs bogen, fialen of wimbergen. 

Kielboog (of ezelsrugboog) Tamelijk vlakke boog met een spitse punt in het midden.

Kruisbloem Architectonische beëindiging van een toren of fiaal,

bestaande uit een stam die naar vier zijden in bladwerk

uitloopt.

Mandorla Amandelvormige stralenkrans.

Nimbus Let. wolk, lichtkrans om het hoofd van een heilige.

Sedilia Priesterzetel, in de vorm van een vrijstaande bank of

een nis/nissen in de muur.

Tracering Opengewerkt gotisch maaswerk.

Tympaan Boogveld, doorgaans boven een venster of portaal.

Wimberg Puntige siergevel boven vensters en deuropeningen. 

Zwik Hoekstuk tussen een boog en de rechthoekige omlijsting

van die boog.

i
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Voor het altaar een priester die de mis opdraagt met op de voorgrond een geestelijke bij een lezenaar.

Links in de muur een piscina waarin een lavaboketel hangt en waarin twee ampullen en een schaal

op de bodem staan (laatmiddeleeuws schilderij)



Katholieke kerkschatten in Oostergo rond 1580

R E G N E R U S  S T E E N S M A

In Friesland staan zo’n 130 kerken die nog geheel of ten dele uit de Middel-
eeuwen dateren. Dat aantal is zeker dubbel zo groot geweest, want vele middel-
eeuwse kerken zijn in de loop der tijd vervangen of geheel verdwenen. Deze
kerken werden gebruikt voor de katholieke eredienst waaraan slechts weinig
nog herinnert. Bij de Reformatie in 1580 werd het katholieke kerkmeubilair
verwijderd, maar wel bleven in verscheidene kerken nissen in de muren bewaard
die iets laten zien van het vroegere gebruik.1 Bij de katholieke eredienst worden
allerlei losse voorwerpen gebruikt, in het bijzonder vaatwerk van uiteen-
lopende aard. Bij de ingebruikname door de protestanten waren die voorwerpen
voor het overgrote deel nutteloos geworden en ze werden grondig opgeruimd,
mede omdat men niet meer herinnerd wenste te worden aan de verfoeide
Roomse leer. Waardevolle stukken werden verkocht, andere zonder veel scrupules
vernietigd. Van al die duizenden voorwerpen bleven slechts enkele bewaard.
Deze berusten nu in musea, in het bijzonder het Fries Museum.2 Er zijn echter
wel schriftelijke bronnen die gegevens verschaffen over het bezit aan liturgische
voorwerpen en over één van die bronnen gaat dit artikel.

Registratie van het kerkelijk bezit

In maart 1580 werd in de Staten van Friesland het besluit genomen tot doorvoering
van de gereformeerde religie en gehele verandering der kerk. De Gedeputeerden
kregen opdracht dat besluit nader uit te werken en deden dat met bekwame
spoed, want reeds op 31 maart maakten zij hun maatregelen bekend. Deze waren
vervat in de ‘Resolutie van Gedeputeerde Staten op ’t stuk van de beneficien,
resignatien, nieuwe electien, en distributie van de leengoederen in Friesland’.3

Hierin werd onder andere bepaald dat alle goederen en bezittingen van de oude
kerk terstond uitgeleverd moesten worden, desnoods met geweld en op straffe
van het verlies van pensioen. Men was zich bewust dat het van groot belang was
dat de bezittingen in elke kerkelijke gemeente goed geregistreerd moesten worden
en dat dit met het oog op de roerende stukken snel moest gebeuren om diefstal
en dergelijke te voorkomen. In Oostergo, het noordoostelijke deel van Friesland,
werd de inventarisatie uitgevoerd tussen 29 augustus 1580 en 1 februari 1581.
De leiding hadden de commissarissen Otto Swalue en Sybolt van Aysma. Met hulp
van de grietman en de secretaris werd in alle grietenijen per parochie een lijst
van bezittingen opgesteld. Swalue bracht de gegevens bijeen in één handschrift,
dat in 1888 werd gepubliceerd door J. Reitsma, hoogleraar kerkgeschiedenis in
Groningen onder de titel Register van geestelijke opkomsten van Oostergo.4
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Het Register van Oostergo bevat een schat van gegevens over het kerkelijk
leven in Friesland in de tijd van de overgang van de katholieke naar de hervormde
religie. Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door de nauwkeurige beschrijving
van landerijen, waarvan de opbrengst geheel of ten dele bestemd was voor
kerkelijke doeleinden: het onderhoud van de kerk en de pastorie, de onkosten
van de eredienst, het salaris van de pastoor en andere geestelijken, het onderwijs
en de armenzorg. Daarnaast wordt in elke parochie onderzocht of de voormalige
pastoor wel was overgegaan naar de nieuwe religie en of hij zijn bijzit had
getrouwd. Dat de pastoor een bijzit had – vaak met kinderen – was kennelijk een
algemeen aanvaard gegeven. Op verschillende plaatsen lezen we over de
geestelijke verwarring en over de ontreddering door het oorlogsgeweld. Reitsma
heeft hierover uitvoerig geschreven in zijn commentaar bij het Register.5

Gegevens over de liturgische voorwerpen

Bij het bezoek van de commissarissen en de grietman aan de dorpen werd ook
geinformeerd naar de waardevolle liturgische voorwerpen, of ‘kleinodiën’, om
deze te registreren en in beslag te nemen. De gegevens die we hierover vinden,
lopen sterk uiteen waarbij er duidelijke verschillen per grietenij te constateren
zijn. Soms zijn ze zeer uitvoerig opgegeven, bijvoorbeeld in Leeuwarderadeel,
soms bijna geheel niet genoemd, bijvoorbeeld in Ferwerderadeel. In de meeste
grietenijen worden alleen de voorwerpen genoemd die waardevol zijn om het
kostbare materiaal. Met name betreft dit kelken, cibories en olievaatjes. Deels
betreft het stukken die nog in het bezit van de parochie zijn, maar vaak ook
worden voorwerpen genoemd die al verdwenen waren. Die verdwijning was
meestal het geval van roof door ongeregelde bendes, zoals de Watergeuzen en
andere Vrijbuiters, maar ook door soldaten van de Staatse troepen. Elders wordt
melding gemaakt van diefstal, terwijl men in verschillende dorpen het bezit al
verkocht had. De opbrengst was bestemd voor verschillende doeleinden,
waaronder het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie, het aflossen
van schulden van de kerk, de betaling van dorpslasten, en soms ook de zorg
voor armen.

Per parochie zijn uit de vaak uitvoerige beschrijving van de bezittingen, in
hoofdzaak landerijen, hier de gegevens over de voorwerpen uitgelicht. Reitsma
heeft zijn uitgave voorzien van diverse toelichtingen inzake vele personen die
in het register genoemd worden en voor die aantekeningen mag hier naar de
uitgave van 1888 verwezen worden. Datzelfde geldt voor de toelichtingen en
commentaren bij de politieke ontwikkelingen.6 In dit onderzoek staat centraal
de inventaris van de kerken, waaraan Reitsma in zijn uitvoerige slothoofdstuk
nauwelijks aandacht schenkt. Wel heeft Reitsma van een aantal voorwerpen
in voetnoten de functie toegelicht.
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De liturgische voorwerpen7

Vaatwerk rond wijn en hostie

Een belangrijk onderdeel van hetgeen zich in de Middeleeuwen afspeelde in
een kerkgebouw is de viering van de mis. In de begintijd van het christendom
was dit de eucharistische maaltijd ter gedachtenis van het lijden, het sterven
en de opstanding van Christus, ingesteld door Christus zelf tijdens het Laatste
Avondmaal. Op den duur verschoof het maaltijdkarakter naar dat van een
offer. De maaltijd werd de mis, waarin op onbloedige wijze de offerdood van
Christus wordt herhaald. Bij het uitspreken door de priester van een vaste 
formule, de zogenaamde consecratie, veranderde voor de gelovige het wezen
van het brood in het lichaam van Christus en de wijn in zijn bloed. Derhalve
moest al het vaatwerk dat met brood en wijn in aanraking kwam met zorg en
eerbied behandeld worden.

Het meest kenmerkende onderdeel van dit vaatwerk is de kelk. Hij bestond
uit een voet, een schacht met een knopvormige greep (nodus) en een beker
(cuppa). De voet en de schacht waren meestal zeszijdig. De kelk was bij voorkeur
gemaakt van edelmetaal, maar ook waren kelken in gebruik van koper of tin.
De voet was vaak versierd met eucharistische symbolen of passievoorstellingen.

De lijst van 88 dorpen omvat tien kerken waar alleen in het algemeen
gesproken wordt van zilverwerk of kleinodiën, dus zonder enige specificatie
(voor de nummering, zie het tweede deel van dit artikel: ‘gegevens per parochie’).
Bij de overige 78 kerken is dat wel het geval en op één na wordt overal de kelk
genoemd. Bij 29 kerken is sprake van twee kelken en daarbij zijn diverse kerken
van bescheiden omvang, zoals Engwierum (40) en Roodkerk (65). Daar bij
veel andere kerken niet duidelijk is wat er vóór 1580 aanwezig was, mag men
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veronderstellen dat de meeste kerken over twee kelken beschikten. Bij negen
kerken is sprake van drie  k     elken. Dit betreft zowel enkele grote kerken zoals
Grou (5), Anjum (38) en Burgum (49), als kerken van doorsnee omvang zoals
Holwerd (23), Westergeest (76), Augustinusga (84) en Surhuizum (85). De drie
kelken in Burum (79) waren eigendom van Gerkesklooster. Waarschijnlijk
bezat ook Hantumhuizen (28) drie kelken, maar hier kan van overlap sprake
zijn. Belangwekkend is de opmerking bij Anjum (38) waar een kelk expliciet
wordt aangeduid als de kelk van de vicarius, een der geestelijken. In veel
andere kerken met meer dan één geestelijke zullen deze waarschijnlijk ook
hun eigen kelk gehad hebben. De kerk van Oudega (58), een dorpskerk van
doorsnee omvang, bezat kennelijk vier kelken en dit was mogelijk bij meer
kerken het geval.

Het overgrote deel van de kelken was gemaakt van zilver, dat meer dan
eens verguld was. In een aantal gevallen wordt het gewicht aangeduid in de
hoeveelheid loot, bijvoorbeeld bij drie dorpen in Leeuwarderadeel (14, 16 en 17).
Een loot was 15,3802 gram.8 Vijf kerken hadden een kelk die deels van zilver
en deels van koper was gemaakt, de meeste waarschijnlijk met een cuppa van
zilver en voet van koper, zoals expliciet wordt beschreven bij Wouterswoude
(69). Bij tien kerken wordt melding gemaakt van een tinnen kelk, in de meeste
gevallen met de aantekening dat de tinnen kelk in gebruik genomen was
nadat de zilveren kelk gestolen was, bijvoorbeeld in Sumar (50) en Smalle Ee
(60). In Wetsens (33) liet men een kelk van messing ofwel geelkoper maken
nadat de oude, waarschijnlijk van zilver, gestolen was. Waarschijnlijk was dit
ook de gang van zaken bij de andere vijf kerken die een kelk van messing
bezaten. Nadat de twee kelken in Dearsum (11) gestolen waren, liet men een
kleine verzilverde kelk maken waarvan het bovenste deel afkomstig was van
de ciborie.

De miswijn werd gereed gehouden in een klein kannetje, dat niet meer
wijn bevatte dan voor een of enkele vieringen nodig was. In de nog te consa-
creren wijn werd een druppel water gemengd en daarvoor was ook een kannetje
noodzakelijk. Deze beide, meest identieke kannetjes worden aangeduid als
ampullen. Het waren vaak eenvoudige kannetjes met een handvat en een
klapdeksel. Op het deksel van de ene ampul was dikwijls een V aangebracht
van Vinum ofwel wijn, en op dat van de andere een A van Aqua ofwel water.
Het materiaal was dikwijls tin. Bij vier kerken worden deze ampullen genoemd.
Âldtsjerk (45) heeft twee ‘wijnpullen’ van tin, Zuiderdrachten (62) twee ‘pulkes’
van tin, bij Jouswier (41) wordt aantal noch materiaal genoemd, terwijl Korte-
hemmen (63) drie ‘pulkens’ bezat. Mogelijk moeten ook de twee zilveren
‘schenckvate’ in Twijzel (87) als ampullen beschouwd worden.

In de vroege Middeleeuwen werd door de gelovigen een zilveren of gouden
buisje gebruikt om zonder te morsen een beetje geconsacreerde wijn te nuttigen
bij de communie. Toen het later verboden werd om de communie onder twee
gedaanten te geven raakte dit buisje, fistula genaamd, overbodig. Wel werd
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het tot het einde van de Middeleeuwen nog gebruikt voor het nuttigen van 
de ablutiewijn, die aan de gelovigen, nadat zij de hostie op de tong hadden
ontvangen, in speciale kelk of beker werd overgereikt voor het reinigen van 
de mond, zodat er geen broodpartikels in de mond achterbleven. Naar alle
waarschijnlijkheid moet het ‘kleen silveren pijpken’ dat bij Lutjepost (83)
genoemd wordt, als een fistula beschouwd worden. In de zestiende eeuw
nam het gebruik ervan reeds af, hetgeen mede de oorzaak kan zijn dat het
elders in Oostergo ontbreekt.

Bij het opdragen van de mis gebruikte de priester een rond, dun schijfje
tarwebrood, hostie genaamd. Een grote hostie was bestemd voor de communie
door de priester zelf en voor de uitstelling in de monstrans. Een veelheid van
kleine hosties diende voor de communie der gelovigen. Op het altaar stond de
pateen, een kleine ronde platte schaal of schotel waarop tijdens de mis 
de hostie voor de celebrerende priester werd gelegd tot het offertorium, de
voltrekking van het offer tijdens de consecratie. De pateen werd als regel op
de kelk geplaatst en was vaak versierd met religieuze symbolen of voorstellingen.
Bij achttien kerken wordt een pateen genoemd, hier steeds aangeduid als
‘plateel’. Twaalf kerken hebben één exemplaar en zes twee exemplaren: Cornjum
(17), Ee (39), Oudega (58), Kollumerzwaag (78), Kollum (81) en Surhuizum (85).
In Niawier (34) en vier kerken in Dantumadeel (70, 71,72 en 73) is sprake van
een kelk met een deksel, hetgeen waarschijnlijk op een pateen slaat. Het is niet
waarschijnlijk dat dit de ciborie betreft (die ook de vorm van heeft van een
kelk met een deksel), daar deze steeds met die naam wordt aangeduid en drie
van deze kerken ook een ciborie bezitten. Waar het materiaal genoemd wordt is
dat meestal zilver, soms verguld zilver. Janum (67) bezat een pateen van koper.

Overgebleven geconsacreerde hosties werden bewaard voor de communie
van zieken en stervenden en, ter eventuele aanvulling, voor de communie
van de gelovigen in een volgende misviering. Dit bewaren (reservatie) gebeurde
in een ciborie die de vorm had van een kelk met een deksel dat er meestal met
een scharnier aan bevestigd was. Bij 50 kerken behoorde de ciborie tot de
bezittingen en dit voorwerp wordt daarmee na de kelk het meeste genoemd.
Oudega (58) bezat twee cibories. Waar het materiaal genoemd wordt, is dat
meestal zilver, soms verguld zilver. Twaalf kerken bezaten een ciborie van
messing. Suwâld (56), Zuiderdrachten (62) en Burum (79) melden dat ze een
tinnen ciborie gebruiken omdat de oude ciborie, waarschijnlijk een exemplaar
van zilver, was gestolen. Curieus is het materiaal in Britsum (18) waar men
een ‘blicken’ ciborie heeft. Enkele malen wordt iets gezegd over de maat van
de ciborie. Vier kerken geven aan dat hun ciborie klein was, waaronder
Burum (79) met een ‘clein sijlveren ciboriken’. Murmerwoude (72) heeft een
ciborie ‘by een span lanck’ Een span was een lengtemaat die betrekking had
op de afstand tussen duimtop en pink van een gestrekte hand. Bij uitzondering
wordt tweemaal melding gemaakt van de versiering van het voorwerp. Zo was
op de spanlange ciborie in Murmerwoude een klein kruisje aangebracht, terwijl
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Tytsjerk (52) in het bezit was van een ‘een silver witte grote cijborie met een
los cruis, darboven op behoirende’. Deze ciborie was zo waardevol dat hij bij
de burgemeester werd ingeleverd, verpakt in ‘een rysen korff’.

Drie parochies vermelden dat ze naast de ciborie nog een hostiedoosje
bezaten: Ee (39), Gytsjerk (47) en Twijzel (87). In alle drie kerken was het van
zilver. Het wordt aangeduid als ‘ablatenbusken’ of ‘ablatenbosse’: het busje
voor de ‘oblata’. Met dit woord werden in de Middeleeuwen doorgaans de
niet-geconsacreerde hosties aangeduid die, evenals de voor de misviering
bestemde wijn, in de sacristie werden bewaard. Maar omdat in 39, 47 en 87 dit
voorwerp van zilver is, zou ‘ablaten’ hier de betekenis kunnen hebben van
geconsacreerde hosties die in dit doosje (alsdan ‘pyxis’of ‘custode’ genoemd)
naar zieken en stervenden werden gebracht. In 1955 vond men een dergelijk
hostiedoosje van zilver in het muurwerk van de kerk in Jorwerd, waar het kennelijk
tijdens de Reformatie verborgen was. Het is 7 cm hoog met een diameter van
7,9 cm met op het deksel een knop in de vorm van een afgeknotte eikel. Het
dateert waarschijnlijk uit het einde van de vijftiende eeuw en berust nu in het
Fries Museum.9

Dikwijls werd de geconsacreerde hostie uitgestald achter glas ter aanbidding
door de gelovigen. Dit gebeurde in de monstrans, een voorwerp bestaande uit
een voet, een schacht met een knop (nodus), een doorzichtig sacraments-
huisje en een bekroning. De hostie stond in het sacramentshuisje in een lunula,
een houder in de vorm van een halve maan. Door de sterke sacramentsverering
ontwikkelde de monstrans zich in de late Middeleeuwen tot een torenachtig
object. Tijdens de sacramentsprocessie werd hij rondgedragen, omhoog geheven
door een geestelijke. De monstrans was vaak rijk versierd met religieuze voor-
stellingen, in het bijzonder op de brede voet.

Vijftien kerken vermelden bij hun bezit een monstrans. Niet elke parochie
beschikte over dit tamelijk kostbare voorwerp en diverse exemplaren zullen
tamelijk snel geroofd zijn vanwege hun grote waarde. Ook hier geldt dat waar
het materiaal genoemd wordt, dat meestal zilver is. Oudwoude (77) had een
vergulde monstrans, waarschijnlijk verguld zilver. Smalle Ee (60) en Lutjewoude
(80), beide kleine kerken of parochies, hadden een monstrans van messing.
Ook nu wordt een enkele maal de grootte aangeduid. In Ternaard (26) vindt
men hem ‘klein’ en in Akkerwoude (73) ‘groot’.

Voorwerpen rond zegening en zalving

De katholieke kerk kent verschillende rituelen voor de sacramenten en voor
de zegening van personen en zaken, soms gepaard gaande met een zalving.
Tot deze rituelen mag men ook de doop rekenen en iedere kerk had daartoe
een doopvont. Van de circa 300 Friese vonten bleven er acht bewaard. 
Het betreft één romaanse vont, zes gotische vonten en één renaissance vont.10

Bij twee kerken wordt in de inventarisatie van 1580 melding gemaakt van een

134 Regnerus Steensma



doopvont: Wetsens (33) en Tytsjerk (52). In beide gevallen wordt gesproken
van een ‘dopeketel’ en dit doet vermoeden dat deze kerken een bronzen 
vont bezaten van het type dat we nu nog aantreffen in een aantal kerken in
Oost-Friesland, aldaar ook ‘Taufkessel’ geheten.11 Dit vermoeden wordt versterkt
als we zowel bij Wetsens als Tytsjerk lezen dat de vont werd meegenomen
door soldaten. Bij een stenen vont zouden de soldaten geen belang hebben
gehad. Verder staat in beide plaatsen de vont in het rijtje van messing voor-
werpen, bij Wetsens als: ‘een meschen cyboris end wijketel end dopeketel’.

Voor de zegening van het altaar en de gelovigen met gewijd water had
men een vat nodig waarin dat water bewaard kon worden en dat de priester
kon hanteren bij het ritueel van de besprenkeling, het wijwatervat of de 
wijwaterketel. Bij de wijding van het water werd daarin zout bijgevoegd was
omdat men aan zout een zuiverende en bederfwerende werking toedacht. 
De betekenis van de bijmenging van zout ligt in de exorciserende functie, d.w.z.
de bezwering van de duivel. Een ‘wijwatersketel’ of ‘wijwatersvat’ vinden we
genoemd bij vier van de zeven kerken in Leeuwarderadeel (12, 14, 15 en 17)
en dit doet vemoeden dat de grietman van deze grietenij er bijzondere aandacht
aan heeft geschonken. Jelsum (16), ook in Leeuwarderadeel, bezat een ‘goot-
link’, waarmee ongetwijfeld de geelkoperen emmer bedoeld wordt die in het
Fries een ‘goatling’ heet. Het ligt het meest voor de hand dit voorwerp ook als
wijwatervat te beschouwen. Waar het materiaal genoemd wordt, is dat messing.
Dat geldt kennelijk ook voor de andere twee, de ‘wijketels’ in Wetsens (33) en
Tytsjerk (52). Al deze kerken zullen ook een kwast hebben gehad waarmee het
water werd verspreid, tenzij men aldaar, naar oude gewoonte, hiervoor een
‘palmtak’ gebruikte in de vorm van een bundel groene twijgen, zulks overeen-
komstig Ps. 51,9 welk vers (‘besprenkel mij met hysop’) tijdens de besprenkeling
met wijwater vóór de zondagse hoogmis werd gezongen. Alleen bij Swichum
(12) is sprake van een ‘wijquast’.

Als regel bezat elke kerk een wierookvat, maar we vinden dit slechts bij
drie genoemd. Zuiderdrachten (62) en Kortehemmen (63) hebben een ‘wircvat’.
Het ‘wirocks cruisvath’ Swichum (12) had waarschijnlijk een kruis op het deksel.

Een voorwerp ter zegening dat relatief veel voorkomt is het olievaatje. 
Bij sommige sacramenten en zegeningen had een zalving met olie plaats. 
Volgens kerkelijk voorschrift moesten de heilige oliën, die vooral bestonden
uit olijfolie, bewaard worden in vaatjes of busjes van zilver of tin. De katholieke
kerk kent drie soorten oliën: het heilig chrisma, de ziekenolie en de olie der
katechumenen, elk in een apart vaatje. Het chrisma (olie waarin reukstoffen
zijn vermengd) werd gebruikt bij de sacramenten van de christelijke inwijding
(doop en vormsel), bij de priester- en bisschopswijding en bij de inwijding
van een kerk en een altaar. Het vaatje voor deze olie (chrismatorium) droeg
meestal de letters SC (sanctum chrisma). De ziekenolie was bestemd voor het
sacrament van de ziekenzalving die vooral een rol speelde bij de toediening
van het sacrament der stervenden. Het betreffende vaatje droeg doorgaans de
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inscriptie OI (oleum infirmorum) ter onderscheiding van het vaatje met de
katechumenenolie (OC: oleum catechumenorum) die bij de, aan de doop
voorafgaande, exorciserende zalving werd gebruikt. De drie vaatjes werden
als losse exemplaren wel bewaard in een meer of minder bewerkt houten
bakje, maar dikwijls waren de drie vaatjes aan elkaar gesmeed.

Bij 29 parochies wordt het olievaatje genoemd, of beter gezegd worden de
olievaatjes genoemd, want het gaat meestal om meer dan één. Veertien kerken
hebben drie vaatjes, één kerk heeft er twee en vier kerken één exemplaar, terwijl
tien kerken over een niet nader genoemd meervoud spreken. We mogen hieruit
concluderen dat als regel drie vaatjes aanwezig waren. Waar het materiaal
genoemd wordt, is dat meestal zilver. Zes kerken hebben vaatjes van messing of
koper en Lutjepost (83) heeft er één van zilver en twee van koper. De opmerking
bij Ternaard (26) en Garyp (51) dat hun olievaatjes klein zijn is tamelijk overbodig
daar ze dit als regel alle waren.

Vier kerken maken melding van een lepeltje. Dit kon voor voor verschillende
doeleinden worden gebruikt. Het meest voorkomende lepeltje was het kelk-
lepeltje, dat diende om enkele druppels water te mengen bij de miswijn.
Meestal was het van edelmetaal en soms was het versierd met religieuze voor-
stellingen. In de tweede plaats kwam een lepeltje voor dat men gebruikte om
wierook in het wierookvat te leggen. In de derde plaats werd soms een lepeltje
gebruikt bij de ziekenzalving. Gytsjerk (47) heeft een lepeltje dat genoemd
wordt in samenhang met de olievaatjes, Burgum (49) noemt twee lepeltjes
zonder doelaanduiding en dat is ook het geval bij de zilveren lepel in Augusti-
nusga (84). Twijzel (87) maakt melding van vier zilveren lepels, voor elk doel dus
minstens één.

Overige altaargerei

Het altaarblad was bedekt met een altaardwaal, een linnen doek die aan weers-
zijden afhing. Zuiderdrachten (62) en Kortehemmen (63) maken melding van
‘dwelen’ en Swichum (12) bezat ‘1 koerkleet met 10 outaersdwalen’. 

Op het altaar stonden kandelaars en bij veertien kerken worden deze 
vermeld, in aantal variërend van één tot zeven. In Leeuwarderadeel heeft de
grietman systematisch aandacht aan dit onderdeel geschonken, want ze worden
genoemd bij zes van de zeven kerken. Gebruikelijk was dat op het hoogaltaar
zes kandelaars stonden en op zijaltaren twee. We vinden dit terug in de aantallen:
Swichum (12) heeft vijf kandelaars, Lekkum (14) zes, Miedum (15) twee, Jelsum
(16) vijf, Cornjum (17) zeven en Britsum (18) zes. Bijna overal zijn de kandelaars
van messing, met uitzondering van Zuiderdrachten (62) waar ze van tin zijn en
Augustinusga (84) waar gesproken wordt van ‘ses blawe blycen kandelers’. Naast de
koperen kandelaars werden ook dikwijls van klei gebakken exemplaren gebruikt.

Vaak stond in de kerk meer dan één kruis, meestal in de vorm van een crucifix,
dus een kruis met een Christusfiguur. Stond het kruis niet op, maar (voorzien
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van een schacht) achter het altaar op de grond, dan kon het als processiekruis
worden gebruikt. Swichum (12) heeft een ‘groen cruis’, mogelijk een altaarkruis.
De functie van de kleur is mij niet duidelijk.

Tot de attributen van de assistent van de priester behoorde de altaarschel.
Deze werd tijdens de mis gebruikt om het moment van de elevatie aan te
geven ter stimulering van de devotie der gelovigen. Met het geklingel van de
bel werd het moment van de elevatie, de opheffing van de hostie aangekondigd.
De schel had vaak aan de bovenzijde een houten handvat. We vinden hem
genoemd bij een zestal kerken, waarbij Wyns (53) melding maakt van twee
schellen en ook Rinsumageest (74) van een meervoud spreekt.

Op of bij het altaar lag een paxtafel, een metalen bordje met een handvat
dat gebruikt werd voor het doorgeven van de vredeskus tijdens de mis. Het was
voorzien van een Christus-symbool (vaak: Lam Gods) dat door de priester en
anderen met een kus werd vereerd om aldus de vrede van Christus te ontvangen
en door te geven. Deze ceremonie verving de oud-christelijke broederkus.
Grou (5) bezat een ‘silver paes’ en Swichum (12) een ‘paes’ zonder aanduiding
van het materiaal.

Sommige rijke kerken waren in het bezit van een schrijn om daarin relieken
te bewaren. Vaak had de schrijn de vorm van een langwerpige houten kist die
met edelmetaal was bekleed. Ook kwamen kleine schrijnen voor die geheel
uit edelmetaal bestonden. Mogelijk was dit laatste het geval in Grou (5) waar
de kerk melding maakt van ‘een silver schreen, by de gemeente wille vercofft
vor acht jaer tot een orgel te repareren end pastorshuis end rosteren etc.’. Het
moet een kostbaar stuk geweest zijn, omdat men de opbrengst diende tot
reparatie van het orgel, de pastorie en de kerkhofroosters.

Altaarbekleding

In de uitvoerige inventaris van Swichum (12) wordt ook melding gemaakt van
de bekleding van het altaar. Met de ‘antepenen vort hoicaltar’ wordt een ante-
pendium bedoeld. Dit betrof de bedekking van de voorzijde van het altaar,
meestal van textiel maar ook hout kwam voor. Vaak was het voorzien van
decoratieve of figuratieve voorstellingen. Met ‘hoicaltar’ is het hoogaltaar
bedoeld, hetgeen impliceert dat er in deze kerk ook zijaltaren waren.

Bij Swichum vinden we verder de vermelding van een ‘viercleet van linnen
met 1 roet saien’ (saaien is een gekeperde wollen stof). Het staat vermeld tussen
de onderdelen van de altaaruitrusting (altaardwalen en kandelaars) en heeft
derhalve waarschijnlijk met het altaar te maken. Reitsma deed de suggestie
dat het betrekking zou kunnen hebben op het gordijntje terzijde van het
altaar dat een rail open en dicht geschoven kon worden.12 Waar dit echter op
oude afbeeldingen voorkomt bestaat het altijd uit twee gordijntjes, namelijk
aan weerszijden van het altaar. Hollaardt denkt eerder aan een bekleding van
het altaarblok aan de zijkanten en de achterkant.13
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Wasgerei

Bij zeven kerken is sprake van een ‘lavor’ of ‘lavoir’. Naast vijf kerken in
Leeuwarderadeel betreft dit Jouswier (41) en Kortehemmen (63). Waar het
materiaal vermeld wordt is dat meestal messing, alleen in Jelsum (16) gaat het
om tin. Het gaat hier om de lavabo, of lavaboketel die de priester gebruikte bij
de rituele wassingen.14 Miedum (15), ook in Leeuwarderadeel, spreekt niet
van een lavabo maar van een ‘ketelke’.

Volgens kerkelijk voorschrift was in iedere kerk een wasbekken aanwezig
voor de handwassing van de priester vóór de mis en de reiniging van zijn vingers
en van de kelk na de communie. Dit bekken, piscina genaamd, bevond zich
als regel in de muur naast het altaar en had een afvoer naar buiten waardoor
het water op de gewijde grond van het kerkhof terechtkwam. De handwassing
bij het begin van de mis had vooral een symbolische betekenis. Het was een
gebaar van zuiverheid bij nadering van het heilige en een teken van innerlijke
reinheid. Reeds in het Oude Testament treffen we dit gebaar aan, bijvoorbeeld
in Psalm 26:6: ‘Ik was mijn handen in onschuld, en maak den omgang om uw
altaar o Heer’. Het eerste woord van deze tekst, die door de priester bij de
handwassing werd gebeden, is in het latijn ‘lavabo’ en dat wordt op den duur
ook wel de naam van de schenkketel of -kan. In de piscina-nis hing dikwijls
een lavaboketel. Deze had als regel twee S-vormig gebogen tuiten die vlak
boven de bodem ontsprongen en soms eindigden in een slangenkop. Als de
ketel schuin gehouden werd, stroomde het water eruit. In de late Middeleeuwen
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volstond men dikwijls met enige waterdruppels te gieten over de handen van
de priester, waarvoor men dan een kan gebruikte. Het is mogelijk dat een
enkele keer met ‘lavabo’ niet een ketel maar een kan bedoeld is. 

Bij het gebruik van een kan werd dikwijls een schaal gebruikt om de
waterdruppels op te vangen. Bij Swichum (12), Hempens (13) en Britsum (18)
is sprake van een schotel. Het opvallende is echter dat deze in elk van de drie
gevallen genoemd wordt direct met de kelk en mogelijk gaat het hier om de
pateen. In het liturgisch gebruik vormden kelk en pateen één geheel; zij werden
tezamen vervaardigd en in gebruik genomen. Een schotel is een ondiepe
schaal. Overigens is in Britsum bij een andere kelk wel sprake van een pateen. 

Bij Swichum vinden we ‘2 winpelen’ die aldaar genoemd worden bij de
lavabo. Het middelnederlandse woord ‘wimpel’of ‘winpel’ heeft betrekking
op een doek of sluier. Mogelijk betreft het in Swichum twee gordijntjes voor
de piscina. Het was niet ongebruikelijk dat de piscina werd afgesloten om het
bekken te beschermen tegen vervuiling.

Boeken

Bij 27 kerken wordt aangeduid dat boeken tot het bezit horen, bijna altijd in
het meervoud. Helaas wordt maar een enkele keer aangegeven om wat voor
boeken het ging. Bij Tytsjerk (52) is sprake van ‘2 missaelen’ en bij Oudwoude (77)
van ‘3 misseboken’. Slechts in twee gevallen vinden we een nadere aanduiding:
Zuiderdrachten (62) en Kortehemmen (63) hebben beide een missaal en een
‘graduael’. Het laatste was een boek dat alle veranderlijke gezangen van de
mis bevatte; het ontleende zijn naam aan het graduale, het gezang dat volgde
op de eerste schriftlezing. Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen boeken
van perkament en van papier. Zo heeft Oostrum (44) van ‘2 misseboken, als
een francin end een van popijr’. Francijn is een fijn soort perkament. Ook in
Jistrum (54) was het missaal waarschijnlijk van perkament, want er is daar
onderscheid tussen ‘een misboick met een out popir boick’.

Een enkele maal wordt opgemerkt dat de boeken niet meegenomen 
of verkocht werden, maar vernietigd, bijvoorbeeld in Wânswert (19) ‘end de
misboken teschoert’. Aan de inhoud had men geen boodschap meer en het
materiaal had geen waarde. In Buitenpost (82) was het zilverwerk verkocht en
de ornamenten weggehaald door soldaten ‘behalff 2 boicken’.

Gewaden

Bij 24 kerken komen de gewaden van de priester ter sprake, meestal zonder
nadere aanduiding. Hempens (13) heeft ‘mijssgewadt’, Miedum (15) ‘mijswant’,
Holwerd (23) ‘mesgewade’, Lioessens (43) een ‘miskleet’ en Kortehemmen (63)
‘2 oude miskleeden’.
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Het voornaamste onderdeel van de misgewaden was de kazuifel. Het is het
bovenkleed van de priester zonder mouwen en alleen een opening voor het
hoofd. Dikwijls was het versierd met een geborduurde strook in het midden en
over de schouders in de vorm van een gaffelkruis. Het wordt genoemd bij
zeventien kerken en meer dan eens in het meervoud. Poppenwier (8) vermeldt
dat ‘de karsuffels oick by de soldaten verschoert end wechgenomen sind’ en
Âldtsjerk had ‘3 casels’. Soms wordt het materiaal genoemd. Jirnsum (7) bezat
twee ‘karsuffels, roet olt damast offt satijn, wenich weerdich’, dus twee rode
oude kazuifels van damast of satijn. Wânswert (19) had een ‘swart fruwelen
kasel’ en Kollum (81) een ‘blaw fluwielen corsuffel’.

Britsum (18) bezit ‘1 roet (rood) fluwelen en 1 swart fluwelen ern 1 swart
versetten kasel met har tebehoiren’. Bij Swichum (12)staat een speciale toe-
voeging: ‘een blaw kasel en dolff, hoert D. Viglio’. Dit betekent dat een blauwe
kazuifel en een albe (de olff) toebehoorden aan de Viglius van Aytta (1507 – 1577),
geboren in Barrahuis bij Swichum. Hij was een vermaarde rechtsgeleerde die
in het politieke leven van de zestiende eeuw een belangrijke rol speelde. Zo werd
hij in 1553 voorzitter van de Raad van State en diende hij Karel V als onder-
handelaar.

Een ander onderdeel van de kleding was de albe. Dit betreft een lang gewaad
van wit linnen dat de priester droeg tijdens de mis. Daarbij droeg hij om zijn
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middel een koord, cingel genaamd. Bij zes kerken wordt de albe genoemd,
meestal samen de kazuifel, bijvoorbeeld in Âldtsjerk: ‘drie casels met alfften’.
Jirnsum (7) heeft ‘een lynnen alff’.

In Âldtsjerk (45) is sprake van ‘een sijden damasten koerkap, was roet (rood)’.
Een koorkap of pluviale is een lang tot de voeten reikend, mantelvomig
gewaad, meestal van zijde dat aan de voorkant open is en aan de voorkant
voorzien van een gesp of agraaf.

De uitvoerige inventaris van Swichum heeft een ‘koerkleet’, een ander
woord voor een wit linnen koorhemd (superpellicum, superplie) dat gedragen
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werd tijdens het koorgebed. Sinds de veertiende eeuw was het dragen van de
superplie algemeen verbreid als vervanging van de albe bij bepaalde liturgische
handelingen buiten de mis, zoals de bediening van sommige sacramenten en
het uitspreken van zegeningen.

Verlichting

Voor de verlichting bezat Jelsum (16) ‘een mesken kroon’ en Swichum (12) 
‘1 lanterne’ met ‘1 lampe met 1 gele spreit’. Het woord ‘spreit’ duidt waar-
schijnlijk op een lap stof die men uitspreidde. De middeleeuwse kerkverlichting
bestond uit lantaarns waarin een kaars brandde, en lampen met olie. De ‘spreit’
was dan waarschijnlijk de voor het onderhoud van de olielamp benodigde
doek. Geen witte linnen doek maar een gele met het oog op olievlekken. 
De ‘spreit’ wordt genoemd direct na de ‘snukeldoken’. Swichum (12) bezat 
‘2 snukeldoken’, een doek die gebruikt werd bij het ‘snuiten’ of doven van een
kaars. 

Op het altaar, bij heiligenbeelden en elders in de kerk stonden kaarsen.
Deze waren voor het gevoel van de protestanten zo sterk verbonden met de
katholieke devotiepraktijk dat ze vernietigd werden, voor zover men ze niet nodig
had voor de verlichting van de kerk. Expliciet staat bij Rinsumageest (74):
‘Noch 8 pont kersen vor 32 st., door de greetmans bevel verbrant by tBilvendel’. 

Bij Nes (27) vinden we de mededeling dat Eelke Douwes ‘de kartijsen lege
stocken to Ness uit de kerke gebrocht hefft to Remmerts huis, dwelke Remmert
deselve cartijsen to Groninghe plachte bekleden laten’. Kartijsen zijn waslichten,
ofwel van was vervaardigde fakkels, die, bevestigd op staven, gebruikt werden
bij processies. Interessant is de mededeling dat men uit Nes naar Groningen
ging om de staven op te maken.

Overige voorwerpen

Janum (67) maakt melding van een ‘S. Blasius kruis, by 2 dalers weerdich in
silver’. Dit is een soort dubbele kandelaar of kaarsenhouder in de vorm van
een Andreaskruis dat destijds gebruikt werd bij het geven van van de Blasius-
zegen met twee ‘gekruiste’ brandende kaarsen die tegen de hals/keel van de
gelovige werden gehouden. Deze zegen wordt heden ten dage gegeven met
twee niet-brandende kaarsen. De priester spreekt de zegen uit op 3 februari,
de feestdag van de heilige Blasius, die vooral werd vooral aangeroepen als
beschermer tegen keelziekten, tandpijn en pest.

Bij vier kerken is sprake van een vaan. Swichum (12) heeft ‘2 kerckvanen’,
Zuiderdrachten ‘2 vaenkes’ en ook bij Tytsjerk (52) en Kortehemmen (63) wordt
dit onderdeel genoemd. Met deze vanen zijn zeer waarschijnlijk bedoeld de
banen kleurige stof die men op feestdagen ter versiering aan muren of zuilen
ophing of daartegenaan opstelde (eventueel ter weerszijden van het hoogaltaar).
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Ook kwamen dergelijke vanen voor in zwarte kleur die bij begrafenissen werden
gebruikt.

Niet duidelijk is wat bij Swichum bedoeld wordt met ‘2 hantdoken’. Reitsma
is van mening dat we hierbij moeten denken aan de manipel.15 Dit is een smalle
strook stof van dezelfde soort en kleur als de kazuifel, die de priester tijdens
de mis over de linkeronderam droeg. Hollaardt vindt dit niet waarschijnlijk
omdat het volgens hem niet past in de opsomming van secundaire gebruiks-
voorwerpen als lantaarn, lamp en ‘snukeldoeken’, terwijl de veel belangrijker
stola nergens wordt vermeld.16 Het begrip ‘spreit’ duikt ook bij Âldtsjerk (45)
op: ‘2 tijnnen wijnpullen in een saien voerspreit’. Hier is het van wol en heeft
het mogelijk betrekking op een lap stof ter bescherming van de ampullen.

Niet strikt tot de voorwerpen behorend, maar wel vermeldenswaard zijn de
aaduidingen van enkele onderdelen van de kerkinrichting. In 1568 was in Ee
(39) de ciborie gestolen ‘uut tsacramentshuis’ en 1570 gebeurde dat in Wetsens
(33) met de kelk. In Wânswert (19) waren in 1569 kostbaarheden gestolen uit
de ‘kerkenkast’. 

Grou (5) bezat ‘een sijlver reemken by een olde magt besproken, dar acht
offt negen silveren slagen op sindt’. De kerk had dus van een oude dame een
riempje gekregen dat met zilveren figuren was beslagen. Geen liturgisch voor-
werp, maar een verrijking van het kerkelijk bezit.

Conclusie

De combinatie van de gegevens uit 78 dorpen geeft een goed inzicht in de
inventaris van de Friese dorpskerken aan het einde van de katholieke tijd. Alle
liturgische gebruiksvoorwerpen worden genoemd, zij het nergens compleet.
Het spreekt voor zich dat de kelk en de ciborie het meest voorkomen. Deze
had men overal nodig en ze waren van edelmetaal gemaakt. Minder interesse
was er voor de stukken die qua materiaal weinig waarde hadden. Het gaat ook
uitdrukkelijk om de gebruiksvoorwerpen. Zo ontbreken geheel de beelden en
de altaarretabels: die waren bij de overgang naar de gereformeerde religie
direct verwijderd en meestal verbrand. Het meest uitvoerig is de inventaris
van Swichum (12), maar ook daar ontbreken enkele essentiële onderdelen als
de ampullen en de monstrans, die er ongetwijfeld geweest zullen zijn. Opvallend
is dat vooral bij de kleinere kerken uitvoerige opsommigen gegeven worden,
naast Swichum zijn dat bijvoorbeeld Zuiderdrachten (62) en Kortehemmen
(63). Even opvallend is dat bij een aantal grote kerken de lijst uiterst summier
is, bijvoorbeeld bij Kollum (81) en Buitenpost (82). Een en ander zal in sterke
mate samenhangen met de interesse en nauwgezetheid van het bestuur van
de grietenij. De gegevens omtrent de voorwerpen zijn ook verhelderend
omtrent de liturgische praktijk in de laatste jaren voor de definitieve overgang
naar het protestantisme. In verscheidene kerken waar het zilver geroofd was,
had men enkele essentiële onderdelen van het vaatwerk vervangen door
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exemplaren van tin of koper. Ondanks vele lacunes is het Register van geeste-
lijke opkomsten van Oostergo de meest uitvoerige bron voor de kennis van de
katholieke kerkschatten in Friesland in de zestiende eeuw en vormt zo een
belangrijke bijdrage tot de kennis van de Friese kerk- en cultuurgeschiedenis.

u
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Gegevens per parochie

Idaarderadeel

1. Idaerd: Douwe Tzalings verclaert by sijn waerheit, dat Hartman Hokes, hem
Douwe sin sijlverwerk gestolen hebbende, is na de kerke gegaen, seggende te willen
aldar oick tsilver uit hebben, end is darna wederkomen end (hefft) tselve ciborium
van Idard tstucken brekende, in de buisse [= zak] gesteken end de kelck mede. 
2. Eagum: Hessel Reenixz kerckvoget end Gerrit Mattheus, Reimer Jellesz meiers
end gemeentslieden verclaren by hare waerheit, dat ontrent acht jar geleden
alle tsilverwerck der kerken hem by de vrijbuteren onthaelt is.
3.Warstiens: Verclaren oick alle clenodien der kerken gehaelt sijnde by eenen
Douwe Jansz, eerschiant [= sergeant] tho Leeward. 
4. Warten: Van de clenodien verclaren de vorgess. voget end gemeentslieden
mit de pastoir Claes Martensz, dat Fox van Leewarden mit sin soldaten deselve
op d. lesten Martij hefft wechgehalet.
5. Grou: Van clenodien verclaren de gemeentsvolmachtigen neffens de vogeden
end schoelmester, dat een siborium te Leewarden in bewaeringhe is, end een
sijlver reemken by een olde magt besproken, dar acht offt negen silveren slagen
op sindt, is in des secretarijss bewaringhe, end twee silver kelken van Hartman
Hoikes ontrent voer tien jaer met ander soldaten genomen offt ander boven
by nachte uit de kerke, dar smorgens tglas onstucken was, een deel mede van
geruchte tugende. End noch een bij Watse Hoikes gehaelt met dree silver olijvaten
met een silver paes. Noch een groet kelck, by de pastoir her Hieronimus vor
dree jaer vercocht buten wille der gemeente, darvan een process is gewest,
twelc hangen bleeff ongedecideert tegen Peter goltsmit to Lewarden, end een
silver schreen, by de gemeente wille vercofft vor acht jaer tot een orgel te
repareren end pastorshuis end rosteren etc.
6. Friens: Greetman verclaert […] dat de klenodien vor langs al doer frybuters
end andere genomen sin gewest, als uit de kerke genomen end de glasen end
vensteren tstucken gebroken sin gewest. 
Reduzum, Wergea: geen gegevens.

Rauwerderhem

7. Jirnsum: Een cijborie end een kelck van sijlver end een tijnden kelck, een
lynnen alff mit twee karsuffels, roet olt damast offt satijn, wenich weerdich,
willen de voget end andere to Leewarden to ons brengen op dach, alst ons
gelegen end hen angesacht sal werden.
8. Poppenwier: De vogeden verclaren, dat se har leven nicht gehat noch geseten
hebben enich kerkesijlverwerck, dan bij har leven een tynden kelck gebruckt
is, darvan de helffte bij de soldaten van Sneeck wech is genomen end de karsuffels
oick by de soldaten verschoert end wechgenomen sijndt.
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9. Sibrandabuorren: Verclaren oick, dat Otto Heerma greetman met eenige solda-
ten aldaer gewest is end de clenodien, de aldaer gewest sint, hefft hengehaelt.
10. Tersoal: Noch verclaren de vorss. pastoir, vicarius, vogeden end gemeen-
teslieden, dat den 12 Maij ontrent myddernacht veer soldaten met namen
Steffen Jansz end Aebele Popkesz, uit tvorss. dorp eene geboren en de ander
sin frow darhen hebbende, end de ander twee weren hen onbekendt, dese
hebben sekere commissie van de gedeputeerde offt thoff gehat, so se ange-
ven, end een kelck wechgevoert, den se uit Jarich Bottesz huis hebben gehaelt
met dree silveren olyvaten uit pastoirs huis. End te voren anno 1572 is een
kelck mit een cyborium met caselen van Teete Hottings soldaten van Sneeck
hengehalet uit de kerke end also lange wech gewest sij. 
11. Dearsum: Verclaren, dat een kleen versulvert kelck is, weten nicht offt goet
sijlver is, bij Marten Pieters synde. Verclaren oick ontrent teen jar geleden twee
kelken uit de kerke doer de glasen gestolen sijnde. Popco Popkes getuigt oick
deselve vorghess. kelck gemaickt te sijn van een bovenste part vant siborium
en de reste onderde part mach vor makeloen [= maakloon] by de pastoir geex-
pendeert sijn.
Raerd: geen gegevens.

Leeuwarderadeel

12. Swichum: Klenodien end meubelen: Een vergulde kelck en schotel an de
patroon, wecht 32? loot; een vergulden ciborie en 3 silver witte olyvaten,
wegen 26? loot; een blaw kasel en dolff, hoert D. Viglio; 1 koerkleet met 10
outaersdwalen, een viercleet van linnen met 1 roet saien, 5 mesken candelers
en 1 wijwatersketel en 1 wijquast en 1 wirocks cruisvath, 2 kerckvanen en 1
antepenen vort hoicaltar en 1 groen cruiss, 2 winpelen met 1 lavor en 1 paes,
1 schelle, 1 lanterne, 1 lampe met 1 gele spreit, 2 snukeldoken, 2 hantdoken.
De kelck end schotel met tcijborie end olyvaten sint olde Reenck Cammingha
behandet, darvan Peter Tetlum verclaert quitantie te hebben onder Cammingha
handt. De ander meublen sint een deel om godswil gegeven end de reste staet
in een sack te Leward te Jochum smits hus vor Wirdumer poorte.
13. Hempens: Verclaren oick deselve gemeentslieden, dat een sijlver kelck
genomen is by nachte met een schotel, twelc Jacob Cornelijss verclart hem to
Embden gesecht te sijn, twelc oick Sijbolt Aijsma verclaert hem to Emden gesecht
tsijne, dat tselve genomen is gewest, verclaren de gemeentsleden ontrent teen
jar geleden te sijn. Ende dat enige soldaten in verleden vasten Ao 1580, onder
welke Haring Piersz met gewest is, hebben een meschen cijborijss en een
meschen kelck, boiken en mijssgewadt met har na Leward genomen. 
14. Lekkum: Verclaren oick de gemeente vorss., dat Jan Jansz vogt de kelck
van 29 loot sijlvers in handen van Sibrant Camminga greetman overgelevert
hefft. End van der meschen goet als 6 candelars, een lavoer, een wijwatersvath,
missgewat etc. is bij Jan Bartels.
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15. Miedum: Outger Gerleffz kerckvogt verclaert oick geen sylverwerck meer
te sijn, dan vor sin tijt nu seven jar geleden al bij knevelers wechgenomen, end
tander meschen werck als kelc, syborium, olivath, 2 candelers, 1 wywatersvat,
1 ketelke en mijswant, is he bereit te exhiberen.
16. Jelsum: Klenodie: een ciborie van silver, swaer lviij loot, twee vergulden
kelken, een swar 35 loot en dree ferndeel, de ander 29 loot, dree olyvatten swaer
tsamen x loot dree ferndeels, een mesken kroen met een tynnen lavoir, 5 mesken
candelers, een gootlinck. 
17. Cornjum: Klenodien: twee sijlveren vergulden kelken, de een wecht 40
loot, de ander 26 loot, twee silveren vergulden plattelen, wegen 15 loot mijn
een ferndeell, een cijborie swaer 26 loot, seven mesken kandelars, een mesken
lavoir.
18. Britsum: Klenodien: een silver kelck met een platteel, swaer, ses meschen
kandelers kleen en groet, i oude meschen kroen, i meschen lavoir, i out wijwaters-
ketel, i tynden kelck en i schotel, i schell van ij pondt, i lanteern, 3 meschen
olyvaten, i blicken cijborie, i roet fluwelen en i swart fluwelen en i swart versetten
kasel met har tebehoiren.
Finkum, Goutum, Huizum, Hijum, Stiens, Teerns, Wirdum: geen gegevens.

