32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 1

De Vrije Fries

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 2

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 3

De Vrije Fries

JAARBOEK
uitgegeven door het
KONINKLIJK FRIES GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS EN CULTUUR/
KENINKLIK FRYSK GENOATSKIP FOAR SKIEDNIS EN KULTUER
en de
FRYSKE AKADEMY

87

zeven en tachtigste deel

2007

sinds

1839

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 4

DE VRIJE FRIES
SINDS 1839
ZEVEN EN TACHTIGSTE DEEL 2007
Jaarboek uitgegeven door het
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur/
Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
en de Fryske Akademy

REDACTIE
Piet Bakker, Johan Frieswijk (eindred.), Derk Jansen (secr.), Goffe Jensma (voorz.),
Otto Knottnerus, Gilles de Langen

REDACTIE-ADRES
Redactie De Vrije Fries
p.a. Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
vrijefries@friesgenootschap.nl

ONTWERP
Buro Invorm - Tom Sandijck

OPMAAK EN DRUKWERK
Hellinga Grafische Specialisten

ISBN 978-90-6171-002-7
FA-nummer 1012
NUR-code 680
De redactie houdt zich aanbevolen voor kopij. In het algemeen gaat haar voorkeur uit zowel naar wetenschappelijke artikelen als naar meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis,
kunst, literatuur en archeologie. De plaatsing van de Friese ‘stof’ in een bredere context is daarbij gewenst.
Kopij dient, voor zover mogelijk, te worden aangeleverd op floppydisk (plus één uitdraai), opgemaakt volgens richtlijnen die bij het redactiesecretariaat kunnen worden opgevraagd. Bijdragen kunnen anoniem
worden voorgelegd aan een externe deskundige.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 5

Inhoud
Van de redactie

...................................................................................................................

7

BIJDRAGEN
Reinder Reinders en Ypie Aalders
Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen .................................. 9
O.D.J. Roemeling
De Premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk
Westergo ........................................................................................................................ 29
Herman Noordegraaf
J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum
(1935-1942) .................................................................................................................. 63
KRITIEK EN TERUGBLIK
Goffe Jensma, Onno Hellinga, Wiebe Bergsma, Jacob van Sluis en
Johan Frieswijk
Vijf eeuwen J.J. Kalma .............................................................................................. 91
BRONNEN EN EGODOCUMENTEN
Douwe Kooistra
Een bekeringsgeschiedenis in de Rottevalle (1752) ................................... 121
Karwan Fatah en Bouke Walstra
Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap ................................. 143
Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga (1794-1795) ............................ 173
KRONIEK
Gilles de Langen en Froukje Veenman (red.)
Archeologische kroniek van Friesland over 2005 en 2006

.......................

173

Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2006 ....................................... 277
Over de auteurs ................................................................................................................282

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 6

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Pagina 7

Van de redactie
Josef Wilhelm Bernard Cohen, een pas op latere leeftijd tot het christendom
bekeerde joodse jongen, was van 1935 tot 1942 predikant in Dokkum. Zowel
voor als in de oorlog werd hij vanwege zijn antimilitarisme vervolgd, eerst
door de Nederlandse overheid, later door de Duitse bezetter. Hij stierf in 1942
in een Duits concentratiekamp. Herman Noordegraaf wijdt in deze aflevering
een intrigerend artikel aan Cohens tragische levensloop. Eveneens godsdiensthistorisch is de bijdrage van Douwe Kooistra. Hij vond in het archief
een stuk terug waarin een anonieme achttiende-eeuwse Fries vertelt over de
religieuze ervaring die hij in 1742 in een weiland te Rottevalle
beleefde; het werd het begin van een bekeringsproces dat meer dan tien jaar
duurde. Kooistra geeft deze Rottevalster variant op Siebelinks Knielen op een
bed violen hier voor de eerste keer uit en plaatst het in de religieuze context
van zijn tijd. Het religiehistorische drieluik wordt voltooid door Otto
Roemeling, die bronnenstudie heeft verricht naar de mate waarin kloosters in
het algemeen en in het bijzonder het klooster van Lidlum door middel van
pastoors en vicarissen ook buiten de kloostermuren aan zielzorg deden.
Voor de archeologen Reinder Reinders en Ypie Aalders is een overzicht
van zoiets kleins en onooglijks als de klinknagel uitgangspunt voor een
beschouwing over de schepen die de beroemde vroeg-middeleeuwse Friese
handelaren gebruikten als ook over de vraag of de scheepsbouw met behulp
van klinknagels mogelijk van Friese origine was. Ook is in deze aflevering
weer een archeologische kroniek opgenomen, waarin dankzij de enthousiaste hulp van een groot aantal vrijwilligers verslag van de belangrijkste archeologische vondsten uit 2005 en 2006 kan worden gedaan.
Karwan Fatah en Bouke Walstra analyseren in hun artikel het verslag dat
de Grouwster schipper Wytze Gerbens Hellinga in de jaren 1794 en 1795
schreef tijdens zijn gevangenschap in Quimper, Frankrijk. Op de website van
het Fries Genootschap is dit uitvoerige verslag bovendien integraal opgenomen.
Tenslotte, dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Jacob Jetzes Kalma werd
geboren; voor de redactie was dit reden om vijf auteurs te vragen om, onder
de titel ‘Vijf eeuwen J.J. Kalma’, de verdiensten van deze bijzondere predikant
en historicus voor de geschiedschrijving van de zestiende tot en met de twintigste eeuw te wegen.
De redactie wenst U veel leesplezier.
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Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen
REINDER REINDERS EN YPIE AALDERS

Inleiding
De Van Dale geeft een hele reeks woorden in de Nederlandse taal die zijn afgeleid van ‘klink(en)’: klinkbout, klinkblok, klinken, klinkerboot, klinkerbouw,
klinkersgewijze, klinkgat, klinkhamer, klinkkop, klinknaad, klinknagel, klinknagelsteel, klinkplaatje, klinkverbinding en klinkwerk.
Bij de bouw van geklonken schepen worden de overnaadse planken van
de scheepshuid met rijen klinknagels aan elkaar bevestigd. Eerst wordt een
gat geboord door de elkaar overlappende planken. Vervolgens wordt de klinknagel, ook wel klinkbout genoemd, van buiten naar binnen door het klinkgat
geslagen zodat de kop aan de buitenkant van de scheepshuid zichtbaar is.
Daarna wordt aan de binnenkant een plaatje over de klinknagelsteel geschoven. Het uiteinde van de steel wordt dan tot een sluitkop tegen het plaatje
gehamerd, nadat eventueel een deel van de steel is verwijderd.
Het aantal vondsten van klinkerschepen, fragmenten van schepen of zelfs
klinknagels is in Nederland gering. Dat komt mogelijk door een gebrek aan
belangstelling voor de scheepsbouwtraditie in klinkertechniek, terwijl liefhebbers die met detectoren op zoek zijn naar metaalvondsten niet direct
warm lopen voor onooglijke artefacten als klinknagels. Overnaadse, geklonken schepen worden in Nederland vaak gezien als Scandinavisch en daarbij
vooral in verband gebracht met plundertochten van de Vikingen. Onlangs is
in Nederland een gestage stroom publicaties op gang gekomen over archeologische vondsten van geklonken schepen, scheepsfragmenten en losse
klinkbouten en -plaatjes. Dat vraagt om bijstelling van de plaats van klinkerbouw in ons maritiem verleden.
De Deen Jan Bill heeft in 1994 twee verspreidingskaarten van het gebied
rond de Noordzee en de Oostzee gepubliceerd met de vindplaatsen van overnaadse, geklonken schepen, bootgraven en klinknagels: een kaart voor de
periode tot 500 na Chr. en een andere voor de periode 500-1100 na Chr.1
Hij noemt geen enkele vindplaats in Nederland, omdat destijds, in 1994, geen
klinkervondsten uit ons land bekend waren. Zijn conclusie luidt:
The blossoming of the clinker technique in an area not far from the Roman
border and Roman influence is thought-provoking; an important key to the
origin of the clinker-technique may be buried somewhere at the Saxon or
Frisian North Sea coast. On the other hand the seeming absence of finds from
this area may indicate the technique to be Scandinavian in origin.
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In dit artikel zullen we de aandacht richten op het Nederlandse kustgebied in
de vroege Middeleeuwen, en in het bijzonder op de gedachte van Jan Bill, dat
de oorsprong van de klinkertechniek misschien ergens langs de Friese Noordzeekust verborgen ligt, en op de vraag welk type schip de Friezen gebruikten.2
Het Nederlandse kustgebied
In de vroege Middeleeuwen was een groot gedeelte van Nederland bedekt
door een uitgestrekt veengebied rond een meer met een uitlaat naar zee: het
Flevomeer, dat zich in latere tijd uitbreidde en Almere werd genoemd. In de
kustgebieden leefden Friezen, wier woongebied zich uitstrekte van het Zwin
in Vlaanderen (België) tot de rivier de Wezer in Noord-Duitsland. Tussen Vlie
en Wezer lag achter een rij eilanden een omvangrijk kweldergebied, dat twee
keer per etmaal overstroomde. Het was een vruchtbaar en relatief dicht
bevolkt gebied, waar de bevolking woonde op kunstmatig opgeworpen
terpen.
Voor onze kennis van de vroegmiddeleeuwse Friezen in dit terpengebied
zijn de opgravingen op de terp Tjitsma te Wijnaldum, uitgevoerd in de jaren
1991-1993, van groot belang geweest.3 De nederzetting Wijnaldum-Tjitsma

1 Nederland rond 800 na
Chr, met de ligging van
Dorestad, Utrecht, Tiel,
Wijnaldum (W), Oosterbeintum (O) en Solleveld (S)
(1. Duinen langs de kust en
pleistocene zandgronden in
het oostelijk gedeelte van
Nederland; 2. Veengebied;
3. Kweldergebieden in het
noorden en zuidwesten van
Nederland; 4. Rivierafzettingen)
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2 Westergo in de vroege Middeleeuwen (naar Besteman e.a. 1999). Wijnaldum ligt aan het
einde van een terpenrij op een kwelderrug

ligt in Westergo, in het noordwesten van de provincie Friesland (afb. 1).
Samen met het aangrenzende Oostergo vormde Westergo het centrum van
het Friese gebied en voor beide gewesten waren de vroege Middeleeuwen een
tijd van economische bloei, hetgeen blijkt uit archeologische vondsten zoals
munten en sieraden.
Naast de honderden eenvoudige, landelijke nederzettingen, worden de
vroege Middeleeuwen in het gebied van de Noordzee en Oostzee gekenmerkt
door het voorkomen van high status rural centres, die een aantal kenmerken
gemeen hebben: hun ligging langs of nabij de kust, werkruimtes voor
verschillende ambachten, schatvondsten van gouden en zilveren voorwerpen, scheepsvondsten, bootgraven en ook grote aantallen losse vondsten van
klinknagels.4
Voorbeelden van dergelijke bijzondere nederzettingen zijn in
Denemarken gevonden, zoals Lundborg en Gudme, maar ook Feddersen
Wierde in Noord-Duitsland en Wijnaldum in Westergo behoren tot deze
groep nederzettingen. Aan het begin van de vroege Middeleeuwen, in de
periode 300-500 na Chr., is sprake van handel, of beter gezegd van de uitwisseling van giften en goederen over lange en middellange afstand tussen de
elite in deze centra, met vervolgens een plaatselijke herverdeling. Geleidelijk
ontwikkelden sommige nederzettingen zich echter tot vroege handelsplaatsen, zoals Dorestad en Haithabu. Deze kenmerkten zich door muntslag,
terwijl ook aanwijzingen zijn gevonden voor het transport van bulkgoederen.
In het noordelijke gedeelte van Westergo lagen rijen terpen op ruggen in het
kwelderlandschap (afb. 2). De terp Tjitsma te Wijnaldum lag aan het eind van
één van deze ruggen. De ligging van Wijnaldum op een kwelderrug en langs
een kreek (afb. 3) was gunstig voor overzeese contacten, hoewel Vos betwijfelt
of de kreek in de periode 400-700 na Chr. nog in open verbinding stond met
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3 Dwarsdoorsnede van de terp van Wijnaldum op een kwelderrug langs een kreek (naar
Besteman et al. 1999)

de zee.5 Maar ook als Wijnaldum in die tijd geen verbinding had met de open
zee, dan zou dat nog geen belemmering zijn geweest voor handelscontacten.
In de vroege Middeleeuwen was transport over land tussen twee waterwegen
een bekend verschijnsel, zolang het niet ging om bulkgoederen; de vele overslagplaatsen, portages, getuigen daarvan.
Tussen 300 en 425 was er een ‘hiaat’ in de bewoning van Wijnaldum en
ook in andere nederzettingen in het Noordnederlandse kweldergebied6, wat
geenszins betekent, dat het gebied geheel ontvolkt was. Na 425 kende het
Noordnederlandse kustgebied weer een periode van bloei en een toename
van de bevolking.
Al vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw vindt discussie plaats
over de vraag of in de eerste helft van de 5e eeuw na Chr. sprake is van migratie naar het Friese kustgebied.7 Verschillende categorieën voorwerpen wijzen
op contacten tussen het terpengebied en de ‘Noordelijke wereld’(NoordDuitsland en Zuid-Scandinavië). Onder de artefacten die tijdens de opgravingen in Wijnaldum te voorschijn kwamen, bevonden zich niet alleen het
bekende locaal gemaakte aardewerk en andere voorwerpen die kenmerkend
zijn voor het terpengebied, maar ook voorwerpen die wijzen op de bewerking
van ijzer, zilver en goud. Zo zijn in Wijnaldum ijzerbaren van Scandinavische
oorsprong gevonden.8 Ook de vondsten van Angelsaksisch aardewerk, kruisvormige mantelspelden en bracteaten wijzen op deze contacten.
De laatste jaren is een aantal publicaties verschenen over de verspreiding
van de vondsten van Angelsaksisch aardewerk in Nederland.9 Dit aardewerk
komt vooral voor in de drie noordelijke provincies: Friesland (82 vondsten),
Groningen (37) en Drenthe (34). De Nederlandse vondsten behoren in het
algemeen tot een vroege fase van het Angelsaksische aardewerk, gedateerd in
de periode tussen ca. 400 en 600.10 Hopelijk zullen nieuwe methodes voor de
datering van crematieresten de chronologie van het Angelsaksisch aardewerk
nog verbeteren.
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Bos en Brouwer hebben de kruisvormige mantelspelden in Friesland onderzocht, waarvan in augustus 2004 in totaal 165 vondsten bekend waren.11
Tenminste tien exemplaren uit Friesland behoren tot de vroegste vorm van
kruisvormige mantelspelden, die dateren uit de periode 380-450 na Chr.
Beide schrijvers brengen deze vondsten in verband met immigranten uit het
gebied tussen de Elbe en de Wezer, en uit Sleeswijk-Holstein. Die zouden in
Westergo en Oostergo zijn gearriveerd in de periode 380-400 na Chr. Latere
typen kruisvormige mantelspelden, die op de periode na 425 werden gedateerd, zijn waarschijnlijk ter plaatse gemaakt.12
In 2005 heeft Nicolay bracteaten en aanverwante vondsten uit Friesland
gepubliceerd.13 Twintig bracteaten uit Friesland dateren uit de eerste helft van
de zesde eeuw en Nicolay brengt deze vondsten in verband met een tweede
migratiefase van bevolkingsgroepen uit Jutland en mogelijk ook Noorwegen
naar het Friese kustgebied.
Het dichtbevolkte kustgebied met getijdenrivieren, kreken en prielen, de
bovenregionale contacten met uitwisseling van geschenken en goederen en
de aanwijzingen voor migratie naar het Friese kustgebied in de vijfde eeuw na
Chr. zijn ondenkbaar zonder vervoer over water. Tijdens opgravingen in het
kustgebied en zeker tijdens het onderzoek in de belangrijke centra, zoals
Wijnaldum, zou men dan ook de resten van schepen mogen verwachten die
de Friezen gedurende de vroege Middeleeuwen gebruikt moeten hebben.
Schepen van het Utrecht-type en klinkerschepen
De Friezen waren in de vroege Middeleeuwen de handelaren en zeelui bij uitstek, zoals blijkt uit de schriftelijke bronnen die uit de periode van de zesde
tot de elfde eeuw dateren. Lebecq bracht alle beschikbare gegevens bijeen in
zijn bekende boek Marchands et Navigateurs Frisons du Haut Moyen Age.14
De schriftelijke bronnen geven helaas geen informatie over de schepen en de
boten die de Friezen gebruikten voor hun maritieme activiteiten.
Zijn er dan misschien archeologische aanwijzingen voor het scheepstype dat
door hen werd gebruikt? Slechts bij uitzondering zijn in Nederland schepen of
zelfs maar scheepsfragmenten uit de vroege Middeleeuwen gevonden. Veel
onderzoekers verwijzen daarom naar de ‘banaanvormige’ schepen die zijn
afgebeeld op de munten van de handelsplaats Dorestad (afb. 4), en leggen een

4 Munt van Dorestad met de afbeelding van een ‘banaanvormig’ schip
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verband met het schip dat in 1930 in Utrecht is opgegraven.
Vervolgens verbinden ze het schip van het Utrecht-type met het laat-middeleeuwse scheepstype de hulk, dat is afgebeeld op de zegels van Engelse
steden.15 Andere onderzoekers beschouwen de schepen van het Utrecht-type
als het eindstadium van de ontwikkeling van vaartuigen waarbij een uitgeholde boomstam de basis vormt.16 We gaan hier aan deze discussie voorbij en verwijzen voor een overzicht daarvan naar een publicatie van Van de Moortel.17
In de laatste tijd zijn nog enkele andere vaartuigen van het Utrecht-type
opgegraven: in Utrecht, Velsen en Londen.18 Waarschijnlijk behoren ook de
resten van een schip dat in de IJsselmeerpolders is opgegraven tot dit type.19
In totaal zijn nu zeven schepen van het Utrecht-type bekend die qua afmetingen sterk verschillen.20 Volgens Aleydis van de Moortel (2004) zijn deze
schepen vooral geschikt voor het gebruik op rivieren, bijvoorbeeld op de
rivier de Rijn.21
In dwarsdoorsnede heeft het schip van Utrecht een dunne, uitgeholde en
uitgebogen boomstam als basis. De boorden van het vaartuig zijn opgeboeid
met planken en het is voorzien van inhouten en berghouten voor versteviging
van het langs- en dwarsverband (afb. 5). Jaarringonderzoek heeft uitgewezen
dat het hout voor het schip van Utrecht is gekapt na 997 na Chr., zodat we
mogen aannemen dat het vaartuig in het begin van de elfde eeuw is
gebouwd.22 Voor een gedetailleerde beschrijving van het schip en de wijze
waarop de onderdelen van het schip aan elkaar zijn bevestigd wordt verwezen naar publicaties van Vlek en Van de Moortel.23
In Londen (Queenhithe) zijn fragmenten van een schip van het Utrechttype gevonden die voor de discussie over de schepen van de Friezen in de
vroege Middeleeuwen een belangrijke rol hebben gespeeld. De kapdatum

5 Dwarsdoorsnede van het schip van Utrecht
en het schip van het Utrecht-type dat in London
(Queenhithe) is gevonden (naar Van de Moortel
2003)
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van de bomen die voor dit vaartuig zijn gebruikt dateert tussen 966 en 990 na
Chr. en het jaarringpatroon komt overeen met de chronologieën van OostEngeland en Noord-Duitsland. Goodburn concludeert dat de bomen waarvan het schip gemaakt is tussen Noord-Duitsland en Oost-Engeland groeiden, waarschijnlijk dichter bij het eerstgenoemde gebied, dus in Nederland.24
Vervolgens komt hij tot de conclusie dat het schip van overzee kwam en in
zijn hypothetische reconstructie is het schip van Londen zelfs zeewaardiger
dan het zusterschip uit Utrecht (afb. 5). Naar zijn mening is het vaartuig van
Londen een voorbeeld van Early medieval Frisian seagoing vessels. Van het
vaartuig uit Londen zijn slechts fragmenten bewaard gebleven en naar onze
mening is het nog maar de vraag of er voldoende bewijs is voor een overzeese
herkomst en voor de zeewaardigheid van het vaartuig.
Van de Moortel classificeert de scheepsvondst uit London ook als een zeegaand vrachtschip, maar de andere schepen van het Utrecht-type als grote en
kleine vrachtschepen voor de riviervaart. Ondanks de grote afmetingen van
het schip van Utrecht was het laadvermogen bescheiden: slechts 6,5 ton
volgens een analyse van Kenn Jensen.25
Over één aspect bestaat geen enkele twijfel: alle bekende schepen van het
Utrecht-type dateren uit de periode van de late tiende tot de late twaalfde
eeuw. Uiteraard is het niet uitgesloten, dat een eerdere versie van het schip
van Utrecht gedurende de hoogtijdagen van Dorestad (in de negende eeuw)
in gebruik was, maar feit blijft, dat tot op heden geen enkele aanwijzing is
gevonden dat schepen van het Utrecht-type al in de vroege Middeleeuwen in
gebruik waren.
Wij laten de discussie over het Utrecht-type schip daarom rusten en richten ons allereerst op de scheepvondsten in klinkertechniek. In Utrecht zijn
namelijk niet alleen schepen van het Utrecht-type gevonden. Bij opgravingen
in de binnenstad kwamen ook fragmenten van schepen in klinkertechniek
tevoorschijn, die waren gebruikt als beschoeiing. Daarnaast zijn de laatste
jaren ook in andere steden fragmenten van klinkerschepen gevonden.
In 2002 kwamen bij opgravingen in Vlaardingen vijf hergebruikte scheepsfragmenten in klinkertechniek tevoorschijn. Deze fragmenten waren gebruikt
als beplanking voor graven. Jaarringonderzoek heeft uitgewezen dat de
ouderdom van de planken ligt tussen 918 en 1043 na Chr. Men brengt twee
vondsten van scheepsplanken in klinkertechniek in verband met Vikingschepen uit Zuid-Engeland, omdat het jaarringenpatroon van de planken
overeenkomt met de curve van dat gebied.26 Het jaarringpatroon van andere
planken komt echter overeen met de jaarringchronologieën van Nederland
en Noordwest-Duitsland, Ostfriesland, Centraal-Duitsland en Sleeswijk
Holstein, wat zou betekenen dat ook in Nederland en het omringende gebied
rond 1000 na Chr. klinkerschepen werden gebouwd.
Vergelijkbare vondsten van hergebruikte scheepsfragmenten in klinkertechniek zijn opgegraven in Tiel27 en in Rotterdam, waar een dertiende-eeuws
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6 Klinknagels uit het dertiende-eeuwse klinkerschip dat in Rotterdam is gevonden (naar
Van Holk 2001)

klinkervaartuig met een lading bakstenen is gevonden, dat waarschijnlijk is
gebruikt als mat voor de aanleg van een dam.28 De vondsten van Rotterdam
(afb. 6), Vlaardingen en Tiel bewijzen in ieder geval dat in de periode van de
tiende tot de dertiende eeuw tenminste drie typen schepen in Nederlandse
wateren zijn gebruikt en vergaan: schepen van het Utrecht-type, klinkerschepen en platbodems.29 Op de vondsten van platbodems zullen we hier
niet nader ingaan.
Deze recente vondsten zijn een welkome aanvulling op de scheepsvondsten in klinkertechniek uit de periode van de dertiende tot de zestiende eeuw,
die door Van Holk zijn bestudeerd.30 In 2006 is Alice Overmeer aan de Rijksuniversiteit Groningen begonnen met een promotieonderzoek naar zeven
klinkerschepen die in de IJsselmeerpolders zijn opgegraven. Deze schepen
dateren uit de periode tussen 1400 en 1600. In tegenstelling tot de scheepsfragmenten uit de voorgaande periode gaat het hier om klinkerschepen
waarvan grote delen bewaard zijn gebleven. Het onderzoek is van groot
belang voor de ontwikkeling van de laat-middeleeuwse scheepsbouw, in de
overgangsperiode tussen de kogge en de grote, karveel-gebouwde vrachtschepen die gedurende de zestiende eeuw zijn ontwikkeld.31
De koggen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw behoren tot een andere
scheepsbouwtraditie dan de klinkerschepen. Zij hadden overnaadse zijden,
die aan elkaar waren vastgemaakt met spijkers, waarvan het uiteinde eerst
aan de binnenzijde van de huid was omgeslagen en vervolgens teruggeslagen
in het hout van de onderliggende plank. Het vlak (de bodem) van de kogge
was karveel-gebouwd, waarbij de planken gladboordig tegen elkaar sloten
(afb. 7). Klinkerschepen waren geheel overnaads gebouwd, waarbij de overlappende planken van de bodem en de zijden met klinknagels aan elkaar
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waren vastgemaakt. Het hoogtepunt van schepen in klinkertechniek is het
wrak van een groot zestiende-eeuws vrachtschip, dat werd opgegraven op
kavel U34 in Flevoland (afb. 8). Het vermoeden dat het hier gaat om een hulk,
kon nog niet worden bevestigd.32

7 Dwarsdoorsnede van een kogge die in 1944 in de Noordoostpolder is opgegraven
(naar Modderman 1945)

8 Dwarsdoorsnede van het vrachtschip Flevoland U34 (naar Reinders en Oosting 1989)
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Uit de vondsten blijkt duidelijk dat klinkerschepen in Nederland tussen de
tiende en de zestiende eeuw geen uitzondering zijn. Maar hoe staat het met
onze kennis van klinkerschepen uit de voorgaande periode?
Vroegmiddeleeuwse klinkervondsten in Nederland
Tot de fraaiste voorbeelden van schepen in klinkertechniek behoren het
Oseberg- en Gokstadschip, die respectievelijk in 815/820 en rond 890 werden
gebouwd. Na opgraving en conservering worden ze in Oslo tentoongesteld.
De scheepsbouw in klinkertechniek kent in Scandinavië dan al een lange
traditie, want de drie klinkerschepen die in Nydam in Denemarken zijn opgegraven, worden beschouwd als de vroegste voorbeelden van vaartuigen die in
klinkertechniek zijn gebouwd: het chopped-up oak ship 190 AD, het pine ship
296 AD en het Nydam ship 320 AD.33
In Nederland zijn geen klinkerschepen uit de negende eeuw na Chr.
bekend, maar wel fragmenten. In het voorgaande zijn al de ‘banaanvormige’
schepen genoemd die zijn afgebeeld op de negende-eeuwse munten van
Dorestad. Ze vertonen gelijkenis met de schepen van het Utrecht-type, maar
schepen van dat type zijn niet in Dorestad gevonden. Wel zijn daar drie fragmenten opgegraven van schepen met overlappende planken die door middel
van klinknagels aan elkaar waren vastgemaakt.34 Helaas zijn de fragmenten
wat in de vergetelheid geraakt en is destijds geen poging gedaan om het hout
van de planken te onderzoeken. Als datering van het scheepshout wordt de

9 Bootvormig graf in het zesde/zevende-eeuwse grafveld
Solleveld (Den Haag), met rijen klinknagels (naar
Waasdorp 2005)
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10 Graf 335 te Oosterbeintum. De speerpunt en de Schmalsax
dateren het graf in de periode 525-600 na Chr.
(naar Knol e.a. 1996)

11 Klinknagel, gevonden in het graf te Oosterbeintum (naar
Knol e.a. 1996)

negende eeuw na Chr. genoemd, maar mogelijk is deze datering ingegeven
door schriftelijke gegevens over Vikingaanvallen op Dorestad in de eerste
helft van de negende eeuw. Concrete gegevens, zoals dendro- of 14C-dateringen, ontbreken.
Onlangs zijn klinknagels te voorschijn gekomen bij opgravingen in
Leiderdorp en Den Haag. In Leiderdorp zijn in 2003 en 2004 langs de Hoogmadeseweg opgravingen gedaan waarbij een kreek met beschoeiing te voorschijn kwam, evenals vondsten uit de periode van de zesde tot de negende
eeuw.35 Naast Merovingisch en Karolingisch aardewerk zijn in Leiderdorp
klinknagels en een bootshaak gevonden. Hoewel nog geen publicaties over de
opgravingen te Leiderdorp zijn verschenen, duikt in de berichtgeving over
deze vindplaats geregeld een vergelijking met Dorestad op. De conserveringsomstandigheden ter plaatse zijn gunstig wat uitstekende kansen zou bieden
voor het onderzoek van eventuele vondsten van scheepshout.
In het vroegmiddeleeuwse grafveld Solleveld bij Den Haag zijn in 2004
crematie- en inhumatiegraven opgegraven die dateren uit de zesde/zevende
eeuw na Chr.36 Twee graven lagen dicht naast elkaar: een krijgergraf, met een
schild, dolk en zwaard, en een bootvormig graf (afb. 9). De lengte van het
bootvormige graf bedraagt bijna 5 m en dankzij rijen klinknagels konden in
het graf ten minste twee grote, geklonken scheepsfragmenten worden vastge-
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12 Klinknagels met klinkplaatjes en sluitkop uit Wijnaldum

13 Klinknagel en klinkplaatjes uit Wijnaldum
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steld. De vondst van het graf bij Solleveld maakt duidelijk, dat (afgedankte)
scheepsfragmenten vermoedelijk niet alleen werden gebruikt als eenvoudige
grafkisten of brandhout, maar ook om verband te leggen tussen de overledene en de maritieme wereld. Bootgraven zijn bekend uit Scandinavië en
Engeland. Het bootvormige graf in Den Haag is in Nederland de eerste vondst
die daarmee vergelijkbaar is.
Ook in Friesland zijn klinknagels gevonden, onder andere in BeetgumBesseburen37 en in het grafveld te Oosterbeintum (in Oostergo), zowel in
crematie- als in inhumatiegraven die dateren uit de periode 400-750 na Chr.38
In Oosterbeintum zijn scheepsfragmenten gebruikt als grafkisten voor de
doden en als brandhout voor crematies (afb. 10 en 11). In het kweldergebied
langs de kust groeiden zo goed als geen bomen en afgedankte boten en
schepen zullen zijn gesloopt en hergebruikt. Ook zal drijfhout van scheepswrakken langs de vloedlijn zijn verzameld om te voorzien in de houtbehoefte.
Bij de opgravingen op de terp Wijnaldum-Tjitsma kon worden aangetoond dat in de nederzetting goud-, zilver- en ijzerbewerking plaatsvond.
Ook heeft de opgraving ons voor het onderzoek naar de oudste Friese schepen belangrijke vondsten opgeleverd: tijdens de opgraving kwam een groot
aantal klinknagels te voorschijn.39 Deze vondsten dateren uit de periode van
de vijfde tot de negende eeuw. Een typologische datering van klinknagels is
niet mogelijk, maar de klinknagels van Wijnaldum zijn gevonden in lagen of
sporen die aan de hand van aardewerkvondsten konden worden gedateerd.40
In veel gevallen waren deze klinknagels sterk gecorrodeerd. Ze zijn in het
laboratorium van het Groninger Instituut voor Archeologie schoongemaakt,
voordat ze nader werden onderzocht. Uiteraard bestond voor deze onooglijke
vondsten aanvankelijk minder aandacht dan voor het goud en zilver, maar ze
zijn voor onze kennis van het Friese gebied in de vroege Middeleeuwen van
even grote betekenis.
De klinknagels en klinkplaatjes uit Wijnaldum vormden het uitgangspunt
voor onze belangstelling voor klinkerschepen (afb. 12 en 13). Hoewel we blij
verrast waren door de vondst van een honderdtal klinknagels, zijn we ons
bewust dat dit aantal schril afsteekt bij de ruim 3000 klinknagels die nodig
waren om rond 890 na Chr. het Gokstadschip te bouwen.41
Het aantal dateerbare klinknagels uit Wijnaldum is gering, maar een aantal klinknagels komt met zekerheid uit een context die gedateerd kan worden
in de periode 400-500 na Chr. (tabel 1). Een deel van de klinknagels van
Wijnaldum dateert dus uit de periode van de eerste nieuwkomers na het
‘bewoningshiaat’ en laat zien dat de bewoners al in een vroeg stadium
bekend waren met schepen in klinkertechniek.
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Tabel 1 Datering van klinkplaatjes en klinknagels (klinkbout met klinkplaatje)
die zijn gevonden in Wijnaldum. De vorm van de klinkplaatjes is
ruitvormig (ru) of vierkant (vi). Slechts in één geval is de schacht van
de klinkbout vierkant (periode 6), de andere schachten zijn in doorsnede rond
Periode

Datering

klinkplaatjes

klinknagels*

Periode 1/2
Periode 3
Periode 4
Periode 5
Periode 6
Periode 7
Periode 8
Periode onbekend

175-300 na Chr.
425-550 na Chr.
550-650 na Chr.
650-750 na Chr.
750-800 na Chr.
800-850 na Chr.
850-950 na Chr.

ru
3
2
1
1
3
16

vi
2
3
2
2
17

ru
2
2
0
1
8

vi
2
2
3
2
7

26

26

13

16

Totaal

Totaal aantal klinkplaatjes: 52
Totaal aantal klinknagels: 29, waarvan 13 compleet zijn en 16 met een gebroken
klinkbout
* klinkbout met klinkplaatje

Zoals we al in de inleiding vermeldden, heeft Jan Bill verspreidingskaarten
gepubliceerd van de vondsten van geklonken schepen, bootgraven en losse
vondsten van klinknagels. Op zijn verspreidingskaart tot 500 na Chr. zijn
zeven vondsten gekarteerd in Zuid-Jutland en Fünen, met nog een verdwaalde vondst in Oost-Zweden. Op deze kaart is Nederland leeg, maar we kunnen
nu in ieder geval één stip toevoegen op de plaats van Wijnaldum. Op de
verspreidingskaart van de periode tussen 500 en 1100 zijn vondsten bekend
uit Scandinavië, Engeland, Ierland en de oostkust van de Oostzee. Voor
Nederland kunnen we zeker tien nieuwe vondsten aan de kaart toevoegen.
Klinknagels en klinkerschepen
Vondsten van klinknagels of fragmenten van overnaadse geklonken schepen
in een vroegmiddeleeuwse context zijn in Nederland schaars; complete
boten of schepen zijn niet gevonden. Zelfs het aantal vindplaatsen waar
alleen klinknagels zijn gevonden is gering.
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Bij de vondsten van klinknagels uit de vroege Middeleeuwen gaat het in de
meeste gevallen om klinknagels waaraan het klinkplaatje en de sluitkop vastzitten. Deze blijven over wanneer het scheepshout is weggerot, zoals bij het
bootvormige graf in Den Haag. Een tweede mogelijkheid is dat men scheepsfragmenten heeft verbrand, waarvan de crematiegraven in Oosterbeintum
een voorbeeld zijn. Naast klinknagels met klinkplaatjes en sluitkop zijn in
Wijnaldum grote aantallen gebruikte klinkplaatjes gevonden, waarbij nagel
en sluitkop niet bewaard zijn gebleven.
Vondsten van onderdelen van geklonken schepen verdienen onze volle
aandacht. Complete, niet gebruikte klinknagels – waarvan de punt niet is
afgeknepen voor het plathameren van de sluitkop – en strips van klinkplaatjes vormen namelijk een aanwijzing voor bouwactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn gevonden in Haithabu42 en Lundeborg43. Hoewel de ijzervondsten
van Wijnaldum zorgvuldig zijn bestudeerd, hebben we geen complete nagels
of strips van klinkplaatjes aangetroffen.
In Wijnaldum ontbreken ook de aanwijzingen voor herstel of sloop
van geklonken schepen of scheepsfragmenten, zoals de werktuigen en
afvalproducten die in Parviken op het Zweedse eiland Gotland in Zweden
zijn opgegraven.44 De afvalproducten in Parviken bestonden uit klinkkoppen,
halve nagels met een klinkkop of halve nagels met een klinkplaatje en
een sluitkop, klinkplaatjes met een sluitkop en sluitkoppen. Deze afvalproducten zijn het resultaat van het kapotslaan van de klinknagels bij de
sloop (of het herstel van een deel) van een overnaadse scheepshuid,
afhankelijk van de plaats waar men met een zware beitel de nagel heeft
doorgehakt.
De opgraving van de terp Wijnaldum-Tjitsma beperkte zich tot de hogere
gedeelten van de terp, waar de klinknagels als toevalsvondsten in de bewoningslagen zijn gevonden. Activiteiten zoals de bouw of sloop van schepen
mag men echter op de flanken van een terp of langs een vaarwater verwachten. Daar is echter geen onderzoek verricht, zodat de afwezigheid van
vondsten die duiden op bouw-of sloopactiviteit niet hoeft te bevreemden.
Ook in Dorestad zijn klinknagels gevonden, in totaal vijf complete
exemplaren waarbij het plaatje met sluitkop nog aan de klinknagel vastzat.45
Deze klinknagels kwamen te voorschijn bij de opgravingen in het gebied van
de Hoogstraat, het havengebied van Dorestad, evenals bootshaken, boren,
bijlen en dissels. Voor een havengebied lijkt het aantal klinknagels aan de
geringe kant, maar misschien zijn niet alle vondsten herkend of gepubliceerd.
Het is lastig te beoordelen wat losse klinknagels precies vertegenwoordigen, maar wel is duidelijk dat in alle bewoningsfasen van de nederzetting
Wijnaldum-Tjitsma kleine en grote klinknagels en klinkplaatjes zijn gevonden, vaak in verschillende sporen van een bewoningsfase. We moeten er dan
ook mee rekening houden dat het gaat om de resten van een groot aantal
schepen van verschillende afmetingen.
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Voor toekomstig onderzoek naar de bewoning van het Friese kustgebied in de
vroege Middeleeuwen zijn de vondsten van klinknagels, boot(vormige)graven en vooral scheepsfragmenten en schepen waarvan het hout bewaard is
gebleven van groot belang. Jaarringonderzoek van het scheepshout levert
niet alleen nauwkeurige dateringen over de kapdatum van het scheepshout,
maar kan ook uitsluitsel geven over het herkomstgebied van het hout en de
schepen.
Conclusie
Nog steeds zijn de aanwijzingen voor schepen in klinkertechniek in de vroege
Middeleeuwen in Nederland schaars: namelijk fragmenten scheepshuid in
Dorestad, vondsten van klinknagels in nederzettingen en grafvelden in het
Friese kustgebied en een bootvormig graf in Den Haag. Anderzijds ontstaat
langzamerhand het beeld van een onafgebroken reeks vondsten die te maken
hebben met de klinkertechniek, vanaf de vroege Middeleeuwen tot en met de
zestiende eeuw.
Aan het begin van dit artikel is de vraag gesteld over de oorsprong van de
klinkertechniek. Alle gegevens overziende is het niet waarschijnlijk dat ‘an
important key to the origin of the clinker-technique may be buried at the
Frisian North Sea Coast’. Sinds het verschijnen van het artikel van Bill in 1994
hebben vondsten van klinknagels en scheepsfragmenten in klinkertechniek
in Nederland meer aandacht gekregen, maar in het Friese kustgebied zijn
geen vondsten bekend ouder dan 400 na Chr. De oorsprong van de klinkertechniek zullen we dan ook in Scandinavië moeten zoeken, zoals Bill al suggereerde46, bijvoorbeeld in Zuid-Jutland, waar de oudste klinkerschepen zijn
gevonden.47
Er is echter voldoende bewijs voor de hypothese dat de Friezen in de vroege Middeleeuwen klinkerschepen gebruikten en dat zij bekend waren met
een scheepsbouwtechniek, die waarschijnlijk werd geïntroduceerd door
immigranten uit Zuid-Scandinavië, in de late vierde of vroege vijfde eeuw na
Chr.