Ferwerderadiel

19.Wânswert: Verclaren de nabess. personen, dat hare sijlverwerck by fributers
gestolen (is) anno 1569, een kelck met i silver cyboriuin end olyvaten uut de
kerkenkast by nachttijdt, end weder anno 1571 ontrent Lichtmis een kelck
end i swart fruwelen kasel, oick by nacht uut de kerke. End also hen deselve
tidt tbroke [= boet] affgenomen is 36 kgl., in mijnher rentmesters handen
betalt, end by mandaet een kelck en plateel van sylver met i kasel wedergemakt
was, iss tselve verleden Petri ontrent bij Johan Ferwo soldaten van Dockum
affgehalt end de missboken teschoert en misskleden metgenomen, doch nichts
weerdich.
20. Marrum: voetnoot van Reitsma bij her Bror Harinxz: Hij was hier reeds
lang. Den 12 Oct. 1571 veroordeelde het Hof hem om het gestolen kerkezilver
op zijn kosten weer te laten maken, omdat hij de sleutels van de kerk aan kneve-
laars had afgegeven, een kelk, een ciborie met een pateen en drie olievaten. 
21. Lichtaerd: Verclaren vorts har sijlverwerck overgelevert te hebben in handen
van Jan Hendrixz als commissie seggende te hebbende van Sijdts Scheltema,
dwelke Jan met acht soldaten tselve gehalet hefft, darvan sekere recepiss bij
Douwe Femmes als kerckfoget berustende is. 
22. Blije: Verclaren oick, […] dat tsulverwerck vor itlike jaren in des bischops
handen gerakt sij, als sijnde bij Doco van Martna goedt.
Ferwert, Ginnum, Hallum, Hegebeintum, Reitsum, Westernytsjerk: geen
gegevens.
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Westdongeradeel

23. Holwerd: Ende vant sylverwerck end meublen der kerken verclaren se, dat
ontrent acht jar geleden op twee diverse tijden by de frijbuters, te weten Gisbert
Gerritsz end Nachtegall van Vlissingen ontrent hondert man starck, uit de kerke
genomen hebben dree kelken met i monstrantie end olijvatten etc., end nader-
hant een meschen vergulden kelck verleden somer by Johan Ferwe knechten
met mesgewade end anders.
24. Hantum: De kerkvogeden Andrees Hommesz end Foppe Tonisz, gefragt na
tsylverwerk, verclaren end betuigen met de gemeente, dat anno 1577 lestleden
deselve, te weten twee kelken, uit de kerke wechgenomen sijn, sonder tweten
by wen solx gedaen is, vermits tselve gedaen is sonder enige glasen, doren
offte vensteren tbreken, end hefft de prester de kaie gehat, te weten de jonge-
prester Ublo Saspers, in sin bewaringhe.
25. Brantgum: TSilverwerck verclaren se hem benomen te sijn by soldaten en
vrijbuters, te weten Ulck van Wijrum met hare twee, ontrent vor 9 jaren, een kelck
end een ciiboriss uit de kerke doert glas, end noch verleden Meytydt een kelck met
olijvaten bij Jan Ferwe soldaten, darvan de huislieden ant oude hoff mosten broke
geven, omdat Ulkee hen tsilverwerck bestolen hadde, te weten xii kg., blikende by
quitantie van compositie by den hove ontfangen doch niet exprimeert vor wat cause. 
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26. Ternaard: Voerts verclaren de gemeentslieden Janke Reynsma Claesz, Lywe
Sierdz, Jan Petersz, Hette Goitzez, Haijntie Marckz, One Jansz, Hardus Reinertz,
dat tsylverwerck als twee sylveren kelken end een kleen monstrantie met een
kleen olyvath by de kerckvogt by consent van de gemeente vercocht is ontrent
Paeschen lestleden end tot betalinge van patroons schulden geconverteert is,
end sal by de vogt pertinent berekent worden.
27. Nes: Een pondm. Te Paesens, na meldinge vant register, uit Claes Remmertz
sate, davor by oudts sint cartijsen onderhouden. Davan verclaert Eelke Douwes,
dat he de kartijsen lege stocken to Ness uit de kerke gebrocht hefft to Remmerts
huis, dwelke Remmert deselve cartijsen to Groninghe plachte bekleden laten.
Ontrent in de vasten hebt dgemeente vercocht 2 silver kelken, een cyborie an
Wibe goutsmit tDockum, by Joannes Juwsma en Claes Janckesz vercocht. 
28. Hantumhuizen: De oude vogeden Sydt Cornelisz end Wilke Tiallama hebben
in bewaringe gehadt twee sijlver kelken met meschen olyvaten. Ende Joan
van Marsum met 15 soldaten hefft in verleden Meytydt een kelck uut tpastorie-
huis gehaelt, doch by de gemeente weder becomen met grote swaricheit.
29. Hiaure: Al tkerkesijlverwerck by Ferwo soldaten wechgenomen, als een
kelck end een cyboris, op beter verclaringe tdone. 
30. Foudgum: Vant silverwerck verclaren se, dat nu twee sijlver vergulden kelken
by de vogeden sijn met een cyboris a, welke olyvatten bij Jancke Awkesz sijn
en i mesken kandler, oick een mesken kandler by Meinert Peters end 1 mesken
candler by Jeppe Mellema.
31. Raard: Anno 1579 ontrent Mey hebben de gemeente hare sylver kelck end
sylver cijboriss van de pastoir, mit dwelken se oneenich weren, gelichtet ende
in bewaringhe gebracht te Bornwerdt ten handen van Rixt Aluwa om beter
bewaert te wesen doer enen Take Sijdtsz, te Rauwerdt wonende.
Bornwird, Waaksens, Wierum: geen gegevens.

Oostdongeradeel

32. Aalsum: TSijlverwerck is ao 1573 bij een vributer, Ulke genoemt, gestolen,
te weten twe kelken, end een cyboris is ontrent deselve tijt, als de harde wint
was, by de gemeente vercocht end darvan de kerke gerepareert.
33. Wetsens: Verclaren, dat ao 1570 in de vaste een kelck by fributers snachts,
niet wetende ho starck de weren, uut de kerke sacramentshuis doert glasvenster
gestolen is end hebben darna een meschen kelck weder laten maken, de nu te
somer by Jan Ferwe soldaten is wechgenomen, als oick een meschen cyboris
end wijketel end dopeketel. Verclaren by hare warheit niet te weten van enich
meerder silverwerck noch oick har leven niet geseen te hebben.
34. Niawier: Vant silverwerck verclaert de greetman Sirxma, dat he een silver
vergulden kelck met een koper dexel ontrent na de uitschrivinge van sin com-
missie [= aanstellingsbrief], by de staten hem gedaen, ontfangen hefft tot profijt
der armen end des predicants.

149Katholieke kerkschatten in Oostergo



35. Oosternijkerk: Verclaren de nabess. personen niet meer dan een fergulden
kelck te hebben met een ciboris, willen met hare gemeente spreken, hodanich
darmet solle allerbequaemlixt gedaen te werden.
36. Paesens: Eeltie Pietersz vogt verclaert met de oude pastoir end schoel-
meister, dat ontrent vor een maent een sylver kelck by consent des greetmans
vercocht is vor de somma van xviij karlsg. an Wibe goutsmit tDockum, twelc
gelt by de vogt end gehele gemeente is omgedeelt der armoit in de kerke.
37. Morra: Noch iiij pondmate in Liossema kolken, dit jar gebruckt bij Wiger
Gabbes, ter cause dat de dijken slecht gelopen weren end deselve weder opge-
makt sijn met 75 goutg., dwelke penninghe Wiger op deselve landen beleent
hadde, ende nu hem weder betaelt doer verkoipinghe van all tkerkesilver-
werck offt ornamenten. 
38. Anjum: Vant sylverwerck verclaren se, dat de niewaert op Amelant int jar
1573 een vergulden kelck genomen hefft etc., end Douwe Glints to Groningh
affgehouwen een kelck met cijboris deselve tith. End de vicarius kelck is by de
vicarius overlevert in handen van Wilke Hollingha om beter bewaert twesen
to Leward in de landsdach, lestleden gehouden.
39. Ee: Sijmon Lijwesz kerckvogt end Jan Takesz dorprechter met Sipt Ritskesz
verclaren, dat tsilverwerck in bewaring sij gedaen by Siouck van Humalda, te
weten twee vergulden kelcken en een silver ablatenbusken end twee platelen
op de kelken, end dat anno 1568 een cijboris gestolen is by nachttydt doert
glas uut tsacramentshuis, sonder tweten we tselve mach gedaen hebben.
40. Engwierum: Verclaren oick, dat anno 1574 op Allerhilgenmerckdach by
frijbuters twee silver kelken genomen sijn met een meschen cijborie, na
welke tidt de pastoir een tynden kelck gebruckt hefft etc.
41. Jouswier: Verclaren oick, dat in Aprili de pastoir bij consent van gemeente
hefft overlevert in handen van Pibe Meckama tot bewaringe een vergulden silver
kelck met een plateel darop van silver, ende in Martio lestleden bij Ferwe sol-
daten een mesken cijboris en mesken candelers, lavoir, misboick, kasel en
misgewandt is wechgenomen en pullen, end is geen kerkentuich gebleven.
42. Metslawier: Reenck Geerkez Oldehustra end Joannes verclaren in handen
van greetman Sirxma int voerjar overlevert thebben 1 silver vergulden kelck
met 1 plateel oick verguldt, end dat Ferwo soldaten hebben wechgenomen 1
mesken cyboris en olyvaten end anders van missgewadt end misseboken.
43. Lioessens: Verclaren, dat ontrent vor viff jar onder predicatie enige frijbuters
een silver kelck met i olyvat end plateel wechhaleden end hebben na de tidt
geen silverwerck gehat end menen by de oude vogt noch een miskleet te wesen.
44. Oostrum: Meinse Keimpesz kerckvogt verclaert met de pastoir, dat de pastoir
hefft ontfangen uut Jan Cornelis handen ontrent sanct Joannis midtsommer
een vergulden silveren kelck met een plateel, twelc de pastoir verclaert gestolen
te sijn by de ruters, in Oostrum iiij weke leggende, vant gewelffte van kerke
met sin lynnewerck, de ander kledinge leggen latende, daronder gebleven is
in pastoirs bewaringe een missgewandt met kasel en lijnnewerck van root
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kamlot en mesken olyvat end 3 mesken kandelers end 2 misseboken, als een
francin end een van popijr etc.

Tytsjerksteradiel

45. Âldtsjerk: De nabess. personen verclaren, dat Sitie brower opt Fliedt met
dree ander soldaten ontrent in Aprili gesonden van Fox van Sneeck luitenant
to Leewardt hefft wechgenomen uut Jucke Harmens kerckvogts huis een kelck
en een plateel en dree olijvatkes van silver met 2 tijnden wijnpullen in een
saien voerspreit end noch een sijden damasten koerkap, was roet, uut Tonijs
wevers huis en 3 casels met alfften etc. uut de kerke, darby was 1 mesken kelck.
46. Oentsjerk: Verclaren, dat op Paeschavont vercocht is twee kelken met een
monstrantie van sijlver to profijt van dschattinge, by de gedeputeerde vergondt
bij apoinctement, end hefft gewegen ontrent dree pondt sijlvers, tloodt ontrent
vor 18 stuvers.
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47. Gytsjerk: De nabess. personen verclaren, dat Sitie brower opt Fliedt met 3
ander soldaten, commissie hebbende vant hoff offt gedeputeerde, so he seide,
hefft gehaelt op Gode Frijdach lastleden i silver kelck en plateel en olijvaten
met i lepelken en ablatenboske van sijlver. End dat 1579 a. in Novembri vercocht is
by dgemeente een silver cyborie en i kelck wegende 75 loot, ider loot 20 st. to profijt
van schattinge om de Walsche soldaten uut dlande te stueren end de tbetalen.
48. Ryptsjerk: Sybe Ditsz end Meint Symonsz geordoneerde volmachten bij de
gemeente met ander nabess. personen verclaren by consent van de procuroer
generael vercocht te hebben een silver kelck met een silver cijborie, tloot vor
21 st., als de kelck gewogen 21 loot end de ciborie 17 loot, als de pastoir meint,
doch Sibe Ditss meint in alles gewogen thebben 25 loot, an Reitie Fockes in
Peperstrate. Is geimploieert om Dode van Laers ruters tbetalen end ander kerken-
ornamenten bij soldaten van Leeward als Fox luitenant wechgehaelt.
49. Burgum: Verclaren vercocht te hebben an Epo goutsmit te Dockum 2 silver kel-
ken end een cijboris en 2 klene lepelkes lestleden mitfasten vor de somma van 52 gg.
14 st. Darmet is betalt de schattinge van twee realen, op dgemeente van Bergum
end Noordmeer omgeslagen vor December end Januarius maenden nu een jar
verleden. End een silver kelc is te Bergum in de kerke onder misse vor de prester
vant altaer genomen by enen Frans, de zoon van doctor Alexius, in soldie leggende.
50. Sumar: Verclaren de vorss. pastoir end Johannes Wibes kerckvogt, dat anno
1571 a. tsilverwerck by graff Joosts soldaten is wechgehalt, te weten 2 kelken
end i ciboris end olyvatkens etc. end hebben darna tyenden vaten gehat. 
51. Garyp: Hebben in laestleden vaste vercocht 2 klene silver kelken en een
cijboris te Lewarden ontrent vor 105 gl. corrent en is imploieert to sint Martens
tijns end to de realen [= belasting die uitgedrukt werd in realen], de ontrent
van 7 maenden ten afftern [= ten achter] weren over de ganse gemeente. End
sin noch twe klene olyvatkes vorhanden bij Fedde Oegesz in sin bewaringhe.
52. Tytsjerk: Verclaren, dat Fox luitenant te Lewardt ontrent Meij gehaelt hefft
een mesken kelck end i grote schelle end dopeketel, wijketel en 2 missaelen,
miskleden, 2 kaselen, vanen etc. End ontrent 14 dagen offt 3 weke vor Meij hefft
Aesge Lamberts borgmester uut handen van Gaetie Mensesz doer soldaten
ontfangen uut een rysen korff een silver witte grote cijborie met een los cruis,
darboven op behoirende. End by de gemeente vercocht een silver kelck an
Frans goutsmit wegende 48? loot, det loet vor 20 st., geimploieert to betalinge
van Dode van Laers ruters als Sydt Rienxz in Garijp 25 gg.,. 
53. Wyns: Verclaren niet mer dan een kelck synde halff silver end halff
meschen gehat te hebben end een kleen ciborie, twelck se an Riordt schroors
sone Ambrosius verset end vercocht is vor 18 gg. end 5 st., end de pastoir hefft
de 2 schellen, en tander is by soldaten genomen.
54. Jistrum: End is een kelck end een kelks overste deel vercofft op verleden
jar to Doode van Laers ruters tbetalen van 30 kg. Ontrent. Hebt nu een out
mesken ciborie end mesken voet en een misboick met een out popir boick
exhibeert etc. Dander meuble sint by soldaten verbrant end genomen.
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55. Eastermar: Verclaren Awke Hemkesz end Jelle Eelkesz kerckvogeden met
Wierdt Wierdtz end Hotie Oonesz dorpsvolmachten, dat by graff Joosts tijden
hem een kelck benomen is snachts uut pastoirs Jeremias huis, end een kelck
en plateel bij de gemeente vercocht is an Emout Ricks vor 18? gg. ontrent,
geimploieert an de ruters end soldaten doortochten etc. De ander meublen
om Pinxter by soldaten wechnomen. 
56. Suwâld: Verclaren nabess. personen, dat se by graff Joosts tijden in de
nacht door soldaten uut de kerke berovet sint een kelck met een ciborie,darna
se een tynden kelck end tynden ciborie weder gehat hebben, dwelke in verleden
hoytijt ontrent Joannis hen genomen sijn met boike, miskleeden, kandelers
etc., by soldaten van Leewardt. 
57 Earnewâld: Verclaren nabess. personen, dat by graff Joosts soldaten hem
genomen sijn een silver kelck end een silver cijborie, end ander missboken end
kleden etc. by soldaten als Luitien Bloem en Lolle Sioertz in verleden Meytijdt
is wechgehaelt.

Smallingerland

58. Oudega: Verclaren, dat anno 1580 in Januario bij de gemeente vercocht is
3 gebroken kelken end 2 cijborien, wegende ontrent vifftehalff pondt silver,
tloot by 19? st. vercocht te Lewart, geimploieert to 3 maendt realen van schat-
tingen, end dat op den 26 Martij Engbert Boymer substituit gehaelt hefft de
groteste silver verguldt kelck met tplateel en noch een plateel met oick een
sijlveren monstrantie end na Leward gebracht, end de ander ornamenten bij
soldaten als Brandt van der Geest sin wechgehaelt.
59. Nijega: Verclaren, dat bij graff Joests soldaten hem affonthaelt hebben 1
kelck end 1 monstrantie, end na der tydt tynden weder gebruckt hebben,
twelc met casel end boken is na by soldaten gehalt te verleden somer by Thomas
schroor corporael, Luitkien etc. end andere.
60. Smalle Ee: De vorss. pastoir end Udtss Ailes vogt en Mynnert Eintesz verclaren,
dat graff Joosts soldaten hebben wechgehaelt 2 sylver kelcken, i meschen mon-
strantie etc. end na de tijdt tynden vaten gehat, dwelk met misboken end miss-
kleden by Ferwo soldaten sin wechgehaelt etc.
61. Noorderdrachten: Verclaren har silverwerck by graff Joests soldaten hem
affgehaelt te wesen.
62. Zuiderdrachten: Cornelis Bartes end Aile Binnesz geordoneerde armen en
kerkendiakens met Eerck Arnts, Tialing Haies end Frans Lywes gemeentsmannen
verclaren, dat graff Joosts soldaten har sijlverwerck genomen hebben en hebben
nu tynden vaten weder, als 1 kelc, cyboris, olyvaten, 2 pulkes, 2 kandelers van
tyndt, i broken wircvat, 1 out karsuffel, i alfft, i missael, 1 graduael, 2 vaenkes,
dweele, sijnde by Cornelis Bartes.
63. Kortehemmen: Verclaren de pastoir end vogeden etc., dat graff Joosts sol-
daten hem een silver kelck benomen hebben, end een kleen dunne kelxken
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geexhibeert van binnen end onder mesken en anders buten silver, alst
scheen, met i kleen soldeert plateelken end kleen koperen cijborie. Staet noch
by har 3 olyvaten van koper en 1 lavoir, 3 pulkens, 1 wircvat, 2 kleen kandelers,
1 missael, 1 graduael, 1 carsuffel, 2 oude miskleeden, dwelen, vaenkens etc.
64. Boornbergum: Verclaren, dat har sylverwerck, als een kelck end kleen
cyborie, by graff Joosts soldaten by nachte is wechgehaelt, als se meenen, end
dat One Growstins soldaten in verleden vasten gehaelt hebben misskleden
end boken end andere ornamenten.

Dantumadeel

65. Roodkerk: Verclaren, dat ontrent vor 7 jar by de frijbuters twe vergulden
kelken end 1 monstrantie genomen is end darna een tijnden kelck weder
gemakt, de nu verleden wijnter by soldaten van Leward is wechgehalet.
66.Veenwouden: Jelle Sackes hefft in sin bewaringhe een silveren monstrantie,
als pastoirs son Jan Jaspers verclaert. Anders weet he met Reemer Reentz vant
silverwerck niet te verclaren.
67. Janum: De landen sijn bij Derck Arntz gewesene pastoir also verhuirt vrij
geldt, dwelke pastoir hefft [...] geexhibeert een quitantie, by Onverdrooten van
Sneeck sersiant van hopman Sijts Scheltema den 10 Martij ao 1580 gepasseert,
als ontfangen end gecregen hebbende een silver kelck met een koperen plateel,
met 7 soldaten in presentie van de geheele offt meeste gemeente etc. Warby
noch gewest is [een] S. Blasius kruis, by 2 dalers weerdich in silver, is bij de
pastoir vorss. gebleven. Verclaren, dat de silver kelck, terugge gementioneert,
is in handen van de greetman Siuck Emingha.
68. Sybrandahuis: Verclaren nabess. personen, dat by 7 offt 8 jar geleden by
frijbuters uut de see har een silver kelck en monstrantie end kasel en misskleet
etc. genomen is, darmet gewest is Tiepke Towke fributer, end tijnden goet met
oudt werck weder gemakt is, om lestleden sanct Peter by soldaten van Leewardt
wechgenomen end boke teschoert.
69. Wouterswoude: Verclaren nabess. personen, dat in laestleden vasten een
kelck boven sylver end onder mesken met een mesken cijborie bij soldaten
van Collum gehaelt is met boiken end miskleden etc. by Ferwo soldaten.
70. Driesum: End hefft de grietman by recipiss ontfangen 2 kelken en 2 dexelen,
end was de eene koper vergult end dander de kop silver end tander koper end
een silver grote ciborium.
71 Dantumawoude: Is vertoent een recepisse, by de secretaris van wegen end
uut den name van de greetman onderteekendt als ontfangen te hebben een
silver verguldt kelck met een dexel ende een coperen ciborie tot profyt van
dstaten der lande offt der gemeente. End ander kerkenornamenten en boiken
by de soldaten wechgenomen.
72. Murmerwoude: End hebben overlevert een silver vergulden gebroken
kelck met een gebroken dexel ende een sijlver ciborie by een span lanck,
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darop een kleen kruissken op is, twelc de gemeente begeeren, dat to profijt
vor de armen end ander swaricheden van dgemeente als schattinge mach
geimploieert worden by consent der overicheit. De ander kerkenornamenten
sijn by Ferwo soldaten ontrent in April wechgenomen als kleden, boken etc.
73. Akkerwoude: Houte Gosses end Uudtie Reikesz geordoneerde volmachten
met Wiger Joersma, Raeleff Gabbez rechter, Aebe Folkertz verclaren, dat de
greetman hefft ontfangen een silver vergulden kelck met dexel end sulver
grote monstrantie in bewaringe end tander goet om godswil is omgedeelt,
end uutgegeven den greetman twee leewedalers to salarium end de secretaris
Ulricus een lewedaler en de looper tien st. en 12 st. verteert int accordeeren
vant salarium.
74. Rinsumageest: Verclaren, dat hir geen silverwerck is dan een silver kelck
bij Gerloff Wopkesz, nu om sint Joannis laestleden by soldaten van Dockum
wechgehaelt, end noch i tijnden kelck end mesken ciborie, bij soldaten int
kerkereinigen wechgenomen, als oick kerkenschellen, kleeden, boiken. Noch 8
pont kersen vor 32 st., door de greetmans bevel verbrant by tBilvendel.
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75. Burdaard: Verclaren, dat tkerkengoet als de kelck vor lange jaren bij Arnoldi
Jeslums tijden doer frybuters is wechgenomen end darna een mesken kelck
gebruckt, dwelkt met kasel end boiken etc. is wechgehaelt in de vaste lestleden
by soldaten.

Kollumerland

76. Westergeest: Folkert Olphertz end Bernt Berntz volmachten end Ambrosius
Gravius en Bawke Tiertz verclaren, dat by graff Joosts tyden hem affgehaelt
sijn 3 silver kelken uut dkerke end Rioerdt Jansz kerckvogds huis, end de reste
by Ferwo soldaten in laestleden Martio wechgehaelt.
77. Oudwoude: De mobele goeden concernerende de kerke: in den eersten
een sijlveren vergulden kelck, een vergulden monstrantie, noch een kelck vor
25 jaren benomen gewest, noch 3 coperen olyvaten, noch 3 misseboken en 1
fluelen carsuffell. Reint Sapma end Pieter Coertz verclaren als volmachten
met Eede Alma absent sijnde, dat so se gehoert hebben tsilverwerck vorgen. is
in verleden vaste by Ferwo soldaten na Leward gebrocht, als Eedo Alma is oick
na Leward gevoert.
78. Kollumerzwaag: Alke Mersma, Hanss Pijrsz end Eijnte Tabesz volmachten
verclaren, dat in lestleden vasten by Ferwo soldaten der kerken meublen sijn
wechgenomen, doch weenich weerdich, end dat ontrent vor 8 jaren tpastorie-
huis is verbrant end doe vercofft een silver kelck en 2 plateelen tot reparatie
vant pastoriehuis.
79. Burum: Verclaren oick, dat in de kerke gewest sijn 3 silveren kelken, een
clein sijlveren ciboriken, een monstrantie end 3 silvere olyvaten, warvan de 2
kelken met de monstrantie end olijvaten by de kerckvogden in tyde van truble
gestelt sijn in handen van dcapellaen van Geerckscloister, dwelke met des
convents ander goeden in des convents kijste binnen Groninghen sin gebracht
sonder weder in de kerke te Burum gekomen sijnde. De derde kelck end ciborie
sijn den pastoir in tydt van truble gestoelen end benoemen, so datter is gebleven
1 tijenden kelck en tynden ciborie en boiken, carsuffels, alven, een schelle in
Willem Leenerts handen, een der kerckvogeden, gestelt doer den grietman,
daraff recepisse genomen hebbende.
80. Lutjewoude: 1 meschen kelk en mesken monstrantie, 3 silver olyvaten,
een vergulden kelck is in truble tijden hem affhandich gemakt, is den hove
bewust by Peter Tadema.
81. Kollum: Dominicus Wijbrandi leste possesseur hefft gelevert in handen
van den E. Marten van Schoneborch de leenenclenodien [een leen is een 
prebende], als twee silvere vergulde kelken met twee plateelen en een blaw
fluwielen corsuffel.
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Achtkarspelen

82. Buitenpost: End is tsilverwerck vercocht om de schulden tbetalen, staet by
de kerckvoegt Gerrit Alberts te berekenen. Ander ornamenten sin by de soldaten
uut tleger vor Groning int belech wechgehalt behalff 2 boicken en een olldt
synde bij de pastoir.
83. Lutjepost: End hebben vercocht een kelck van 30 loot swaer, tloot vor 20
st. vercocht an Peter goltsmit te Lewarden to betalinge van hare patroons
schulden, end is noch een mesken cyborie, een silver olyfat en 2 koperen, een
kleen silver pijpken. De mijskleden syn by soldaten van Gronig uut leger
wechgehaelt.
84. Augustinusga: TSilverwerck is te Leward by de olde grietman vercocht, te
weten 2 silver kelken,1 silver monstrantie end een kleen ciborie, een silver
lepel, 3 olijvaten, weten niet hovele tselve gewogen hefft offt gegolden hefft. Is
vertoent een recepiss onder Jelgersma handt in dato d. 24 Febr. 1580, dar he
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belovet tselve in bona custodia tbrengen end notarius hant de gemeente 
te leveren etc. Ses blawe blycen kandelers wechgehaelt by soldaten, de Lywe 
Jelgersma in giselinge haleden.

De leste silver kelck met boicken end miskleden is by Ferwo soldaten in
laestleden vasten wechgehaelt.
85. Surhuizum: Verclaren de nabess. personen, dat Ferwo soldaten hebben
uut Buwe Sickama huis ontrent verleden mitfasten genomen een silver kelck
met cyborie met misboken end kleeden en olifaten etc. end anders 2 kelken
en plateelen vercocht tot betalinge van dkerke schulden, darvan Meint Tadema
end Reenck Jelgersma kerckvogden willen vertoonen genoichsam schrifftlick
bescheit, willen oick in kortens van har ontfanck end uutgave rekening doen,
begeeren ontslagen te sijn. 
86. Drogeham: Hebben een kelck vercocht, darvan de voot koper noch is
beholden, darvan een schrifft is, twelck nu niet te handen is, dan willent ver-
toonen eerstdags.
87. Twijzel: Verclaren nabess. personen, dat Ferwo soldaten de misboken end
kleden etc. hebben wechgenomen en kandelers end een silver ablatenbosse,
end dat de gemeente vercofft hefft hare sylvere ornamenten in verleden jar in
Februario, te weten een kelck, een monstrantie, 2 silver schenckvate, 4 silver
lepels, 3 silver olyvaten , an Peter goltsmit te Lewerd vercocht, end een kelck
an Paie Haedties goltsmit te Lewardt vercocht om schatting tbetalen
88. Kooten: Verclaren nabess. personen, dat Ferwo soldaten in de laetste vasten
een mesken vergult kelck end kleen silver cyborie end miskleden en boiken
hebben wechgenomen. 

u
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Baudina Stinstra in 1768, geschilderd door H.J.A. Baur (Iconografisch Bureau, Den Haag)



‘Onbeholpen kopieën als tijdverdrijf’
De Friese kunstenares Baudina Stinstra (1739-1821)

M A R I E - A N N E  D E  H A R D E R

Inleiding

De Harlingse Baudina Stinstra (1739-1821) was één van de vele vrouwen die
in de vroeg moderne tijd de schone kunsten beoefenden. Door overerving
zijn van Baudina enkele werken bewaard gebleven en dat is op zichzelf een
bijzonder gegeven, omdat het iets zegt over de waarde die haar familie blijkbaar
hechtte aan het doorgeven van culturele uitingen.

De meeste vrouwelijke kunstenaars beoefenden de kunsten uit belang-
stelling en niet, zoals hun mannelijke collega’s, voor de broodwinning. Het hoorde
veelal bij de opvoeding van meisjes uit de meer gegoede kringen om zich te
bekwamen op het gebied van kunst en cultuur. Daardoor bleven de meesten
van hen op het niveau van een amateur, maar dat wil nog niet zeggen dat zij om
die reden in de geschiedschrijving kunnen worden gemarginaliseerd. Natuurlijk,
de kunstgeschiedenis is alleen geinteresseerd in kunstzinnige prestaties en
daarom is er binnen deze discipline nauwelijks belangstelling voor amateur-
kunst. Maar vanuit de genderbenadering is de vraag gerechtvaardigd, waarom
mannen eerder professioneel kunstenaar werden en vrouwen niet. Waarom
waren er zoveel vrouwelijke amateur-kunstenaressen en zo weinig mannelijke?
Juist wanneer de geschiedschrijving meer belangstelling krijgt voor deze cate-
gorie vrouwen – én cultuurdraagsters – kunnen historici daarin een uitdaging
zien om een adequaat interpretatiekader te ontwikkelen, om zo meer zicht te
krijgen op de sociale context waarin deze vrouwen leefden.

In dit artikel wil ik een poging doen een antwoord te krijgen op de vraag
welke plaats Baudina Stinstra innam in de wereld van kunst en cultuur in het
achttiende-eeuwse Harlingen. Was het vanuit haar verlicht, doopsgezind
milieu te verwachten dat Baudina belangstelling had voor de schilderkunst?
Heeft ze misschien les gehad van één van de schilders die Harlingen rijk was?
Hoe is het te verklaren dat zij in haar werk het amateurisme niet ontstegen is?
Om op deze vragen een antwoord te krijgen, zal ik vooral aandacht besteden
aan haar familie, waarbij vooral de mannelijke kant in kaart gebracht wordt,
en aan het milieu waarin zij leefde.

Baudina Stinstra in de geschiedenis

In 1839 ontvingen alle gemeentebesturen in Nederland een verzoek van het
ministerie van Binnenlandse Zaken om namen te noemen van ‘beroemde
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zonen’ die de gemeente had voortgebracht. Deze vraag werd gesteld in het kader
van een zoektocht naar een nieuwe nationale identiteit, noodzakelijk geworden
na de afscheiding van België. Was het ministerie niet geinteresseerd in ‘beroemde
dochters’? Door het stadsbestuur van Harlingen werden drie beroemde mannen
genomineerd: Jacobus Voorda, Johannes Stinstra en Simon Stijl.

Toen Harlingen in 1934 haar zevenhonderdjarig bestaan vierde, hield één
van de predikanten een toespraak waarin hij wees ‘op de vele groote mannen
die Harlingen heeft voortgebracht, waaronder godgeleerden, rechtsgeleerden
[... en] schilders’.1 Maar, zo gaat de samenvatting van de toespraak verder,
‘Harlingen heeft ook vele stille krachten gekend, stoere Harlingers die niet
zoo op den voorgrond traden [...]. ‘2 Deze twee zinnen zijn typerend voor het
gemak, waarmee vrouwen in de geschiedenis worden overgeslagen. De spreker
reproduceerde hier als het ware het klassieke mannelijke cliché van de
geschiedenis, waarin vrouwen nooit heldenrollen konden vervullen. 

In 1988 komen we Baudina Stinstra met naam en toenaam tegen in de
catalogus van Amsterdamse tekeningen uit de verzameling Van Eeghen.3

Door overerving zijn in deze collectie vijf tekeningen van Baudina opgenomen.
In één van de bijschriften lezen we dat het ‘enigszins onbeholpen kopieën
[zijn] naar 17de eeuwse prentenreeksen. Ze lijken slechts als tijdverdrijf
gemaakt te zijn’.4 Bij de laatste tekening die is opgenomen en waarop Baudina
de kerk van Olderbekoop heeft getekend, lezen we: ‘In vergelijking met het
vroegere, nogal onbeholpen werk van haar hand, toont dit blad haar als een
niet onverdienstelijk tekenares in de trant van Cornelis Pronk.’5 Deze opmer-
kingen in de catalogus lijken mij een schoolvoorbeeld van sekse-bepaalde
interpretaties. Kopiëren als tijdverdrijf! De woordkeuze alleen al suggereert
het beeld van een vrouw, die uit verveling de tijd doodt met het natekenen
van andere prentjes. Elders in de catalogus wordt een tekening, die gekopieerd
is door een schilder, een voortekening van een prent genoemd.6 Een evident
verschil in interpretatie! Wanneer Baudina dan toekomt aan eigen werk –
twaalf jaar na haar eerste schreden in de schilderkunst – wordt ze weliswaar
een niet onverdienstelijk schilderes genoemd, maar ook hier weer wordt met
enig dédain de relatie gesuggereerd met een kopie van ander werk. Dat mag
zo zijn, maar het is een oordeel dat past in het kunst-historisch paradigma.
Het vertelt ons niets over het sociaal-historisch kader waarin we Baudina
Stinstra zouden kunnen plaatsen. 

Wat dat laatste betreft zijn we beter af bij het artikel van Yme Kuiper over
de schilderijencollecties van de Stinstra’s. Ook hij noemt haar tekenactiviteiten
en trekt daaruit de conclusie dat ‘Eén en ander doet [...] vermoeden dat Baudina
uit een kunstminnend gezin afkomstig was.’7 Dat was inderdaad het geval. 
In de familie van Baudina Stinstra kwamen theologen, artsen en kunstverza-
melaars voor. Bovendien leefde Baudina in een tijd waarin het culturele leven
in Harlingen een grote bloei doormaakte.
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Een familie van kooplieden, intellectuelen en kunstverzamelaars

Wanneer we proberen te achterhalen wie Baudina Stinstra was, is het zinvol
om een nadere studie te maken van de familie waaruit ze voortkwam en van
de families waarmee ze contacten gehad moet hebben. Al in de generatie
vóór haar, maar ook tijdens en na haar eigen generatie, komen we bekende
Harlinger familienamen tegen, die behoorden tot een netwerk van aan elkaar
verzwagerde gegoede, doopsgezinde families.8

Simon Stinstra, (1673-1743) de grootvader van Baudina kwam oorspron-
kelijk uit de streek boven Dokkum, waar de familie een state bezat: Stinstra-
state.9 Omstreeks het jaar 1700 verliet de familie de state om zich in Harlingen
te vestigen. Simon werd daar houthandelaar, waarschijnlijk door toedoen van
zijn vrouw Trijntje (1677-1758) die uit een familie van houthandelaars kwam.
Haar grootvader Claas Freerks Braam was in 1672 de rijkste Harlinger.10

Hij behoorde tevens tot de eerste gecommitteerden van de doopsgezinde
gemeente, een invloedrijk college van twaalf mannen, dat in 1677 was opgericht
met het doel ‘de saeken der gemeinte ernstig en bequamelijk [te] overwegen
[en] de gemeinte met raed en daed bi te staen tot nut en voedsel van deze
Christelijke Gemeente.’11 Ook Simon Stinstra is lid geweest van dit college van
wijze mannen. Simon en Trijntje kregen drie kinderen.

De jongste telg uit het gezin was Grietje. Zij stierf jong, op achtentwintig-
jarige leeftijd en liet een man en zoon achter. Haar man Evert Heeres Oosterbaan
was ook een koopman uit doopsgezinde kring; het vierjarig kind Herre zou
later predikant en hoogleraar worden. 

De twee zonen van Simon en Trijntje gingen studeren in Franeker. De jongste
zoon was Johannes, die predikant in Harlingen zou worden van 1735 tot 1783.
Toen hij daar een aantal jaren gewerkt had, werd hij in 1742 ‘under de stoel set’12;
hem werd door de Staten van Friesland een preekverbod opgelegd vanwege
zijn ketterse opvattingen: hij zou de goddelijkheid van Jezus in twijfel trekken.
Tijdens zijn gedwongen rustperiode vertaalde hij de roman Clarissa or the story
of a young lady (1748) van de Engelsman Samuel Richardson, met wie hij ook
correspondeerde.

Na vijftien jaar werd het preekverbod opgeheven; misschien hebben de
verzoeken uit zijn eigen gemeente, die door vele doopsgezinden waren
ondertekend, daarin een rol gespeeld. ‘De man, dy’t as in ôffallige sjoen wie,
wie yn de eagen fan in bulte lju, in foarrinner wurden.’13 Zelf zou hij niet hebben
toegegeven, omdat hij in woord en geschrift een vurig pleiterbezorger was
van tolerantie. In 1740 was van zijn hand een Request met deductie voor het
regt van vrijheid v. gelove verschenen.14 Johannes bleef zijn hele leven onge-
huwd. Na zijn dood werd zijn bibliotheek verkocht. De catalogus was 304
pagina’s dik en zijn gehele boekenbezit bracht meer dan elfduizend gulden
op, in die tijd een enorm bedrag.
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De oudste zoon van Simon en Trijntje, Gooitjen Stinstra, studeerde in Franeker
medicijnen en promoveerde daar in 1732 op een proefschrift over de men-
struatie. Hij was enkele jaren daarvoor getrouwd met de rijke koopmans-
dochter Antje Mouter. De arts Gooitjen Stinstra (1703-1764) en zijn vrouw
Anna Mouter (1711-1782) kregen zes kinderen van wie de jongste, Foppe, in
1759 op negenjarige leeftijd overleed. Baudina Stinstra (1739-1821) was hun
tweede kind.

De oudste zoon Simon werd evenals zijn vader arts en ook hij trouwde
binnen het doopsgezinde, gegoede milieu. De rijke Anna Braam werd in 1759
zijn vrouw. Zij was de enige erfgename van de koopman Reinier Braam en was
na zijn dood één van de rijkste vrouwen van Friesland. In 1763, toen het paar
twee kinderen had, liet het zich afzonderlijk portretteren door de Amsterdamse
schilder Tibout Regters. Toen in de zomer van 1779 in Harlingen dysenterie
uitbrak, raakte Simon zelf besmet. Hij stierf in 1782, 47 jaar oud. Zijn vrouw
was al in 1777 op veertigjarige leeftijd overleden. Hun beide kinderen, Isabella
en Gooitjen, kwamen onder de voogdij van Johannes Stinstra, van de man van
Baudina en van de man van Catharina, de andere zuster van Simon. Simon
was een zeer erudiet man geweest. Hij had de boekenverzameling van zijn
vader gekocht, er werd in huis gemusiceerd en hij was een verzamelaar van
zilver en porselein, maar vooral was hij in het bezit van een groot aantal 
schilderijen, prenten en tekeningen. In 1778 had hij al bepaald dat deze 
verzameling na zijn dood publiekelijk verkocht moest worden in Holland.
Zijn vermogen moet zeer omvangrijk zijn geweest: dertien boerderijen, drie
huizen in Harlingen, twee zomerhuizen en een pakhuis. In Herbayum had het
echtpaar een boerderij als zomerhuis in gebruik. 
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Catharina Stinstra was gehuwd met Dirk Freerks Fontein, zeepzieder, koopman
en fabrikant. Zij woonden de meeste tijd op Andlastate in Ried, dat al vanaf
1698 in bezit was van de familie Fontein. Ook Catharina schilderde en van
haarzelf is in 1768 een prachtig portret gemaakt door de kunstschilder H.A. Baur.

Willem Stinstra was de enige zoon die buiten Harlingen een vrouw vond.
Hij huwde in 1766 de Amsterdamse Cecilia de Clercq en kwam door dit huwelijk
terecht in het bankiersmilieu. Mogelijk is zijn broer Simon via hem in contact
gekomen met Amsterdamse kunstverzamelaars.

Pieter Stinstra tenslotte, de zoon van Gooitjen en Anna, zou in de voetsporen
van zijn oom Johannes treden. Na een studie aan de Hogeschool van Franeker
en het Doopsgezind Seminarie in Amsterdam werd predikant hij in Franeker.
Pieter en zijn vrouw Aaltje Wybenga behoorden tot de vriendenkring van de
dichteres Petronella Moens: in 1799 schreven zij in het Liber Amicorum voor
Petronella.15 Pieter is twee maal getrouwd geweest en had uit beide huwelijken
acht kinderen.

Baudina Stinstra

Over de persoon van Baudina Stinstra (1739-1821) is helaas niet veel bekend,
maar uit de schaarse gegevens die de bronnen ons prijsgeven, kunnen we ons
toch voorzichtig een beeld vormen van deze gegoede vrouw uit het milieu
van de doopsgezinde Harlinger rijkdom. 

Over haar jeugd weten we niet meer dan dat ze woonde aan het Noordijs,
samen met haar ouders, haar vier broers en haar zuster. Toen ze elf jaar oud
was, werd haar jongste broertje geboren, die overleed toen ze twintig was. Net
als van haar zuster Catharina is ook van Baudina een portret geschilderd door
Baur, eveneens in 1768. Kuyper suggereert dat het verlovingsportretten zijn
geweest, ‘want beide zusters trouwden een jaar later’.16 Of Baudina een opleiding
heeft genoten, is evenmin bekend. We kunnen wel veronderstellen dat ze
teken- en/of schilderlessen heeft gehad, mogelijk van vader of zoon Baur en
waarschijnlijk bij haar thuis, want was het in die tijd niet comme il faut dat
jonge vrouwen zich zouden begeven onder de mannelijke kunstenaars die les
kregen op een academie. Of ook voor Baudina gold dat ze wellicht lessen volgde
om ‘te leren hoe ze kon meepraten over kunst’ valt niet te zeggen. Misschien
deelden haar ouders de in die tijd heersende opvatting dat ‘de kennis van
kunst, dichtkunst en muziek een meisje aantrekkelijker maakte voor haar
potentiële echtgenoot’.17

Op 11 juni 1769 trouwde zij voor het gerecht met de zeehandelaar Jelle
Wildschut.18 Een huwelijk gesloten in de Doopsgezinde vermaning had in die
tijd geen rechtsgeldigheid. Doopsgezinden konden uit twee mogelijkheden
kiezen: hun huwelijk eerst laten bevestigen in de Hervormde kerk of een
huwelijk voor het gerecht. Baudina was toen ze trouwde dertig jaar oud. Haar man
Jelle was bepaald niet onbemiddeld. Hij was de jongste zoon van de bontreder
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Gijsbertus Wildschut en Antje Simons Stijl. Van Jelle bevindt zich in het Fries
Museum in Leeuwarden een zilveren melkkannetje met opschrift: ‘Ao 1763 den
19 January Is Jelle Wildschut, ’s morgens te 7 uur op schaatsen, van Harlingen
Gereeden, was ’s avonds te 7 uur te Amsterdam, heeft dit te Enkhuysen
Gekogt, en is wederom Over de Zuidzee op Stavoren, naar Huis Gereeden.’19

Een half jaar na hun huwelijk liet Jelle zich dopen na het afleggen van de
openbare belijdenis.

In 1773 maakten beide echtelieden een reisje van een maand naar de
Zuidelijke Nederlanden, samen met Baudina’s broer Simon, diens vrouw Anna
en een echtpaar uit de familie van Jelle. In het gemeentearchief van Amsterdam
bevindt zich een klein fragment van het reisverslag dat Simon had bijgehouden.
Daaruit kunnen we opmaken dat het een vrolijke vakantie was, gemaakt per
koets. Ze ontmoetten er een baron of graaf – dat was kennelijk niet duidelijk –
van Hardenberg, die namens de zuster van ene Prins Carel vroeg om een Friese
muts te mogen lenen. Met die muts ging het gezelschap vervolgens naar een
mutsenmaakster, die de muts naar het voorbeeld moest namaken. Simon
schreef: ‘dese historie met de bysonderheden die er bij plaats hadden gaf ons
dikwils stof tot laggen in ’t vervolg’.20

Toen Jelle en Baudina rond de zestig waren, woonde een dochter van haar
broer Pieter bij hen. Nicht Anna was toen ongeveer drieëntwintig jaar oud.
Naar de reden kunnen we alleen maar gissen: ‘De voordogter van Dom. Stinstra
welke bij haar Oom en Tante Wildschut woond, en een braaf meisje is, [...] is
zedert lang vrij triestig, waarom weet ik niet regt, maar wel dat zij nog onlangs
van een heer uit deze stad aanzoek heeft gehad, en ook bedankt heeft.’ Aldus
de vrouw die voor haar neef, de menniste arts Jacob Geuns uit Groningen op
zoek was naar een geschikte bruid.21 Zou Baudina ook deze gave om te koppelen
hebben gehad? Een jaar later trouwde Anna met een neef van Baudina.

Vanaf hun huwelijk hebben Baudina en Jelle regelmatig hun bezittingen
uitgebreid. In het jaar dat ze trouwden kochten ze ‘seeker groot en deftig pakhuys,
De Hammer genaemd’ aan de Rozengracht.22 Baudina erfde waarschijnlijk
rond 1782, het jaar dat haar moeder stierf, het ouderlijk huis Noordijs wijk 
D 17, samen met stalling en wagenhuis, nu bekend als nummer 15. In 1809 kocht
Jelle een woning aan de kade tussen de ‘Roode Ploegs Pijp en zogenaamd
Roode Leeuws Brugge’ wijk B nr. 20, tegenwoordig bekend als het Herenwaltje
15.23 Het bezit aan het Noordijs werd uitgebreid met nog drie panden die we
nu kennen als Noordijs 7, 17 en 19. Verder bezaten ze nog boerderijen in Pingjum
en in Sexbierum, en her en der verspreid stukken land.

In 1796 ondertekende Baudina een petitie waarin Harlinger burgeressen
‘om onze personeele veijligheid genoodzaakt [zijn] te spreeken, daar wij in het
zekere ondericht zijn, dat men nu niet alleen met woorden de vrouwen beledigd,
die uyt of in eene stad gaan, maar dat men reeds op een zeer verregaande en
ongehoorde manier de vrouw van den Burger Riesling te Doccum mishandeld
heeft; de schaamte verbied ons te zeggen, wat die Burgeresse is overgekomen.
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Hier komt nog bij, dat de briefwisseling al lang gestremd is, dewijl zelfs brieven
van vrouwen aan vrouwen geopend worden, of geheel weg geraaken, zoo dat
ons dus ten eenemaal belet wordt om eenigen omgang met familie of goede
vrienden die niet in dezelfde plaats met ons zijn, te onderhouden. [...] ten
minsten verzoeken wij ondergetekenden Ulieder protectie, om veijlig te mogen
reijzen, zonder gevaar te loopen van door committés van Waakzaamheid, of
hoe die ook genoemd mag worden, eene beleediging te ondergaan’.24 De petitie
was gericht aan de ‘Burgers Representanten!’ en werd per koerier gezonden
aan de Nationale Vergadering Representeerende het Volk van Nederland.

Baudina Stinstra stierf op 13 augustus 1821 in haar woning aan het Noordijs
15. Haar testament had ze laten opmaken bij notaris Simon Wijma in Harlingen.
Haar neef Andries Stinstra was mede-notaris ‘voor de goederen buiten de stad
gelegen’. Zij liet een enorm kapitaal na aan baar geld en goederen. Daarvan
kregen de erfgenamen – (klein)kinderen van haar overleden broers en zuster –
ieder één-twaalfde deel. Uitgezonderd haar neef Gooitjen, de kunstverzamelaar.
Hij moest tevreden zijn met de jaarlijkse rente van een legaat van 5000 gulden,
dat zijn zuster Isabella voor hem gekregen had.25 Het moet haast betekenen
dat tante Baudina niet veel op had met haar neef. Misschien dat zijn levens-
wandel haar niet aanstond. Hij had zijn academische studie niet afgemaakt,
en was eigenlijk alleen maar bezig met de kunsthandel. Hij had ‘een choleriek
en prikkelbaar gestel’, niet in het minst veroorzaakt door het misbruik van
wijn en sterke drank.26 Na zijn dood werden in de kelder aangetroffen: ‘Honderd
zeventig vlessen met moeselwijn. Eenentwintig vlessen muscadellewijn, agttien
vlessen Rhijnsche wijn’.27

Het is onbekend hoe de onroerende goederen van Baudina en Jelle precies
werden verdeeld. Wel wordt expliciet de oliemolen aan de trekvaart naar Bolsward
genoemd; die liet Baudina na aan haar neef Jan Sikkes IJzenbeek en zijn vrouw
Anna Pieters Stinstra. Kennelijk was de molen nog in gebruik, want behalve
de gereedschappen worden in het testament ook de olievaten vermeld. Jan
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Sikkes en Anna erfden ook het pakhuis ‘bij de kleine sluis’. Dat is het al eerder
genoemde pakhuis ‘De Hamer’. 

Behalve haar wettige erfgenamen werden nog anderen verblijd met een
legaat. Zo waren er de ‘juffrouwen van mijn donderdagskransje’. Van hen
kreeg Mej. de Wed. wijlen de heer Pieter Tjallingii een streng bloedkoralen
met een gouden slot en Mej. de Weduwe Hannema een kleine juwelen ring,
afkomstig van nicht Oosterbaan: ‘Deze beide legaten als een herinnering aan
onze vriendschap’.28 Aan haar achterneef Sikko IJzenbeek liet Baudina de
miniatuurportretjes na, gemaakt door Plonski. Ook de Doopsgezinde gemeente
werd niet vergeten: 2500 gulden bedroeg het legaat en de predikant Freerk
Hoekstra mocht een obligatie van 1000 gulden ontvangen. Haar vriendin Mej.
Elisabeth Huidekooper in Franeker kreeg 2000 gulden. En dan was er nog
haar personeel, waarin Baudina onderscheid maakte tussen de ‘gewezen’
dienstmaagden en de huidige. Voor de laatsten noemde ze geen bedrag, dat
liet ze over aan de executeur, die naar rato van de diensttijd een bedrag moest
bepalen. Haar twee naaisters kregen ieder dertig gulden. Van de gewezen
dienstmaagden kreeg de één honderd en de twee anderen ieder tweehonderd
gulden, de arbeidsters kregen respectievelijk vijftig, dertig en vijfentwintig
gulden, de knecht en kuiper ontving een bedrag van vijfhonderd gulden, een
andere dienstknecht kreeg 150 gulden. Haar kleding en linnengoed mocht
niet worden verkocht, maar moest worden verdeeld ‘onder mijne bedienden
of andere bekende personen die min of meer behoeftig zijn of die betrekking
tot mij gehad hebben’. Aldus het testament, opgemaakt ‘ten huize van Mejuffrouw
testatrice den derde February agttienhonderd Twintig in tegenwoordigheid
van Evert Brink, gewezen opzigter, Evert Akkeringa, meester wagenmaker,
van Wiggele de Vries zonder vast beroep van Gerrit Rinses de Vries zonder vast
beroep, allen mannen staande ten goeden naam en faam en woonagtig ter
dezer stede, ten dezen verzogte getuigen [...]’.29 Het totaal aan activa bedroeg:
395.236 guldens 721/2 cent.

Waar we niets over lazen in het testament van Baudina zijn haar tekeningen
of zelfs maar haar tekenspullen. De eerste werken die we kennen van Baudina,
zijn gemaakt in 1764. Het zijn copieën van prenten van Frederik Bloemaert uit
zijn serie ‘De Twaalf Maanden des Jaars’.30 Enkele jaren daarna kopieerde ze
een paar tekeningen van Jacob van Ruysdael. In alle tekeningen is te zien dat
Baudina zeer nauwgezet de vormen van de dieren, de compositie en de lichtval
had bestudeerd. Ze werkte klein: de tekeningen zijn 12 bij 20 millimeter. 
Ze signeerde haar werk met ‘B.Stinstra’. In de catalogus van de verzameling
Van Eeghen bevindt zich ook een authentiek werk van Baudina, ‘De kerk van
Oldeberkoop’, gedateerd in 1776. Ze was toen al getrouwd, hetgeen ook blijkt
uit de ondertekening: ‘Baudina Wildschut’. Waarschijnlijk is Baudina voor
deze laatste tekening op locatie geweest. Ze heeft uitgebreid de architectuur
van de kerk bestudeerd en de omgeving had zozeer haar aandacht, dat ze ook
alles heeft willen laten zien. Daardoor kwam ze met de vlakverdeling in de
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knoei: de kerk is wat naar de achtergrond verdwenen terwijl de weide ervoor
nogal groot is uitgevallen. Maar ze heeft ruim aandacht aan lichtval en schaduwen
besteed.

Harlingen van 1750-1850: het culturele leven

Toen Baudina Stinstra opgroeide in Harlingen, halverwege de achttiende
eeuw, begon de stad al tekenen van achteruitgang te vertonen. De zeventiende
eeuw was een tijd van grote welvaart geweest: de binnenlandse en buiten-
landse handel floreerde met name door de gunstige ligging van de stad. Er was
een bloeiende nijverheid, gestimuleerd door de zeevaart en de handel. In de
tweede helft van de achttiende eeuw begon zich echter een achteruitgang af
te tekenen, die vooral te maken had met de mindere positie die de Republiek
in die tijd internationaal innam. Door de teruggang van de handel deelden
ook de exporterende bedrijven en daardoor weer de nijverheid in de naderende
malaise. De oorlog met Engeland, die in 1780 uitbrak, was meer dan ongunstig
voor de Harlinger handel en scheepvaart. Het aantal bedeelden nam toe tot
een percentage dat hoger was dan de andere Friese steden.