u
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Noten
1 Bill 1994. 2 De auteurs zijn Gilles de Langen, Johan Nicolay en Paulien de Roever erkentelijk voor het kritisch doorlezen van de tekst en hun voorstellen voor aanpassing. Een woord
van dank is ook verschuldigd aan Wieke de Neef en Helle Molthof die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de documentatie van de vondsten van klinknagels uit Wijnaldum.
3 Heidinga 1997; Besteman e.a. 1999. 4 Hamerow 2002. 5 Vos 1999. 6 Nicolay 2005. 7 Bazelmans 2000; Nicolay 2005. 8 Besteman e.a. 1999; Schmutzhart 1997; Tulp 2003. 9 Knol 1993;
Krol en Bos 2005; Krol 2006. 10 Knol 1993. 11 Bos en Brouwer 2005. 12 Bos en Brouwer 2005.
13 Nicolay 2005. 14 Lebecque 1983. 15 Van de Moortel 2003a. 16 Vlek 1987; Reinders en
Oosting 1989. 17 Van de Moortel 2004. 18 Goodburn 2000; Van de Moortel 2003b (de lezing
van Van de Moortel is om onverklaarbare redenen niet gepubliceerd in de congresbundel).
19 Van de Moortel, in druk. 20 Van de Moortel, in druk. 21 Van de Moortel 2004. 22 Van de
Moortel 2004. 23 Vlek 1987; Van de Moortel 2004. 24 Goodburn 2000. 25 Van de Moortel
2004. 26 De Ridder e.a. 2004. 27 De Ridder e.a 2004; Vlierman 1998. 28 Van Holk 2001.
29 Van Holk 2004. 30 Van Holk 2003. 31 Overmeer 2006. 32 Reinders en Oosting 1989; Van
Holk 2003; Overmeer 2006. 33 Rieck 2003 (De lezing van Rieck werd om onverklaarbare redenen niet gepubliceerd in de congresbundel). 34 Vlierman 1996. 35 Holthausen 2004.
36 Waasdorp 2005. 37 Knol 1993. 38 Knol 1993; Knol e.a. 1996. 39 Aalders e.a. 2005.
40 Besteman e.a. 1999. De auteurs danken Danny Gerrets voor zijn bijdrage om de datering
van de sporen waarin de klinknagels zijn gevonden te bepalen. 41 Persoonlijke mededeling
Arne Emil Christensen. 42 Crumlin Pedersen 1996. 43 Thomson 1994. 44 Lundström 19711972. 45 Van Es en Verwers 1980. 46 Bill 1994. 47 Rieck 2003.
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De Premonstratenzer abdij Lidlum en de zielzorg
in Noordelijk Westergo
O.D.J. ROEMELING

Inleiding1
De belangrijkste taak van middeleeuwse kloosters was het bidden voor het
heil van de Kerk in het algemeen en dat van de eigen weldoeners in het bijzonder. De leden van de vele religieuze gemeenschappen, die in de twaalfde
en dertiende eeuw in Friesland tot stand kwamen, legden zich daar dan ook
vol ijver op toe. Zij bereidden zich in afzondering voor op de hemel en probeerden via hun koorgebed en goede werken de weg daarheen ook voor
anderen beter begaanbaar te maken. Maar helemaal van de wereld afgesloten
leefden ze nu ook weer niet. De meeste Friese kloosters en de orden waartoe
ze behoorden, hadden ook een aandeel in de dagelijkse zielzorg voor leken.
De Premonstratenzers of Norbertijnen rekenden de zielzorg zelfs tot hun
kerntaken. Er waren echter in Friesland meer orden actief op dit terrein.
Gewezen kan worden op de Reguliere kanunniken van St.-Augustinus (of:
Augustijner koorheren), die vanuit hun kloosters te Achlum, Bergum, Haskerconvent en Ludingakerke elk een aantal parochies bedienden voordat ze zich
in de loop van de vijftiende eeuw de een na de ander aansloten bij de hervormingscongregatie van Windesheim, die daaraan een einde maakte.2
Ook waren priesterbroeders uit commanderijen van de Johannieters en de
Duitse Orde als zielenherders in naburige parochiekerken aangesteld.3 Verder
waren enkele Benedictijner en Cisterciënzer abdijen betrokken bij de
parochiële zielzorg (Staveren, Foswerd en Gerkesklooster4) en had tenslotte
de bedelorde der Carmelieten de verantwoording voor de cura animarum in
twee parochiekerken (Woudsend, IJlst5).
Over de wijze waarop dat gebeurde en de veranderingen die daarin
plaatsvonden is nog niet veel geschreven. Dat komt, omdat er nauwelijks
bronnenmateriaal beschikbaar is: middeleeuwse parochiearchieven zijn voor
Friesland niet bewaard gebleven en van de kloosters rest ons ook bedroevend
weinig tekstmateriaal. De enige methode om er iets over te weten te komen is
om voor een bepaald gebied alle fragmenten uit alle mogelijke bronnen en
archieven geduldig te verzamelen – lokaal en regionaal, via het bisdom en de
orden, contemporain en uit latere historiografische teksten, enz. – en om
deze berichten dan te ordenen en te schiften. Een dergelijke aanpak is
gevolgd voor de parochiekerken in het Noorden met hun bedienaars. Uit het
omvangrijke corpus dat daardoor kon worden gevormd, zijn in het navolgen-
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de de gegevens bij elkaar gebracht en besproken voor het klooster Lidlum.
Dat is omdat we voor Friese begrippen over de activiteit van deze witherenabdij relatief nog goed zijn ingelicht dankzij de kroniek van een van haar
laatste kanunniken: Sibrandus Leo. Een van de vragen die aan de orde zal
komen is dan ook hoe betrouwbaar Sibrandus Leo’s informatie ten aanzien
van dit thema is. Voordat de gegevens gepresenteerd en besproken worden,
volgt eerst een korte toelichting op het institutionele raamwerk waarbinnen
de kloosterlijke zielzorg in Friesland georganiseerd was.
1. Kloosters en zielzorg
De wijze waarop verschillende kloosters in hun regio optraden als verzorgers
van zielzorg was zeer verschillend. Om die te bepalen moet eerst worden vastgesteld wat in de context van deze bijdrage met zielzorg wordt bedoeld.
Hier wordt daaronder begrepen de vervulling van de pastoorsfunctie in een
parochiekerk. Daarmee is op veel plaatsen niet de zielzorg voor de parochie
als geheel afgedekt. In de wat grotere plaatsen ontstonden allengs ook de
zogenoemde vicarieën, waarbij een assistent-zielzorger, de vicarius (letterlijk:
plaatsvervanger), naast de pastoor een deel van de zielzorg in de parochie
vervulde. In vrijwel alle gevallen is gebleken dat de kloosters van de verschillende orden met deze vicarieën geen (formele) band hadden. De stichting
ervan gaat terug op particuliere initiatieven van personen, groepen van
personen of soms de plaatselijke overheid binnen de parochies in kwestie.
Deze ontwikkeling is goed te illustreren voor Bolsward en Sneek, waar de
parochiekerken toebehoorden aan het Johannieter commanderij Hospitaal te
Sneek, én voor Leeuwarden-Oldehove, welks pastorie in het bezit was van de
Norbertijner abdij van Mariëngaarde bij Hallum. Tot de Reformatie bleven de
pastorieën te Bolsward en Sneek bediend door priesterbroeders van het
Hospitaal. De vicaris aldaar werd er na verloop van tijd ook als ‘tweede
pastoor’ aangeduid, hetgeen aangeeft hoe zijn functie in de dagelijkse praktijk werd begrepen. Een formele verdeling van de pastoorsfunctie in portiones
(aandelen, parten) zoals later te Leeuwarden-Oldehove bestond hier niet.6
In Bolsward wordt een vicarius perpetuus voor het eerst in 1411
genoemd.7 In 1452 is sprake van de drie hoofdpriesters aldaar;8 daaronder
zullen te verstaan zijn de vicarius perpetuus en de vicarius. De twee laatstgenoemden komen later ook als (mede)pastoor voor. Zoals aangegeven worden
de pastoor en de vicarius/vicarii soms als ‘hoofdpriesters’ aangeduid.
Te Sneek is in 1456 sprake van drie hoofdpriesters,9 in 1511 zelfs van vier10 terwijl er in 1556 drie pastoors actief waren.11 Te Leeuwarden was vanaf het eind
van de dertiende eeuw de pastorie van de Vituskerk in handen van de abdij
Mariëngaarde. In de daaraan voorafgaande periode blijken aan deze kerk vier
priesters verbonden te zijn geweest. In 1148 wordt bepaald dat één daarvan
de gehele zielzorg zal vervullen en een kwart van de inkomsten uit het
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pastoorsbeneficie zal ontvangen.12 De kerk was toen bezit van de abdij van
Corvey. In dit verband kan worden gewezen op de opvatting van Van Vliet dat
aan oudere moederkerken (zoals Leeuwarden er één was) colleges van meerdere priesters verbonden waren.13 Blijkbaar rezen tegen het einde van de dertiende eeuw problemen tussen de abdij van Corvey en plaatselijke hoofdelingen en geestelijken; problemen die waarschijnlijk hun einde vonden in de
overdracht van – al dan niet gepretendeerde – rechten op het patronaat van
de kerk aan de abdij Mariëngaarde;14 blijkbaar zijn er dan (tenminste) twee
pastoors.15 Wanneer de splitsing in twee delen plaatsvond is niet bekend.
In 1430 zijn er in ieder geval (weer) twee pastoors.16 De eerste pastorie stond
ter begeving aan Mariëngaarde, de tweede blijkbaar aan de stad die in de
tweede helft van de vijftiende eeuw (en ook nog later) tracht Mariëngaarde uit
de collatie van de eerste te verdringen.17 Allengs werd de tweede of ‘stads’
pastorie de eerste en degradeerde de Mariëngaarder pastorie tot de tweede.18
Te Dokkum en Staveren behoorde de pastorie aan de abdij ter plaatse.
De ontstaansgeschiedenis daarvan wijkt echter af van de voorgaande.
De abdij van Dokkum is voortgekomen uit de memoriekerk ter gedachtenis
aan Bonifatius met een daarbij behorend monasterium; vóór het midden van
de elfde eeuw ontwikkelde deze instelling zich tot een volwaardig kapittel.19
Omstreeks 1170 vestigden de Norbertijnen zich hier en werd het kapittel
omgezet in een Norbertijner klooster.20 Reeds voordien was naast het klooster
een afzonderlijke parochiekerk gebouwd. De abt van het klooster was ook de
pastoor van de parochiekerk en werd in de zielzorg bijgestaan door twee
vicarissen. Nog in de zestiende eeuw moet de abt herinnerd worden aan zijn
plichten als pastoor.21
Hoe oud de oorspronkelijke kanunnikengemeenschap te Staveren was, is
onbekend. Een eerste vestiging zou reeds voor ca. 835/837 kunnen zijn
ontstaan, maar de invallen van de Noormannen hebben de continuïteit wellicht verstoord. In ieder geval bestond hier in de elfde eeuw een kanunnikengemeenschap die in 1132 omgezet werd in een Benedictijner klooster.22 In de
vijftiende eeuw werd het klooster verplaatst naar Hemelum. De pastoorsplaats te Staveren werd tot de Reformatie bediend door een monnik uit deze
abdij.
De relatie tussen een klooster en de plaatselijke zielzorg in de vorm van de
pastorie kan, zoals uit het voorgaande blijkt, op verschillende wijze zijn ontstaan. Ze kan zijn voortgekomen uit een klooster(achtige) stichting (Dokkum,
Staveren) of uit overdracht van de patronaatsrechten op kerk en/of pastorie,
zoals te Leeuwarden en later ook te Bolsward en Sneek. Bij de overdracht van
patronaatsrechten kan onderscheid gemaakt worden tussen kerken die bij
een klooster werden geïncorporeerd en kerken die verder zelfstandig bleven.
In het eerste geval maken vermogen en inkomsten deel uit van het vermogen
resp. inkomen van het klooster, in het andere geval bleef het vermogen als
zelfstandig fonds bestaan en kwamen de inkomsten niet aan het klooster.
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De pastoors werden gerecruteerd uit de monniken van het desbetreffende
klooster, waarbij in verschillende gevallen de parochiegemeente uit de
monniken een voordracht deed (soms van een meertal) aan de abt van het
klooster die al dan niet vrij was de voordracht te volgen en de door hem
benoemde pastoor voor de opdracht van de zielzorg (de institutie) voor te
stellen (te presenteren) aan het daartoe bevoegd gezag, i.c. de proosten-aartsdiakens van een der Utrechtse kapittels of, zoals in enkele kleinere gebieden
in Friesland, aan de aartsdiaken daarvan. Op het laatste wordt nog teruggekomen.
2. De abdij Lidlum en haar kerken.
Na deze korte blik op de relatie tussen kloosters en pastorieën in een aantal
Friese steden keren wij terug naar het platteland en gaan wij na hoe de relatie
tussen de abdij Lidlum en een aantal parochiekerken was. In zijn publicatie
Sibrandus Leo’s Abtenlevens van de Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum
(1929) vermeldt D.A. Wumkes dat het klooster de collatie bezat van achttien
kerken, dat wil zeggen daar de pastoorsbenoeming in handen had.23 Hij specificeert dit aantal als volgt24:
Baard
Bayum
Berlikum
Bozum
Britswerd

Hoorn (T.)
Huins
Lutkewierum
Menaldum
Oosterzee

Oosterlittens
Sexbierum
Spannum
Tzummarum
Welsrijp

Winsum
Wieuwerd
Zandwijk in Holland

Backmund voegt daaraan nog toe: Boxum, Exmorra en Lichtaard, en noemt al
deze kerken incorporata (geïncorporeerd).25 Ten aanzien van laatstgenoemde
parochie wees Wumkes er reeds op, dat daar verwarring met Lutkewierum is
opgetreden.26 Backmund vermeldt voorts dat de abt van Lidlum aartsdiaken
was in Winsum [...] cum jure praesentandi in toto decanatu (met het recht om
in het gehele decanaat zielzorgers te presenteren). Dat laatste zou kunnen
inhouden dat de abt ook het presentatie(collatie)recht in dat aartsdiakonaat
had.
Muller heeft aandacht geschonken aan een aantal lijsten van parochies in
Westergo.27 Lijsten, te dateren ca. 1256/70 resp. 1440 en een door hem ‘ondersteld origineel’ geven aan: Jste sunt ecclesie in personatu de Winshyum de
quibus abbas Vallis beate Marie se intromittet de jurisdictione (dit zijn de
kerken in het personaat Winsum waarvan de abt van Mariëndal zich in de
jurisdictie heeft binnengedrongen).28
Winsum
Bayum

Baard
Huins

(Ooster)littens
Welsrijp

Wieuwerd
Britswerd
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In de zogenoemde Taxenlijst uit ca. 1482 wordt vermeld: Jnstitutiones que
pertinent ad abbatem in Lydlim scripte ex eius registro (Instituties die aan
de abt in Lidlum toekomen, [over]geschreven uit diens register) Bozum (de
pastoor; de overigen; de proost-aartsdiaken van St. Jan); Menaldum; Lutkewierum (pastoor en vicarius); Tzummarum; Spannum (pastoor: indien
monnik: de proost van St. Jan, indien seculier: de abt); Bayum; Sexbierum;
Welsrijp (pastoor en vicarius; overigen de proost-aartsdiaken); Britswerd;
Huins; Oosterlittens; Baard; Winsum; Wieuwerd; Berlikum.29 Een lijst uit
dezelfde tijd voegt daaraan toe: Snikzwaag; Nova terra alias Dorga; Sadagast
(Tjerkgaast?); Tidingum (waarschijnlijk Tuitgum =Berlikum, dat reeds eerder
genoemd wordt); Jinthetingum; Slaksum (als Slatsem ook vermeld in 1440
doch onbekend); Scaerwert opten Oldenouwer (= Scharhuizen, kapel onder
Oldeouwer).30 Of deze laatste plaatsen onder het institutierecht van de abt
van Lidlum vielen is zeer de vraag. Van enige betrokkenheid tussen deze
plaatsen en Lidlum is in ieder geval nergens gebleken. Wij zullen ze dan ook
verder buiten beschouwing laten. Vergelijking van de oudere resp. gereconstrueerde lijsten en die van ca. 1482 laat zien dat de toonzetting van de
rechten van Lidlum in de laatste vriendelijker is. Is in de eerste sprake van het
‘binnendringen’ van de abt in de rechten van de proost-aartsdiaken van
St. Jan, de laatste geeft aan dat de rechten zijn opgetekend volgens het register
van de abt (dat niet overgeleverd is). In de tweede plaats blijkt dat aan de laatste zijn toegevoegd: Berlikum, Bozum, Lutkewierum, Menaldum, Sexbierum
en Tzummarum. Met uitzondering van Bozum betreft het allemaal kerken die
aan Lidlum toebehoorden.
Hierna zal worden nagegaan van welke kerken het ontstaan van een
relatie met Lidlum uit de Abtenlevens blijkt. In de eerste plaats zal worden
ingegaan op de situatie in het ‘personaat’ Winsum, zoals de formulering in de
oudste lijsten is.31 Volgens deze heeft de abt zich binnengedrongen in de jurisdictio. Het begrip ‘personaat’ dient hier nog te worden opgevat als aanduiding
van een groter gebied dan alleen de parochie waaraan de naam is ontleend.
De relatie tussen Lidlum en Winsum is ontstaan tijdens het abbatiaat van de
zevende abt Hoyto (1256-1275): Tjaerdo (Tetardus) Vinsomensis ecclesiae
pastor, archidiaconus [add.: hereditarius] eiusdem sedis, potens divitiis quoque
pollens, ordinis Praemonstratensis suscepto habitu omnia ad monasterium
transfert (Tjaerdo [Tetardus], pastoor van Winsum en tevens aartsdiaken van
de zetel aldaar, een vermogend en invloedrijk man, die het habijt van de
premonstratenzer orde aannam en alles aan het klooster overdroeg).32 Tjaard
droeg dus niet alleen de kerk te Winsum over – hoe hij aan de rechten daarop
kwam is onbekend – maar ook het aartsdiakonaat van de ‘regio’ Winsum.
De kroniek spreekt duidelijk over archidiaconatus en niet over decanatus.
De schrijver ervan, Sibrandus Leo, kan niet van een vergissing worden
beticht. Als pastoor moet hij het verschil tussen beide hebben geweten. In het
volgende zal blijken dat het inderdaad om een aartsdiakonaat ging. Bij een
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De abdij Lidlum en haar rechten op parochiekerken in Noordelijk Westergo. Buiten het bestek van
deze kaart vallen de kerken van Hoorn op Terschelling, Oosterzee en Zandwijk in Holland
(kaart: S. Strating, Fryske Akademy)
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aartsdiaken en een deken gaat het om twee totaal verschillende functies.33
Merkwaardig is de toevoeging hereditarius, hier bij de aartsdiaken. In de
Groninger Ommelanden is in de dertiende eeuw en later het verschijnsel van
erfelijke dekens (leken!) zeer wel bekend.34 In Friesland is het nimmer aangetroffen. De taak van de deken omvatte onder meer het behandelen van kerkelijke zaken, het visiteren van de parochies, het houden van de seend, het uitspreken en opheffen van een interdict en het vellen van kerkelijke
vonnissen.35 De deken oefende zijn taak uit namens de bisschop (in de schrikkeljaren) resp. de aartsdiaken waaronder het betrokken dekenaat viel.
Hij werd als regel uit de geestelijken in het dekenaat gekozen (al zijn ook
voorbeelden bekend van dekens die hun standplaats buiten het dekenaat
hadden). De aartsdiakens hadden een functie op een hoger niveau, rechtstreeks afgeleid van de bisschop als opperste herder in zijn diocees. Zonder
verder in details te treden kan hier volstaan worden met de vaststelling dat
het hun taak was aan geestelijken binnen hun ressort de opdracht tot de zielzorg te verlenen: de zogenoemde institutie die volgde op de zogenoemde
presentatie (voordracht) voor een bepaalde functie.
In Friesland was Westergo het ambtsgebied van de proost-aartsdiaken van
St. Jan te Utrecht. Oostergo (met uitzondering van Achtkarspelen dat tot het
bisdom Munster behoorde) en Zevenwouden en een deel van de voormalige
Zuidergo vielen onder de competentie van de proost van St. Salvator of
Oudmunster, de Stellingwerven onder die van de proost van St. Marie. In een
aantal gevallen trachtten geestelijke personen en instellingen de jurisdictie
van de competente aartsdiaken in Westergo of Oostergo te usurperen.
Meestal liepen deze pogingen op niets uit.
In Westergo waren aartsdiakonale rechten een tijdlang in handen van de
abt van Ludingakerke. Op 21 juli 1319 vergunt de proost-aartsdiaken van
St. Jan abt Sicco priester-kanunniken te in- en destitueren in de kerken te
Minnertsga, Achlum, Schalsum, Hitzum, Almachabure (Boer? of Almenabure
Harlingen?), Midlum, Ludingakerke, Lollum en Hennaard, waarvan de abt het
patronaatsrecht bezit en de kerken door monniken laat bedienen.36 Waarom
de proost-aartsdiaken hier van zijn rechten afstand deed is onbekend.
Later tracht hij de aldus ontstane situatie terug te draaien. Op 1 juni 1370
geeft abt Adam volmacht om met de proost-aartsdiaken van St. Jan uitstaande geschillen over het recht van in- en destitutie van curati et rectores (de pastoors) in de genoemde kerken scheidsrechterlijk te doen beslissen 37 waarna
17 juni 1370 de abt het recht van de proost-aartsdiaken daartoe erkent.37 In de
parochielijst van Westergo wordt expliciet van deze erkenning melding
gemaakt.38 Hetzelfde geldt voor de kerk te Waaxens (Hennaarderadeel, thans
Littenseradiel), ten aanzien waarvan 29 juli 1377 abt en convent van Bloemkamp of Oldeklooster erkennen dat het recht van in- en destitutie en admissie
van de pastoor niet aan hen maar uitsluitend aan de proost-aartsdiaken van
St. Jan toekomt.39
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Ook in Oostergo zien wij aantastingen van de rechten van de proost-aartsdiaken, hier die van Oudmunster. In de eerste plaats gold dat voor Dokkum.
Van Buijtenen stelt dat het zeker is dat de abdij ‘[...] eeuwenlang een deel van
de aartsdiakonale rechten in handen heeft weten te houden tot in de zestiende
eeuw’.40 Op 1 maart 1333 (?) treedt de bisschop op tegen Gherbrandus, abt van
Dokkum, wegens het binnendringen in de in- en destituties en de jurisdictie
van de bisschoppen in de drie personaten Holwerd, Dokkum en Westergeest
waarbij met personaten wel een groter gebied dan de parochies zal zijn
bedoeld, mogelijk de oerparochies. De bisschop had de abt geëxcommuniceerd en droeg enkele geestelijken op enige door deze abt gepleegde handelingen nietig te verklaren.41 Veertig jaren later, op 7 november 1374, moet abt
Thytardus van Dokkum erkennen dat aan de proost-aartsdiaken van Oudmunster de volle jurisdictie, namelijk het institutie- en visitatierecht, toekomt
in de ‘gewone’ jaren in de drie genoemde personaten en zes daarmee samenhangende kapellen in het dekenaat Dokkum.42 ‘Hieruit volgt dat zulks de abt in
de schrikkeljaren moet competeren’, aldus Van Buijtenen.43 Op diens identificatie van de zes kapellen wordt hier overigens niet nader ingegaan. Hier trekt
hij een verkeerde conclusie: in de schrikkeljaren competeerde de jurisdictie de
bisschop zelf! Toch blijkt de abt later opnieuw rechten te doen gelden. Op 5
maart 1421 excommuniceert de bisschop abt Sifridus, de pastoor te Ecwert
(= Akkerwoude), en andere landdekens omdat zij niet zijn verschenen om zich
te verantwoorden voor het feit dat zij zich in het vorige schrikkeljaar de jurisdictie hebben ‘onderwonden’ die tot de competentie van de suffragaan en
vicarius van de bisschop (namens deze) toekomt.44 Van latere aspiraties c.q.
uitoefening door de abt van bisschoppelijke dan wel aartsdiakonale taken
blijkt nimmer, zodat ook de conclusie van Van Buijtenen, dat tot in de zestiende eeuw de abdij van Dokkum de rechten daarop wist te handhaven, onjuist is.
Wel bezat de abdij de collatie van enkele kerken in de omgeving, te weten van
Holwerd (één van de twee pastorieën), Roodkerk (?) en mogelijk Ee.
Een derde geval betreft Bergum. Op 16 juni 1328 erkennen proost en convent van Bergum dat zij slechts voor het leven van de tegenwoordige aartsdiaken van Oudmunster het in- en destitutierecht van negen kerken (Grouw,
Wartena, Suawoude, Tietjerk, Noordermeer, Oostermeer, Hamorke, Giekerk
[Gerdekerke], en Suedbergahusum) hebben bekomen.45 Van Buijtenen identificeert Hamorke en Gerdekerke ten onrechte met Kooten/Drogeham en
Augustinusga terwijl hij voor Suedbergahusum denkt aan Surhuizum, althans
aan een plaats in de omgeving van Oostermeer en Augustinusga maar Barrahuis onder Wirdum niet uitsluit.46 Volgens Spahr van der Hoek staat Hamorke
op de plaats van Eestrum, Gerdekerke op die van Hardegarijp en Suedbergahusum op die van Garijp/Siegerswoude (T.).47 Ook Mol en Noomen zoeken
deze plaatsen in Tietjerksteradeel.48
In 1408 wordt Wibrandus, deken van Leeuwarden, genoemd als officiaal
van de proost-aartsdiaken van Oudmunster resp. institutor clericorum in het

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:22

Abdij Lidlum en de zielzorg in Noordelijk Westergo

Pagina 37

37

Friese aartsdiakonaat van Oudmunster.49 Hier lijkt het echter duidelijk om
een door de proost-aartsdiaken gedelegeerde bevoegdheid te gaan.
In Westergo waren echter twee kleinere gebieden die wel blijvend een
eigen aartsdiakonaat vormden. Het eerste was Arum met als daartoe behorende parochies Kimswerd en Witmarsum en oorspronkelijk ook Achlum,
Lollum en Pingjum. Dit aartsdiakonaat behoorde toe aan de abt van de
Benedictijner St. Paulusabdij te Utrecht.50 De verschillende geciteerde parochielijsten noemen deze parochies als te behoren tot het aartsdiakonaat van
de proost van St. Jan51 maar er is niet gebleken, dat aan de rechten van de abt
van St. Paulus in de drie eerstgenoemde plaatsen was getornd. Rond 1500 lijkt
echter aan diens aartsdiakonaat een einde te zijn gekomen.
Ook in een deel van de voormalige Zuidergo was een afzonderlijk
aartsdiakonaat: dat van de abt van het klooster Staveren/Hemelum.52 Veel is
daarover niet bekend. Het betreft parochies c.q. een kapel (Balk) in de voormalige gemeenten Gaasterland en Hemelumer Oldeferd en Noordwolde.
Uit wijdingstitels rond of kort na het midden van de zestiende eeuw blijkt dat
de abt instituties verleende van prebendaten te Balk (156353; in 1550 werd een
institutie aldaar echter verricht door de proost-aartsdiaken van St. Jan54),
Harich (1556 door de abt als archidiaconus partium Frisie necnon iudex ordinarius sede vacante decanie Staurie et Morderlant),55 en Oudemirdum (1555
door de abt als archidiaconus, institutor et visitator ecclesiarum partium
Frisie56; echter 1550 door de proost-aartsdiaken van St. Jan57), terwijl in 1567
de proost-aartsdiaken van St. Jan ook optreedt als institutor van een vicarius
te Nijemirdum.58 Van de overige parochies in Gaasterland (Bakhuizen, Mirns,
Ruigahuizum en Sondel) zijn geen gegevens over instituties bekend.
Van parochies in Hemelumer Oldeferd en Noordwolde zijn alleen instituties
door de abt bekend van prebendaten te Hemelum (155759) en Warns (1550) ,
als archidiaconus et institutor van de kerk aldaar.60 Over de andere parochies
(Elahuizen, Kolderwolde, Koudum, Molkwerum, Nijega, Oudega en Scharl)
ontbreken gegevens. De abt institueerde blijkbaar ook in enkele buiten de
beide genoemde grietenijen. Zo institueert de abt als archidiaconus van de
kerk te Idzega in 1550 een vicarius61 (de kerk aldaar behoorde reeds in 1132,
1243 en 1245 toe aan de abdij te Staveren62) en als sede vacante judex ordinarius decanatu Staurie et Morderlant in 1558 een prebendaat te Indijk.63 Beide
parochies lagen in Wymbritseradeel. Buiten het Friese gebied is een institutie
van een vicarius te Emmeloord door de officiaal van de abt bekend uit 1549.64
Zuidergo behoorde tot het aartsdiakonaat van de proost van Oudmunster.
Commissies voor de dekens van Staveren en Oudemirdum (Morderlant)65
werden zonder enige bekende uitzondering door de proost-aartsdiaken van
Oudmunster afgegeven dan wel treden deze dekens op in diens rekeningen.66
Hoe de rechten van de abt van Staveren/Hemelum als aartsdiaken in althans
een aantal plaatsen (en wellicht alle?) in de twee genoemde gemeenten en in
enkele daarbuiten zijn ontstaan en zich blijkbaar tot ver in de zestiende eeuw
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hebben kunnen voortzetten is onbekend, ja zelfs raadselachtig, als we er
rekening mee houden dat de bevoegdheid van de proost-aartsdiaken van
Oudmunster om voor deze gebieden de dekens te benoemen niet werd
betwist. Ook is niet bekend waarom de proost-aartsdiaken van St. Jan in deze
streek als institutor kon optreden. Zo institueerde deze in 1555 ook een prebendaat te Staveren.67
Het tweede gebied in Westergo was dat rond Winsum. Hoe het is ontstaan
(en blijkbaar zelfs erfelijk is geworden) is volledig onbekend. Het moet echter
in de tweede helft van de dertiende eeuw reeds hebben bestaan. De abt van
Lidlum heeft zich als aartsdiaken blijkbaar steeds weten te handhaven.
Dat dit niet zonder problemen ging blijkt uit het volgende: op 4 november
1370 gelast de proost-aartsdiaken van St. Jan de onder zijn gezag staande
geestelijkheid, in het bijzonder die in Friesland, om Wybrant, abt van Lidlum,
te bevelen binnen drie weken na afkondiging van het bevel zich te onthouden
van alle inmenging in het patronaatsrecht van en de jurisdictie over de
parochiekerken te Winsum, Bayum, Baard, Huins, Welsrijp, (Ooster)Littens,
Wieuwerd en Britswerd, behorende tot het aartsdiakonaat van de proost van
St. Jan, op straffe van excommunicatie.68 Op 13 juni 1371 veroordeelt de
deken van St. Marie te Utrecht, rechter in het geschil tussen de proost-aartsdiaken van St. Jan en de abt van Lidlum en anderen over de inmenging door
laatstgenoemden in de goederen en rechten van de proostdij, de abt tot een
boete van 300 oude schilden en doet hij hem in de ban.69 Het lijkt niet dat
deze uitspraak effect heeft gehad. Omstreeks 1482 wordt vriendelijk gerefereerd aan het register van de abt in verband met zijn institutierechten van de
genoemde acht kerken (en een aantal andere).70 In 1488 noemt de abt zich
deken en aartsdiaken van Winsum.71 In 1543 en 1545 heet hij aartsdiaken van
de Winsumer seendstoel (een merkwaardige aanduiding want de deken hield
de seend, niet de aartsdiaken).72 In 1473 institueert hij een pastoor te Bozum,
in 1544 als aartsdiaken een prebendaat aldaar.73 In 1551 verleent hij de institutie aan een prebendaat in ‘onse kerck’ te Winsum.74 Zijn bevoegdheden
worden echter in 1557 betwist door de bisschoppelijke commissaris
Wilhelmus Lindanus in verband met een zaak tegen de pastoor te Huins,
maar na verzet door de abt geeft Lindanus zijn ongelijk toe.75 Later tracht
Cunerus Petri, bisschop van Leeuwarden, de abt het visitatierecht te ontzeggen, maar tevergeefs: de abt van Steinfeld als vader-abt van het klooster te
Lidlum bevestigde de abt in het visitatierecht van kloosters en ingezeten.76
De uitspraak van de abt van Steinfeld d.d. 15 juni 1571 bleef – in afschrift –
bewaard77 en preciseert het meer in algemene bewoordingen door Sibrandus
Leo gestelde78: de vader-abt wijst de Lidlumer abt aan als visitator van alle
kloosters van de orde in Friesland, Groningen en Oostfriesland met Sibrandus
(die de vader-abt uitvoerig over de situatie had ingelicht) zelf als diens coadjutor en bevestigt hij de abt in het visitatierecht over de ingezetenen van
Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Berlikum en Menaldum. Het in het
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geheel niet aan Lidlum behorende Oosterbierum zal door Sibrandus Leo als
het ware zijn binnengesmokkeld !
De kerk te Winsum kwam dus kort na 1250 in het bezit van Lidlum. Tot ver
in de zestiende eeuw werd de pastorie bediend door kanunniken van deze
abdij. Uit de overdracht van het aartsdiakonaat Winsum valt echter niet af te
leiden dat daarmee ook het patronaatsrecht c.q. het collatierecht van de
onder dat aartsdiakonaat ressorterende parochies aan Lidlum kwam zoals
Wumkes blijkbaar concludeerde als hij stelt dat van achttien kerken (waaronder de onderhavige) de collatie aan Lidlum toekwam.79 Wij komen daarop
nog terug.
De kroniek vermeldt voorts dat ten tijde van de reeds eerder genoemde
abt Hoyto (1256-1275) ook de Nicolaaskerk op het eiland Terschelling, de
Gertrudiskerk te Lutkewierum en de Maartenskerk te Oosterzee aan Lidlum
kwamen.80 Ten aanzien van de kerk op Terschelling is de vermelding niet
geheel correct. Uit andere vermeldingen in de kroniek blijkt dat de kerk te
Hoorn op Terschelling aan de abdij toebehoorde; deze wordt daarbij in 1431
ecclesia S. Joannis genoemd.81 Nog in 1577 komt de abt van Lidlum als collator
van de kerk voor.82 Deze kerk is steeds door kanunniken van Lidlum bediend.
Noomen neemt aan dat met de Nicolaaskerk de kapel te Oosterend (onder
Hoorn) bedoeld is83, maar van enige relatie daarvan met Lidlum is niets
gebleken. De kapel heet gesticht te zijn in 1360 door oude Oene Poppema,84
dus veel later dan de in de periode 1256-1275 vermelde overdracht.
De plaatsnaam Oosterzee komt in de kroniek tweemaal voor: bij de hiervoor genoemde overdracht en in 1332 wanneer de pastoor aldaar abt van
Lidlum wordt.85 Van Buijtenen trachtte aan te tonen dat de kroniek abusievelijk Oosterzee noemt waar Oosterend (waar een Martinuskerk was) bedoeld
moet zijn geweest op grond van het feit dat de kerk te Oosterzee aan

De abdij Lidlum ten tijde van de mislukte aanslag van de Geuzen in 1572.
Afbeelding van de nieuwskaart in vogelvlucht uit de Robles-atlas (Austin)
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Chrysanthus gewijd was.86 Ten onrechte interpreteerde hij de vermelding van
de aan Chrysanthus gewijde kerk in Oestergoe in 155187 als die van Oosterzee
terwijl Eesterga bedoeld was. Van een latere relatie tussen Oosterzee en
Lidlum is verder niet gebleken. Overigens wordt Oosterzee eerder (1132, 1243
en 1245) genoemd onder de kerken die aan de abdij Staveren toebehoren.88
Ruim een halve eeuw na abt Hoyto (1256-1275) kwam opnieuw een aantal
pastorieën in handen van Lidlum. Abt Eelco Liauckama (1325-1332) verwierf
die van Berlikum, Sexbierum en Spannum [...] ubi magna ex natalibus illi fuit
autoritas (waarover hij volgens geboorte grotendeels beschikte).89 Hij moet
dus daar althans het merendeel van de patronaatsrechten hebben gehad.
Te Berlikum was hij pastoor voordat hij abt van Lidlum werd maar niet blijkt
of hij toen al kanunnik van dit klooster was of dat hij nadien intrad. Deze drie
pastorieën werden nadien steeds door kanunniken uit Lidlum bediend.
Hetzelfde geldt voor Menaldum, waarvan de pastorie vóór 1371 aan
Lidlum moet zijn gekomen.90 Ook de pastorie te Tzummarum was in handen
van Lidlum. De rechten daarop werden echter omstreeks 1450 bestreden
door de Roorda’s die zich met geweld meester maakten van de pastorie en
daarin een eigen kandidaat installeerden.91 Ook in 1488 werd daar door leken
een pastoor gepresenteerd waartegen de abt van Lidlum zich verzette.92
In 1513 hadden de abt en Juw Roorda een geschil over de begeving van de
pastorie. Zij legden dat op 9 december 1513 in die zin bij, dat ze de hertog
van Saksen, als landsheer van Friesland, verzochten een priester voor de
pastorie te presenteren.93 In 1577 was er blijkbaar een geschil over de wie de
onderhoudskosten van de pastorie moest betalen. Op 12 augustus 1577
veroordeelde de bisschop van Leeuwarden de abdij als patroon van het
pastoorsbeneficie tot het dragen van deze last.94
Niet uit de kroniek blijkt het ontstaan van de relatie tussen de abdij
Lidlum en de parochie Bayum. Deze is er echter wel geweest. In 1439 is sprake van een priester (wel de pastoor alhier) die kanunnik van Lidlum was.95
Omstreeks 1550/1552 heet de pastorie bediend te worden door quidam monachus96, ongetwijfeld van Lidlum. De laatst bekende pastoor was eerder
pastoor te Winsum, ook een kerk van Lidlum, en zal dan dus kanunnik van
Lidlum zijn geweest.97 Vast staat dus dat de pastorieën te Bayum, Berlikum,
Hoorn (T.), Menaldum, Sexbierum, Spannum, Tzummarum en Winsum aan
Lidlum toebehoorden en dat deze ook steeds door kanunniken daarvan
bediend werden.
Van de pastorie te Boxum werd eveneens aangenomen dat deze aan
Lidlum toebehoorde. Van Heussen leidde uit de benoeming in 1369 van
Wibrand, die daar pastoor was geweest, tot abt van Lidlum af dat de abten
van Lidlum de begeving van de pastorie aldaar hadden.98 Deze conclusie is
echter onjuist. Wibrand was inderdaad pastoor te Boxum, verliet echter de
pastorie aldaar en trad in te Lidlum; enige tijd later werd hij pastoor te
Berlikum en vervolgens abt van Lidlum.99
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Ook de kerk te Lutkewierum kwam in het bezit van Lidlum, maar van bediening der pastorie door kanunniken daarvan is nimmer gebleken. Wel werd
een in 1516 gegoten klok door de abt van Lidlum gewijd.100 Evenmin is van
bediening der pastorie vanuit Lidlum gebleken te Oosterzee welke pastorie
eveneens in het bezit van Lidlum was. Wellicht heeft de abdij de rechten op
kerk en pastorie later aan anderen overgedragen.
Van de overige kerken waarvan Wumkes stelt dat de collatie daarvan aan
Lidlum toebehoorde (Baard, Britswerd, Huins, Oosterlittens, Welsrijp en
Wieuwerd), moet worden geconcludeerd dat dit door de over de pastoors
aldaar bekende gegevens niet wordt bevestigd. Alleen de pastorie te Oosterlittens wordt tegen het einde der veertiende eeuw (tussen 1379 en 1393)
bediend door fratres101 (de pastoorskeuze berust dan echter bij de provisores),
maar nadien blijkt daarvan niets. Met Bayum, Spannum en Winsum vormden
zij het aartsdiakonaat Winsum waarvan de abt van Lidlum aartsdiaken was.
Deze negen parochies worden in de oudste parochielijsten genoemd in het
personaat Winsum waarvan de abt zich in de jurisdictie zou hebben binnengedrongen.102 De lijst van ca. 1482 voegt daaraan Bozum en Lutkewierum
toe.103 Te Bozum treedt de abt aanwijsbaar als aartsdiaken op: in 1473 institueert hij daar een pastoor, in 1544 een prebendaat.104 In 1556 heet hij aartsdiaken van de kerk aldaar.105 Bozum moet dus in de tweede helft van de vijftiende eeuw onder het aartsdiakonaat Winsum zijn gekomen. Voor
Lutkewierum zijn ten aanzien van instituties geen gegevens bekend.
Te Wieuwerd berust de collatie in 1518 blijkbaar bij de gemeente en de
kerkvoogden; zij staan 3 juli 1518 Pieter Walta toe de kerk te vergeven.106
Uit het feit dat de abt van Lidlum aartsdiaken van Winsum was kan met dat al
niet worden afgeleid dat hij van de daaronder ressorterende kerken ook het
collatierecht had.
De parochielijst uit ca. 1482 voegt aan de kerken waarvan het institutierecht aan de abt van Lidlum – volgens diens register – toekomt toe Berlikum,
Menaldum, Sexbierum en Tzummarum.107 Hoorn (T.) en Spannum worden
daarbij niet genoemd. Het is inderdaad zeer wel mogelijk dat de abt van
Lidlum zelf de pastoors in de vier eerstgenoemde plaatsen institueerde.
Het was in Friesland niet ongebruikelijk dat het normaal aan de proost-aartsdiaken van een der Utrechtse kapittels toekomende recht werd uitgeoefend
door de lokale pastoor. Wanneer in 1557 Wilhelmus Lindanus als bisschoppelijk commissaris in Friesland komt, ontstaan geschillen met hem over zijn
competentie. Een van de tegen hem in 1560 ingebrachte klachten was, dat hij
de pastoors zou verhinderen hun vicarii en prebendaten te institueren.108
De regering antwoordde daarop, dat alleen de bisschop en de aartsdiakens
(bedoeld zullen zijn de drie competente aartsdiakens uit Utrecht) daartoe
bevoegd waren, tenzij de pastoors hun oude rechten konden bewijzen.
De Staten gaven daarop aan, dat de pastoors te Franeker, Dronrijp, Mantgum,
Bolsward, Wirdum, Oosterend, Teroele, Tjerkgaast, Dokkum en Sint-Nicolaas-
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ga en vele andere niet met name genoemde plaatsen dit recht van institutie
altijd hadden gehad. Een eerder voorbeeld is een verklaring, op 3 oktober
1542 afgelegd ten overstaan van de commissaris-generaal in Friesland van de
proost-aartsdiaken van St. Jan, inhoudende, dat de pastoor te Franeker de
institutie verleende aan zijn vicarii en prebendaten.109
De toevoeging van een aantal – soms niet te traceren – plaatsen op de
tweede lijst van ca. 1482 is onjuist.110 Geen der daar genoemde plaatsen had
iets met Lidlum te maken. Ten aanzien van de kapel te Scharhuizen onder
Oldeouwer blijkt dat uit instituties door de proost van St. Jan in 1549, 1556 en
1558.111 In de opsomming van Wumkes wordt verder ook nog de niet te lokaliseren kerk van Zandwijk in Holland genoemd. Deze zou ten tijde van abt Suffridus (1275-1283) in het bezit van Lidlum zijn gekomen.112 Meer daarover is
niet bekend.
Vatten wij het voorgaande in tabelvorm samen, dan lijkt het er dus op dat
van ten hoogste vijftien kerken het institutierecht werd uitgeoefend door Lidlum en niet van achttien, zoals Van Buijtenen stelt (zie Tabel 1).113

Tabel 1 Kerken respectievelijk institutierecht in bezit van Lidlum

Bayum 
Berlikum
Hoorn (T.)
Menaldum
Lutkewierum
Oosterzee
Sexbierum
Spannum 
Tzummarum
Winsum 
Baard 
Britswerd 
Huins 
Oosterlittens 
Welsrijp 
Wieuwerd 
Bozum (later toegevoegd )
Zandwijk (Holland)

kerken in bezit van Lidlum

institutierecht idem

x
x
x
x
x (verloren gegaan)
x (verloren gegaan)
x
x
x
x (met het aartsdiakonaat)

x
x

? (dan verloren gegaan)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x (wel verloren gegaan)

De met  gemerkte kerken behoorden tot het aartsdiakonaat Winsum
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Uit dit alles is duidelijk geworden, dat er onderscheid bestond tussen de
kerken waarvan de abdij het patronaatsrecht bezat en die waarvan zij het
institutierecht bezat. In de eerstgenoemde groep mocht de abt steeds de
pastoor benoemen, in de andere verstrekte hij alleen de opdracht tot zielzorg
aan de voorgedragen kandidaat. Het aantal patronaatskerken van Lidlum
blijkt niet groter te zijn geweest dan acht, terwijl dat van de ‘institutiekerken’
er hooguit vijftien omvatte. Daarmee was de parochiële bemoeienis van
Lidlum – hoewel nog altijd groot – minder omvangrijk dan tot dusver in de
literatuur is voorgesteld.
3. Pastoors en kanunniken
Van de acht in aanmerking komende plaatsen met Lidlumer patronaatskerken is het aantal der daar gefungeerd hebbende pastoors nagegaan.
De gegevens over de bezetting van de pastorieën vertonen grote hiaten, te
wijten aan het gebrek aan bronnen. Van Bayum bijvoorbeeld zijn de namen
van slechts vijf pastoors bekend. In totaal konden de namen van 111 pastoors
(en drie kapelaans) worden genoteerd, maar dit totaal moet worden gecorrigeerd omdat van een aantal personen vaststaat dat zij achtereenvolgens
verschillende pastorieën bedienden (en er dus een dubbeltelling optreedt)
terwijl van enkele niet vaststaat of zij inderdaad pastoor zijn geweest.
Rekening houdende met vijftien personen die in totaal 36 maal genoemd
worden in verschillende plaatsen resteren de namen van in totaal 90 personen die pastoor waren.
In het vervolg zullen aan de orde komen: 1) pastoors die abt van Lidlum
werden; 2) abten die weer pastoor werden; 3) pastoors van wie eerdere
functies in Lidlum of daaronder ressorterende of andere kloosters bekend
zijn; 4) pastoors die later andere functies (behalve abt) in Lidlum of daaronder ressorterende kloosters dan wel een ander klooster vervulden; 5) pastoors
die elders een functie kregen; 6) pastoors die voor hun intrede in Lidlum
seculier geestelijke waren; 7) pastoors die aanwijsbaar of mogelijk geen
kanunnik van Lidlum waren; 8) pastoors die uitweken; 9) de ‘uitlandse’
herkomst van pastoors.114
Pastoors die abt van Lidlum werden
In chronologische volgorde werden de volgende pastoors tot abt gekozen: 1325 Eelco
Liauckama (Berlikum, toen reeds Norbertijn?), 1332 Kempo van Weidum (Oosterzee),
1336 Godfried Andela (Berlikum), 1351 Syardus (Winsum; Berlikum is niet waarschijnlijk, zie later),1352 Theodoricus (Berlikum),1369 Wibrandus (Berlikum), 1384
Aesgo (Winsum), 1386 Tetardus (Winsum), 1422 Hesselus (Berlikum), 1431 Folkerus
(Hoorn (T) (resigneert 1439, wordt weer pastoor Hoorn (T) en later weer abt), 1439
Reynerus (Sexbierum), 1543 Godfridus Doeys (Tzummarum), 1553 Ysbrand Harderwijk
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(Spannum). Dertienmaal werd dus een pastoor van een der door Lidlum bediende
parochies tot abt gekozen. Het kunnen er meer zijn geweest maar dat blijkt niet uit de
Abtenlevens. Vijfmaal betrof het een pastoor te Berlikum, driemaal te Winsum, éénmaal te Hoorn (T), Oosterzee, Sexbierum, Spannum en Tzummarum. Bayum en
Menaldum leverden geen abt. Van Folkerus (1350 weer abt geworden en eerder pastoor
te Hoorn (T)) en Tjabbo (1449 abt, ca. 1435 pastoor Hoorn (T)) is niet bekend welke
functie zij voor hun verkiezing vervulden. In twee gevallen werd een seculier priester
abt: Aesgo, pastoor Oosterbierum, 1471 abt, en Nicolaas, pastoor Franeker, 1484 abt.
Abten die weer pastoor werden
In twee gevallen trad de abt terug en werd hij weer pastoor: 1439 Folkerus (naar Hoorn,
later onbekend, 1350 weer abt), en 1447 Reynerus (naar Spannum).
Pastoors met eerdere functies binnen Lidlum, daarmee annexe of andere kloosters
Bekend zijn een zevental, mogelijk achttal gevallen: Godfridus Doeys: eerst prior te
Lidlum, vanaf ca. 1525 Tzummarum; Jacobus Zelandus: prior te Lidlum, daarna te
Munnikebayum, ca. 1480 Winsum; Petrus Valck: ca. 1480/1485 prior en econoom te
Munnikebayum en tegelijk pastoor Winsum; Reynerus: proost te Anjum (Augustijner
koorheren), 1431 Hoorn (T); Theodoricus: was eerst novicenmeester te Lidlum, vóór
1337 Berlikum; Tjabbo: prior te Lidlum, ca. 1435 Hoorn (T); Tiepke: prior te Lidlum,
1511-1517 Spannum; wellicht Rodophus Leoverdiensis, 1559 prior te Lidlum, indien hij
dezelfde is als Rodophus Pauli Leovardiensis, 1568 Hoorn (T.), mogelijk reeds 1565;
1578-1580 Tzummarum.
Pastoors met later andere functies binnen het ‘Lidlumer’ complex
In twee gevallen wordt daarover vernomen: Johannes van Oosterzee, Menaldum,
weigert 1371 keuze als proost van Vinea Domini te aanvaarden; Petrus Valck, Winsum
(zie ook onder 3.3.), wordt ca. 1480/1485 proost van Vinea Domini.
Pastoors met functie elders
In deze categorie kunnen we noteren: Jacobus Zelandus: Sexbierum. De Leeuwarders
hadden van abt Tako van Mariëngaarde (1485-1506) aan wie de begeving toekwam van
de eerste pastorie van Leeuwarden-Oldehove de gunst verkregen uit alle premonstratenzers in Friesland een pastoor te mogen kiezen, waarop Jacobus werd verkozen tot pastor
supremus; een en ander kan niet vóór 1485 zijn gebeurd. In 1488 werd hij abt van Lidlum.
Pastoors/prebendaat die voor hun intrede in Lidlum seculier priester waren
De volgende personen werden aangetroffen: Eelcko Liauckama: Berlikum; daar reeds
in 1320, wordt 1325 abt van Lidlum en verwerft voor de abdij onder meer het pastoraat
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aldaar. Niet duidelijk is of hij vóór zijn abtskeuze reeds Norbertijn was. Verder Godfried
Andela: pastoor te Ried, treedt in en wordt pastoor te Berlikum (tot 1336). Zie ook 3.1.
Vervolgens Syard Sierdsma: pastoor te Sexbierum, treedt in, later abt, + 1233; Tetardus:
pastoor te Winsum, treedt in (tussen 1256 en 1275); geen verdere functie bekend;
Tjabbo: prebendaat te Harlingen, treedt in, wordt vóór ca. 1435 prior van Lidlum.
Zie ook 3.3.; Wibrandus: pastoor te Boxum, treedt in, daarna pastoor te Berlikum (tot
1369). Zie ook 3.1.
Pastoors die aanwijsbaar of mogelijk geen kanunnik van Lidlum waren
Tot deze categorie kunnen we rekenen: Cornelis Jans: 1566 Spannum, eerder
prebendaat alhier, daarom waarschijnlijk geen Norbertijn; mr. Douwe Epesz.: 1577
Sexbierum; Elbrecht Doythiesz.: 1568 Winsum. 1558-1562 pastoor te Makkum en
daarom wel geen Norbertijn; Eustachius Hake: 1431 Berlikum : bij verlening van een
pauselijke gunst blijkt niet dat hij kanunnik was; mr. Fredericus Eppinga: z.j. Berlikum,

† als pastoor te Lekkum en daarom wel geen Norbertijn; Geert Rinckesz.: 1574-1575
Berlikum; Hille Rinttyesz.: 1559-1577 Bayum; eerder vicaris te Itens, daarna pastoor te
Slappeterp, 1579 pastoor te Minnertsga: geen van alle ‘Lidlumer standplaatsen en daarom naar alle waarschijnlijkheid geen Norbertijn; Johannes Aggesz: 1564/1565
Menaldum. Of deze persoon inderdaad daar pastoor was is niet duidelijk; Obbe
Freerckx: z.j. Spannum; mr. Pybe, 1488 door leken gepresenteerd te Tzummarum,
waartegen Lidlum zich verzet; zal geen Norbertijn zijn geweest.
Pastoors die uitweken (om verschillende redenen)
Frederik, Menaldum, 1567 uitgeweken, later predikant in Noordholland en Friesland
(Frederik Sybrandi); Rudolphus Pauli , Tzummarum, 1580 uitgeweken, later pastoor te
Garrelsweer en Peize; Sibrandus Leo, Menaldum, 1580 uitgeweken, + klooster Kuzemer
1583. Ook abt Ysbrand Harderwijck verliet Friesland maar zijn vertrek zal meer hebben
samengehangen met vrees van onzorgvuldig beheer te worden beschuldigd; hij ging
eerst naar Emden en huwde daar een ‘afvallige’ vrouw. Zij overleed te Frankfurt, hij te
Keulen in 1571.
De ‘uitlandse’ herkomst van pastoors
In een aantal gevallen is duidelijk dat de betrokkene van buiten Friesland afkomstig
was. In veel gevallen is niet vast te stellen of het om een autochtoon gaat. Een naam als
Adolphus (Menaldum 1570) doet niet-Fries aan maar het kan ook gaan om de Latijnse
vorm van Aelf/Alef wat wel op een Friese herkomst kan duiden. Duidelijk van buiten
Friesland zijn afkomstig: Cornelius Arnhem: 1517 Tzummarum; Godfried Doeys: ca.
1525-1553 Tzummarum (geb. Zwolle); Egbertus Vollenhoe: 1550 kapelaan Sexbierum,
dezelfde? als Egbertus, 1552 Sexbierum; ?Idsardus Seamus: 1505 Spannum; Jacobus
Zelandus: ca. 1480 Winsum, - 1485/6 Sexbierum (zie ook 3.3. en 3.5); Ysbrand
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Harderwijk: z.j. kapelaan Menaldum, voor 1545 Spannum, -1545 Berlikum, vertrokken,
1545-1546 Spannum, 1546-1547 Sexbierum, 1550 Berlikum, 1550-1553 Spannum, 1553
abt; Johannes Doesburg: 1536 Berlikum, 1539 Winsum, later Spannum; Johannes
Doeys: 1544 Tzummarum (geb. Zwolle); Johannes van Groningen: 1505-1517 Winsum;
Johannes van Utrecht: 1532 Hoorn (T), 1542-1550 Menaldum; Mathias Staphorst: 1574
vicarius Winsum, 1576 Winsum; Petrus Valck: ca. 1480/5 Winsum, later abt (geb.
Haarlem) (zie ook 3.4.); Willem van Nijmegen: 1553 kapelaan Berlikum, 1560-1573
Sexbierum
Vier van hen waren dus respectievelijk afkomstig uit Gelderland en uit Overijssel, één
uit Groningen, Noordholland, Utrecht en Zeeland. Van één is de herkomst onbekend.

4. De restant-grafzerken uit Lidlum
Buiten de gewone schriftelijke bronnen als oorkonden, kronieken, rekeningen en registers is in 1967 bij een gelukkig toeval ook een reeks gegevens
letterlijk boven de grond gekomen in de vorm van archeologische objecten.
In dat jaar werden namelijk te Harlingen bij rioleringswerkzaamheden
(fragmenten van) Lidlumer grafzerken aangetroffen die als dekplaten van de
voorgaande riolering hadden dienst gedaan. De fragmenten werden overgebracht naar het museum Het Hannemahuis aldaar dan wel het Fries Museum
te Leeuwarden en zijn door wijlen D.J. van der Meer beschreven. Het blijkt te
gaan om fragmenten van vijftien zerken waarvan van twee geen tekst over is.
Op twee zerken wordt de betrokkene pastoor te Tzummarum resp. Spannum
genoemd terwijl een derde betrekking heeft op een broeder die zes jaren voor
zijn overlijden kapelaan te Menaldum was. Dat de fragmenten van hun
zerken op één plaats zijn aangetroffen betekent dat zij van eenzelfde locatie
afkomstig moeten zijn. De betrokkenen zijn derhalve niet in hun standplaats
begraven: het toeval dat van drie verschillende plaatsen restanten op één
plaats zouden zijn samengebracht is te groot. Twee andere zerken dekten de
resten van een senior resp. een custos.
Omdat de pastoorsplaatsen te Spannum en Tzummarum bediend werden
door kanunniken van Lidlum kan de conclusie geen andere zijn dan dat de
fragmenten oorspronkelijk afkomstig zijn van het voormalige kerkhof van dat
klooster. Als afbraakmateriaal zullen de fragmenten te Harlingen zijn
gebruikt. Kort samengevat betreft het stenen (de met  gemerkte zerken
bevinden zich te Leeuwarden, fragmenten van de overige te Harlingen) die
het graf dekten van: 1.  Dns. Cornelius Aernhem, pastoor Tzummarum (stijldatering ca. 1525) – Cornelis is als pastoor aldaar bekend in 1517 en daar niet
meer ca. 1525; 2. Dns. Henricus Zutphanus – onbekend; 3. Dns. Boldewinus
senior conversus – onbekend; 4. Dns. He(i?)yes / wyk. custos – onbekend (naam
wellicht Harderwyk?); 5. D. Ysbrandus ao. 1541 – wellicht Ysbrand, 1515-1521,
niet meer 1535 pastoor Sexbierum; 6.  Dns. Joannes Dwsburch, pastoor
Spannum (lettertype ca. 1540), – 1536 pastoor Berlikum,1539 (niet
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meer 1542) pastoor Winsum; 7. Dns. Nicla.. (G)ruoningen – onbekend; 8.
Dns. Cornelius Hardewick 154(6?); 9. Haes. Thomas/Rane (of Rave) van
Zutphen ao. 1541 - onbekend; 10.  broer Johan van Amsterdam. Stroer; 11. Ao
62 obiit Dns. Petrus; 12. Geen tekst; 13. Geen tekst; 14.  Dns. Albertus
Vollenhoe ao. 1540; 15.  Dns. Jasperus Leovardiensis ao. 1549-1543 kapelaan
Menaldum. Daarmee is de oogst alleszins de moeite waard. In totaal gaat het
om dertien namen waaronder twee die ook reeds als pastoor bekend waren.
5. Betrouwbaarheid van de mededelingen over pastoors (c.q. abten)
door Sibrandus Leo
Deze precieze inventarisatie roept de vraag op hoe betrouwbaar de
vermeldingen van pastoors en abten in de kroniek van Sibrandus Leo zijn.
Een groot deel van de gevonden namen is immers afkomstig uit de soms uitgebreide biografieën die deze kroniekschrijver in zijn Abtenlevens van
Lidlum geeft. Zijn diens mededelingen juist te achten? Stemmen ze overeen
of wijken ze juist af van gegevens die uit andere bronnen afkomstig zijn?
Om antwoord op die vragen te krijgen wordt in deze paragraaf eerst voor
elke pastorie die ter collatie van Lidlum stond nagegaan hoe de vermeldingen
van Sibrandus Leo zich verhouden tot andere gegevens.
Bayum: door Sibrandus Leo geen pastoors vermeld.
Berlikum: Sibrandus Leo noemt voor de veertiende en vijftiende eeuw vijf pastoors die
in andere bronnen niet voorkomen. Van slechts één, Eelco Liauckama, is een vermelding uit 1320 bekend uit een memoriebord, dat echter duidelijk steunt op mededelingen van Sibrandus Leo.115 Inventarissen uit 1634 noemen ‘[...] in de kercke boven de
noort dore staat geschreven [dat] Anno 1320’ door Eelcko Liauckama, pastoor, de
pastorie werd gebouwd.116 Of hij toen al kanunnik van Lidlum was is niet vast te stellen.
Het kerkgebouw waarvan sprake is bestaat sinds 1777 niet meer. De doodslag op Eelcko
(1332) wordt bevestigd door een vermelding uit maart 1333.117 Dat Ysbrand Harderwijk
hier ook pastoor is geweest wordt door een vermelding uit 1550 bevestigd.118
Hoorn (T.): Sibrandus Leo geeft de namen van vier personen uit de vijftiende eeuw die
uit andere bronnen onbekend zijn. Voor de zestiende eeuw noemt hij één persoon, die
ook in andere bronnen ontbreekt.
Menaldum: Sibrandus Leo vermeldt (kort na 1369) dat Johannes, pastoor alhier, tot
proost van Vinea Domini werd verkozen maar weigerde deze keuze aanvaarden.119
Dit bericht wordt bevestigd door een stuk van 7 januari 1371 dat hem Johannes van
Oosterzee noemt.120 Voor de vijftiende eeuw noemt hij geen namen van pastoors alhier.
Voor de zestiende eeuw maakt hij melding van Gerlacus121 die ook uit andere bronnen
bekend is122; Johannes Trajectensis123 eveneens uit andere bronnen bekend124 (en
eerder pastoor te Hoorn, Terschelling); en tenslotte Sibrandus Leo zelf, van wie vele
vermeldingen van elders beschikbaar zijn.
Sexbierum: voor de dertiende en veertiende eeuw worden door Sibrandus Leo vijf

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

48

14-12-2007

09:22

Pagina 48

O.D.J. Roemeling

pastoors genoemd, van wie elders geen gegevens bekend zijn. Voor de vijftiende eeuw
vermeldt hij Jacobus Zelandus die pastoor te Leeuwarden-Oldehove werd (en daarna
in 1488 abt van Lidlum).125 Dat hij te Leeuwarden-Oldehove heeft gestaan is alleen door
deze vermelding bekend. In de zestiende eeuw noemt hij hier alleen Ysbrand126 die ook
uit andere gegevens bekend is.127 Merkwaardig genoeg vermeldt Sibrandus Leo niet dat
Ysbrand Harderwijk, abt van Lidlum, ook enige tijd pastoor alhier is geweest.
Spannum: in de vijftiende eeuw geeft Sibrandus Leo één persoon als pastoor over wie
gegevens van elders ontbreken. De door hem in 1517 genoemde Tiepke128 komt daar
ook in 1511 voor.129 Ysbrand Harderwijk kwam al eerder ter sprake.
Tzummarum: ook hier geeft Sibrandus Leo voor de vijftiende eeuw één naam die niet uit
andere bron bekend is. De in 1517 genoemde Cornelius130 overleed als pastoor op een
onbekend tijdstip (fragment grafzerk Lidlum, zie par. 5). De door Sibrandus Leo in 1544
genoemde pastoor Johannes Doeys131 komt in hetzelfde jaar ook in een andere bron voor.132
Winsum: voor de dertiende tot en met vijftiende eeuw noemt Sibrandus Leo de namen
van vijf (zes?) pastoors die uit andere bronnen als pastoor alhier niet bekend zijn. De in
1517 genoemde Johannes van Groningen133 is ook van elders bekend.134 In 1553
vermeldt hij Petrus Goutum135 die ook elders geattesteerd wordt.136

In hoeverre de vermeldingen van abten door Sibrandus Leo correct zijn, is
niet uitputtend nagegaan. Genoemd worden hier: Wibrand Wobbinga uit
Weidum, 15e abt137: aan hem wordt toegeschreven het zegelstempel van
Wibrandus de Vedem138; Titardus, 20e abt139: 1422 Titardus140; Reyner, 23e
abt141: 1439 Renerus142; Folker, 22e abt en later nogmaals143: Folkerus 1458144,
als oude abt 1473145 en 1474.146 Dat hij na zijn terugtreden in 1468 spoedig
overleed147 is betrekkelijk, hij leefde in 1474 nog; Johannes Duveland, 30e
abt148: 1516 Johannes van Zyrckzee.149
Uit deze opsomming blijkt dat Sibrandus Leo’s vermeldingen voor de
dertiende tot en met de vijftiende eeuw vrijwel niet verifieerbaar zijn. Slechts
in een enkel geval is een vermelding van elders beschikbaar die overigens het
door Sibrandus Leo genoemde bevestigt (Menaldum 1371). Een tweede
belangrijke vaststelling is dat de kroniekgegevens over pastoors uit de zestiende eeuw niet strijdig zijn met onafhankelijke berichten uit andere bron,
voor zover voorhanden.
Er zijn echter drie kwesties die problemen opleveren, te weten Sibrandus’
gegevens over het pastoraat te Berlikum resp. Sexbierum ca. 1350, zijn relaas
over de abtsbenoeming van pastoor Nicolaas van Franeker in 1484, en zijn
datumgegevens over de loopbaan van Ysbrand Harderwijk.
Wat de eerste zaak betreft: op 11 november 1352 werd volgens de kroniek
Theodoricus, pastoor van Berlikum, verkozen tot abt van Lidlum.150 Aanvankelijk was deze pastoor te Sexbierum geweest waarna hij dan de kerk te
Berlikum gedurende vijftien jaren bediende. Rond 1348 brak hij de oude kerk
te Tuitgum (= Berlikum) af en verving deze door een nieuwe. Hij moet – aldus
dit bericht – dus ca. 1337 pastoor te Berlikum zijn geworden. Tot dan was
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Godfried Andela, die toen tot abt werd gekozen, pastoor te Berlikum.
Theodoricus was als abt de opvolger van Syard die in 1352 na een ambtsperiode van amper een jaar overleed. 151 Syard was eerst pastoor te Winsum
geweest ten tijde van de abten Kempo, Godfried en Wibrand, dus in de periode 1332-1351 en dus daar nog in functie toen laatstgenoemde abt werd (in
1347), en was volgens de kroniek pastoor te Berlikum toen hij, in 1351 dus, tot
abt van Lidlum werd gekozen.152 Twee vermeldingen kunnen niet met elkaar
in overeenstemming zijn: Syardus die in 1351 pastoor te Berlikum was en
Theodoricus, in 1352 abt geworden nadat hij in de daaraanvoorafgaande
vijftien jaren eveneens te Berlikum pastoor was, dus sinds 1336/1337 en in
ieder geval daar ca. 1348. Wellicht kan de tegenspraak worden opgelost door
aan te nemen dat Syardus niet te Berlikum maar in een andere ‘Lidlumer’
pastorie stond en Berlikum per abuis is genoemd.
Vervolgens is er de zaak van pastoor Nicolaas van Franeker en zijn verkiezing tot abt. Voor de opvolging van de in 1484 overleden Aesgo die in het
veertiende jaar van zijn abbatiaat overleed en dus in 1471 abt werd, viel de
keus op deze Nicolaas, die dus seculier priester was. Hij werd op 23 december
1484, twee dagen voor Kerstmis, voorgedragen voor de benoeming. Hoewel
hij de bevestiging van zijn verkiezing uit handen van Tako, de nieuw gekozen
abt van Mariëngaarde, eerst had kunnen krijgen nadat hij het habijt van de
Norbertijnen had aangenomen, stelde hij dit steeds uit en nam hij pas na
twee jaren, in 1486, het habijt aan. Tako werd abt van Mariëngaarde in 1485.153
Uit het Vaticaans archief zijn twee stukken bekend met een afwijkende datering: op 13 juni 1484 staat Paus Sixtus IV Nicolaas, pastoor te Franeker, toe in
het klooster Lidlum in te treden, en gelast hij de abten van Bloemkamp en
Mariëngaarde om Nicolaas op zijn verlangen te doen opnemen als kanunnik
te Lidlum154 en de abt van Marëngaarde om Nicolaas die het convent als abt
heeft gepostuleerd na het overlijden van de abt Aesgo als zodanig te installeren.155 Ook als een verschil in jaarstijl wordt aangenomen liggen de tijdstippen december en juni wel erg ver van elkaar.
Tenslotte is er dan nog enige verwarring rondom de loopbaan van
Ysbrand Harderwijk. In 1553 wordt deze kanunnik, toen pastoor te Spannum,
gekozen als abt van Lidlum.156 De kroniek geeft een aantal biografische gegevens, kort samengevat als volgt: geboren te Harderwijk, onderwijs genoten te
Deventer, ten tijde van abt Johannes van Keppel (1518-1543) te Lidlum
ingetreden, door deze abt benoemd tot kapelaan te Menaldum, dus uiterlijk
1543, door het ijveren van George Roorda benoemd tot pastoor te Spannum,
maar ondervond daar moeilijkheden met zijn colonus (wel de huurder van de
pastorieboerderij) en verhuisde naar Berlikum (waar hij door de ingezetenen
was gekozen, dat wil zeggen, aan de abt ter benoeming voorgedragen), door
de leer van Luther duceretur (verleid, maar van protestantse zijde zou men
kunnen zeggen aangetrokken) verkocht hij zijn bezittingen, legde het habijt
af en ging rond 22 februari (zonder jaar) naar Wittenberg (waarbij Wumkes
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aantekent dat hij daar in april 1545 als student werd ingeschreven), keerde
omstreeks 25 juli (zonder jaar) met Sierk Keimpes Donia terug wegens een
placcaat van de Keizer om alle studenten aan verboden academies terug te
roepen (Wumkes voegt hier toe dat het bedoelde placcaat gedateerd is
29 april 1550157 waarover hierna meer), werd niet zonder grote moeite door
abt Godfried (1543-1553) weer in het klooster opgenomen en met steun van
de reeds genoemde George Roorda weer pastoor te Spannum. Tot zover de
korte biografie volgens Sibrandus Leo die de betrokkene uiteraard goed
gekend heeft.
De biografie bevat een aantal elementen maar vergelijking met van elders
bekende gegevens toont aan dat deze niet volledig kan zijn. Wij gaan er van
uit dat de kernelementen op zich juist zijn en daarom niet getwijfeld hoeft te
worden aan zijn kapelaanschap te Menaldum en daaropvolgend (eerste)
pastoraat te Spannum en vervolgens te Berlikum. Ysbrand wordt als pastoor
te Berlikum vermeld in een inventaris uit juli 1550,158 refererend aan een eerder niet gedateerd tijdstip. Als pastoor te Spannum wordt hij 4 november 1545
en 17 februari 1546159 genoemd zodat het bericht over zijn tweede benoeming
alhier (na een korte studie in Wittenberg in 1545) juist is. Deze studie werd
dus niet pas in de zomer van 1550 afgebroken zoals op grond van de datering
van Wumkes van het betrokken placcaat op 29 april zou moeten worden afgeleid. Het door hem geciteerde placcaat heeft overigens een geheel andere
strekking dan de terugroeping van studenten! Hij is ook nu echter slechts
korte tijd in Spannum want nog in 1546 (na 2 juli) komt hij voor als pastoor te
Sexbierum.160 Daar is hij in ieder geval nog 19 februari 1547.161 Daarna ging hij
opnieuw naar Spannum waar hij 17 september 1550 en in februari 1552 als
pastoor wordt genoemd.162 Zoals vermeld volgde in 1553 zijn keuze tot abt te
Lidlum. Op 18 april 1568 verzocht hij dringend afstand te mogen doen van
zijn abtswaardigheid maar op veler aandrang bleef hij nog een jaar in functie.
Na afloop daarvan legde hij zijn functie neer na van een royaal pensioen te
zijn voorzien. Door de bisschop van Leeuwarden in 1569 gevraagd rekening te
doen van het beheer van de proosdij te Bolsward, die aan de bisschop als
tafelgoed was toegewezen, wachtte hij dit niet af, verliet het gewest, ging
na een bezoek aan vrienden te Harderwijk naar Emden, omnium asylum