Deze wat sombere schets laat echter onverlet, dat er in de stad, en dan
met name onder de Harlinger doopsgezinde elite, een rijk cultureel leven
bestond. Er werd veel gelezen, men deed aan toneel en muziek en ook de
beeldende kunst speelde een grote rol. 

Opvallend is, dat Harlingen een groot aantal uitgeverijen kende, ongeveer
vijftien tot twintig.31 De meest bekende daarvan was de boekverkoper en uitgever
Folkert van der Plaats, ook behorend tot de doopsgezinde elite. Regelmatig
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hield hij boekverkopingen, meestal uit een nalatenschap. Het boekenbezit
van de voorouders van Baudina Stinstra is al in hoofdstuk twee genoemd. 

Het meest bijzondere boek dat in Harlingen werd uitgegeven, is de vertaling
van de roman van Samuel Richardson uit 1748: Clarissa or the history of a
young lady. Comprehending the Most Inportant Concerns of Private Life, and
Particularly Showing the Distresses that May Attend the Misconduct Both of
Parents and Children in Relation to Marriage.32 De oom van Baudina, Johannes
Stinstra, had het werk vertaald tijdens de periode dat hij niet mocht preken.
In 1752 verscheen bij Folkert van der Plaats het eerste deel van de vier delen
omvattende roman. Volgens Hella Haasse was dit een roman, die ‘een diep-
gaande invloed zou uitoefenen, niet alleen op het beeld van de vrouw in de
litteratuur, maar ook op de man-vrouw-verhouding in de maatschappij’.33

De roman had tot onderwerp de bedreigde kuisheid van de vrouw door de
‘genadeloze achtervolging, die geen ander doel heeft dan de seksuele verne-
dering van de vrouw’.34 Het was een thema, waarin de problematiek van de
zich emanciperende vrouwen verwoord werd. Hier te lande waren het Betje
Wolff en Aagje Deken die, onder invloed van ‘de goddelijke Clarissa’ dit thema
onder woorden brachten in hun roman De historie van mejuffrouw Sara 
Burgerhart. Het is op zijn minst opmerkelijk, dat de ongehuwde Johannes
Stinstra juist deze roman vertaalde. Tegelijk zegt het misschien ook wel veel
over het tolerantiebeginsel van Stinstra, dat zo diep bij hem geworteld zat, dat
hij ‘vertaalde’ naar de praktijk van het dagelijks leven. Mogelijk heeft Baudina
het werk gelezen, we weten het niet, maar het is goed voor te stellen. 

Een belangrijke figuur voor het literaire milieu in Harlingen was Simon
Stijl (1731-1804). Behalve arts en politicus was hij historicus en publicist en
auteur van verscheidene toneelstukken en gedichten.35 Hij had in Franeker en
Leiden gestudeerd en in Leiden, maar ook in Amsterdam had hij vaak de
schouwburg bezocht. In 1754 vestigde hij zich als arts in Harlingen. Naast zijn
drukke praktijk had hij kennelijk tijd over, om twintig jaar later een boek te
publiceren: De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
‘Yn dit boek komme wy op de hichte mei de gedachten, dy’t de lju fan de For-
ljochting oer de skiednis hawn hawwe’, aldus J.J. Kalma.36 Verder is Stijl nog
bezig geweest om drie boeken van de Ilias van Homerus te vertalen. We vonden
in het archief een dik pak met kleine blaadjes, waarop in zeer klein priegel-
schrift de vertaling was te lezen, verluchtigd met potloodschetsen van hemzelf.37

Stijl kende de kunst van het reciteren, ‘zo bevorderlijk voor het gevoel van het
schoone, als om dit schoone te doen gevoelen’38, hem bijgebracht in de tijd
dat hij in Franeker studeerde. Hij schreef vele lijkzangen, waaronder in 1791
een lijkzang op Johannes Stinstra. Voor het huwelijk van Simon Stinstra en
Anna Braam in 1759 schreef hij bruiloftsliederen, die alleen voor de genodigden
werden gedrukt.39 Toen Stijl overleed, schreef ds. Jan Brouwer een lijkzang voor
hem: ‘Moet, Styl! uw Naam bij dien van HOOFT en VONDEL, staan. [...] U voert
van merkens Geest langs starre en hemelbogen, Door Stinstra tot Gods throon
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U vrolijk opwaarts leidt’.40 Simon Stijl behoorde door familiebanden ook tot het
Harlinger netwerk van doopsgezinde families, maar diezelfde bekende doops-
gezinden kon hij ook tot zijn vrienden rekenen. We mogen aannemen dat de
invloed op het literaire gedachtegoed van de Harlinger menisten groot is geweest.

Om een beeld te krijgen van wat de Harlinger elite las, biedt de catalogus
van de boekenverzamelingen van G.S. Stinstra en I. Wildschut ons een aardig
inzicht.41 Het gaat hier om een veilingcatalogus van nagelaten boeken en prenten,
die in het bezit waren van Gooitjen, zoon van Simon en Anna Stinstra, overleden
in 1821, en van Jelle Wildschut, overleden in 1814. Aangezien Baudina in 1821
was overleden, en dus ook het vruchtgebruik, dat zij genoot, was komen te
vervallen, kon de erfenis van Jelle worden verdeeld.42 Er staan veel geschiedenis-
boeken in, reisverhalen, boeken over verre streken: Oost- en West-Indië, bio-
grafieën, onder andere van Hugo de Groot en Michiel de Ruyter, poëzie en
godsdienstige werken. Opvallend is verder het aandeel van Franstalige literatuur.
Ook vinden we er land- en zeekaarten en afgezien van de tekeningen en prenten
nog een aantal ‘rariteiten’, zoals dwarsfluiten, een viool en een kanarieorgel;
tenslotte werd ook een achttal boekenkasten aangeboden. 

Toneel in Harlingen

De al eerder genoemde Simon Stijl was de grote man en stimulator van het
toneel in Harlingen. We noemden al zijn publicaties op het gebied van geschie-
denis en poëzie, maar niet minder belangrijk waren zijn toneelstukken. Hij had
zijn eerste werken geschreven tijdens zijn studententijd in Leiden: in 1754
kwamen er twee blijspelen van hem uit: De vryer na de kunst, waarin een
oude vrijer les kreeg in hofmaken43, en Krispijn filosoof. Nadien zouden nog
vele stukkken volgen. 

In 1762 richtte hij het ‘Genootschap der Tooneelminnaren’ op, waarvan hij
dertien jaar lang de leiding zou hebben.44 Vervolgens kwam er in datzelfde
jaar op initiatief van Stijl een schouwburg in Harlingen, die ook dertien jaar
zou bestaan. Op het toneelgordijn hing een spreuk van Stijl: ‘In ’t schouwspel
heerscht de deugd door wijsheids achtbre stem; Zoo iemand anders denkt, de
kunst is niet voor hem.’45

De schouwburg werd bekostigd door de leden van het toneelgezelschap:
ieder lid kocht een aandeel van vijftig gulden. In de directie zat onder andere
Simon Stinstra. In de meeste gevallen speelde Stijl zelf de hoofdrol, maar onder
de overige spelers vinden we alle bekende doopsgezinde namen: Van der Plaats,
IJzenbeek, Fontein, Oosterbaan, Tjallingii en Stinstra. Ook de dames speelden
mee; we vonden in één der spelerslijsten de naam van Mejuffrouw A. Stinstra,
maar welk familielid het hier betrof, is niet te achterhalen. Meestal werden
overigens de vrouwenrollen door mannen vertolkt. De voorstellingen begonnen
om vijf uur. Kinderen beneden de twaalf jaar alsmede huisbedienden werden
niet toegelaten.
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Per jaar vonden er ongeveer vijf á zes optredens plaats. Dat de Harlinger
doopsgezinde elite het wereldlijke vermaak niet schuwde, blijkt niet alleen uit
het toneelspel. Tijdens de opvoeringen werden ook balletten gedanst en werd
er gezongen. Alleen wanneer ‘de aardigheden wat ruw waren’46, werd er in de
tekst geschrapt. 

In 1796 werd een nieuw gezelschap opgericht, ‘blijkbaar door een jonger
geslacht uit dezelfde kringen [...]’.47 De schouwburg in de Raamstraat werd
toen ook verbouwd en op de bestektekening valt een enorm podium te zien,
met daarvoor een orkestbak.48 Oud-burgemeester J.H. Olingius vond het maar
niets, dat ‘enige burgers van onze stad, doch meest uit de Mennonistische
gemeente in deze moeilijke tijden lust hadden zich te vermaken door zelf op
het toneel van de schouwburg te verschijnen in plaats van zich voor God te
vernederen en hem openlijk af te smeken het zinkend vaderland in zijnen
oude luister te herstellen’.49 Ongetwijfeld kwam deze irritatie voort uit het feit
dat de meeste doopsgezinden in Harlingen zich in die tijd aangetrokken voelden
tot de patriottenbeweging, hetgeen nogal eens fricties veroorzaakte tussen het
Oranjegezinde stadsbestuur en de doopsgezinden. 

Naast toneelvoorstellingen werden er in de schouwburg ook regelmatig
muziekavonden georganiseerd door de vereniging ‘Het Concert’. Opvallend is
ook hier weer het groot aantal doopsgezinden dat lid was van dit gezelschap.50

Beeldende kunst

Harlingen heeft nogal wat schilders gekend. Voor wat betreft de achttiende
eeuw zijn de belangrijkste Henricus Antonius Baur (1737-1820) en zijn zoon
Nicolaas Baur (1767-1820). Vader Baur was in de jaren zestig uit Duitsland
naar Harlingen getrokken om zich daar als portretschilder en kunsthandelaar
te vestigen. In 1768 portretteerde hij de gezusters Stinstra, waarschijnlijk als
verlovingsportretten.51 Nicolaas trad niet in de sporen van zijn vader, want hij
voelde zich meer aangetrokken tot het schilderen van stads- en zeegezichten.
Later werd hij behangselschilder. In de achttiende eeuw was het mode om
geschilderd behang in huis te hebben: linnen doeken waarop in olieverf
geschilderd werd. Enkele van deze schilderingen zijn nog in het stadhuis van
Harlingen te zien, daar gebracht vanuit een huis aan het Noordijs. Nicolaas
was een buurman van Gooitjen Stinstra, de neef van Baudina, van wie hij zijn
huis had gehuurd en hij was bevriend met de Friese schilder Willem Bartel
van der Kooi (1768-1836), die ook Gooitjen goed kende. Samen met van der
Kooi had Nicolaas Baur in 1808 werk ingezonden voor een tentoonstelling in
het Paleis op de Dam. Er was een prijsvraag aan verbonden, uitgeschreven
door koning Lodewijk Napoleon. Alle twee vielen ze in de prijzen!52 Willem
Bartel van der Kooi heeft vele portretten gemaakt, waaronder ook van familie-
leden van Baudina.
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Behalve vader en zoon Baur woonde in Harlingen in die tijd ook de schilder
Adrianus Jans Oostendorp (1757-1827) In het museum Hannemahuis in 
Harlingen is een kamer naar hem genoemd. Hij schilderde vooral zeegezichten.
Ook van Taco Scheltema (1760-1837) hangt werk in het Hannemahuis.

Baudina en haar man Jelle zijn in 1805 vereeuwigd in miniatuurportretjes,
gemaakt door de schilder Michael Plonski. Plonski was een Pool, geboren in
1782 te Warschau, die in 1802 een reis naar Parijs en Amsterdam maakte.53

Waarschijnlijk heeft hij toen ook Harlingen aangedaan, want meerdere familie-
leden van Baudina zijn door hem geportretteerd. 

Uit bovenstaande kunnen we voorzichtig concluderen dat Baudina niet
alleen uit een kunstminnend gezin kwam, maar dat ze ook leefde in een kunst-
zinnig milieu. Toen haar broer Simon in 1782 overleed, liet hij een collectie na
van ruim 200 schilderijen. Ook zijn zoon Gooitjen was een groot verzamelaar –
evenals zijn vader – met een voorliefde voor zeventiende-eeuwse Hollandse
meesters. 

Is deze voorliefde voor de kunsten, die zich uitte zowel in het verzamelen
als in het zelf beoefenen typerend voor de doperse mentaliteit in de achttiende
eeuw? Er zijn auteurs geweest, die meenden hier een relatie te kunnen zien.54

Falkenburg haalt een kunsthistorische studie aan van J. Bruyn, waarin deze
stelt dat ‘het grondthema van het 17de-eeuwse Hollandse landschap de ver-
gankelijkheid van het aardse bestaan [is] waaraan de mens zich slechts kan
ontworstelen door tijdens zijn pelgrimage door het leven het moeilijke, smalle
levenspad te volgen dat hem zal brengen naar het hemelse koninkrijk Gods’.55

Bruyn gebruikt dan als bewijs de antithetische motieven-paren: een vervallen
schuur of een omgevallen boomstronk als kenmerk van het vergankelijke
tegenover een kerktoren of kasteel als substituut voor het eeuwige leven. Het is
zeer verleidelijk om met deze interpretatie aan de haal te gaan, waar het de
tekeningen van Baudina Stinstra betreft. Ook zij tekende immers een omge-
vallen boom én een kerktoren. Zou Baudina de bedoeling hebben gehad een
boodschap mee te geven aan de gelovigen om zich af te keren van de uiterlijke
wereld en zich te wenden tot de innerlijke wereld? Moeten we in dit kader ook
haar kopieën van de Blauwbrug zien als een allegorische overgang van het
vergankelijke naar het eeuwige? Het lijkt me een vergezochte interpretatie.
Het is bovendien nog maar zeer de vraag of we Baudina Stinstra en met haar
het hele milieu waarin ze verkeerde kunnen plaatsen in een dopers-piëtisti-
sche spritualiteit. Ik zou eerder geneigd zijn om de liefde voor de schone kunsten
te interpreteren vanuit een zekere levenskunst, die zo typerend was voor het
rijke doopsgezinde Harlinger milieu. 

Tot besluit

Van Baudina Stinstra is geen levensverhaal overgeleverd. Het voorafgaande is
een reconstructie op basis van het bronnenmateriaal en de literatuur, waarbij
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ik ben uitgegaan van een vraagstelling die zich richt op sekse-specifieke patro-
nen. Ik heb het kunsthistorisch paradigma gelaten voor wat het was, omdat het
mij niet zinvol leek, alsnog een poging te doen om Baudina Stinstra als amateur
een plaats te geven in de kunsthistorische canon. Wat ik wel heb geprobeerd,
is enig licht te werpen op de context van een vrouwelijke amateur-kunstenaar
in de achttiende eeuw in een doopsgezind milieu.

Het eerste wat dan opvalt is, dat het voor Baudina Stinstra geen bijzondere
stap moet zijn geweest om zich te begeven op het pad van de schilderkunst.
In haar ouderlijk huis namen kunst en cultuur een belangrijke plaats in. In haar
woonplaats Harlingen leefden en werkten schilders, bij wie ze mogelijkerwijs
lessen heeft gevolgd. Maar het schilderen bleef voor haar een hobby, waar ze
kennelijk veel plezier aan beleefde, hetgeen blijkt uit de lange periode dat ze
ermee bezig was. Bovendien zal ze nooit de ambitie hebben gehad om het
eigen werk te verkopen; die inkomsten had ze immers niet nodig.

In de tweede plaats was er het doopsgezinde milieu: niet gehinderd door
streng-dogmatische beginselen, maar wel gevoed door een groot gevoel voor
tolerantie, genoot de doopsgezinde gemeenschap in Harlingen van ‘het
goede der aarde’. Dat bleek onder andere uit de vele activiteiten die de doops-
gezinden ontplooiden op het gebied van de kunst, maar bijvoorbeeld ook op
dat van de kleinkunst. Baudina Stinstra was in die zin een representante van
het milieu waarin ze leefde.
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Over verzamelen

K E E S  B O S C H M A

Het bijeenbrengen van een universele verzameling is een illusie, die al nagestreefd
werd door zestiende- en zeventiende-eeuwse stichters van Kunst- und Wunder-
kammern, in wier verlengde ook de eerste voorzitter van het Fries Genootschap,
Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma (1781-1847) streefde naar het ‘bijeen-
zamelen van alle oudheden en gedenkstukken op Frieslands grond aanwezig’.
Hij begon daartoe met het aanleggen van een Catalogus van nog voorhanden
zijnde Friesche Oudheden, Schilderijen, Penningen en merkwaardige Bijzonder-
heden. Wij zouden spreken van een ‘virtueel museum’, maar de vraag of Van
Beijma ooit de illusie gehad heeft tot een compleet overzicht te komen, blijft
een vraag en de illusie blijft de illusie van elke rechtgeaarde museumdirecteur. 

Men denkt wel eens dat het mogelijk zou moeten zijn een ‘programma’ voor een
verzameling op te stellen – en Van Beijma lijkt daar ook van uitgegaan te zijn – zodat
men weet welke lacunes men moet opvullen. Een goed voorbeeld van het illusoire
van programmatisch completeren van een verzameling is de catalogus van afgiet-
sels van beelden uit de klassieke oudheid, die D.P.G. Humbert de Superville in 1817
liet drukken voor het Leidse Museum van Oudheden. Men behoefde alleen maar
de ontbrekende stukken in de loop van de tijd aan te vullen. Maar de Venus van Milo
zou pas vijf jaar later ontdekt worden… Natuurlijk is het goed om over een ‘netwerk’
te beschikken en zijn in alle gevallen contacten met antiquairs en bezoeken aan
kijkdagen van veilingen en aan kunstbeurzen van belang, naast kennis van wat bij
oude families bewaard wordt (en hopelijk nog lang bewaard zal blijven, want niet
alles hoeft in het museum terecht te komen). Maar grote legaten, zoals in het ver-
leden die van Quaestius, Looxma Ypeij en Bisschop, en in onze tijd Van Eysinga,
vallen moeilijk te programmeren. En daarnaast speelt even vaak het toeval een
rol. Veel van de kunstwerken die in het navolgende besproken worden getuigen
ervan dat verspreid kunstbezit steeds onverwacht te voorschijn kan komen.

Wellicht juist daardoor heeft zo’n onbereikbaar ideaal zijn avontuurlijke
kanten, die in het algemeen niet naar buiten gebracht worden, hoewel ze toch
een betekenis hebben, al was het maar een anekdotische. Dit mag een reden
zijn om enkele zaken, die zich hebben afgespeeld in de periode dat ik het
beheer had over het Fries Museum, aan de vergetelheid te onttrekken.

De zilververzameling

Zoals bekend geniet de zilververzameling van het museum naar kwaliteit 
en omvang terecht grote faam, maar compleet zal hij nooit zijn en nieuwe 
ontdekkingen zullen altijd tot de mogelijkheden blijven behoren. 

Kritiek en terugblik
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Op een dag in 1965 bracht de tweede postbestelling om half zes een knipsel uit
een veilingcatalogus, mij toegezonden door collega G.C. Helbers van het
Drents museum in Assen. Het was een afbeelding van ‘de kom van Minne
Sickes’, een chinees porseleinen kom, in 1632 door deze Leeuwarder meester
met zilveren montuur tot brandewijnskom gemaakt. Hij was in 1901 al eens
geëxposeerd geweest in de Burlington Fine Arts Club in Londen. De veiling in
Londen zou de volgende morgen plaatsvinden. Ik zag meteen dat dit stuk
uniek was, en daarom fietste ik rechtstreeks naar de penningmeester, die juist
thuis kwam, maar bij het tuinhekje al riep: ‘geen geld’. Dus belde ik gedeputeerde
P. van der Mark in Sneek of ik ’s avonds even langs kon komen. Ik vroeg een
marge van ƒ 12.000 en hij beloofde zich sterk te maken voor financiering door
de provincie. Vervolgens belde ik Jaap Romijn van het Princessehof, die zei:
‘ja, ik heb het gezien en omdat het uit Leeuwarden komt heb ik zelf al een
limiet van ƒ 4.000 opgegeven’. In goed overleg gunde hij mij het hogere bod en
raadde mij de firma Bluett in Londen aan, om voor mij te bieden. De volgende
morgen vroeg ik Londen aan via de Rijkstelefoon en na een half uur kwam de
verbinding tot stand. Ja, men begreep om welk stuk het ging, was bereid zich
voor mij in te zetten, en… voordat ik een bedrag had kunnen noemen, werd
de verbinding verbroken. Opnieuw aanvragen en al ijsberend afwachten,
maar gelukkig werkte het tijdsverschil in mijn voordeel, en juist op tijd kon ik
mijn limiet doorgeven. Na één uur zou ik de uitslag horen. Vol spanning nam
ik de telefoon aan: ‘De kom is voor ƒ 9.000 gegaan, maar degene die we
gestuurd hebben, heeft op de verkeerde kom geboden, er kwamen er twee na
elkaar aan bod. Hij is door een collega van ons gekocht, en als die niet in
opdracht gehandeld heeft, dan zullen we hem wel kunnen overkopen. De tien
procent die dat extra kost zijn dan voor onze rekening. U hoort aan het eind
van de week’. Het geluk was met ons, en een week later werd de kom keurig
verpakt bij ons afgeleverd. Wel had de financiering nog wat voeten in de
aarde, want het college van Gedeputeerde Staten, in het bijzonder mr. P.E. van
Krevelen, hield een waakzaam oog op de in het museum bewaarde provinciale
bezittingen en daarom kostte het Van der Mark enige overredingskracht om
de aankoop te financieren met de verkoop van doubletten uit de munten-
verzameling Looxma Ypeij.

Twintig jaar later, in 1985, kwam opnieuw een met zilver gemonteerd stuk
porselein in veiling, ditmaal in Amsterdam. Het blijft een zeldzaamheid. Een
grote Chinese wan-li kom met deksel, waarvan het zilver gemaakt was door de
Leeuwarder zilversmid Lourens Thomas in 1618. In het montuur van het deksel
zijn de alliantiewapens Hillama-Haersma gegraveerd. Gellius van Hillama was
raad in het Hof van Friesland en curator der Hogeschool in Franeker. Met zijn
vrouw Auck Herckesdochter van Haersma woonde hij op Hillama State in
Bergum. Op 19 juli 1618 trad hun dochter Hauckje in het huwelijk met Hector
Jacobus van Bouricius. Het montuur zal voor die gelegenheid door Lourens
Thomas gemaakt zijn. De laatste eigenaar, die tot verkoop besloot, was een
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achterkleinzoon van het echtpaar Marcus van Heloma (1806-1885) en Maria
van Sminia (1809-1884), die na hun huwelijk in 1830 op huize Voormeer bij
Heerenveen woonden. Beide echtelieden stamden af van het echtpaar Bouricius-
Hillama.

Het museum was armer dan ooit, wij bevonden ons midden in de periode
van bevriezing van subsidies in afwachting van het afschaffen van de koppel-
subsidies tussen Rijk en provincie. Pas in 1988 zou het museum wat meer
armslag krijgen. Gelukkig was de Vereniging Rembrandt bereid de helft van de
kosten voor deze aankoop te dragen en de Van Heloma Stichting één kwart,
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Miniatuur zilveren koffiekan met drie kraantjes door Gabynus van der Lely, Leeuwarden,

tweede kwart achttiende eeuw. Merk: meesterteken gekroonde lelie. Hoog 8,3 cm. In 1972

in bruikleen gegeven door prof. dr. Th. Hart de Ruyter te Voorst (FM 1972-127)



en tot onze verrassing belde eind december de secretaresse van de Vereniging
Rembrandt mij op, en zei: ‘Wij weten hoe moeilijk het bij U is, en wij hebben
besloten om het laatste kwart ook bij te passen’.

In 1971 overleed in Leeuwarden mevrouw A. Eecen-van Setten, die tijdens
haar leven een grote rol gespeeld had in het culturele leven van Leeuwarden en
in het Fries Museum onder andere lid geweest was van de kostuumcommissie.
Zij liet een geldbedrag na aan het museum, dat ons in staat stelde een fraaie
zilveren beker uit 1704 aan te kopen, met band- en spitswerk gegraveerd,
waarin drie ovale cartouches, van de Leeuwarder zilversmid Andries Passamier.

In 1969 vond in het museum een bijeenkomst plaats van de Friese familie
Wiarda, ter gelegenheid van het feit dat de familienaam in 1369 voor het eerst
vermeld werd. Er verscheen een gedenkboek en in het museum werd een
mini-expositie ingericht van voorwerpen in relatie met de Wiarda’s. Deze
omstandigheid bracht mij in contact met prof. dr. Th. Hart de Ruiter, die mij
naderhand uitnodigde voor een bezoek aan Klein Wiarda in Voorst, om een
oordeel te geven over een verzameling miniatuur zilver, die hij op een tafel
had uitgestald. Ik overzag het geheel, nam één stuk er uit, en zei: ‘Dit is het
mooiste stuk dat U hebt’. Ik draaide het om en zag het meesterteken van
Gabynus van der Lely op deze miniatuur driekraantjeskan, het enige acht-
tiende-eeuwse stuk dat er bij was. ‘Dan moet U het maar voor het museum in
bruikleen hebben’, sprak hij spontaan.

Een ander stuk van Gabynus van der Lely, het proefbekertje uit 1731, was in
de literatuur voor het laatst gesignaleerd in de catalogus van de zilvertentoon-
stelling in het museum in 1927, toen ingezonden door Frans Smulders in Den
Haag. Het had de belangstelling gewekt had van dr. M. Taselaar te Leeuwarden.
Dankzij zijn speurzin kwam hij in 1989 terecht bij het echtpaar Bueler-Smulders
in Schwyz in Zwitserland, die het als familiebezit bewaarden. Zij vonden het
zo interessant een stuk te hebben, dat een zo grote rol speelde in de geschiedenis
van het Friese zilver, dat zij besloten het ter gelegenheid van mijn afscheid te
schenken aan het museum, waar het op de tentoonstelling Lely in zilver voor
het eerst getoond werd.

In de drukke laatste maanden voor mijn vertrek was ik in aanraking geko-
men met de laatste representant van de in oorsprong Leeuwarder familie
Kuinders, die een drinkhoorntje – een kleine ossenhoorn, gedateerd 1555,
met zestiende- en zeventiende-eeuws driedelig zilveren montuur – in bezit
had, waar elke generatie een inscriptie aan toevoegde. Men wilde dit stuk
voor Friesland bewaren, maar kon het niet kosteloos afstaan. Wel voor een
aanvaardbare prijs, die voor ons toch nog onbetaalbaar was. Gedurende een
aantal maanden hadden wij regelmatig contact, helaas zonder dat het moge-
lijk bleek tot een financiële oplossing te komen. Ten einde raad besloot ik het
voorwerp te lenen en in de aanwinstenvitrine op te stellen met een verhaal
over de achtergrond, dat eindigde met: ‘Wie helpt?’. De heer J.R. Ritman, die
het zag bij een bezoek aan de Lely-tentoonstelling, vroeg of het ook voor
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Zilveren proefbekertje door Gabynus van der Lely, Leeuwarden 1731. Merk: meesterteken gekroonde

lelie (onder baldakijn). Hoog 9,5 cm. Het bekertje bestaat uit drie delen, die met verschillende motieven-

combinaties gedreven zijn. Een dergelijke proefbeker werd vervaardigd als proeve van bekwaamheid

bij de intrede als meester zilversmid in het gilde. Gabynus werd meester in 1731. Schenking van het

echtpaar Bueler-Smulders te Schwyz (Zwitserland) ter gelegenheid van het afscheid van C. Boschma

als directeur van het Fries Museum (FM 1989-36)



Friesland gered zou zijn als de B.V. Dutch Renaissance Art in Amsterdam het
kocht en vervolgens in permanent bruikleen aan het museum gaf. Een genereus
gebaar, waar beide partijen mee instemden. Helaas heeft de veiling van een
deel van de Ritman-collectie daar later een streep door gehaald.

Friese schilderkust

Ook op het gebied van de Friese schilderkunst hebben we gelukkig zo nu en
dan op tijd onze slag kunnen slaan. Dat was mede mogelijk door de collegia-
liteit, die we steeds ondervonden van onze collega’s van het Rijksmuseum en
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, waar men over een
veel uitgebreidere informatie beschikte met betrekking tot veilingen. Zo bleek
in november 1969 op een veiling in Bern, van enige honderden Zwitserse
landschappen, als addendum in het eind van de catalogus ook één Fries stuk
opgenomen te zijn: ‘La leçon de Dessin’, door Willem Bartel van der Kooi
(1768-1836). Ik reisde naar de Zwitserse hoofdstad, oriënteerde mij lang van
tevoren inzake de gang van zaken op de veiling, en aan het eind van de middag
werd het schilderijtje mij toegewezen voor minder dan ƒ 4500. In het museum
plaatste ik het op een ezel in mijn werkkamer en bleef er naar kijken, tot ik
tenslotte tot de hypothese kwam dat hier ‘De tekenles van Anna Charlotte
Didier de Boncour’ was uitgebeeld. En zo werd het ook het begin van een studie
over de schilder, die ik in 1976 aan de Utrechtse Universiteit mocht verdedigen.

Of het nu opnieuw een min of meer ‘verdwaald’ stuk was of niet, een feit is
dat het museum op een veiling bij Mak in Dordrecht in 1971 voor een zeer
gering bedrag eigenaar werd van een van de weinige schilderstukken van de
jonggestorven Douwe de Hoop, een familieportret, waarover ik uitvoeriger
geschreven heb in De Vrije Fries van 1998 en 1999.

In 1972 moest er veel meer geld op tafel komen voor het schilderij van de
Kanselarij door Cornelis Springer (1817-1891), die Leeuwarden bezocht in
1872 en 1873. Vanzelfsprekend vond ik het van groot belang dit stuk voor het
museum te verwerven, gezien de ideële en gewenste toekomstige band van
het museum met dit gebouw. Springer had natuurlijk landelijk al een grote
faam en de erflaatster, mevrouw A.A.C. Bik-van der Sanden te Amsterdam
was zich dat bewust: het werd voor de prijs van ƒ 60.000 uit de nalatenschap
aangeboden. Gelukkig konden we de Vereniging Rembrandt van het belang
ervan overtuigen en was de Provincie Friesland bereid een extra bijdrage te
geven. Toevalligerwijs had het museum in 1969 een grote tekening door Springer
verworven, met hetzelfde onderwerp in zwart krijt, gedateerd 5 mei 1873. Deze
tekening was eerder eigendom van de Koninklijke Delftsche Aardewerkfabriek
‘De Porceleyne Fles’, waar hij gediend had als voorbeeld voor tegeltableaus.

De twee schilderijtjes van boerenerven door de zeventiende-eeuwse
schilderes Margaretha de Heer, die voorzien zijn van merkwaardige lijsten
met slangen en lofwerk, kende ik reeds lang van bezoeken bij jhr. De Jonge
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van Zwijnsbergen in het Lycklamahuis in Beetsterzwaag. Hij had het vrucht-
gebruik van het bezit van zijn overleden echtgenote, dat aan familie in Duitsland
moest vererven. Veel is na zijn overlijden daarheen gegaan, maar een aantal
stukken werd in 1972 in Amsterdam geveild. Ik verwachtte dat de schilderij-
tjes van Margaretha de Heer daar ook zouden zijn, maar ze kwamen niet in de
catalogus voor. Bij nader onderzoek bleken ze onder een a-nummer wel geveild
te worden, en wederom met steun van de Vereniging Rembrandt konden ze
aan het bezit van het museum worden toegevoegd.

Ongezien, alleen op grond van een foto, lieten we in 1974 het grote schilderij
van Rienck Keijert (1709-1775), voorstellende de ‘Leeuwarder stedemaagd tussen
Hercules en Prudentia’, dat ons uit particulier bezit werd aangeboden, uit de
Verenigde Staten overkomen. Aan de voeten van de Stedemaagd zien we 
de ballotagezak met lotpenningen. Een originele ballotagezak was al in de 
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Willem Bartel van der Kooi (1768-1836), De Tekenles van Anna Charlotte Didier de Boncour. 

Olieverf op doek, 42,5 x 52 cm. Gesigneerd en gedateerd: W.B. van der Kooi / inv. et fec. 1793. 

In een klassicistisch interieur geeft de schilder aanwijzingen aan zijn leerlinge, waarbij 

onder meer enkele familieleden toekijken. Interessant is dat het generatieverschil van 

de mannen in hun kleding tot uitdrukking komt. Veiling Bern 21 november 1969, 

verworven met steun van de Vereniging Rembrandt (FM 1969-46)



museumverzameling aanwezig. Het schilderij is evident een werk van Keijert en
dat werd ook overduidelijk bevestigd toen het in een kist hier arriveerde.
Helaas is tot nu toe nooit duidelijk geworden voor welk stedelijk gebouw het,
vermoedelijk als schoorsteenstuk, vervaardigd zou moeten zijn.
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Rienk Keijert (1709-1775), De Leeuwarder Stedemaagd tussen Hercules en Prudentia, olieverf op doek,

213 x 213 cm. Vermoedelijk oorspronkelijk als een groot schoorsteenstuk toegepast in een Leeuwarder

stedelijk gebouw. Aan de voeten van de door de symbolen van kracht en voorzichtigheid geflankeerde

stedemaagd bevindt zich de ballotagezak met zwarte en witte lotpenningen. Een originele ballotagezak

bevindt zich eveneens in de museumverzameling. Aangekocht uit particulier bezit in de Verenigde

Staten (FM1974-310)



De mooiste portretten door de laat zestiende-eeuwse schilder Adriaen van
Cronenburg, die behoren tot de collectie Cammingha en afkomstig zijn van
de in 1881 afgebroken Wiarda State in Goutum, werden in datzelfde jaar in
bruikleen gegeven aan het juist geopende museum van het Fries Genoot-
schap. De gehele collectie omvat vele tientallen portretten, enkele voorwerpen
en archiefstukken. Door de jaren heen hadden wij een regelmatig, vriend-
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Adriaen van Cronenburg († na 1604), Portret van Rienck van Cammingha, met rechts een gezicht 

op Camminghaburg, olieverf op paneel, 91 x 78,5 cm, circa 1552. Afkomstig van Wiarda State 

te Goutum, in 1881 in bruikleen gegeven aan het Fries Genootschap. In 1977 door jhr. 

R.C. van Camminga en jhr. V.V. van Cammingha geschonken aan het Fries Museum



schappelijk contact met jhr. R.C. van Cammingha en zijn zoon jhr. V.V. van
Cammingha, de laatste leden van hun geslacht. In 1977 besloot eerstgenoemde
na overleg met zijn zoon het bruikleen, dat nog uit de tijd van zijn grootvader
dateerde, om te zetten in een schenking, en daar nog een zestigtal schilderijen
en voorwerpen aan toe te voegen.

Een andere omvangrijke verzameling familieportretten kwam in 1964
onder onze hoede, oorspronkelijk afkomstig van Liauckama State in Sexbierum,
een state die in 1824 gesloopt werd. Jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis te Groesbeek,
met wie G. Elzinga in contact was gekomen, was erfgenaam van deze deels in
deplorabele staat verkerende verzameling, waartoe werken behoorden van
vooral zeventiende- en achttiende-eeuwse schilders als Wybrand de Geest,
L.J. Woutersin, N. Wieringa, B. Accama en H.A. Baur. Het oudste stuk is het
portret van Yemke Fransdr. Minnema, geschilderd in 1537 door de Meester
van de Minnema-portretten. Ook een ‘portret’ van Eelco van Liauckama, abt
van het klooster Lidlum, die in 1322 door zijn eigen monniken doodgeslagen
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Meester van de Minnema-portretten, Portret van Yemke Fransdr Minnema, olieverf op paneel, 53 x 40 cm.

Rechtsboven het wapen Minnema, op de lijst in gothische letters: Yemke Frans Minnema dochter

etatis 33. tende is die doot. 1537. Schenking van jhr. R.M.J.F.L. van Grotenhuis te Groesbeek (FM 1964-166)



werd, behoorde ertoe. In januari 1964 gingen Elzinga en ik naar de Abdij van
Berne in Heeswijk om oud Fries kloosterbezit in relatie daarmee te gaan
bekijken, maar bijna daar aangekomen raakten wij op een spiegelgladde weg
bij een frontale botsing betrokken. Ik moest enkele kleine hoofdwonden laten
hechten in het ziekenhuis in Veghel. Daar werd ik door een bezorgde pater
opgehaald, die concludeerde dat de voorspraak van de Zalige Eelco mij voor
erger behoed had. Maar het bezoek ’s avonds aan de Abt werd overschaduwd
door mijn hoofdpijn. Die nacht kregen we elk een kloostercel toegewezen en
een nachtgewaad, berekend voor een dikke monnik.

In 1947 overleed de oud-burgemeester van Deventer, jhr. T.A.M.A. van
Humalda van Eysinga, die ongeveer 35 familieportretten naliet aan de provin-
cie Friesland, ter plaatsing in het Fries Museum, evenwel onder het recht van
vruchtgebruik door zijn echtgenote. Van mijn voorganger Wassenbergh had ik
al gehoord, dat hij al geruime tijd had nagedacht over hoe hij de beste stuk-
ken, zoals vooraanstaande werken van Wybrand de Geest (1592-na 1660), een
prominente plaats in de opstelling zou willen geven. Pas in 1966 overleed
mevrouw Van Eysinga op zeer hoge leeftijd. Ik las de overlijdensadvertentie in
de krant, knipte die uit en nam hem mee. Wassenbergh woonde toen nog in
Leeuwarden en kwam regelmatig in het museum, ook die morgen. Ik gaf hem
het knipsel, hij zette zijn leesbril op, en zei: ‘Parbleu’, of woorden van gelijke
strekking, ‘dat is ze’. Kort daarna werd ik verzocht naar het sterfhuis in Den
Haag te komen om mede te bepalen wat wel en niet tot ‘alle familieportretten’
behoorde. Een merkwaardige ervaring was, dat de familie enerzijds in de
voorkamer en anderzijds in de achterkamer bijeengekomen was, en dat
eigenlijk alleen de notaris en ik heen en weer konden gaan van de ene kamer
naar de andere.

Belangrijk zijn van Wybrand de Geest de portretten uit 1634 van Frans van
Eysinga en diens vrouw Hylck van Eysinga. Een ander portret stelt Bartholt
van Douma voor, de latere grietman van Ferwerderadeel, op twintigjarige
leeftijd, in 1647. In de rechterhand houdt hij een blad met de wapens van zijn
ouders, Douma-Hiddema, de datering en het monogram VdG van Wybrand
de Geest.

Oude Friese familieportretten komen niet vaak meer op de markt, maar in
1979 was dat tot onze verrassing wel het geval met de pendantportretten uit
1598 van Henricus Rhala, ontvanger van de kloostergoederen in Friesland en
diens vrouw Aaltje de Veno, door Wassenbergh toegeschreven aan Hans de
Clerq, die in New York geveild werden. Ooit maakten ze deel uit van de verza-
meling van jhr. Hobbe Baerdt van Sminia te Bergum. Ook deze kochten we op
afstand, want we kenden ze al van vroeger: in 1949 waren ze via het Groninger
Museum in het Fries Museum gekomen als bruikleen van jhr. J.J.A. van Pan-
huys, een bruikleen dat later ingetrokken werd. Toen ze ‘gerepatrieerd’waren
stonden de oude inventarisnummers er nog achterop. Dat hebben we zo
gelaten.
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Wybrand de Geest (Leeuwarden1592-na 1660), Portret van Bartholt van Douma (1627-1678), 1647.

Olieverf op paneel 83 x 61 cm. De geportretteerde houdt in de rechterhand een blad papier met daarop

de gekroonde wapens van zijn ouders: Douma-Hiddema, de datering 1647 en het monogram VdG

van de schilder. Legaat jhr. T.A.M.A. van Humalda van Eysinga, 1947, verworven door de provincie

in 1966 (FM1966-200)



Het museum De Lakenhal in Leiden was in 1979 bezig met een studie naar de
Leidse schilder Jan Lievens en in het kader daarvan kwam mijn collega M.L.
Wurfbain in de Sint-Paulus Abdij in Oosterhout terecht, waar schilderijen
waren, gemonogrammeerd JL. Al gauw bleek het hem dat het LJ moest zijn en
dat de stukken geschilderd waren door Lambert Jacobsz (ca 1598-1636) uit
Leeuwarden. De zaak werd aan mij overgedragen en ik werd een dag lang zeer
vriendelijk ontvangen in de abdij en bekendgemaakt met allerlei Benedictijner
tradities. De stukken waar het om ging waren borstbeelden van de vier Latijnse
Kerkvaders, de heiligen Ambrosius, Augustinus, Hiëronymus en Gregorius de
Grote. Zij hadden oorspronkelijk een plaats gehad in het RK Maagdenhuis in
Amsterdam, maar toen dat gebouw verkocht werd aan een bank (en later aan
de universiteit van Amsterdam) werd een ander RK onderkomen voor dit
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Jacob Backer (1608-1651), Johannes de Doper berispt Herodes en Herodias, 1633. Olieverf op doek,

140 x 170 cm. ‘Johannes had tot Herodes gezegd: Gij moogt de vrouw van Uw broeder niet hebben’

(Marcus 6:18). Herodias was eerder met Herodes’ broeder Filippus getrouwd geweest en de oude Joodse

huwelijkswetgeving verzette zich tegen deze nieuwe verbintenis. Herodes houdt zijn scepter voor de

borst en kijkt met strenge blik neer op Johannes. Deze, met een mantel om de naakte schouder geslagen en

met herdersstaf in de hand, maakt een wijzend gebaar naar Herodias, wier profiel in een rembrandtesque

clair-obscur is weergegeven. Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt en van de provincie

Fryslân (FM 1983-58)



bezit gezocht. De abdij had er niet echt een bestemming voor en vond het wel
zo passend om ze in langdurig bruikleen te geven aan het Fries Museum.

Het was wel zeer aantrekkelijk om in 1983 een groot schilderij van Jacob
Backer, afkomstig uit Harlingen, voorstellende ‘Johannes de Doper berispt
Herodes en Herodias’ (1633), dat in 1983 door kunsthandel John Schlichte
Bergen werd aangeboden, voor een redelijke, maar voor ons onbetaalbare
prijs aan te kopen. Dergelijke stukken uit de zeventiende eeuw zijn zeldzaam
in Friesland en het bruikleen van de grote Govert Flinck van de Rijksdienst
Beeldende Kunst was inmiddels ook beëindigd, maar gelukkig kon er nog 
iets aan de prijs gedaan worden en verleende de Provincie Friesland een extra
bijdrage.

Verrassend was het dat G.C. Helbers, inmiddels oud-directeur van het
Drents Museum in Assen, de man die als eerste mij een kijkje gunde achter de
schermen van het museumbedrijf, in 1983 besloot, als aandenken aan zijn
moeder Wypkjen Helbers-Schut, een aantrekkelijk schilderij uit 1831 van Otto
de Boer (1797-1861), ‘Kerstmis in Rome’, aan het museum te schenken.

Een merkwaardige en weinig gekende schilder is Christoffel Frederik
Franck (1758-1818). In Zwolle geboren, vestigde hij zich in 1785 in Leeuwarden.
Zijn gezicht op de Boterwaag, in de Stedelijke Kunstverzameling, stamt uit 
dat jaar. Zijn kamerbehangsels kennen wij van de Voogdenkamer in het 
St. Anthoniegasthuis in Bolsward. Het interieur van een Notariskantoor in het
Fries Museum toont een anekdotische kant van zijn werk. De twee landschapjes,
die in 1980 op een veiling in Amsterdam verworven konden worden, tonen
een heel ander aspect van zijn werk. Het zijn, zoals in die tijd meer voorkomt,
gefantaseerde weergaven van ‘zomer’ en ‘winter’. De aankoop bracht ons in
herinnering dat het ons tien jaar eerder niet gelukte een conversatiestuk 
van Franck aan te kopen op een veiling in Geneve. Het hoogste bod werd uit-
gebracht door een bankier aldaar, genaamd Franck.

Een doodkist en andere zaken

Het museum, met zijn lange traditie en aanzienlijke taak op archeologisch
gebied, bracht mij in (hernieuwd) contact met de wereld van de archeologie.
Natuurlijk was er het samenwerkingsverband met het Biologisch-Archeologisch
Instituut in Groningen onder leiding van professor Waterbolk, maar ook diens
voorganger professor Van Giffen, wiens colleges ik in 1950 aan de Universiteit
van Amsterdam volgde, nodigde mij uit voor een tochtje in zijn Volkswagen-
kever langs hunebedden in Drenthe. Op 1 september 1967, na het afscheid
van dr. C.C.W.J. Hijszeler als directeur van het Rijksmuseum Twente, zat ik met
Van Giffen in de trein van Enschede naar Zwolle, toen hij geheel onverwacht
zei: ‘meneer Boschma, ik wil U mijn doodkist schenken. Een zandstenen sarco-
phaag die in de pastorietuin in Odoorn heeft gestaan en die Herre Halbertsma
naar het Fries Museum heeft laten brengen. Ik had me er in willen laten
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begraven in een grafheuvel in Diever, maar zie er nu toch maar van af. U mag
hem hebben voor het museum’. Enigszins beduusd zei ik zoiets als: ‘dank 
U wel voor dit genereuze gebaar’. Later vond ik in het museum onder de aan-
winsten van 1948 de volgende vermelding: ‘sarcophaag van rode zandsteen,
[…] afkomstig uit Oudega (Sm.), aangekocht van professor Van Giffen voor 
ƒ 40,–’. (Aanwinsten 1948-12).

Op het gebied van de beeldhouwkunst bezit het museum wel het een en
ander, echter zonder grote uitschieters. Ik was dan ook zeer gespitst, toen in
het begin van de jaren zeventig mij gemeld werd dat er fragmenten van beeld-
houwwerk opzij gelegd waren bij een verbouwing van het Gereformeerd 
Verpleeghuis Bennema State in Hardegarijp. Ik ging kijken ter plaatse en vond
onderdelen van een complete zeventiende-eeuwse barokke binnenpoort,
gedekt door een gebroken fronton, met familiewapens, dolfijnen en putti.
Een ‘antiquair’ had al een bod gedaan van ƒ 1.600. Ik overlegde met het
bestuur van het Verpleeghuis en zei dat ze eigenlijk de morele plicht hadden
om het Fries Museum voor te laten gaan, en een bod van mij van ƒ 800 te
accepteren. Het gelukte om hen te overtuigen, en de onderdelen werden
overgebracht naar Leeuwarden. Enkele losse beelden bracht ik naar Amster-
dam, naar het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van
Wetenschap en Kunst, waar ze nader bekeken werden door de restauratrice
Helena R. Popp, die steeds enthousiaster werd, naarmate ze de beelden van
latere overschilderingen ontdeed. Praktisch de hele oude polychromie bleek
onder alle lagen nog aanwezig te zijn, iets wat heel zeldzaam was. Zij over-
tuigde mij van de noodzaak van een langdurige restauratie en ik overtuigde
Rijk en provincie ervan een financiering hiervoor te vinden, waar uiteindelijk
ƒ 40.000 mee gemoeid was. Toen alles klaar was kon op 19 januari 1979 door
oud-burgemeester mr. G.A. Bontekoe, die in zijn jeugd nog op Bennema State
gewoond had, het poortje in zijn voorlopige opstelling in de grote zaal van de
Kanselarij worden onthuld. Het ook aanwezige bestuur van het Gereformeerd
Verpleeghuis overhandigde ons als bijdrage een cheque van ƒ 800, als erken-
ning van het feit dat een topstuk van zeventiende-eeuwse beeldhouwkunst
voor Friesland gered was. Het geheel was interessant genoeg voor Jan Kalker
in Amsterdam om een doctoraalscriptie kunstgeschiedenis te wijden aan
deze poort en aan de geschiedenis van het huis.

In de afgelopen jaren is de kennis van Fries aardewerk enorm toegeno-
men, door jarenlange studie door een team van onderzoekers, nu vastgelegd
in een reeks prestigieuze publicaties. Toen ons in 1968 een blauwgedecoreerd
‘waterstel’, een ketel op komfoor, werd aangeboden, had ik het gevoel dat we
ons deze kans niet moesten laten ontlopen, alleen al omdat ik zoiets nog
nooit gezien had. Maar ik kreeg geen toestemming voor de aankoop, want ‘de
twee hoorden niet bij elkaar’; ze waren op verschillende jaartallen gedateerd.
Ik zag het als een gemiste kans, maar twee dagen later belde mevrouw G.G.
Faber-Hornstra, directrice van de Fryske Kultuerried, mij op en vroeg of ik
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Waterstel, bestaande uit een ketel en komfoor met een ornamenteel blauw decor, faience, beschilderd

door Sybren Taekeles, Bolsward. De ketel hoog 29,5 cm, gedateerd 1769; het komfoor gedateerd 1773.

Schenking Bondsspaarbank Leeuwarden ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan (FM1968-133)



nog een suggestie kon doen voor een geschenk, dat de Friese Bondsspaar-
bank ter gelegenheid van zijn honderdvijftigjarig bestaan mogelijk aan het
Fries Museum kon geven. Het moest dan wel diezelfde middag, 23 september
1968, in een vitrine aanwezig zijn op het jubileumfeest in de Harmonie. Geen
probleem, dat kon geregeld worden. Nu weten wij dat de ketel in 1769 en het
komfoor in 1773 geschilderd zijn door Sybren Taekeles in de gleibakkerij van
Bolsward, en dat we te doen hebben met één van de drie bekende Friese
waterstellen: het mooiste natuurlijk.
Voor het prentenkabinet deed zich in 1978 een unieke kans voor. Mijn collega
Gert Schlechtriem van het Deutsches Schiffahrtmuseum in Bremerhaven belde
mij op met de mededeling dat in Bremen Ludwig Roselius, de uitvinder van
Koffie Hag, overleden was. Roselius is mede bekend geworden door zijn ont-
wikkeling van de Böttcherstrasse in Bremen met musea, zoals het Roselius
Haus, het Paula Modersohn-Becker Haus en andere zaken. Hij was een aarts-
verzamelaar en bezat onder andere een collectie topografische afbeeldingen
met betrekking tot Noordfriesland, Ostfriesland en ons Westerlauwers Friesland.
Schlechtriem suggereerde mij daar te gaan kijken, waarna ik contact opnam
met de directie van Koffie Hag. Een eerste bezoek aan Bremen leerde mij, dat
de verzameling vrij ongeordend was, al was er al wel een onderscheid gemaakt
tussen de drie Frieslanden. In het gesprek met de directeuren bracht ik naar
voren, dat Roselius het geheel bijeengebracht had uit een gevoel van verbonden-
heid met de noordelijke landen, en dat het goed zou zijn om de onderdelen
ook als eenheid weer een blijvende bestemming te geven, zonder bij verkoop
het onderste uit de kan te willen hebben. Naar mijn mening zou het Fries
Museum de aangewezen plaats zijn voor hetgeen op onze provincie sloeg. 
De ongeordende toestand maakte een taxatie evenwel vrij moeilijk en daarom
stelde ik een kwantitatieve benadering voor: ƒ 60.000 voor ruim 500 bladen.
Omdat iets dergelijks zich niet in één gesprek laat afhandelen en op zijn minst
bedenktijd vraagt, spraken we af, dat ik veertien dagen later weer terug zou
komen. Toen werd, ditmaal in gezelschap van Gert Elzinga, de koop gesloten
tot voldoening van beide partijen. We spraken af dat doubletten elders onder-
gebracht zouden kunnen worden, bij voorkeur bij andere Friese musea en
oudheidkamers. Door de aanwezigheid van een aantal originele tekeningen
en aquarellen en nog niet aanwezige prenten was het een rijke aanwinst voor
ons prentenkabinet. Belangrijk zijn de tekeningen met gezichten op Dongjum
en Haskerhorne van Cornelis Pronk (1691-1759), achttien tekeningen, voor-
namelijk gezichten op en om Franeker van Pieter Idserdts Portier (1698-1781),
een serie ingekleurde manuscriptkaarten van de dijk langs de Zuiderzee met
gezichten op Stavoren, Hindeloopen en Workum, een tekening van Otto de
Boer (1797-1861) en zestien tekeningen en aquarellen van Wybe Cuperus
(1791-1861). ‘Deze verzameling vormt eigenlijk een afspiegeling in het klein
van het totale bezit van het prentenkabinet van het Fries Museum’, zo vatte ik
het samen in het museumverslag over 1977. Daarnaast werd uit de verzameling
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Roselius de zogenaamde ‘Friesenbibliothek’ aangekocht met zeventiende-,
achttiende- en negentiende-eeuwse werken op het gebied van de Friese historie,
literatuur, topografie, zeden en gewoonten, kunst enzovoort.

Met de collectie I. de Vries werd ik geheel onverwacht in aanraking gebracht
in 1985, toen ir. I. de Vries uit Haifa naar het museum kwam en mij te spreken
vroeg. Hij vertelde mij het verhaal van de antiekhandel van zijn vader, die in
de oorlogsjaren op last van de Duitsers als Joods bezit geliquideerd werd,
waarbij ook een personeelslid van het Fries Museum betrokken was geweest.
Maar ook dat het gelukt was een groot aantal stukken te laten ‘onderduiken’.
Het bleek dat alles wat men met hulp van een aantal goedwillenden in Friesland
had kunnen redden, nu opgeslagen was bij een verhuizer in Leeuwarden. Ies
de Vries vroeg hulp. Als directeur van het museum voelde ik mij sterk betrokken.
In een vertrek in de Kanselarij werd alles uitgepakt en gesorteerd. Daarna
maakten we een keuze om op te stellen in een vitrine, als beeld van wat een
goede antiquair in Friesland in de jaren dertig in huis had. Op 12 juni 1985
werd die vitrine met enige feestelijkheid openbaar gemaakt en de inhoud officieel
in bruikleen gegeven aan het museum. Over de wederwaardigheden en de
ondergang van de firma I.B. de Vries schreef Hugo Kingmans het boekje Aan
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Cornelis Pronk (1691-1759), Haskerhorne, gewassen pentekening, 143 x 191 mm, gesign. r.o.: C. pronk

d. l ad viv. 1732. Aangekocht van de firma Kaffee Hag te Bremen uit de nalatenschap van Ludwig
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het licht gebracht. Ik voelde het als een persoonlijke onderscheiding dat Ies de
Vries kort voor mijn afscheid van het museum en ter gelegenheid daarvan, in
het laatst van 1988, besloot het bruikleen om te zetten in een schenking.

Zonder de generositeit van schenkers en erflaters, die voor hun kunstbezit
een ‘blijvende bewaarplaats’ zochten en vonden in het Fries Museum, zouden
veel aanwinsten niet in de verzameling terecht zijn gekomen. Maar ook de
medewerking van de Vereniging Rembrandt op cruciale momenten, en niet te
vergeten in voorkomende gevallen de Ottema-Kingma Stichting, moeten hier
met ere genoemd worden. Tenslotte speelde ook het toeval, het juiste moment
en de belangeloze medewerking van collega’s in de museumwereld een grote
rol. De vele aanwinsten van het museum gedurende meer dan vijfentwintig
jaar zijn uiteraard vastgelegd in de jaarverslagen en aanwinstenlijsten van het
museum. In het bovenstaande heb ik mij daarom beperkt tot die zaken waar
een avontuur, of op zijn minst een niet geboekstaafd verhaal aan verbonden is.

u
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Archeologische kroniek van Fryslân over 2003 en 2004

G I L L E S  D E  L A N G E N  E N  F R O U K J E  V E E N M A N  ( R E D . )

In deze kroniek wordt kort verslag gedaan van de opgravingen, verkenningen, waar-

nemingen en bijzondere vondsten, die gedaan zijn in de jaren 2003 en 2004. Ook worden

verslagen opgenomen van onderzoek aan oudere vondsten en waarnemingen, mits dit

onderzoek in 2003 en 2004 is verricht en geen onderdeel vormt van een breder lang-

lopend project. Onderstaande bijdragen zijn gerangschikt per gemeente en per jaar.

Onze dank gaat uit naar de auteurs ervan. Hun namen staan steeds bij de afzonderlijke

titels vermeld.

Provinciale archeologie in 2003 en 2004

Gilles de Langen

De nieuwe monumentenwet laat nog op zich wachten, maar de provincie Fryslân gaat

onverminderd door met de voorbereidingen. Nog even en het verdrag van Malta zal

zijn omgezet in wettelijke regels en dan is het goed dat de Friese samenleving daarop

voldoende is voorbereid. Om dat te bereiken heeft de provincie – net als de andere pro-

vincies in Nederland – besloten om bij de toetsing van plannen nu al de archeologische

consequenties mee te wegen. Zo dienen in bestemmingsplannen archeologische para-

grafen te zijn opgenomen, waaruit duidelijk wordt of archeologische waarden in het

geding zijn en hoe men met deze waarden om zal gaan. Bij het onderzoek dat hiervoor

vereist is, geldt nu reeds het principe ‘de verstoorder betaalt’. Indien nodig worden

plannen aangepast op zo’n wijze, dat waardevolle archeologische informatie in de

bodem bewaard blijft. Is een dergelijke planaanpassing niet mogelijk, dan dient er te

worden opgegraven. Uiteraard houdt de provincie ook rekening met de archeologie,

wanneer zij zelf de verstoorder is. Dit en nog meer is vastgelegd in een nieuwe nota

(‘Nota Erfgoed, deelnota Archeologie 2004-2007’) die op 3 november 2003 door Provinciale

Staten werd vastgesteld. De volledige tekst is te raadplegen op: www.fryslan.nl.

In de nota komt nadrukkelijk de ‘Friese Archeologische MonumentenKaart Extra’

(FAMKE) ter sprake, waarover in de vorige kroniek reeds werd bericht. De provincie

beschouwt de FAMKE als een belangrijk instrument. Immers, hoe beter het archeologische

kaartbeeld, hoe beter planmakers de risico’s kunnen inschatten en hoe meer kans de

archeologie maakt goed te worden ingepast. De FAMKE werd ook in de jaren 2003 en 2004

verder ontwikkeld, zowel op grond van nieuwe inhoudelijke kennis als met behulp van

nieuwe beleidsmatige afwegingen. Zo werden enkele verdiepingsslagen voltooid en

werden andere voorbereid en op gang gebracht. Op basis van gegevens uit het veld

konden de verwachtingen voor andere gebieden worden bijgesteld en adviezen worden

aangepast dan wel gedetailleerd. Een en ander leidde voor met name de veen- en zand-

gebieden tot ingrijpende aanpassingen.
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Nieuw is ook dat de provincie heeft bepaald, dat kleinere plannen geen archeologische

toets nodig hebben. Deze ondergrens is overigens niet overal dezelfde: zo is het beleid

op waardevolle terreinen strenger dan in gebieden met middelmatige verwachtingen.

Plannen in gebieden met een lage verwachting worden door de provincie in het geheel

niet getoetst op de gevolgen voor de archeologie. Nadere informatie over zowel de

inhoudelijke aanpassingen als genoemde ondergrenzen vindt met op de web-site.

Om de planindiener te helpen ‘hangt’ onder de diverse kaartvelden nadere informatie.

Zo zijn er programma van eisen geschreven die als leidraad gebruikt kunnen worden

wanneer nader booronderzoek moet worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan deze pro-

gramma’s aan een archeologisch bedrijf doorsturen. In dit geval kan een uitdrukking van

de rijksoverheid gebruikt worden: ‘leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker’.

Inmiddels is gebleken dat de vernieuwde FAMKE goed werkt: steeds meer gemeenten

en particulieren kunnen de eerste stappen zelf zetten en behoeven pas specifieke nadere

advisering en ondersteuning door de provincie wanneer het vooronderzoek noopt tot

een proefsleuvenonderzoek of planinpassing. Deze ontwikkeling ontlast niet alleen de

archeologen van de provincie (inmiddels drie in getal), maar maakt de procedure tevens

minder ingewikkeld.

De hiernavolgende archeologische verslagen van vondsten, booronderzoeken,

opgravingen en begeleidingen geven een goed overzicht van hoe druk het inmiddels is

geworden in archeologisch Fryslân. Vooral de bijgevoegde lijsten van uitgekomen rapporten

spreken boekdelen. Dergelijke onderzoeken zijn, zoals gezegd, nodig vanwege de nieuwe

wetgeving, maar stuiten niet altijd op begrip. Kritische opmerkingen haalden de dagbladen,

wanneer archeologische informatie, die niet tot de verbeelding van niet-ingewijde spreekt,

moest worden beschermd . Hier ligt nog een uitdaging voor archeologisch Nederland: hoe

maakt men duidelijk dat archeologisch schatten ook uit modder en afval kunnen bestaan?

Een andere stap voorwaarts is het besluit van de provincie om amateurs beter bij

de provinciale archeologie te betrekken en hen ook een onkostenvergoeding te ver-

strekken, wanneer zij op provinciaal verzoek informatie inzamelen. Amateur-archeologen

kunnen op pad gaan wanneer een ingreep wordt voorbreid dan wel in uitvoering gaat.

Zij kunnen ook streekinventarisaties doen (zie: Gaasterlân) of deze ondersteunen (tijdens

verdiepingen van de FAMKE) en zelfs kunnen ze noodopgravingen verrichten (zie: Bantega

in Lemsterland). Het is te hopen dat naar mate de archeologische regelgeving gemak-

kelijker kan worden nageleefd (dit dankzij een steeds betere FAMKE), de provinciale

archeologen nauwere contacten met een steeds grotere groep amateurs kunnen onder-

houden en hun vondstmeldingen beter zullen kunnen verwerken. 

Er zijn in de afgelopen jaren ten aanzien van de samenwerking met amateurs,

ondanks de werkdruk, ook andere belangrijke vorderingen gemaakt – te denken valt

bijvoorbeeld aan de oprichting en het functioneren van de archeologische werkgroep

ADAKO -, maar de ervaring heeft geleerd dat de provinciale ondersteuning beperkingen

heeft en houden zal. Dit kan leiden tot teleurstellingen van goedwillende melders en

dat moet vanzelfsprekend zoveel mogelijk vermeden worden. Realisme is hier echter

op zijn plaats. Men mag niet alles van de provincie eisen: ook andere overheden hebben

hier een verantwoordelijkheid.
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Ten aanzien van de wetenschappelijke ontwikkelingen gedurende de kroniekjaren

2003 en 2004 past tevredenheid. Het initiatief van de ROB om een zogeheten Nationale

OnderzoeksAgenda Archeologie te laten verschijnen zal in 2005 leiden tot de publicatie

van een waardevol overzicht van onderzoeksvragen. Dit overzicht kan en zal ook in

Fryslân als leidraad dienen bij nieuw Malta-onderzoek. Van het Malta-onderzoek dat in

de kroniekjaren 2003-2004 in Fryslân is uitgevoerd, hebben met name de proefsleuven

onze kennis van het Friese verleden in belangrijke mate uitgebreid. Vooral het onderzoek

aan de kleinere terpen bij Dronrijp, Workum en Scharnegoutum verdienen aandacht.

Ook te Beetgumermolen werd in deze kroniekjaren een kleine terp onderzocht, waarover

in de volgende Vrije Fries zal worden bericht. De twee archeologische artikelen die in

deze Vrije Fries zijn opgenomen, getuigen van de continue gang van het universitaire

onderzoek te Groningen. Hun inspirerende inhoud is voor een belangrijk deel geba-

seerd op vondsten die door amateurs zijn gedaan en of verzameld, waarmee opnieuw

de waarde van de inzet van de Friese burger wordt verduidelijkt en wellicht ook die van

deze kroniek.

Het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis 2003-2004

Ernst Taayke

In Friesland is en wordt veel archeologisch materiaal verzameld. Een deel van de amateur-

vondsten krijgt een plekje op de schoorsteenmantel of in de eigen kluis, maar het eind-

station van de meeste vondsten, uit opgravingen maar ook van amateurs, is tegen-

woordig het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis. ‘Eindstation’ is misschien

niet de juiste term: vondsten worden er opgeslagen met het doel om weer uitgeleend te

worden of om in aanmerking te komen voor nader onderzoek.

In De Vrije Fries deel 83 werd het project ‘Nuis in de benen’ gepresenteerd. Het werd in

2002 door de drie noordelijke provincies opgestart, om de destijds nogal passieve

opslag leven in te blazen. De hoofdfunktie van een depot betreft opslag en beheer, maar

daarnaast spelen de uitgifte van bruiklenen en het verstrekken van informatie een grote

rol. Digitalisering van de gegevens maakt het straks mogelijk om het volledige bezit van

het depot op internet in te zien. Maar het is ook mogelijk om archeologische voorwerpen

in de hand te nemen. Van die laatste mogelijkheid hebben sinds het begin van het projekt

ongeveer 1000 bezoekers gebruik gemaakt: amateurs, studenten, wetenschappers en

belangstellenden. Het depot hecht grote waarde aan deze openbare funktie.

In 2002 werd een beheerder aangesteld, in 2003 gevolgd door vier parttimers die als

taak hebben, alle vroegere vondstgegevens digitaal te registreren. Na twee jaar is ongeveer

de helft ingevoerd: het Drentse materiaal is tamelijk volledig in kaart gebracht, Groningen

is voor 75 % beschreven, de Friese opslag voor ca. 25 %.

In het verleden (vanaf het midden van de negentiende eeuw) werden in principe

alle vondsten ingeschreven op kaarten of – in Friesland – in de fameuze ‘Terpenboeken’.

Nu bleek echter, dat met name In de jaren 1960-1990 door het Fries Museum zeer veel

vondstmateriaal ongeregistreerd is ingenomen. Bovendien klopt informatie niet altijd.

Inmiddels is door de provincie Fryslân en het Fries Museum extra geld ter beschikking

is gesteld om alle vondsten adequaat te kunnen beschrijven. En niet te vergeten: hun
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standplaats in het depot! Want met het vage gebaar ‘hij moet daar ergens liggen’ schieten

we in Nuis weinig op. Er liggen namelijk tussen een en twee miljoen voorwerpen.

In 2004 is een overeenkomst is gesloten tussen het Fries Museum en de provincie

over een duidelijke scheiding van beheer. Als vuistregel geldt, dat alle vondsten provinciaal

eigendom zijn, tenzij anders is overeengekomen. Met het Fries Genootschap, van oudsher

eigenaar van veel terpvondsten, vindt nader overleg plaats. Het Fries Museum houdt een

kerncollectie van enkele duizenden objecten; de rest is of gaat naar Nuis.

Het NAD heeft in vrij korte tijd een tamelijk vanzelfsprekende plaats in de noordelijke

en landelijke archeologie veroverd; het depot is ook inmiddels wettelijk erkend. Toch staat

het pas aan het begin van een lange ontwikkeling. De registratie vergt nog jaren werk,

de wijze van opslag moet verbeterd worden (bijvoorbeeld klimaatruimten voor metaal

en documentatie), er komt een vergelijkingscollectie en er zal te zijner tijd meer ruimte

worden geschapen voor publieke activiteiten.

ACHTKARSPELEN 2003

Boren in een pingo-ruïne bij Augustinusga

D.C.M. Raemaekers1

In augustus 2003 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie onderzoek uitgevoerd in

een pingo-ruïne ten oosten van Augustinusga (centrumcoördinaten 208.3/582.2). Doel van

het onderzoek was een vaststelling van de archeologische waarde van deze ruïne. De resul-

taten van het onderzoek zouden ook inzicht kunnen geven in de gewenste bescherming van

soortgelijke pingo-ruïnes in de provincie. De betreffende locatie is geselecteerd in overleg met

P. Asmussen (RAAP Noord-Nederland), omdat bij eerder onderzoek vuurstenen artefacten

waren verzameld en booronderzoek aangaf dat de vulling in belangrijke mate intact was.2

In de laatste ijstijd ontstonden in Noord-Nederland honderden zogeheten pingo’s.

Door het ondergronds uitgroeien van reusachtige ijsklompen kwamen steile hoge heuvels

tot stand, die bij het smelten van het ijs vervormden tot pingo-ruïnes: cirkelvormige

depressies omgeven door een wal. Vanaf dat moment vormden deze ruïnes in theorie

aantrekkelijke bewoningslocaties voor de prehistorische bewoners van het gebied.

Door hun diepte en gebrekkige waterafvoer vormden pingo’s gedurende lange tijd

natte locaties in een verder relatief droog dekzandlandschap. De pingo’s vormden zo

een specifieke minibiotoop. Wonen aan het pingo-water leverde de mogelijkheid om

twee landschappen (met hun eigen flora en fauna) te exploiteren.

Het onderzoek concentreerde zich op een perceel waar ongeveer een kwart van de

ruïne verwacht werd. Direct naast dit perceel (maar buiten de ruïne) waren de eerder

genoemde vuurstenen artefacten aangetroffen. In eerste instantie werden twee boor-

raaien langs de slootkanten gezet om een beeld te krijgen van de diepte van de pingo en

de bodemopbouw. Een van de boorraaien doorsneed het geografische centrum van de

depressie en kon inzicht geven in de landschappelijke inkadering (afb. 1). De pingo

heeft een diepte van circa vijf meter en is in belangrijke mate opgevuld met meeroever-

afzettingen (gyttja) en moerasvegetatie (veen). Deze opvulling zal zijn aanvang hebben

gevonden in een late fase van de laatste ijstijd. Ergens in het veenpakket moet een
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belangrijke grens aanwezig zijn. Onder deze grens is er sprake van laat-glaciale en

vroeg-holocene afzettingen, te verklaren door de genoemde slechte ontwatering van de

depressie. Boven deze onzichtbare grens heeft het veenpakket een beduidende jongere

ouderdom en is de veengroei tot stand gekomen als onderdeel van de relatieve zeespiegel-

stijging. In deze fase groeide het veen uit tot een deken die grote delen van het Friese

dekzandlandschap afdekte. Deze fase van afdekking is op twee punten door middel van
14C-dateringen vastgelegd:

1. GrN 28235 (4850±35 BP): onderkant veenpakket (1,05 m -NAP). Dit komt overeen

met circa 3710-3530 voor Chr.; Laat Swifterbant;

2. GrN 28236 (6500±50 BP): onderkant veenpakket (1,35 m -NAP). Dit komt overeen

met circa 5610-5360 voor Chr.; Laat Mesolithicum.

Het veenmoeras werd uiteindelijk afgedekt door een kleipakket. Als gevolg van ontwatering

na de inpoldering werd ter plaatse van de pingo wederom een depressie in het landschap

zichtbaar. Deze depressie is niet agrarisch in gebruik genomen en kan daarom een intact

bodemprofiel bevatten, met waardevolle archeologisch en paleobotanische informatie.

De tweede fase van het onderzoek was gericht op het traceren van archeologische

resten. Dit onderzoek vond plaats in twee gebieden binnen de wal van de pingo-ruïne,

waar het onderliggende zand zich maximaal een meter onder het huidige oppervlak

bevond. Deze laatste beperking volgde uit de gekozen methode, namelijk handmatig

booronderzoek (diameter twintig cm). In de twee deelgebieden werd om de tien meter

geboord. Het opgeboorde sediment werd nat gezeefd over een zeef met een maaswijdte

van twee mm. In totaal werden 133 grondboringen gezet. In twee boringen werden kleine

fragmenten vuursteen aangetroffen; in één boring houtskool en in drie boringen fragmenten
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van niet te determineren materiaal. Ter plaatse van deze zes boringen zijn vervolgens

proefputten (1x1 m) uitgegraven om vast te stellen of hier archeologische vindplaatsen

in de ondergrond aanwezig zijn (deze proefputten zijn schematisch aangegeven in afb. 1).

Bij het graven van deze putten zijn echter geen archeologische vondsten aangetroffen.

Het proefonderzoek heeft geen nieuwe archeologische vindplaatsen opgeleverd.

Wel leverde het nieuwe inzichten op met betrekking tot de archeologische waarde van

pingo-ruïnes. Zo maken de 14C-dateringen duidelijk dat het overgroeien van het dek-

zandlandschap door het veenmoeras reeds in de Steentijd zijn aanvang vond. De al eerder

aangetroffen vuurstenen artefacten dienen waarschijnlijk geinterpreteerd te worden in het

kader van deze algemene vernatting van het landschap. Deze locatie was met name

aantrekkelijk toen deze zich bevond op de overgang van het veenmoeras naar het drogere

dekzandlandschap. Aandachtspunt hierbij is dat op het moment van deze vernatting

de pingo-ruïne reeds was afgedekt met veen en feitelijk aan het zicht werd onttrokken.

De bekende archeologische vondsten lijken dan ook niet in relatie te staan tot de onder-

zochte pingo-ruïne. Het onderzoek heeft daarmee geleid tot een nadere duiding van de

potentiële archeologische waarde van pingo-ruïnes. Vondsten uit de directe omgeving

van een dergelijk landschappelijk element kunnen slechts als aanduiding voor de waarde

van een ruïne beschouwd worden indien ze binnen de wal worden aangetroffen.

HET BILDT 2003

Middeleeuwse fibulae uit Minnertsga

Gerrit Suierveld

In augustus en september 2003 werden bij Minnertsga een gelijkarmige fibula, een kleine

schijffibula en een fibulafragment gevonden. Het laatste betreft het middenstuk van een

redelijk groot, met puntcirkels versierd exemplaar.

Een Tourse groot uit Oude Bildtzijl

Johan Koning en Piet van Daalen

Op een akker onder Oude Bildtzijl werd door Piet van Daalen uit Nij Beets met de metaal-

detector een mooie zilveren Tourse groot uit de dertiende eeuw gevonden. De Tourse

groot of gros Tournois (12 penningen) is getuige het opschrift Philippvs (met dubbel p)

geslagen onder Philip IV (1285-1314) en draagt twaalf lelies in de rand. Deze munt werd

veel nagevolgd, ook in Nederland.

BOARNSTERHIM 2003

Inventariserend veldonderzoek plangebied Nieuwe Kade te Grou

E.E.A. van der Kuijl

In 2003 werd door Synthegra Archeologie een inventariserend archeologisch onderzoek

verricht in het plangebied Nieuwe Kade 9 (bouwbedrijf De Wal) te Grou. De onderzoeks-

locatie was voor tweederde deel bebouwd. Op het terrein van bouwbedrijf De Wal werd

een veldverkenning uitgevoerd, evenals op het aangrenzende St. Piterkerkhof. 
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Bij de veldverkenning werd een beperkte bouwhistorische opname gemaakt van drie

oude panden die grenzen aan het St. Piterkerkhof. Het middelste pand is hoewel bouw-

vallig, voorzien van de authentieke indeling, waarbij een deel van de originele moer en

kinderbinten te dateren is in de zeventiende eeuw. De balken zijn niet voorzien van

sleutelstukken. Het interieur bestaat nog grotendeels uit een laat-achttiende-eeuwse

betimmering met bedstede en een schouw met tulptegels die rond het derde kwart van

de zeventiende eeuw te dateren zijn. Op de binnenplaats tussen de timmerwerkplaats

en achter de zeventiende-eeuwse huizen konden enkele aardewerkfragmenten opgeraapt

worden. De aardewerkfragmenten dateren uit de periode van de elfde eeuw tot en met

de negentiende eeuw. Op het kerkhof was veel opspit aanwezig door het gepleegde

tuinonderhoud. Behalve botmateriaal werden brokjes tufsteen, aardewerk en een metalen

klamp aangetroffen. De vondsten dateren globaal uit de twaalfde tot en met de achttiende

eeuw. Duidelijk is, dat de oorspronkelijke terp zich onder de bebouwing en de binnen-

plaats van bouwbedrijf de Wal uitgestrekt heeft. De kerk staat op het hoogste punt (1,45 m

+ NAP). De bovenkant van de kademuur bedraagt 0,08 m + NAP). Dit is een verloop van

bijna 1,40 meter over een afstand van 70 meter. 

Op basis van de boringen in het plangebied en de boring in het aangrenzende deel

van het St. Piterskerkhof kon geconcludeerd worden dat het plangebied van hoge

archeologische waarde is. Dit geldt voor het gehele terrein met uitzondering van de

huidige timmerwerkplaats. Deze is gebouwd op een plek waar vóór 1921 open water is

geweest ten behoeve van twee boothuizen en drie openbare privaten. De overige

bebouwing op het plangebied wordt voorafgegaan door oudere bebouwing, die ver-

moedelijk teruggaat tot in de elfde of twaalfde eeuw. Uit de analyse van de boringen en

het vondstmateriaal uit de boringen kon worden geconcludeerd dat de kerkterp met

uitzondering van de kerk (en zijn mogelijk houten voorganger) geen civiele bebouwing

heeft gekend. De kerkterp is vermoedelijk in twee fasen opgeworpen, onderbroken door

een korte natte periode waarin veenvorming op het eerste terplichaam heeft plaats-

gevonden. Na realisatie van de terp in de elfde of vroege twaalfde eeuw, is de kerkterp

in gebruik genomen als grafveld. Deze fase beslaat minimaal de periode 1120 tot en

met 1859. De civiele bebouwing bevindt zich in een radiale strook van circa 30 meter

aan de voet van de terp in het naar de Rechte Grouw aflopende gedeelte van de terp. Dit

deel van de terp is waarschijnlijk gelijktijdig met de kerkterp opgetrokken, ofwel een

korte tijd daarna gerealiseerd (twaalfde of dertiende eeuw). In de oudste fase van

bebouwing is er in ieder geval sprake geweest van ijzerbewerking, gezien het aangetroffen

slakkenafval. De resultaten van het onderzoek rechtvaardigden een nader (proefsleuven)

onderzoek naar de archeologische waarden in het plangebied.

Middeleeuwse beschoeiing en begravingen tussen Nieuwe Kade en het St. Pieterskerkhof

te Grou 

Sierd Jan Tuinstra en Michiel Huisman

Een archeologisch onderzoek door ARC bv in het centrum van Grou heeft de aanwezigheid

van een houten kadebeschoeiing onder de recent gesloopte huisjes aan de Nieuwe Kade

aangetoond. Deze kadebeschoeiing kent zeker twee fases. Op basis van het gevonden
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aardewerk lijkt de kade die het dichtst bij de kerk ligt uit de late Middeleeuwen te dateren.

De circa twee meter naar het noordwesten liggende tweede fase dateert uit de nieuwe

tijd, maar is waarschijnlijk niet ouder dan de zeventiende eeuw. Deze dateringen kunnen

op basis van dendrochronologisch onderzoek waarschijnlijk nog worden aangescherpt.

Op basis van oud fotomateriaal is aannemelijk te maken dat nog tot in het begin van de

twintigste eeuw het water tot vlak achter de rij huisjes reikte. Sporen van de op foto’s

zichtbare boothuizen zijn tijdens het archeologische onderzoek eveneens gevonden. 

In de zuidoosthoek van de zone tussen de kerk en de kade werd een grote knekelkuil

aangetroffen, resultaat van een ruiming op het bij de kerk behorende grafveld. De mense-

lijke resten zijn voor herbegraving aan de gemeente overgedragen. Tevens werden drie

intacte graven uit de late Middeleeuwen aangetroffen. Verdere sporen stammen uit de

nieuwe tijd. Opvallend hierbij was de vondst van een grote met mest gevulde rechthoekige

kuil die kan wijzen op agrarische activiteiten van de toenmalige bewoners.

Het opvallendste aspect van deze opgraving is het feit dat de kerk in de Middeleeuwen

direct aan het water grensde en dat het perceel tot aan de beschoeiing toen als begraaf-

plaats in gebruik was. Een van de voornaamste functies van de gevonden beschoeiing

lijkt dan ook het beschermen van de begraafplaats (en dus tevens de kerk) tegen ver-

spoeling. Een gebruik als kade lijkt gezien de aanwezigheid van een grafveld niet aan-

nemelijk. Pas toen een deel van het grafveld in onbruik raakte en de beschoeiing iets

naar het noordwesten is opgeschoven kan hier sprake zijn van een echte kade.

BOARNSTERHIM 2004 

Onderzoek voor archeologische verwachtingskaart Grou

A.A.G. Emaus

In de zomer van 2004 werd de historische kern van Grou door Synthegra Archeologie

aan een minutieus onderzoek onderworpen. Doel was het vervaardigen van een

archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Boarnsterhim. Deze kaart geeft

aan waar en in welke mate nog archeologische resten in de Grouster bodem verwacht

kunnen worden. Een goed beheer van het bodemarchief is noodzakelijk, zodat niet

ongezien en ongewild delen van de Grouster geschiedenis verdwijnen. De geschiedenis

van Grou wordt gekenmerkt door de strijd tegen het water. Lange tijd was het gebied

onbedijkt en drong de zee via waterstromen en kreken regelmatig diep door in het Friese

land. Bijna zonder uitzondering vond de eerste bewoning plaats op door mensenhanden

opgeworpen terpen. In Grou zal dit in de periode 800 -1000 na Chr. zijn geweest. Eeuwen

achtereen was Grou slechts over het water bereikbaar. Pas in de achttiende eeuw kwam er

verandering in deze situatie, het dorp werd via een dijk bereikbaar. Dankzij vondsten,

gedaan in het verleden, was al bekend dat de Grouster bodem een schat aan informatie

zou kunnen bevatten. Om de exacte ligging van de oorspronkelijke terp te vinden zijn

er boringen gezet en NAP-hoogtes genomen. In de boringen zijn fragmenten aardewerk,

botscherven en ophogingsmateriaal van de terp aangetroffen. Het oudste vondstmateriaal

is gedateerd in de tiende eeuw

206 Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.)



BOLSWARD 2003

Een overslibde terp te Bolsward

Haye Veenstra

In opdracht van de gemeente Bolsward heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een

inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de ontwikkeling

van een bedrijventerrein in plangebied De Marne. Het 14 hectare grote gebied ligt ten

westen van Bolsward en grenst in het zuidoosten direct aan het bestaande bedrijven-

terrein. Momenteel is het in gebruik als grasland. Doel van het onderzoek was het

opsporen van eventueel aanwezige archeologische resten en een indruk te geven van

de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging daarvan.

Omdat in het plangebied een vindplaats aangetroffen is, volgde op het karterende

onderzoek een waarderend booronderzoek.

De boringen tijdens het karterend onderzoek geven inzicht in de bodemopbouw

van dit gebied. Op het pleistocene zand is oorspronkelijk een laag veen ontstaan, die

slechts in enkele boringen is teruggevonden. Uit de boringen blijkt dat de zee het oor-

spronkelijk aanwezige veen grotendeels heeft opgeruimd en zelfs de top van het pleisto-

cene zand heeft verspoeld. In een aantal boringen is een zeer zandige afzetting aange-

troffen, en over het algemeen geldt: hoe zandiger de afzetting, des te actiever het

voormalige zeemilieu. Op deze zandige klei is een laag matig zware klei afgezet. 

De bovenste 1,5 m van de bodem is in het algemeen weer wat zandiger; getuige de aan-

wezigheid van een laag lichte klei en zandlaagjes. De bouwvoor in het plangebied

bestaat ook uit lichte klei en heeft een gemiddelde dikte van circa 0,35 m. Overigens

varieert de dikte van de klei- en zavellagen nogal. Dit heeft te maken met de verschillende

trans- en regressiefasen tijdens het Holoceen. Tijdens een transgressiefase zijn in de

nabijheid van een geul bestaande klei- en zavellagen (en veenlagen) in meer of mindere

mate geërodeerd, terwijl verder bij deze geul vandaan juist lichte klei en zavel is afgezet.

Tijdens een regressiefase, toen de invloed van de zee minder sterk was, is (matig) zware

klei afgezet.

De vindplaats die tijdens het onderzoek is aangetoond, betreft een terp met een

minimale omvang van 1,15 ha. De terp is niet als een verhoging in het veld te herkennen

en de top van de archeologische laag is deels opgenomen in de bouwvoor als gevolg

van verploeging. De archeologische laag bestaat uit iets humushoudende, matig zware

klei waarin meerdere archeologische indicatoren voorkomen, zoals aardewerk, houtskool,

bot, verbrande leem en fosfaatvlekken. De boringen laten een grote variatie in bodem-

opbouw en aard (en diepte) van de archeologische indicatoren zien. In meerdere boringen

zijn scherven inheems aardewerk uit de Late IJzertijd / Romeinse tijd aangetroffen.

Vindplaats 1 kan op basis van deze vondsten dan ook hoogstwaarschijnlijk gedateerd

worden in de periode 450 voor-450 na Chr. In een van de boringen is een 0,12 m dikke

mestlaag aangetroffen die overslibd is met een natuurlijke laag klei. Het gaat waar-

schijnlijk om de overblijfselen van een deels met mest gedempte greppel of waterput.

De vindplaats is archeologisch waardevol en verdient te worden behouden.
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DANTUMADEEL 2003

Mesolithische arctefacten uit Wouterswoude

Meindert Ley

In de omgeving van Wouterswoude werd tijdens een verkenning op een mesolithische

site een groot aantal vuurstenen artefacten geraapt. Bij dit soort onderzoek is zoiets een

normaal gegeven, maar dergelijke vondsten verrijken zowel collectie als inzicht. Aan de

hand van een bepaald aantal artefacten is het namelijk mogelijk vindplaatsen onderling

te vergelijken op bijvoorbeeld verhoudingen in soorten werktuigen, vormgeving, soort

vuursteen, kleur en eventuele patina.

Conclusie: het aantal werktuigen dat bewust geretoucheerd is bedraagt ca. 5%. Het

aantal werktuigen dat niet bewust geretoucheerd is, doch beschadigd is geraakt door

gebruik (gebruiksretouch), overstijgt dit percentage dusdanig dat het aantal werktuigen

op ca. 12% uitkomt. De kleur, overwegend grijs en donkerblauw, doet vermoeden dat de

site van oorsprong overdekt was met een laag veen waardoor de vuursteen zijn speci-

fieke kleur heeft verkregen. De vorm en de grootte van de werktuigen en de kernstenen

doen vermoeden dat de site in het late mesolithicum bewoond was (ca. 5000 voor Chr.).

Dit wordt ook bevestigd door de vondst van een aantal transversale spitsen.

Een bijzondere vondst was een kleine amulet van steen. De amulet heeft een door-

boring. Deze vondst is vrij zeldzaam en het is dan ook de eerste keer, in een zoekperiode

van 30 jaar, dat door de schrijver zoiets gevonden is. Een tweede fraaie vondst betrof

een langwerpige spits in de vorm van een onregelmatige driehoek.

Een neolitische vindplaats te Driesum

Meindert Ley 

Op een wat lager gelegen terrein in de buurt van Driesum werden qua vorm en kleur

fraaie krabbers uit het Neolithicum geborgen. Het terrein loopt naar het zuiden af.

Mogelijk heeft men hier in de Steentijd akker- en veeteelt bedreven. Belendend aan dit

perceel bevindt zich een ferme dekzandrug die in dit opzicht als de eigenlijke woon-

plaats kan worden beschouwd. De vuursteen artefacten die op genoemde zandrug

konden worden geraapt, zijn met deze aanname in overeenstemming. Onder deze

artefacten bevinden zich een fragment van een geslepen bijl en een zeer fraai bewerkte

langwerpige krabber. De huidige bebouwing van Driesum en Wouterswoude is voor

een belangrijk deel geconcentreerd op een langwerpige dekzandrug die oost-west

gericht is. Het is dus best mogelijk dat hierop nog veel vindplaatsen te ontdekken zijn.

DONGERADEEL 2003

Kleine Romeinse terp bij Holwerd opnieuw verkend

Jelle de Vries en Tjamme Valk

In het voorjaar van 2003 werd een verkenning verricht op een terpje, dat al eerder door

de schrijvers werd bezocht werd, zoals in de archeologische kroniek over 2001-2002

beschreven is. Ten tijde van dit nieuwe onderzoek was het terpje niet langer als mais-
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akker in gebruik, maar als grasland. De eigenaar verleende ons toestemming voor deze

tweede verkenning, die als doel had duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid

van vondsten in de bouwvoor. Dit bleek inderdaad het geval. Zo gaf de terp onder meer

twee denarii (van Caracalla en Severus Alexander) prijs. Ook werden een spiraalfibula

met verhoogde naaldhouder, een kapfibula van het type ‘Bentumersiel’ (afb. 2) en een

ogenfibula gevonden. De terp was blijkens de vondsten ook in de Middeleeuwen

bewoond: zo konden twee geknipte pennies of sterlingen op naam van Henry III (Enge-

land) worden geborgen. De vondsten geven aan, dat het ploegen op terpen slecht is

voor de archeologische bronnen. Vondsten in de bouwvoor zijn immers kwetsbaar

voor grondbewerkingen en chemische processen. Bovendien heeft onze verkenning

aangetoond, dat deze kwetsbaarheid niet alleen geldt voor vondsten die vlak na het

ploegen kunnen worden gedaan. Uit het onderzoek blijkt immers dat ondanks het feit

dat de eerdere akker wel nauwgezet is afgezocht, de bouwvoor nog voorwerpen bevat

op een moment waarop er van een akker al geen sprake meer is. 

FERWERDERADIEL 2003

Afgegraven terp bij Hallum geeft opnieuw vondsten prijs

Tjamme Valk

Op een afgegraven terp nabij Hallum werden weer mooie vondsten gedaan. Op de locatie

van de voormalige terp, die ooit een omvang van bijna zeven percelen akkerland had,

werden drie tweede-eeuwse fibulae gevonden, te weten: twee tweedelige fibulae met

verhoogde naaldhouder (afb. 3) en een boogfibula, en vier Karolingisch / Ottoonse

fibulae, waaronder een heiligenfibula en een vogelfibula. Ook werden er Romeinse

munten geborgen: een antoninianus van Postumus en een as van Lucius Verus. Ook de

late Middeleeuwen waren vertegenwoordigd. Zo werden een penninkje van Hendrik

van Vianden 1250-1267 (afb. 4) en een 2/3 adelaarsgroot van Margaretha van Constan-

tinopel 1244-1280 gedetecteerd.
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2  Bronzen kapfibula uit Holwerd van het type ‘Bentumersiel’ 

(foto: Gilles de Langen, provincie Fryslân)



Een denier van Hendrik I te Farebuorren bij Blije

Tjamme Valk

In het najaar van 2003 werd door H. Kloosterman, lid van ADAKO, in de omgeving van

Farebuorren een denier of penning gedetecteerd (afb. 5). Het was niet onmiddellijk

duidelijk, wie deze penning had laten slaan. Een zoektocht op het internet bracht dankzij

Bona Tiele (internetsite van A. van Herwijnen) uitkomst: het bleek te gaan om een

denier van Hendrik I van Duitsland (1004-1037). 

Een draadfibula nabij Sytsma-terp ten zuidoosten van Blije

Henk Kloosterman

Nabij Sytsma-terp ten zuidoosten van Blije werd een draadfibula uit de eerste eeuw

gevonden. Opmerkelijk is dat de vondst werd gedaan op enige afstand van een bekende

terp. De vindplaats verdient nadere aandacht. 

Fibulae en een hanger uit Oosterbeintum

Henk Kloosterman

Op de flank van de terp van Oosterbeintum werden twee heiligenfibulae gevonden.

Een van de fibulae was gehalveerd. Bijzonder was de vondst van een vervulden hanger

die ooit een onderdeel was van een paardentuig uit de zestiende eeuw. 
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3 Tweedelige fibulae met verhoogde naaldhouder uit 

Hallum (scan: Tjamme Valk, Hallum)

4 Voor- en keerzijde van het

penninkje van Hendrik van

Vianden uit Hallum (scan:

Tjamme Valk, Hallum)



Een Friese penning uit de omgeving van Boatebuorren nabij Blije

Henk Kloosterman

In de omgeving van Boatebuorren nabij Blije werd een Friese penning gedetecteerd die

herkend kon worden als een contemporaine vervalsing van een bisschoppelijke munt

uit Friesland (afb. 6). De penning stamt uit de periode 1120-1140.

Grote schijffibula met omkijkend dier uit de omgeving van Hallum

Tjamme Valk

In de nabijheid van een afgegraven terp en een van origine vol-middeleeuwse buurt-

schap werd door Berend Polstra in 2003 een opengewerkte schijffibula met omkijkend

dier gevonden (afb. 7). Deze fibula kan worden geplaatst in de tiende tot twaalfde eeuw

en heeft een diameter van 34 mm. Jan Zijlstra te Leeuwarden heeft de fibula, die in 

verbogen toestand gevonden was, vakkundig in oorspronkelijke staat teruggebracht.
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5 Voor- en keerzijde van de denier 

van Hendrik I van Duitsland uit Blije

(scan: Tjamme Valk, Hallum)

6 Voorzijde van de vervalste bisschoppelijke munt uit 

Boatebuorren (scan: Henk Kloosterman, Blije)

7 Opengewerkte schijffibula met omkijkend dier uit 

Hallum (scan: Tjamme Valk, Hallum)



Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we spreken van de eerste Friese vondst van een

fibula met een dergelijke diameter. Zijlstra wist te melden dat er een soortgelijke fibula

uit Harderwijk bekend is. 

Romeinse en vroeg-middeleeuwse sporen rond de terp van Raard.

Annet Nieuwhof

Op 2 en 3 juli 2003 werd in het terpdorp Raard door ARC bv in opdracht van Bouwkundig

Ontwerpburo Tseard Broos te Jannum een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding

voor het onderzoek vormden de plannen voor de bouw van een aantal woningen op

een terrein ten zuidoosten van de terp. Deze bouwactiviteiten zouden archeologische

resten, die hier mogelijk nog aanwezig zijn, kunnen beschadigen.

De terp Raard is, hoewel gedeeltelijk afgegraven, van grote cultuurhistorische en

archeologische waarde. Om deze reden heeft de terp de status van monument. Ook

sporen die net buiten de eigenlijke terp liggen, verdienen bescherming. Voorafgaande

aan het proefsleuvenonderzoek had een booronderzoek, dat werd uitgevoerd door

RAAP, uitgewezen dat in het westelijke deel van het plangebied nog een aanzienlijke

archeologische terplaag aanwezig was. In het oostelijke deel waren eveneens nog sporen

aanwezig, maar deze sporen bleken voor een deel verstoord te zijn. 

Het onderzoek van ARC werd uitgevoerd in het oostelijke deel van het terrein, waar

een noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuf werd aangelegd. Deze proefsleuf had

een lengte van 50 meter en een breedte van 5 meter. Het onderzoek leverde minder

grondsporen op dan het voorafgaande booronderzoek deed vermoeden. Terplagen

waren slechts minimaal en alleen in het uiterste noorden van de proefsleuf nog aanwezig.

De sporen bestonden uit enkele kuilen of greppels met verbrand materiaal en enkele

(waarschijnlijk natuurlijke) kreken. Ze bevonden zich direct onder de bouwvoor en

reikten tot een diepte van circa 1,20 m onder het maaiveld. De diepte van een mogelijke

waterput kon niet worden vastgesteld.

De sporen bevonden zich in natuurlijke kleilagen, waarin aardewerk en botmateriaal

werd aangetroffen. De hoogste van deze kleilagen moet ouder zijn dan de achtste/

negende eeuw, de periode waaruit dateerbaar aardewerk in de grondsporen afkomstig

is. De kleilaag daaronder, waarin botfragmenten werden gevonden, is uiteraard nog

ouder en mogelijk afgezet in de Romeinse Tijd. Er werden in de kleilagen enkele scherven

uit de Romeinse Tijd aangetroffen. Dus ook in de Romeinse Tijd moet er in de directe

omgeving van deze vindplaats bewoning zijn geweest. Spitsporen in het veen dat onder

alle kleilagen aanwezig is, wijzen er op dat mensen hier in een vroeg stadium actief

waren en mogelijk veen wonnen. Mogelijk vonden ook deze activiteiten plaats in de

Romeinse Tijd. De vroegmiddeleeuwse terpbewoners van Raard bedreven vermoedelijk

landbouw en veeteelt. Aangetroffen ijzerslakken bewijzen dat zij zich daarnaast ook met

ijzerbewerking bezighielden. Het verloop van de aangetroffen waterlopen past in een

radiair verkavelingspatroon. Waarschijnlijk gaat het bij deze sporen echter niet om gegraven

sloten. De oriëntatie van de waterlopen kan niet alleen door verkavelingspatronen, maar

ook door de natuurlijke afwateringsrichting van het gebied veroorzaakt zijn.
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De conservering van de vindplaats is niet optimaal. Humusrijke lagen of grondsporen

bleken afwezig. Aangenomen kan worden dat in het oostelijk deel van het plangebied

terplagen zijn afgegraven tot zo’n diepte dat nu alleen de diepere grondsporen over

zijn. De inhoud van deze diepere sporen was, zo moest worden vastgesteld, dusdanig dat

nader onderzoek eraan maar weinig kan bijdragen aan onze kennis over vroegmiddel-

eeuws Raard. 

Romeinse en vroeg-middeleeuwse vondsten van een grotendeels afgegraven terp bij

Hallum

Tjamme Valk

Op een recent gerooid bietenperceel in de omgeving van Hallum, een vindplaats waarvan

reeds in de Kroniek 2001-2002 melding werd gemaakt, werden door Jelle de Vries en

schrijver dezes in de jaren 2003 en 2004 opnieuw waarnemingen verricht. In 2003 werden

drie Romeinse munten gevonden. Het bleek te gaan om een antoninianus van Postumus

(259-268 na Chr.) en een denarius van Lucilla (175 na Chr.) en een versleten tweede-

eeuwse as. Verder werden op de omringende akkers ter plaatse van de gedeeltelijk afge-

graven terp drie Karolingische schijffibulae en een denarius van Lodewijk de Vrome

814-840 na Chr. gevonden (afb. 8).

In 2004 werden er, nadat de aardappels waren gerooid, opnieuw vondsten aangetroffen.

Het ging onder meer om Angelsaksische aardewerkscherven, twee knoppen van kruis-

vormige fibulae en een ringfibula uit de volksverhuizingstijd. Ook werd er een zilveren

‘zandlopertje’ gevonden (afb. 9). Van die zilveren ‘zandlopertjes’ wordt gedacht dat ze

als betaalmiddel dienst hebben gedaan. Daarnaast werden er twee antoninianii gevonden

van Gallienus en zijn vrouw Salonina. Een veel jongere vondst was een zilveren lakzegel-

stempel uit de achttiende of negentiende eeuw.

FERWERDERADIEL 2004

Fibulae en Romeinse munten van een afgegraven terp bij Hijum 

B. Polstra en Jelle de Vries 

Op een afgegraven terp ten noordoosten van Hijum werden door leden van de Archeo-

logische Detector Amateurs Kleistreek Oostergo (ADAKO) zes fibulae gevonden, waaronder
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8 Voor- en keerzijde van de denarius

van Lodewijk de Vrome uit Hallum

(scan: Tjamme Valk, Hallum)



een fragment van een ogenfibula, drie inheems-Romeinse fibulae en een groot frag-

ment van een Angelsaksische dierkopfibula. Tevens werden vier romeinse munten

gevonden: twee denarii (Vitellus en Faustina II), een sestertius van Antoninus Pius en

een niet nader te determineren antoninianus.

Een fibula uit de Romeinse ijzertijd en enkele laat-middeleeuwse vondsten uit 

Farrebuorren ten zuidoosten van Blije

Henk Kloosterman

Te Farrebuoren, ten zuidoosten van Blije, werd een tweedelige fibula met verhoogde

naaldhouder uit de Romeinse IJzertijd geborgen. Teven werden vondsten uit de late

Middeleeuwen gedaan. Het betreft een ringgesp en een harnashanger. Deze laatste

vondst heeft de vorm van een schild. Het kleine bronzen voorwerp heeft oog ten behoeve

van de bevestiging en een reliëfversiering met drie cirkels die ooit met glaspasta was

uitgevoerd. Bijzonder was de vondst van een korte engelgroot uit circa 1321 geslagen

onder Jan I van Kuinre (1317-1336). Van de munt konden twee grote delen worden

teruggevonden. Het zoeken naar het kleine, nog ontbrekende deel bleef vruchteloos. 

Een penning van Floris V uit de omgeving Tjissebuorren nabij Blije

Henk Kloosterman

In de omgeving van Tjissebuorren nabij Blije werd een penning van Floris V gevonden.

De munt stamt uit de periode 1293-1296. Zoals wel meer vondsten werd de munt aan-

getroffen op een akker op enige afstand van een bekend archeologisch terrein. De vondst

van een dergelijke munt is inmiddels niet meer uitzonderlijk meer

(Post-)Karolingische vondsten uit de omgeving van Blije

Henk Kloosterman

Nabij Blija werden een viertal bronzen voorwerpen aangetroffen welke uit de Karolingische

periode stammen of anders iets jonger zijn (afb. 10). Het betreft een riemtong die met

een puntcirkel-versiering is uitgevoerd. Twee groepen van puntcirkels worden van elkaar

gescheiden door enkele lijnen; een van de uiteinden is gegolfd. Een tweede voorwerp is

aangetast, maar op grond van de vorm en de puntcirkelversiering als een tweede riemtong

worden herkend. De andere vondsten zijn een sleutel en een hanger, waarvan de precieze

functie nog niet is vastgesteld. 
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Veldkartering op een afgegraven terp bij Hallum

B. Polstra, Tjamme Valk en Jelle de Vries 

Op een maisakker ten zuiden van Hallum werd door leden van de ADAKO een veldkar-

tering uitgevoerd. Het was de leden bekend dat hier een terpje had gelegen. De locatie

van de afgegraven terp werd met behulp van kaarten achterhaald. De terpzool was ten

tijde van de waarneming in gebruik als akkerland. Op drie percelen was mais verbouwd,

op een vierde perceel graan. De veldkartering bracht naast het gebruikelijke aardewerk

uit de Romeinse tijd een paar stukjes Badorf, een tiental Pingsdorfscherven en drie

stukken maalsteen. Angelsaksisch aardewerk werd niet gevonden. Bij de metaalvondsten

waren enkele mooie fibulae, waaronder een vroeg type ogenfibula met opengewerkte

ogen (afb. 11) die in de eerste helft van eerste eeuw te dateren is, en twee Karolingische

schijffibulae van een lood/tin legering (afb. 12).

Vondsten op de terpflank van Marrum

Wouter Waldus

In opdracht van de gemeente Ferwerderadiel heeft ADC ArcheoProjecten in oktober

2004 een proefsleuf gegraven op de locatie Wigleweg te Marrum. Het betreft een perceel

op de zuidelijke flank van de dorpsterp, die in de Late IJzertijd of de Romeinse tijd ontstaan

is en zich tot in de volle Middeleeuwen heeft uitgebreid.
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10 Karolingische riemtong met punt-

cirkelversiering uit de omgeving van 

Blije (scan: Henk Kloosterman, Blije)

11 Vroege ogenfibula met open-

gewerkte ogen uit een terp bij Hallum

(scan: Tjamme Valk, Hallum)

12 Twee Karolingische schijffibulae uit een

terp bij Hallum (scan: Tjamme Valk, Hallum)



Op grond van de profielen werd duidelijk dat er sprake is van een vol-middeleeuwse

terplaag die wordt afgedekt door een (sub)recente puinrijke laag. De grens tussen de

ophogingslaag en de natuurlijke ondergrond was vaak moeilijk te trekken: een minimaal

verschil in humeusiteit vormde het onderscheid. Daarnaast bleken de schone afzettingen

enig vondstmateriaal te bevatten. De omstandigheden waaronder de kleilagen zijn

afgezet, moeten sterk zijn bepaald door een destijds actieve priel, waarvan de aanwezig-

heid blijkt uit een zandige oeverwal in het zuidelijke deel van de proefsleuf. Achter deze

oeverwal, in het noorden van de proefsleuf, bevinden zich komafzettingen. Deze vrijwel

structuurloze, matig siltige klei is aan de bovenzijde vermengd met nederzettingsresten.

Dit duidt erop dat de sedimentatie ook ten tijde van de bewoning door bleef gaan. De priel

met de kleine oeverwal maakte onderdeel uit van het geulenstelsel van de kwelder. 

De randsloot van de terp, eveneens aangetroffen in de proefsleuf, zou een voortzetting

kunnen zijn van deze kleine kreek. Het sedimentatieproces in het noordelijke deel van

het onderzochte terrein is een halt toegeroepen met het opwerpen van het terplichaam.

Het is mogelijk dat het sedimentatieproces buiten de terp gewoon doorging.

In de opgravingsvlakken (afb. 13) tekenden zich een aantal sporen af. Centraal in

het tweede en derde opgravingsvlak was een sloot met een breedte van twaalf meter

zichtbaar. Het gaat hier om één van de voormalige randsloten van de terp. Zowel ten

noorden als ten zuiden van de randsloot bleken kuilen tot in de natuurlijke ondergrond

te zijn gegraven. Ten noorden van de sloot ging het waarschijnlijk om waterputten. Ten

zuiden van de sloot werd een cluster van twaalf sporen nader onderzocht. Tien kuilen

hadden een vulling van siltige klei, die licht tot zeer humeus was. In de meeste kuilen is

deze vulling vermengd met brokken verbrande klei of verbrand veen. Daarnaast waren

in de vullingen kleiplaggen aanwezig. De functie van de kuilen, die uit de dertiende

eeuw dateren, kon niet worden vastgesteld. Mogelijk zijn de putten, die slechts korte

tijd open hebben gelegen, aangelegd voor de winning van klei, bijvoorbeeld ten behoeve

van de productie van aardewerk. Al met al is het waarschijnlijk dat het onderzochte terrein

onderdeel was van de uiterste rand van de nederzetting en dat de eigenlijk huisplaatsen

meer in de richting van het centrum van de terpen gezocht dienen te worden.