Zegel van Keimpe, kanunnik van Mariëndal, afkomstig van Weidum
(SIGILLVM KEPONIS CANONICI VALLIS SANCTE MARIE DE WEDUM):
afdruk van een stempel gevonden op het terrein van de abdij,
collectie Jan Zijlstra 1984. Voorstelling: Maria met kind, waaronder
priester voor altaar. Vermoedelijk betreft het hier het zegel van de latere
abt Keimpe, die in 1336 overleed
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profugorum, trouwde een afvallige (apostata) (dat hij zelf ook afviel noemt
Sibrandus Leo niet!), ging met haar naar Frankfurt waar zij aan de pest stierf
terwijl hijzelf in 1571 te Keulen aan dezelfde ziekte overleed in het zeventiende jaar van zijn waardigheid.163 Sibrandus Leo telt dus de twee jaren dat hij
niet meer als abt fungeerde wel mee. In zijn biografie maakt hij geen melding
van Ysbrands pastoraat te Sexbierum, vallende tussen zijn tweede en derde
pastoraat te Spannum. Uit de biografie valt een onderbreking van het pastoraat aldaar na 1545 niet af te leiden.
Met dat al kan worden vastgesteld dat Sibrandus, hoewel redelijk
betrouwbaar voor de periode ná 1470, toch enkele lacunes en onvolkomenheden in zijn kroniek heeft toegelaten. Omdat er geen aanwijzing is dat hij die
opzettelijk heeft aangebracht, moet de verklaring ervoor wel gezocht worden
in slordigheid.
6. Herkomst van de Lidlumer broeders
Nu de pastoors in de ter collatie van Lidlum staande pastorieën zijn besproken en de betrouwbaarheid van Sibrandus Leo is getoetst, is het de
moeite waard om na te gaan hoe het zit met de geografische achtergrond van
de Lidlumer kloosterlingen: hoeveel waren er van Friese en hoeveel van
niet-Friese komaf? Als we op de kroniek mogen afgaan lijken er vóór ca. 1480
geen personen van elders naar Lidlum gekomen te zijn, uitgezonderd wellicht
een enkele uitzondering te Berlikum. Maar hoe zit het met de periode nadien?
Een chronologisch overzicht van de allochtoon aandoende namen levert het
volgende overzicht op:
1488-1491
1491-1505
1505-1518
1517

1543-1553
1553
1553

1558

Jacob van Zeeland, 28e abt (1488-1491)
Pieter Valck, 29e abt (1491-1505)
Johannes Duveland, 30e abt (1505-1518), uit Zierikzee
Johannes van Keppel, proost Munnekebaayum, 31e abt (1518-1542)
Theodorus van Hattem
Hermannus Fonck, uit Zwolle
Nicolaus Woensdrecht, kapelaan
Ludolphus Zwollensis, kapelaan
Jacob van Utrecht, kanunnik
Johannes Oudewater, kanunnik (allen:164)
Godfried Doeys, 32e abt (1543-1553) (uit Zwolle: 1546165)
Ysbrand Harderwijck, 33e abt (1553-1568)
Johan Weydman, van Keulen, prior Lidlum
Victor van Amersfoort, econoom (keldermeester166)
Lambert van Harderwijck, oudere broer van abt Ysbrand
Joachim Doesburg, prior Munnekebaayum (allen:167)
Nicolaus Kesterensis
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1580

Joannes Gelremundensis ( = Joannes van Geelmuiden, prior van
Munnekebaayum als opvolger van Victor, daarna abt
Oldenklooster in de Marne168; 1568: 34e abt van Lidlum)
Hermannus Elburg (kanunniken, allen:169)
Nicolaus Geelmuiden (vanaf 1568 abt Oldenklooster in de
Marne)170
Hermannus Elburgius, senior
Laurentius Groningensis, senior (beide:171)
Henricus Daventriensis alias Nicolai172

1595

Meynardus Groningensis, oud 42 jaren in 1595; 1606/1607173

1568

Opvallend is, dat vanaf 1488 alle abten van buiten Friesland afkomstig waren.
Vergelijkenderwijs kan worden geconstateerd, dat in dezelfde periode van de
zeven abten van Mariëngaarde er twee van Friese en vijf van niet-Friese of
onbekende herkomst waren. Van de zes abten van Dokkum waren er tenminste vijf geen Fries; van één is de herkomst niet te traceren. Voor de Norbertijner abdijen in de Groninger Ommelanden zijn (tot 1594) van Oldenklooster
in de Marne acht abten bekend; geen hunner kwam uit dat gewest. Niet-Fries
waren er zeven, van onbekende herkomst één. En van Wittewierum (tot ca.
1580) kennen we zes abten, van wie er één uit Friesland (maar dan uit
Stellingwerf) en drie van buiten Groningen kwamen. Van twee is de plek van
herkomst buiten Groningen onbekend. Voorzover er iets over hun streek van
herkomst te zeggen valt, kan ook voor hen worden vastgesteld dat velen uit
Gelderland afkomstig waren. Het beeld voor de oversten van de Norbertijnen
stemt daarmee overeen met dat voor de abten en prioren van de kloosters van
andere orden in Friesland en Groningen. Zij waren voor het merendeel ook
uit andere gebieden afkomstig.
Geldt dat nu ook voor de kloosterlingen, en meer in het bijzonder voor de
kanunniken? Als we, om antwoord te geven op die vraag, voor de periode
na 1500 – want van voor die tijd zijn vrijwel geen gegevens bekend – nagaan
welke fraterheren van Lidlum naast de oversten afkomstig waren uit
Friesland, dan is de oogst schraal:
1549†
1559

1580

Jasperus Leovardiensis.174
Rodolphus Leovardiensis, prior
Petrus Berlicum.
Jacobus Snecanus (alle:175).
Aggeus Reynerus, Groningen 1581176 (1580 ook
Aggo Bolsverdiensis).
Sibrandus Bolsverdiensis.
Pybo Haringius, custos (alle drie 1580:177, 1595 (later proost te
Heiligerlee), balling; alimentatie178 (in 1580 niet onder de ballingen
genoemd).
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Onder hen waren dus slechts zeven Friezen. Daarnaast beschikken we over
twee namen van priesters die geen conclusie over de herkomst toelaten:
1517 Henricus, destijds prior179, en 1546/1547 Thomas Joannis.180
Voor we de cijfers voor de niet-Friese Lidlumers verder rangschikken en
optellen, dienen we nog de priors en andere priesters van het vrouwenklooster Munnekebaayum onder Winsum na te lopen, omdat zij zonder
uitzondering kanunniken van Lidlum waren. Voorzover niet reeds in een
andere context genoemd gaat het om: 1521 Petrus, prior, en Joannes, cellerarius (beide:181); 1545, 1547 Hermannus Zwollis, prior182; 1555 Joachimus
Doesburch, prior183; 1556, 1558 Victor van Amersfoort, prior184 (reeds uit
ander verband bekend); 1564 Joannes van Geelmuyden, prior185 (reeds uit
ander verband bekend); 1574-1580 Henricus Vasenius ter Moelen (uit
Vaassen?), prior186; 1580 Wilhelmus Wilhelmi, kapelaan.187 Ook hier valt op
dat de priors van niet-Friese afkomst waren.In totaal zijn van de acht ter collatie van Lidlum staande pastorieën de namen van 111 pastoors bekend. Van
enkele van hen staat niet vast of zij inderdaad pastoor waren: Winsum -1283
Ulbodus; Tzummarum 1511 Beernt; Menaldum 1564/1565 Johannes Aggesz.
Verder hebben verschillende van hen op meer dan één plaats als pastoor
gefungeerd. Meer dan eenmaal op dezelfde plaats hebben gestaan: Hoorn
(T) Folkerus: vóór 1431, wederom 1439; Menaldum Sibrandus Leo: 1550voor 1564/5, wederom 1573-1580; Spannum Ysbrand Harderwijk: vóór 1545,
wederom 1545-1546 en nogmaals 1550-1553; Winsum Arnoldus Ambrosius
van Dokkum: 1564-1566, wederom 1574.
Voor de 111 genoemde personen (waarbij dus dubbeltellingen optreden
omdat meerdere personen op meer dan één plaats voorkomen) is nagegaan
of zij (zeker of waarschijnlijk) van Friese afkomst waren dan wel (zeker of
waarschijnlijk) van niet-Friese. In een aantal gevallen is echter over de
afkomst geen conclusie te trekken. De verdeling is dan als volgt: Fries: 69,
niet-Fries: 22 (23?), onbekend: 20 (19?); totaal: 111.
Deze vergelijking zegt echter niet veel omdat vóór het einde der vijftiende
eeuw weinig niet-Friezen genoemd worden. Meer in het bijzonder is daarom
de periode 1500-1580 beschouwd. Daarbij gaat het om in totaal 60 personen,
vermeld op de diverse plaatsen. De verdeling daarvan is: Fries: 30 (50%),
niet-Fries: 18 (30 %), onbekend: 12 (20 %); totaal 60.
Worden de op diverse plaatsen genoemde namen (totaal 26) teruggebracht
tot dezelfde persoon (10) dan betreft het in totaal 44 personen van wie de verdeling is: Fries: 23 (52 %), niet-Fries: 10 (23 %), onbekend: 11 (25 %); totaal: 44.
Deze verdelingen sluiten redelijk aan bij de door Mol voor de periode 15001580 geconstateerde getallen voor het klooster Hospitaal te Sneek188: Fries: 34
(55 %), niet-Fries: 14 (22 %), onbekend: 14 (22 %); totaal 62.
Wanneer we terugkeren tot de in de periode 1500-1580 voorkomende
personen, moet verder worden opgemerkt dat van tien pastoors niet vaststaat of zij kanunnik van Lidlum waren, dan wel zeker is dat zij dat niet
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waren (voor de gehele periode betreft dat 14 (15?) personen). Het betreft
negen Friezen en één broeder van niet-Friese herkomst; van twee personen
daarvan in deze periode is het de vraag of zij inderdaad pastoor was (één
Fries en één onbekend). Op deze wijze resteren voor deze periode de namen
van 34 kanunniken van Lidlum die op één of meer plaatsen pastoor waren.
Daarnaast zijn de namen bekend van zes abten (van wie er één pastoor was
in de periode vóór 1500 en twee daarna) alsmede uit diverse bronnen
22 overige kanunniken van Lidlum die niet in een pastoorsfunctie werden
aangetroffen. Resumerend ontstaat dan het volgende beeld:
Tabel 2 Aantal Friezen en niet-Friezen onder de kanunnikken van Lidlum

Abten m.u.v. hen die eerder pastoor waren
Begravenen te Lidlum (geen pastoors)
Overige kanunniken Lidlum*
Kanunniken Munnikebaayum*

Fries
1
6
-

niet-Fries onbekend totaal
2
1
3
7
3
11
15
3
24
2
3
5

Subtotaal

7

26

10

43

Pastoors incl. abten/eerder pastoor
Minus wrsch. of zeker geen kanunnik

23
9

10
1

11
-

44
10

Subtotaal pastoors-kanunniken

14

9

11

34

Totaal abten en anderen

21

35

21

77

* voorzover niet elders genoemd

Van in totaal 77 personen in de periode 1500-1580 is dus bekend dat zij
kanunnik van Lidlum waren. Daarvan zijn er 35 aanwijsbaar van niet-Friese
herkomst. De vraag die zich in dat verband opdringt, is uit welke gebieden zij
kwamen. Een staatje met een nadere geografische onderverdeling maakt dat
inzichtelijk:
Tabel 3 Geografische herkomst kanunnikken Lidlum
pastoors

andere

functie

totaal

Friesland
Groningen
Overijssel

14
1
3

7
3
5

21
4
8
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Gelderland
Holland en Zeeland
Utrecht
Brabant
Duitsland

4
1
-

11
2
3
1
1

15
2
4
1
1

Subtotaal

9

26

35

Onbekend

11

10

21

Totaal

34

43

77

Opvallend is daarbij het relatief grote aantal van Gelderse herkomst (15 of 20
%) terwijl ook uit Overijssel een behoorlijk aantal kwam (8 of 10 %), zeker als
we in aanmerking nemen dat van 22 ( 30 %) de herkomst onbekend is.
Van degenen wier herkomst wel is te traceren kwamen er dus meer uit
Gelderland en Overijssel samen (namelijk 23), dan uit Friesland zelf (21)!
De gegevens prikkelen tot nader onderzoek, zeker als men ze naast de eerdere resultaten van detailstudies over andere kloosters plaatst. Het is daarom
niet te veel gezegd dat het rekruteringsbeleid van de kloosters der verschillende orden en het keuzebeleid van de kloosteroversten in de zestiende
eeuw in de twee Noordelijke provincies een afzonderlijke studie waard zijn.

u
Noten
In de noten worden de volgende afkortingen gebruikt:
ABU
Archief van de Bisschoppen van Utrecht;
AdVD
Aanbreng der Vijf Delen
BB
Beneficiaalboeken van Friesland
FT
Friese testamenten
GA
Gemeentearchief
GPCV
Groot Placaat en Charterboek van Vriesland
HCL
Historisch Centrum Leeuwarden
HUA
Het Utrechts Archief
OFO
Oudfriesche oorkonden
RA
Rechterlijk archief (Nedergerecht)
RvdA
Register van den Aanbreng

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

56

14-12-2007

09:28

Pagina 56

O.D.J. Roemeling

1 De auteur is veel dank verschuldigd aan prof.dr. J.A. Mol voor zijn waardevolle op- en
aanmerkingen betreffende de tekst en ook voor de uiteindelijke vormgeving daarvan.
2 Voor de beëindiging van de zielzorg in Ludingakerke: Mol en Noomen, ‘Stichting
Ludingakerke’, 22-23. Voor Haskerconvent: Mol, ‘Succes Windesheimer klooster’.
3 Voor de Duitse Orde: Mol, Friese huizen, passim; voor de Johannieter orde: Mol,
‘Johanniters fan Snits’. 4 Voor Staveren: Mol en van Vliet, ‘Oorkonden Sint-Odulfusklooster’. Voor de andere grote Benedictijner kloosters (Foswerd, Smalle Ee) is nog
geen soortgelijke recente studie als de in voorgaande noten genoemde verschenen.
Hetzelfde geldt voor de Cisterziënser kloosters Gerkesklooster en Bloemkamp alias
Oldeklooster. Voor Klaarkamp zie: Mol, ‘Stichting fan Klaarkamp’. 5 Voor de Carmelieten te Woudsend en IJlst: Busé, ‘Kloosters der Karmelieten’; Martin, ‘Nieuwe bronnen’;
Aukes, ‘Carmelieter klooster Woudsend’, Verg. ook Wessels, Batavia Desolata Carmelitana, 65-91 (daarin onder meer ook de lijsten van priors van beide kloosters). 6 Voor
Leeuwarden: Roemeling, ‘Geestelijkheid Leeuwarden’, 5 en 11. Een formeel gedeeld
pastoraat is in Friesland verder alleen aangetroffen te Holwerd waar een ‘witte’ en een
‘zwarte’ pastorie waren; de eerste behoorde toe aan de abdij te Dokkum en werd door
monniken daarvan bediend. Verg. Reitsma, Register Oostergo, 90. Buiten Friesland kennen we in het Noorden zo’n deling allleen nog uit Groningen waar de Martinikerk twee
pastoors had van wie vanaf de vijftiende eeuw de voornaamste de persona personatus
wordt genoemd. 7 Tresoar, Kleine kloosterarchieven: Oegeklooster, inv.nr. 1, reg. 1.
8 FT, nr. 15. 9 Telting, Friesche Stadsrechten, 65. 10 RvdA II, 435. 11 Tresoar, RA Sneek,
inv.nr. 24, p. 624. 12 Van Buijtenen, St. Vitus, 11-12, 138-139 (Bijlage 2). 13 Van Vliet,
In kringen van kanunniken, 118. 14 Noomen, ‘Leeuwarden in de Middeleeuwen’, 53.
15 Van Buijtenen, St. Vitus, 27, 143 (Bijlage 5 C). 16 1425-1432: Enta; 1430-1435 Jouka;
zie Roemeling, ‘Geestelijkheid Leeuwarden’, 14, 18. 17 Uitvoerig bericht van Van
Buijtenen, St. Vitus (zie noot 12) daarover. 18 De bedienaar van de pastorie die ter collatie stond van de abt van Mariëngaarde heette in 1539 tweede pastoor: HCL, Oud
Archief, inv.nr. 37; Roemeling, ‘Geestelijkheid Leeuwarden’, 11, 15 en 48, n. 90. 19 Van
Vliet, In kringen van kanunniken, 94-95, 423. 20 Ibidem, 195 jo. 423. 21 Tresoar,
Archief klooster Dokkum, inv.nr. 1, reg. 27 en 28 (reeds in 1533 waren er problemen
over de verdeling van de parochie- en pastorielasten tussen de pastoor-kanunnik en de
twee vicarissen: ibidem, inv.nr. 1, reg. 4). 22 Mol en van Vliet, ‘Oorkonden SintOdulfusklooster’, 73 vv.. 23 Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, zie verder noot 24.
24 Ibidem, xxvii; Van Buijtenen, ‘Achtkarspelen’, 204, maakt hiervan dat Lidlum in
achttien parochies de pastoor kon institueren terwijl Dokkum (eveneens een Norbertijner abdij) dat slechts in negen kon doen. Daarover verderop meer. 25 Backmund,
Monasticon Praemonstratense II, 207. 26 Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, xxvii,
n. 13. 27 Muller, Indeeling bisdom I, 336-364. 28 Ibidem, 350-353. 29 Ibidem, 362
(verg. HUA, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1165 (extract 1529 uit de lijst van ca.
1482). 30 Ibidem, 363-364 met onduidelijke verwijzing naar eerdere lijsten: ibidem,
342-344 en 350-352). 31 In Friesland is de aanduiding persona (later) synoniem aan die
van pastoor. In Groningen komt de benaming alleen voor bij de persona personatus van
de Martinikerk in de stad Groningen, welke functie oorspronkelijk los stond van die van
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de pastoor daarvan, en bij de pastoor te Baflo. 32 Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, 39. 33 Kuys, Kerkelijke organisatie, 130-146 (aartsdiaken), 146-148 (landdeken).
34 Voorbeelden daarvan in: Jansen en Janse, Kroniek Bloemhof, passim. Voor het Munsterse aartsdiakonaat der Friese landen: Krüger, Münsterische Archidiakonat; voor de
proostdijen aldaar: Hartgerink-Koomans, ‘Proostdijen Munsters Friesland’, 1 ev.
35 Zie bijvoorbeeld de taakomschrijving bij de aanstelling door Wilhelmus Lindanus
van Wathie Heerma, pastoor te Nijland, tot deken van Bolsward in 1560: GPCV III, 524525. 36 HUA, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1169. Achlum en Lollum worden overigens ook genoemd als te behoren tot de kerken waarvan de collatie behoort aan de St.
Paulusabdij te Utrecht (HUA, Archief St. Paulusabdij, inv.nr. 31, fo. 34-34vo). 37 HUA,
Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1170. 38 Muller, Indeeling bisdom I, 352. 39 HUA,
Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1173. 40 Van Buijtenen, ‘Achtkarspelen’, 204-205.
41 Muller, Registers en rekeningen I, 418-419; Muller, Regesten nr. 697. 42 RAU, Archief
Kapittel van Oudmunster (voortaan: Oudmunster) inv.nr. 1874; in druk: Van Buijtenen,
‘Achtkarspelen’, 211-212 resp. 205. 43 Van Buijtenen, ‘Achtkarspelen’, 205. 44 Muller,
Regesten, nr. 2235. 45 HUA, Archief Kapittel van Oudmunster, inv.nr.1873; in druk: Van
Buijtenen, ‘Achtkarspelen’, 210. 46 Van Buijtenen, ‘Achtkarspelen’, 185-187, 212.
47 Spahr van der Hoek, Achtkarspelen, 63-67. 48 Mol en Noomen, AchtkarspelenZuid/Eestrum, 70, n. 141. 49 Tresoar, Archief Gerkesklooster, inv.nr. 119, reg. 6, en
inv.nr. 120, reg. 8. 50 Broer, Uniek in de stad, 453-457; verg. noot 36. 51 Muller, Indeeling bisdom I, 339-340, 359. 52 Zie over dit klooster: Mol en van Vliet, ‘Oorkonden SintOdulfuslkooster’, resp. Van Vliet, In kringen van kanunniken, passim. 53 HUA, ABU,
inv.nr. 535-2, f. 2. 54 Ibidem, inv.nr. 535, f. 43. 55 Ibidem, inv.nr. 535, f. 304vo-305.
56 Ibidem, inv.nr. 535, f. 273vo-274. 57 Ibidem, inv.nr. 535, f. 58vo-59. 58 Ibidem,
inv.nr. 535-3, f. 3. 59 Ibidem, inv.nr. 535-3, f. 5. 60 Ibidem, inv.nr. 535, f. 41-41vo.
61 Ibidem, inv.nr. 535, f. 145-145vo. 62 Mol en van Vliet, ‘Oorkonden SintOdulfusklooster’, 128-129. 63 HUA, ABU, inv.nr. 535, f. 370-370vo. 64 Ibidem, inv.nr.
535, f. 19vo. 65 HUA, Archief Kapittel van Oudmunster, inv.nr. 30-3, passim. 66 Ibidem, inv.nrs. 1738 en 1738a. 67 HUA, ABU, inv.nr. 535, f. 255. 68 Archief Kapittel van
St. Jan, inv.nr. 1171; afkondiging te Pingjum 9 april 1371: ibidem. 69 Ibidem, inv.nr.
1171. 70 Muller, Indeeling bisdom I, 362. 71 Singels, Oud-archief Leeuwarden, nr. 58.
72 Resp. BB I, 393, en Tresoar, Archief Liauckamastate, inv.nr. 995. 73 Resp. HUA,
Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 935, p. 16, en Tresoar, Archief Liauckamastate, inv.nr.
990. 74 HUA, ABU, inv.nr. 535, f. 96vo-97. 75 Van Beuningen, Wilhelmus Lindanus, 8384 (ook in een soortgelijk geval tegen de pastoor te Winsum). 76 Wumkes, Sibrandus
Leo’s abtenlevens, xxviii, 84. 77 Tresoar, Archief Klooster Lidlum, inv.nr. 2, reg. 3. 78
Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, 64. 79 Ibidem, xxvii. 80 Ibidem, 39. Over de
bezitsverwerving vóór 1350 van parochiekerken, zie ook: Mol, ‘Het “imperium” van
Lidlum en Monnikebajum’, 41-43. 81 Ibidem, 61 jo. 60. Over de patrocinia van de kerken op Terschelling: Verhoeven, ‘Middeleeuwse kerkpatrocinia’, 102-103. 82 Nationaal
Rijksarchief, Archief Heerlijkheid Terschelling, Bijlage nr. 68 (de brief of een concept
daarvan is verloren gegaan). 83 Noomen, ‘Goederen Echternach’, 12 n. 5. 84 Tresoar,
Collectie Handschriften Provinciale Bibliotheek, inv.nr. 401 (Hs. Rispens). 85 Wumkes,
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Sibrandus Leo’s abtenlevens, 49-50. 86 Van Buijtenen, ‘Tjummer Fiarndel’, 27-28, herhaald in zijn: Langs de heiligenweg, 28 en 130. 87 HUA, ABU, inv.nr. 535, f. 90vo. 88 Mol
en van Vliet, ‘Oorkonden Sint-Odulfusklooster’, 128-129. 89 Wumkes, Sibrandus Leo’s
abtenlevens, 46. 90 Ibidem, 55: de pastoor te Menaldum is dan kanunnik van Lidlum.
Cf. HUA, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1172: de abt heeft dan het jus patronatus,
de proost van St. Jan het institutierecht. 91 Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, 63.
92 Singels, Oud-archief Leeuwarden, inv.nr. 58. 93 Tresoar, Archief Hof van Friesland,
inv.nr. 80, f. 33vo. 94 Archief Hervormde Gemeente Tzummarum (ter plaatse), inv.nr.
131. 95 OFO II, nr. 64. 96 HUA, Archief Kapittel van St. Jan, inv.nr. 1165 (deze lijst is
overigens op veel punten onjuist gebleken). 97 Mathias Staphorst was in 1578 pastoor
te Bayum (Tresoar, Archief Gewestelijke Bestuursinstellingen 1522-1581, inv.nr. 649),
in 1576 te Winsum (Van Burmania p. 38). 98 Van Rijn, Oudheden en Gestichten van
Vriesland, 203. 99 Wumkes, Sibrandus Leo’s abtenlevens, 58-59. 100 Verhoeven, Luidklokken in Friesland, 100. 101 HUA, ABU, inv.nr. 9, f. 3vo; Muller, Regesten, nr. 5028
(waarin niet de naam van de geresigneerde vermeld wordt, wel die van zijn opvolger;
beiden waren frater). 102 Muller, Indeeling bisdom I, 350-353. 103 Ibidem, 362. 104
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J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in
Dokkum (1935-1942)
HERMAN NOORDEGRAAF
‘Wie Christen is, moet het geheel en al zijn – of hij heet alleen maar zoo.’
J.W.B. Cohen1

Op 26 mei 1935 deed ds. J.W.B. Cohen zijn intrede als predikant van de
Nederlandse Hervormde Gemeente te Dokkum. In de betrekkelijk korte tijd
dat hij predikant was, heeft hij door zijn persoon en zijn onversneden
christen-pacifistische overtuiging heel wat losgemaakt. Hij was daarbij niet
bang om de uiterste consequenties te trekken uit zijn overtuiging. Dat leidde
onvermijdelijk tot zijn arrestatie door de Duitsers en uiteindelijk tot zijn
vroegtijdig overlijden in 1942. In dit artikel komen Cohens Dokkumse jaren
aan de orde, voorafgegaan door een korte beschrijving van zijn leven daarvoor.
De periode vóór Dokkum (1904-1935)
Over de jeugd en afkomst van Cohen is weinig bekend.2 Josef Wilhelm
Bernard Cohen (roepnaam: Joop) werd op 30 juni 1904 geboren als zoon van
Barend Cohen en Elisabeth Polak. Het gezin had een joodse achtergrond,
maar was niet praktizerend. Omdat de vader werkloos was, leidde het gezin
een armoedig bestaan. Bovendien overleed deze op 7 november 1908, toen
Joop, die enig kind was, nog maar vier jaar oud was. Moeder en zoon verhuisden toen naar Zwolle waar Joop zijn kinderjaren doorbracht. Daarna vertrok
het gezin naar Hilversum alwaar Joop het gymnasium bezocht.
In die tijd stortte hij zich op de vrije jeugdbeweging. Hij was lid van de
Nederlandse Bond van Abstinent Studeerenden (NBAS), de Jongelieden
Geheelonthouders Bond (JGOB) en de Praktiese Idealisten Associatie (PIA).
Deze organisaties waren alle onderdeel van een brede jeugdbeweging, die vol
idealisme streefde naar een nieuwe samenleving en cultuur. Daarin zou niet
het ieder voor zich van het kapitalisme heersen, maar de gedachte van een
gemeenschap zonder geweld en uitbuiting. Die jeugdbeweging was socialistisch en antimilitaristisch en stond geheelonthouding voor, kortom ze was
‘rood’ en ‘blauw’, maatschappelijk betrokken en zette zich in voor een radicale vernieuwing van de samenleving en van de individuele levensstijl.3 In de
afdelingen, op congressen, in kampen, tijdens wandeltochten en propaganda-avonden werd gewerkt aan vergroting van de algemene ontwikkeling en
aan kameraadschappelijkheid. In meer of mindere mate komen we in deze
organisaties een religieus besef tegen, dat soms – zoals bij de PIA – openstond
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voor oosters gekleurde religies zoals theosofie en antroposofie.
Zo bestond er in de PIA nogal wat sympathie voor de Orde van de Ster in
het Oosten, waarvan de theosofe Annie Besant bij de oprichting in 1911
Krishnamurti tot hoofd maakte, omdat zij in hem de nieuwe wereldleraar zag.
Vanaf 1924 was het wereldhoofdkwartier van de Orde in Ommen gevestigd op
het kasteel Eerde, dat door de eigenaar Philip baron Pallandt van Eerde aan de
orde geschonken was.4 Daar hield Krishnamurti, als hij in Nederland was, zijn
toespraken en cursussen op de zogeheten Sterkampen. Diverse leden van de
PIA waren lid van de Diensten van de ster, een landelijke groep van jongeren
die de weg voor de wereldleraar Krishnamurti moest voorbereiden. Leden
van de PIA bezochten in grote getalen de Sterkampen. Ook vonden op het
landgoed van kasteel Eerde de jaarlijkse PIA-kampen plaats.5
Overigens distantieerde Krishnamurti zich in 1929 van zijn theosofische
omgeving en van de gedachte dat hij de wereldleraar zou zijn. Hij trok daaruit
de consequentie en hief de orde op. Van nu af aan kwam hij op voor het zoeken naar Waarheid door een proces van zelfbewustwording en zelfbevrijding,
waarbij de mens niet op het gezag van anderen en op organisaties van welke
aard dan ook moest vertrouwen, maar in zichzelf de bron van bevrijding
moest vinden. Ook onder deze nieuwe noemer bleef Krisnhamurti in Ommen
komen en vonden daar Sterkampen plaats. Het is dus hoogstwaarschijnlijk
dat Cohen tijdens zijn PIA-tijd Krishnamurti gehoord zal hebben. Hij is hem
in ieder geval met aandacht blijven volgen. Van 31 juli tot 11 augustus 1937
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bezocht Cohen het Sterkamp in Ommen. In Kerk en Wereld, het orgaan voor
vrijzinnig-hervormden, besteedde hij hier aandacht aan. Daarin ging hij in op
het denken van Krishnamurti en gaf hij met sympathie diens pleidooi weer
om niet in overgeleverde, uiterlijke autoriteiten te geloven, maar zelfstandig
te denken.6
De jeugdbeweging nam hem zozeer in beslag dat Cohen zakte voor de
toelating tot de derde klas van het gymnasium. Hij moest van school en werd
leerlingverkoper in een boekhandel in Amsterdam. Dat lag hem niet. Hij was
geen man voor de handel, omdat hij iedere koopmansgeest miste. Hij mocht
daarom toch zijn studie op het gymnasium voortzetten, nu op het Christelijk
Gymnasium te Utrecht. Zijn grote interesses en begaafdheden lagen op het
terrein van de geschiedenis en de literatuur. Hij had een grote liefde voor
nonconformistische en opstandige schrijvers als Heine, Multatuli en Ibsen.
Deze zouden hem blijven inspireren. Ronduit slecht was hij in abstracte
vakken als wiskunde en, later tijdens zijn studie theologie, filosofie.
In deze periode, die hem sterk gevormd heeft, vond de overgang naar het
christendom plaats. Het hoe en waarom is niet meer te achterhalen. De hulpprediker mevrouw W. Schregardus, die hem als haar leermeester beschouwde, schrijft daarover:
Daar is die gebeurtenis uit zijn jongensjaren, waar hij tegen vrienden wel eens
over sprak: het zekere weten Christus te hebben ontmoet. Door deze ondervinding besloot hij predikant te worden. Paulus, sprekend over zijn ervaring
voor Damascus, zegt: ‘Ik ben die hemelse stem niet ongehoorzaam geweest.’
Ook Ds Cohen gehoorzaamde aan de hem gegeven opdracht, de Blijde Boodschap van de verlossing in Christus (de grote zekerheid die hem in het leven
droeg) met de eis van Waarheid en Gerechtigheid door te geven in de
Christelijke gemeente en daar buiten.7

Cohen had dus een sterk roepingsbesef, hetgeen aansloot bij zijn karakter.
Hij was de man van stellige overtuigingen en kon absoluut en in decreterende
termen spreken. Deze eigenschappen positief duidend, kan men zeggen dat
hij vol geestdrift kon getuigen van wat in hem leefde, dat hij rechtschapen
was en stond voor zijn overtuiging.
In 1925 ging hij in Utrecht theologie studeren. Daar was eigenlijk geen
geld voor, maar een renteloos voorschot maakte de studie mogelijk. Hij koos
voor de Nederlandse Hervormde Kerk, omdat deze kerk én een grote vrijheid
toestond én haar leden onder alle lagen van de bevolking had. Hij kon zich
zeker wat betreft de politieke en maatschappelijke opvattingen, maar ook in
de opvatting van de doop, goed in de Doopgsgezinde Broederschap vinden.
Die kring was hem echter te beperkt. Een aanbod voor een ruime toelage,
gedaan door professor Jacob van Rees, religieus-anarchist, strijder voor
geheelonthouding en antimilitarisme en betrokken bij de PIA – zo ging hij
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graag met de jongeren kamperen – wees hij daarom af.8 Cohens zelfstandig
denken blijkt uit het feit, dat hij het aanlokkelijke voorstel van deze voor
idealistische jongeren gezaghebbende man weerstond.
Na zijn studie aanvaardde Cohen een beroep naar Wapserveen. Daar deed
hij op 17 augustus 1930 zijn intrede. In Drenthe waren nogal wat vacatures,
omdat er veel arme gemeenten waren. Ook Cohen is het overkomen, dat hij
zijn traktement voor een deel in turf kreeg uitbetaald! Zoals in heel Drenthe
was het overgrote deel van de bevolking Nederlands Hervormd, maar de
kerkelijke betrokkenheid beperkt, zoals bleek uit het geringe aantal kerkgangers.9 Er was ook nog een sociale factor: een aantal gemeenteleden kwam
niet naar de kerk, vanwege hun slechte kleren. Cohen onderving dit probleem
door naast de gewone kerkdiensten ook diensten in een boerenschuur te
gaan houden.
In Wapserveen nam hij geen blad voor zijn mond, wat betreft zijn maatschappelijke en politieke overtuiging. Dat kwam treffend tot uiting toen hij in
november 1931 bij de installatie van de nieuwe burgemeester in Havelte
(waar Wapserveen burgerlijk onder viel) verwees naar de rede van Max
Havelaar tot de bevolking van Lebak, waarin deze beloofde in de eerste plaats
de belangen van de bevolking te zullen behartigen. Dat bracht hem in conflict
met de machten die boven hem gesteld waren. Cohen wees op de sociale
vragen in Wapserveen en sprak de hoop uit, dat de burgemeester niet zou
vergeten dat er een hogere leiding was, namelijk die van God. Mocht de
burgemeester in botsing komen met hogere autoriteiten, dan hoopte Cohen,
dat hij zou handelen als Max Havelaar. Cohen noemde daarbij uitdrukkelijk
ook het oorlogsvraagstuk. Wanneer bij een eventueel uitbreken van een
oorlog de burgemeester aan jongemannen opdracht moest gevenom op te
trekken, dan zou hij dat moeten weigeren. Deze rede wierp in de pers enige
stof op.10
In zijn tijd in Wapserveen trad Cohen in het huwelijk met Albertina
Wilhelmina (Tine) Stuurman, die hij in de jeugdbeweging had leren kennen.
Zij was op 7 december 1903 in Hilversum geboren in een volbloed socialistisch gezin, dat actief was in de vakbeweging. De grote man van de socialistische vakbeweging, Henri Polak, behoorde tot de kennissen van haar ouders.
Haar moeder was een zus van de bekende anarchistische kunstenaar Chris
Lebeau. Het arbeidersgezin Lebeau, fel socialistisch, leefde in bittere armoede, te meer daar de vader dronk.11 Dit maakte de kinderen Lebeau tot
overtuigde geheelonthouders.
In het gezin Stuurman bestond een warme belangstelling voor het soort
onderwijs, dat op allerlei ‘nieuwe scholen’ gegeven werd. Daarbij stond het
kind en diens groei naar lichaam, geest, gemoedsleven en schoonheidszin
centraal. Tine had als opleiding de normaalschool gedaan en was onderwijzeres met hoofdakte. Tot haar huwelijk werkte zij als onderwijzeres in het
moderne onderwijs, eerst in Aerdenhout en later in Huizen, waar zij hoofd
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van de school was. Twee zussen van Tine Stuurman waren ook in het onderwijs werkzaam, onder meer op de Werkplaats Kindergemeenschap van Kees
Boeke in Bilthoven.
Het huwelijk werd op 25 maart 1931 in Hilversum voltrokken. Er werden
drie zonen geboren: Guido Balder (1932), Orpheus (1934) en Theseus
Origines (1938). De namen drukten hun beider belangstelling voor mythologie en literatuur uit (Guido verwijst naar Guido Gezelle). Theseus was
verstandelijk gehandicapt. Omdat naar de opvatting van Cohen en zijn vrouw
de kinderen later zelf moesten kunnen kiezen of zij zich wilden laten dopen,
zijn de kinderen niet gedoopt.
Nederlandse Hervormde Gemeente Dokkum
Begin 1935 ontving Cohen een beroep uit Dokkum, dat hij aanvaardde. Na op
17 mei afscheid genomen te hebben van Wapserveen, deed hij op 26 mei
intrede in Dokkum als opvolger van ds. C.A. Schenk.12 Uit Wapserveen was er
per autobus een gezelschap gekomen om het gebeuren mee te maken.
Zoals gebruikelijk vond ’s ochtends de bevestiging plaats waarna ’s middags
de nieuwe predikant zijn intredepreek hield. De tekstkeuze liet de radicale
keuze van de nieuwe voorganger zien: ‘Jezus antwoordde, en zeide tot hem:
voorwaar, voorwaar zeg ik u: tenzij iemand wederom geboren worde, hij kan
het Koninkrijk Gods niet zien.’ (Johannes 3:3) Na de middagdienst spraken
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verschillende personen Cohen toe. Onder hen was da. A.M.L. Frevel,
predikante bij de Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum. Deze enig in
haar soort zijnde combinatie was in 1797 ontstaan uit een samengaan van
remonstranten en doopsgezinden, aanvankelijk onder de naam ‘Verenigde
Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, genaamd de Christelijke’.
Da Frevel (1898-1994) was één van de eerste vrouwelijke predikanten in de
Broederschap en in heel Nederland. Zij was aanvankelijk betrekkelijk lang
hulppredikante in Rotterdam (1924-1930) om daarna pas ‘echt’ predikant te
kunnen worden en wel in Dokkum. Zij bleef daar tot 1960 werkzaam. Cohen
en zij raakten goed bevriend. Agniet Frevel was eveneens vrijzinnig, als christen-pacifiste lid van Kerk en Vrede en sociaal betrokken, zoals bleek uit haar
opkomen voor werklozen tijdens de crisisjaren.13
De Nederlandse Hervormde Gemeente te Dokkum had een vrijzinnige
signatuur.14 Er was een rechzinnige minderheid, maar de rechtzinnige
predikantsplaats was sinds 1902 vacant gebleven. De rechtzinnigen manifesteerden zich vooral in de Evangelisatievereniging Rehoboth en kerkten in een
gelijknamige hulpkerk, daarbij ondersteund door predikanten van het nabijgelegen orthodox-hervormde Aalsum. Over de omvang van de hervormde
gemeente krijgen wij een beeld uit het verslag van de visitatie te Dokkum in
1941.15 Het zielental bedroeg ongeveer 1000 en het aantal lidmaten 317, de
morgen- en middagdienst werden door 150 respectievelijk 120 personen
bezocht en er waren 23 manlijke en 51 vrouwelijke catechisanten.
Plaats in kerk en theologie
Ook onder Cohen is er verder geen toenadering tot de orthodoxe minderheid
gekomen, hoewel Cohen een open opstelling had. Hij was vrijzinnig, maar
stond van buiten komend, betrekkelijk onbevangen ten opzichte van de richtingen en zag er het betrekkelijke en noodzakelijke van. Zoals hij in een preek
zei: ‘Een kerk die alleen maar vrijzinnig zou zijn, liep groot gevaar oppervlakkig te worden en de diepte van het Evangelie voorbij te zien, maar wéé de kerk
die alleen maar orthodox zou wezen, zij zou verstarren en verstenen.’16
In het Orgaan van de Bond van Ned. Predikanten pleitte hij ervoor dat predikanten zich, ook al in hun opleiding, breed zouden oriënteren, bij andere
richtingen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook bij andere kerken en religieuze bijeenkomsten. Bij dat laatste verwees hij naar het Sterkamp
in Ommen. Predikanten moesten zich meer verdiepen in het geloofsleven
van mensen. Zelf had hij vrijwillig colleges forensische psychiatrie gelopen.17
Het is opvallend dat hij er niet voor terugdeinsde om orthodoxe terminologie te gebruiken en onbekommerd te schrijven over ‘De verzoening door
het bloed van Jezus Christus. Een vergeten hoofdstuk in de vrijz. theologie’.18
Hij verdiepte zich in het verschijnsel wonderen in het Nieuwe Testament om
de vraag te doordenken of deze inderdaad zo onwaarschijnlijk waren als vrij-
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zinnigen dachten. Hij zocht met behulp van de parapsychologie naar verklaringen. Zijn voortijdige dood belette hem het boek, dat hij over wonderen aan
het schrijven was, af te maken.
Cohen was erop uit om tegenstellingen te verzoenen en was een voorstander van het samenwonen in één kerk van orthodoxen en vrijzinnigen.
Voor hem was het het belangrijkst dat Christus in het hart van de gemeenteleden woonde. Het was de tijd dat binnen de sterk verdeelde Nederlandse
Hervormde Kerk de verhoudingen tussen de richtingen en het gesprek daarover, mede met het oog op de reorganisatie van de kerk, bij voortduring aan
de orde was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de vergadering van de
Classis Dokkum dit onderwerp geagendeerd stond. Cohen bracht in de
discussie naar voren dat samenwerking mogelijk was, als rechtzinnigen en
vrijzinnigen beiden christen waren. Daarbij ging het niet om de denkbeelden
– dat was in zijn ogen bijzaak – maar het verbonden zijn met Christus.19
Voor Cohen ging het allereerst om het vrije geweten van de christelijke
persoonlijkheid. Daarover kon en mocht geen kerkelijke vergadering leertucht uitoefenen. Dat was bepaald geen vrijblijvende discussie, omdat in
1935 en 1936 zowel op synodaal als classicaal niveau de vraag aan de orde was
of er leertucht toegepast moest worden op de predikanten J.L. Snethlage en B.
Boers, vanwege hun keuze voor het communisme en hun sympathie voor de
Sowjet-Unie. Op de vergadering van de Classis van 26 juni 1935 keerde hij
zich tegen het op beide predikanten toepassen van de leertucht. Dat deed hij
weer, toen op de vergadering van de Classis op 24 juni 1936 een voorstel van
het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond aan de orde kwam om Boers
en Snethlage uit hun ambt te ontzetten. Cohen ontraadde dit adres. Hij achtte Boers en Snethlage eerlijke lieden, die bleven instemmen met het christelijk geloof. Hij behoorde daarmee tot de minderheid in de Classis, want deze
besloot met 32 tegen 22 stemmen om adhesie aan het adres te betuigen.
Daarbij kwam dat, volgens Cohen, kerk en theologie te weinig aandacht
besteedden aan de brandende politieke en maatschappelijke kwesties.
Op zijn eerste vergadering van de classis Dokkum, op 26 juni 1935, toen er
allerlei bestuurlijke kwesties aan de orde kwamen, werd het hem te veel. In de
notulen lezen we: ‘Hoe is het mogelijk, roept hij uit, dat de kerk in een tijd van
crisis waarin de nood zeer hoog is, niet anders aan de vergaderingen weet
voor te leggen dan de punten van vandaag. Er zijn zoveel brandende quaesties: die van de houding tegenover de Nationaal Socialisme bond, die van het
anti-militarisme.’
Zijn collega en vriend Kr. Strijd (zie verderop in dit artikel) schreef in zijn
latere ‘in memoriam’ van Cohen dat deze op een vergadering eigenlijk niet
kon zwijgen, omdat er in hem iets leefde van de oude profetische geest: ‘Wat
kon hij door zijn profetische eenzijdigheid plotseling, met een enkele radicale opmerking, een geheele vergadering wakker maken. Overtuiging was bij
hem niet iets, dat gelijk stond met een intellectueel bezit – neen – overtuiging
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bestond voor hem in het brandend-zijn van de Waarheid in ons.’ Dat alles, zo
vermeldt Strijd ook, werd versterkt door Cohens markante verschijning:
de zwarte baard, het paarse plastron en de ook verder eigenaardige kleding.20
Predikantschap in Dokkum
Deze opvallende man was dus predikant in Dokkum en uit het voorgaande
zal al duidelijk zijn geworden dat hij de vrijheid nam om zijn eigen weg te gan,
desnoods dwars tegen alles en iedereen in. Cohen was een begenadigd
spreker, die met profetische allure het wereldgebeuren peilde en mensen
confronteerde met hun verantwoordelijkheid voortvloeiende uit de bijbel en
de verbondenheid met Christus. Recht op zijn toehoorders af, riep hij op tot
boete en bekering. Hij nam geen blad voor de mond noch op de kansel noch
op vergaderingen noch in gesprekken. Ook buiten zijn gemeente was hij
actief. Hij hield vele spreekbeurten over antimilitarisme en alcoholisme in de
Zuidoosthoek van Friesland en daarbuiten.
Zijn politiek progressieve standpunt kwam tot uitdrukking in zijn reactie
op het verzoek van de Algemene Synode aan alle kerkenraden om het
huwelijk van prinses Juliana op donderdag 7 januari 1937 op die dag of de
eerstvolgende zondag vanaf de kansel te gedenken. De monarchie was toen
in socialistische kring omstreden. Cohen maakte bezwaren, maar zou wel aan
het verzoek van de Synode voldoen, als de kerkenraad hem daarom verzocht.
In zijn vergadering van 23 december 1936 besloot de kerkenraad na discussie
om gezien het standpunt van de predikant een gewone dienst te houden.
Een ander punt dat in die tijd in de kerkelijke discussies speelde was de
positie van de vrouw in het kerkelijke en maatschappelijke leven. Toen het
voorstel op de Classis aan de orde kwam om het Synodaal Reglement te wijzigen met het oog op de toelating van de vrouw tot het ambt van diaken, kreeg
dit de warme steun van Cohen. Hij vond het een goede zaak dat vrouwen
steeds meer rechten kregen in de politiek en in de kerk. In Christus was man
noch vrouw en hij wees er ook op dat in de bijbel vrouwen op de voorgrond
traden. Hij verwachtte van de toelating van de vrouw tot het ambt een wederzijdse correctie: ‘De man is dikwijls te zakelijk en te verstandelijk, de man is
celebraal, de vrouw te gevoelsmatig. De vrouw ontvangt gelegenheid haar
krachten te ontplooien.’ De Classis was echter in meerderheid tegen het voorstel, dat zij met 35 tegen 20 stemmen verwierp.21
Vooral voor jongeren heeft Cohen veel betekend.22 Hij opende nieuwe
vergezichten voor hen, zette aan tot denken en tot het vormen van een eigen
mening. Weg met de gezapigheid! Weg van moeders pappot! Zo op de
catechisatie, zo op de avonden in en bij de Burgerschool.23 De Jeugdzondagen
werden massaal bezocht. De Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC)
bloeide. Cohen organiseerde lekespelen, een in de VCJC veel beoefend genre
van toneelspelen. Met de jongeren ging hij naar de Pinksterconferenties (de
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Pico’s) van de VCJC. Hij organiseerde uitwisselingen met zijn vorige gemeente
en fietste mee in de tocht op de fiets naar Wapserveen, waarbij de deelnemers
op boerderijen in het stro overnachtten. Elke dag werd afgesloten met een
avondwijding en met een VCJC-lied als:
Na donkere nacht komt schemer
Na schemer morgenrood
Als Christus komt in Zijn heerlijkheid
Zijn liefde oneindig groot.
Ook zongen zij liederen, die Cohen zelf schreef, zoals het volgende, dat we om
een indruk te geven volledig citeren, op de melodie van Old Kentucky
Home24:
De zonne schijnt over ’t wijde, groene land,
’t is zomer, de hemel is blauw;
hier en daar een dorp,
in de verte streept de rand
van de dijk langs velden tarwe-bouw;
de schoven staan en de bindsters gaan gebukt,
de mensen zijn zwijgend en stil,
waarom zwijgen zij in de zorg verstrakt – gedrukt,
als Gods gouden zonne stralen wil?
Niet alle ouders waren overigens even gelukkig met de uitdagende, provocerende en prikkelende wijze waarop Cohen catechisatie gaf en jeugdwerk
deed.
Cohen en het christen-pacifisme
Naast zijn kerkelijk werk besteedde Cohen veel tijd en aandacht aan het
uitdragen van het christen-pacifisme. Het lag voor de hand dat Cohen als
overtuigd christen-pacifist lid werd van de vereniging Kerk en Vrede.25
Deze was op 8 oktober 1924 opgericht op initiatief van de remonstrantse
hoogleraar in de theologie G.J. Heering en de vrijzinnig-hervormde predikant
J.B.Th Hugenholtz. Zij zouden jarenlang voorzitter respectievelijk secretaris
zijn van de vereniging, die aanvankelijk Groep van Godsdienstige Voorgangers heette, maar al snel de naam Kerk en Vrede kreeg, zodat ook niet-voorgangers lid konden worden. Zij waren tezamen met de later toegetreden
J.J. Buskes, toen nog predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland in
Hersteld Verband, de gezichtsbepalende figuren van de vereniging.
De achtergrond van de oprichting was de Eerste Wereldoorlog, die met
zijn verschrikkingen de ogen had geopend voor die strekkingen uit bijbel en
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christelijke traditie, waarin op grond van het liefdesbeginsel oorlog en geweld
verworpen werden. Kerk en Vrede stelde zich op het standpunt dat oorlog en
christendom onverenigbaar waren en richtte zich er vooral op om dit inzicht
binnen de kerken ingang te doen vinden. Zij streefde dit na door de uitgave
van het blad Kerk en Vrede, de publicatie van vlugschriften en brochures, het
beleggen van propagandabijeenkomsten, getuigenisavonden en de organisatie van debatten. Al spoedig ontstonden er plaatselijke en regionale afdelingen met een eigen bestuur en grote zelfstandigheid. Omstreeks 1933 had Kerk
en Vrede haar hoogtepunt bereikt wat betreft ledental: ruim 9000 leden, onder
wie 378 predikanten. De leden en voorgangers kwamen voor het overgrote
deel uit de Nederlandse Hervormde Kerk en de kleine vrijzinnige kerken.
Cohen paste geheel in dit profiel van deze vereniging.
In Friesland waren zo’n 25 afdelingen. Sinds 1929 was er een Comité
Friesland van Kerk en Vrede, dat de gemeenschappelijke belangen van de
Friese afdelingen behartigde. In 1931 kreeg dit een officiële plaats binnen
Kerk en Vrede als Federatie Friesland van Kerk en Vrede.
In het blad Kerk en Vrede vinden we in november 1930 voor het eerst de
afdeling Dokkum vermeld. Voorzitter was da. Frevel, terwijl de typograaf
Hendrik Stelwagen secretaris en penningmeester was. Stelwagen was lid van
de Gereformeerde Kerken en behoorde daar tot de kleine groep die het pacifisme was toegedaan, hetgeen lijnrecht inging tegen de dominante officiële
opvatting, die het pacifisme als onchristelijk verwierp. We lezen over deze
afdeling in de afdelingsberichten dat zij op 18 november 1931 een openbare

Joop Cohen en zijn vrouw Tine
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vergadering belegde in de kerk van de Verenigde Christelijke Gemeente, die
geleid werd door da. Frevel en waar het hoofdbestuurslid A.J. Wartena uit
Zevenaar sprak over ‘De roeping der Christelijke Gemeente ten opzichte van
het militairisme’. Er waren tachtig aanwezigen op deze avond, die drie nieuwe
leden opleverde.26 Zo zijn er, geheel passend binnen het patroon van afdelingsactiviteiten, meer berichten over openbare bijeenkomsten. Op 19 oktober 1934 hield de emeritus predikant P. Eldering, de veteraan binnen de
Remonstrantse Broederschap wat betreft het antimilitarisme, voor ongeveer
120 personen een inleiding over ‘Hoe ik antimilitarist geworden ben’.
Een andere activiteit van de afdeling was de organisatie van maandelijkse
besprekingsavonden bij één van de leden thuis over krantenknipsels en brochures.27
Cohen vond dus een infrastructuur voor zijn antimilitaristische activiteiten toen hij in Dokkum kwam. Zelf was hij in 1931 lid geworden: in het
nummer van mei 1931 van Kerk en Vrede wordt zijn lidmaatschap vermeld.
Ook in zijn tijd in Wapserveen trad hij zo nu en dan op als spreker voor Kerk
en Vrede, Zo op 17 november 1932 voor de afdeling Witmarsum met als
onderwerp ‘Christus en het militarisme’. In zijn Dokkumse tijd vinden we
hem meermaals vermeld als spreker, meestal in Friesland, maar ook daarbuiten, waaronder in Hilversum en Bussum-Naarden.28 Waarschijnlijk combineerde hij dat met familiebezoek.
Met twee collegae trad Cohen in deze in het bijzonder op, te weten
J. Sevenster en Kr. Strijd. Sevenster (1869-1949) was sinds 1928 predikant te
Hogebeintum.29 In 1937 ging hij met emeritaat, waarna hij nog werkzaam was
in Epe. Sevenster behoorde als bewonderaar van Tolstoy en christenanarchist aan het eind van de negentiende eeuw tot de pioniers van het christen-pacifisme in Nederland. Hij was vanaf het begin lid van Kerk en Vrede en
daarvoor actief. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er ook in Hogebeintum
een afdeling van Kerk en Vrede kwam. Nog meer ontstond er een band met
Kr. Strijd, die in 1936 naar zijn eerste gemeente Blija kwam. Cohens optreden
als vurig spreker bracht Strijd ertoe om in juni 1936 lid te worden van Kerk en
Vrede.30 Strijd werd secretaris van de afdeling Hogebeintum, die al spoedig
verbreed werd tot een afdeling Hogebeintum-Blija-Ferwerd. Een voorbeeld
van het gezamenlijk optrekken van Cohen en Strijd is de openluchtbijeenkomst van 21 augustus 1937 in Holwerd waar zij beiden het woord voerden.
Cohen over ‘De achtergrond van het militairisme’ en Strijd over ‘Wat is voor
ons het hoogste, Christus of...’.31
Geruchtmakend werd de toespraak die Cohen hield kort nadat hij in
Dokkum was gekomen. Op 7 augustus 1935 sprak hij op een door de afdeling
Dokkum van Kerk en Vrede georganiseerde openluchtbijeenkomst over ‘Jezus
Christus en het militairisme’. Op grond hiervan werd hij geverbaliseerd vanwege de volgende drie punten, die in het blad Kerk en Vrede voluit geciteerd
werden:
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1e. Wie de liefde van Christus, die voor ons geleden heeft en gestorven is, door Zijn
kruisdood in het hart heeft, kan geen dienst nemen. Dit is gevaarlijk. In geregelde tijden kan dat 10 maanden gevangenis beteekenen, in tijd van oorlog erger:
vesting of onmiddellijke dood. En als ik hier zeg, dat gij als christenen niet
anders moogt, dan dienst weigeren, weet ik heel goed, dat dit voor mij gevaarlijk
is, want ik rui u op tot een onwettige daad (1e punt van beschuldiging).
2e. In geval van oorlog en mobilisatie mag geen christen de deur uit, geen stuk
werk doen, geen cent belasting betalen, want dan is alles voor den satan
(2e punt van beschuldiging).
3e. Jezus Christus staat radicaal tegenover het militairisme. Waar hooren wij
bij? Wie bij Jezus hoort, strijdt tegen alle militairisme. ‘Broeders, laat ons de
kazerne sloopen’ (3e punt van beschuldiging).

Ds. Buskes voegde er in zijn commentaar aan toe, dat Cohen fel gesproken
had, feller en directer dan vele sprekers van Kerk en Vrede het deden.
Het woord opruiing zouden zij vanwege de dubbelzinnige betekenis nooit
gebruiken en ook lag voor sommigen de kwestie van belasting betalen
gecompliceerder dan voor ds. Cohen. Kerk en Vrede had echter hem bij te
staan in zijn principiële en radicale bestrijding van de oorlog.’32
Op 30 oktober stond Cohen onder grote belangstelling terecht voor de
rechtbank in Leeuwarden.33 In de dagvaarding stond, dat hij op een voor het
publiek toegankelijk plein tijdens een openlucht-meeting een ter plaatse
talrijk publiek toesprekend, in een met luider stem uitgesproken redevoering
opzettelijk in het openbaar mondeling tot strafbare feiten had opgeruid.
Getuigen à charge waren de inspecteur van politie die proces-verbaal had
opgemaakt, C. Hoekstra, en twee toehoorders, die het in het verbaal beschrevene bevestigden. In de daarop volgende ondervraging door de rechter
beklemtoonde Cohen, die zichzelf verdedigde, dat een christenmens dienst
moest weigeren en dat hij zuiver religieus had gesproken. De getuigen
verklaarden echter dat Cohen ook over dienstweigering had gesproken in
algemene zin. De rechter was van oordeel dat Cohen wel in eigen kring zulke
dingen mocht zeggen, maar niet voor een algemeen publiek. De twee getuigen à decharge, van wie da. Frevel het meest uitvoerig aan het woord kwam,
bevestigden Cohens woorden, dat hij dienstweigering alleen in verband met
het christen-zijn aan de orde had gesteld.
De Officier van Justitie bracht vooral naar voren, dat Cohen in algemene
zin tot dienstweigering had opgeruid. Hij stelde dat Cohen nu terugkrabbelde
en zich verschool achter Christus. Cohen ontkende dat uiteraard: hij was niet
bang om veroordeeld te worden, maar dan niet op grond van dingen die hij
niet bedoeld en gezegd had. Hij richtte zich aan het slot nog persoonlijk tot de
leden van de rechtbank en riep hen op met hun verleden te breken en bij hun
geweten te rade te aan. Daarop onderbrak de rechter hem, ontnam hem het
woord en sloot de zitting.
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Cohen kreeg verschillende sympathiebetuigingen, zoals van de afdeling
Oosterbeek van Kerk en Vrede, die haar ‘warme sympathie met uw houding
en woorden’ betuigde.34 Zelf ging Cohen onvervaard verder: op 11 november
sprak hij ter herdenking van de wapenstilstandsdag in de Eerste Wereldoorlog
op 11 november 1918 op een getuigenisavond in de Doopsgezinde kerk in
Dantumawoude: ‘Voor een overvolle kerk hield Ds. Cohen [...] een gloedvol
betoog.’35
Na twee weken, op 13 november, deed de rechter uitspraak: hij veroordeelde Cohen tot twee weken gevangenisstraf. De eis was zes weken geweest.
Cohen ging niet in beroep en onderging de twee weken hechtenis, omdat de
veroordeling gebaseerd was op het gezegde: ‘Als er mobilisatie komt, moeten
jullie als christenen dienst weigeren.’ Dat had hij inderdaad gezegd.36
De zaak moest hij ook nog komen toelichten voor de praeses en de scriba
van de Classicale Vergadering. Van het gesprek werd een verslag opgemaakt
dat, nadat Cohen enige verbeteringen had aangebracht, ter goedkeuring werd
ondertekend en ter informatie aan de Classicale Vergadering beschikbaar
werd gesteld.37 De praeses en de scriba waren het duidelijk niet met Cohen
eens, informeerden naar de feiten, maar vroegen zich ook af of een dienaar
van het Woord deze dingen mocht zeggen. Inderdaad, voor Gods Woord
moest alles wijken, maar eiste dat Woord dat wat Cohen meende? Desgevraagd bevestigde Cohen dat hij zulke dingen niet alleen op een openluchtmeeting zei, maar ook in de kerk en in de gemeente. Het gesprek eindigde met
de vraag of er een regeling was getroffen voor de kerkdiensten tijdens Cohens
hechtenis, waarop deze bevestigend kon antwoorden.
Een volgend incident deed zich voor naar aanleiding van een preek waarin Cohen inging op de luchtbescherming. Dit onderwerp was actueel, omdat
de regering een wetsontwerp had ingediend tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, waarbij iedere burger verplicht kon worden om
zijn medewerking aan oefeningen in dat kader te verlenen op straffe van
gevangenschap of boete. Het hoofdbestuur van Kerk en Vrede had hiertegen
geprotesteerd door op 6 december 1935 een adres aan de regering en de
Staten-Generaal te sturen waarin het de aanneming van het wetsontwerp ten
sterkste ontraadde vanwege de uit godsdienst-zedelijk oogpunt bedenkelijke
kanten, die hieruit bestonden:
a. dat aan de bereidheid tot nakoming van de plechtige overeenkomst der
mogendheden, om zich van krijgsvoering met gifgassen te onthouden, bij
voorbaat het vertrouwen wordt opgezegd;
b. dat bij ons volk een valsche gerustheid wordt gewekt ten opzichte van het
effect van ‘luchtbescherming’, terwijl naar het oordeel van deskundigen de
uitvoerbare bescherming slechts een gering effect zal sorteeren;
c. dat ons volk vertrouwd wordt gemaakt met de hoogste trap van gemeenheid, welke het moderne oorlogsbedrijf in zijn steeds voortgaande climax op

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

76

14-12-2007

09:28

Pagina 76

Herman Noordegraaf

het oogenblik heeft bereikt, door welke vertrouwdheid het geweten van ons
volk in slaap wordt gesust;
d. dat de luchtbescherming van het ‘achterland’ een onmisbaar onderdeel is
van het heele moderne defensiesysteem, waarvan het méést effectieve, zoo
niet het éénige effectieve deel zal zijn – gelijk deskundigen verzekeren – de
onverhoedsche luchtaanval op de ‘vijandelijke’ centra.

Het hoofdbestuur voorzag dat bij aanname van het wetsontwerp honderden
burgers zich vanwege hun geloof tot ongehoorzaamheid genoodzaakt zouden achten en daarvoor gevangenisstraf of boete zouden krijgen.38
Voorts gaf Kerk en Vrede het vlugschrift Luchtbescherming? van de hand
van het hoofdbestuurslid M. van der Voet uit, waarin deze het standpunt uitvoerig toelichtte.39 Cohen betitelde dit vlugschrift, dat bedoeld was om er in
de afdelingen mee te werken, als ‘een schitterend raak en waar vlugschrift’.40
In het voorjaar van 1936 vonden in het hele land luchtbeschermingsoefeningen plaats. In Friesland gebeurde dat op 12 maart 1936.41 Ter aankondiging daarvan vroeg de burgemeester van Dokkum in een advertentie in de
Nieuwe Dockumer Courant van 6 maart aan de burgers om algemene medewerking, door op 12 maart voor gehele verduistering te zorgen. Die oefening
reikte ver, want zelfs het lichten met zaklampen werd verboden op straffe van
een proces verbaal en inbeslagname. Het houden van luchtbeschermingsoefeningen was aanleiding tot het houden van getuigenisavonden van Kerk
en Vrede in diverse plaatsen in Friesland. Cohen zelf ging op 8 maart in de
Grote Kerk in Dokkum op de oefeningen in, tijdens een dienst die als zodanig
was aangekondigd en die daarom door twee rechercheurs werd bijgewoond.
Uitgangspunt was de tekst: ‘Want wij hebben te strijden [...] met de boosaardige geesten in het luchtruim.’42 Hij schilderde de verschrikkingen van
brand-, brisant- en gifgasbommen en wees op de ontoereikendheid van
maatregelen als het opzetten van gasmaskers en de beschikbaarstelling van
gaskelders. Zijn conclusie was: tegen een goed georganiseerde luchtaanval is
geen bescherming mogelijk. Na over deze materiële boosheden in het luchtruim gesproken te hebben, ging Cohen over tot de geestelijke. Paulus’ spreken over duivelen, demonen, satanische machten en boze geesten was misschien minder verouderd dan vrijzinnigen zeiden. Cohen besprak er twee, te
weten het winstbejag en de angst. Bij de duivel van het winstbejag wees
Cohen op de financiële belangen van de oorlogs- en afweerindustrie, die
elkaar overlapten, omdat producten als de moderne gasmaskers door dezelfde trusts en kartels gemaakt werden als die, welke de gassen en ander
oorlogsmateriaal leverden. Wellicht waren ook hoge militaire en burgerlijke
autoriteiten geïnteresseerd. Op zijn minst ontzagen deze het grootkapitaal.
Met de tweede duivel, de angst, bedoelde Cohen het volgende: grote groepen van de bevolking waren niet meer te motiveren tot mobilisatie door een
alarmroep omtrent een Russische of Duitse of welke vijand dan ook. Slechts

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant

09:28

Pagina 77

77

door de angst erin te hameren, zoals door de sirenes over de stad te laten
klinken, konden de machthebbers alles met de mensen doen. Luchtbescherming diende ertoe om de bevolking geestelijk bereid te maken op een
eventuele mobilisatie ten oorlog. Kracht in de strijd tegen winstbejag, angst
en al de andere geestelijke boosheden van het luchtruim gaf alleen Jezus
Christus, die gekruisigd en opgestaan was. Wie veranderd is in Christus legt
angst en vrees af, want hij wordt een nieuw mens door Hem, die zonde en
dood overwon.
En zie, gemeente, wanneer een mensch door het bloed des kruises verzoend is
met God en dus in heiliging vol gaat worden van Gods liefde, al blijft hij
dagelijks bekeering nodig hebben, wanneer een mensch hoort bij den Vredesvorst, dan kan en mag hij zich niet inlaten met het militairisme, product van
de geestelijke boosheden in het luchtruim, die zijn winstbejag en angst.
Christus en oorlog, dus Christus en oorlogstoerusting, dus Christus en het
militairisme staan onverzoenlijk tegenover elkaar.43

In het licht van zijn latere levensgeschiedenis is het van belang om nog het
volgende citaat te geven:
Wie bij Christus hoort, door Hem verlost is, verbonden door de band des
bloeds ter verzoening, kan het niet laten Hem te gehoorzamen, desnoods tot
eigen schade, desnoods tot eigen ondergang hier op aarde, desnoods tegen de
overheden in, de daemonische zoowel als de aardsche. Een Christen zal de
gestelde macht gehoorzaam zijn, behalve wanneer hij er zijn Heiland om zou
moeten verloochenen.44

Cohen liet zijn preek drukken bij de firma J. Kamminga in Dokkum. Hierop
namen politie en marechaussee op 10 maart ’s middags het zetsel en de
gedrukte exemplaren in beslag. Een aantal exemplaren was echter al gedrukt,
zodat daar die avond mee gecolporteerd kon worden. Nader onderzoek
bracht de Officier van Justitie in Leeuwarden er echter toe om de preek weer
vrij te geven. Hij had geen termen gevonden om tot vervolging van Cohen
over te gaan.45 Op de nog beschikbare exemplaren werd nu een papier aangebracht met daarop de tekst ‘Inbeslag genomen preek, op 14 Maart door de
Officier van Justitie VRIJGEGEVEN’. De firma Kamminga plaatste vervolgens
in het blad Kerk en Vrede van 20 maart een advertentie waarin, onder vermelding van het gebeuren en met de aanbeveling ‘Geschikt voor colportage’,
gewezen werd op de mogelijkheid om de preek te bestellen. In korte tijd vonden duizenden exemplaren van de preek hun weg door heel Nederland.
De afdeling Dokkum van Kerk en Vrede verspreidde in dezelfde tijd een manifest waarin de hand van Cohen te herkennen is. Gewaarschuwd werd tegen
de geest die de luchtbeschermingsoefeningen over ons volk bracht en opge-
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roepen om vanuit de Geest van Christus te strijden tegen de zonde en de
waanzin van oorlog en oorlogsgeweld.
In Oudebildtzijl, waar op 11 maart al een openbare bijeenkomst tegen de
luchtbescherming was gehouden, vond op 20 maart een vergadering plaats,
waar de preek van Cohen onder grote belangstelling werd voorgelezen.46 Zelf
kwam Cohen later terug op de luchtbeschermingsoefeningen in een brief aan
de burgemeester van Dokkum, waarin hij nogmaals zijn standpunt uiteenzette.47
Cohens optreden leidde ertoe dat hij op de uitgebreide lijst van politiek
niet betrouwbare personen kwam, die de Commissaris van de Koningin Van
Harinxma thoe Slooten in januari 1937 aan het ministerie van Defensie deed
toekomen. Zij zouden misschien in tijd van mobilisatie of oorlog verzet
kunnen plegen. De burgemeester van Dokkum had voor zijn gemeente de
burgemeester aan de Commissaris één persoon als zijnde onbetrouwbaar
gemeld, namelijk Cohen.48
De strijd tegen het alcoholisme en het militairisme waren voor Cohen met
elkaar verbonden, omdat zijns inziens de alcohol ten opzichte van het militairisme geen bijkomstig verschijnsel was. Hij werkte deze gedachte uit in een
publicatie die onder de titel Alcohol en militairisme in 1936 als vlugschrift van
Kerk en Vrede verscheen. Met feiten illustreerde hij hoe tijdens de Eerste
Wereldoorlog aan het front sprake was geweest van overmatig alcoholgebruik. Volgens hem werd alcohol aangewend als middel om het geweten te
verdoven en de zenuwen op te zwepen tot hernieuwde werkzaamheid.
Soldaat zijn in oorlogstijd vergde immers gehardheid tegen de slechte leefomstandigheden, tegen het zien en horen van de gruwelijkste verschrikkingen, zoals het liggen tussen rottende en ontbindende lijken, het aanhoren van
de rauwste jammerklachten, het zien van gewonde kameraden, en nog erger:
het doen van de ergste, gemeenste dingen, zoals het afmaken van mensen
met een handgranaat, schop, mes of dolk. Alcoholgebruik kon echter ook
door de tegenstander bevorderd worden om de kracht van het vijandige leger
te ondermijnen. In alle bedreigde gebieden in Noord-Frankrijk waren in 1918
krachtens Frans legerbevel overvloedige voorraden alcohol aanwezig, zodat
de Duitse legers zich daaraan te goed konden doen. Het resultaat was dat
dronken divisies door het Franse leger gemakkelijk afgemaakt konden
worden. Andere begeleidingsverschijnselen van de oorlog als prostitutie en
spionage werden door het alcoholgebruik mogelijk gemaakt. Zo vergde het
werk voor de vrede strijd tegen alcoholisme en moest een drankbestrijder ook
tegen het militairisme strijden.
Wij vinden geen aanwijzingen dat Cohen lid is geweest van een politieke
partij. Het ligt voor de hand dat hij op de SDAP stemde en wellicht na
het laten vallen van de ontwapeningseis door deze partij in 1937 op de Christelijk-Democratische Unie (CDU). Deze kleine progressieve confessionele
partij, die haar rekruteringsveld vooral vond in het orthodox protestantisme,
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was de enige politieke partij die, ondanks de dreiging van het opkomende
fascisme en nationaal-socialisme, vasthield aan de ontwapening. Zij won
daarmee stemmen van vroegere SDAP-stemmers, nadat deze partij het ontwapemningsstandpunt had laten vallen.49 Cohen was in ieder geval bekend
met het orgaan van de CDU, De Strijder, zoals blijkt uit een instemmende
verwijzing hiernaar.50 In Dokkum was de eerder genoemde H. Stelwagen de
voorman van de plaatselijke afdeling.51 Hij was voorzitter en secretaris en
lijstaanvoerder bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1935 en 1939, die hem
overigens geen zetel in de raad opleverden. Stelwagen was, zoals eerder vermeld, lid van de Gereformeerde Kerken en had het daarmee niet eenvoudig,
vooral nadat de Gereformeerde Synode zich in 1936 tegen het lidmaatschap
van de CDU had uitgesproken.
Conflicten
Het kon niet anders of Cohen moest met zijn afwijkende meningen op politiek gebied, die hij onverbloemd naar voren bracht, conflicten oproepen.
Cohen zag deze als onvermijdelijk, want voortvloeiend uit het profetisch
karakter van het christelijk geloof. Zoals hij schreef in een artikel over Johannes de Doper, daarmee zijn eigen benadering typerend en rechtvaardigend:
Wie werkelijk een Christen is, profeteert, zoekt in alles naar de oorsprong, de
verborgen bron van God. Maar dan moet hij, onvermijdelijk, ook de bronnen
aanboren van de Satan. Overal. In eigen leven. In de samenleving. In Kerk en
staat. Dan bestrijdt hij daardoor de machten der duisternis. Dat geeft moeite
en conflicten. Profetisch Christendom is Critisch Christendom, dat onder de
oppervlakte bronnen aanborend, ze onderscheidt, critiseert, als bronnen van
God of Duivel, waartegen de laatste zich heftig verzet.
Vandaar dat Christendom kruisdragen is.52