De oudste scherven die tijdens het onderzoek werden geborgen, dateren uit de (late)

twaalfde of vroege dertiende eeuw. Het zwaartepunt van het gebruik van het onder-

zochte terrein zal in de dertiende en veertiende eeuw hebben gelegen. Recentere sporen

zijn nauwelijks aangetroffen. Verder zijn twee interessante vondsten gedaan in de

puinrijke laag.3 Het betreft een sleutel, die gezien de vorm van de greep, in de vijftiende

of zestiende eeuw gedateerd kan worden. Verder is een bronzen gespje gevonden dat

waarschijnlijk dateert uit de veertiende of vijftiende eeuw. Gezien de fijne uitvoering

zou het om een siergesp of een zogenaamde gespbroche kunnen handelen.

Zilveren munten uit de buurt van Marrum

Tjamme Valk

Ten noordwesten van Marrum werden door H. Bouma (lid ADAKO) in 2004 enkele

interessante zilveren munten gedetecteerd. Onder de vondsten bevindt zich een stuiver

op naam van Georg van Saksen (1504-1515). Tevens werd er een veertiende-eeuwse
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Leeuwengroot gevonden van Lodewijk van Male (1346-1394). Een zilveren munt van

Groningen wacht nog op een nauwkeuriger determinatie. Ook deze is te plaatsen in de

veertiende of vijftiende eeuw. Uit de zeventiende eeuw is een zilveren vergulde mouw-

sluiting met steentje ‘opgepiept’.

FRANEKERADEEL 2003

Been van een Romeins bronzen beeldje uit Klooster Anjum

Johan Koning

Onder Klooster Anjum werd tijdens het zoeken op een akker met de metaaldetector

door Henk de Graaf, afkomstig van Menaldum, een bronzen voorwerp gevonden, dat te

dateren is tussen het jaar 0 en 400 na Chr (afb. 14). Het betreft een deel van een

Romeins bronzen beeldje, te weten een onderbeen met voet. De vorm van het been

geeft aan dat het complete beeld een staande figuur voorstelde, hoogstwaarschijnlijk

een Romeinse godheid. De afmetingen van het been zijn als volgt: lengte been 59 mm,
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(tekening: ADC Archeoprojecten)
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lengte voet 14 mm. In Friesland werden al eerder dergelijke Romeinse beeldjes van

onder andere de goden Apollo, Hercules en Mercurius gevonden.

Enkele fibulae te Boer

Gerrit Suierveld

Te Boer werden enkele fibulae uit de Romeinse tijd gevonden. Een ervan betreft een

twee-delige spiraalfibula. Bijzonder was verder een fragment van een grote schijffibula

met resten van witte glaspasta waarschijnlijk daterend uit de Romeinse periode (afb. 15).

Tenslotte kon een kopplaat van een Angelsaksische dierkopfibula worden geborgen.

Een gouden tremissis uit Franekeradeel 

Anne Stuiver 

In augustus werd op een terp in Franekeradeel behalve drie denarii en enkele andere

Romeinse voorwerpen een vroeg-middeleeuwse gouden munt aangetroffen (afb. 16).

Het betreft een tremissis die bestudeerd is door Arent Pol van het Geld- en Bankmuseum

te Utrecht. Op de voorzijde staat ALEEC-EFITO hetgeen betekent ‘geslagen te Aleece’,

een nog niet geidentificeerde muntplaats. Op de keerzijde staat de naam en de afgekorte

functieaanduiding van de monetarius SECO-MNOT. Hoewel de munt afwijkt van een

exemplaar uit Ferwerd, lijkt het erop, aldus Pol, dat beide munten met dezelfde stempels

zijn geslagen.
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14 Fragment van een Romeins bronzen beeldje uit Klooster Anjum 

(foto: Henk de Graaf, Menaldum)

15 Fragment van een grote schijffibula met resten

van witte glaspasta uit Boer (foto: Gilles de Langen,

Provincie Fryslân)



Rijke terpzool opnieuw bezocht

Gerrit Suierveld

In de kroniek over 2001 en 2002 berichtte schrijver deze hoe hij in 2001 en 2002 op de

plaats van een afgegraven terp in Franekeradeel tal van vondsten deed uit met name de

Romeinse ijzertijd. Ook in 2003 konden nog vondsten worden gedaan, waaronder de

hier afgebeelde fibula (afb. 17). Belangwekkend was de vondst van bronzen paardenbeslag

(afb. 18). Het Romeinse voorwerp is 3,5 cm lang en maximaal 1 cm breed. Inmiddels

wordt de terpzool niet langer beploegd en de worden de vondsten schaarser.

Een zilveren naald van een terp onder Oosterbierum

Gerrit Suierveld

Begin november werd op een terp in de buurt van Oosterbierum een grote zilveren

naald geborgen (afb. 19). Gezien de vorm kan het voorwerp zowel als haarpen of als

oorlepel zijn gebruikt. De datering is niet duidelijk, maar een vroeg-middeleeuwse of zelfs

Romeinse datering behoort zeker tot de mogelijkheden, aangezien het terrein al ruim

voor de kloostertijd bewoond was. Op de terp zijn ook al eerder vroeg-middeleeuwse

en Romeinse vondsten gedaan.
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FRANEKERADEEL 2004

Romeinse en vroeg-middeleeuwse vondsten uit Dongjum

Gerrit Suierveld

Hoewel de terpen van Wijnaldum veel vondsten uit de Romeinse tijd en vroege Middel-

eeuwen hebben prijsgegeven en om die reden terecht faam genieten, is bekend dat ook

andere terpen interessante vondsten kunnen bevatten. Vooral als het gaat om de positie

van Wijnaldum in de vijfde-vroege zevende eeuw is het goed de blik ook eens op de

omgeving te richten, om te zien of ook daar vondsten van enige allure gedaan kunnen

worden. Provinciaal archeoloog Gilles de Langen heeft in dit verband herhaaldelijk

gewezen op de terpencluster van Dongjum. Net als in Wijnaldum is ook te Dongjum

sprake van een samenclustering van terpen en duiden de eerste onderzoekingen te

Dongjum erop, dat het spectrum aan meer gewone vondsten lijkt op dat van Wijnaldum.

Overigens heeft hij met zijn expliciete aandacht voor Dongjum meer het signaal willen

afgeven dat Wijnaldum niet geisoleerd mag worden bekeken. Het is niet zo dat De Langen

naast Wijnaldum alleen Dongjum ziet. Zo gaf hij aan dat ook de terpenrij van Dronrijp,

de terpen van Midlum en die van Sexbierum en Oosterbierum in dit verband nadere

aandacht verdienen.

Consequent uitgevoerde veldkarteringen kunnen het onderzoek naar de ruimere

omgeving van Wijnaldum voorbereiden. Vandaar dat schrijver dezes in 2004 de terpen

van Dongjum opzocht. In april werd een fragment van een dierkopfibula gedetecteerd

en in september een sceatta, vondsten die in het licht van bovenstaande discussie

helaas weinig kunnen betekenen. Wel is van belang te melden dat op de Dongjum-

cluster in de afgelopen jaren wel degelijk belangrijke vondsten zijn gedaan, zoals duidelijk

werd uit gesprekken met collega-detectorzoekers. Het is te hopen dat binnenkort over

deze vondsten meer bekend wordt. De terpencluster gaf ook Romeinse vondsten prijs,

waaronder een ronde Romeinse schijffibula en, gevonden op enige afstand van de cluster,

twee andere fibulae en een Romeinse ring. Zeker tegen het licht van eerdere vondsten

gaat de vergelijking tussen de twee clusters voor de periode vóór de Middeleeuwen al

wel op: niets wijst erop dat de bewoners van Wijnaldum en Dongjum in de Romeinse

tijd van elkaar verschilden.

Een sceatta bij Oosterbierum

Gerrit Suierveld

Op een terp bij Oosterbierum werd in oktober 2004 een zilveren sceatta geborgen van

het type stekelvarken (afb. 20). De sceatta verkeert in zeer goede staat.
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Een zilveren muntje uit Dongjum.

Erik Terpstra

In december 2004 werd door schrijver dezes met de metaaldetector bij Dongjum een

zilveren munt aangetroffen. De munt werd gevonden op enige afstand van wat ver-

moedelijk een terprestant is. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om een denarius van

Commodus. De munt heeft een doorsnede van 17 mm en verkeert in zeer goede staat.

GAASTERLAND-SLEAT 2003

Archeologische inventarisatie Gaasterlân-Sleat. De organisatie van de streekverkenning

en de eerste resultaten daarvan

Ronald van der Molen

Sinds het najaar van 2000 voert het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy

(AWFA) een archeologische streekverkenning uit in de gemeente Gaasterlân-Sleat (afb. 21).

Aanleiding voor dit onderzoek was het verzoek van de provinciaal archeoloog aan RAAP om

een archeologische verwachtings- en advieskaart van deze gemeente te maken. Afgesproken

werd dat het AWFA verschillende akkers zou karteren om zodoende de onwaarschijnlijk

lege verspreidingskaarten beter in te vullen. Inmiddels zijn er drie seizoenen van verkenning

voorbij. Het moment is aangebroken om de eerste resultaten bekend te maken.

Gaasterlân-Sleat bestaat uit een glooiend heuvellandschap, dat tijdens het Saalien

is gevormd. Dit landschap, ontstaan door opstuwend landijs, vormt de centrale as van

de gemeente. Deze loopt van Oudemirdum naar Nijemirdum en verder naar Sloten,

Tjerkgaast en Sint Nicolaasga. De beide laatste plaatsen maken geen deel uit van het

onderzoek, omdat zij in de buurgemeente Skarsterlân liggen. Naast de centrale as liggen

in de polders langs de IJsselmeerkust nog een aantal klei op veengebieden, en langs de

Fluessen een laaggelegen veengebied.

Als voorbereiding op het veldwerk werd het grondgebruik in de gemeente in kaart

gebracht. In totaal kwamen 140 akkerpercelen in aanmerking voor verkennend onder-

zoek. De veldverkenningen vinden plaats in de maanden oktober tot april, omdat de

percelen dan braak liggen. Voordat de veldverkenning plaats kan vinden moet het eerst

wel een aantal malen goed geregend hebben, omdat het vondstmateriaal dan beter

zichtbaar wordt. 
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Tijdens het eerste seizoen (2000-2001) werd een aantal maisakkers in groepjes van drie

tot vijf personen belopen. Hierdoor kon in relatief korte tijd een groot gebied in kaart

worden gebracht. Een nadeel was, dat niet elke groep het toegewezen perceel vlakdekkend

afzocht. Een ander nadeel bleek het grote verschil in materiaalkennis van de verschillende

deelnemers. Dit kan tot gevolg hebben gehad dat bepaalde vondstcategorieën, zoals

artefacten van vuursteen, in het veld niet herkend werden. Overigens liggen de akkers

in Gaasterland bezaaid met erratisch vuursteen. Voor een leek is het dan al moeilijk genoeg

om hiertussen de ‘goede stukken’ te vinden. De werkgroep steentijden, onderdeel van

het AWFA, heeft alle vuursteen voor ons gedetermineerd. Zij klaagde wel eens dat er

zoveel stukken ‘grind’ tussen het te determineren materiaal lag. Er was dus sprake van

een gebrek aan kennis.

Voor het bestuur van het AWFA vormden bovenstaande feiten aanleiding om over

te gaan op een nieuwe werkwijze. In het tweede seizoen (2001-2002) ging de groep in

zijn geheel de van te voren uitgezochte percelen belopen. Al snel bleek dat je door deze

werkwijze minder percelen kunt verkennen. Een grote groep beweegt zich nu eenmaal

langzamer voort dan een aantal kleinere groepen. Een belangrijk voordeel is evenwel

dat je regie van de te volgen strategie beter in de hand hebt. Je bent er nu zeker van dat

elk perceel vlakdekkend wordt belopen. Een ander voordeel is dat je alle mensen met

de nodige materiaalkennis (vuursteen, aardewerk, etc.) nu bij elkaar hebt. In het veld is

er geen tijd om elke scherf of elk stukje vuursteen afzonderlijk te bekijken. Het is wel

mogelijk om een selectie te bekijken. Hierdoor kunnen de meer gevorderde deelnemers

toch een deel van hun kennis overdragen. 
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Tevens werd in het tweede seizoen begonnen met het in blokken opdelen van grote

percelen. Tijdens dit seizoen was één van de onderzoeksopdrachten namelijk het

opnieuw verkennen van percelen waar in het eerste seizoen bewerkte vuursteen

gevonden was. Omdat deze artefacten niet in het veld herkend waren, was het moeilijk

om de exacte vindplaats te bepalen. Een ander bijkomend probleem was, dat er op

sommige akkers maar een paar stukjes bewerkte vuursteen werden gevonden. De achter-

liggende gedachte bij dit blokkensysteem was dan ook dat je op deze wijze eventuele

vondstconcentraties, die in het veld niet meteen opvallen, op een later tijdstip alsnog in

kaart kunt brengen.

Het in blokken verdelen van percelen lijkt dan ook te werken. In het eerste seizoen

werd bijvoorbeeld een akker bij Delburen belopen, waarbij één afslag werd gevonden.

In het tweede seizoen werd deze akker in drie blokken opgedeeld. In het eerste blok lag

niets, in het tweede lag een afslag, en in het derde blok werden zes afslagen en een

afslagschrabber gevonden. De vindplaats is nu dus min of meer bepaald en kan tijdens

een eventueel vervolgonderzoek opnieuw bezocht en gewaardeerd worden.

De inventarisatie heeft al resultaten opgeleverd, om te beginnen ten gunste van het

onderzoek naar de steentijd. Het eerste seizoen leverde slechts een handjevol afslagen

en werktuigen op. Daarom kregen we van RAAP het verzoek om de percelen, waar één

of meer vuurstenen artefacten waren gevonden, nogmaals te bezoeken. Toch waren de

resultaten van dit eerste seizoen beter dan wij in eerste instantie dachten. Nu het vuur-

steenmateriaal gedetermineerd is, kunnen we concluderen dat er rond het Oude-

mirdumer Klif in de prehistorie bewoning moet hebben plaats gevonden. Op elke akker

werden wel een paar afslagen gevonden. Het tweede seizoen begon goed. Tijdens de

open monumentendag werd in Oudemirdum een kleine tentoonstelling van de tot dan

toe bereikte resultaten gehouden. Zo’n open dag is voor de bezoeker de gelegenheid

om vondsten te laten determineren. Tussen het aangeboden materiaal zat een Midden-

Paleolithische bijl.4 Inmiddels zijn er door de deelnemers aan het inventarisatieproject

een aantal artefacten uit het Paleolithicum gevonden. Bekijken we de aantekeningen

van Jan Boschker – tot aan zijn dood in 1997 veldassistent bij het Fries Museum – dan

valt het op, dat de meeste vondsten uit het Paleolithicum zich rond Oudemirdum con-

centreren. We mogen hier nog geen conclusies aan verbinden, want de oorzaak daarvan

moet mogelijk gezocht worden bij de onderzoeksachterstand in geheel Gaasterland.5

Tijdens de inventarisatie zijn nog niet zoveel artefacten uit het Mesolithicum gevonden.

De enige vondst van een aantal Mesolithische artefacten werd gedaan bij een vindplaats

die al bekend was. Dat er nog zo weinig Mesolithische vondsten gedaan zijn heeft ook

te maken met het feit dat een deel van de artefacten niet gedateerd kan worden, omdat

het losse vondsten zijn. In het derde seizoen (2002-2003) werd er ook Neolithisch materiaal

gevonden. Interessant is, dat deze vondsten in de omgeving van de steenkist van Rijs gedaan

zijn. Het materiaal moet nog worden gedetermineerd, maar de eerste indruk is dat we hier

mogelijk te maken hebben met een cluster van neolithische vindplaatsen. Tussen het

vondstmateriaal bevindt zich ook een pijlspits die eerder te dateren is in de Bronstijd dan

in het Neolithicum. Ook een vuurstenen sikkel, het tweede exemplaar in deze omgeving,

behoort tot de vondsten. In de volgende kroniek zullen we dieper op deze vondst ingaan.
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Veelbelovend zijn ook de eerste resultaten voor onze kennis van vroeg-middeleeuws

Gaasterland. Tijdens het onderzoek werd namelijk een handjevol scherven aangetroffen

uit de vroege Middeleeuwen. Het betreft hier onder andere een kogelpotscherf, een

Mayenscherf, en een tweetal Badorfscherven. Een aantal andere scherven dienen door

een deskundige te worden bekeken, voordat wij hieraan conclusies gaan verbinden. Op dit

moment is het niet duidelijk wat voor scherven dit zijn. Het is niet uit te sluiten, dat de

vroeg-middeleeuwse scherven met terpaarde zijn aangevoerd. Maar dit lijkt ons een te

eenvoudige verklaring. Vanuit historische bronnen zijn er aanwijzingen dat er in de

vroege Middeleeuwen in Gaasterland al bewoning was. Zo stond er in deze periode in

Stavoren al een klooster. Opvallend is dat alle scherven langs de kuststrook op de hoger

gelegen delen zijn gevonden. Genoeg aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Wat de late Middeleeuwen betreft, moet worden opgemerkt dat het onderzoek

minder opzienbarende resultaten heeft gebracht. Bij Oudemirdum zijn kogelpotscherven

aangetroffen, die zeer zeker niet van elders afkomstig zijn. In één geval komen ze uit

een laat-middeleeuwse pottenbakkerij. In het andere geval zijn ze minder goed te ver-

klaren. Ze kunnen van een pottenbakkerij zijn, maar ze kunnen ook verband houden

met de stinswier die vroeger op het bewuste perceel aanwezig was. Bij Elahuizen werd

tijdens het graven van leidingen een concentratie van grote kogelpotscherven aan-

getroffen. Tussen dit materiaal bevond zich ondermeer een fragment van een zwaluwnest-

oor. De scherven bevinden zich in een particuliere collectie. Dit materiaal zal te zijner

tijd beschreven en gepubliceerd worden. De vindplaats ligt in een laat-middeleeuwse

ontginningsas. Ook bij Mirns zijn laat-middeleeuwse scherven gevonden. Rond de dorps-

kern is vooral materiaal uit de twaalfde eeuw gevonden. Het betreft hier brokken tufsteen

en Pingsdorfscherven. Verder werd in de omgeving van (alweer) een vroege stinswier,

materiaal uit de twaalfde tot achttiende eeuw aangetroffen. Het materiaal van Mirns

moet nog worden uitgewerkt. Op een later tijdstip zal er een publicatie volgen.

Het onderzoek in Gaasterlân-Sleat is nog lang niet voorbij. Zo zijn gegevens van

ouder onderzoek nog niet in het huidige onderzoek meegenomen. Tijdens het vierde

seizoen zullen een aantal boringen gezet moeten worden om meer inzicht in de aard

van verstoring van het bodemprofiel te krijgen. In deze periode zullen er voornamelijk

verkenningen plaats vinden in de directe omgeving van Bakhuizen. We hopen nadere

informatie te verkrijgen omtrent de vermoede cluster van Neolithische vindplaatsen.

Het is noodzakelijk om voor dit deel van het onderzoek het onderzoek uit te breiden

naar het aangrenzende deel van de gemeente Nijefurd. Het Neolithicum houdt immers

geen rekening met gemeentegrenzen! Kortom, er is nog genoeg te doen en het onderzoek

wordt voortgezet!

HARLINGEN 2004

Een sceatta en twee schijffibulae uit de omgeving van Harlingen

Gerrit Suierveld

Begin augustus vond een collega detectorzoeker op één van de terpen bij Harlingen

een sceatta. Eerder dit jaar waren vijf fibulae aangetroffen, waaronder twee schijffibulae.
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Een ervan droeg een kruis, de ander was als pseudomunt-fibula uitgevoerd. Twee andere

fibulae waren met pasta uitgevoerd, waarvan nog redelijk veel bewaard gebleven was.

Twee Romeinse fibulae en een gouden knop uit Wijnaldum

Gerrit Suierveld

In 2004 werd te Wijnaldum een tweetal tweedelige spiraalfibulae gevonden. Bijzonder was

de vondst van een gouden knop met vier kleine uitsteeksels (afb. 22). Mogelijk was deze

knop ooit een onderdeel van een haarnaald, maar dat zal nader onderzoek moeten uit-

wijzen. Onder de vondsten was ook een beslagstuk uit de dertiende of veertiende eeuw.

HEERENVEEN 2003

Een cirkel in het Katlijker Schar

Hendrik de Jong.

Het Katlijker Schar is een natuurgebied in eigendom van het Fryske Gea. In opdracht

van deze organisatie begon in november 2003 een aannemer met het afgraven van de

bouwvoor van een perceel grasland met een lengte van 600 en een breedte van 150

meter. Doel van dit project is de regeneratie van de vroeger aanwezige heide. Het dekzand

bleek hier maar een dunne laag te vormen. Op verschillende plaatsen dagzoomde de

uit het Saalien daterende keileem. Na de afgraving lag het perceel dan ook her en der

bezaaid met zwerfstenen. Ongeveer driekwart hiervan was vuursteen.

Tijdens een verkenning van het perceel werd op het coördinaat 16B 198.97/549.88

een door humus donkergekleurde cirkelvormige structuur waargenomen, waarvan de

buitendiameter 8.65 meter mat. De breedte van de vulling was aan de zuidoostzijde

van de structuur 51 cm. en aan de noordwestzijde 53 cm. Na coupering bleek de vulling

zich tot 4 en 12 cm beneden het oppervlak door te zetten. Van de vulling werd een

monster genomen. Bij de cirkel werden een vuursteensplinter en een brokje verbrand

vuursteen met een lengte van respectievelijk 5 en 9 mm. geborgen. De functie van deze

cirkel is onduidelijk. Hij vertoont een sterke gelijkenis met een soortgelijke waarneming

bij Burgum-West, zoals vermeld in de kronieken over 2000 en 2001/2002.
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Het ‘Lasaulecterrein’ in Heerenveen.

Hendrik de Jong.

Het terrein is genoemd naar een vestiging van de technische groothandel Lasaulec aan de

Nieuwstraat. In het najaar van 2003 werd deze plek door het bedrijf verlaten, waarna

het pand werd gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. Het ges-

loopte pand stamde voor een deel uit 1988. In de destijds gegraven bouwput deed

schrijver dezes een waarneming. Naast een veenpakket van bijna anderhalve meter

dikte, werden een fundering van een zeventiende-eeuwse woning met waterput en een

slootvulling aangetroffen. De meest opmerkelijke vondst in de put was toen een bijna

complete majolicaschotel uit circa 1625. 

Tegenwoordig wordt er vóór een ingreep in de bodem eerst een verkennend boor-

onderzoek gepleegd door een daartoe gecertificeerd bedrijf. In dit geval was dat Synthegra

Archeologie bv., die in opdracht van een bouwcoöperatie acht boringen heeft verricht.

Daarbij werden geen archeologische indicatoren aangetroffen. Daarop kon zonder nader

archeologisch onderzoek de bouwput worden gegraven. De graafmachinist stootte echter

tijdens de werkzaamheden op een waterput, waarop de uitvoerder de voor archeologie

en monumenten verantwoorde ambtenaar van de gemeente Heerenveen op de hoogte

bracht. Deze belde onverwijld schrijver dezes. Als uitvloeisel van het Verdrag van Malta

heeft de provinciaal archeoloog de Friese gemeenten voorgelicht over de verantwoordelijke

positie die zij nu ten aanzien van de archeologie hebben. Het Argeologysk Wurkferbân

streeft er naar om in iedere gemeente, in overleg met de provinciaal archeoloog, goede

contacten te onderhouden met de ambtenaren die voor de archeologie binnen hun

gemeente verantwoordelijk zijn. In Heerenveen werkt dit naar behoren. 

Als uitvloeisel van deze contacten kon schrijver dezes samen met Arjen Draaisma,

lid van het wurkferbân, de waterput opmeten. De put bleek te bestaan uit secundair

gebruikte gele en rode bakstenen, die, zonder dat ze gemetseld waren, de putwand

vormden. De buitenwand was verstevigd met planken van 10 cm breed. In de put

bevond zich het restant van een uit eikenhout gekapte achthoekige pomp. De buiten-

diameter van de put, die in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt gedateerd,

bedroeg 140 cm. In de put werden geen dateerbare vondsten aangetroffen.

De oostkant van de bouwput was tegen het trottoir van de Nieuwstraat uitgegraven.

Hier was de vulling van de voor een deel in 1852 gedempte Premierwijk zichtbaar

geworden. Het betreft hier de eerste veensloot die gegraven werd vanuit Schoterlandse

Compagnonsvaart, aangelegd in de tweede helft van de zestiende eeuw. De veensloot

diende voor de afvoer van water uit het veenpakket dat zich ten noorden van Heerenveen

bevond. Uit de vulling werden ruim tachtig vondsten geborgen. Zo zijn er dateerbare

pijpenkoppen uit de periode 1700-1850 gevonden, alsmede Duits steengoedaardewerk

van rond 1600, Fries majolica uit de zeventiende en achttiende eeuw, schoenzolen en

een complete vorst (nok dakpan) uit de jaren 1710 tot 1720. De meest bijzondere

vondst was een complete dikbuikige wijnfles van rond 1700.
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Sarcofagen te Gersloot en Jubbega

Hendrik de Jong.

Opnieuw kunnen er weer een paar stenen doodskisten aan de reeds bekende serie worden

toegevoegd. Na een tip van klokkenstoelbeheerder Wytze van der Honing te Gersloot

werd aldaar bij een particulier een als bloembak functionerende kleine sarcofaag aan-

getroffen. Volgens de eigenaar was de kist uit de omgeving van Appelscha afkomstig,

waar hij bij een boer als voederbak voor het vee had gediend. Slijtage aan één van de

randen wijst daar ook op. Als oorspronkelijke vindplaats wordt Langedijke genoemd.

Maar omdat sarcofagen doorgaans in de elfde en twaalfde eeuw worden gedateerd en

Langedijke pas tegen het eind van de Middeleeuwen is ontstaan (mondelinge mededeling

drs. Sake Jager, ROB), lijkt dit onwaarschijnlijk. Volgens de eigenaar bevonden zich in de

bodem van de kist vier doorboringen. Normaliter is er één gat voor de afvoer van het

lijkvocht van de gestorvene gemaakt. Deze authentieke doorboring bleek inderdaad

aanwezig te zijn. De andere drie zijn recent aangebracht. De lengte, breedte en hoogte van

de kist, die van lichtroze zandsteen is vervaardigd, bedragen respectievelijk 78, 41 en 24 cm.

De tweede kist werd in Jubbega bij een rentenierende boer aangetroffen. Schrijver

dezes was bij hem te gast voor het bekijken van een aantal vuurstenen artefacten, die de

boer vroeger op zijn landerijen in de Tjongervallei had gevonden. In dit gebied liggen

nog restanten van een uit de Middeleeuwen daterende verbindingsroute, die parallel

liep aan de huidige Schoterlandseweg. Volgens de Schotanus/Halma-atlas uit 1718 had

de weg toen zijn functie al verloren. Aan een nog aanwezig wegdeel stonden tot in de

twintigste eeuw, nabij het kerkje van Schurega, enkele uit de zeventiende eeuw daterende

Saksische boerderijen. Slechts het restant van het voorhuis van één van deze panden is

nog te zien. Van een uit 1616 daterende boerderij is het bekend, dat deze rond 1930 is

afgebroken. Van deze boerderij is de kist afkomstig, en ook hier had de kist als voedertrog

gediend. Waar de kist echter oorspronkelijk vandaan komt is onbekend. De afmetingen

van deze sarcofaag zijn: 100 x 45 x 27 cm. In de bodem bevindt zich een afvoergat. 

De meeste van de in Fryslân gevonden sarcofagen zijn afkomstig uit het gebied van

de Weser bij Kassel in Duitsland. Doordat de stad Bremen als overslagplaats fungeerde,

wordt de steensoort ook wel gemakshalve Bremer zandsteen genoemd.

LEEUWARDEN 2003

Een oudere verkaveling onder het Princessehof

Michiel Huisman

Het aardewerkmuseum ‘Het Princessehof’ te Leeuwarden is gevestigd aan de Grote

Kerkstraat in een aaneengeschakelde reeks historische panden. Tijdens de verbouwing

van een deel van het museum werden bij het graven van een liftschacht archeologische

lagen aangesneden. De gemeente Leeuwarden vroeg daarop ARC bv om waarnemingen

te doen. De fundering van de nieuwe lift bevond zich in de kelder van een waarschijnlijk

achttiende-eeuws pand. Er is een drietal profielen opgeschaafd en vervolgens gedocu-

menteerd. In het noordprofiel, dat het meest informatief bleek, was een duidelijke

gelaagdheid te onderscheiden. De onderste lagen werden gevormd door natuurlijke
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kweldersedimenten, afgedekt door een verstoord pakket en een dikke band zeer humeuze

klei. Mogelijk betreft het hier een uitloper van de Oldehoveterp. In de rechterbovenhoek

van het profiel was de insnijding van een sloot zichtbaar. Op basis van het daarin aanwezige

vondstmateriaal (o.a. steengoedaardewerk) kon deze sloot in de late Middeleeuwen

gedateerd worden. Opvallend is dat de verkaveling in deze periode nog van de oriëntatie

van de Grote Kerkstraat lijkt af te wijken. Dit komt overeen met de conclusie uit een

eerder onderzoek op de hoek met de Bollemanssteeg: in de volle Middeleeuwen was

deze zone waarschijnlijk als agrarisch erf in gebruik. Pas in de veertiende of vijftiende

eeuw lijkt de huidige Grote Kerkstraat aangelegd te zijn, waarmee het gebied werd

opgenomen in de stedelijke kern van Leeuwarden. 

Project Bergbezinkbassins binnenstad Leeuwarden

Tom Zomerschoe

Het komt natuurlijk niet al te vaak voor dat binnen de grachtengordel rond de binnenstad

maar liefst twee forse putten van zo’n vijf meter diep worden gegraven. Een en ander

geschiedde tijdens de bouw van twee zogenaamde bergbezinkbassins, die nodig zijn

om, in geval van extreem grote regenval, de waterhuishouding onder controle te houden.

De verwachting was dat op beide gekozen locaties tijdens het graven niet veel interessants

te vinden zou zijn en daar ging men met de gekozen werkwijze dan ook van uit. Niettemin

leek het de Dienst Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente zinvol onze

Werkgroep Stadsarcheologie van de Leeuwarder Historische Vereniging ‘Aed Levwerd’
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muur aan het licht (foto: Froukje Veenman, Provincie Fryslân)



te vragen een oogje in het zeil te houden ‘voor het geval dat’. Dit onderzoek is uitgevoerd

door een team van zeven man, allen lid van de Werkgroep. De werkzaamheden verliepen

in goede samenwerking met de mensen van het uitvoerend bedrijf Ballast-Nedam en

de Dienst Civiele Werken van de Gemeente. Ook het Fries Museum danken wij voor de

geboden informatie en assistentie.

Het eerste bassin is aangelegd tussen de Groeneweg en de voormalige Garnizoens

Infirmerie, op het terrein van de vroegere Wissedwinger. Het uitgraven van de bouwput

ging hier min of meer laag voor laag. Ongeveer op halve diepte tekenden zich hier een

bijzonder verloop en opvallende samenstelling van de aardlagen af. Bij nadere beschouwing

en zorgvuldige bestudering van de oude kaarten met bijbehorende literatuur konden

wij vaststellen dat het hier ging om een gedeelte van de tweede stadsgracht, gegraven

van 1481-1494. Een deel van de eerste stadsgracht liep over het Schoenmakersperk en

de Nieuweburen, waarvan het noordelijk gedeelte nu Groeneweg heet. Het gedeelte dat

bij de graafwerkzaamheden aan het zicht kwam, liep langs de bocht van de noordelijke

wal. Behalve een deel van de gracht zelf, waren delen van de walkant en sporen van het

op de wal gelegen pad te onderscheiden. Genoemde bocht van de gracht is zowel op de

kaart van Van Deventer (ca.1560) als op de kaart uit 1573 (‘Austin’) terug te vinden.

Behoudens de resten van een tweetal waterputten, wat verspreid liggende potscherven

en dierlijk botmateriaal, werd niets bijzonders aangetroffen.

Het tweede bassin werd gebouwd bij het Blokhuisplein, rechts van de toegangsweg

naar het Huis van Bewaring, op de plek van het voormalige parkeerterrein. Geophysisch

vooronderzoek had hier uitgewezen dat zich ter plaatse weliswaar de nodige funde-

ringsresten en bodemverstoringen moesten bevinden, maar het leek erop dat dit archeo-

logisch gezien minder interessant materiaal zou opleveren. Verwacht kon worden dat

men hier funderingsresten van het uit 1841 stammende Stads Burger Ziekenhuis zou

aantreffen en wellicht ook de resten van een ouder pand, waar een voorganger van het

ziekenhuis sedert 1825 gehuisvest was. Ook het vinden van houten beschoeiingsresten

van de gracht om het voormalige Blokhuis behoorde tot de mogelijkheden. Door het

tempo en de manier van uitgraven en afvoeren van de grond kon onmogelijk worden

vastgesteld wat waartoe behoorde. Dit was temeer teleurstellend omdat wij door litera-

tuuronderzoek (Eekhoff,1846) en op aanwijzing van Faber (HCL) ontdekten dat vrijwel

exact op de plek waar het eerder genoemde ziekenhuis stond van 1504 tot 1542 de eerste

‘Canselarij’ moet hebben gestaan. 

Volkomen onverwacht werd op grotere diepte, op ongeveer 4 m beneden het maaiveld,

een muur of fundering aangetroffen, 120 cm breed en over de volle breedte van de bouwput,

afgesneden door de oostelijke en westelijke damwand (afb. 23). De muur was opgebouwd

uit rode en gele baksteen (ca 20 x 9 x4 cm), rooswinkels (29 x 12 x 6,5 cm), en halve

kloostermoppen (gemiddeld 20 x 15 x 10 cm); het geheel gemetseld in kettingverband.

De oriëntatie was zuidwest-noordoost. Dit laatste correspondeerde in geen enkel opzicht

met de bestaande stadsplattegronden of detailkaarten. Op advies van de provinciaal

archeoloog werd de Werkgroep in de gelegenheid gesteld om gedurende 2 werkdagen een

noodonderzoek of kijkoperatie uit te voeren. Hierbij moesten wij, gezien de beschikbare

tijd, ons in hoofdzaak beperken tot het verder uitgraven van de ‘muur’. 
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Het bleek te gaan om een fundering en onderkant van een muur die aan de zuid-oostkant

nog een hoogte had van 60 cm met daaronder een fundering van 43 cm hoog en 58 cm

uit de muur, met een zestal versnijdingen(getrapt opgebouwd). Aan de noordwestelijke

zijde echter liep de muur door naar beneden, ten minste 1,15 m, en was deze voorzien

van een ruwe raaplaag. Gezien ook het geconstateerde verschil in bodemgesteldheid

moeten we hier te maken hebben met de restanten van een zware muur die ‘uit het water

oprijst’, zoals volgens Eekhoff ook het geval was bij het destijds nabijgelegen Uniahuis.

Er bestaat het sterke vermoeden dat we hier de resten hebben gevonden van het

vijftiende-eeuwse Haniahuis. De exacte ligging van dit huis was tot op heden onbekend.

Alleen Eekhoff geeft in 1845 op een schetsmatige reconstructie van de stedelijke situatie

rond 1400 heel summier de mogelijke locatie aan. In de tekst vermeldt hij wel dat in 1481

een begin werd gemaakt met het graven van de nieuwe stadsgracht bij de zuidoost-hoek

van de stad en dat dit aanving ‘achter het Haniahuis’. Kort na de overgave van Leeuwarden

in 1489 werd het huis aangekocht en afgebroken. De bomen werden gerooid en de plaats

werd geëffend. In 1499 startte men met het aanleggen en de bouw van het Blokhuis.

De meeste metaalvondsten kwamen uit de donkere laag grond aan de zuidoost-kant

van de muur. Zij lijken ons vermoeden te bevestigen. Met name een paar munten leverden

een ondubbelzinnige datering op: een zogenaamde ‘kwart kromstaat’(stuiver) uit 1435

met een relatief hoog zilvergehalte; een ‘halve briquet’ of halve stuiver uit 1474 en twee

‘biljoen-muntjes’ of ‘Nijmegenaars’, koperen muntjes met iets van zilver, ter waarde van

1/8/ of 1/16 stuiver, die reeds in het begin van de vijftiende eeuw voorkomen. Onder de

vondsten bevonden zich tevens een loden weeggewichtje, een zeilmakersvingerhoed

van messing, een eenvoudig gedecoreerde mesheftbekroning, een rekenpenning die met

andere gebruikt werd om geld te tellen, een kanonskogel (voor een klein ‘handkanon’

of vuurbuks ) en een aantal musketkogels. De vondsten kunnen zowel in de vijftiende

als in het begin van de zestiende eeuw gedateerd worden. 

Een andere aanwijzing dat de muur van het Haniahuis kan zijn, is het feit dat de

muur vrijwel haaks stond op de lijn Ossekop-Achter de Hoven, de loop van een middel-

eeuws pad richting Huizum en afbuigend richting Middel Trimdiel. Het Haniahuis zou

goed aan dit pad gestaan kunnen hebben.

Tot slot willen wij volledigheidshalve erop wijzen dat, hoewel wij menen met het

Haniahuis van doen te hebben, het niet geheel uit te sluiten is dat de blootgelegde resten

van de eerste Canselarij afkomstig zijn. Dit gebouw heeft vlak voor de stadskant van het

Blokhuis gelegen, bleek na een aantal jaren toch hinderlijk in het schootsveld te liggen

en is om die reden toen maar afgebroken.

Project Het Grietmanshuis in de Bollemanssteeg

Tom Zomerschoe

Op verzoek van de Dienst Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leeuwarden

heeft de Werkgroep Stadsarcheologie een kleine verkenning uitgevoerd binnen het pand

‘Het Grietmanshuis’, Bollemanssteeg 64 te Leeuwarden. Aanleiding waren restauratie-

werkzaamheden aan de vloer. Door grote wateroverlast in het souterrain of ‘hooggelegen

kelder’ van het gebouw was onder invloed van het wisselend niveau van het grond-
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waterpeil de plavuizen tegelvloer opgedrukt en waren diverse tegels losgekomen van

hun ondergrond. Voor zover kon worden nagegaan is door opeenvolgende perioden

van flinke regenval onder de vloer een soort ‘eb en vloed’-effect ontstaan waardoor

plaatselijk de ondergrond verder is ingeklonken en ook weggespoeld, waardoor holle

ruimten onder de tegelvloer ontstonden.

Voorafgaand aan de restauratie van de vloer werd ons de mogelijkheid geboden de

ondergrond op de plek waar de meeste verstoring had plaatsgevonden tot een diepte

van ca 35 cm onder het oorspronkelijke vloeroppervlak nader te onderzoeken. Hieraan

lag de gedachte ten grondslag dat er wellicht sprake zou kunnen zijn van de restanten

van een oude waterkelder. Bij het graafwerk golden een aantal restricties: de restauratie-

werkzaamheden mochten niet te lang worden opgehouden en de graafwerkzaamheden

mochten alleen plaatsvinden op de meest verstoorde plek, om de ondergrond van de te

restaureren tegelvloer zo min mogelijk te verstoren.

Op ruim een halve meter uit de achtermuur van het pand werd op geringe diepte een

soort ondiepe, aflopende kelderruimte blootgelegd. Deze ruimte was rondom afgesloten

met (de restanten van) halfsteens muurwerk. Het geheel had een buitenwerkse maat

van 80 bij 185 cm en lag vrijwel evenwijdig aan de muur aan de tuinzijde van het pand.

Nagegaan is of deze ruimte in verbinding stond met de buiten deze muur gelegen regen-

waterput of dat er aanwijzingen waren voor aansluiting op een rioolstelsel, maar iets

dergelijks is niet aangetroffen. Wel zijn, vooral op het diepere gedeelte van het bouwsel in

de daarin gestorte grond wat aardewerk potscherven en dierlijk botmateriaal (slachtafval)

aangetroffen.

Archiefonderzoek leert ons dat de vondsten vermoedelijk dateren van omstreeks

1737 of wat jaren daarvoor, omdat omstreeks die datum een grote verbouwing heeft

plaatsgevonden. Hierbij werden een aantal afzonderlijke, laat zestiende-eeuwse huizen

aan de Bollemanssteeg (zie de kaart van Sems, 1603) tot een geheel verbouwd.

Over de juiste bestemming van de aangetroffen (kelder-)ruimte bestaat geen duidelijk-

heid. Niets wijst erop dat de naar een kant aflopende vloer het gevolg is van een verzakking;

het opgaand metselwerk getuigt van het tegendeel. Voorts kan gesteld worden dat het een

op zichzelf staand bouwsel betreft, omdat geen relatie met enig ander muur- of funderings-

werk is gevonden. Het lijkt erop dat de voorziening uitpandig is geweest.

Romeinse vondsten uit Leeuwarden-Zuiderburen

Gerrit Suierveld

Hoewel provincie en gemeente bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zuiderburen

oog hebben voor de archeologische belangen, blijkt uit recente vondsten dat niet alle

archeologisch vindplaatsen ongeschonden blijven. Zo werd naast een gesloopte boerderij

behalve betrekkelijk veel terpaardewerk een fragment van een kapfibula aangetroffen.

Collega metaalzoeker Luuk Wiersma heeft hier ook Romeinse munten geborgen. Klaar-

blijkelijk heeft de boerderij op een terpje uit de Romeinse tijd gestaan. De vondsten

maken duidelijk dat bij de ontwikkeling van nieuwe wijken ook de nabijheid en de erven

van bestaande boerderijen extra aandacht verdienen, ook wanneer nieuwbouw er (in

eerste instantie) niet is voorzien.
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Scherven uit de Romeinse tijd uit de terp van Pylkwier

Meindert Ley

Bij werkzaamheden aan een nieuwe weg in de nabijheid van de terp van Pylkwier in de

nieuwbouwwijk Zuiderburen, werd een deel van de terpgrond verschoven. Tijdens een

bezoek door schrijver dezes werden aardewerkscherven van het type streepband en het

type kartelrand geraapt. Opvallend was de vondst van een scherfje terra sigilata. Het

scherfje onderstreept nog eens hoe wijd verspreid dit import-aardewerk is geweest, wat

wel iets zegt over de handelsbetrekkingen tussen het Romeinse rijk en de vroegere

bewoners van onze streken. Ook bijzonder was de constatering dat de ondergrond van

de terp uit keizand bestaat. De terp is dus aangelegd op een pleistocene opduiking. Dit is

niet bijzonder, omdat de terp de Glins, in de nabije omgeving, ook op zand is aangelegd.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de zandkop van Glins in het Mesolithicum

bewoond was.

LEEUWARDEN 2004

Angelsaksische scherven uit Teerns

Meindert Ley

Een slootwand in de omgeving van de nieuwe voetbalvelden van Blauw-Wit aan de

Drachtsterweg leverde een aantal aardewerkscherven uit de Angelsaksische periode op.

Dit soort aardewerk wordt herkend aan een bepaalde knikvorm en aan vaak voorkomende

versieringsvormen. De vondsten kunnen worden gerelateerd aan de dorpsterp van

Teerns.

Mesolithische vondsten uit Zuiderburen

Meindert Ley

Schrijver dezes bezocht enkele malen het onderzoek van de mesolithische nederzetting

aan de Waldwei. Opgravingsleidster Janneke Hielkema was steeds bereid iets te vertellen

over de resultaten. Aan het eind van de campagne mocht ondergetekende enkele

nederzettingsrestanten afzoeken. Gewapend met een plamuurmesje lukte het om nog

enkele vuurstenen afslagen te bergen.

Opgraving Grote Kerkstraat 228 te Leeuwarden 

G. van den Berg

Op de locatie Grote Kerkstraat 228, in het oude centrum van Leeuwarden, was een aanbouw

op het achtererf gesloopt en had nieuwbouw een aanvang genomen. Het nog bestaande

hoofdpand heeft thans een monumentale status. Een deel van het opgaande muurwerk

maakt onderdeel uit van een bouwblok van het Dominicanessenklooster, dat van ca

1507 tot 1580 een groot complex vormde. In 1580 werd het klooster opgedeeld in veertien

kavels met woonhuizen, waarvan het onderzochte adres er één is. Sporen uit die periode

zijn nog zichtbaar in het muurwerk van de begane grond. In overleg tussen de gemeente

Leeuwarden en Adema Architecten uit Dokkum is besloten tot het laten uitvoeren van

een archeologische begeleiding door Hollandia cultuurhistorisch onderzoek & archeologie.
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Het betrof de begeleiding van graafwerkzaamheden op het achtererf. Het onderzoek

diende zich te beperken tot de voor de nieuwbouw noodzakelijke ontgravingsdieptes,

waardoor sporen en bodemlagen van vóór de achttiende eeuw buiten bereik bleven.

De begeleiding heeft uitgewezen dat het achtererf in de achttiende eeuw werd

opgehoogd met een dik pakket tuinaarde, waarvan de onderkant door de beperkte ont-

gravingsdiepte niet kon worden waargenomen. In de loop van de achttiende eeuw werd

het woonhuis uitgebreid met een aanbouw, vermoedelijk een (bij)keuken, op een deel

van het achtererf. De aanbouw was toen voorzien van een gotenstelsel voor hemelwater-

afvoer. Het water vloeide af in de richting van een grote bakstenen waterkelder achter

de achtergevel van het oude woonhuis. In de loop van de negentiende en twintigste

eeuw zijn deze archeologische resten afgedekt geraakt door verschillende ophogingsfasen

in de achtertuin.

Opnieuw Romeinse vondsten uit Leeuwarden-Zuiderburen

Gerrit Suierveld

Ook in 2004 moest helaas worden vastgesteld dat ondanks alle zorg voor de inpassing, hier

en daar toch vindplaatsen zijn aangetast. Schrijver dezes heeft de provinciaal archeoloog

hiervan herhaaldelijk op de hoogte gesteld. Deze is hierover met de gemeente in overleg

getreden. Onder de vondsten die in dit jaar als waarschuwing dienden, waren onder

meer twee sestertii en een denarius. 

Deze vondsten passen overigens goed in een steeds vollediger beeld van de bewoning

langs de randen van het terpengebied. Steeds meer muntvondsten duiden erop dat de

bewoners van de overgangsgebieden tussen klei- en veenstreken niet van importen

verstoken bleven. Hoewel het nog steeds niet duidelijk is of hun verblijf zo dicht bij het

veengebied seizoensgebonden was of dat zij hier het gehele jaar door woonden, mag

nu reeds worden vastgesteld dat zij een geintegreerd onderdeel vormden van de gehele

Friese samenleving.

Oude vondsten uit de Heerengracht

Meindert Ley

Van de zoon van de in 2001 overleden amateur archeoloog J. Wagenaar werd door

schrijver dezes een aantal vondsten ontvangen die afkomstig zijn uit de modder van de

voormalige Heerengracht die in 1840 is gedempt. De vondsten zijn in 1978 gedaan in de

bouwput van de parkeergarage onder het Zaailand. De vondsten geven een fraai beeld

van gebruiksvoorwerpen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Het betreffen

loden gewichten, spinsteentjes, kralen, tinnen bikkels, gespen, vishaken, werpkoten,

glasfragmenten, loden kolfslof, houten spoel, visloodjes, knopen etc. Zij vormen een

mooie aanvulling op de collectie van de schrijver. Misschien zou het leuk zijn een overzicht

te geven, in de vorm van een tentoonstelling, van de bezittingen van de hoofdzakelijk

arme mensen die in vroegere eeuwen in deze omgeving woonden.
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Project Grote Kerkstraat 

Thom Zomerschoe

Op verzoek van de Dienst Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leeuwarden

werd, voorafgaand aan de archeologische begeleiding van bureau Hollandia te Zaandijk,

dat in hoofdzaak het achtererf (tuin) buiten de achtergevel van het pand betrof (zie elders

in deze kroniek), binnen, op de begane grond van Grote Kerkstraat 228 door de Werkgroep

Stadsarcheologie verkennend onderzoek gedaan naar restanten van een eerdere (ver-)

bouwfase van het pand. Aanleiding voor de begeleiding vormde de algehele restauratie

en gedeeltelijke herinrichting van het huis en achtererf. Het betreft hier een pand dat

kort na 1507 deel heeft uitgemaakt van het toenmalige klooster van de ‘Witte Nonnen’. 

Het restant van de achtermuur of -fundering bleek te bestaan uit twee zware, uit

kloostermoppen (26 x 12 x 7 cm) opgebouwde stenen muren, koud tegen elkaar gezet,

en voorzien van een raaplaag, met een totaalbreedte van 58 cm. 

Richting voorgevel zijn een tweetal kijkputten gegraven; een tegen de voorgevel

aan, de ander ter hoogte van de voormalige schouw in het midden van de zijmuur. Op een

diepte van respectievelijk -110 cm en -85 cm vanuit het peilniveau op de doorsnede-

tekening van het pand door Adema Architecten te Dokkum werden bakstenen vloeren

(stenen ‘op z’n plat’) aangetroffen. Deze maten lijken aardig overeen te komen met die

van het oplopende vloerniveau van de naastgelegen ‘kelder’ruimte. Dit gegeven, in

combinatie met de constatering aan de straatzijde van het pand dat het straatniveau

ook vanaf 1500 meerdere malen aanzienlijk is verhoogd, doet denken aan een plaatselijk

sterke verhoging van het begane-grond-niveau binnen het pand in de afgelopen vijf

eeuwen. Ook sporen aan de binnenkant van de voorgevel lijken hier op te wijzen.

Op het achtererf werd door onze werkgroep geen onderzoek gedaan. Wel werden

door ons twee hardstenen (blauwstenen) wasbakken aangetroffen die, in omgekeerde

ligging, waren hergebruikt als treden van een trapje dat vanaf het terras naar de destijds

lager liggende tuin leidde. In de eerste helft van de 18e eeuw is de tuin flink opgehoogd

en moet(en) het (de) trapje(s) overdekt zijn geraakt.

Vondsten uit de Bullepolder

Meindert Ley

Op de plek van de afgegraven terp Blitsaerd in de Bullepolder werd een aantal aardige

vondsten uit het begin van de jaartelling gevonden waaronder een spinklos, een fraaie

slijpsteen met slijpsporen, een rondgeslepen doorboorde aardewerkscherf en een scherf

terra sigillata. Dit alles werd gevonden op geploegde grond.

Een zilveren ring uit Swichum

Gerrit Suierveld

In 2004 werd in de omgeving van Swichum een zilveren slangenring gevonden (afb. 24).

De ring doet op het eerste gezicht denken aan een vondst uit de Vikingperiode, maar

voorbeelden van soortgelijke vondsten zijn niet voorhanden. Uit de Romeinse tijd zijn

zowel spiraalvormige als ‘gewone’ slangenringen bekend. Deze ringen droegen doorgaans
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aan beide uiteinde een slangenkop. Toch lijkt ook deze datering niet aan de orde. Na con-

sultatie van Jurjen Bos van de Rijksuniversiteit te Groningen werd duidelijk dat de meest

waarschijnlijke datering van de ring uit Swichum een laat-middeleeuwse is (1450-1500).

Dit komt overeen met de vondstomstandigheden. De ring werd namelijk gedetecteerd

op een plek waar ook kloostermoppen en rooswinkels en laatmiddeleeuws/vroeg

modern scherfmateriaal lagen. Op het perceel werden ook andere metalen voorwerpen

geborgen, waaronder drie stukken boekbeslag en een gelijkarmige fibula gevonden. 

LEEUWARDERADEEL 2003

Bewoningssporen in het centrum van Stiens.

Hijlke Buitenhuis

In het centrum van Stiens werd, in opdracht van de gemeente Leeuwarderadeel, een

terrein voor nieuwbouw in gereedheid gebracht. Op het beoogde terrein, gelegen tussen

de Langebuorren en de Ljipstritte, stond een aantal gebouwen. In overleg met de provin-

ciaal archeoloog heeft ARC bv tijdens de sloop een archeologische begeleiding verricht.

Naar aanleiding van de beperkte resultaten van deze begeleiding werd besloten om na

opruiming van de sloopresten een booronderzoek te verrichten.

In het onderzochte gebied lijkt de bodem te bestaan uit een natuurlijke kleiige

zandafzetting, waarop een ophogingslaag ligt. Deze ophogingslaag kan zijn gevormd

uit plaggen, hetgeen wordt gesuggereerd door de vele dunne bandjes fijne plantenresten,

die hier in voorkomen. Ook de vondst van bot en het regelmatige voorkomen van

houtskoolspikkels in deze laag geven aan, dat deze van antropogene oorsprong is. 

De diepte waarop het bot is gevonden, is tevens de diepte waarop meerdere malen schelp-

resten, grind en houtskool in concentraties aanwezig waren. Ook zijn hierin zo nu en

dan fosfaatvlekken gevonden. Opvallend is dat de laag waarin deze vondsten zijn

gedaan (maximaal 110 cm beneden maaiveld), even diep ligt als de schervenlaag met

streepbandaardewerk en de resten van een gracht die door Elzinga in 1962 bij de rondweg

te Stiens-Noord zijn gevonden. 

Dit wijst erop dat in het verleden deze laag een oud leefoppervlak is geweest. 

De ophogingslaag die op deze laag ligt, kan deel uitmaken van een terp of een laatmiddel-

eeuwse/vroeg Nieuwe Tijdse ophogingslaag voor een boerderij of huis. Omdat het gebied

tussen dit terrein en de kerkterp niet is onderzocht, kan niet worden vastgesteld of het
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hierbij om een onafhankelijke huisterp gaat, of dat dit terrein verbonden is aan de kerkterp.

Datering van de antropogene laag is op grond van het opgeboorde materiaal niet mogelijk.

Een munt van Theoderik de Grote uit Finkum

Tjamme Valk

Soms worden er wel eens vondsten over het hoofd gezien of niet op hun waarde geschat.

Zo ook een muntvondst van Jelle de Vries uit Finkum (afb. 25). We gingen ervan uit dat

deze munt een sceatta van een Engels type moest zijn. Maar Jan Zijlstra heeft ons snel

van onze sceatta afgeholpen. Het bleek te gaan om een kwart siliqua op naam van

Theoderik de Grote (495-534 AD). Dit type is slechts een maal eerder in Friesland opgedoken.

Helaas heeft de munt in de bouwvoor duidelijk te lijden gehad. De metaaldetector heeft

de munt voor verdere aantasting behoed.

LEEUWARDERADEEL 2004

Een zilveren kruisje uit de omgeving van Finkum

Jelle de Vries

Op een afgegraven terp nabij Finkum werd in het najaar van 2004 een zilveren kruisje

gevonden (afb. 26). Op de uiteinden van de armen van het kruisje, dat als hanger dienst

heeft gedaan, bevinden zich kleine knoppen. De armen zelf zijn licht afgerond. In het

midden bevindt zich een rond en iets platter dan de armen geslagen veld dat aan 

beide zijden een gravering van elkaar kruisende lijnen draagt. Het voorwerp verkeert in 

uitstekende staat. Desgevraagd deelde Jan Zijlstra uit Leeuwarden mee dat hij twee

gelijkvormige kruisjes heeft gezien, maar dat die vertind waren. Het kruisje dateert 

vermoedelijk uit de veertiende eeuw.

LEMSTERLAND 2003-2004

De opgraving van een Mesolithische vindplaats te Bantega

Hendrik de Jong en Ronald van der Molen

In juli 2003 begon een archeologische opgraving aan de Bandsloot te Bantega. Het betrof

hier een vindplaats uit de steentijd die beleidsmatig opgegeven was. De vindplaats was
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gelegen op een pleistocene zandrug en was ontdekt tijdens een inventariserend archeo-

logisch onderzoek door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. De aanleiding voor dit

inventariserende onderzoek was een plan tot uitbreiding van Bantega. Bij dit onderzoek

zijn een aantal grondboringen gezet. Op diverse plekken op het terrein werd hierbij een

intact podzolprofiel aangetroffen. In de boringen werden houtskool en artefacten van

vuursteen gevonden. Naar aanleiding van het booronderzoek kwam RAAP tot de conclusie

dat de vindplaats door recente verstoring grotendeels was aangetast, waarop de provincie

de vindplaats beleidsmatig opgaf. Concreet betekende dit dat er juridisch geen grond

meer was om een partij te verplichten om nader archeologisch onderzoek te financieren.

Wel heeft de provincie de gemeente Lemsterland vrijblijvend geadviseerd om het RAAP-

advies, de vindplaats door amateur-archeologen laten onderzoeken, over te nemen. 

Dit laatstgenoemde advies om de vindplaats door amateurs te laten onderzoeken,

houdt verband met het gegeven dat een verstoorde vindplaats niet per definitie geen

wetenschappelijke waarde meer heeft. Artefacten van vuursteen kunnen immers nog

wat zeggen over de datering en de cultuur. Bovendien kan er misschien nog wat over de

aard en omvang van de vindplaats gezegd worden en kunnen er nog enkele onverstoorde

delen in situ aanwezig zijn. Vandaar dat de provinciaal archeoloog het initiatief tot de

zogenaamde opruim-archeologie heeft genomen. Het hele idee van de opruimarcheo-

logie is dat je door het gecontroleerd opruimen van een vindplaats nog het een en

ander over een vindplaats te weten kunt komen. Het gaat hierbij dan niet speciaal om

het verzamelen van objecten die anders verloren gaan, maar meer om het verzamelen

van de daarbij behorende gegevens opdat op basis van die gegevens nog het een en

ander over een vindplaats gezegd kan worden. Volgens de nieuwe monumentenwet

mogen amateur-archeologen tegenwoordig opgravingen doen op geselecteerde gebieden.

Dit is nieuw, want in het verleden was dit juridisch niet mogelijk, hoewel het wel werd

gedoogd. Met name voor de amateur-archeologie biedt deze zogenaamde opruim-

archeologie kansen. Er zijn in Nederland vele vindplaatsen die beleidsmatig opgegeven

zijn. Opgravingen op deze terreinen zullen in de praktijk vrijwel nooit aan de orde zijn,

omdat commerciële bureaus te duur zijn en omdat het rendement meestal laag zal zijn.
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De gemeente Lemsterland volgde het advies op en ondersteunde de opgraving door

een graafmachine beschikbaar te stellen en door de opgraving te voorzien van een che-

misch toilet en een opbergruimte voor het gereedschap. Ook moet de toenmalige eige-

naar van het perceel, de familie De Jong, genoemd worden. De familie heeft het ter-

rein, zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenover stond, beschikbaar

gesteld voor het onderzoek. Dit is lovenswaardig en het is aan haar te danken dat de

vindplaats nog gedocumenteerd kon worden. De opgraving is uitgevoerd door het

Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy. In opdracht van de provincie begeleidde

RAAP de opgraving. RAAP en provincie zorgden ook voor het benodigde gereedschap.

De provincie vergoedde tevens de reiskosten van de deelnemers.

De opgraving in Bantega begon met het uitzetten van een meetsysteem. Tijdens de

opgraving moesten er namelijk aan de hand van dit systeem een aantal vierkante-

metervakken uitgezet worden. De uitgegraven grond moest nat gezeefd worden. 

De eerste prioriteit was het bepalen van de periferie van de vindplaats. Dit deden we

door de vierkante-meterputjes op een aantal willekeurige plekken te plaatsen en te

onderzoeken (afb. 27). 

Gedurende het onderzoek werd al snel duidelijk dat de loodzandlaag ter plaatse

goed geconserveerd was. Ook werd er veel houtskool en vuursteen gevonden. Verder

werden er ook nog sporen van vuurhaarden aangetroffen. Dit was het punt, waarop wij

ons begonnen af te vragen of het wel verantwoord was om met deze opgraving verder

te gaan. De vindplaats was duidelijk minder verstoord dan aangenomen. Er volgde

overleg met de provinciaal archeoloog. Op zijn beurt voerde de provinciaal archeoloog

weer overleg met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Een

mogelijkheid was om de Groninger Universiteit bij het onderzoek te betrekken. Vanwege

het drukke studieprogramma op de universiteit was dit helaas niet mogelijk. Omdat
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planinpassing ook niet meer aan de orde was werd door de provinciaal archeoloog, in

overleg met de ROB, besloten dat het Argeologysk Wurkferbân de opgraving mocht

afmaken. Hiervoor werd een programma van eisen opgesteld.

Volgens het programma van eisen moest de vindplaats nu opgegraven worden in

vakjes van 50 bij 50 centimeter. Al met al is dit een heel werk geweest. Ruim tweehonderd

vierkante meter werd op deze wijze opgegraven en vervolgens nat gezeefd. Het betreft

hier niet alleen vakjes met veel vondsten, maar ook vakjes die helemaal vondstloos

waren. Ook werden er profielen gedocumenteerd (afb. 28). Het valt de vaste vrijwilligers,

die hier ongeveer anderhalf jaar lang in weer en wind aan het werk geweest zijn, dan

ook te prijzen dat ze hun werk hebben afgemaakt. 

Tijdens het onderzoek zijn er honderden afslagen en splinters van vuursteen gevonden.

Ook zijn er werktuigen zoals spitsen en schrabbers gevonden. Over precieze aantallen

valt nog niet veel te zeggen, omdat de uitwerking van al dit vondstmateriaal eigenlijk

nog moet beginnen. Bot is tijdens het onderzoek helaas niet aangetroffen. Door het

veen en het zand is deze vondstcategorie namelijk vergaan. Wel krijgen we waarschijnlijk

informatie over het landschap. Peter Vos van TNO heeft namelijk een aantal bodem-

monsters genomen die ons meer kunnen vertellen over het landschap tijdens het

Mesolithicum. In een volgende kroniek zullen we op de resultaten van dit onderzoek

terugkomen.

De opgraving is inmiddels afgelopen. Wij kunnen concluderen dat het onderzoek van

RAAP een foutief beeld heeft opgeleverd over de bodemgesteldheid van de vindplaats,

maar ook dat dit foutieve beeld niet aan RAAP verwijtbaar is. In het noordelijke gedeelte
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van het terrein, daar waar RAAP een boorraai heeft geplaatst, is gebleken dat de vind-

plaats aldaar is bewerkt met een woelpoot en dat de pleistocene zandrug door egalisatie-

werkzaamheden is afgetopt. Als de boorraai een paar meter zuidelijker gelegen had,

was RAAP waarschijnlijk tot een andere conclusie gekomen. De opgraving heeft namelijk

aangetoond dat de vindplaats, daar waar deze niet afgetopt en geëgaliseerd is, van goede

kwaliteit is. Bij het onderzoek van RAAP is om de 50 meter een boring gezet. Voor vind-

plaatsen uit de steentijd blijkt deze boorinterval nu te grof. Een boring om de 10, en

misschien zelfs wel om de 5 meter, lijkt ons beter. Op deze wijze zullen we een beter

beeld van de bodemgesteldheid en dus de archeologische potentie van vindplaatsen

krijgen. Of dit allemaal haalbaar is, is natuurlijk de vraag want een dergelijk onderzoek

betekent een forse kostenverhoging. Een alternatief kan zijn, dat als er aanwijzingen

zijn voor een vindplaats uit de Steentijd er naast het booronderzoek een aantal kleine

kijkgaatjes gegraven moeten worden. De kans om tijdens booronderzoek vuursteen te

vinden is namelijk behoorlijk klein. Het graven van proefputjes op plaatsen waar zich

mogelijk steentijdvindplaatsen bevinden, zal de kwaliteit en betrouwbaarheid van

inventariserend onderzoek zeker ten goede komen. We moeten in ieder geval voorkomen

dat vindplaatsen zonder enige vorm van documentatie verdwijnen.

Tot slot willen we opmerken dat het initiatief van de provinciaal archeoloog met

betrekking tot de opruimarcheologie zeker een vervolg verdient. Op deze wijze kan

getoetst worden of vindplaatsen inderdaad beleidsmatig opgegeven kunnen worden.

We moeten hierbij echter niet vergeten dat de groep van amateur-archeologen maar

klein is. Projecten in het kader van de opruimarcheologie moeten dus kleinschalig van

aard zijn. De opgraving in Bantega heeft behoorlijk wat tijd en energie gekost. In het

kader van de opruimarcheologie lijkt het ons niet gewenst dat er in de toekomst meer

van dergelijke projecten komen. Het project in Bantega was grootschalig, maar we moeten

natuurlijk niet vergeten dat de vindplaats bedreigd werd door nieuwbouw. Dit recht-

vaardigt dan ook de geleverde tijdsinvestering, omdat dit de laatste kans was om de

vindplaats te documenteren. Al met al zijn er in Bantega toch een behoorlijk aantal

gegevens gered voor het nageslacht!

LITTENSERADIEL 2003

Hernieuwd archeologisch onderzoek in de terp Hoxwier te Mantgum.

Annet Nieuwhof en Sierd Jan Tuinstra

De terp op het stateterrein Hoxwier is in de 19e eeuw afgegraven tijdens de winning van

terpaarde. Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw waren leden van de

archeologische amateurvereniging Arghis actief op het stateterrein. Zoekend naar de

restanten van de voormalige state troffen zij in de resterende terpzool Romeinse munten

en scherven terra sigillata aan. Tevens ontdekten zij de resten van een omgrachte stinswier.

Deze activiteiten werden in juni 2001 gevolgd door een aanvullend archeologisch

onderzoek (AAO) door ARC bv. Dit onderzoek had ten doel meer duidelijkheid te krijgen

over de relatie in ruimte en tijd tussen de terp en de middeleeuwse stinswier. Naast enig

Romeins materiaal (terra sigillata en enkele munten) werd in de noordwestelijke hoek
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van het terrein veel terpaardewerk aangetroffen, uit de periode van ongeveer 200 voor

Chr. tot 200 na Chr. Vermoedelijk heeft zich hier de kern van de terp bevonden. Omdat

Romeins importmateriaal uit een betrouwbare context in Friesland zeldzaam is, werd

aanbevolen het terprestant archeologisch te beschermen.
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Het stateterrein werd opnieuw onderzocht door ARC bv in april 2003 en ditmaal richtte

het onderzoek zich op de locatie van de zeventiende- of achttiende-eeuwse state. Deze

opgraving gebeurde in opdracht van dhr. N.J. Swierstra en Architectenburo Syb C.

Eldering bv. te Wieuwerd. Tijdens dit onderzoek vond ook, in opdracht van de provincie

Friesland en het Wetterskip Marne-Middelsee, een archeologische begeleiding van de

werkzaamheden plaats ten behoeve van de nieuwe vaart in de nabijheid van het restant

van de terp.

Uit de opgraving en eerdere onderzoekingen blijkt dat de eerste middeleeuwse

eigenaren van Hoxwier een stins bewoonden, die was gebouwd op een kleine terp, een

stinswier. Naast deze stins bevond zich een boerderij op een voorhof. Het is mogelijk

dat deze op dezelfde plaats stond als zijn opvolgers, op het zuidelijke deel van het huidige

stateterrein. Een stelsel van grachten (I, II, III en V; zie afb. 29) omringde de boerderij.

De dendrodateringen van de brug die werd aangetroffen in de zuidelijke gracht (II; zie

afb. 30), en van de beschoeiing van de gracht (III) die langs de stinswier liep, wijzen erop

dat er waarschijnlijk al in de loop van de vijftiende, maar zeker aan het begin van de

zestiende eeuw, een omgrachting bestond die wat vorm betreft vergelijkbaar was met

die van de latere state. De dateringen van het in oude en nieuwe grachten gevonden

aardewerk ondersteunen deze stelling.

Tegen de tijd dat de bewoners van Hoxwier het nodig vonden hun stins in te ruilen

voor een state, ergens in de zeventiende eeuw, was de voorhof waarschijnlijk de meest

logische plek om de state te bouwen. Hierbij is het terrein opnieuw ingericht en in 

westelijke richting uitgebreid dan wel opgeschoven. De noord-zuidgracht (I) in de

westzijde van het terrein werd daarbij geheel gedempt, de gracht (V) langs de oostzijde
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van het terrein werd versmald. Tegelijkertijd werd de gracht (II) die onder de brug door

liep gedeeltelijk gedempt en versmald. De bovenzijde van de brug werd afgebroken en

over het brugrestant werd een aarden dam aangelegd. Ook werd een nieuwe, oost-west

lopende gracht (VIz) gegraven aan de smalle zuidkant van het terrein, waarin een tweede

dam, waarschijnlijk met een poortgebouw, toegang bood tot het stateterrein. 

Ook in de zuidwesthoek van het grachtensysteem veranderde het een en ander.

Hier werd een grote, maar ondiepe waterpartij (IV) gegraven, waar zowel de binnen- als de

buitengracht (II en VI) in uitmondden, en die misschien een uitloop had in de Mantgumer-

vaart, evenals de oudere oost-west gracht (II). Misschien was hier een aanlegplaats,

geschikt voor platbodems. De nieuwe gracht (VIz), gegraven vanaf de pas gebouwde dam,

was onderdeel van een geheel nieuwe ringsloot (VI), dezelfde sloot die nu nog steeds

aanwezig is. Waarschijnlijk werden tussen ringsloot en buitenste sloten bomen geplant,

waarmee het terrein door een bomensingel werd omgeven. Wie het stateterrein bezocht

moest een dam en een poortgebouw passeren; aan de linkerkant kon men de kleine

haven of vijver zien liggen.

Op archeologische gronden kan gesteld worden dat de herinrichting van het terrein,

en daarmee de bouw van de state, niet veel eerder kan hebben plaatsgevonden dan

ongeveer in het midden van de zeventiende eeuw. Deze datering kan gekoppeld worden

aan een historische bron, namelijk de verkoopakte aan de familie Van Aylva uit 1657.

Deze akte beschrijft het gehele terrein, waarbij duidelijk wordt dat op dat moment in

ieder geval de poort, de binnen- en buitengrachten en de singel aanwezig waren. Er is

in de akte sprake van een ‘heerlijcke huisinge', waarschijnlijk de state. De herinrichting

van het terrein en de bouw van de state moeten, gezien dit document, dus vóór 1657

hebben plaatsgevonden. De state kan toen nog niet erg oud zijn geweest. Een detail

hierbij is dat volgens aantekeningen in de koopakte het terrein zwaar belast was met

hypotheekschuld. Wellicht was deze schuld het gevolg van de investeringen in de

nieuwbouw van de state en zagen de toenmalige eigenaren zich gedwongen hun nieuwe

state al snel van de hand te doen.

Een recente poging tot reconstructie van de state op basis van de tekening van 

Stellingwerf uit 1722 wijst erop dat de afgebeelde stijlelementen gebruikelijk waren vanaf

de late zestiende en gedurende de gehele zeventiende eeuw. Dit maakt een zeventiende-

eeuwse bouw nog waarschijnlijker. Interessant is dat enkele van de natuurstenen orna-

menten uit de gevel tijdens een eerdere onderzoekscampagne werden teruggevonden

in de noordelijke oost-westgracht (III). De vraag blijft echter of de tekening van Stelling-

werf ook maar enigszins betrouwbaar kan worden geacht.

In hoeverre de state in 1657 voltooid was, is niet zeker. Zeker is dat de familie Van Aylva,

die in 1657 eigenaar van het terrein werd, het één en ander aan de state heeft laten

doen. Dit is af te leiden uit de vondst van een stuk gebrandschilderd raamglas tijdens

de eerste amateur-campagne. Hierop was een stuk tekst zichtbaar, namelijk ‘VAN AYL’,

te reconstrueren als Van Aylva . In 1665 verkocht ook deze familie Van Aylva de state

weer. In het midden van de zeventiende eeuw vonden op het stateterrein activiteiten

plaats, maar waarschijnlijk werd het weinig echt bewoond. Mogelijk ligt hier de verklaring

voor het vrijwel ontbreken van vondstmateriaal uit het midden van de zeventiende eeuw.
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De archeologische begeleiding van het graven van de nieuwe vaart leverde een grote

hoeveelheid grondsporen en vondstmateriaal op. Het vondstmateriaal kon worden

gedateerd in de periode tussen 200 vóór en 200 na Chr. De datering van de terp naar

aanleiding van het archeologisch onderzoek op het stateterrein werd daarmee bevestigd.

Romeins importmateriaal werd echter niet aangetroffen. De sporen behoorden waar-

schijnlijk tot de randzone van de terpnederzetting en lagen niet op de terp zelf. Deze

terpnederzetting moet daarmee echter wel een aanzienlijk grotere omvang hebben

gehad dan het reeds bekende restant op het stateterrein. Het is waarschijnlijk dat niet

alleen aan de onderzochte noordwestzijde, maar ook aan de noordzijde van de bekende

terp nog resten van deze terpnederzetting aanwezig zijn. Aan de oostzijde en zuidzijde

zullen deze echter grotendeels verdwenen zijn door de eeuwenlange bewoningsactivi-

teiten op het stateterrein.

LITTENSERADIEL 2004

Baard

Michiel Huisman

Naar aanleiding van de vernieuwing van een groot aantal rioolleidingen in de dorpskernen

van Littenseradiel hebben Arcadis en de gemeente Littenseradiel opdracht gegeven aan

ARC om een verkennend booronderzoek uit te voeren aan de Tongerswei te Baard. Dit is

een straat die gelegen is direct tussen de kerk, gelegen op het terprestant, en het afgegraven

speelveld ten zuiden daarvan. In de meest oostelijke boring werd een slappe humeuze

vulling aangetroffen, die werd geinterpreteerd als de vulling van een mogelijke ringsloot

van de dorpsterp. Daarom zijn tijdens de daadwerkelijke aanleg van de riolering ter plaatse

waarnemingen gedaan. Hierbij bleek het uiteindelijk een afvalkuil uit de zeventiende-

achttiende eeuw te betreffen. 

Begeleiding aanleg watergang Hoxwier

Michiel Huisman

Als sluitstuk in een reeks van archeologische onderzoeken op en rondom het stateterrein

Hoxwier heeft ARC in 2004 de aanleg van een verbrede watergang door het Wetterskip

archeologisch begeleid. Omdat het tracé van de watergang grotendeels overlapte met

de loop van de oostelijke en zuidelijke omgrachting van de voormalige state is de

grachtvulling relatief zorgvuldig en in segmenten gescheiden verwijderd. Hierbij is een

grote hoeveelheid vondstmateriaal geborgen. Het betreft voornamelijk aardewerk uit

de periode van de Late Middeleeuwen tot de negentiende eeuw. De jongste vondsten

kunnen worden geassocieerd met de boerderij die de state opvolgde. Daarnaast werden

ook enkele leren schoenen aangetroffen en één wel heel bijzonder stuk: een koperen

ketel (afb. 31).

Deze ketel was door het gewicht van de grond grotendeels in elkaar gedrukt. 

Na vakkundige restauratie door de firma Archeoplan werd al snel duidelijk waarom dit

het geval was: de ketel was namelijk tot de draad versleten. Ondanks dat er minstens

twintig verschillende reparaties zijn aan te wijzen, is op diverse plaatsen het koper zo dun
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als papier. In dit stadium was er geen redden meer aan en is het stuk dus weggegooid.

Desondanks is het een zeer zeldzame vondst; koper was relatief kostbaar en daarom

werden oude voorwerpen bijna altijd omgesmolten. Archeologische parallellen zijn

dan ook nauwelijks voorhanden. Aan de hand van literatuuronderzoek kon de ketel echter

toch worden gedateerd. De zeventiende-eeuwse schilder Jacob Delff was gespecialiseerd

in het afbeelden van keukenstillevens en heeft op ten minste twee schilderijen een nagenoeg

identieke ketel afgebeeld (afb. 32).
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Gouden munten van de Goudberch van Huins

Arent Pol

Eind april 2004 vond Jappie Karsten op het erf van dorpsgenoot Jan Reinsma in Huins

op slechts 20 centimeter diepte 31 gouden munten uit de periode 1450-1530 (afb. 33).

De vinder heeft de vondst, conform de Monumentenwet, gemeld bij de burgemeester

van Littenseradeel. Deze heeft vervolgens contact opgenomen met de provinciaal

archeoloog, die daarna de vondst voor documentatie en analyse doorgaf aan het Geld- en

Bankmuseum te Utrecht.

De jongste of sluitmunt is zeer waarschijnlijk de Keulse goudgulden uit het jaar 1527 –

de kans bestaat dat een van de (ongedateerde) carolusguldens nog iets jonger is, maar

dat is niet met zekerheid vast te stellen. Al met al kan aangenomen worden dat de schat

in de jaren dertig van de zestiende eeuw werd verborgen. In Friesland zijn muntvond-

sten met alleen gouden munten zijn in de zestiende eeuw zeer schaars: na de schat van

Piaam 1998 is Huins 2004 de tweede vondst in de provincie die uitsluitend goud bevat.

De samenstelling van deze nieuwe muntschat is als volgt:

Bourgondische Nederlanden

Philips de Goede

leeuw 1454-1460 6

Philips de Schone

philippusgulden 1496-1506 5

Karel V

philippusgulden 1506-1520 2

carolusgulden 1521-ca.1545 2

Engeland

Edward IV

ryal 1465-1468 6

Hendrik VIII

angel 1509-1526 3
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33 Een van phillipusguldens uit de goudschat

te Huins (scan: Rintje Hellingwerf, Provincie

Fryslân)



Spanje

Ferdinand & Isabella

ducado, Valencia 1475-1496 1

excelente, Sevilla 1497-1504 1

Duitse Rijk

Frankfurt, Frederik III

goldgulden 1451-1490 1

Keulen, Herman van Wied

goldgulden 1527 1

Bremen, Hendrik van Schwarzburg

goldgulden 1463-1496 1

Münster, Hendrik van Schwarzburg

goldgulden 1466-1496 1

Neurenberg, stad

goldgulden 1516 1

In 1541 werden de koersen van het circulerende geld opnieuw vastgesteld en gerekend

naar deze door Karel V afgekondigde valuatie bedroeg de waarde van de schat destijds

ruim 69 gulden:

6 leeuwen à 44 stuivers 264

7 philippusguldens à 25 stuivers 175

2 carolusguldens à 20 stuivers 40

6 ryals à 851/2 stuivers 513

3 angels à 57 stuivers 171

2 ducados / excelentes à 39 stuivers 78

5 goldgulden à 28 stuivers 140

----------------- +

1.381 stuivers =

69 gulden en 5 stuivers.

De goudvondst van Huins vertegenwoordigde destijds een aardig bedrag, maar kan

beslist geen grote schat genoemd worden. De muntvondst Feerwerd 1977 (Gr.) behelsde

met 649 philippusguldens het beduidend grotere kapitaal van ruim 800 gulden – de 69

gulden van Huins kwam eerder in de buurt van wat een geschoold arbeider in een jaar

verdiende. Uit financiële gegevens die betrekking hebben op het Hasker Convent valt

op te maken dat dit Friese klooster rond 1510 zo’n 330 gulden per jaar beurde voor de

huuropbrengst van al haar landerijen. Aan zekere ‘grote Jetse’ werd 300 stuivers per jaar

betaald, andere werknemers verdienden tegen de 200 stuivers per jaar. In 1515 bedroeg

het dagloon voor maaien 8? stuiver, zodat voor 69 gulden 162 dagen gemaaid moest

worden – met zwaar werk was ‘Huins’ dus sneller verdiend. Een ton tarwe kostte 30 stuiver,

een ton boter 8 gulden (bron: Postma, Vrije Fries 1935, met dank voor deze verwijzing aan

prof.dr. J.A. Mol).
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In de provincie Fryslân zijn uit de eerste helft van de zestiende eeuw nauwelijks schat-

vondsten bekend geworden die gouden munten bevatten. Naast Huins zijn dat alleen Piaam

1998 (1508: 36 goud), Mantgum 1865 (1510: 4 goud 12 zilver) en Wirdum 1893 (1521: 4 goud

14 zilver) – alle andere schatvondsten in deze provincie, van de late Middeleeuwen tot en

met het derde kwart van de zestiende eeuw, bevatten uitsluitend zilveren munten.

Zilveren munten uit Kubaard

Gerrit Suierveld

In augustus 2004 werd in verband met vernieuwingswerkzaamheden begonnen met het

uitgraven van de grond uit de kerk van Kubaard. Met behulp van de metaaldetector is er

tijdens deze verbouwing door schrijver dezes intensief naar metalen voorwerpen gezocht.

Verreweg de meeste gevonden metalen voorwerpen betroffen munten. In totaal zijn er meer

dan honderd munten gevonden, waarvan vele in slechte staat verkeren. Vermeldens-

waard zijn wel een aantal zestiende-eeuwse zilveren munten uit één en dezelfde storthoop.

Eén van deze zilveren munten is een halve stuiver uit Leeuwarden (afb. 34). Jan Stuurman

van het Geld- en Bankmuseum heeft de halve stuiver nader bekeken en komt tot de conclusie

dat de munt uit de periode 1580-1590 moet dateren. Deze halve stuivers waren altijd

heel zeldzaam, maar raken dankzij de metaaldetector meer en meer bekend. Ook kon een

denier uit Arnhem (afb. 35) worden geborgen, geslagen onder Otto II (1229-1271), alsmede

een stuiver van Eduart als regent van Gelre geslagen te Roermond (1353-1360).
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34 Voorzijde van de halve stuiver uit Leeuwarden,

gevonden te Kubaard (foto: Gilles de Langen,

Provincie Fryslân)

35 Voorzijde van de denier van Otto II uit Kubaard

(foto: Gilles de Langen, Provincie Fryslân)



MENALDUMADEEL 2003

Een archeologische bouwbegeleiding aan de Lautawei 

Jeroen Vaars

Op 18 augustus en 13 oktober 2004 werd door Hollandia Archeologie een archeologische

begeleiding uitgevoerd bij het aanleggen van de bouwputten ter plaatse van de percelen

Lautawei 9a, 9b en 9c te Wier. Deze percelen maken deel uit van een archeologisch wettelijk

beschermd monument met nummer 5H-001. Het monument betreft een terp, daterend

uit de ijzertijd, welke op de nominatie staat om te worden afgevoerd van de lijst van

wettelijk beschermde monumenten, onder meer vanwege de slechte kwaliteit van het

terrein. Onderzoek door RAAP heeft deze slechte conservering al in 2001 aangetoond.

De diepte van de ontgravingen in de bouwputten varieerde tussen 0,20 en 0,90 meter

onder het maaiveld (circa 0.95 meter + NAP), afhankelijk van de hoogte van het maaiveld

ter plaatse. Tot op de maximale diepte van de ontgraving bevond zich een ophogingslaag

bestaande uit bruin siltig zand met als bijmenging schelpen en puinfragmentjes.

Archeologische sporen en/of vondsten werden niet aangetroffen. Op grotere diepte

kunnen nog wel archeologische resten worden verwacht uit de late Middeleeuwen en

vroegere perioden.

Een halffabrikaat onder Schingen

Johan Koning

Onder Schingen werd door Henk de Graaf uit Menaldum een bronzen kraalvormig

voorwerp gedetecteerd. De buitendiameter meet 15 mm bij een binnendiameter van 6

mm. Het betreft hier echter geen kraal, aangezien het voorwerp niet gesloten is. Er zit

namelijk een opening in van 1 mm. De uiteinden lopen puntvormig uit naar deze opening.

Op de zijkanten van het voorwerp zien we duidelijke bewerkingssporen. We kunnen er

dan ook vanuit gaan dat dit een halffabrikaat moet zijn. De datering van het voorwerp

is moeilijk, maar zal in ieder geval tussen de 800 en 1200 na Chr. liggen.

Kruisfibula onder Menaldum

Johan Koning

Even onder Menaldum werd door schrijver dezes een bronzen kruisfibula gevonden.

De glaspasta was helaas uit de fibel verdwenen. Het kruis met op de uiteinden van de

armen een stip, heeft een gat in het midden. Waarschijnlijk is het voorwerp later als

hanger hergebruikt. De fibula is te dateren rond 850/900 na Chr.

Mesheftbekroning onder Slappeterp

Johan Koning

Op een akker onder Slappeterp vond Henk de Graaf uit Menaldum een koperen mestheft-

bekroning. Hierop zien we een weinig voorkomende afbeelding, te weten een banderol

of tekstrol met gotische letters. De vondst dateert uit het einde van de vijftiende of het

begin van de zestiende eeuw.
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Muntfibula fragment tussen Slappeterp en Menaldum

Johan Koning

Tussen Slappeterp en Menaldum detecteerde Henk de Graaf uit Menaldum een fragment

van een bronzen muntfibula. Helaas is de afbeelding niet meer goed te beschrijven. Het

fragment van de muntfibula is te dateren in de elfde eeuw.

Een sceatta onder Slappeterp

Johan Koning

Op een pas gerooide akker onder Slappeterp werd door Henk de Graaf uit Menaldum

een zilveren sceatta van het stekelvarkentype gedetecteerd. Op de keerzijde zien we

runenschrift binnen een vierkant. De munt, die uit circa 700 dateert, is ondertussen

aangemeld bij de ROB.

Spinsteen onder Menaldum

Johan Koning

Dit spinsteentje van grijsbakkende klei, werd door Henk de Graaf uit Menaldum met

het blote oog gevonden tijdens het zoeken met de metaaldetector onder Menaldum.

Het spinsteentje is te dateren rond de veertiende eeuw.

Terpbewoning in de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd te Dronrijp

Janneke Hielkema

Aan de oostzijde van Dronrijp bevindt zich de nieuwbouwwijk ’t Fugellân. Ten oosten

van deze nieuwe wijk wilde de gemeente Menaldumadeel de aanwezige vaart verbreden

tot een grote waterpartij. In de zomer van 2001 hebben enkele amateur-archeologen op

het toen braakliggende terrein van de toekomstige waterpartij grote hoeveelheden aarde-

werkscherven verzameld. De aard en de hoeveelheid van het verzamelde vondstmateriaal

was zodanig, dat het vermoeden rees dat er op dit terrein zich de restanten van een tot

nog toe onbekende terp bevonden.

Nadat de vindplaats bij de gemeente en de provinciaal archeoloog van Friesland

was gemeld, werd besloten om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek

is uitgevoerd van 1 tot en met 3 oktober 2001. De resultaten van dit onderzoek toonden

aan dat het hier inderdaad om de restanten van een terp ging, daterend uit de Romeinse

Tijd. Aangezien de terprestanten door de aanleg van de waterpartij verloren zouden gaan,

werd besloten om de terp door middel van een definitieve opgraving nader te onder-

zoeken. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door ARC.

De vindplaats ligt achter de zuidwest-noordoost georiënteerde kwelderwal van Baijum,

Dronrijp en Menaldum. De vroegste terpen op deze kwelderwal dateren uit de derde-

vierde eeuw voor Chr. In de omgeving van Dronrijp zijn meerdere terpen bekend. In het

verleden zijn in de omgeving onder andere geimporteerd Romeins aardewerk (terra

sigillata) en een muntschat uit de zevende eeuw na Chr. gevonden. Over de bewoning

in het gebied achter de kwelderwal is nog weinig bekend.

Noordelijk en noordwestelijk van de onderzoekslocatie ontwikkelden zich in de

IJzertijd kwelderwallen. De plaats Dronrijp zelf ligt op één van deze ruggen en het
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36 en 37 Vlakken 1 en 2 van de opgraving te Dronrijp (kaarten: B. Schomaker, ARC)



onderzochte terrein ligt net ten zuidoosten van deze rug. Als gevolg van de land-

inwaartse ligging lag de terp vrij beschut tegen de westerstorm. Tijdens storm liep het

gebied rustig onder water; erosie vond niet of nauwelijks plaats mede doordat ook de

kweldervegetatie de sedimenten kon vasthouden. De waterhoogten zullen tijdens

extreme stormen maximaal tot één meter boven het kwelderoppervlak gestegen zijn.

Het overgrote deel van het jaar lag de kwelder evenwel droog. Dit kwelderlandschap

was een gunstige omgeving om te gaan wonen en werken; de grond was vruchtbaar en

er kon goed vee gehouden worden. Voorwaarde voor bewoning was natuurlijk wel het

opwerpen van een terp, gezien het feit dat het gebied een aantal malen per jaar onderliep.

De begroeiing in het gebied bestond hoofdzakelijk uit grassen; op de hoger liggende

delen van de terp konden waarschijnlijk ook lage struiken en bomen groeien. Uit de

landschapsgenese van Westergo kan worden opgemaakt dat de kwelder rond het

onderzochte terrein vanaf ca. 500 voor Chr. (midden-IJzertijd) een goed woon- en

werkgebied was voor de mens. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn echter geen

aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van mensen in deze periode. De oudste

vondsten stammen uit de periode 200 voor Chr. tot 50 na Chr. Omdat er echter geen

bewoningssporen uit deze periode zijn aangetroffen, blijft het onduidelijk, waaruit de

menselijke aanwezigheid op deze plaats precies bestond. In ieder geval is het gebied

opgehoogd, om het geschikt te maken voor bewoning. Mogelijk zijn de bewoningssporen

behorende bij deze periode door latere activiteiten verstoord.

In de daarop volgende periode vindt uitbreiding van de terp plaats. De kern van de

bewoning zal in deze periode nabij een cluster van waterputten en kuilen in het opgra-

vingsterrein gezocht moeten worden (afb. 36 en 37). De aard en de hoeveelheid van het

vondstmateriaal is zodanig, dat aan een periode van intensieve bewoning gedacht

moet worden. Tijdens het onderzoek zijn geen sporen van huizen of bijgebouwen aan-

getroffen.

Met name de overweldigende hoeveelheid aardewerk op deze vindplaats is niet

goed verklaarbaar. Er vanuit gaande dat niet de hele terp is opgegraven en dat slechts

een selectie van het aanwezige materiaal kon worden gedocumenteerd, moet er op zijn

minst 600 kilo aardewerk aanwezig zijn geweest. Vergeleken met andere terpen uit

deze periode is dit erg veel. Er zijn geen aanwijzingen dat het aardewerk ter plaatse is

geproduceerd. Mogelijk bevonden de ovens voor aardewerkproductie zich op een

hoger, niet meer aanwezig niveau. Helaas was het binnen het onderzoekskader niet

mogelijk om het aardewerk gedetailleerd uit te werken. Dit had onder meer kunnen leiden

tot een betere chronologie van het aardewerk en ook tot een betere datering van de

bewoningsactiviteiten op dit terrein. Naast scherven van gebruiksaardwerk zijn er ook

enkele interessante keramische artefacten gevonden. Uit de vondst van een weefgewicht

blijkt bijvoorbeeld dat ter plaatse textielproductie is geweest. 

Uit het faunamateriaal blijkt dat de nadruk lag op veeteelt. Er werden voornamelijk

runderen en in geringere mate schapen/geiten en varkens gehouden. Deze dieren 

werden voornamelijk voor de slacht gehouden. Door de manier van vondsten verzamelen

(er is niet gezeefd) kon er geen informatie worden verkregen met betrekking tot vogel-

of visvangst.
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Het metaalonderzoek heeft voorwerpen opgeleverd van brons, tin, lood en ijzer. Uit de

bronzen spiegel en het fragment van een draadfibula blijkt dat er contacten met de buiten-

wereld zijn geweest. Een loden spinsteen vormt een aanwijzing dat ter plaatse wol is

gesponnen. IJzerslakken wijzen op ijzerproductie. Men heeft ook lood bewerkt.

Samenvattend kan gezegd worden dat we op deze vindplaats te maken hebben met

een agrarische nederzetting, die tussen 200 voor en 300 na Chr. bewoond is geweest.

Waarschijnlijk was de nederzetting zelfvoorzienend. De bewoners hielden vee, voorna-

melijk voor de slacht, maar er werd ook wol verwerkt tot textiel. Daarnaast werd ook

aan ijzerproductie gedaan en lood bewerkt. Uit de metaalvondsten blijkt verder dat de

bewoners van de terp (handels)contacten onderhielden. Hoewel aardewerk in grote

hoeveelheden is gevonden, zijn er geen aanwijzingen voor productie ter plaatse. 

Een versierde steen onder Slappeterp.

Johan Koning

Onder Slappeterp werd tijdens het zoeken met de metaaldetector door Henk de Graaf

een fragment van een rood gebakken steen opgeraapt. De maten van het object zijn 5 x

3,5 x 2 cm. Bij nadere bestudering bleken hier bloemmotieven in te zijn aangebracht.

De omtrek van de bloemen meten 1,5 cm. Waarschijnlijk is het stuk te dateren in de late

Middeleeuwen.

Vondsten uit Menaldum

J. Postma

Ook in het jaar 2003 gaf een terp nabij de Sanwei te Menaldum weer enkele van zijn

geheimen prijs. Hoewel van deze terp ook enkele Romeinse vondsten konden worden

geborgen, ligt het zwaartepunt van de dateringen toch in de Karolingische tijd. Dit is

wellicht een teken dat de eronder liggende Romeinse lagen nog (gedeeltelijk?) intact

kunnen zijn of dat de terp in de Karolingische tijd tot volle bloei kwam.

De vondsten uit de Karolingische tijd betroffen een gelijkarmige fibula van het

zogenaamde ‘strikjes’ type, een helaas gehalveerde schijffibula met rode glaspasta met

kruismotief, een kleine schijffibula met Maltezer kruis opgevuld met rode glaspasta, en

klein leerbeslag in kruisvorm. Tevens werden een benen weefgewicht van nog onbekende
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38 Voorzijde van de penning van Dirk VI van Kleef,

uit de omgeving van Menaldum (foto: Johan Postma,

Menaldum)



datering, een ijzeren kruisboogpijlpunt uit de vijftiende eeuw, een gehalveerde penny uit

de dertiende eeuw en een hartjesinsigne uit vermoedelijk de vijftiende eeuw aangetroffen.

Bovendien werd in de buurt van de plaats waar in 2002 een archeologisch boor-

onderzoek is uitgevoerd, op een nog aan te leggen industrieterrein in Menaldum, een

kleine schijffibula met een ontbrekende centrale steen aangetroffen. Dit terrein is overigens

op grond van het booronderzoek aangeduid als archeologisch waardevol en zal (voorlopig?)

niet worden bebouwd.

Ook in het jaar 2004 werd deze terp weer bezocht. Vondsten uit de Romeinse tijd

betroffen onder meer één fragment van een Romeins prikspoor en een gevierendeelde

Romeinse denarius van Antoninus Pius. Tevens konden een drietal kleine schijffibula’s

worden geborgen, die vermoedelijk Karolingisch of Ottoons zijn. Een hiervan droeg een

afbeelding van een Maltezer kruis, opgevuld met donkere glaspasta. De andere twee

hebben een kruis op een verhoogd middenveld. Onder de vondsten bevond zich verder

een fragment van een grote fibula uit de zesde eeuw, een penning van Dirk VI van Kleef

(muntplaats Kalkar) uit de 13e eeuw (afb. 38) en last but not least een gouden filigrain

broche uit ongeveer 1800. 

MENALDUMADEEL 2004

Sceatta’s uit Slappeterp

Gerrit Suierveld

De terp blijft vondsten prijsgeven; niet alleen fibulae en munten uit de Romeinse tijd,

maar ook vroeg-middeleeuwse. De Romeinse vondsten passen goed in het beeld van

een egale verspreiding van metaal in de Romeinse tijd. De vroeg-middeleeuwse vondsten

onderstrepen juist de meer bijzondere vroeg-middeleeuwse positie van deze plaats. of –

nauwkeuriger gezegd - wijzen er althans op deze vroeg-middeleeuwse plaats niet

onbeduidend was. De vondst in augustus 2003 van twee zilveren sceatta’s (afb. 39 en 40)

en in 2004 van een bronzen sceatta met sporen van zilver (afb. 41) is voor deze omgeving

namelijk al lang niet meer bijzonder en dat terwijl van de terp ook oudere vroeg-middel-

eeuwse vondsten van enig allure bekend zijn. Al met al geven deze vondsten de waar-
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39, 40 en 41 Voorzijden van de zilveren sceatta van het continentaal runentype (links), de zilveren

sceatta van het stekelvarkentypte (midden) en de bronzen scaetta met sporen van zilver van het stekel-

varkentype (rechts) uit Slappeterp (foto’s: Gilles de Langen, Provincie Fryslân)



schuwing om bij de studie van de vroeg-middeleeuwse elite ook deze vindplaatsen niet

buiten beschouwing te laten. 

NIJEFURD 2003

Bewoningssporen te Warns: opnieuw een glimp van het verdwenen Kappenburg?

Auke Bult

In 2001 zijn na egalisatiewerkzaamheden op een stuwwal ten oosten van het dorp

Warns diverse bewoningssporen ontdekt. Door schrijver dezes werd hiervan onder de

titel ‘Kappenburg of toch een deel van Warns?’ een verslag gepubliceerd in de kroniek

over 2001 en 2002 in De Vrije Fries 2003. 

Bij het ploegen van een nieuw perceel land op dezelfde stuwwal, maar meer gelegen

richting Warns Noord, kwamen opnieuw bebouwingssporen te voorschijn. Op deze plek

kon eveneens worden aangetoond dat er eerder huizen hebben gestaan. Dankzij de nog

zichtbare puinbanen kon nog een duidelijk beeld worden verkregen van de grootte van

de beide huizen. Aangetroffen scherfmateriaal kon een indicatie van de datering van de

bebouwing geven, en wees op de zestiende en zeventiende eeuw. 

De ligging van de voormalige huizen op deze stuwwal doet vermoeden dat het hier

gaat om een langgerekte, ten opzichte van Warns afzonderlijke, bewoningsstructuur is

geweest. Zeker in relatie met de waarneming van 2001 kunnen wij ons de vraag stellen:

Hebben wij hier een glimp van het verdwenen Kappenburg gezien?

Een gedempte gracht in Molkwerum 

Auke Bult

Tijdens het aanleggen in oktober 2003 van nieuwe diepteriolering in de Tsjerkstrjitte te

Molkwerum kwam het profiel van een gedempte gracht te voorschijn. Deze gracht, die van

noord maar zuid dwars door het dorp liep, richting de toenmalige Zuiderzee, is halverwege

de negentiende eeuw gedempt. De gracht maakte deel uit van een groter grachtenstelsel.

De vlecke Molkwerum was namelijk verdeeld over maar liefst acht eilandjes en stond

daarom in de zestiende en zeventiende eeuw bekend als ‘Het Friese Doolhof’. Bij de

werkzaamheden kwamen onder andere een aantal estriken te voorschijn. Deze vierkante

tegeltjes zijn roodgekleurd en meten 13,5 cm bij 13,5 cm, met een dikte van 2,3 cm.

Nabij het weiland dat bekend staat als de Doimar, stuitte men op een put met een diameter

van 85 cm. De put was opgebouwd uit gele steentjes waarbij geen mortel was gebruikt.

De steentjes liepen schuin af, om daarmee de ronding van de put te vormen.

Een nieuwe weg door een veenlaag nabij Stavoren

Auke Bult

De aanleg van een nieuwe (oostelijke) ontsluitingsweg werd door schrijver dezes begeleid.

De fundatie van de nieuwe weg, die aansluit op de Koeweg te Stavoren, is duidelijk door

een nog intacte veenlaag heen gegraven. Er kwamen géén bewoningssporen en archeo-

logische voorwerpen aan het licht.

255Archeologische kroniek van Fryslân over 2003 en 2004



Een terp te Thomashof nabij Workum 

Annet Nieuwhof, Michiel Huisman en Sierd Jan Tuinstra

In opdracht van Thomashof bv te Drachten en Grontmij Advies & Techniek bv te Assen

is van 12 tot en met 26 maart 2003 door ARC bv een terprestant te Workum opgegraven.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe

woonwijk op het voormalige erf en land van de boerderij ‘Thomashof’ direct ten zuiden

van Workum. Dit onderzoek was een direct vervolg op het proefsleuvenonderzoek uit

2002 en moest nieuw licht werpen op de vroegste ontwikkeling van Workum en omgeving.

Het doel van de opgraving was het documenteren van de sporen en structuren die door

de geplande bouwactiviteiten verloren zullen gaan. Deze doelstelling werd verwoord in het

Programma van Eisen van de Provincie Fryslân. Belangrijke onderzoeksvragen hadden

betrekking op de fasering van de bewoning en de aard van het (relatief intensieve)

gebruik van de randzone van de terp.

Conform dit programma werd schuin ten opzichte van de proefsleuf uit 2002 een

werkput van 45 bij 5 meter aangelegd. In deze werkput werden drie opgravingsvlakken

aangelegd, die reikten tot een diepte van ruim 1,0 m onder het maaiveld. Bovendien

werd aan de zuidzijde over een lengte van 32 meter een profiel aangelegd tot in de

natuurlijke ondergrond. Ten noorden van deze opgravingsput werden, ter hoogte van

de flank van de terp, binnen een tweede werkput twee opgravingsvlakken aangelegd.

De twee werkputten leverden een grote hoeveelheid archeologische grondsporen

op (afb. 42). Op grond van de stratigrafie en de resultaten van het aardewerkonderzoek

kunnen deze grondsporen worden ondergebracht in verschillende antropogene fasen.

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid bevinden zich onder de eerste terplagen:

een aantal kuilen waaruit veen gewonnen moet zijn alsmede een klein mestpakket.

Deze sporen dateren op zijn vroegst uit de tiende eeuw. Kort na deze activiteiten moet

het gebied te kampen hebben gehad met een aantal overstromingen, waarbij een 

circa 30 cm dik pakket sediment werd afgezet en de veenwinningsputten dichtslibden. 

De eerste terpfase, een kernpodium, werd op deze sedimentlagen aangelegd.

Het kernpodium, dat werd aangetroffen in werkput 4, is het vermoedelijke centrum

van de terp. Na de aanleg van dit kernpodium is de terp tenminste zes maal uitgebreid

en opgehoogd. De datering van deze fasen is gebaseerd op het gevonden kogelpotaarde-

werk, waardoor de marges nogal ruim zijn. Op grond van de studie van dit aardewerk

kan worden vastgesteld, dat de aanleg van de terp snel moet zijn gevolgd door de andere

terpfasen, alles bij elkaar misschien in ongeveer honderd jaar (elfde eeuw).

De plaggenstructuur op de flank van de terp, waar naar aanleiding van de resultaten

van het vooronderzoek speciale aandacht naar uitging, bleek in omvang grotendeels

beperkt tot de omvang van de proefsleuf. De hier beschreven opgraving leverde slechts

een klein grondspoor op dat met deze structuur kon worden verbonden. De functie van

deze plaggenstructuur kon helaas niet worden vastgesteld. 

De mensen die op de terp woonden beperkten zich waarschijnlijk niet tot een 

uitsluitend agrarisch bestaan. Het is duidelijk dat er vee werd gehouden en geslacht, en

dat er graan werd gemalen. Daarnaast kunnen er echter ook andere ambachtelijke 

activiteiten hebben plaatsgevonden. Mogelijke resten daarvan werden gevonden in de
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hoogste terplagen, terpfase 7 genoemd. Op dit niveau bevond zich een brede plaggenrand,

die zou kunnen behoren tot de laatste uitbreidingsfase van de terp, maar die ook het

restant zou kunnen zijn van uit plaggen bestaande walletjes, die misschien dienden als

bescherming tegen de wind. Voor de ambachtelijke activiteiten was waarschijnlijk leem

en zand nodig. Leem- en zandvoorraden werden opgeslagen in kuilen. Deze grondstoffen

werden vermoedelijk lokaal gewonnen. Pleistocene lagen liggen in de omgeving van

Workum vrij dicht onder de oppervlakte. Het stoken van vuren vormde waarschijnlijk

een onderdeel van het productieproces. Het ligt voor de hand hierbij aan de productie

van aardewerk te denken, ook vanwege de lokale traditie op het gebied van aardewerk-

productie (het latere Workumer aardewerk). Misbaksels, of duidelijke ovens of fragmenten

daarvan, werden echter niet aangetroffen, zodat deze hypothese niet bewezen kan worden. 

Na de dertiende of veertiende eeuw moet de terp enige tijd onbewoond zijn geweest,

mogelijk als gevolg van ernstige wateroverlast die gepaard ging met de afzetting van een

dik pakket klei. Daarbij moet worden aangetekend dat er in die tijd al dijken geweest

moeten zijn. Mogelijk was er sprake van dijkdoorbraken, maar ook kan de overlast ver-

oorzaakt zijn door een slechte afvoer van binnenwater, wellicht als gevolg van bodem-

daling door veenwinning en ontwatering van veengebieden. Overigens vormt de middel-

eeuwse aanleg van een terp op zichzelf al een aanwijzing voor het gebrek aan

vertrouwen dat men indertijd had in een goede waterhuishouding.