Die conflicten deden zich ook voor met een deel van zijn kerkelijke gemeente.
De notulen van de kerkenraadsvergaderingen leggen daarvan getuigenis af.
We lezen in de notulen van de kerkenraadsvergadering van 29 mei 1937 dat
één van de kerkenraadsleden zich beklaagde over Cohens op de voorlaatste
zondag gehouden preek, waarin de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen
aan de orde waren gekomen. Hij uitte zijn misnoegen daarover en wees erop,
dat vele gemeenteleden eveneens hun afkeuring hadden uitgesproken.
De predikant wekte de indruk dat alleen het door hem ingenomen standpunt
(dit wordt niet nader omschreven) het goede zou zijn. Een ander kerkenraadslid stelde de aanval van de predikant op kerkenraadsleden in de preek
van afgelopen zondag aan de orde. Al eens eerder had de predikant de wens
geuit dat enige leden van de kerkenraad hun ambt zouden neerleggen.
Cohen reageerde hierop door te verklaren, dat hij beide sprekers door ande-

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

80

14-12-2007

09:28

Pagina 80

Herman Noordegraaf

ren vervangen zou willen zien. De notulist vermeldt dat er een heftig dispuut
volgde, waaraan allen deelnamen. De meerderheid van de kerkenraad
betreurde de verklaringen van de predikant. Eén van hen legde onmiddellijk
zijn ambt neer, terwijl een ander dat na de vergadering deed. Het kiescollege,
dat eerherstel wilde, benoemde hen echter weer, zodat zij op de kerkenraadsvergadering van 11 juni weer aanwezig waren. Dat was echter van korte duur,
want in de vergadering van het Kiescollege van 28 januari 1938 kwam het
opnieuw bedanken van beide kerkenraadsleden aan de orde. Er was onder
meer ergernis over de preken.
Hoezeer de spanningen bleven, blijkt uit de vergadering van het kiescollege later dat jaar, op 20 december 1938. Er kwamen in het gesprek, waaraan
ook Cohen deelnam, heel wat wensen in verband met de toestand in de
gemeente naar voren en over en weer werden grieven geuit. De notulist was
sober in zijn verslaggeving. Hij had niet alles neergeschreven, omdat dit een
te persoonlijk karakter had. Veelzeggend was, dat hij wel vastlegde dat de klok
reeds half twaalf had geslagen.
Ook in latere notulen komen we berichten tegen over het neerleggen
van het ambt, het wegblijven van kerkenraadsleden in de kerkdienst, een
vijandige brief van de predikant aan een kerkenraadslid, klachten over het
niet rekening houden van de predikant met de wensen van de kerkenraad bij
de uitgifte van het kerkbriefje. Uiteindelijk verklaarde Cohen zich wat dat
laatste betreft genegen om in overleg met de kerkenraad het kerkenbriefje
samen te stellen. Dat leidde na een onaangename periode tot een meer
verzoenende houding tussen de predikant en de leden van de kerkenraad. 53
Kort daarna was er de weigering van het kerkkoor om nog langer op te
treden in diensten van Cohen. In de Paaspreek in 1940 hekelde hij namelijk
het wegblijven van koorleden van de kerkdiensten.54 De verhoudingen waren
zodanig, dat op Goede Vrijdag 20 april 1941 geen Avondmaal zou plaatsvinden, omdat de sfeer die daarbij hoorde, vanwege de slechte verhouding
tussen kerkenraad en predikant ten ene male ontbrak.55 Later is men hier
blijkbaar op teruggekomen, want op de vergadering van 16 april, dus voor
Goede Vrijdag, kwam het voorstel aan de orde om geen vervangingsmiddelen
meer bij het Avondmaal te gebruiken zoals al enige jaren gebeurde, maar om
gewone wijn te gebruiken bij de Avondmaalsvieringen. Vermoedelijk lag de
verstoorde relatie ten grondslag aan het besluit om dit voorstel aan te nemen,
met alleen de stem van de geheelonthouder Cohen tegen.
Mobilisatie en oorlog
Op 29/30 september 1938 sloot de Britse premier Chamberlain in Munchen
een overeenkomst met Hitler, waarbij Tsjechoslowakije gedwongen werd
Sudetenland aan Duitsland af te staan. De onrust die deze gebeurtenis
opriep, leidde ertoe dat er extra waakzaamheid was. Minster-president Colijn
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sprak van een voormobilisatie. Uit Cohens reacties blijkt, dat de oorlogsdreiging hem niet deed wankelen in zijn christen-pacifistische overtuiging.
Voor de afdeling Bussum-Naarden hield hij op 24 oktober een rede over
‘Waan en waarheid’: ‘Zijn rede werd een vurig pleidooi voor de Kerk en Vredegedachte.’56
In het artikel ‘Wat wij konden leeren’, waarin Cohen op een mogelijke
mobilisatie ingaat57, wijst hij erop hoe het enthousiasme voor de oorlog bij
het begin van de Eerste Wereldoorlog contrasteerde met het zwijgen en de
angst in Duitsland, maar ook in Nederland op dit moment. Kon Hitler wel
zeker zijn van zijn volk? Zou men bij mobilisatie in Nederland opkomen?
Cohen meende weinig enthousiasme te bespeuren. Daarentegen kostte het
geen moeite om helpers te vinden om het strooibiljet te verspreiden dat de
predikanten van Waaxens-Brantgum, Blija en Dokkum hadden opgesteld.
Datzelfde gold voor de verspreiding van het strooibiljet van het Hoofdbestuur
van Kerk en Vrede tegen een mobilisatie. Tekenend vond Cohen het, dat
tijdens de feesten ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van koningin
Wilhelmina, toen in Dokkum de film ‘De weg terug’ draaide, een stormachtig
applaus opging tijdens een scène waarin de beklaagde de rechter zijn IJzeren
Kruis toewierp. De tweede avond werd deze film dan ook verboden. Hoewel
dit alles nog geen dienstweigering in Christus’ naam was, kon men nu toch
leren dat zuivere prediking en intensieve vredespropaganda dieper ingrepen
dan men wel eens dacht. Cohen opperde dat het misschien mogelijk was om
positief verder te werken met de methoden van de pacifistische volksverdediging. Dit was een plan, waarover binnen Kerk en Vrede werd gediscussieerd
en dat de mogelijkheid van geweldloze strijdmiddelen verkende in geval van
oorlog en oorlogsvoorbereiding. Was Cohen hierin nog voorzichtig, hij was er
wel van overtuigd dat Kerk en Vrede moest doorgaan met te werken op de
collectieve mentaliteit: ‘de waarheid tegenover den uiterlijken schijn, het
Evangelie tegenover een uiterlijke christenheid.’
Op 23 januari 1939 wijdde de Classis Dokkum een buitengewone vergadering aan het onderwerp ‘Evangelie en Oorlog’ met als inleiders ds. Kr. Strijd en
dr. J.Chr. Kromsigt, predikant te Rinsumageest. Cohen schreef een uitvoerig
verslag van deze vergadering, die van tien tot vier uur duurde en waar ongeveer honderd aanwezigen waren.58 Strijd zette uitvoerig uiteen waarom er een
onverzoenlijke kloof was tussen Evangelie en oorlog, terwijl Kromsigt de
verdedigingsoorlog als een uiterste mogelijkheid verdedigde. In het debat
stelde Cohen dat Nederland met een leger niet goed te verdedigen was, maar
dat Hitler een volk dat geestelijk lijdelijk verzet pleegde, niet zou aandurven.
Tijdens de oorlog bleef hij zijn overtuiging uitdragen. Dat leidde er uiteraard toe, dat zijn activiteiten al spoedig door de Duitsers gevolgd werden.59
Op 11 mei 1941 hield hij een boetepreek. Helaas beschikken wij niet over de
tekst daarvan. Wel weten we, dat de preek ertoe leidde dat enige kerkenraadsleden bedankten. Zij waren van mening dat door Cohen zaken waren aange-
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roerd die daar niet thuis hoorden. 60 De predikant ging uitvoerig op hun
protest in tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 mei. Daaruit kunnen wij
opmaken dat er verschillen van inzicht waren over het vrijzinnig gehalte van
de preek en de in te nemen opstelling tegenover de bezetter. Wat betreft het
eerste wees Cohen erop, dat er theologisch gezien in de laatste vijftien jaar
zeer veel verschoven was, ook in vrijzinnige kring. Om hier enige kijk op te
geven had hij juist de opstandingsvisie van Paulus behandeld met behulp van
de vrijzinnige geleerde Albert Schweitzer. Om deze dingen te begrijpen was
het echter nodig dat men er behoorlijk goed van op de hoogte moest zijn. Wat
het andere gedeelte betrof: de kerk stond in een geestelijke strijd. De Hervormde Synode had daarin stelling genomen en Cohen wist zich in zijn preek
in dat opzicht aan de zijde van de leiding van de kerk.
Een andere gevolg van deze preek was, dat de Duitse SD hem aanhield
voor verhoor. Cohen was aangebracht door een NSB-er, die hem al enige tijd
volgde om hem zonodig aan te kunnen brengen. Na het verhoor werd hij
vrijgelaten.
Zijn preek van 15 juni 1941 had een minder gunstige afloop. Het Synodale
preekrooster volgend, preekte Cohen over Handelingen 5: 29: ‘Men moet
Gode meer gehoorzaam zijn dan de menschen.’61 Hij schilderde daarin de vissers Petrus en Johannes als kleine mensen, die tegenover de Kerk, de Staat, de
Geleerdheid stonden met daarachter: het geld, de Romeinse bezetter, de
gevestigde orde. Petrus had ogenschijnlijk niet een dergelijke macht achter
zich staan. Maar toch stond Macht tegenover Macht, waarbij bleek dat die
uiterlijke macht toch niet zo groot was. Petrus kon echter van macht getuigen,
omdat hij eigen onmacht beleefde in de verloochening van zijn Heer en wist
van de macht van liefde en vergeving vanaf het kruis:
Gode meer gehoorzamen dan mensen.
Wat kunnen mensen doen?
Geweldig veel. Ze kunnen je brodeloos maken, je gezin stukslaan, ze kunnen je
aangeven, in de gevangenis zetten, martelen en doden. Ze kunnen de aarde
vervullen met bloed en tranen.
Wat kunnen mensen doen aan de gelovige die uit de opstanding leeft, dit is uit
die hogere onzichtbare werkelijkheid?
Het geloof is de vaste grond der dingen die men hoopt, een bewijs der zaken
die men niet ziet. Velen in deze gemeente geloven dit niet. Ze zeggen: ‘Wat ik
niet zie bestaat niet.’ Och, ik zie niet dat er iemand achter één der pilaren zit.
Ik zie dat niet, maar daarom is hij er wel [daarmee doelde Cohen op de al
genoemde NSB-er die zich achter die pilaar verscholen zat, HN].
Alleen wanneer de mens leeft uit de Waarheid om de Waarheid, dan kan de
wereld niets bereiken aan hem. Omdat hij leeft naar Gods wil.
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Verder zei Cohen: ‘Die in Christus gelooft, heeft het eeuwige leven. Als ze mij
om de Waarheid, om mijn geloof in Christus dood maken, dan ben ik immers
bij Jezus in de hemel.’ Aan het eind van de dienst werd het Lutherlied
‘Een vaste burgt is onze God’ gezongen. Op de vraag die iemand hem na
afloop stelde – ‘Dat zegt u nu wel, maar kunt u het ook?’ – antwoordde Cohen:
‘Ik hoop het.’
Het einde
De proef op de som kwam al spoedig. Op 22 juli werd Cohen gearresteerd. Hij
woonde op dat moment een bijeenkomst van de ring van predikanten bij. Hij
werd meegenomen, mocht naar huis om wat spullen op te halen en werd
overgebracht naar de gevangenis in Leeuwarden. Tijdens het verhoor antwoordde hij op de vraag waarom hij gesproken had zoals hij gesproken had:
‘om die iemand goed te laten weten, dat ik, wat ik gezegd heb, volledig voor
mijn rekening neem.’ In de cel in Leeuwarden mocht hij nog studeren. Maar
daarna werd hij naar Dachau overgebracht, waar hij omstreeks 24 september
aankwam. De berichten die er over hem zijn, laten zien dat hij overeind bleef
en bijna met een kinderlijke goedheid zijn medegevangenen tot steun was.

Tine Cohen en haar drie kinderen Orpheus (* 1934), Theseus Origenes (* 1938)
en Guido Balder (* 1932)
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Pater Othmarus OM Cap., met wie hij bevriend raakte, schreef later aan
mevrouw Cohen:
Hij werd belachelijk gemaakt als ‘Jood’ maar bleef rustig, kalm, waardig [...].
Hij rekende toen al op zijn dood. Hij sprak over U en zijn gemeente, maar
nooit over zich zelf [...]. Alleen hoopte hij spoedig met mij in het blok der geestelijken te komen om hooger gesprekken te hooren van de medegevangenen,
dan alleen over honger enz. Helaas als ‘Jood’ kwam hij op het z.g. Strafblok,
blok 15, bij Joden, gestraften uit het kamp ‘Bibelforscher’, enz.[...].Geestelijk
bleef hij altijd sterk. [...].Wees trotsch op hem! Hij heeft zich goed gehouden en
ging als een held zijn weg [...].

In kleine gedragingen bleek in Dachau zijn goedheid: een jarige gaf hij zijn
kuch. Omdat hij wilde voorkomen dat hij ’s morgens te veel honger zou
hebben, at hij niet ’s avonds maar ’s ochtends zijn kuch. Het gevolg was dat
zijn kuch meerdere malen gestolen werd. Daarover was hij niet woedend,
maar bedroefd. Hoofdschuddend vroeg hij zich af, hoe iemand dat kon doen.
Ook over de bewakers uitte hij zich niet negatief.
Het einde kwam al spoedig. Mevrouw Cohen kreeg op 28 mei 1942 via
de consulent in Dokkum, ds. G. van Leeuwen62, te horen dat zij zich bij de
Duitse autoriteiten in Leeuwarden moest vervoegen. Samen gingen zij naar
Leeuwarden, waar hen werd meegedeeld dat Cohen was overleden. Mevrouw
Cohen moest vervolgens zelf via de burgemeester van Dokkum het officiële
overlijdensbericht aanvragen en een verzoek indienen om de kleding, papieren en verdere eigendommen van haar overleden man in ontvangste te
kunnen nemen. Op 4 juni richtte de burgemeester van Dokkum zich tot
‘dem Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Aussenstelle
Leeuwarden’ om te informeren naar de mogelijkheid daartoe. De Obersturmführer antwoordde dat het overlijdensbericht opgevraagd kon worden tegen
vergoeding van 0,60 Reichsmarken voor de kosten en 0,25 Reichsmarken voor
de portikosten van Standesamt Dachau II. De gemeente Dokkum maakte
vervolgens op 26 juni 1942 dit bedrag naar Dachau over. Het officiële bericht
luidde dat Cohen aan een longontsteking en een hartkwaal was overleden.
Touw meldt, dat Cohen op 4 mei uit Dachau was weggevoerd met een zogenaamd ‘invalidentransport’. Onder de misleidende voorstelling dat men naar
een beter kamp ging, werden de mensen van een dergelijk transport in de
gaskamers of door een injectie van het leven beroofd.63
Het is zeer waarschijnlijk dat Cohen vermoord is in Schloss Hartheim,
gelegen aan de Donau op ongeveer dertig kilometer van het voormalig
concentratiekamp Mauthausen.64 Dit slot fungeerde vanaf 1940 als ‘euthanasie-inrichting’ voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ongeneeslijk zieken. Vanaf 1941 werden hier ook concentratiekampgevangenen
vergast en gecremeerd. Cohens naam staat op een lijst van getransporteerden
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van Dachau naar Schloss Hartheim. Daaruit blijkt, dat hij op 4 mei 1942 werd
overgebracht. Omdat de vergassingen en crematies in Schloss Hartheim niet
bekend mochten worden, werden de namen van de geregistreerden in de
dodenboeken van het oorspronkelijke concentratiekamp geregistreerd.
Voor Cohen was dit dus Dachau. Uit de aantekeningen in het dodenboek van
Dachau werd na de oorlog geconcludeerd dat Cohen daar was overleden.
Deze gegevens werden als de officiële overlijdensgegevens opgetekend.
In de beginperiode van de vernietigingen in Schloss Hartheim werden nog
urnen met asresten ter beschikking gesteld. De urn met asresten van Cohen
werd naar Dachau gestuurd, waar men de urn liet bijzetten op het Friedhof
am Perlacher Forst in München. In 1956 werd de urn door de zorgen van de
Oorlogsgravenstichting opgegraven en herbegraven op het Nederlandse
ereveld in Frankfurt am Main.
Mevrouw Cohen en haar drie kinderen bleven aanvankelijk wonen in de
pastorie. Enige tijd was er ook een joods meisje in huis, van wie echter de
joodse achtergrond verborgen kon blijven. Onderduikers kon het gezin niet
opnemen. Dit was te gevaarlijk, omdat de jongste zoon vanwege de verstandelijke beperking waarschijnlijk zijn mond voorbij zou praten. Toen de pastorie gevorderd werd, vond het gezin tijdelijk elders in Dokkum onderdak.
In 1946, toen er een nieuwe predikant kwam, verhuisde het gezin naar
Bilthoven. Daar woonden twee zussen van Tine Cohen, die werkzaam waren
op de werkplaats van Kees Boeke. Zelf viel ze op verzoek een aantal malen op
scholen in. Ze overleed op 14 maart 1989 op 85-jarige leeftijd.
Niet vergeten
Ds. Cohen is niet vergeten. In 1951 verscheen een herdenkingsboekje,
geschreven en samengesteld door mevrouw W. Schregardus, met als titel
Gods woord als vuur. Toen Cohen predikant was in Dokkum, woonde
mevrouw Schregardus, die van beroep naaister was, in die plaats. Zij werd zo
geraakt door de preken en de visie van ds. Cohen, dat zij besloot om in de kerk
te gaan werken. Mede dankzij zijn lessen behaalde zij de bevoegdheid als
hulpprediker.
Vijfentwintig jaar na zijn overlijden, op 23 mei 1967, vond in de gereformeerde Oosterkerk in Dokkum een herdenkingsdienst plaats waarin
Schregardus voorging. De Martinuskerk kon wegens restauratiewerkzaamheden niet gebruikt worden. Na afloop vond een collecte plaats voor de
vervaardiging van een in brons te gieten drieluik ter herdenking van
ds. Cohen, te vervaardigen door de Dokkumse kunstenaar Gerrit Visser.
Deze had Cohen van dichtbij meegemaakt en was sterk door hem
beïnvloed. De financiële actie voor de realisering van het drieluik werd
aanbevolen door een comité waarin onder anderen zitting hadden burge-
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meester S. van Tuinen van Dokkum, verzetsman P.G. Oberman, ds. A.M.L.
Frevel en ds. Kr. Strijd.
Op 12 december 1968 werd de gerestaureerde kerk opgeleverd met in een
zijbeuk tegenover de kansel het bronzen drieluik van Visser. Daarop zijn van
links naar rechts te zien: de klauwen van de duivel die de wereld omklemmen
(als uitdrukking van de gruwelen van de bezetting), de karakteristieke kop
van ds. Cohen en liefderijke handen van een gevangene die een medegevangene een stuk brood geeft. Onder het luik is de tekst te vinden van de laatste
strofe van het Lutherlied, dat de slotzang vormde van de dienst van 15 juni
1941:
Al rooft g’ons al ons goed,
Vrouw, kind en eer en bloed,
Ontneem ons alles vrij,
Gij wint er toch niets bij,
Het rijk blijft ons behouden.
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Op zondag 20 mei 2001 leidde ds. D.G. Wiersma, predikant in Dokkum, een
dienst ter herdenking van de zestig jaar geleden gehouden laatste preek van
ds. Cohen. De liturgie was grotendeels die van toen, met daaraan toegevoegd
twee lievelingsliederen van Cohen, te weten ‘God roept ons broeders tot
de daad’ en ‘Ruwe stormen moge woeden’. In zijn toespraak verwerkte
ds. Wiersma herinneringen van oud-catechisanten.
De naam van ds. Cohen staat ook vermeld op het Algemeen Oorlogsmonument aan het Noorderbolwerk in Dokkum. In het Verzetsmuseum Friesland, dat deel uitmaakt van het Fries Museum, bevindt zich een monument
van Rob Nypels, een ‘namenwand’ met meer dan zeshonderd in goud gezeefdrukte namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Onder hen ook Joop Cohen.65

u
Noten
1 Cohen, Alcohol en militairisme, 19. 2 Voor het volgende is gebruik gemaakt van:
Touw, Het verzet der Hervormde Kerk I, 616-619; Schregardus, Gods Woord als vuur,
passim; gegevens Gemeentearchief Amsterdam; mondelinge mededelingen O. Cohen.
Een korte biografische schets verscheen in het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis
van het Nederlandse Protestantisme II, 132 (F.L. van ’t Hooft). Deze schets is echter
gebaseerd op Touw en Schregardus en levert dus geen nieuwe gegevens. Het stuk in
Touw over Cohen is voor een deel overgenomen in: Het laatste bolwerk is het hart, 8790. 3 Over deze jeugdbeweging, zie: Harmsen, Blauwe en rode jeugd, s.v.. 4 De baron
was bevriend met de stchter van de PIA, mr. J.J. (Koos) van der Leeuw, zoon van de
eigenaar van de Rotterdamse Van Nelle Fabrieken, die eveneens betrokken was bij de
theosofie. Zie: Draaijer, ‘De zoeker en de ziener’, 97. 5 Harmsen, op.cit., 242. 6 Cohen,
‘Krisjnamurti en het Vrijz. Christendom’, Kerk en Wereld 4 maart 1938. 7 Schregardus,
op.cit., 8. 8 Uittenhout, ‘Jacob van Rees’. 9 Kruijt, De onkerkelikheid in Nederland,
123. 10 Schregardus, op.cit., 15-17. 11 De Jong, ‘Joris Johannes Christiaan Lebeau’.
12 Over bevestiging en intrede: Notulen van de kerkenraad van 26 mei 1935 (in archief
Nederlandse Hervormde Gemeente Dokkum). 13 Verenigde Christelijke Gemeente
Dokkum inv. nr. 135, bevattende laatste en voorlaatste preek van A.M.L. Frevel en de
tekst van de tot haar gehouden toespraak. Zie ook: Barnard, Van ‘verstoten kind’ tot
belijdende kerk, 253-254. 14 Zie over de hervormde gemeente: Jansen, ‘Gereformeerd
en hervormd Dokkum: het vervolg’. 15 Verslag van de visitatie te Dokkum 1941 en 1942
(in archief Classis Dokkum). 16 Schregardus, op.cit., 9 (ook voor het volgende).
17 Delen van het artikel van oktober 1936 zijn afgedrukt in Schregardus, op.cit., 29-30.
18 Schregardus, op.cit., 32-33. 19 Notulen Classis Dokkum vergadering van 27 januari
1937. 20 Kr. Strijd, ‘Ds. J.W.B. Cohen’. 21 Notulen Classis Dokkum vergadering van
30 juni 1937. 22 Voor het volgende maak ik gebruik van de toespraak die ds. D.G.
Wiersma hield bij de herdenking in 2001, waarin hij gesprekken met oud-catechisanten
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verwerkte, te weten mevr. F. Lubach en mevr. J. Oberman-Visser. 23 De Burgerschool
was de toenmalige school bij de Woudpoort (nu zijn er hofjes voor ouderen). 24 Afgedrukt in de liturgie van de herdenkingsdienst van 23 mei 1967. 25 Zie: Van den Berg en
Coppes, Dominees in het geweer. 26 Kerk en Vrede januari 1932. 27 Kerk en Vrede 15
november 1934. 28 Vermeld in Kerk en Vrede van 5 mei 1937 resp. 1 november 1938.
29 Over Sevenster: Noordegraaf, Tussen anarchist en pacifist. 30 Zie: Van den Berg en
Coppes, op.cit., 193, zich baserend op een interview met Strijd d.d. 18 januari 1982. Het
lidmaatschap van Strijd wordt vermeld in Kerk en Vrede van 1 augustus 1936. Strijd
(1909-1983), die in 1939 naar Oisterwijk vertrok, was één van de toonaangevende vertegenwoordigers van het christen-pacifisme. Van 1968-1976 was hij hoogleraar theologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Zie over hem: Noordegraaf, ‘Krijn Strijd’. 31 Kerk
en Vrede 15 september 1937. 32 J.J. Buskes Jr., ‘Ons lid Ds. Cohen geverbaliseerd!’, Kerk
en Vrede 1 september 1935. 33 Voor het volgende: Kerk en Vrede 15 november 1935
(overname van een verslag in de Dokkumer Courant), Nieuwe Dockumer Courant 1
november 1935; Leeuwarder Courant 31 oktober 1935. 34 Kerk en Vrede 15 november
1935. 35 Kerk en Vrede 1 december 1935. 36 Nieuwe Dockumer Courant 19 november
1935. 37 Archief van de Classis Dokkum, verslag van het gesprek van 27 november
1935. 38 Kerk en Vrede 1 januari 1936. 39 M. van der Voet (1896-1972) was hervormd
predikant en actief in Kerk en Vrede. Tijdens zijn predikantschap in Lemmer had hij
onverkort de zijde van Fedde Schurer gekozen toen deze in 1929 vanwege zijn antimilitaristische overtuiging door het schoolbestuur ontslagen was. Zie: Noordegraaf,
‘Marcus van der Voet’. 40 Cohen, De boosaardige geesten in het luchtruim, 6. 41 Zie
over deze oefeningen en de rol van Cohen: G.C. Bakker, ‘Een antimilitaristische preek
uit 1936’. 42 Cohen las bij dit Schriftgedeelte de vooral in vrijzinnige kringen gebruikte
Leidse vertaling. 43 Idem, 13-14. 44 Idem, 14. 45 Nieuwe Dockumer Courant 13 en 17
maart 1936. 46 Kerk en Vrede 15 april 1936. 47 Nieuwe Dockumer Courant 27 oktober
1936. 48 ‘Laagste volksklasse’, maar niet in Franeker’, Leeuwarder Courant 4 maart
1990. 49 Langeveld, ‘De Christelijk-Democratische Unie in Friesland’, 46. 50 Cohen,
De boosaardige geesten in de lucht, 7. 51 Zie: Langeveld, Protestants en progressief, 347350. 52 Evangelisch Zondagsblad 17 januari 1937, geciteerd in Schregardus, op.cit., 15.
53 Notulen van de kerkeraad 10 januari, 27 februari en 6 maart 1940. 54 Notulen van de
kerkenraad van 29 maart 1940. 55 Notulen van de kerkenraad van 8 januari en 19 maart
1941. 56 Kerk en Vrede 1 november 1938. 57 Kerk en Vrede 20 november 1938. 58 Kerk
en Vrede 20 februari, 4 maart en 20 maart 1939. Zie ook de notulen van de Classis
Dokkum vergadering van 23 januari 1939 met de tekst van Strijd bij de ingekomen- en
afschriften van verzonden stukken. 59 Het volgende is vooral gebaseerd op Touw,
op.cit., 617-619; Schregardus, op.cit, 12, 20-22. 60 Notulen kerkenraad van 12 mei
1941. 61 Voor de tekst van de preek, zie: Schregardus, op.cit., 35-39. 62 G. van Leeuwen
was van 1940-1943 predikant in Aalsum-Wetzens. Zie: Wiersma, ‘G. van Leeuwen’. Van
1966-1985 was Van Leeuwen hoogleraar aan de Protestantse Theologische Faculteit
Brussel. 63 Touw, op.cit., 618. 64 Het volgende is gebaseerd op mededelingen van de
Oorlogsgravenstichting. 65 Hamburger en Regtien, Joodse oorlogsmonumenten, 10, 20.
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Kritiek en terugblik

Vijf eeuwen J.J. Kalma
Inleiding

GOFFE JENSMA
Een van de meest opvallende trekken aan het werk van Jacob Jetses Kalma
(1907-1991) is de directe verwevenheid van zijn biografie en de onderwerpen
die hij bestudeerde. Daartussen was weinig afstand. Philippus Breuker heeft
dit, in zijn levensschets voor de Maatschappij van Letterkunde, heel goed
laten zien en ook in kaart gebracht.1 Meteen na zijn afstuderen in 1932 profileerde Kalma zich, typisch voor Friesland, als ‘rode dominee’. In een tijd ver
voor de naoorlogse Doorbraak-beweging was hij, net als een aantal andere
Friese dominees, als vrijzinnig predikant actief lid van de SDAP. Met de Friese
beweging kwam de in de geschiedenis van de eigen streek geïnteresseerde
Kalma in aanraking in 1939, toen hij tot bestuurslid van het Frysk Selskip
werd gekozen. Op aanraden van de Frisist en latere hoogleraar J.H. Brouwer
werd hij in 1942 voorzitter van dit Selskip. Net als in zijn pastorale werkkring
liet hij ook in dit Frieszinnige milieu zijn ideeën over (intellectuele) verheffing
van het volk gelden. Eerder dan een wetenschapper pur sang was hij de man
die probeerde zijn lezers de wetenschap in te leiden. Het zou zelfs kunnen
zijn dat Kalma, die in 1942 vergeefs had geprobeerd om zich te laten omscholen tot historicus, ook zichzelf levenslang heeft proberen in te gidsen in het
land van de wetenschap. Het zou mogelijk iets verklaren over het traject en
het eigenaardig documentaire karakter van zijn werk.
Hoe dit ook zij: de eerste producten van zijn hand kunnen rechtstreeks in
verband gebracht met zijn bestuurslidmaatschap van het Frysk Selskip.
In de oorlog al initieerde hij een, uiteindelijk in 1948 uitgegeven, Tinkboek by
it hûndertjierrich bestean fan it Frysk Selskip, waaraan hijzelf ook bijdroeg.
Ook een biografische schets van Gerben Colmjon en een overzicht van de
briefwisseling van Waling Dykstra, beiden prominente vroege leden van dat
Selskip, moeten zo worden geplaatst.
Toen Kalma in 1950 bibliothecaris werd van het Fries Genootschap verlegde hij zijn werkterrein. Dit lijkt te zijn ingegeven door het materiaal dat hij nu
tot zijn beschikking kreeg: de uitermate rijke verzameling handschriften en
boeken van het Fries Genootschap. Hij kon nu bijvoorbeeld een kaartsysteem
samenstellen met daarin alle in Friesland geproduceerde drukwerk uit de
periode tot 1800 (een verzameling die tegenwoordig wordt bewaard op de
Fryske Akademy). Uit dit project vloeiden een aantal publicaties voort,
bijvoorbeeld over Friese drukkers en uitgevers. In deze zelfde kring van
Selskip, Genootschap en Fryske Akademy kwam ook in 1958 de Encyclopedie
van Friesland tot stand. Achteraf gezien is dit in naam door J.H. Brouwer gere-
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digeerde, maar veeleer door Kalma en zijn vrouw Froukje Kalma-Koops
samengestelde werk misschien wel het beste boek dat na de Tweede Wereldoorlog over de Friese geschiedenis en cultuur is gemaakt. Deze zelfde generatie historici maakte, eveneens als collectief, de eerste naoorlogse provinciale
geschiedenis in Nederland: Geschiedenis van Friesland (1968).
Ook in de jaren zestig, nadat hij zich een tijdlang op aanstaan van zijn
gemeente meer met zijn predikantschap en minder met de geschiedschrijving had bemoeid, vond hij vooral aanleiding tot publicaties in de actualiteit,
bijvoorbeeld in 1968/69 in de groots opgezette herdenking van Joost
Halbertsma (1789-1869) en nog weer veel later, in 1985, in die van de Friese
universiteit te Franeker. In dergelijke gevallen stortte hij zich in zo’n project
door niet alleen zelf te schrijven maar ook door – vanuit een redactionele
betrokkenheid en ter voorbereiding van eigen en andermans artikelen uitgebreid te documenteren – te inventariseren en bibliografisch voorwerk te
verrichten.
Na zijn emeritaat in 1968 en nadat hij enige oudere opdrachten had afgemaakt, wijdde hij zich hoofdzakelijk nog aan de kerkgeschiedenis. Hij publiceerde een aantal belangrijke transcripties van synode- en classisverslagen
(waarvoor hij in 1984 een eredoctoraat ontving van de Rijksuniversiteit
Groningen) en schreef een aantal boeken over dit onderwerp. Verder hield hij
zich, vanuit de Provinciale Bibliotheek (nu Tresoar), het liefst bezig met
bibliografisch werk.
Juist door de verwevenheid van biografie en werk en door de kleine, volgens sommigen te kleine2, afstand tussen aanleiding en resultaat, is het werk
van Kalma erg tijdgebonden en dus ook aan slijtage onderhevig gebleken.
Zijn schrijfstijl is onlosmakelijk verbonden met zijn predikantschap en zijn
ideeën over intellectuele vorming van de volksmassa. Het meest gebruikte
persoonlijk voornaamwoord in zijn teksten is ‘wij’: ‘wy witte dat..., wy heare
dat..., enz.’ Spottend werd dit wel eens aangeduid als een pluralis kalmajestatis. Het is een insluitend ‘wij’, waarmee een gewenst, ideaal collectief wordt
aangeduid, een kerkelijke gemeente of een politiek eensgezinde beweging.
Kalma wilde mensen bij de geschiedenis betrekken, net zoals hij ook zelf in
dat ‘wij’ een aansporing tot betrokkenheid kon blijven zien.
Er is, juist door het contrast met deze betrokkenheid, wel enige tragiek in
het gemak waarmee Kalma’s werk zo snel al in de vergetelheid is geraakt.
Dat is niet alleen een kwestie van een mogelijk te kleine afstand tussen leven
en werk. In zekere zin zou men Kalma ook een slachtoffer van de wet van de
remmende voorsprong kunnen noemen. Van de generatie historici en frisisten waartoe hij behoorde – de generatie van J.H. Brouwer, H. Oldenhof,
H.G.W. van der Wielen, J.A. Faber, E.H. Waterbolk en anderen – was hij de
bibliograaf en de documentalist. Hij stelde zijn werk ten dienste van anderen
en produceerde, voornamelijk na zijn emeritaat, een enorme hoeveelheid
bibliografieën over Friese, maar ook over meer algemene cultuurhistorische
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onderwerpen. Hij wilde niet alleen opvoeden, maar ook ontsluiten.
Zijn inspanningen op dit terrein waren echter bijna nog bij zijn leven, zo lijkt
het, achterhaald door de geweldige vlucht die de archieven en bibliotheken
door de digitalisering in de laatste decennia hebben doorgemaakt.
Wat blijft er van iemand als hij over, behalve dan een bibliografie van
volgens de catalogus van Tresoar 2605 nummers? Wat wordt er nog gelezen,
wat nog gebruikt? Wat is beeldbepalend geweest? Welnu, in de meeste van
deze publicaties heeft Kalma zich in ruime mate op de een of andere manier
met de Friese geschiedenis uit alle eeuwen sinds 1500 beziggehouden.
De auteurs van dit artikel hebben allen Kalma in levende lijve meegemaakt en
hebben zich, de een misschien wat meer dan de ander, door zijn dwingend
enthousiasme of zijn felle tegenspraak laten sturen. In hun bijdragen aan dit
artikel, geschreven naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag, nemen
ze ieder een eeuw voor hun rekening en proberen ze een antwoord te geven
op bovenstaande vragen om zo te laten zien wat het belang van al die publicaties voor de Friese geschiedschrijving is geweest. Dat ze zich aan deze
onderneming wagen laat echter ook op zichzelf al zien hoe Jacob Jetses
Kalma bij de huidige generatie historici nog niet is vergeten.