Pas na verloop van tijd, waarschijnlijk aan het eind van de zestiende eeuw, kwam er

opnieuw bewoning op de terp. De misschien zestiende- maar in ieder geval zeventiende-

eeuwse terpbewoning kan, in navolging van Elzinga, wellicht in verband worden

gebracht met het toponiem ‘Igleburren’, de naam voor een terpnederzetting in de

nabijheid van de latere boerderij Thomashof. Deze boerderij, die onlangs werd afgebroken,

bevond zich ongeveer honderd meter ten oosten van de terp. De naam komt al voor in

1585 (als Iglebuieren) en in 1700 (als Yglebuyren). In de achttiende eeuw moet de boerderij

weer zijn verlaten. Dan wordt een nieuwe boerderij met de naam ‘Thomashof’ naast de

terp gebouwd. Het terpland is vanaf die tijd in gebruik als akker- en weiland.
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Vondsten aan de voet van een oud polderdijkje te Molkwerum

Auke Bult

Tijdens het ploegen van oud cultuurland in het voorjaar van 2003 kwamen nabij Molkwerum

zeventiende-eeuwse scherven te voorschijn, voornamelijk bestaand uit roodbakken

aardewerk en tegelfragmenten. Mogelijk gaat het hier om afval, dat gebruikt is ter ver-

steviging van een dijkje. Het cultuurland ligt namelijk aan de voet van een polderdijkje,

dat evenwijdig loopt aan de grotendeels verdwenen vroegere vaart De Knekkeren. Deze

verbond in vroeger tijden Stavoren met Molkwerum. 

Zestiende- en zeventiende-eeuws afval te Molkwerum

Auke Bult

In de Noordermar, gelegen tussen Molkwerum en Stavoren, werden in juni 2003 door

schrijver dezes fragmenten van aardewerk gevonden. Deze zijn waarschijnlijk naar

boven gekomen tijdens het ploegen van het land. Tussen de vondsten kon een bordje

herkend worden, daterend uit het einde van de zestiende eeuw, alsmede een schotel met

blauw fond, dat geplaatst kan worden in het eerste kwart van de zeventiende eeuw.

NIJEFURD 2004

Bewoning uit het Molkwerum van 1718

Auke Bult

In maart 2003 werd bij het afgraven van een perceel ten behoeve van een nieuwbouw-

woning in een nieuwbouwplan een bijzondere waarneming gedaan door schrijver

dezes. Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de fundatie van de

nieuwe woning waren duidelijk de puinbanen c.q restanten van de voormalige woningen

te herkennen. De locatie van de huizen kon worden teruggevonden op een tekening uit

1718 van het dorp Molkwerum, vervaardigd door Johannes Hilarides. Dankzij het inmeten

van de aangetroffen funderingsresten kon – na raadpleging van genoemde kaart- tevens

een prima beeld worden verkregen van het eilandje (pol) waar de verdwenen bebouwing

heeft gestaan. Volgens de kaart is ‘De Grimspole’ een van de acht eilandjes waaruit

Molkerum bestond. Een bijzonderheid van de kaart is dat de tekst erop in het Molkwerums

is gesteld.

Het aangetroffen scherfmateriaal op deze lokatie was zeer gevarieerd. Bijzonder is

de aanwezigheid van Wanfried aardewerk (1596), dat in deze regio tot nog toe alléén

gevonden is in het naburige Stavoren.

Het oudste bos van Fryslân

Jos Heemstra

Bij het onderzoek naar het klooster in de zomer van 2004, buitendijks bij Stavoren,

werd door duikers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW),

op verzoek van de provinciaal archeoloog, onderzoek gedaan nabij Hindeloopen. Op deze

plek zouden boomstronken op de bodem van het IJsselmeer moeten liggen. Diverse

bronnen vermelden dat in deze omgeving het Kreilerbos, of het bos van Kreil, dat ten
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westen en noordwesten van Hindeloopen gelegen zou moeten zijn. Dit bos zou volgens

historische overleveringen in het jaar 775 en vele jaren te voren reeds bestaan hebben

en stond in het jaar 1270 nog in volle kracht met bomen van hard eikenhout (Van der

Aa). De verhalen gaan dat koningen en prinsen van Friesland, hof houdende te Stavoren,

er zich met de jacht verlustigd hebben. 

Met de ogen op de schrijvende dieptemeter en een brede dregboom achter de

Archeos werd vanuit Stavoren koers gezet naar de Hindelooper Toren. Een paar honderd

meter ten ZW van de zuiderpier vertoonden zich een aantal onregelmatigheden op het

scherm en even later haakte de dregboom, zodat de boot stil kwam te liggen. Een duiker

was al snel ter plaatse en kwam vanaf een diepte van ongeveer drie meter met een berken-

stam omhoog. De prachtige zilverkleurige bast met een rood-bruïne houtkleur zag

eruit als of hij net gekapt was. Aan boord gebracht bleek echter van versheid van het

hout geen sprake. De stam was zo zacht als een spons en viel in stukjes uit elkaar. We waren

echter wel op de plaats van bestemming aangekomen, en een paar duiken later werd

ook naaldhout aangetroffen. Een dikke stam werd van een kleine boei voorzien en met

behulp van takels en hefbomen uit de voormalige zeebodem gehaald. 

Omdat dendrochronologisch onderzoek niet mogelijk was, werd, met financiële hulp

van de provincie, een monster van het hout gedateerd met behulp van de 14C methode.

De dateringen die we terugontvingen waren verbazingwekkend. Daar waar een datering

rond het jaar 1000 verwacht werd, bleek het hout ongeveer 5650 jaar oud te zijn. 

Overigens zijn er nog twee vindplaatsen van oud hout bekend uit de nabije omgeving.

Zo zijn er bij de graafwerkzaamheden voor een vijverpartij te Hindeloopen ook dergelijke

oude boomstronken tevoorschijn gekomen. Het tweede voorbeeld betreft de bagger-

werkzaamheden in de route Amsterdam Lemmer, waar ten westen van Lemmer de

werkzaamheden werden bemoeilijkt door wat aldaar een oerbos is genoemd.

Scherfmateriaal uit de kern van Molkwerum 

Auke Bult

In de kern van het dorp Molkwerum werden in februari 2004 na afbraak van een woninkje

en bij de bouw van een nieuwe woning op dezelfde plek door schrijver dezes enkele

interessante vondsten gedaan. Het perceel ligt beduidend hoger dan de naaste omgeving.

Omdat de nieuwe woning een veel grotere ruimte in beslag nam, kwam er relatief veel

scherfmateriaal aan het licht. Behalve een substantiële hoeveelheid scherfmateriaal uit

de zeventiende eeuw, kwamen soms ook sporen c.q. scherfmateriaal uit de dertiende of

veertiende eeuw te voorschijn. Ook kan melding gemaakt worden van geel steengoed,

een bikkel en twee slijpstenen van leisteen. Veel scherfmateriaal kon gerekend worden

tot de zogenaamde kogelpotten. 

Scherfmateriaal en een mantelspeld uit Thomashof nabij Workum

Auke Bult

In 2003 en 2004 kwam bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Thomashof een verscheidenheid

aan scherfmateriaal tevoorschijn. Het materiaal werd aangetroffen op kleine bultjes

stort die op of vlakbij de locatie lagen waar het archeologisch proefsleuvenonderzoek
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(zie boven) heeft plaatsgevonden. Het grootste deel van het materiaal bestond uit kogel-

potscherven, waarop duidelijke borstelstrepen te zien zijn. 

In de zomer van 2004 heeft een metaaldetectorzoeker op dit terrein een bijzonder

voorwerp gevonden. Het gaat om een mantelspeld met een diameter van 4 cm, die met

vijf nog zichtbare randen versierd is (afb. 43). Het midden van de speld (13 mm in door-

snede) is niet versierd, maar er is wel een verhoging te zien. Zou het hier om een Viking-

speld kunnen gaan?

OPSTERLAND 2004

Ureterp

Johan Koning

Op een akker ten zuiden van Ureterp akker detecteerde Piet van Daalen uit Nij Beets

een bijzondere zilveren munt (afb. 44). Deze munt kon gedateerd worden in de tiende

eeuw, en kon gedetermineerd worden als een penning uit Straatsburg (Frankrijk). Er is

geen jaartal te vinden op de munt, maar de muntheer kon wel worden achterhaald:

Lodewijk het Kind (899 - 911).
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43 Mantelspeld uit Workum-Thomashof (foto:

Auke Bult, Molkwerum)

44 Voor- en keerzijde van de zilveren penning uit Straatsburg, gevonden te Ureterp

(foto: Johan Koning, Leeuwarden)



OOSTSTELLINGWERF 2003

De opgraving Jardinga 2003

Wietske Prummel en Marcel Niekus

In vorige delen van De Vrije Fries (1998, 1999 en 2003) werd bericht over het onderzoek

naar een vindplaats uit het Mesolithicum (de midden Steentijd) bij Jardinga aan de

Boven Tjonger. Op basis van de opgravingsresultaten interpreteerden wij de vindplaats

als een jacht- en slachtplaats uit het laat-Mesolithicum. De opgraving uit 2002 bevestigde

deze interpretatie. De resten, voornamelijk slachtafval en bewerkt vuursteen, bevinden

zich op een steilkant in het Tjonger-dal en in de voormalige bedding. In deze bedding

werden tevens drie of vier aangepunte paaltjes aangetroffen, die uit dezelfde periode

dateren als de botresten.
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45 Opgraving Jardinga in 2003. Studente van de RUG graaft voorzichtig met de troffel de

veenlaag boven de vondstlaag af (foto: Groninger Instuut voor Archeologie)



Het onderzoek bood echter geen uitsluitsel over de grootte van de jacht- en slacht-

plaats en de eventuele aanwezigheid van een nederzetting. Om deze vragen te beant-

woorden werd van 30 juni tot en met 8 juli 2003 iets hoger op de helling een kleine

opgraving (6 bij 5 meter) verricht (afb. 45). De bouwvoor en de bovenste veenlagen

werden met een graafmachine verwijderd tot op 10 cm boven het zand. De opgraving

2002 had geleerd dat de vondsten, voorzover liggend op de steilkant en de helling, zich

vooral bevinden op de overgang van het veen naar het onderliggende zand. De opgra-

vingsput werd in vakken van 1 bij 1 m met de schep afgeschaafd en het sediment werd

nat gezeefd over zeven met een maaswijdte van 5 mm. Vondsten die bij het schaven

aan het licht kwamen, werden driedimensionaal ingemeten.

Tijdens de opgraving kwamen drie botten van oeros en edelhert en drie vuurstenen

klingen te voorschijn. Deze bevonden zich in dat gedeelte van de opgravingsput dat

zich het dichtst bij de steilkant bevond. De 14C-datering van een van de edelhertbotten

toont aan dat deze vondsten ook uit het laat-Mesolithicum dateren. De grens van de

vindplaats is in de opgraving 2003 hellingopwaarts bereikt. Er werden echter geen resten

van een grotere nederzetting aangetroffen.

Over de datering en de functie van Jardinga zijn mede dankzij een reeks van 77 
14C-dateringen de volgende uitspraken te doen. Op een steilkant in het dal van de

Boven Tjonger werden oerossen (Bos primigenius), edelherten (Cervus elaphus) en

bevers (Castor fiber) van huid en vlees ontdaan. De dateringen van de botten maken

duidelijk dat de jachtactiviteiten tussen 5600 en 4900 voor Chr. moeten hebben plaats-

vonden, met een kleine onderbreking rond 5300 voor Chr. Deze dateringen plaatsen

Jardinga aan het einde van het Mesolithicum in Noord-Nederland. Het slachtafval van

de gejaagde dieren bleef deels op de steilkant liggen en raakte deels ingebed in de

opvulling van de bedding van Tjonger. Of de vondstconcentratie in de bedding zich tot

ver buiten de randen van de opgravingputten van 1981 en 2002 uitstrekte is niet

bekend. Door de ligging van de huidige Tjonger zijn eventuele resten in dat deel opge-

ruimd. De functie van de laat-mesolithische aangepunte paaltjes is niet duidelijk.

Mogelijk gaat het om resten van een visvangstconstructie. De paaltjes zijn te dun om

als dragers van een brug of vlonder te dienen: hun diameter meet 5 cm.

In 2002 kwamen ook resten van een kleine snoek (Esox lucius), een baars (Perca 

fluviatilis) en twee moerasschildpadden (Emys orbicularis) aan het licht. Een van de

moerasschildpadden is 14C-gedateerd op 9150-8450 voor Chr., maar aan deze datering

moet niet te veel waarde worden gehecht. De Boven Tjonger wordt namelijk ter plaatse

door kwelwater met een sterk verlaagd 14C-gehalte gevoed, waardoor dateringen van

dieren die voedsel eten dat onder water leeft, te oud uitvallen. De werkelijke ouderdom

van de ‘gedateerde’ moerasschildpad is daarom onbekend. Omdat geen van deze resten

snijsporen vertonen kunnen we ze niet met zekerheid aan menselijke activiteiten toewijzen.

In De Vrije Fries 2002 meldden wij de vondst van aangepunte paaltjes uit het vroeg-

Neolithicum (Swifterbantcultuur) en de Midden Bronstijd. Tijdens de opgraving in

2003 werd ook een aardewerkscherf met wikkeldraadversiering gevonden, overigens in een

verstoorde context. De scherf dateert uit de vroege bronstijd (determinatie A. Brindley,

GIA) en geeft aan dat Jardinga ook in deze periode werd bezocht.
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Korte berichten over de opgravingen en resultaten van 2002 en 2003 zijn verschenen in

Paleo-Aktueel dl. 14/15 (2005). Een uitgebreide wetenschappelijke publicatie is in voor-

bereiding.

SKARSTERLAN 2004

Doniaga: een verkenning op oud pastorieland.

Hendrik de Jong

In januari meldde metaalzoeker Hendrik Jan de Jong bij Argeologysk Wurkferbânlid

Arjen Draaisma de vondst van een fraaie, zes centimeter lange afslag van grijze vuursteen,

nabij een kleine zandkop aan de westzijde van het kerkhof van Doniaga. Ook meldde

hij de aanwezigheid van scherven van verschillende soorten aardewerk. Het perceel,

dat zich uitstrekt van de Wielwei tot aan het meertje De Wiel, werd korte tijd later verkend

door Arjen Draaisma, Wiepkje Hagen en schrijver dezes. Metaalonderzoeker De Jong

was daarbij aanwezig. Voor de verkenning werd toestemming verleend door eigenaar

Hepke Hepkema. Bewerkt vuursteen werd niet gevonden. Er werden echter wel scherven

uit de Volle Middeleeuwen aangetroffen, variërend van Pingsdorf- en kogelpot- tot

steengoedaardewerk uit de periode tussen 1100 en 1600. Mede omdat er ook stukken

kloostermoppen werden gevonden, zou hier sprake kunnen zijn geweest van een

woonstee van het geslacht Donia. Zonder de metaaldetector te gebruiken werd daarnaast

nog een zilveren reaal zonder jaartal gevonden. Volgens het Rijks Munt- en Penningkabinet

te Utrecht is deze munt geslagen tussen 1474 en 1504 in het Spanje van Ferdinand en

Isabella.

SMALLINGERLAND 2003

Archeologisch begeleiding van een waterleiding tussen Nij Beets en Noardburgum

Klaas Bekkema

In april 2003 werd door schrijver dezes op verzoek van de provinicaal archeoloog de

aanleg van een waterleiding vanaf de waterwinning nabij Nij Beets tot Noord Burgum

archeologisch begeleid. De eerste verkenningen vonden plaats in april 2003, toen het

gehele traject van Nij Beets tot Smalle Ee was opengelegd. Bij Nij Beets bestond de

ondergrond uit laagveen, maar bij Stienebarten, De Wilgen en Smalle Ee kwam er jong

dekzand aan het licht. Bij het nalopen van dit traject werden bij Stienebarten onder De

Wilgen kogelpot- en Pingsdorfscherven aangetroffen, die als elfde- of twaalfde-eeuws

te dateren waren. Bij Smalle Ee werden restanten van negentiende- en twintigste-eeuwse

bewoning gevonden.

In juni werd het noordelijke gedeelte van de waterleiding vanaf de Susterwei onder

De Tike tot Egbertgaasten (Skieppekampen) opengelegd. Het bleek dat dit traject langs

enige interessante gebieden liep. In het kader van de ruilverkaveling Garijp-Wartena

waren nabij Oudega (Opperbuorren) namelijk reeds middeleeuwse vondsten ontdekt

door de toenmalige veldarcheoloog van het Fries Museum Jan Boschker. Ook nu weer

werd in de nabijheid van Opperbuorren grofweg hetzelfde materiaal (kogelpot- en
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Pingsdorfscherven) aangetroffen. Bovendien werden op deze plaats ook Paffrath en

middeleeuwse steengoed scherven gevonden. Ten noordoosten van Oudega werden

zeventiende- tot en met twintigste-eeuwse scherven aangetroffen, waaronder rood

aardewerk, majolica, geel- en groen geglazuurd aardewerk en veel pijpenkoppen. Ten

zuidoosten van Oudega werden enige concentraties kogelpotscherven gevonden.

Het noordelijke traject van de waterleiding liep rakelings langs de Steentijd-opgraving

van Egbertgaasten. In 1989 en 1990 heeft op die plaats gedurende enige tijd een opgraving

plaatsgevonden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Jan Boschker en schrijver dezes,

beiden toen werkzaam bij het Fries Museum. Er konden bij de werkzaamheden vuur-

steenafslagen (ook verbrand vuursteen) en enige artefacten worden verzameld.

De eerder gedane vondsten vertonen overeenkomen met die welke tijdens de bege-

leiding zijn gedaan. Zowel bij Smalle Ee/De Wilgen (Stienebarten) als bij Oudega

(Opperbuorren) was er bewoning in de Middeleeuwen. De vondsten dateren voornamelijk

uit de periode van de elfde of twaalfde tot de zestiende eeuw. Jongere vondsten werden

ten noordoosten van Oudega en bij Smalle Ee gedaan.

Mesolitisch vuursteen uit Noardburgum

Meindert Ley

Op de dekzandruggen nabij Noorburgum werden door schrijver dezes vuurstenen artefacten

uit het Mesolithicum geraapt, waaronder krabbers, klingen, afslagen, kernen en tevens

een zeer klein spitsje. De functie van dit laatste artefact blijft vooralsnog onduidelijk. 

SNEEK 2004

Een aangetaste terp (De Loten III) te Sneek.

Michiel Huisman

In december 2004 heeft ARC bv in opdracht van de gemeente een proefsleuf aangelegd

door een kleine terp aan de noordrand van Sneek. Het betreft een terpje dat ontdekt is

door RAAP en dat bij de verbreding van de bermsloot van de rondweg in 2001 door Gilbert

Hofstra ‘De Loten III’ is gedoopt. Aangezien de gemeente voornemens is in de zone

woningen en kantoren te bouwen, moest het graven van een proefsleuf duidelijkheid

scheppen over de archeologische waarde van het terprestant. Haaks op de bermsloot

van de rondweg werd daarom een smalle proefsleuf met een lengte van circa 30 meter

aangelegd. Hierdoor werd een goed zicht gekregen op de omvang en opbouw van het

terpje. Zoals bekend uit de waarneming van Hofstra, is de terp aan de noordzijde ernstig

beschadigd door de aanleg en verbreding van de bermsloot. Een deel van de kernterp,

opgeworpen uit venige kleiplaggen, is echter nog aanwezig. Op de flank van deze kernterp

werd een brandlaag van brokkelige, gele leem aangetroffen. Dit is een fenomeen, dat in

de Sneek en directe omgeving vaker is waargenomen zoals bij de opgraving Sneek

Rondweg) en waarvoor nog geen sluitende verklaring is te geven. Het pakket was hier

echter veel dikker dan gebruikelijk: plaatselijk meer dan 30 centimeter. Het terpje is

afgedekt door een dik pakket knipklei, afgezet door de Middelzee en is slechts bij extreme

weersomstandigheden visueel waarneembaar. Het terpje moet gezien worden als een
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belangrijk object uit een groter complex en biedt mede daardoor interessante moge-

lijkheden voor toekomstig onderzoek.

Een afgedekte terp (De Loten IV) te Sneek 

Michiel Huisman

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden op het terpje De Loten III werden de

veldmedewerkers van ARC bv aangesproken door mevrouw Pietersen, wonende in de

nabijgelegen straat Oosterom. Zij meldde dat bij de aanleg van een verdiepte garage

naast het pand Oosterom 20 in 2003 soortgelijk aardewerk is aangetroffen. Mw. Pietersen

heeft een deel ervan verzameld en nu dit vondstmateriaal ter bestudering tijdelijk afge-

staan. Het bleek voornamelijk te gaan om terpaardewerk (meer dan 40 scherven) en

enkele stuks geglazuurd aardwerk uit de Nieuwe Tijd. Onder de scherven waren een

fragment streepband aardewerk, een gewelfde rand met vingerafdrukken en een knikoor.

Dit materiaal lijkt te stammen uit de late IJzertijd of Romeinse Tijd. De vondsten zouden

zijn verzameld op een diepte van circa 1 meter onder maaiveld. Het is zeer aannemelijk

dat we hier te maken hebben met nog een afgedekt terpje. Het object is dan ook aangeduid

als ‘De Loten IV’ en is daarmee het vijfde soortgelijke object binnen een straal van 800 meter.

Aardewerk uit Oudvaart

G.H Hofstra.

Ten oosten van Sneek wordt er gewerkt aan de stadsuitbreiding de Oudvaart. Tijdens

het graven van een waterpartij werd hier door schrijver dezes een laag waargenomen

met een kleine hoeveelheid terpaardewerk. Daarnaast werd op de stort een grote hoeveel-

heid terpaardewerk aangetroffen. Bij het melden van de vondst bleek dat de bouwactivi-

teiten begeleid werden door het ARC die er een klein onderzoek uitvoerde. 

Een middeleeuwse vindplaats op Het Schuttersveld

G.H Hofstra en K.E. Hofstra-Korevaar

Ten westen van Sneek wordt druk gewerkt aan de aanleg van een nieuw sportcomplex

‘Het Schuttersveld’. De naam verwijst naar het vlakbij gelegen oefenterrein van de vroegere

schutterij. In verband met de geplande bouwactiviteiten heeft RAAP in juli 2002 een

inventarisatie van het terrein uitgevoerd, dat gepubliceerd is in de kroniek over de jaren

2001 en 2002. Dit onderzoek leverde twee locaties met neolithisch materiaal op. Volgens

het onderzoek waren er verder geen sporen waar genomen. 

Door schrijver dezes werden desalniettemin de graafwerkzaamheden gevolgd, hetgeen

in het najaar van 2004 resulteerde in de waarneming van een vindplaats met twaalfde-

of dertiende-eeuws materiaal. De vindplaats werd zichtbaar in een nieuw gegraven sloot.

Aan de overzijde hiervan tekende zich in het profiel een put af, die helaas niet verder

onderzocht kon worden. De vindplaats werd afgedekt door een ongeveer 80 cm dikke

laag zeeklei en was zichtbaar als een donkere humeuze verkleuring. In deze laag werden

een grote hoeveelheid kogelpotscherven aangetroffen waarvan de meeste met bezem-

streek. Er bevond zich geen import-aardewerk onder de vondsten. Opvallend waren de

hoeveelheid botmateriaal, de grote hoeveelheid houtspaanders en brokken veen. 
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De meest opmerkelijke vondsten betroffen de fragmenten van een houten kommetje,

vermoedelijk uitgevoerd met een voetje, en de fragmenten van een schoen of laars. 

TYTSJERKSTERADIEL 2003

De aanleg van een watertransportleiding te Garijp

Klaas R. Henstra

In mei 2003 was er ruime aandacht voor de archeologische begeleiding van de aanleg

van de ruwwatertransportleiding Nij Beets-Garyp. Zeker in het Tytsjerksteradielster

traject zouden zich sporen kunnen bevinden. Boringen (RAAP) hadden uitgewezen dat

zich aan de zuidzijde van de Easterein (Garyp) een nog intacte bodem bevond. Er werd

daarom in opdracht van Vitens een onderzoek uitgevoerd door het ARC te Groningen.

De intacte bodem werd inderdaad aangetoond, maar bodemsporen en/of interessante

vondsten bleven helaas uit. Vitens stelde ook een kraan beschikbaar voor het onderzoek

in het meest noordelijke deel van het traject, aan de Stinswei te Garyp. De ondergrond

bestond hier voor het grootste deel uit leem; hier werden geen bodemsporen aan-

getroffen noch vondsten gedaan. Bij de Polderdyk (aan de grens met Smallingerland)

werd een interessante aardewerkvondst gedaan, bestaande uit meerdere middeleeuwse

kogelpotfragmenten. Het grootste stuk droeg een opmerkelijke ‘kamversiering’, die

slechts eenmaal eerder in onze gemeente is aangetroffen, namelijk bij de aanleg van de

nieuwbouwwijk Hurdegaryp Zuid.

De fraaiste vondst werd evenwel opnieuw bij de Easterein (Garyp) gedaan. Hier

bevond zich een middeleeuwse fundering, bestaande uit kloostermoppen. De breedte

van deze fundering was maximaal tachtig centimeter. De grootte van de fundering

deed denken aan een stins. Later werd deze fundering hergebruikt als basis (voor een

voorhuis?) van een boerderij. Een aantal achttiende-eeuwse vondsten van onder meer

wandtegels vormt hiervoor het bewijs. Aangezien de fundering geen gevaar liep bij het

uitvoeren van de werkzaamheden, werd in overleg met de provinciaal archeoloog en

Vitens besloten deze met een laag zand af te dekken. Mogelijk kan hier in de toekomst

nog eens onderzoek worden uitgevoerd. 

Het Bos van Ypey bij Tytsjerk

Klaas R. Henstra

Aan de zuidzijde van het Bos van Ypey te Zwartewegsend werd het bestaande park 

uitgebreid, waarbij tevens een parkeervoorziening werd gecreëerd. De archeologische

verwachtingen voor dit terrein waren niet erg hoog. Toch werden middeleeuwse sporen

niet uitgesloten; bij de aanleg van het villapark Woelwijk (gelegen aan de zuidzijde van

het te onderzoeken terrein) waren in het verleden namelijk vele bolpotscherven uit de

late Middeleeuwen gevonden.

Het huidige gebied loopt af in westelijke richting. Aan de weg werd aanvankelijk

eerst het cunet voor het parkeerterrein uitgegraven. De teelaarde werd hierbij verwijderd

over een oppervlakte van vijftig bij zeventien meter. In de zandondergrond bevonden

zich diverse sporen, variërend van ronde tot rechthoekige vlakken en paalsporen. 
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Het dichtst bij de weg bevond zich een vrijwel rechthoekig vlak met een lengte van 350

cm en een breedte van 300 cm. De bovenste vijf centimeter van de vulling bestond uit

wit spoelzand. De onderliggende achtentwintig centimeter bestond uit teelaarde met

ingespoelde zandbandjes; daaronder bevond zich geelbruinig zand. Het is een raadsel

wat de betekenis van dit spoor is; in de omgeving komt dit witte zand niet voor. Zoals

we nog zullen zien, komt dit verschijnsel westelijker nogmaals aan de orde.

Vervolgens werden een aantal paalgaten vastgelegd, waarbij de volgende gegevens

konden worden genoteerd:

nummer diameter diepte

N1 40 cm 72 cm

Z1 29 cm 63 cm

N2 14 cm 27 cm

Z2 20 cm 7 cm

Deze sporen bevonden zich nagenoeg in een vierkant. Het formaat van het vierkant

deed evenwel sterk denken aan een middeleeuwse spieker: een opslagplaats op palen

van onder meer granen en zaaigoed. De verschillen in doorsnede zijn evenwel dermate

groot dat deze sporen waarschijnlijk niet tot één en hetzelfde gebouw hebben behoord.

Het definitieve bewijs of we met de resten van een spieker te maken hebben, kan niet

worden geleverd. Een datering is nog moeilijker te leveren, aangezien er geen vondsten,

zoals aardewerk bij of in de paalgaten, zijn aangetroffen. Overigens zijn de paalsporen

alleen gecoupeerd, zodat latere onderzoekers de andere helft van de sporen nog kunnen

bekijken.

Nog westelijker bevond zich een bijna cirkelvormige insnijding. In de noord-zuid

richting was de diameter 290 cm en oost/west bedroeg de diameter 240 cm. De stratigrafie

en de omstandigheden waren exact gelijk aan de eerdergenoemde rechthoekige ingraving.

Ook hier staan we voor een raadsel. Er is evenwel een zandmonster genomen, zodat we

hier later mogelijk nog op terug kunnen komen.

Aan de meest westelijke kant, waarbij het grondwater voor de nodige problemen

zorgde, bevond zich nog een middeleeuwse put met een diameter van 120 cm. De put

was in de natuurlijke bodem uitgegraven: er waren geen wanden (bijvoorbeeld in de

vorm van een ton zonder bodem) in aangebracht. De put bevatte een venige vulling en

enkele turven. Voorts vonden we een steel met randje van een middeleeuwse bolpot-

steelpan (gelijkend op een huidig klein koekenpannetje). De datering van dit aardewerk

kan gesteld worden op de elfde tot de dertiende eeuw. Tot slot werden er nog twee stukken

hout geborgen.

In augustus 2003 werden de werkzaamheden bij de uitbreiding van het ‘Bos van

Ypey’ voortgezet. Ook bij deze waarneming zijn er sporen aangetroffen, waaronder een

tweetal putten, die samen met de eerder gevonden put tot één middeleeuws erf zullen

hebben behoord. Put 1 had een diameter van 70 cm en bevond zich op 90 cm onder het

maaiveld. De resterende diepte bedroeg nog 40 cm. Maar ook deze put (zie het verslag
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over Ryptsjerk) zal oorspronkelijk een grotere diepte hebben gehad. Boven in het

resterende deel bevond zich enig hout en turf en tevens een steel van een bakpannetje.

Op de bodem van de put lagen de complete resten van een grote kogelpot. De diameter

van de opening bedraagt 22,5 cm. De hoogte van de pot zal pas kunnen worden vast-

gesteld na restauratie, maar deze zal circa 20 cm zijn. De kogelpot heeft een bruinachtige

kleur en is overdekt met een op glazuur lijkende laag, die waarschijnlijk is veroorzaakt

door inwerking van mest. Een equivalent werd eerder gevonden bij onderzoek in Suwâld

(1995-1998). Onder de kogelpot bevond zich een zwarte vuursteen. Of aan de vondst

van een vuursteen op deze plek een betekenis moet worden toegekend is niet duidelijk.

De tweede put had eveneens een diameter van 70 cm. De diepte hiervan bedroeg

nog 90 cm. In de put bevonden zich zowel boven- als onderin resten van turf. Voor het

overige werden hier geen vondsten vastgesteld. Wel duidelijk is dat er in de Middeleeuwen

op deze plek geboerd is. Putten en paalsporen tonen een en ander aan. Gezien het

aardewerk is een datering van de bewoning op deze plek in de twaalfde of dertiende

eeuw vrij zeker en hebben we hier te maken met een oude ontginning. 

Aan de oostzijde van de weg Zwartewegsend-Tytsjerk bevindt zich het cultureel

centrum ‘Yn de Mande’. Ten zuiden van deze boerderij (ooit bezit van de familie Looxma

Ypey) werd – voor bezoekers van Ypey – een nieuw parkeerterrein aangelegd. Op dit

perceel zijn een tweetal bijzondere vondsten gedaan. De eerste vondst betreft een

twee-orige kandelaar (of is het een vaas?) vervaardigd van lichtgekleurd, gevlekt aarde-

werk. Onderaan bevindt zich een lekbakje en in het midden zit een ovale opening. 

De datering van dit bijzondere stuk is laat-middeleeuws. De tweede vondst betreft een

zilveren rijgnaald met een lengte van 9,1 cm. De naald is helaas in drie stukken gebroken.

Op de versierde voorzijde bevindt zich de naam van de eerdere eigenaresse: BRECHT

BRENS D. Op de achterzijde staat het jaartal 1619. De letters zijn bij de breuken niet

goed leesbaar: de tweede B zou ook als E kunnen worden gelezen. Een dergelijke zilveren

rijgnaald (met naam en jaartal) al eerder bij Hogebeintum gevonden door Johannes en

Sietske Bloem. In dit laatste geval luidt het opschrift: TRIN PITERS - W -1598.6

In 2004 werd opnieuw onderzoek gedaan in het ‘Bos’ en wel in de nieuw aangelegde

overtuin van Vijversburg. Op dit kleine perceel werden geen bodemsporen aangetroffen.

Het aardewerk betrof slechts scherven uit de negentiende en de twintigste eeuw.

Middeleeuwse sporen in Ryptsjerk

Klaas R. Henstra

Op een terrein aan de Nieuwlandsweg te Ryptsjerk, in eigendom bij Hendrik Bijlsma, is

enig onderzoek gedaan na een aanvraag om een perceel weiland te mogen ophogen. 

In dit geval werden er geen sporen gevonden die verder onderzoek konden rechtvaardigen.

Toen een van de leden van Werkgroep Archeologie Streekmuseum (WAS’94) echter in

augustus nogmaals een kijkje nam, ontdekte hij in de zuidoosthoek een put. 

Ter plaatse was circa 80 centimeter zand afgegraven. De put mat echter nog steeds

een diepte van maar liefst 160 cm, voordat aan de onderzijde een leemlaag werd

bereikt. Oorspronkelijk zal deze diepte groter zijn geweest als we rekening houden met

veenafgraving en inklink. De diameter van de put bedroeg 100 cm. 
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Bij de beschrijving van de vondsten beginnen we onderin. Op de leembodem bevonden

zich 60 middeleeuwse kogelpotscherven, die behoorlijk gefragmenteerd waren.

Pal boven de scherven lagen 23 vuurstenen in diverse formaten. Het is bekend dat in

het keileem zich veel vuursteen bevindt, maar in dit geval moet een middeleeuwse

Ryptsjerker boer deze stenen een plaats in de put hebben gegeven, aangezien de

genoemde bolpotscherven zich onder de vuurstenen bevonden. Vanzelfsprekend zijn

de vuurstenen bekeken op bewerkingssporen, doch hiervan was geen sprake. De stenen

komen overeen met alle lokaal voorkomende vuursteen.

Nadat de scherven en de stenen (al dan niet opzettelijk) in de put een plekje hadden

gekregen, zal deze langzamerhand vol zijn geraakt met grond, maar dat wil niet zeggen

dat de put niet meer werd gebruikt. Op 110 cm boven de bodem bevond zich namelijk

een complete kogelpot met een hoogte van 13,1 cm. De doorsnede van de rand

bedraagt 12,2 cm. Hoewel de pot in de ronde bodem enige kleine scheuren vertoont is

deze verder intact. Dat mag een wonder heten, want de meeste kogelpotten die gevonden

worden zijn door de druk van de bovengrond gebroken. Voorts is het ook bijzonder dat

er – op een klein houtfragment na – verder geen vondsten werden gedaan.

De complete kogelpot kan worden gedateerd in de twaalfde eeuw. De scherven zullen

iets ouder zijn, maar het is onbekend in welke tijdsspanne de put dichtgeslibd is, zodat

we de exacte ouderdom van dit lokaal vervaardigde gebruiksaardewerk niet kunnen

nagaan.

We kunnen ons wel een voorstelling maken van het landschap in de tijd dat de put

werd gegraven. De ontginning van dit gebied was al in volle gang. Deze is zeker al in de

elfde eeuw gestart en mogelijk nog wel iets eerder. In de buurt zal een boerderij hebben

gestaan, want op het erf van een dergelijke middeleeuwse ‘pleats’ bevonden zich

meestal meerdere putten. Paalsporen van de boerderij kunnen verdwenen zijn door

grondbewerking, maar misschien zijn deze sporen nog intact in oostelijke of zuidelijke

richting. 

Onderzoek in de Toutenburgpolder bij Ryptsjerk

Klaas R. Henstra

In september 2004 werd onderzoek gedaan in de Toutenburgpolder bij Ryptsjerk aan

de gemeentegrens van Tytsjerksteradiel. De Toutenburgpolder, gelegen aan de E-10

tussen Hurdegaryp en Leeuwarden, wordt omgevormd tot ‘nieuwe natuur’, waarbij

een grootscheepse verwijdering plaatsvindt van de teelaarde tot op het zand. Dit jonge

dekzand daalt in noordelijke richting sterk. Er is hier een grondspoor aangetroffen van

circa tien meter lengte: een onderzijde van een sloot. Aangezien er geen aardewerk (of

ander dateerbaar materiaal) in dit deel van het slootrestant is aangetroffen, is een datering

een hachelijke zaak. Evenwel gezien de ervaring die opgedaan is in dit deel van de

gemeente, lijkt een datering van de sloot in de negentiende eeuw aannemelijk. Op het

perceel zijn een viertal kogelpotscherven (uit de elfde tot dertiende eeuw) en enkele

scherven van terpaardewerk (uit de eerste tot vierde eeuw) aangetroffen. Mogelijk zijn

de scherven er tijdens bemesting terecht gekomen.
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Romeinen in Eastermar

Klaas R. Henstra

In november 2003 en november 2004 zijn onder Eastermar door Jelle Weening uit

Drachten een negental Romeinse munten gevonden, die tot een muntschat behoren

(afb. 46). De schat bestaat uit zilveren munten, zogenaamde denarii. De munten zijn

geslagen op naam van de keizers: Nero (54-68), Otho (69), vier maal Vespasianus (69-

79), Trajanus (98-117), Hadrianus (117-138) en op naam van Faustina († 141), de echt-

genote van Antoninus Pius (138-161). De munten met de beeldenis Faustina zijn moge-

lijk ook een aantal jaren na haar dood nog geslagen. De munten van keizer Otho zijn

zeldzamer dan die van andere keizers. Per slot van rekening heeft Otho het Romeinse

Rijk slechts enkele maanden geregeerd.

De oudste munt dateert uit het jaar 54 of iets later, de jongste munt dateert zeker

van voor het jaar 145. We kunnen derhalve vaststellen dat de schat rond het jaar 150 is

verborgen of verloren. Hoewel het zilveren muntjes betreft, was de waarde in die tijd

gering. Dat deze schat verstopt is uit angst voor dieven, is overigens niet erg waar-

schijnlijk. Eventueel kan de schat door de toenmalige eigenaar zijn geofferd. De schat is

gedetermineerd door Henk Sloots uit Ried. De munten bevinden zich in de collectie

van Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum (inv. nr. ST04-XI-26).

De Soestpolder nabij Burgum

Klaas R. Henstra

In september 2004 werd onderzoek gedaan door schrijver dezes in een polder nabij

Burgum. In een deel van de Soestpolder (ten oosten van Burgum, aan het Bergumermeer)

wordt eveneens gewerkt aan ‘nieuwe natuur’. De kaden in het gebied worden verbeterd

en van een groot perceel is een deel van de bovengrond verwijderd. Er zijn geen vondsten

gedaan in dit in de zestiende eeuw ingepolderde gebied.
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Een zestiende-eeuwse muntschat te Gytsjerk

Klaas R. Henstra

Al enige tijd terug is er in Gytsjerk door Durk Noordmans uit Noardburgum een muntschat

gevonden, bestaande uit twaalf grote zilveren munten. De schat omvat tien hele Philips-

daalders, een halve Philipsdaalder en een reaal. Daarnaast is er nog een koninkrijks-

cent in het ensemble verzeild geraakt. De Philipsdaalders dateren uit: 1557, 1561, 1563

(2x), 1566, 1569, 1573, 1574, 1575, 1576 en van een exemplaar is het jaartal onleesbaar.

De munten zijn geslagen in Overijssel (2x), Gelderland (2x), Maastricht, Brabant (5x) en

Vlaanderen. De reaal moet nog nader worden gedetermineerd.

De oudste munt dateert uit 1557 en de jongste uit 1576. Kort na 1576 zal de schat

verloren, dan wel in de bodem verborgen zijn. Gezien de vondstomstandigheden is de

schat lokaal in de bodem geraakt en niet aangevoerd met terpmodder. De munten konden

worden gedetermineerd door Ben te Boekhorst uit Anjum en Henk Sloots uit Ried. De schat

bevindt zich in de collectie van Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum (inv. nr.

ST03-IX-11).

TYTSJERKSTERADIEL 2004

Mesolithische bewoning in Burgum 

Meindert Ley 

Deze omgeving wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid dekzandruggen, die in

principe in het Mesolithicum allemaal bewoond zijn geweest. Dit wordt aangetoond door

vondsten van vuurstenen artefacten die schrijver dezes aldaar heeft gedaan. De meeste

vondsten werden aangetroffen in molshopen op het terrein. Molshopen worden door

regenbuien gemakkelijk uitgespoeld, zodat de voorwerpen gemakkelijk geraapt kunnen

worden.

Een Mesolithische site te Jistrum 

Meindert Ley

Tijdens een onderzoek op een Mesolithische site te Jistrum werden door schrijver dezes

diverse vuursteen artefacten geraapt waaronder krabbers, smalle mesjes, kernstenen

(nuclea), klingen met al dan niet aanwezige gebruiksretouche en afslagen. 

WESTSTELLINGWERF 2003

Blesdijke: een opgespoten perceel langs de Linde.

Hendrik de Jong.

Nadat vogelobservant Ultsje Jellema uit Steggerda opgeraapte scherven had gemeld uit

een omgewoeld perceel langs de Linde, werden deze bij hem thuis door schrijver dezes

bekeken. Het materiaal bestond in hoofdzaak uit roodbakken, geglazuurd aardewerk

van na 1600 na Chr. De scherf van een middeleeuwse kogelpot gaf aanleiding het

bewuste perceel nader te gaan verkennen. Hiervoor werd aan medewerker Jager van

beheerder ‘It Fryske Gea’ en pachter Ede Wallinga toestemming gevraagd en verkregen.
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De verkenning werd namens het Argeologysk Wurkferbân uitgevoerd door Arjen Draaisma

en schrijver dezes.

Het perceel ligt tussen de zuidoever van de Linde (ter plaatse Het Wijde genaamd)

en de Sasweg. Deze weg is genoemd naar een in 1828 aangelegde, maar inmiddels al

weer lang verdwenen sluis in de Linde. De Sasweg is een deel van de oude Lindedijk

die, eveneens in 1828, door de Nieuwe Lindedijk vervangen werd. Volgens de heer Jager

werd het perceel ruim veertig jaar geleden met modder uit de Linde opgehoogd. Tijdens

de verkenning werd selectief naar middeleeuws materiaal gezocht. Dit leverde tien

inheemse kogelpotscherven en acht fragmenten van geimporteerd steengoedaardewerk

op. Een kogelpotscherf is mogelijk uit de dertiende-eeuwse pottenbakkerij bij Oude-

mirdum afkomstig. Verder werden er nog drie scherven van terpaardewerk opgeraapt.

Met de metaaldetector werden verder een duit uit Huissen (1609-1626), een Utrechtse

duit uit 1790, een Friese duit uit 1626 en een bronzen hangslot (?) uit vermoedelijk de

tweede helft van de achttiende eeuw gevonden. 

WUNSERADIEL 2004

Bewoningssporen late IJzertijd/Romeinse Tijd en late Middeleeuwen op de dorpsterp

van Wons

Marcella Blom

In het dorp Wons is de bouw van drie woningen gepland op de deels afgegraven dorpsterp.

Omdat ter plaatse archeologische sporen en resten verwacht konden worden, heeft de

gemeente Wunseradiel een waarderend onderzoek (in twee fasen) uit laten voeren

door onderzoeksbureau De Steekproef. Tijdens deze onderzoeken werd in het zuidelijk

deel van het plangebied een antropogene laag waargenomen. Deze cultuurlaag bevatte

weliswaar puin, onverbrand bot en aardewerk, maar binnen deze laag kon met booronder-

zoek niet een duidelijke gelaagdheid worden waargenomen. Duidelijk was wel, dat het

hier ging om deels nog intacte resten van de dorpsterp van Wons.

Bovenstaande onderzoeksgegevens van De Steekproef vormden de aanleiding voor

de opdracht van de gemeente tot een nader waarderend proefsleuvenonderzoek, dat

van 9 tot en met 11 juni 2004 door ARC bv werd uitgevoerd. Op het onderzoeksterrein

zijn twee proefsleuven aangelegd, één van 20 meter lengte bij 6 meter breedte en één

van 10 meter lengte bij 4 meter breedte. Met de aanleg van de eerste sleuf werd de terp-

opbouw en de gaafheid van de aanwezige cultuurlagen, inclusief de eventuele grond-

sporen in kaart gebracht. Deze proefsleuf is gelegen op de vermoedelijke kern van de

dorpsterp. Het eerste vlak van deze sleuf werd direct onder het puinpakket aangelegd,

op ca. 75 cm beneden het huidige maaiveld. Daarna werd er om de 50 cm vlakgewijs

verdiept. De meeste aandacht bij de aanleg van sleuf 1 is echter uitgegaan naar de

documentatie van het lengteprofiel. De tweede sleuf werd aangelegd om vast te kunnen

stellen of er op het afgegraven deel van de dorpsterp nog dieper liggende sporen aanwezig

zijn. Het lengteprofiel van de tweede sleuf 2 is gedocumenteerd door middel van een

kolomopname. Daarnaast zijn vijf aanvullende boringen gezet om de top van de nog

intacte terplagen beter in beeld te krijgen.
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Tijdens het onderzoek zijn nederzettingresten aangetroffen die wijzen op bewoning

vanaf de Late IJzertijd/Romeinse Tijd. Er konden binnen het onderzoek twee afzonderlijke

antropogene fasen worden herkend. De eerste fase laat een periode van extensief

grondgebruik zien. Deze periode wordt slechts gerepresenteerd door enkele fragmenten

van terpaardewerk die op de natuurlijke kwelder zijn aangetroffen. Een bijbehorende

bewoningskern bevindt zich waarschijnlijk nog onder de huidige kerk. 

De tweede fase omvat een ophoging uit de late Middeleeuwen, die geintepreteerd kan

worden als een terpuitbreiding. Deze ging gepaard met de aanleg van een terpgracht,

die als begrenzing en afwatering gediend kan hebben. Waarschijnlijk is deze gracht

later weer gedempt om zo extra woonruimte te creëren. De bovengenoemde laat-middel-

eeuwse ophogingspakketten maken deel uit van een bewoningsfase, waarin het onder-

zoeksgebied zeer intensief wordt gebruikt, gezien de hoeveelheid sporen die hier werden

aangetroffen.

De bewoning in deze latere fase kan geschetst worden als passend binnen een boeren-

samenleving waarbij veeteelt de belangrijkste bron van de voedseleconomie moet hebben

gevormd. Op basis van onderzoek aan de faunaresten blijkt dat rund het belangrijkste

dier van de toenmalige veestapel was, maar schapen en/of geiten zullen eveneens een

rol van betekenis hebben gespeeld. Het onderzoek aan de faunaresten heeft verder

aangetoond dat er hier voornamelijk sprake is van slacht- en keukenafval. Uit het botanisch

onderzoek is gebleken dat men leefde in een omgeving met brakke tot zoute omstandig-

heden met bijbehorende flora. In enkele botanische monsters zijn ook cultuurgewassen

gevonden, wat er op duidt dat naast veeteelt in beperkte mate ook akkerbouw onderdeel

vormde van het boerenbedrijf. 

Twee archeologische booronderzoeken langs Rijksweg 31 tussen Zürich (gemeente

Wunseradiel) en Harlingen

Hijlke Buitenhuis

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft ARC bv twee booronderzoeken uitgevoerd langs

de Rijksweg 31 tussen Harlingen en Zürich. Het eerste onderzoek, een karterend veld-

onderzoek, vond plaats in maart 2004; de tweede fase, een waarderend veldonderzoek,

in juni 2004 en – vanwege gewas op een deel van het onderzoeksterrein – op 22 september

2004. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het voornemen van de provincie

om de Rijksweg 31 te verbreden tot een vierbaanstraject. Hierbij zal de ondergrond tot

een maximale diepte van 1,5 m worden verstoord. Omdat een deel van het traject een

gebied doorsnijdt dat volgens de FAMKE een hoge verwachtingswaarde heeft, werden

door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek randvoorwaarden

opgesteld voor de archeologische waardering van het te verstoren gebied. Het onder-

zochte traject is direct naast de Rijksweg 31 gelegen, aan de oostkant, tussen de plaatsen

Harlingen en Zürich. Het onderzoek vond plaats in het traject tussen de afslag bij Aldmar

en de brug over de Bolswardervaart in Harlingen Zuid, en langs de Kimswerderlaan

vanaf de kruising met de Rijksweg. Bij de brug over de Bolswardervaart is geboord tot

aan het deel van de weg, dat opgehoogd is als oprit naar de brug.
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Het booronderzoek heeft een bodemprofiel opgeleverd, dat de late genese van het

Marne-estuarium weerspiegelt. Onder de opgebrachte grond van het wegcunet bevinden

zich afzettingen van de getijdevlakte en kwelder van het Marne-estuarium. Een deel

van deze afzettingen bestaat uit blauwgrijze siltige kleien met fijne zandlaagjes, die

afgezet zijn in een landschap dat vaak zal zijn overspoeld. Het regelmatige voorkomen

van schelpresten van mosselen, kokkels en nonnetjes geeft aan, dat dit mariene afzettingen

zijn geweest. Op en naast deze, in een reducerend milieu afgezette, siltige kleien bevinden

zich grijsbruïne siltige kleien, met weinig tot geen zandlaagjes. Ook hier zijn veel schelp-

resten van bovengenoemde soorten gevonden, maar ook resten van de poelhoornslak,

een zoetwaterslak. Deze zullen als gevolg van de afwatering van de Marne uit het binnen-

land zijn afgezet en geven aan dat een deel van deze afzettingen van de Marne rivier

afkomstig zijn. De grijsbruïne kleur wijst op een oxiderend milieu. De eerste afzetting

duidt op een getijdenvlakte dan wel lage kwelder. De tweede afzetting op een hogere

kwelder, die niet vaak meer werd overspoeld.

In het zuidelijk deel van het traject is de bovenkant van deze kwelderafzettingen

verstoord. Hier zijn bruinige licht siltige kleien gevonden, die worden geinterpreteerd

als zogenaamde ‘kruinige gronden’. Dit zijn geploegde akkergronden van de hogere

kwelderdelen, die door de manier van ploegen (van buiten naar binnen per areaal) een

licht reliëf hebben gekregen ten behoeve van de afwatering. Het is opvallend dat deze

gronden in de directe omgeving van het vroegere klooster Vinea Domini (Vineastate)

liggen. Het is zeer wel mogelijk, dat deze gronden tot het klooster hebben behoord,

hoewel er geen archeologische resten in zijn aangetroffen. De bovenkant van dit traject

wordt afgedekt door opgebrachte grond ten behoeve van de Rijksweg.

Het voorkomen van uiterst fijne zandafzettingen in de boringen bij Dijksterburen duidt

op het voorkomen van een kwelderwal of -rug. Dit zou het voorkomen van bewoning (in

ieder geval sinds de late Middeleeuwen; CMA nr. 10B-065) ca 100 m ten oosten van de boor-

punten kunnen verklaren. In de boringen zijn verder geen archeologische resten gevonden.

Het traject tussen Dijksterburen en de Kimswerderlaan vertoont de zelfde bodem-

opbouw als het zuidelijk deel, met dit verschil dat hier geen kruinige gronden meer zijn

gevonden. Het noordelijk deel van het traject is archeologisch interessant. Dit deeltraject

loopt van de Kimswerderlaan tot aan het Hegewiersterfjild. De algemene bodemopbouw

is hetzelfde als in het zuidelijk deel. Hier ligt echter de top van de kwelderafzettingen

hoger. De verwachte aanwijzing voor een dijklichaam langs de Kimswerderlaan bij de

aansluiting op de Rijksweg is nog niet gevonden. 

Het deeltraject langs het Hegewiersterfjild heeft duidelijk aanwijzingen opgeleverd

voor een antropogene laag. Hier zijn plagresten en fosfaatrijke lagen aangetroffen die

duiden op de aanwezigheid van een terp. De vondsten van houtskool en aardewerk zijn in

een langer traject gedaan. De datering van het aardewerk, Nieuwe Tijd, legt geen direct

verband met de aanwezigheid van het terplichaam. Het kunnen resten zijn van jongere

bewoning van de terp die door verstoring van de terp in een wijder gebied terecht zijn

gekomen. Samen met de eerdere meldingen van aardewerkresten van tichels en dergelijke,

zouden de resten uit de boringen ook gerelateerd kunnen zijn aan de tichelwerkplaatsen

die in de directe omgeving van de Bolswardervaart hebben gestaan.
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WYMBRITSERADEEL 2003

Een overslibde nederzetting te Scharnegoutum geo-archeologisch onderzocht

Wouter Waldus, Peter Vos en F. van der Heijden

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft ADC Archeoprojecten (voorheen het Archeo-

logisch Diensten Centrum) in samenwerking met Nederlands Instituut voor Toegepaste

geowetenschappen een geo-archeologisch onderzoek uitgevoerd in Scharnegoutum,

gemeente Wymbritseradeel. Het veldwerk is uitgevoerd van 6 tot en met 13 oktober 2003.