De sechtjinde ieu

ONNO HELLINGA
Yn de sechtjinde ieu steane steat en tsjerke yn it brânpunt fan it histoarysk
barren. It is de tiid fan de striid tusken Centraal gezag en Friese Vrijheid, fan de
Opstân en fan de Reformaasje. It wurdt útfochten mei net earder sa meimakke geweld en hat as útkomst dat Fryslân om 1600 hinne op polityk en tsjerklik
gebiet wer like autonoom is as it foar 1498 ek al wie, mar mei dit ferskil dat it
no in sterk sintraal bestjoer krigen en opboud hat, mei in steedhâlder oan it
haad, en dat it yn it gruttere politike ferbân fan de Republyk mei oanskood is.
Mei’t Jaap Kalma syn fertsjinsten op it mêd fan de tsjerkskiednis dochs yn de
santjinde ieu lizze, wurdt yn dizze bydrage inkeld omtinken jûn oan dat
steatsfoarmingsproses, en dan benammen oan de frijheidsstriders dy’t dêr
anneks mei binne, lykas Grutte Pier, Doeke Martena en Karel Roorda. Dat jout
my tagelyk gelegenheid om op twa oare fasetten fan Kalma syn wurk neier yn
te gean: syn biografyen en syn bibliografyen.
Yn de fiif dieltjes Dit wiene ek Friezen, dy’t yn de jierren 1964-1974
útkomme sille, sketst Kalma it libben fan yn totaal 120 Friezen. Ut de foaropwurden fan de earste twa dieltsjes wurde wy gewaar dat dy portretten earst as
radiolêzings fan Kalma hâlden binne foar de RONO, in foarrinner fan Omrop
Fryslân, dêr’t hyltiten in kertier foar útlutsen wie. Dat makket dat al dy stikjes
sa’n bytsje like lang binne en in fjouwer, fiif siden beslaan. Wêrom hat Kalma
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dy rige gearstald? ‘It hat altiten ek ús bedoeling west om [...] in bydrage te
leverjen ta it forstean fan it Fryske folkskarakter, altiten oannommen, dat der
sokssahwat bestiet.’ Sa skriuwt Kalma noch yn 1971, mar yn de post-moderne
tiid is de folkskunde net langer yn tel en is men fan betinken dat it algemien
minsklik patroan better fertuten dwaan sil om it hjoed en juster te ferstean as
al dy typearjende skaaimerken, dy’t de Friezen wol taskreaun en oanwreaun
binne. En ek op oar mêd docht bliken dat Kalma in man fan syn eigen tiid is.
Sa hat er ‘op de jonge jierren fan dizze manlju en froulju soms hwat mear
klam lein as op hwat folge’. Dat jout him stof om syn Friezen as in freudiaan te
psychologisearjen en ek wol te moralisearjen. Hy neamt de froulju hjir nam-

Karakteristieke foto van J.J. Kalma, aandachtig maar kritisch luisterend naar een lezing, op sandalen
en zonder sokken (foto: Andries de Moor, 1988)
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mers wol, mar yn dy fiif dieltsjes binne der mar fjouwer dy’t in plakje tabedield krije. Kalma syn primêre doel is dochs ‘om de leafde ta it forline to
forsterkjen’ en hy sprekt dan ek de hoop út dat ‘der ek guods op ’e smaek
komme [sille] en oantrune wurde ta djippergeand ûndersyk.’ Dêrom wurdt
der ek oan de ein fan elts portret ‘frij folle oandacht jown oan de literatuer’.3
Want al dy 120 Friezen hawwe neffens Kalma stik foar stik in eigen dissertaasje wol fertsjinne. Sels sil er ek foech sa’n boek skriuwe.
Yn 1969 kriget Grutte Pier as figurant yn de tillevyzjesearje Floris op ’en nij
brede lanlike bekendheid en krekt wer as doe yn de iere sechtjinde ieu binne
ek no de rapen gear. It steurt de Friezen dat har frijheidsstrider dêr yn Hollân
sa delset wurdt as in brute seerôver en dat hja dêre foar syn rjocht en idealen
hielendal gjin each ha. Mei’t no aansen betocht wurde sil dat it 25 jier lyn is,
set Kalma op 15 april 1970, ‘dag van de bevrijding’, in punt achter syn biografy
fan Grote Pier van Kimswerd. It is mei hast 200 bledsiden dochs in mânsk
boek wurden oer in man, dêr’t yn de Fryske argiven mar in lyts bytsje fan
werom te finen is, sa’t earder Obe Postma en Reinder Sierk Roarda al útsocht
hawwe. Uteinlik sil Kalma sels ek konkludearje moatte: ‘Wij menen, dat een
levensbeschrijving van Pier Donia niet is te geven’.4 Mar Pier is by syn libben
al like legendarysk as kontroversjeel, dat namste mear is der doe en letter oer
him skreaun, en mei de ferhalen wurdt Pier sterker en sterker: sa wurdt yn
1998 noch it ‘Reuzengilde Greate Pier fan Wûnseradiel’ oprjochte en sil Pier
ûnder de grutte rivieren meirinne as in hast fiif meter heech byld yn
ieuwenâlde prosesjes, dy’t dêr ek al wer desennialang optocht binne.5
Kalma lykwols pleatst Pier earst yn syn histoaryske kontekst, sa’t de
tiidgenoaten Worp en Petrus fan Thabor dy optekene ha en sa’t Johann
Samuel Theissen dy begjin tweintichste ieu út de argiven wei fierder stâl jûn
hat. Dêrnei beljochtet er Pier fanút histoariografysk perspektyf, wurde
Wahrheit und Dichtung skieden, kin er him op ’t lêst oan de bonken ta
útklaaie en sa syn persoan ûntmytologisearje en ta minsklike proporsjes
werombringe, al sjocht er Pier faaks wol wat te folle as in eksponint fan de op
himsels al mytyske boeredemokrasy út de heechtiidsdagen fan de Fryske
frijheid. Spitigernôch hat Kalma net it definitive boek oer Grutte Pier skreaun.
Alteast is my okkerdeis ferteld dat yn de rintmastersrekkens fan Gelre ek oan
Pier útbetelle posten stean moatte.
De biografy fan Grutte Pier is dus fral in boek wurden oer hoe’t der yn de
rin fan de ieuwen oer dy frijheidsstrider skreaun en tocht is. En dêrmei kom ik
op in twadde fertsjinste fan Kalma: syn wurk as bibliograaf. As ien it paad op
de eardere PB witten hat, noch better as by him thús yn de eigen biblioteek, is
it Kalma wol. De tsien-ende-tsientallen bibliografyen dy’t er op persoans- en
saaknammen fan al dy Friezen en al har keunsten en kueren gearstald hat,
fertsjinje noch hyltyd har plak yn de iepen opstelling op de stúdzjeseal fan
Tresoar. Ik haw wol sizzen heard dat dit wurk troch de digitale revolúsje fierhinne achterhelle is, mar salang’t al dy âlde wurken sels noch net ynlêzen
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binne, is soks perfoarst net wier. Kalma neamt gâns mear literatuer as men in
kompjûter op nivo fan titelbeskriuwing oproppe litte kin. Allinne de bibliografyen fan Johannes Bogerman (1977) en Karel Roorda (1979) sille úteinlik
útjûn wurde, ek al wer yn in nij, spesjaal opsetten rige: Clara nomina Frisica.
Earder as de bibliografy fan Roorda ferskynt, moat Kalma lykwols fan doel
west ha en skriuw sels in biografy fan de man. Dat docht bliken út in op de
Fryske Akademy bewarre, tsjokke map fol mei útknipte en opplakte fotokopyen út argiven en boeken, dy’t yn de bibliografy allegear oanhelle wurde en op
deselde wize gronologysk oardere binne, mei sels opskreaune boarnefermeldings. Fan kollega’s haw ik wol heard dat dit Kalma syn manier fan wurkjen wie en dat fan syn oare wurk ek wol fan soksoarte, guon letter ynbûne
kolleksjes bewarre bleaun binne.
Wat hawwe syn ferwachtings fan dat boek oer Roorda west? En wêrom is
dat der nea fan kommen? Om ús fan dy fragen in byld te foarmjen is it sinfol
om earst ris te sjen hoe’t Kalma mei Doeke Martena ompakt hat. Yn it earste
diel fan syn biografyske rige sketst Kalma in byld fan Doeke Martena, de
frijheidsstrider dy’t Fryslân definityf oan de side fan de Opstân bringe sil.
Hy basearret him dêr fierhinne by op it artikel dat Gerrit Kramer yn de oarloch
oer Martena publisearre hat.6 Kramer hat dêr gâns argyfûndersyk yn
ferwurke, it eaget fertsjinstlik mar der mankearret dochs ek nochal it ien en
oar oan. Sa lit er Martena him al nei 1592 út it iepenbiere libben weromlûke,
wylst de man oan syn dea yn 1605 ta as politikus en militêr aktyf west hat.7
Foar in tal jierren haw ik dêr wiidweidich oer skreaun en yn alle myldens sein:
‘Yn it dwaalspoar fan Kramer sketst J.J. Kalma bygelyks in meager en ûnwennich portret fan Martena, al wurde dêr wol wichtige fragen by steld’. Fragen
dy’t my oantrune ha ta djippergeand ûndersyk dêr’t út bliken docht dat it
betiden sinleaze fragen binne, mei’t se útgean fan Kramer syn konklúzjes dy’t
de histoaryske werklikheid lang net altiten benei komme kinne.8 Soe Roorda
better foar ’t ljocht kommen wêze?
Lykas Grutte Pier hat ek Karel Roorda altiten in soad pinnen yn beweging
brocht. De direkte oanlieding foar Roorda syn bibliografy yn 1979 is it 400jierrich jubileum fan de Uny fan Utert. Kalma typearret Roorda as in ‘strijder
voor de Friese vrijheid en de Unie’. Mar Fryske frijheid en Uny fan Utert,
wurdt dat gjin bargebiten? Fansels slute partijen ferbûnen om der sels better
fan te wurden. En as in defensyf ferbûn mei Hollân en oare gewesten de
Spaanske legers keare kin, is dat foar de Fryske frijheid in goed ding. Mar as
dêrnei Fryslân fan Hollân ûndersnijd driget te wurden, hat de Uny it bedoarn
en hâldt Roorda de leie strak. Yn dat konflikt sil er yn de njoggentiger jierren
útgroeie ta de fûlste tsjinstanner fan steedhâlder Willem Loadewyk, dy’t yn
1584 syn kommisje fan de Steaten-Generaal krigen hat, de Uny boppe de
Fryske belangen prevalearje lit en himsels ek net tekoart dwaan wol.
Roorda mei bliid wêze dat him dat úteinlik de kop net koste hat, sa’t dêr yn
Hollân wol op oanstien is. Yn dy dagen leit de aginda fan de Generaliteit noch
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by Oldebarnevelt op tafel, mar as de Nassaus nei 1600 mear en mear de regy
yn hannen krije, wolle hja dêr yn Hollân de Uny op it lêst ek wol slite, en dat
mei arguminten dy’t hja letter yn de earst om 1670 hinne publisearre apology
fan Roorda neilêze kinne.9 Underwilens hat Willem Loadewyk yn Fryslân
mear oan macht wûn as de lânshear ea útoefene hat en betellet it gewest
kearen mear belêsting as de hartoch fan Alva mei syn safolste pinningen ea
frege hat. Sintraal bestjoer wurdt djoer betelle en neffens Roorda mar op ien
ferhelle: ‘Dat dit al den Vrieschen boer op den hals geleyt worden [is]’.10
Yn Kalma syn tiid is Roorda op ’en nij in tige omstriden figuer. Dy lêste
kontroverse is ûntstien yn 1895, as Lútsen Wagenaar foar it Frysk Genoatskip
op de tekst is oer syn helt Willem Loadewyk, dêr’t er Roorda as in ‘kleinzielig
provincialist’ by delset, wylst de steedhâlder al in nasjonaal Nederlânske fisy
oanmjitten wurdt. Der folgje ynstjoerde stikken op en de Fryske beweging
stiet op de efterste poaten. Yn 1919 sil Roorda bysetten wurde yn it panteon
fan Wumkes syn Bodders yn ’e Fryske striid: ‘Karel Roorda, in man, hwaens
namme in program is mei dizze ynhâld: heger, frijer, greater Fryslân!’11
Hichtepunt fan de strideraasje is wol de aksje fan in tal studinten, dy’t op in
nacht yn 1932 oan it yn 1906 ûntbleate stânbyld fan Willem Loadewyk op it
Hofplein yn Ljouwert in himd oandogge mei dêrop as tekst: ‘O ivige skande
det Karel Roorda hjir net stiet’.12 En yn 1934 docht ek noch Douwe Kalma mei
it toanielstik De Roardisten sines dêrta.13 Fan de histoaryske Karel Roorda hat
njonkenlytsen nimmen noch it rjochte byld mear, no’t er sa fan eltsenien
fersmiten en ynnommen wurdt. Soks freget om in wittenskiplike biografy en
dêr hearre wy yn 1943 Gerrit Kramer sprekken op de Fakânsjeleargong fan de
Provinsjale Underwiisrie oer ‘Libben en persoan fen Karel Roarda’.14
Fertsjustermoannet er datselde jiers earst al it lêste part fan Martena syn
libben, mei Roorda sil it jit swierder kealje.
Ein 1951 komt Kramer mei in 34 siden tellend, net annotearre boekje oer
Karel Roorda, dy’t dat jiers op 10 novimber 350 jier lyn ferstoarn is.15 In gelegenheidspublikaasje dus, of is ferlegenheidspublikaasje faaks in better
wurd?16 It boekje besiket wier wol in totaalbyld fan Roorda syn persoan te
jaan, mar fan syn libben sels wurde winliken allinne de earste fjirtich, fyftich
jier beskreaun. Foar Roorda syn aktiviteiten yn de jierren 1579-1584 ferwiist
Kramer nei syn eigen, al earder neamde artikel oer Martena en foar de noch
lettere jierren nei Wagenaar syn biografy fan Willem Loadewyk (1904).17 It byld
fan Roorda sa’t Kramer dat yn de ‘Hepkema’ fan 14 novimber 1951 oan in
breed publyk kenber makket, is de Fryske beweging mar min nei ’t sin.18 It kin
hast gjin tafal wêze dat it twa dagen letter útrint op Kneppelfreed. Juliaan
Woltjer hat my ris ferteld dat doe’t hy ein fyftiger jierren mei syn Friesland in
hervormingstijd (1962) úteinsette, Kramer op dat stuit dwaande wie mei in
dissertaasje oer Karel Roorda. Hy moat lykwols spul mei syn promotor krigen
ha en sûnt hat Woltjer der nea wer wat fan heard. En wylst elkenien sit te
wachtsjen op Kramer syn dissertaasje, wurdt it stil om Roorda hinne. Mar as

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

98

14-12-2007

09:28

Pagina 98

Jensma, hellinga, Bergsma, Van Sluis en Frieswijk

ienkear dúdlik is dat dit boek fan Kramer der net mear fan komme sil, sjocht
Kalma syn kâns skoan: ‘En dan binne der de minsken, dêr’t it lêste wurd wol
nea oer sein wurde sil. Sa’n ien is b.g. Jancko Douwama of letter Karel Roorda.
Hja binne ta nationale helten ferklearre en men hat har as heale dwazen oan
kant set.’19
Foar Roorda syn libbensferhaal wol Kalma, sa’t bliken docht út it skema
dat foaroan yn de bewuste map leit, alhiel te seil gean op Kramer syn wurk (en
dus ek op dat fan Wagenaar). Mar men kin jin wol yntinke dat it net tafalt om
út dy trije, op harsels steande fragminten in konsistint libbensferhaal gear te
stallen. Der sil ferifiearre wurde moatte. Fierders sit Kalma mei it probleem
dat er, oars as by Grutte Pier, foar de politike kontekst om Roorda hinne net
weromfalle kin op in goede stúdzje oer de skiednis fan Fryslân foar it tydrek
1580-1600. Wol hawwe wy út dy tiid in kundich skiedskriuwer as tsjûge, mar
Everhard van Reyd kin as persoanlik siktaris fan Willem Loadewyk no fuortendaliks net in objektive boarne neamd wurde, sa’t nammers út it
hagiografyske karakter fan Wagenaar syn slaafske biografy fan Willem
Loadewyk ek wol bliken docht. Boppedat is it foar Kalma in hiel nij metier: yn
Roorda syn bibliografy hoecht er himsels mar ien kear oan te heljen. Kalma sit
mei oare wurden mei it probleem dat der noch in bealchfol foarwurk dien
wurde moat, en dan benammen argyfwurk, dat syn sterkste kant net is.
En watfoar falkûlen kin men wol net tsjinkomme? Dat bygelyks Roorda syn
apology sels net skreaun hat, hat Kramer noch Kalma nea witten.20 Lang om
let moat Kalma it oerjûn ha en dat is yn ien opsicht spitich: want ek al wie er
him faaks like meager en ûnwennich as Doeke Martena út de pinne kaam, wy
hiene dan wol út de earste hân witten hoe’t Karel Roorda yn de tweintichste
ieu wer op ’en nij ta in kontroversjeel figuer útgroeie koe. Afijn, it is dus in
bibliografy wurden en dat seit by eintsjebeslút ek wer in soad oer Jaap Kalma
sels: folle mear biblioteek- as argyfman.

De zeventiende eeuw

W. BERGSMA
Wat is de belangrijkste bijdrage geweest van J.J. Kalma aan de geschiedschrijving over de zeventiende eeuw? Een antwoord op die vraag werd in 1984
al gegeven door derden. Toen namelijk ontving Kalma een eredoctoraat in de
theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen voor zijn uitgave van de classisboeken van Sneek, Bolsward en Franeker. Erepromotor was F.R.J. Knetsch.
Daarnaast publiceerde Kalma eveneens drie omvangrijke, even waardevolle
bronnenuitgaven van de zeventiende-eeuwse synodeverslagen. Deze zes
delen zijn alle voorzien van een inleiding, annotaties en een register. In zijn
lange werkzame leven heeft Kalma ook veel gepubliceerd over de Friese
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(kerk)geschiedenis van de Gouden Eeuw. Een bekend populair boek
van Kalma over het dagelijkse leven in de zeventiende eeuw is tenslotte
Om Gysbert Japiks hinne, waarvoor hij indertijd de Joast Halbertsmaprijs
ontving. In deze bijdrage richt ik mij uitsluitend op de bovengenoemde
bronnenuitgaven.
Om Kalma’s uitgaven van kerkelijke bronnen op waarde te schatten, zijn
een viertal vragen van belang die Kalma opwerpt in zijn inleiding op het
tweede deel van de synodeverslagen. Vragen die trouwens niet alleen van
belang zijn voor de geschiedenis van Friesland, maar ook voor de geschiedenis van de gehele Republiek.21
1. We lezen weliswaar veel over de officiële gereformeerde leer, maar hoe
heeft het volk geloofd en geleefd? De groei van de gereformeerde kerk
verliep langzaam. Vanwaar die langzame groei? Hoe groot was het aantal
gereformeerden?
2. Er wordt – vaak – gesproken over wat katholieken en doopsgezinden
hebben misdreven, maar hoe groot was hun aandeel in de bevolking?
Waren er in Friesland ook ‘Christenen zonder kerk’?
3. De publieke, dus geprivilegieerde kerk, stond onder toezicht van de overheid. ‘Hoe was’, zo vraagt Kalma zich af, ‘de samenstelling en de geestelijke
ligging van de stedelijk magistraat, hoe Gereformeerd waren de leden, hoe
waren de grietmannen en bijzitters?’ En wat was de invloed van het
geldende stemrecht?
4. Wat hield de tucht van de kerkenraden in, wie trof ze wel en wie niet? Wat
was het verschil in gemeente-ideaal van de gereformeerden, katholieken,
doopsgezinden, labadisten en anderen? Er werd door de gereformeerden
veel nadruk gelegd op de reformatie van de leer, maar wat stelde men zich
voor de van de reformatie van het leven? In dit verband stelt Kalma ook de
vraag wat de betekenis in Friesland is geweest van de ‘nadere reformatie’.
Juist met zijn bronnenuitgaven heeft Kalma een antwoord op deze vragen
mede mogelijk gemaakt. Om dit te laten zien, geef ik eerst (uit het classisboek
Bolsward-Workum) een voorbeeld van zijn manier van uitgeven en van zijn
wijze van annoteren.22
(9 nov. 1601)
1. Op huijden den 9 novembris heeft BAUKE STOFFELS de beroepinge van
Weidum ghetoont den classi, welcke het classis afgeslagen heeft, persisterende bij het vorige besluijt gedaen den 31 Augusti te weeten, dat hij tegen
den winter naer Lollum soude treckten.a)
2. Also eenige twijst is geresen tuysschen den dienaer BAUKE STOFFELS tot
Osterende ende WOPKE ELKEsons scholmeester aldaer, waerdoor veele
luijden geergert ende gescandalizeert zijn, so sal U gelijuen te weeten, dat zij
christelijck versoent zijn, bidden derhalven alle de ghene, die daerdor
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mochten geergert zijn, dat zijt haer om godes willen vergeven.b)
3. Item zijn tot volmachten c) verordineert om de vorvallende sacken te afhandelen de tween dienaeren van de stadt, Nieulandt, Longerhout, Tierkwaert,
Pandraga.
a. Zie 15 a. De macht van de classis is soms vrij groot. Het zou kunnen zijn, dat
Bauke Stoffels de ruzie en de verzoening wil ontlopen. Ongelijk toegeven is
nooit de sterkste zijde van de mens en dus van de Christen geweest.
b. Het lukt deze keer verzoening tot stand te brengen. Men gebruikt daarvoor
vrij vaste formules. Het ging bij zo’n ruzie gewoonlijk nog al heftig toe. Voor
men het wist was het mes uit de schede, zeker, als een van de partijen
dronken was.
c. De gewone winterdeputaten, waarvan als regel de twee Bolswarder
predikanten deel uitmaakten. Later is Workum er ook steeds bij (zie 5).

Het geciteerde voorbeeld maakt Kalma’s werkwijze duidelijk: hij biedt de tekst
plus een annotatie. Ik merk hierbij op, dat de transcripties niet altijd vlekkeloos zijn en dat de annotaties af en toe een tweeledig karakter hebben. Doorgaans bevatten de noten wel relevante informatie bij de tekst, soms bevatten
zij echter ook opmerkingen die eerder op de kansel dan in een bronnenuitgave thuishoren. Een voorbeeld daarvan is de hiervoor aangehaalde noot a.23
Uit de aantekeningen blijkt echter ook, dit ten positieve, dat Kalma een
intieme vertrouwdheid had met de Friezen in en buiten de gereformeerde
kerk en een zeer goed inzicht had in de machtsverhoudingen in de zeventiende-eeuwse maatschappij.24 Hij wist voortdurend aan te wijzen hoe
afhankelijk de predikanten en de kerkelijke gremia waren van de grietmannen, stadsbesturen en Gedeputeerde Staten.25 De synodale besluiten
moesten door de overheid worden gefiatteerd en de predikanten werden op
het platteland niet door de kerkenraden, maar door de eigenaars van
stemhebbende plaatsen benoemd, ook al waren dezen geen lidmaat van de
gereformeerde kerk, maar liefhebber van de gereformeerde religie.26 ‘In de
strijd tussen oligarchie en democratie’, zo concludeerde Kalma terecht, ‘waarbij de eerste het op den duur volledig wint, wordt ook de kerk meegesleept.
De kerkelijken mogen voortaan leren wat de heren hun voorschrijven.
Zij mogen de leer der goddelijke waarheden wel zuiver trachten te houden en
hebben in de strijd daarvoor voortaan hun kracht gezocht, maar verder
mogen zij meehelpen de maatschappelijke orde te bewaren, die de overheid
de juiste acht’.27
De kerk op haar beurt zocht ook steun bij de overheden waar het doopsgezinden en katholieken betrof. Zo werd Gedeputeerde Staten in 1656 door
de broeders op de synode verzocht om in iedere stad en grietenij twee
‘conschientieuse soldaten te leggen’ om toe te zien op de vergaderingen van
de papisten en de handhaving van de placcaten tegen de katholieken. Bij dit
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wel erg vergaande voorstel van de synode gaf Kalma als commentaar:
‘Behalve van ’s Heren welbehagen hing het welzijn van de kerk af van het welbehagen der heren’.28 Een dergelijke noot is typerend voor Kalma: zij is een
sweeping statement, zij is normatief-theologisch en zij bevat een juiste
algemene typering van de verhouding tussen kerk en staat. Op de vraag
waarom de gereformeerden juist in 1656 tot deze drastische maatregel wilden
overgaan, ging Kalma niet in.
Kalma’s annotaties en inleidingen bevatten beslist niet alleen maar
kanselretoriek. De onderzoeker wordt vaak op zijn wenken bediend. Zo vermeldt Kalma bijvoorbeeld dat in de periode 1676-1700 42 persoonlijke
tuchtkwesties vaak langdurig op de synodale vergaderingen werden behandeld, waarvan 26 leerkwesties en 16 met betrekking tot het levensgedrag.
Slechts zeven predikanten worden in deze periode wegens een slechte
levenswandel vermeld.29
In zijn ‘woord vooraf’ bij het Classisboek Sneek wees de kerkhistoricus W.F.
Dankbaar op het belang van Kalma’s werk: ‘Deze uitgave heeft, zoals de
schrijver meedeelt, een voorlopig karakter. Niettemin is zij reeds in deze voorlopige vorm een welkome bijdrage aan de beoefening der Nederlandse
kerkgeschiedenis, omdat zij de achterstand die er bestaat in uitgaven van
classicale acta helpt inhalen’. Kalma heeft die achterstand meer dan ingehaald. De uitgaven zullen hun voorlopige karakter wel blijven behouden,
want Kalma’s werk zal wel niet nogmaals worden verricht, tenzij in gedigitaliseerde vorm.
Met de formulering van zijn onderzoeksdesiderata – neergelegd in
bovenstaande vier vragen – bleef Kalma geen roepende in de woestijn.
Gelovigen, onder wie ook predikanten, worden geteld en het geloof der
gelovigen volop bestudeerd, door historici, theologen, sociologen en
antropologen.30 Kalma zelf heeft deels ook geprobeerd in zijn kerkhistorisch
onderzoek een antwoord op de gestelde vragen te geven. Zo citeert hij met
instemming in zijn monografie over de geschiedenis van de Grote Kerk te
Leeuwarden uit het bekende Het Kopergeld van de Gouden Eeuw van
A.Th. van Deursen: ‘De tijd is voorbij dat men kerkgeschiedenis schreef alsof
de kerk hetzelfde was als de clerus en het kerkelijk leven gelijk stond met de
wetenschap der theologie’. Dat wil volgens Kalma zeggen dat de godsdienstsociologie ‘meer dan de dogmatiek het woord moet hebben en dat wij ons
moeten verdiepen in de mentaliteitsgeschiedenis’.31 In concreto staat dit
credo echter weer enigszins haaks op wat Kalma vervolgens te berde brengt,
namelijk veel verhalen over de predikanten zelf.
Een van Kalma’s verdiensten is ook, dat hij in zijn annotatie expliciet veel
aandacht besteedde aan – op zijn Kalma’s gezegd – het slijk der aarde:
het geld. Kalma’s vrijzinnig hervormde voorganger J. Reitsma had in zijn
kerkhistorisch werk amper over de financiële situatie van de gereformeerde
predikanten geschreven.32 S. Cuperus had in zijn nog steeds belangwekkende

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

102

14-12-2007

09:43

Pagina 102

Jensma, hellinga, Bergsma, Van Sluis en Frieswijk

studie over Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijdens de Republiek
(1916-1920) weliswaar een heldere beschrijving van het traktement van de
predikant gegeven33, maar Kalma weet duidelijk te maken dat de kerk in het
geheel niets te vertellen had over geldelijke zaken.34 In de steden waren de
predikanten voor hun pensie afhankelijk van de nukken van de magistraat:
‘Bij een de magistraat welgevallige daad of houding volgde vaak een speciale
beloning’.35 Kalma verschaft ook veel informatie over de besteding van de
opbrengsten uit de kloostergoederen ‘ad pios usus’, de studiebeurzen voor
armlastige theologiestudenten36, de traktementen van de predikanten, de
vele offers die de gereformeerden brachten voor hun vervolgde geloofsgenoten in andere delen van Europa, de inkomsten van de schoolmeesters
en/of kosters èn over de afkeer van de kerkelijke vergaderingen voor geloofsgenoten met schulden.37

Ds. Kalma neemt in de
Bolswarder Martinikerk het
eerste exemplaar in ontvangst
van zijn boek Mensen in en om
de Martini, (januari 1981).
Het wordt hem aangeboden
door ds. L. Nell, voorzitter van
de commissie geschiedschrijving
van de hervormde gemeente
Bolsward
(Archief Fryske Akademy)
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Ook zelf heb ik in mijn onderzoek naar het gereformeerd protestantisme in
Friesland alle door Kalma geformuleerde onderzoeksvragen betrokken en
onder andere Kalma’s bronnenuitgaven boden mij de mogelijkheid om de
ontwikkeling te schetsen van de ‘Gideonsbende’ van vervolgde gereformeerden tot een publieke kerk die in Friesland soms zelf religieuze minderheden
vervolgde.38
Kalma heeft het onderzoek naar Frieslands geschiedenis in de zeventiende eeuw verder geholpen met boeken, artikelen, bronnenpublicaties en
adviezen.39 Toen in 1987 naar aanleiding van het honderdvijftigjarig bestaan
van De Vrije Fries de balans werd opgemaakt wie in de laatste 26 delen hadden
gepubliceerd, bleek dat van de ongeveer 9400 bladzijden Kalma maar liefst
een tiende deel voor zijn rekening had genomen.40 Hoewel Kalma de historische literatuur altijd goed heeft bijgehouden, zocht hij zijn kracht niet in
het debat of in de synthese.41 Hij heeft zich vaak dienstbaar opgesteld, zoals
blijkt uit de vele bio- en bibliografieën die hij heeft samengesteld. Met de in
eigen tijd gerealiseerde uitgave van de classis- en synodeverslagen heeft hij
professionele historici, sneupers en genealogen aan zich verplicht. Zelfs in de
annotaties blijkt dat Kalma als Faust twee zielen – en misschien wel meer – in
zich had, die van de dominee en de historicus. Uit Kalma’s kerkhistorische
werk en ook uit deze bronnenuitgaven blijkt Kalma’s oog voor het sprekende
detail. Ik waardeer dit als historicus ten zeerste. Want wie zou niet een zinnetje gevonden willen hebben dat in een boekje in margine door ds. Johannes
Isaaci te Beers is opgeschreven: ‘in gevalle men alle kerckdieven soude
ophangen, veel schepen moesten eerst naa Noorwegen om houdt te halen’?42

De achttiende eeuw

JACOB VAN SLUIS
Kalma was niet de historicus van de grote synthese of van de overkoepelende
blik, maar van het kleinschalige. Hij zocht in de geschiedenis steeds de
gewone man op in diens leven van alledag binnen een lokale gemeenschap,
herkende diens persoonlijke karaktertrekken en diens door de gemeenschap
meegegeven mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo gepresenteerd kon de
eigen tijd gespiegeld worden aan de geschiedenis, immers karaktereigenschappen en omgevingsfactoren kan de huidige lezer rechtstreeks herkennen. Hij deed in zijn publicaties telkens een greep naar het dagelijkse
bestaan. Hoe een dominee te kort schoot, of hoe een schoolmeester
opspeelde. Hoe de grote heren op hun strepen stonden en de kleine man in
het dagelijks bestaan gemangeld werd. De condities waren in de loop der
geschiedenis veranderd en Kalma was de eerste om te erkennen dat ze vaak
ook verbeterd waren, maar het menselijk tekort bleef. De moderne lezer kon
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zich herkennen in de verhalen uit de geschiedenis en in het begeleidend
commentaar kwam de dominee in Kalma nadrukkelijk naar voren, wat kon
leiden tot moraliserend getinte overwegingen. In dit genre excelleerde Kalma.
Wie goed leest krijgt in kleine tussenzinnetjes fijnzinnige humor voorgeschoteld. En hij was ook onnavolgbaar veelzijdig: kerkgeschiedenis vooral,
van psalmzingen tot dogmatische haarkloverij, maar ook volksgebruiken,
kleding, kaatsen, sociale strijd, Troelstra en diens Samle fersen. Binnen de
perken van de Friese geschiedenis was Kalma’s nieuwsgierigheid grenzeloos
en zijn ijver onstuitbaar.
Maar... de achttiende eeuw was niet de eeuw van Kalma. Een blik op de
lijst van de titels van zijn boeken leert dat al snel. De nadruk valt dan, zoals uit
de bijdragen van Wiebe Bergsma en Goffe Jensma hiervoor en hierna blijkt,
op de zeventiende eeuw en de negentiende eeuw.
Daartussen lag de achttiende eeuw. Geen van zijn boeken behandelt
expliciet deze eeuw. Het was niet zo dat Kalma dit tijdperk uit de weg ging.
In de boeken waarin hij de nieuwe tijd doorlopend behandelde krijgt de achttiende eeuw een evenredige ruimte toegemeten. Zo bijvoorbeeld in de beide
kerkgeschiedenissen van Bolsward (Mensen in en om de Martini) en van
Leeuwarden (Mensen in en om de Grote Kerk) of in de vijf-delige Dit wienen ek
Friezen. In kleinere publicaties, zoals in bijdragen voor kranten, tijdschriften
of bundels, meed Kalma evenmin de achttiende eeuw. Maar tot een wat meer
omvattende thematische studie van de achttiende eeuw leidde dit alles niet.
Onwillekeurig krijgt men de indruk dat Kalma in zekere mate de achttiende
eeuw op afstand hield of, zoals in de boeken over een langere periode, de
achttiende eeuw behandelde als een eeuw er tussen in, die in de continuïteit
natuurlijk wel een evenredige portie verdiende. Want hier laat zich ook een
ander kenmerk van dominee Kalma gelden: een groot verantwoordelijksbesef
maakte dat de aandacht gelijkmatig over de eeuwen behoorde te worden
verdeeld.
Het beeld dat Kalma van de achttiende eeuw had was nu ook niet echt
spannend. In zijn Mensen in en om de Grote Kerk tekent hij een gezapige tijd,
met wat rimpels in de vijver als voorbode van grotere veranderingen:
De 18de eeuw is minder doods geweest dan vaak wordt gedacht. Zeker, de
deftigheid is groot. De pruik en de hoepelrok trekken veel aandacht. Alles gaat
langzaam. Maar het beeld dat de hogere standen laten zien en dat lang toonaangevend was, mag ons niet doen vergeten, dat er verandering op til is.
Op politiek terrein worden de stemmen, die zich tegen de oligarchie keren
en pleiten voor meer democratie, steeds luider. In de kerk steekt de lang verslagen geachte rekkelijkheid opnieuw de kop op en wordt gepleit voor meer
verdraagzaamheid. Men begint de Bijbel anders te lezen dan vaak gewoonte
was geweest. Er dringen over de grenzen nieuwe gedachten binnen en
Leeuwarden loopt niet achter bij Holland. De Franeker academie heeft onder
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professor H. Venema de naam de tolerantie hoog in het vaandel te hebben.
Noch de overheid noch de dominees, die lang heer en meester in de kerk
waren geweest, beseffen, dat de steentjes, die in de vijver vallen, de eerste
tekenen zijn van de onrust die aanwint en straks ook in het rustige Friesland
het gebouw van staat en kerk op zijn grondvesten zal doen wankelen.43