De twee opgravingsputten (afb. 47), de profielen, de vondsten en de uitwerking van

verschillende 14C-dateringen, pollen- en diatomeeënmonsters hebben het onderzoek
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47 Overzicht van de sporen in de twee werkputten te Scharnegoutum 

(tekening: ADC Archeoprojecten, Amersfoort)

Wymbritseradiel - Scharnegoutum: overzicht van de sporen.
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naar de overslibde nederzetting in Scharnegoutum een brede geologische en archeolo-

gische context gegeven. Daarnaast is bij de uitwerking van de gegevens geprobeerd een

zo actueel mogelijk overzicht te geven van de stand van onderzoek naar dergelijke

nederzettingen in de zone tussen Dokkum, Leeuwarden, Sneek en Workum. De centrale

onderzoeksvragen hadden betrekking op de kolonisatie, de ontginning en de uiteindelijke

verdrinking van het klei-op-veengebied.

Op grond van het aardewerk lijkt de vindplaats te dateren tussen de tweede eeuw

vóór en het midden van de derde eeuw na Chr. Een bewoningsduur van drie tot vier

eeuwen is waarschijnlijk. De einddatering past in het algemene beeld van de tot nu toe

onderzochte nederzettingen in het klei-op-veengebied. Deze datering ligt ruim voor

het vierde eeuwse bewoningshiaat in het terpengebied en heeft dan ook alles te maken

met de verdrinking van het veengebied.

Op basis van de aangetroffen structuren is slechts in algemene zin iets te zeggen

over de indeling van het bewoonde gebied. De nederzetting werd omgeven door een

ringsloot, die mogelijk in twee fasen aangelegd is. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat

het een regelmatige ronde ringsloot betreft, zal de doorsnede van de nederzetting ca 35

meter zijn geweest. Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de ringsloot

bevinden zich greppels met een breedte van circa een meter die haaks op de ringsloot

staan. Deze zullen te maken hebben gehad met de ontwatering van zowel de nederzet-

ting zelf als de ontginning van de directe omgeving. Uit het diatomeeënonderzoek is

immers gebleken dat de greppels opgevuld zijn onder intergetijde-omstandigheden,

waarbij ze twee keer per dag volliepen met water. 

Een belangrijke vraag bij dit soort sites is of de bewoning permanent te noemen

was of dat men de nederzetting gebruikte voor specifieke doeleinden, zoals seizoens-

beweiding ofwel transhumance. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat een niet permanen-

te nederzetting in deze mate ingericht was. Het bewoningsareaal is duidelijk afgeba-

kend en er zijn meerdere waterputten gegraven om zich te verzekeren van drinkwater.

Daar komt bij dat er niet alleen aan veeteelt is gedaan: het botanisch onderzoek heeft

argumenten aangedragen dat er ter plaatse van de nederzetting in ieder geval graan is

gedorst. Daarnaast is de vondst van een maalsteenfragment een duidelijke indicatie

voor graanverwerking ter plaatse. De akkers zouden gelegen kunnen hebben op de ont-

waterde hoogveenkussens, de hoger gelegen terpen en kwelderruggen, de ontwaterde

hoogveenkussens in de veenrandzone en mogelijk de door kleinschalige dijkbouw

beschermde gebieden. Aangezien de ligging van de hoogveenkussens op circa 100 tot

200 meter van de nederzetting kan worden verondersteld, zou het hier kunnen gaan

om kleinschalige, in het bedrijf geintegreerde akkerbouw. Daarnaast kan er een vorm

van uitwisseling worden verondersteld met de overige voor akkerbouw geschikte zones

die verderop waren gelegen, wanneer de eigen productie niet toereikend was. 

Aangezien er voldoende aanwijzingen zijn om uit te gaan van een permanente

woonlocatie, is de afwezigheid van een podium opmerkelijk. Het is echter onwaar-

schijnlijk dat alleen de greppels voldoende waren om zich te beschermen tegen het

overstromen van het gebied tijdens grote stormvloeden. Er moet dus wel degelijk een

ophoging aanwezig zijn geweest. 
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Het ontbreken van een podium heeft te maken met de landschappelijke ontwikkelingen

in de Middeleeuwen. Het gebied is in de vroege Middeleeuwen opnieuw in cultuur

gebracht door middel van parallel gegraven ontginningssloten (sporen 7 en 8). De schelp-

datering uit de humeuze kleivulling van spoor 8 geeft hiervoor een datering van ca. 625 na

Chr. In het bijzonder is deze vroegmiddeleeuwse ontginning de oorzaak van het ontstaan

van kombergend vermogen dat nodig was voor de uitbreiding van de Middelzee. Omdat

er een lineaire relatie bestaat tussen de grootte van de komberging en de natte doorsnede

van de getijdengeulen, werden de geulen groter en actiever. De erosie vanuit de getijden-

geul ten noordwesten van de nederzetting heeft de nederzetting afgetopt, wat in de

profielen goed zichtbaar was. De erosie van de site wordt tussen 625 en 890 na Chr. geplaatst;

dit op basis van de datering van de vroegmiddeleeuwse greppel en een Scrobicularia plana

datering (ca 890 na Chr.) van de hoogwad-afzettingen op dit erosieniveau.

De resultaten van dit onderzoek versterken de opvatting dat er een relatie bestaat

tussen de veenontginningen (gedurende de late IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen)

en het ontstaan van de Middelzee. Dit beeld is echter voornamelijk gebaseerd op klein-

schalige noodopgravingen, waarbij de ontginningssloten in de nabije omgeving van de

nederzettingen nauwelijks onderzocht zijn. Er zijn op dit moment te weinig gegevens

voor handen om een beeld te kunnen vormen over de aard en de schaal van de ontgin-

ningen. Toekomstig landschapsarcheologisch onderzoek in het veenrandgebied rond

de lijn Dokkum-Leeuwarden-Sneek-Workum zal dan ook verricht moeten worden om

meer grip te krijgen op de details van deze ontginningsactiviteiten. Bij een dergelijke

landschapsarcheologische benadering zou in aanvulling op de luchtfotoanalyse van

Janssen een studie gedaan kunnen worden op basis van hoogtegegevens uit het Actuele

Hoogtebestand van Nederland.

u

Noten

1 Groninger Instituut voor Archeologie. 2 Asmussen 2002, 80-81. 3 Met dank aan de mede-

werking tijdens de opgraving van de detectoramateurs T. Valk (Hallum) en J. Bloem

(Birdaard). 4 Deze bijl wordt in Paleo-Aktueel 13 beschreven. Zie: Stapert en Johansen, 2002.

5 De vondst bij Hemelum en een aantal andere vondsten lijken dit te bevestigen. 6 Zie: Klaas

R. Henstra en Alexander Jager, Opgravingen in Tytsjerksteradiel (Burgum 1966), 68.

m
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Archeologisch Onderzoek in Workum, gemeente Nijefurd (Fr.). Met bijdragen van

K.L.B. Bosma, H. Halici, M.J.L.Th. Niekus & G.J. de Roller. ARC-publicaties 73, Groningen.

Hielkema, J.B., 2003: Archeologisch Onderzoek te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel

(Fr.). Met bijdragen van H. Halici, C.G. Koopstra, A. Ufkes & P.C. Vos. ARC-publicaties

78, Groningen.

Tuinstra, S.J., 2003: Archeologische bouwbegeleiding bij de Fogelsanghstate te Veen-

klooster, gemeente Kollumerland (Fr.). ARC-publicaties 84, Groningen

Nieuwhof, A. & S.J. Tuinstra, 2004: Een definitief archeologisch onderzoek (DO) op het

stateterrein Hoxwier te Mantgum, gemeente Littenseradiel (Fr.). Met bijdragen van

K.L.B. Bosma, H. Halici & M.A. Huisman. ARC-publicaties 89, Groningen.

Nieuwhof, A., 2004: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel

van proefsleuven te Raard, gemeente Dongeradeel (Fr.). Met een bijdrage van 

H. Halici. ARC-publicaties 92, Groningen.

Nieuwhof, A.,2004: Een archeologisch opgraving in het terprestant nabij de Thomashof

te Workum, gemeente Nijefurd (Fr.). ARC-publicaties 99, Groningen.

Huis in ’t Veld, J.Y., 2004: Een archeologische begeleiding (AB) op het stateterrein Hoxwier

te Mantgum, gemeente Littenseradiel (Fr.). Met bijdragen van M.C. Blom, K.L.B.

Bosma, H. Halici & M.A. Huisman. ARC-publicaties 103, Groningen.

Blom, M.C.& C.G. Koopstra, 2004: Een archeologisch inventariserend veldonderzoek

(IVO) door middel van proefsleuven op de dorpsterp van Wons te Wons, gemeente

Wunseradiel (Fr.). Met bijdragen van K.L.B. Bosma, H. Halici & G.J. de Roller. ARC-

publicaties 112, Groningen.

Arcadis

Akkerman, E.N.& H. Brongers, 2003: Aanvullende Archeologische Inventarisatie Kade-

verbeteringsproject Van Harinxmakanaal: Salverd. Arcadis 110202/NA3/2B4/000531/

003, Assen.

Akkerman, E.N. & H.Brongers, 2003: Aanvullende Archeologische Inventarisatie Beetgum.

Arcadis 110201/NA3/1O5/000537/001, Assen. 

Akkerman, E.N., & H.Brongers, 2004: Aanvullende Archeologische Inventarisatie Kingma

State. Arcadis 110201/NA3/2D2/000494/001, Assen. 

Akkerman, E.N.& H. Brongers, 2004: Inventariserend Veldonderzoek Wunseradiel,

Arcadis 110203/NA5/051/000254/003, Assen.

Akkerman, E.N., 2004: Inventariserend Veldonderzoek Kaatsveld Akkrum-Oost, Arcadis

110312/NA4/OT5/000075/001, Assen. 
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ADC

Bulten E.E., 2003: Aanvullend Archeologisch Onderzoek op het terrein van ‘Nooitgedacht’,

ADC Amersfoort, ADC-rapport 115, Amersfoort.

Gerrets, D.A. en N. Prangsma, 2004: Archeologisch onderzoek aan de Wjelsryperweg te

Lutjelollum, ADC-rapport 170, Amersfoort.

Dijkstra, J., 2003: Archeologisch onderzoek aan de Koningsstraat te Dokkum, ADC-rapport

204, Amersfoort.

Schrijer, E. en J. Dijkstra, 2004: Leeuwarden Stadhuis- Archeologische Begeleiding

en Definitief Archeologisch Onderzoek, ADC-rapport 218, Amersfoort.

Waldus, W.B., P.C. Vos en F.J.G. van der Heijden, 2004: Tussen veengebied en Middelzee;

een geo-archeologisch onderzoek bij Scharnegoutum, ADC-rapport 324, Amersfoort.

RAAP rapporten en notities Friesland 2003

Anscher, T.J. ten 2003: Plangebied volkstuinencomplex Stiens, gemeente Leeuwarderadeel:

een inventariserend archeologisch onderzoek (waardering). RAAP-notitie 429.

Asmussen, P.S.G., 2003: Plangebied Twijzelermieden, gemeente Achtkarspelen: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 365.

Asmussen, P.S.G., 2003: Bestemmingsplan Kollum-Noordoost fase 2, gemeente Kollumer-

land: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 385.

Asmussen, P.S.G., 2003: Pingoruïnes in het Landinrichtingsgebied Twijzel-Buitenpost,

gemeente Achtkarspelen: een archeologisch onderzoek. rapport 927 

Bakker, A.M., 2003: Bestemmingsplan Arum-uitbreiding, gemeente Wunseradiel een:

inventariserend archeologisch onderzoek. RAA -notitie 272.

Bakker, A.M., 2003: Onderzoeksgebied opvaart Doraweg te Lemmer, gemeente Lemmer:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 280.

Bakker, A.M., 2003: Plangebied Maartenswoude, gemeente Smallingerland: een inven-

tariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 313.

Bakker, A.M., 2003: Plangebied seniorencomplex Kootstertille, gemeente Achtkarspelen:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 339.

Bakker, A.M., 2003: Onderzoeksgebied reconstructie Betonwei-Langedyk, gemeente

Achtkarspelen: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 341.

Bakker, A.M., 2003: Plangebied Fenneweg, gemeente Lemsterland: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 363.

Bakker, A.M., 2003: Plangebied Terwispeler Grootschar, gemeente Opsterland: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 448. 

Bakker, A.M., 2003: Plangebieden De Hemmen fase 3 en tracé A7 West, gemeente

Sneek: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 935 (1 losse

kaartbijlage).

Bakker, A.M., 2003: Plangebied Ferwert Hegebeintumerdyk, gemeente Ferwerderadiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 447.

281Archeologische kroniek van Fryslân over 2003 en 2004



Bakker, A.M., 2003: Plangebied 't Ges II, gemeente Sneek: een inventariserend archeo-

logisch onderzoek. RAAP-rapport 915. 

Bakker, A.M., 2003: Hallum-Mounebuorren 4, gemeente Ferwerderadiel: een inventari-

serend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 469. 

Bakker, A.M., 2003: Vier plangebieden te Aldemardum en Aldegea, gemeente Gaasterlân-

Sleat: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 481 

Bakker, A.M., 2003: Plangebied Marssum-It Aldlân 4, gemeente Menaldumadeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 510. 

Bakker, A.M., H.W. Veenstra, 2003: Plangebieden Zwagermieden 1 en 2: gemeenten

Dantumadeel en Kollumerland en Nieuwkruisland: een inventariserend archeolo-

gisch onderzoek. RAAP-notitie 509 (1 losse kaartbijlage)

Bakker, A.M., J.J. Hekman, 2003: Onderzoeksgebied Noordwest Tangent - Beetgumer-

molen, gemeente Menaldumadeel: een Inventariserend Archeologisch Onderzoek.

RAAP-rapport 946. (1 losse kaartbijlage).

Bergh, T.A. van den, 2003: Plangebied Ferwerd-Bethanië, gemeente Ferwerderadiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 386. 

Bergh, T.A. van den, 2003: Plangebied Ferwerderadiel-Reitsum, gemeente Ferwerderadiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 398.

Bergh, T.A. van den, 2003: Plangebied Van Limburg Stirumweg 4 te Oranjewoud, gemeente

Heerenveen: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 401.

Bergh, T.A. van den 2003: Plangebied provinciale weg N351-Oldeholtpade, gemeente

Weststellingwerf: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP–notitie 407.

Bergh, T.A. van den 2003: Plangebied Reitsum-Griene Reed, gemeente Ferwerderadiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 507.

Bergh, T.A. van den 2003: Plangebied Menaldum-Gernierswei, gemeente Menaldumadeel:

een archeologische begeleiding. RAAP-notitie 512. 

Bergh, T.A. van den 2003: Plangebied Sondel-Beuckenswijkstraat 16-18, gemeente

Gaasterlân-Sleat: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 533 

Exaltus, R.P. & P.S.G. Asmussen 2003. Gemeente Skarsterlân, provincie Fryslân: een archeo-

logische verwachtings- en advieskaart. RAAP-rapport rapport 821 (4 losse kaartbijlagen).

Hekman, J.J. 2003: Plangebied Oosterzee, gemeente Lemsterland: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 275. 

Hekman, J.J. 2003: Onderzoeksgebied Woudsend, gemeente Wymbritseradiel: een inven-

tariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 882. 

Hekman, J.J.2003: Onderzoeksgebied Arendstuin, gemeente Leeuwarden: een inventa-

riserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 383.

Hekman, J.J.2003: Onderzoeksgebied Donkerbroek-Opsterlandsche Compagnonsvaart,

gemeente Ooststellingwerf: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-

notitie 460 

Molema, J. & N.M. Rosenbrand, 2003: Plangebied Tzum, gemeente Franekeradeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 264.

Molema, J. & E.J.M. van der Zwet, 2003: Bestemmingsplan Noorderlaan-Wons, gemeente

Wunseradiel: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 274.
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Molema, J. 2003: Dokkum, gemeente Dongeradeel: een inventariserend archeologisch

onderzoek. RAAP-notitie 902. 

Rosenbrand, N.M. & E.J.M. van der Zwet 2003: Plangebied 'Oer de Feart II', Gytsjerk,

gemeente Tytsjerksteradiel: een archeologische quickscan. RAAP-notitie 265.

Rosenbrand, N.M. 2003: It Heechsân, gemeente Tytsjerksteradiel: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 343.

Rosenbrand, N.M & E.J.M. van der Zwet 2003: Plangebieden landgoed Vijversburg te

Tytsjerk en Grote Hornstweg te Eastermar, gemeente Tytsjerksteradiel: een inven-

tariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 347.

Rosenbrand, N.M. 2003, Plangebied Blauwe Bos, Haule, gemeente Ooststellingerwerf:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 348. 

Rosenbrand, N.M 2003: Plangebied Marrum, gemeente Ferwerderadiel: een inventari-

serend archeologisch onderzoek, RAAP-notitie 352. 

Rosenbrand, N.M. 2003: Plangebied Rugbyveld te Drachten, gemeente Smallingerland:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 369. 

Veenstra, H.W. 2003: Plangebied De Marne, gemeente Bolsward: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 259.

Veenstra, H.W. 2003: Rioolwaterpersleiding Britswert-Wiuwert, deel terp Britswert,

gemeente Littenseradiel: een archeologische begeleiding. RAAP-notitie 310.

Veenstra, H.W. 2003: Uitbreidingsplan Wergea-west, gemeente Boarnsterhim: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 320.

Veenstra, H.W. 2003: Ontwikkelingsvisie plangebied Drachten-Noord, gemeente Smal-

lingerland: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 887 (1 losse

kaartbijlage).

Veenstra, H.W., E.J.M. van der Zwet, 2003:Onderzoeksgebied Zwager en It Vossebosk te

Tzummarum gemeente Franekeradeel: een inventariserend archeologisch onder-

zoek. RAAP-notitie 335.

Veenstra, H.W. 2003: Onderzoeksgebied Middelseeroute Sneeker Oudvaart-Zwette,

gemeente Sneek: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 361.

Veenstra, H.W.2003: Verruiming Prinses Margrietkanaal, gedeelte Fonejacht-Kruiswaters,

gemeenten Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel: een inventariserend archeologisch

onderzoek. RAAP-rapport (2 losse kaartbijlagen).

Veenstra, H.W.2003: Staandemast Route Grou-N31 Omleiding Wergea, gemeente Boarn-

sterhim: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 880 (1 losse

kaartbijlage).

RAAP rapporten en notities Friesland 2004

Anscher, Th.J. ten, 2004: Startnotitie archeologiebeleid: gemeente Skarsterlân. RAAP-

rapport 1020. 

Anscher, T.J. ten, H.W. Veenstra, 2004: Plangebied Balk, gemeente Gaasterlân-Sleat:

een archeologische verwachtingskaart. RAAP-notitie 709 (2 losse kaartbijlagen).
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Anscher, T.J. ten & T.A. van den Bergh, 2004: Diverse plangebieden Leeuwarden-Zuidwest

en -Bilgaard, gemeente Leeuwarden: een inventariserend archeologisch onderzoek.

RAAP-notitie 797 (1 losse kaartbijlage).

Anscher, T.J. ten, 2004: Plangebied Tramdijk West - noordelijk plandeel fase 2 te Lemmer,

gemeente Lemsterland: archeologisch vooronderzoek (waardering). RAAP-notitie 845. 

Anscher, T.J. ten, 2004: Bolsward-Snekerstraat, gemeente Bolsward: een archeologisch

vooronderzoek. RAAP-notitie 876. 

Anscher, Th.J. ten, D. Bekius, J. Molema en P.S.G. Asmussen, 2004: Gemeente Lemsterland:

een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek: archeologische verwachtingskaart

en historisch geografische overzichtskaart. RAAP-rapport 1047 (7 losse kaartbijlagen).

Anscher, T.J. ten, 2004: Plangebied Drachten - Vreewijk, gemeente Smallingerland:

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 928 

Anscher, T.J. ten, 2004: Plangebied Drachten - Folgeralaan, gemeente Smallingerland:

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 939. 

Anscher, T.J. ten, 2004: Plangebied Aldhiem 8 te Wartena, gemeente Boarnsterhim:

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek. RAAP-notitie 959. 

Bakker, A.M., 2004: Uitbreiding Zandwinput Nij Beets, gemeente Opsterland: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 542. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebieden Tollingaweg 1 te Kollum en Friese Straatweg 16,

gemeente Kollumerland c.a.: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-

notitie 560. 

Bakker, A.M., 2004: Heeg - De Pharshoeke, gemeente Wymbritseradiel: een inventari-

serend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 561. 

Bakker, A.M., 2004: Uitbreiding Easterein, gemeente Littenseradiel: een inventarise-

rend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 562.

Bakker, A.M., 2004: Sneek-Julianastraat 11-17, gemeente Sneek: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 581. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Sneek - vijver stadsbos, gemeente Sneek: een inventari-

serend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 599. 

Bakker, A.M., 2004: Uitbreiding Easterein, gemeente Littenseradiel: een inventarise-

rend archeologisch onderzoek: waarderend booronderzoek. RAAP-notitie 633. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Sânwei in Menaldum, gemeente Menaldumadeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 632. 

Bakker, A.M., 2004: Fietspad Metslawier-Engwierum, gemeente Dongeradeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 636. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Marssum - It Aldân 4. gemeente Menaldumadeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek: waarderend booronderzoek. RAAP-

notitie 643.

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Witmarsum-De Dole, Gemeente Wunseradiel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 668. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Tjerkwerd, gemeente Wunseradiel: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 683. 
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Bakker, A.M., 2004: Plangebied Lollum-sportveld, gemeente Wunseradiel: een inventa-

riserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 705. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied De Hemmen (fase 3 en tracé A7 West, gemeente Sneek

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 971 (1 losse kaartbijlage).

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Wigleweg-Marrum, gemeente Ferwerderadiel: een inven-

tariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 764. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied de Houtwiel, gemeente Dantumadeel: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 750. 

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Goutum-Noord (Vellema-terrein, gemeente Leeuwarden:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 814. 

Bakker, A.M. en J.J. Hekman, 2004: Plangebied N358 tussen Buitenpost en Augustinusga,

gemeente Achtkarspelen: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-

notitie 869.

Bakker, A.M. en J. Molema 2004: Plangebied Wier-Lautawei, gemeente Menaldumadeel:

een archeologische begeleiding. RAAP-notitie 912 (1 losse kaartbijlage).

Bakker, A.M., 2004: Plangebied Buitenpost-noordelijke ontsluitingsweg, gemeente

Achtkarspelen: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 955 

(1 losse kaartbijlage).

Bakker, A.M., 2004: Onderzoeksgebied Rondweg Oost Buitenpost, gemeente Achtkarspelen:

Een inventariserend archeologisch onderzoek: waardering. RAAP-notitie 954. 

Berg, D. van den, 2004: Plangebied Noardburgum West, gemeente Tytsjerksteradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 677. 

Berg, D. van den, 2004: Plangebied Boekweitreed te Jubbega, gemeente Heerenveen:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 710. 

Berg, D. van den, 2004: Plangebied 't Swin 4/6 te Drachten, gemeente Smallingerland:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 733. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Warfstermolen De Warf, Gemeente Kollumerland c.a.: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 589. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Achlum-bedrijventerrein De Jister, gemeente Franekeradeel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 613. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Fietspad Gaast - Ferwoude, gemeente Wunseradiel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 685. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Suderbuorren 4. gemeente Leeuwarden: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 686. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Doniaweg 30 H, gemeente Ferwerderadiel: een inventarise-

rend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 703. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Ratelwacht/Ringweg te Drachten, gemeente

Smallingerland: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 711. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied It Skar, gemeente Wymbritseradiel: een inventa-

riserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 723. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Earnewâld - Koaidyk, Gemeente Tytsjerksteradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 722. 
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Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Bourboomweg 9, gemeente Ferwerderadiel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 775. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Museumpark Landgoed Oranjewoud - 2e fase,

gemeente Heerenveen: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 810. 

Bergh, T.A. van den, 2004: Plangebied Noorderdwarsvaart, gemeente Smallingerland:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 847.

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Rengerspark, gemeente Leeuwarden: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 905. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Troelstraweg, gemeente Leeuwarden: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 619. 

Hekman, J.J., 2004: Sumar - uitbreiding bedrijventerrein, gemeente Tytsjerksteradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 635. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebieden te Hurdegaryp, Oentsjerk, Tytsjerk, Sumar, Jistrum en

Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel: een inventariserend archeologisch onderzoek.

rapport 1023 

Hekman, J.J. & D. van den Berg, 2004: Plangebied locatie Wiardaskoalle op de Binnentun 1,

gemeente Leeuwarden: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 670.

Hekman, J.J., 2004: Startnotitie archeologiebeleid: gemeente Leeuwarden. RAAP-rapport

921 (4 losse kaartbijlagen).

Hekman, J.J., 2004: Sportpark Sportlaan, gemeente Smallingerland: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 717. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebieden Kalverdijkje, Zuidvliet en Oostersingel, gemeente

Leeuwarden: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 818. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebieden Hurdegaryp, Tytsjerk, Jistrum, Sumar en Burgum, gemeente

Tytsjerksteradiel: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 1072.

Hekman, J.J., 2004: Achterwei te Oudega, gemeente Smallingerland: archeologisch

vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 966. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Blauhuskamp te Eastermar, gemeente Tytsjerksteradiel:

archeologisch vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 967. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Achter de Hoven (Comenius College, gemeente Leeuwarden:

een archeologisch vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 866. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Kollum-Noordoost, lokatie III, gemeente Kollumerland

c.a.: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 858. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied De Skries te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel: een

archeologisch vooronderzoek. RAAP-notitie 856. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Bontekoe, gemeente Leeuwarden: een archeologisch

vooronderzoek. RAAP-notitie 855. 

Hekman, J.J., 2004: Rondweg Oost Buitenpost, gemeente Achtkarspelen: een inventari-

serend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 829 (1 losse kaartbijlage).

Hekman, J.J., 2004: Skeane Heawei 9, Oudega, gemeente Smallingerland: een archeolo-

gisch vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 872.

Hekman, J.J., 2004: Aldeboarn - Beetsterdyk 4. gemeente Boarnsterhim: archeologisch

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (kartering). notitie 896
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Hekman, J.J., 2004: Plangebied Oude Nering-Moleneind, gemeente Smallingerland:

archeologisch vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 900. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Jeltesloot, gemeente Wymbritseradeel: archeologisch

vooronderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 916. 

Hekman, J.J., 2004: Driesum-voetbalveld, gemeente Dantumadeel: archeologisch voor-

onderzoek (verkennende fase). RAAP-notitie 946. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Rinsumageest - Lokatie Van der Meulen, gemeente

Dantumadeel: archeologisch vooronderzoek: een bureau en inventariserend veld-

onderzoek. RAAP-notitie 952. 

Hekman, J.J., 2004: Plangebied Tramdijk Oost, gemeente Lemsterland: archeologisch

vooronderzoek (karterende fase). RAAP-notitie 958 (3 losse kaartbijlagen).

Molema, J., 2004: Dokkum, gemeente Dongeradeel: een inventariserend archeologisch

onderzoek. Adviesdocument project DOBO.

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied woningbouwuitbreiding te Rottevalle, gemeente

Smallingerland: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 667. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied woonwagenterrein Achter de Hoven, gemeente

Leeuwarden: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 687. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebieden Klokhuislaan-Noorderhof en Noorderdwarsvaart,

gemeente Smallingerland: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 681. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied woninguitbreiding te Rottevalle, gemeente Smallinger-

land: een inventariserend archeologisch onderzoek: karterend onderzoek op twee

percelen. RAAP-notitie 684. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied woninguitbreiding te Ferwoude, gemeente Wunseradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 690. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied uitbreiding jachthaven De Watervriend, gemeente

Wymbritseradiel: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 689. 

Ridderbos, V.R., 2004: Onderzoeksgebied Osingahuizen, gemeente Wymbritseradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 756. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied Harstawei te Ginnum, gemeente Ferwerderadiel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 773.

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied E. Folkertsmawei te Leeuwarden, gemeente Leeuwarden:

een archeologisch vooronderzoek (karterende fase). RAAP-notitie 820. 

Ridderbos, V.R., 2004: Plangebied Pastoriesingel te Tjalleberd, gemeente Heerenveen;

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 835. 

Schiferli, R., 2004: Stateterrein Epemastate te Ysbrechtum, gemeente Sneek: een archeo-

logisch vooronderzoek (bureauonderzoek en geofysisch onderzoek). RAAP-notitie 943.

Veenstra, H.W., 2004: Staandemast Route Grou-N31 (Varianten omleidingen Wergea-West,

gemeente Boarnsterhim: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-rapport

999 (1 losse kaartbijlage).

Veenstra, H.W., 2004: Plangebied de Trije Terpen, gemeente Dongeradeel: een inventari-

serend veldonderzoek (IVO en een waarderend onderzoek op rijksmonument 

De Trije Terpen (CMA-code 6B-035. RAAP-notitie 729 (1 losse kaartbijlage).
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Veenstra, H.W., 2004: Plangebied Tramdijk West te Lemmer, gemeente Lemsterland:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 802. 

Veenstra, H.W., 2004: Plangebied Houkepoort gemeente Sneek: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 854 (1 losse kaartbijlage).

Veenstra, H.W.j 2004: Plangebied Oudvaart, gemeente Sneek: een inventariserend

archeologisch onderzoek. RAAP-rapport 855 (1 losse kaartbijlage).

Zwet, E.J.M. van der, 2004: Plangebied Leeuwarden Zuiderplantage/Tuincentrum,

gemeente Leeuwarden: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 541. 

Zwet, E.J.M. van der, 2004: Plangebied Tsjerkelân - Hommerts, gemeente Wymbritseradiel:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 584. 

Zwet, E.J.M. van der, 2004: Plangebied Trijehus - Baggerdepot, gemeente Boarnsterhim:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 624. 

Zwet, E.J.M. van der, 2004: Plangebied Fennepark te Drachten, gemeente Smallingerland:

een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 790. 

Zwet, E.J.M. van der, 2004: Bedrijventerrein te Ternaard, gemeente Dongeradeel: een

inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 799. 

Onderzoeksverslagen door De Steekproef (2003)

Jelsma, J., 2003: Oosterwolde: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek. Zuidhorn,

De Steekproef.

Jelsma, J., 2003: Waardering en Bescherming van Steentijd- en Vroege-Bronstijdlocaties

in de Provincie Fryslân. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & N. Groen-Lubbers, 2003: Een Inventariserend Archeologisch Veldonder-

zoek aan de Dammelaan te Damwoude, gemeente Dantumadeel. Zuidhorn, De

Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Langelille-De Driesprong: Een Archeologische Inventarisatie.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Gorredijk: Bertilla/De Miente en MAVO-terrein. Een Verkennend

Archeologisch Onderzoek in de Gemeente Opsterland. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Goingarijp, Idskenhuizen, Langweer en Sintjohannesga: Verken-

nend Archeologisch Onderzoek in de Gemeente Skarsterlân. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Donderen: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek op het

Hooge Veld. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J.& C.Tulp, 2003: Karterend Archeologisch Onderzoek in Plangebied Schans/

Houtland te Stavoren (RD 153,33/543,67). Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Oosterwolde: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek in de

Gemeente Oldebroek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Redoubte Oldeberkoop. De Resten van de Bekhofschans.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Ureterp-De Gilden: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.
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Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Wijnjewoude, Nij Beets en Tijnje: Verkennend Archeologisch

Onderzoek in de Gemeente Opsterland. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003:Hollum, Ameland: Verkennend Archeologisch Onderzoek op

Vier Locaties. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Haulerwijk: Een Bodemprofielonderzoek (Quick Scan) in de

Gemeente Ooststellingwerf. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Stavoren Koeweg-Stationsweg: Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Hemmemastate: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek

in Berlikum. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Heerenveen - A32/Het Meer. Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Akkrum, Spikerboor; Een Verkennend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Appelscha, De Hildenberg: Een Archeologisch Bodemprofiel

Onderzoek (quick scan). Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Makkum - Lieuwkemastraat: Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Bakkeveen, ‘De Bishop’. Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek op Twee Locaties. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Schettens: Een Waarderend Archeologisch Onderzoek. Zuidhorn,

De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Joure, De Woudfennen III: Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Schipsloot, Wolvega. Een Waarderend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Nijetrijne, Rottige Meente. Een Verkennend en Waarderend

Archeologisch Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Oosterwolde, Venekoten. Een Bodemprofielonderzoek (Quick

Scan). Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Stavoren, Middenmeer. Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Gorredijk: Loevestijn. Een Verkennend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Rondweg Gorredijk. Een Karterend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Eelde Mozartweg. Een Verkennend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Drogeham en Twijzelerheide. Verkennend Archeologisch

Onderzoek in de Gemeente Achtkarspelen. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Goënga, Hege Wier. Een Verkennend Archeologisch Onderzoek.

Zuidhorn, De Steekproef.
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Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Zwaagwesteinde, Bovenweg. Een Waarderend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Appelscha: Het Groote Veen. Een Verkennend Archeologisch

Onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Redoubte Oldeberkoop. Een Archeo-magnetisch Onderzoek

naar Verborgen Funderingen. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Wons, Noorderlaan. Een Inventariserend Archeologisch Veld-

onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Heerenveen Waterbuurt & Vogelbuurt. Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Heerenveen, Sportstad. Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: MakkumOost. Een Inventariserend Archeologisch Veldonder-

zoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Langedijke, Weidedijk. Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Oosterwolde Martenskamp. Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp,.2003: Elsloo; De Bult, Schaopedobbe en Puntersbosje. Een Inventari-

serend Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Longerhouw, Buren. Een Inventariserend Archeologisch Veld-

onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2003: Tjalleberd, Aengwirderweg. Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek aan het Geert Willigenplein

te Heerenveen. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Archeologische Quick Scan aan de Hoofdstraat 64-66 te Beetsterzwaag.

Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek aan de Schwartzenbergweg

te Hichtum, Fryslân. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Verkennend Archeologisch Onderzoekaan de Tjeerd Foekeslaan te

Damwoude, Gemeente Dantumadeel. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek aan de Dyksterbuorren te

Menaldum, Gemeente Menaldumadeel. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2003: Een Verkennend Archeologisch Onderzoek aan de Noordwolderweg te

Vinkega, Gemeente Weststellingwerf. Zuidhorn, De Steekproef.

Woltinge, I. & J. Jelsma, 2003: Noordwolde-Zuid, Spokeplas. Een Archeologische Quick

Scan. Zuidhorn, De Steekproef.

Onderzoeksverslagen door De Steekproef (2004)

Groen-Lubbers, N., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de

Wartensdyk 2a te Wergea. Zuidhorn, De Steekproef.
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Groen-Lubbers, N., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de

Bierumerweg 6 te Holwierde. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de

Oosterseveldweg 16 te Oosterstreek. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N., 2004: Een Inventariserend en Waarderend Archeologisch Veldonder-

zoek aan de Meamert 2 te Winsum (Frl.), Gemeente Littenseradiel. Zuidhorn, De

Steekproef.

Groen-Lubbers, N., 2004: Een Waarderend Archeologisch Veldonderzoek aan de Huins

41 te Huins, Gemeente Littenseradiel. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek ten westen

van de Menamerdyk 2a te Slappeterp. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N. & J. Jelsma, 2004: Wiuwert, Middelsee: Een Inventariserend Archeo-

logisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N. & J. Jelsma, 2004: Jorwert, Pastorijfinne: Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N. & J. Jelsma, 2004: Langezwaag, Tsjerkeleane: Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N. & J. Jelsma, 2004: Wjelsryp, Sportveld: Een Inventariserend Archeo-

logisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Groen-Lubbers, N. & J. Jelsma, 2004: Ternaard, Nesserwei: Een Inventariserend en

Waarderend Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef. 

Jelsma, J., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek te Donkerbroek.

Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2004: Oosterwolde-Kom 2003: Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2004: Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek op Drie Locaties

te Oosterwolde. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2004: Een Waarderend Archeologisch Veldonderzoek aan Lage

Herenweg 62/64 te Marrum, Gemeente Ferwerderadiel. Zuidhorn, De Steekproef.

Jelsma, J. & C. Tulp, 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de

Beetserweg te Sellingerbeetse (Camping De Papaver). Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Blankendalwei

te Scharnegoutum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Koemarkt/

Hoofdstraat te Veenwouden. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Ingelumerdyk

te Menaldum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Aldeleane te

Deinum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Prysterhoek

te Workum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek bij Verzorgingscentrum

Ny Mariënacker te Workum. Zuidhorn, De Steekproef.
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Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Kampweg te

Rotsterhaule. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Felsumerleane

te Spannum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Lege Hearewei

64 te Stiens. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Waarderend Archeologisch Veldonderzoek aan Waltingaleane 13 te

Pingjum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Nieuweweg

te Koudum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Meamerterdyk

te Winsum (FRL). Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de J. Binckesstraat

te Koudum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Herenwal te

Heerenveen. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Badweg te

Hollum, Ameland. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Kloosterweg

te Elsloo. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C., 2004: Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek aan de Zevenhuister-

weg te Kollum. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Stiens, Bedrijventerrein Middelsee: Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Surhuisterveen, Vierhuisterweg: Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Borgterrein Eelsum: Een Bodemprofiel-Onderzoek. Zuidhorn,

De Steekproef. 

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Workum: Bedrijventerrein Horsa: Een Inventariserend

Archeologisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Oosterwolde, Nanningaweg: Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek op drie locaties. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Makkum, Melkvaart: Een Inventariserend Archeologisch Veld-

onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Stiens: Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek op vier

locaties. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Tytsjerk, Buorren: Een Inventariserend Archeologisch Veld-

onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Dokkum, Parklaan: Een Inventariserend Archeologisch Veld-

onderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Dokkum, Lyceumlocatie: Een Inventariserend Archeologisch

Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.
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Tulp, C. & J. Jelsma, 2004: Damwoude, Hoeksterlaan: Een Inventariserend Archeolo-

gisch Veldonderzoek. Zuidhorn, De Steekproef.

Woltinge, I., 2004: Verslag van archeologische waarnemingen bij graafwerkzaamheden

voor de rioolaanleg in Dedgum, Idsegahuizum en Longerhouw in de Gemeente

Wunseradiel. Zuidhorn, De Steekproef.

Synthegra

Kuijl, E. van der, 2003: Inventariserend Veld Onderzoek, Terrein Bangma en Camping

Molenheim te Jirnsum, 173010, 173011, Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2003: Inventariserend Veld Onderzoek Nieuwe Kade 9 te Grou, 173024,

Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2003: Inventariserend Veld Onderzoek De Folgeren te Drachten,

173038, Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Lasulec terrein Heerenveen,

173078, Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Het Zuid te Drachten, 173103,

Zelhem.

Krist, J., 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Westerzeedijk te Harlingen, 173109,

Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Aalsumerweg en Metslawierter-

wei te Dokkum, 173129, Zelhem,

Kuijl, E. van der, 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Havenweg 27 te Harlingen,

173130, Zelhem. 

Krist, J., 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Badweg te Gorredijk, 173131, Zelhem. 

Kuijl, E. van der, 2003, Inventariserend Veld Onderzoek Zwembad Westerzeedijk te

Harlingen, 173154, Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2004, Inventariserend Veld Onderzoek Poiesz supermarkt te IJlst, 174015,

Zelhem.

Kuijl, E. van der, 2004, Inventariserend Veld Onderzoek Volmaweg te Grou, 174062, Zelhem.
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Inleiding

Een feit dat zeker genoemd dient te worden, was de verschijning van de nieuwe statuten,

die zowel in het Fries als in het Nederlands zijn gesteld. In deze statuten is ook de nieuwe

naam van het Genootschap opgenomen.

De grote overstap naar het automatisch incasseren van de contributie, die begin 2005

zal zijn voltooid, is door ongeveer tachtig procent van de leden gevolgd. De penning-

meester is zeer verheugd over dit hoge percentage; deze wijze van inning zal zijn werk-

zaamheden immers in belangrijke mate verlichten. Het bestuur is zich er terdege van

bewust dat dit proces veel van het geduld van de leden heeft gevergd.

Het bestuur

Het dagelijks en het algemeen bestuur kwamen in 2004 elk vijf keer in vergadering bijeen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 april vond geen bestuurswisseling plaats.

De penningmeester, de heer Osinga, wiens eerste termijn was verstreken, werd herkozen.

Omdat er nog een vacature was en in 2005 drie leden van het bestuur om statutaire

reden moeten aftreden, achtte het bestuur het verstandig tussentijds twee nieuwe leden

te benoemen om de continuiteit van de werkzaamheden te garanderen. Dit geschiedde

op 5 oktober in een buitengewone ledenvergadering. Aan het eind van 2004 was de

samenstelling van het bestuur als volgt:

mr. A.E. Duursma-Olthuis, voorzitter (Beetsterzwaag) – periodiek aftredend in 2005

drs. E. Makkes van der Deijl-Stam, secretaris, (Goutum) – definitief aftredend in 2005 

D. Osinga RA, penningmeester (Berlikum) – definitief aftredend in 2008

dr. J. Frieswijk, vice-voorzitter (Beetsterzwaag) – definitief aftredend in 2005

drs. R. Mulder-Radetzky (Leeuwarden) – definitief aftredend in 2005 

drs. S. van der Woude (Leeuwarden) – definitief aftredend in 2006

drs. T. Oppewal (Leeuwarden) – periodiek aftredend in 2005 

drs. H.P. ter Avest (Harlingen) – periodiek aftredend in 2006

mr. G.H. Varekamp-Vos (Beetsterzwaag) – periodiek aftredend in 2008

mr. S. Swart (Leeuwarden) – periodiek aftredend in 2008.
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Subsidie

Het Fries Museum kreeg een financiële bijdrage voor de uitgave van een belangrijk boek

over Friese merklappen: Letter voor Letter. Het Museum kreeg ook een bijdrage voor de

realisatie van de nieuwe archeologische opstelling, Top Terpen (2005-2010). De heer 

G. Jensma kreeg een bijdrage voor de uitgave van zijn dissertatie De gemaskerde god

met het Oera Linda-boek als onderwerp. Het comité Manifestatie Fries Aardewerk

kreeg financiële steun voor de uitgave van een boek over Fries aardewerk, dat in 2005

een vijftal tentoonstellingen over dit onderwerp zal begeleiden. Als laatste kreeg de

Drentse Historische Vereniging een bijdrage toegezegd voor de uitgave van een atlas,

met daarin de tussen 1820 en 1829 door militaire ingenieurs vervaardigde kaarten van

Noord-Nederland, de zogenaamde ‘Huguenin-atlas’.

Lezingen

Omdat de mogelijke nieuwbouw van het Fries Museum de gemoederen nogal bezighield,

meende het bestuur er goed aan te doen om aansluitend aan de algemene ledenverga-

dering op 13 april de directeur van het Museum, de heer C. van ’t Veen, het woord te geven

om inzicht in de plannen te geven. Een groot aantal leden maakte van de gelegenheid

gebruik vragen te stellen. 

De heer J.C.N. Bruintjes, directeur van Museum Smallingerland te Drachten, sprak

op 5 oktober, na de buitengewone ledenvergadering, over de in Leeuwarden geboren

kunstenaar en verzamelaar Christoffel Bisschop. Zoals bekend schonk Bisschop na zijn

dood de inventaris van enkele vertrekken van zijn Scheveningse ‘Huize Frisia’ aan de

provincie Friesland. Deze kamers werden in het Fries Museum weer opgebouwd en

ingericht. Ze zijn tot op heden te bezichtigen. Heel bijzonder is het atelier; het is namelijk

het enige atelier van een negentiende-eeuwse kunstenaar, dat nog intact is.

Op 9 december werd een avond georganiseerd naar aanleiding van de promotie van

de heer G.Th. Jensma enkele dagen eerder. Een aantal sprekers besprak onder leiding

van de heer G. de Vries de dissertatie van de promovendus. De belangstelling was groot,

de discussie levendig.

Fryslân en De Vrije Fries

Fryslân verscheen volgens plan vier keer en bood een grote variëteit aan interessante

artikelen, gewijd aan onderwerpen uit de voorbije en de tegenwoordige tijd. Er zijn plannen

om naar aanleiding van het tienjarige bestaan van het blad in 2005 de buitenkant en de

lay-out te vernieuwen. De redactie bestond uit de heren M. Schroor (hoofdredacteur),

K. Huisman, E. Kramer, J.A. Mol en H. Nijboer en mevrouw M. Kist. De lay-out werd verzorgd

door mevrouw K. Schroor-Dijkstra.

Het jaar 2004 begon goed voor het Genootschap. Het kreeg bericht van de Stichting

It Fryske Boek dat deel 83 van De Vrije Fries was genomineerd voor de Vormgevingsprijs

2003. De winnaar zou tijdens een radio-uitzending van Omrop Fryslân op 24 februari
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bekend worden gemaakt; de prijs was echter niet voor De Vrije Fries. Toch was de nomi-

nering een hele eer voor vormgever T. Sandijck en de redactie; een felicitatie waard!

Aan het eind van het jaar verscheen het zeer goed gevulde vierentachtigste deel,

niet alleen qua volume maar vooral qua inhoud. Nieuw was het vraaggesprek dat de

heren A. de Jong en R. Kunst hadden een met de oud-directeur van het Fries Museum,

de heer K. Boschma. De redactie van deel 84 bestond uit de heren P. Bakker, J. Frieswijk

(eindredactie), D. Jansen (secretaris), G. Jensma (voorzitter), O. Knottnerus en G.de Langen.

Website

Het bezoek aan de site was ten opzichte van het voorgaande jaar iets toegenomen.

Mogelijk was dit het gevolg van het feit, dat twee grote nieuwssites (nu.nl en humo.be)

een link naar de site plaatsten. Ook nieuw was de zoekbox, waarmee de site via Google

kan worden doorzocht. De online artikelen uit Fryslân en De Vrije Fries, die de meeste

bezoekers naar de site trekken, zullen worden uitgebreid. Om aan te geven dat de artikelen

een onderdeel vormen van de site van het Genootschap  zal in 2005 de opmaak worden

aangepast. Voorts zijn de inhoudsopgaven van de periodieken geactualiseerd.

Met de site wil het Genootschap de Friese geschiedenis en cultuur bij een breder

publiek onder de aandacht brengen. Gezien het aantal bezoekers lukt dat aardig, zoals

bijgaand overzichtje van het gemiddeld aantal bezoekers per dag laat zien:

Bezoekers website Fries Genootschap 2004

januari 118

februari onbekend

maart 133

april 103

mei 100

juni 94

juli 83

augustus 91

september 163

oktober 115

november 129

december 218

Veertien bezoekers hebben zich via de site aangemeld als nieuw lid en eenentwintig

keer is er een bestelling voor artikelen, oude uitgaven of periodieken geplaatst.

Excursie

Op zaterdag 2 oktober was er een excursie naar Drenthe en Groningen. Bezocht werden

het Planetron in Dwingelo, de tentoonstelling ‘The Mistery of the Bog’ in het Drents
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Museum te Assen en het klooster in Ter Apel. De belangstelling was weer groot. De orga-

nisatie van deze dag lag in de deskundige handen van de heer Elzinga die door zijn

vrouw werd bijgestaan.

Leden

In totaal konden vijftig nieuwe leden worden ingeschreven. Het Genootschap ontving

bericht van overlijden van negen leden; één lid verhuisde zonder te berichten waarheen

en 87 leden zegden hun lidmaatschap op (meestal was de reden ziekte of hoge leeftijd).

Het Genootschap heeft één erelid.

Administratie

Helaas speelde ook dit jaar de invoering van het nieuwe systeem van inning van de

contributie nog een belangrijke rol. Een nieuw programma en een nieuwe server veroor-

zaakten stagnatie in de verwerking van de gegevens. Hierdoor kon het gebeuren dat

enkele oud-leden nog een periodiek kregen toegestuurd. Het bestuur hoopt dat in 2005

alle onrust achter de rug is. Het bestuur dankt mevrouw Dekkinga voor haar geduld.

Nieuwe leden

A. Agema, Oudemirdum; D. Algra-Bron, Balk; A. Atema, Stiens; F. Bakker, Dokkum; 

H.J. Bleeker, Lioessens; C. de Boer, Leeuwarden; M.R. Braaksma, Leeuwarden; 

P.J. Cramwinkel, Frankrijk; A.F.B. Dijkstra, Ljouwert; E. Dijkstra, Kollum; H. Dijkstra,

Heerenveen; P.J.A. Dijkstra, Engelum; W.Th. Dijkstra, Jelsum; F. Driesens, Leidschendam;

P.S. Formsma, Groningen; E. de Graaf, Joure; L. Hoekstra, Emmen; M.A. Hofstra,

Blauwhuis; B. Jagersma, Leiden; J. Jagersma, Reduzum; S.E. de Jong, Bussum; H.G. Joustra,

Oudega; W.J. van der Kam, Dalfsen; T. Kingmans-Ronner, Leeuwarden; N.Ch. Kloppen-

burg, Reduzum; mevr. M. Koelstra, Muiden; T.F. Konst, België; M.J. de Lange, Leeuwarden;

D.J.R. Lemstra, Amsterdam; A. Mabon, Canada; R.M. Minnema, Leeuwarden; G. van der

Mossel, Leeuwarden; J.A. Nijdam, Leeuwarden; G.J. Oevering, Dordrecht; K. Ooster-

huis-Runia, Westzaan; E.J. Postma, Goutum; F. Quarré, Apeldoorn; mevr. A. Schipstra,

Rotterdam; T. Schol, Terschelling; K. Sierksma, Oentsjerk; mw. L. Stienstra, Apeldoorn;

Streekarchivariaat Noordoost Friesland, Dokkum; A. Stuiver, Heerenveen; S. Swart,

Stiens; L.J. Venema, Veenwouden; A. de Vos, Oegstgeest; G. de Vries, Wijnjewoude; 

A.J. Wynia, Feanwâlden; J.S. Zeinstra, Leeuwarden; J. Zwart, Sneek.
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Over de auteurs

Dr. Jurjen Bos is als universitair docent middeleeuwse en postmiddeleeuwse
archeologie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dr. C. Boschma studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij was van 1963 tot 1989 directeur van het Fries Museum en
publiceert op het gebied van de kunst- en museumgeschiedenis.

Drs. Erwin Brouwer is recent afgestudeerd in de archeologie en prehistorie
aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Drs. Marie-Anne de Harder was tot 1999 docente geschiedenis in Utrecht, kwam
in 2003 naar Friesland en deed in 2004 haar doctoraal examen geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Dr. Justin E.A. Kroesen is universitair docent voor Architectuur en Iconografie
van het Christendom aan de RU Groningen. Hij promoveerde in 2003 op een studie
over de middeleeuwse kerkinrichting in Spanje en deed samen met dr. Regnerus
Steensma onderzoek naar de inrichting van middeleeuwse dorpskerken.

Dr. Gilles de Langen studeerde nieuwe geschiedenis en prehistorie in Groningen
(promotie 1993) en is thans werkzaam bij de provincie Fryslân als provinciaal
archeoloog. Redacteur van De Vrije Fries.

Dr. Johan Nicolay studeerde archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Doet momenteel op hetzelfde instituut onderzoek naar de bewoningsgeschie-
denis van het Fries-Groningse terpengebied, met specifieke aandacht voor de
sociaal-politieke organisatie gedurende de vroege Middeleeuwen. Is daarnaast
betrokken bij de opgraving op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Werkt
aan de publicatie van een grootschalige opgraving bij het Drentse Midlaren.

Dr. Regnerus Steensma schreef verschillende studies over historische kerk-
gebouwen en hun inrichting in Friesland, o.a. over middeleeuwse doopvonten
en nissen. Met dr. J.E.A. Kroesen beschreef hij in Het middeleeuwse dorpskerk-
interieur (Leuven 2004) de inrichting van dorpskerken in West-Europa.

Dr. Froukje Veenman studeerde in 1997 af in de ecologische archeologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 promoveerde zij op Reconstructing
the Pasture. Zij is nu als archeologisch medewerker verbonden aan de provincie
Fryslân.



Errata

In de vorige Vrije Fries (deel 84, 2004) staan helaas enkele onzorgvuldigheden.
In de inhoudsopgave is bij de ondertitel van het artikel van Alpita de Jong ‘de
Friese taal’ abusievelijk vervangen door ‘de Friese zaak’. De kop boven het
artikel zelf is wel correct. Mr. Hayte Schootstra werd geboren in 1920 (en niet
in 1929). Hij was nimmer rechter, maar eerst advocaat in Leeuwarden, en vanaf
1975 raadsheer en vervolgens vice-president bij het Gerechtshof te Arnhem
(p. 218, noot). Tenslotte deden de vele rijkdommen van het Fries Museum ons
de foto van de Hindelooper stijlkamer ten onrechte beschrijven als de kamer
van Cornelis Bisschop (p. 243, onderschrift foto).
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