Dat de achttiende eeuw door Kalma als een gezapige pruikentijd wordt
gekenschetst was niet ongewoon. Historici van zijn generatie beschouwden
de achttiende eeuw als een periode van verval na de glorieuze Gouden Eeuw.
Daartoe was ook wel aanleiding. De jonge Republiek was in de zeventiende
eeuw een politieke grootmacht op het Europese toneel, met een opmerkelijke
staatsvorm, met een ongekende economische bloei en met een, door het ontbreken van een staatskerk, opmerkelijk tolerant intellectueel klimaat. Echter,
wat Kalma’s generatie – in navolging van vele negentiende-eeuwse historici –
had beschouwd als een achttiende-eeuwse neergang was in feite een terugval
tot een meer passende status van de Republiek tussen de werkelijk grote staten van Europa, Frankrijk en Engeland – groot in omvang en groot in bevolkingsaantal. En wat men had aangezien als decadentie van pruikentijd en
hoepelrok was niet anders dan een voorbijgaande mode-uiting, vergelijkbaar
met de geplooide kraag in de vroege zeventiende eeuw of de ‘kachelpijp’ als
hoge hoed en de bakkebaard van de late negentiende eeuw. In werkelijkheid,
zo is door jongere historici inmiddels wel duidelijk gemaakt, werden de
Nederlanden in de achttiende eeuw gekenmerkt door een blijvend hoogwaardige cultuur: het Verlichtingsdenken en het classicisme namen een
brede vlucht. Inderdaad, door toenemende binnenlandse twisten schakelde
de Republiek zichzelf als speler op het Europese politieke toneel uit, maar de
grote Franse revolutie van 1789 werd wel voorafgegaan door een mislukt
Nederlands voorbeeld in 1787. Sociaal-economisch was er een terugval, maar
die leidde nog niet tot absolute stilstand of neergang. De Gouden Eeuw werd
gevolgd door een Zilveren Eeuw, waarbij de verdere neergang naar politieke
en sociaal-economische maatstaven gemeten in de negentiende eeuw veel
ingrijpender was. De ‘gezapige pruikentijd’ werd opgevolgd door een turbulente eeuw van revoluties en volksbewegingen, industrialisatie en modernisering. Tussen alle dynamiek van de eerdere en erop volgende eeuwen hangt
de achttiende eeuw er schijnbaar saai tussen.
Het is eigenlijk opmerkelijk dat Kalma zich neerlegde bij het toen zo gangbare beeld van de achttiende eeuw als een periode van overgang en verval,
gekenmerkt door begrippen als ‘doods’ en oligarchie en verzinnebeeld in
pruik en hoepelrok. Zijn belangstelling voor de ‘petite histoire’ en voor de
kleine man en de lokale gemeenschap in een buitengewest van de Republiek
had hem juist kunnen vrijwaren voor een beeldvorming, die vooral geïnspireerd was door een blik op grote sociaal-economische structuren of op de
Europese machtspolitiek. Voor de kleine man in Friesland was de achttiende
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eeuw redelijk stabiel: met een politieke structuur, weliswaar ontoegankelijk
maar wel doorzichtig, zonder oorlogen of grote politieke onlusten, zonder
hoog oplopende kerkelijke tegenstellingen. Anders dan in de zeventiende
eeuw had het maatschappelijke stelsel min of meer een vaste vorm gevonden
en behoefde de petite histoire niet afgetekend te worden tegen een roerige
achtergrond. De achttiende eeuw in Nederland is nog het meest opmerkelijk
vanuit de optiek van de ideeëngeschiedenis, in het bijzonder de rol van ons
land in de Europese Verlichting, maar voor intellectuele geschiedschrijving
had Kalma weer geen bijzondere antenne. Dan blijft het bij een globale verwijzing naar professor Venema in het bovenstaande citaat.
Overigens moet opgemerkt worden dat in de Friese geschiedschrijving de
achttiende eeuw er ook in het algemeen bekaaid vanaf komt. Afgezien van
detailstudies zijn er over bijvoorbeeld de politieke ontwikkelingen en de
cultuurgeschiedenis geen monografieën of overzichtswerken verschenen.
Kalma’s terughoudendheid jegens de achttiende eeuw wordt blijkbaar tot op
de dag van vandaag door Friese historici gedeeld.
Voor Kalma was de achttiende eeuw een rustig voortkabbelende rivier, in
welke bedding hij voort kon gaan met het schetsen naar het dagelijkse leven
van de gewone man (of vrouw?). Dit betekent geen verwijt, bijvoorbeeld dat
Kalma te weinig oog had voor het eigen karakter van de achttiende-eeuwse
samenleving en geestesklimaat. Maar meer dan hijzelf wellicht besefte, stelde
dit rustige tijdvak hem in staat om zich te concentreren op de voorgrond van
de thematiek die hem zo lief was: het gewone leven met zijn alledaagse ergernissen. De gerichtheid op de gewone man had de achttiende eeuw kunnen
maken tot de eeuw van Kalma. Het bleef echter bij een evenredig verdeelde
aandacht voor dit tijdvak, zonder toegspitste interesses en voorkeuren.

De negentiende eeuw

GOFFE JENSMA
Jaap Kalma’s belangstelling voor de negentiende eeuw komt vooral tot uitdrukking in drie verschillende thema’s: socialisme, Frysk Selskip en Fries
Genootschap. Op deze drie terreinen ontplooide Kalma zich door de jaren
heen zowel als documentalist en bezorger van bronnen, als bibliograaf en ook
als publicist. Ik geef hier eerst een kort overzicht van zijn belangrijkste
activiteiten en bespreek dan ter typering één enkel hoogtepunt, namelijk
Kalma’s werk over Joost Halbertsma.
Kalma’s eerste publicatie op het terrein van negentiende-eeuwse Friese
geschiedenis was in 1940 een biografie van de radicale kiesrechtstrijder
Oebele Stellingwerf.44 Als rode dominee zal Kalma zich met deze journalist en
voorman van de laat-negentiende-eeuwse Friese Volkspartij gemakkelijk
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hebben kunnen identificeren. De keuze van het onderwerp ligt rechtstreeks
in het verlengde van zijn boek over Geestelijke leiders, dat hij samen met zijn
vrouw Froukje Kalma-Koops schreef in de reeks ‘Religieus-socialistische
vragen’ (1936).45 Het boekje over Stellingwerf bleef lang een eenling, pas
tientallen jaren later pakte Kalma het thema van het socialisme weer op.
Toen voegde zijn persoonlijke, door zijn ‘rode dominees’-achtergrond
gevoede belangstelling zich in een veel bredere ontwikkeling binnen de
geschiedschrijving. In deze ‘rode jaren’ hielden, al dan niet vanuit marxistisch
standpunt, immers vele historici zich bezig met de negentiende-eeuwse
arbeiders en hun organisaties. Kalma sloot zich bij hen aan en schreef een
lange reeks artikelen, bibliografieën en brochures over bijvoorbeeld het
beruchte broodoproer in 1848, over de arbeidersbeweging op Het Bildt, en
over Nynke van Hichtum. Zijn bekendste boek is wel het in 1978 verschenen
boek Er valt voor recht te strijden. De roerige dagen rond 1890 in Friesland.46
Kalma’s entree in de Friese Beweging – gemarkeerd door een bestuurslidmaatschap van het Frysk Selskip in 1939 – wakkerde de belangstelling voor
zijn voorgangers in dit genootschap van Friese schrijvers en bewegers aan. Zo
schreef hij een aantal boeken over de geschiedenis van het Selskip, bijvoorbeeld biografische schetsen van Gerben Colmjon en van Harmen Sytstra.47
Ook was hij nauw betrokken bij het jubileumboek van het Frysk Selskip.48
Meer dan een decennium later publiceerde hij samen met Brouwer Winst út
Forlies (1962), een editie van de onderlinge correspondentie van de
oprichters van het Frysk Selskip.49 Het archief van het Selskip werd door
Kalma (gedeeltelijk) geïnventariseerd.
Ook de belangstelling voor het Fries Genootschap werd allereerst gevoed
door Kalma’s bestuurlijke bezigheden. In 1950 werd hij daarvan bestuurslid
en tevens bibliothecaris. Dit verschafte hem toegang tot de rijke Genootschapsbibliotheek, die hij inventariseerde en die hem al doende een grondige
kennis van de Friese geschiedenis verschafte. De jaren vijftig stonden ook
vanuit ruimer perspectief in het teken van encyclopedisch aandoende inventarisatie, bijvoorbeeld van de historische artikelen in de Leeuwarder Courant,
van de publicaties over het roemruchte Oera Linda Boek en natuurlijk de
door J.H. Brouwer geredigeerde, maar door Kalma en zijn vrouw grotendeels
samengestelde Encyclopedie van Friesland (1958).50 Ook schreef hij vele
kranten- en tijdschriftenartikelen op allerlei terrein. Van belang voor de
negentiende-eeuwse geschiedenis zijn bijvoorbeeld artikelen over de reis die
John Bowring in Noord-Nederland maakte: Bowring in het Noorden, en
biografietjes van vele tot dan toe wat ondergesneeuwde beroemde Friezen in
de vijf deeltjes Dit wienen ek Friezen.51 Kalma was ook een van de bepalende
figuren achter de democratisering van het – vanouds elitaire – Fries
Genootschap, een proces dat zo ver werd doorgevoerd dat ook de particuliere
Genootschapsbibliotheek – gedeeltelijk – naar de voor iedereen toegankelijke
Provinciale Bibliotheek werd overgeheveld.52

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

108

14-12-2007

09:43

Pagina 108

Jensma, hellinga, Bergsma, Van Sluis en Frieswijk

Een bijzondere plek in Kalma’s werk neemt Joost Halbertsma (1789-1869) in.
Hoewel met geen van beide genootschappen echt te identificeren, zijn
werkzaamheden en richting van Fries Genootschap noch Frysk Selskip goed
denkbaar zonder deze belangrijke negentiende-eeuwse Friese pionier. In de
jaren rond de herdenking van diens sterven in 1969 publiceerde Kalma een
behoorlijk aantal artikelen over Halbertsma alsmede ook twee uitgaven van
tot dan toe ongepubliceerd gebleven werk en een bibliografie.53 De documentaire waarde van dit werk staat buiten kijf: het wordt nog steeds gebruikt.
Als aanjager en bibliograaf/documentalist is Kalma ook hier van groot belang
gebleken.
Het beeld dat hij in deze boeken en artikelen van Halbertsma opriep is
minder slijtvast. De manier waarop het tot stand kwam lijkt me echter bijzonder typerend voor Kalma’s wetenschappelijke attitude en daarom wil ik er een
enkel woord aan wijden. Pièce de resistance van zijn werk over Halbertsma is
naar mijn mening zijn levensschets in Philologia Frisica (1969). Het is een
afgerond, coherent en op buitengewoon grondige kennis van het beschikbare
bronnenmateriaal gebaseerd, wetenschappelijk stuk met een uitgesproken
oordeel over de persoon en het werk van Halbertsma.54
Wat het meest in dit stuk opvalt is hoe Kalma over Halbertsma psychologiseert: ‘Wy moatte de man kenne, om it wurk better to begripen’.55 Hij heeft
daarbij oog voor de donkerder kanten van Halbertsma’s karakter en vindt
hem een ambigue persoonlijkheid, een enigszins rancuneuze doorzetter, een
agressieve non-conformist die zich laat leiden door het verlangen naar het
‘echte’, een man die zich uiteindelijk niet gekend en erkend voelde en die dit
tekort aan respons en de teleurstelling daarover compenseerde in publicaties
die hoe langer hoe meer het karakter kregen van strafexpedities; iemand – let
op! – die door zijn moeder verwaarloosd was: ‘dêr’t benammen de Fries, dy’t
net maklik folwoeksen wurdt, om siket. Gean ik te fier as ik it staleboek út it
Frysk Museum mei de Hynljipper stoffe fan frouljuesklean ek as in stik memmebining sjoch? Ik wiis op dizze kant fan de minske Joast Hiddes, om’t wy hjir
in forklearring fine fan it twaslachtige yn syn hâlding: Halbertsma hat in
dream en dêrsûnder kin er net libje. Mar hy wit dat dy dream net werklikheit
wurd kin en dus stiet er agressyf foar de wrâld oer en foar al dy minsken, dy’t
har settele hawe. Dêrom komt er ek nea klear.’56
De achtergrond van dit psychologiseren, zo liet Jacob van Sluis hiervoor in
zijn bijdrage over de achttiende eeuw terecht zien, is dat Kalma op deze
manier de geschiedenis kon gebruiken als een spiegel voor de eigen tijd.
De wetten van de psychologie gaan immers op, althans in Kalma’s versie van
de psychologie, voor alle mensen uit alle tijden.
Is hier winst geboekt ten opzichte van eerdere literatuur over Halbertsma?
Menigeen zal zeggen van niet: wat een freudiaanse clichés en wat een absurde generalisatie over het volkskarakter van Friezen dat ze moeilijk
volwassen worden en (daarom) een sterkere binding aan de moeder zouden
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voelen! Toch lijkt me dat Kalma hier in een bepaald opzicht wel degelijk zich
losmaakte van eerdere biografische schetsen en dan met name die van
J.H. Brouwer uit 1941.57 Net als Eekhoff (1869) en Jongsma (1933) voor hem
stelde Brouwer de donkerder kanten van Halbertsma’s karakter wel erg ver
ten achter bij wat hij zag als een ‘prachtmens’, een origineel genie en een
icoon van het Fries nationalisme.58 Hoe aanvechtbaar zijn oordeel verder ook,
precies door zijn psychologische benadering nam Kalma veel meer afstand
van Halbertsma. Voor Kalma was Halbertsma eerder mens dan Fries (ook al
moet daarbij gezegd worden dat Kalma’s opvattingen met name over het
volkskarakter van de Friezen bepaald niet vrij van nationalistisch essentialisme waren).59
Een nieuwe biografie van Halbertsma is een desideratum niet alleen in de
frisistiek maar ook ver daarbuiten.60 Ongetwijfeld zal Kalma’s winst daarin
verder worden geïnd. Halbertsma zal er meer dan tot nu gebruikelijk in
worden neergezet als een geleerde die de onderwerpen ‘Friesland’ en ‘het
Fries’ wist in te brengen in de grote internationale geleerdennetwerken van
de eerste helft van de negentiende eeuw.61 Maar een biografie verplicht ook
tot weging van de persoonlijkheid en Halbertsma zal worden gewogen als een
van die uitermate merkwaardige, zeer negentiende-eeuwse mensen wier
ambiguïteit een creatieve kracht van jewelste bleek.62 Me dunkt dat Kalma op
dit punt voor de toekomstige biograaf een nadere voorganger zal blijken dan
bijvoorbeeld Eekhoff, Jongsma en Brouwer.63

De twintigste eeuw

JOHAN FRIESWIJK
Voor de geschiedschrijving van Friesland bleef de betekenis van ‘dominee
Kalma’ – zoals hij door iedereen, gelovig hetzij ongelovig, werd genoemd –
zeker niet beperkt tot de kerkgeschiedenis. Daarvoor kreeg hij weliswaar zijn
eredoctoraat, maar, zoals bekend, Kalma opereerde op een breed terrein van
historie en volkskunde. Voor de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging
in deze provincie was zijn werk van groot belang: hij was de pionier op dit
terrein. Kalma was de eerste, en lange tijd bijna de enige, die onderzoek deed
naar en publiceerde over het rijke verleden van de Friese arbeidersbeweging.
Pas in de jaren zeventig, toen het arbeidersverleden landelijk opnieuw in de
belangstelling kwam, gingen zich enkele andere auteurs met Friesland
bezighouden. Maar ook Kalma zelf kwam in die tijd tot hernieuwde activiteit.
Toen Kalma in 1932 predikant werd in wat wel het ongelovigste dorp van
Nederland werd genoemd – Sint Jacobiparochie – werd hij bevestigd door
ds. J.A. Bruins, het grote voorbeeld als ‘rode’ en ‘blauwe’ dominee (en niet
alleen van Kalma). Kalma trad in zijn voetsporen. Hij ging als predikant al
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meteen op pad voor de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij (SDAP) en de
geheelonthouding. Een van zijn voorgangers was S.C Kijlstra, die in Rottevalle
zo rond de eeuwwisseling zijn toga aan de wilgen hing om voor korte tijd
arbeider te worden in de christen-anarchistische kolonie van de Internationale Broederschap te Blaricum. In Sint Jakob maakte Kalma nader kennis
met het ‘rode’ deel van het Friese verleden. Het was de plaats waar de eerste
landarbeidersvakbond van Nederland (‘Broedertrouw’) werd opgericht, de
eerste cao in de landbouw werd afgesloten en waar de harde strijd tussen
boeren en landarbeiders van eind negentiende eeuw grote verbittering had
gezaaid. Een dorp waar de herinnering aan ‘Broedertrouw’ nog leefde en dat
nog steeds een centrum was van Domela-aanhang, ook al was de rode
ex-predikant al jaren dood. Kalma zou in de inleiding van de bundel Er valt
voor recht te strijden aangeven, dat de jaren rond 1890 hem reeds lang hadden
geboeid. Hij verbond die ook met zijn jeugd in Stiens, waar de dichtbij
spelende Hogerhuiszaak de bevolking had gespleten.
Kalma was een ‘rode predikant’, wellicht in Friesland met Sjoerd Bijleveld
de laatste. Kalma was ook actief binnen de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Hij was daarvan van 1936 tot 1938 bestuurslid. Hij was tevens de
eerste voorzitter van het Provinciaal Comité voor het Religieus-Socialisme,
waaruit het vormingscentrum van de Woodbrookers in Kortehemmen
voortkwam.64
Ook in zijn historisch werk bleef Kalma steeds de predikant. De meeste van
zijn historische verhalen bevatten een morele boodschap. Kalma’s visie op
socialisme en arbeidersbeweging is te vinden in enkele publicaties – samen
met zijn vrouw Froukje Koops, ook theologe – over het religieus-socialisme uit
de jaren dertig van de twintigste eeuw. In hun boek Klassenstrijd en religieussocialisme (1935) gaven ze een uiteenzetting van het begrip ‘klassestrijd’ vanaf
Marx en van de ontwikkeling van dit concept binnen de arbeidersbeweging.
Daarmee gingen ze in op een der moeilijkste thema’s van het religieussocialisme: de verhouding tussen het materialistische marxisme en de godsdienst. Een probleem waarmee de ‘rode dominees’ van het blad De Blijde
Wereld voortdurend hadden geworsteld, als het ging om hun verhouding tot
de partij. Maar in de jaren dertig was juist op dit punt, bij de vernieuwing van
het beginselprogramma van de SDAP, ruimte gekomen voor hun opvattingen.
Kalma en zijn vrouw wezen, in het verlengde van de revisionistische opvattingen van Eduard Bernsteins ( die sprak van de ‘Verelendung der Verelendungstheorie’) de economische theorie van de klassenstrijd af. Zij beschouwden
klasse en klassestrijd vooral in het licht van levens- en wereldbeschouwing.
De opvattingen van Marx, zijn navolgers en bestrijders, waren volgens de
Kalma’s met name van belang voor ‘de taktiek der arbeidersbeweging, de
levensbeschouwing en -houding der socialisten en als kultuurfilosofie’.65
De klassenstrijd zagen ze als een onloochenbaar economisch feit maar
was niet de weg tot het doel: het realiseren van de socialistische maatschappij.
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De kapitalistische geest moest overwonnen worden door de dialoog en niet
door eenzijdige (klassen)strijd. Zo keek Jaap Kalma als historicus ook naar de
‘oude’ Friese socialistische beweging, die van voor 1900.
In 1940 publiceerde Kalma zijn eerste historische boek, een biografie van
redacteur Oebele Stellingwerf van het radicale Friesch Volksblad. Kalma
noemde de strijder voor ‘gelijk recht voor heer en knecht’ een geestverwant.66
Het was de nieuwe wind die de Friese Volkspartij eind negentiende eeuw over
Friesland deed waaien, die Kalma steeds benadrukte. De programmatische
beginselen waren minimaal en een echte partij was de Volkspartij ook niet.
Eerder een beweging, waarin mensen uit verschillende progressieve richtingen samen optrokken in de strijd om een beter bestaan. De dialoog stond er
centraal.
Kalma noemde Stellingwerf een geestverwant, omdat deze een coalitie
nastreefde, waarin gelovigen en niet-gelovigen elkaar in de toekomst zouden
weten te vinden. Dat was ook Kalma’s opvatting van het socialisme. Met het
dogma van de klassenstrijd, het anti-christelijke karakter van veel activiteiten
van de socialistische beweging, de ruzies en het betweterige karakter had hij
niet veel op. Hij nam Domela Nieuwenhuis en de Centrale Raad van de
Sociaal-Democratische Bond hun anti-regionale centralisme kwalijk.
De fixatie van de oude socialistische beweging op de zuiverheid van de eigen
socialistische beginselen had de Friese Volkspartij de das omgedaan.
Voor Kalma was Stellingwerf de strijder voor het Fries én voor de democratische, parlementaire richting binnen het socialisme bij uitstek.
Kalma zag de Friese Volkspartij (terecht) als een hoofdzakelijk Fries
verschijnsel en verbond deze met de Friese vrijheid, zo niet reeël dan toch als
utopie. Kalma koppelde – zij het met enige reserve – het vrijheidsbesef aan
het volkskarakter. Hij omschreef dit als: ‘De Friese neiging tot radikaliteit, het
demokratisch besef, de trouw aan het zelf gekozen ideaal, de behoefte aan
vrijheid, een sterk individualisme met grote sociale bewogenheid, het verlangen naar echtheid’.67 Kalma wilde een dergelijke psychologische achtergrond
niet helemaal loochenen, en zeker niet in het verleden: ‘Toch moet er lang zo
iets zijn geweest, dat je met enige goede wil een eigen volkskarakter kan
noemen’.68
Voor veel van het historisch werk van Kalma geldt dat er een aanleiding
was om de publicatie te schrijven, zoals een jubileum of herdenking. Veel
schreef hij op uitnodiging. Na de publicatie van Oebele Stellingwerf in 1940
duurde het vele jaren voor hij zich opnieuw op het terrein van de arbeidersbeweging begaf. In 1958 schreef Kalma in de Friese editie van Het Vrije Volk
vanwege het zestigjarig bestaan van de Leeuwarder Bestuurdersbond een
serie van zes artikelen over deze organisatie. Kalma zou Kalma niet zijn, als hij
niet had ontdekt dat de Bestuurdersbond net een iets eerder begin had dan
bij de jubileumviering was aangenomen. De serie beviel het socialistische
dagblad kennelijk goed, want begin van het jaar daarop begon Kalma aan een
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dertien artikelen tellende serie ‘Socialistisch verleden’, zowel over de oude
socialistische beweging als de rode dominees. Steeds bleek, dat Kalma zich
graag bediende van de biografische schets. Voor het ‘Biografisch Woordenboek’ van de arbeidersbeweging, een project van Ger Harmsen en Piet
Meertens, schreef Kalma dan ook vanaf 1959 tientallen portretten, waaronder
die van een aantal rode dominees, in het Mededelingenblad van de SociaalHistorische Studiekring. In 1960 bijvoorbeeld dertien stuks. Toen in 1986 het
eerste deel van het Biografisch Woordenboek in boekvorm verscheen, stond
Kalma (uiteraard) in de lijst van medewerkers. Hij droeg aan de negen delen
25 biografische lemma’s bij.69
De aan het eind van de jaren zestig snel toegenomen belangstelling voor
de geschiedenis van de arbeidersbeweging stimuleerde ook Kalma zich weer
daarmee bezig te houden. Hij publiceerde enkele boeken en tal van artikelen
in de Leeuwarder Courant en de Friesland Post. Het ging nu vooral om de
roerige jaren rond 1890. Veelal gebruikte Kalma daarvoor de oude aantekeningen voor Het Vrije Volk, inmiddels met veel nieuw materiaal aangevuld. Want studeren, lezen en verzamelen bleef Kalma zijn hele leven. In 1968
verscheen een korte biografie van Nienke fan Hichtum en haar dienstmeid,

Kalma overhandigt het eerste exemplaar van de bundel Ferdinand Domela Nieuwenhuis,
de apostel van de Friese arbeiders, waarvan hij een van de redacteuren was, aan Arthur Lehning
(1988). Met een woordspeling op de titel van Domela’s memoires zei hij: Ik geef U dit boek als
christen aan een anarchist. Op de achtergrond het portret van Lourens Zandstra, voorman van de
socialistische beweging in Leeuwarden (foto: Andries de Moor)
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wier gezin model stond voor Afke’s tiental.70 In 1977 verscheen Socialisten in
soorten (samen met Gerard Nijssen), gebaseerd op de heruitgave van een
protestbrochure van Troelstra. En een jaar later kwam de bundel Er valt voor
recht te strijden uit, waarvoor een serie lezingen voor de NCRV-televisie
uitgangspunt was. In hetzelfde jaar maakte hij ook een heruitgave van Jan
Staps brochure over de geschiedenis van Broedertrouw voor publicatie klaar.
De eigen inleiding bedroeg negentig pagina’s typoscript, inclusief een hoofdstuk van zijn buurman, historicus Douwe Kooistra, over de boeren in de
gemeente Het Bildt.’
In de inleiding van dit nooit verschenen boek71 typeerde Kalma het Friese
socialisme als ‘gelovig én nuchter tegelijk’.72 De predikant wilde in de tijd,
waarin Nieuw Links opkwam, de studentenbeweging steeds verder radicaliseerde en de CPN fikse aantallen studenten trok, met zijn historische
artikelen voor de jongeren een politieke boodschap neerzetten. Voor nu
moest de les uit het verleden worden getrokken: dialoog in plaats van polarisatie, begrip in plaats van zuiverheid der beginselen, en bovenal het centraal stellen van democratie. De ‘volkse’ escapade van de Friese beweging in
de beginmaanden van de Duits bezetting was Kalma goed bijgebleven. In Er
valt voor recht te strijden schreef hij: ‘Er is een tijd geweest, dat volgens hen,
die in de oude SDAP waren opgegroeid, de gloriedagen van Domela
Nieuwenhuis (ca. 1890) een verwarde, half-anarchistische periode vormden.
Wie echter zijn oor te luisteren legt bij de kleinkinderen van de taaie, rooie
rakkers, die dank zij een studiebeurs zich zo niet intellectueel dan toch door
hun luide stemmen breed kunnen maken, die hoort heel andere geluiden.
Domela is hun held, het revolutionaire, toch min of meer anarchistische, dit is
vrijheidslievende socialisme hun ideaal.’73 Hij betreurde het dat de betekenis
van grote figuren als Troelstra en Abraham Kuyper – want Kalma’s toorn trof
ook nakomelingen van de kleine luyden die nu samen met hun rode collega’s
de carmagnole dansten – niet meer werd gezien.
‘Het had anders gekund’, oordeelde Kalma. De mannen van de Friese
Volkspartijmannen hadden in Kalma’s ogen de bruggenbouwers kunnen zijn
naar het religieuze volksdeel. Maar de broederstrijd tussen parlementaire en
anti-parlementaire socialisten en de polarisatie tussen socialisten en antirevolutionairen had daarvoor niet de ruimte gegeven.
Voor de wetenschappelijke bestudering van de arbeidersbeweging, zoals
die in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw opleefde74, had
Kalma weinig belangstelling. Als dominee wilde hij met de geschiedenis
een boodschap brengen. Zijn boodschap bleef de ontmoeting van christendom en socialisme, de dialoog zoals die in De Blijde Wereld tot stand was
gekomen, en werd gepraktiseerd in de vormingscentra van de Woodbrookers.
Daarin paste geen getheoretiseer, waarin de socialistische beweging in
kenmerkende fasen werd ingedeeld en waarbij naar bepalende factoren werd
gezocht.
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Kalma was ook niet de persoon om overzichtswerken op het gebied van de
geschiedenis van de arbeidersbeweging te schrijven. Ik heb hem wel eens
gesuggereerd dat hij het overzichtswerk over de Blijde Wereldpredikanten
moest schrijven. Maar hij verwees me toen naar de reeks reeds door hem
geschreven biografietjes en artikelen. In een bij mijn weten niet-gepubliceerde lezing over de betekenis van de ‘rode dominees’ heeft Kalma zich het
duidelijkst uitgesproken over hun betekenis voor de linkse beweging in
Friesland. Daarin ging hij in op twee vraagstukken: waarom had het
socialisme het eerst in Friesland het karakter van een massale volksbeweging
aangenomen en waarom waren hier al vroeg zoveel rode dominees? ‘Als de
ellende niet meer te dragen is, fungeert de religie als kracht, die van troost,
taak en toekomst spreekt en dit eerste socialisme – het moge dan zeer antikerkelijk zijn geweest – kan moeilijk anders dan als religie worden getypeerd’,
aldus Kalma.75 Hij beschouwde de Friese Volkspartij als een belangrijke
voedingsbodem voor zowel de religieus-socialistische als voor de blauwe
beweging in Friesland. In eerste instantie paste Domela als symbool van de
socialistische beweging, zeker omdat hij martelaar was voor het beginsel,
wonderwel bij wat in de Volkspartij leefde. ‘Het geloof in de Grote Dag der
wrake met de wederherstelling aller dingen raakte de harten van vele
Friezen.’76 Maar diezelfde Friese Volkspartij, die zich tegen de traditionele
kerken keerde, maakte ook vele kerkelijken wakker. Uit de jongere generatie
kwamen de ‘rode dominees’, zowel de Blijde Wereldpredikanten als hun de
christen-anarchistische collegae. Ook die wilden radicaal zijn en leven naar
hun leer. Het was deze eerste generatie die naast het kruis de rode vaan
plantte. Dankzij hen lieten veel SDAP-leden de kerk niet los.
Kalma’s lezing eindigde met een verrassend statement: ‘Het is in elk geval
niet te wijten aan de oude rel[igieus-]Socialisten, dat de P.v.d.A. niet de partij
is, die de Friese Volkspartijmensen rond 1890 hebben gewild en die toch ook
Troelstra voor ogen stond.’77

u
Noten
1 Breuker, ‘Kalma’; Freark Dam, ‘Jacob Jetzes Kalma – ek in Fries. Syn libben yn data,
feiten en boeken’, in: Freonen, 9-15; Bauke van der Veen, ‘Bibliografy fan ds. J.J. Kalma’,
in: In fiemmannich, 19-61. 2 Breuker, ‘Kalma’, 125-126. 3 De yn dizze alinea oanhelle
sitaten binne allegear werom te finen yn de foaropwurden by: Kalma, Dit wiene
ek Friezen, 5 dln. 4 Kalma, Grote Pier, 181. 5 Hellinga, ‘Kimswerd’. 6 Kramer, ‘Doecke
van Martena’. 7 Hellinga, ‘Fryske frijheid’. 8 Hellinga, ‘Doecke Martena’, 50. 9 Van
Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh IV, 649-655. 10 Sa skriuwt Roorda yn syn bekende
brief oan mr. Eko Isbrandi fan 26 maart 1593, dat Willem Loadewyk yn hannen falt en
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fan him iepene wurdt: Tresoar, T 343 (Kolleksje Gabbema), ynv.nr. 176. 11 Wumkes,
Bodders, 161. In gâns behindiger artikel fan Wumkes oer Karel Roorda is earder publisearre yn It Heitelân (1919), 140. 12 Van der Schaaf, Fryske beweging, 285. 13 Kalma,
Roardisten. 14 Friesche Courant 7 augustus 1943. 15 Kramer, Karel Roorda.
16 Foarsafier’t ik neigean kin hat dit Kramer syn lêste publikaasje west. 17 Wagenaar,
Willem Lodewijk. 18 Sjoch bygelyks de stikken fan: M.S.E. Visser, ‘Oan it Ingster. Oer
drs. G. Kramer syn boekje oer Karel Roorda’, De Stim fan Fryslân 4 en 11 jannewaris
1952; en ‘Karel Roorda en syn rjochtfeardiging’, idem 25 jannewaris en 1 febrewaris
1952. 19 Kalma, Dit wiene ek Friezen I, 35. 20 It orizjineel is fan de hân fan Abel Frankena: Tresoar, T 323-01 (EVC) ynv.nr. 787a, nr. 89. Frankena dy’t wol mear fan soksoarte
stikken skreaun hat, moat beskôge wurde as it yntellektuele brein fan de Roardisten. Yn
in oar ferbân hoopje ik dêr werom op te kommen. 21 Kalma, Friese synodeverslagen
1651-1675, vi. 22. Kalma, Classisboek Bolsward-Workum, 12. 23. ‘Deze [annotaties]
hebben soms een subjektief karakter en zijn soms ook wel eens uitdagend gesteld’
(Kalma, Classisboek Franeker, vii). De inleidingen op de bronnenuitgaven bieden eveneens een vermenging van preek en historisch commentaar. Vgl. Kalma, Mensen, 5-7. 24
Vgl. Kuiper, Berg der Waarheid, 22. 25 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, 24 vv.
Kalma geeft zelf een mooi voorbeeld van de grote invloed van de grietmannen ten plattenlande: de grietman van Haskerland, Asse Obbes, was ouderling, kerkvoogd en
mogelijk diaken (Kalma, Classisboek Sneek, xviii. 26 De liefhebbers gingen wel naar de
gereformeerde kerk, lieten hun kinderen doorgaans dopen, maar werden geen lidmaat,
konden dus niet aan het avondmaal gaan en vielen niet onder de kerkelijke tucht.
Geheel duidelijk was dit begrip niet altijd. Op de Franeker classis werd in 1647 het volgende gravamen ingediend: ‘Alsoo het menichmael gebeurt dat onder de personen, die
haer liefhebbers noemen, schuijlen papistgesinde, mennoniten, libertijnen en atheisten, welcke sake int approberen van de beroepingen ten platten lande veroersaeckt
grote difficulteit, soo heeft het classis van Franequer raedtsaem gevonden in sijnodo
voor te stellen ofte het niet tot de meeste dienst van de kercke Godes was streckende,
dat sodanige liefhebbers mochten worden geexcludeert.’ (Kalma, Classisboek Franeker,
161-162). 27 Kalma, Synodeverslagen 1651-1675, iii. De inleiding op dit deel is zonder
meer goed. 28 Ibidem, 94 en 102, nt. 117. 29 Kalma, Synodeverslagen 1676-1700, iv.
30 Bijvoorbeeld, Frijhoff, ‘Histoire de l’église’; Knippenberg, Religieuze kaart, Bergsma,
‘Kerk, staat en volk’; Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis; en
Zijlstra, Geleerde Friesland. 31 Kalma, Grote Kerk, 6. Vgl. Kalma’s opmerking: ‘Wij lieten
reeds zien, dat o.i. de kerk niet apart gesteld kan worden en dat dus ook aan politieke,
sociaal-ekonomische en culturele kwesties aandacht moet worden geschonken’
(Kalma, Classisboek Sneek, ‘Bij de bibliografie’, 533). 32 Vgl. Reitsma, Honderd jaren.
33 Cuperus, Kerkelijk leven, I, 213-225. 34 Vgl. Van Rooden, Religieuze regimes, 24.
35 Kalma, Classisboek Franeker, 10, nt. d. 36. Vgl. Kalma’s belangrijke artikel ‘Voedsterlingen’. 37 Vgl. bijvoorbeeld een belangrijke noot in Kalma, Classisboek Sneek, 203: ‘De
kerkelijken waren haast nog banger voor schulden dan voor dronkenschap. De tegenstanders spraken er schande van, vooral de talrijke Mennisten, die immers geen
betaalde krachten hadden. Vandaar dat de schuldenmakers streng worden aangepakt
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(zo b.v. Hugo Petri, 460)’. 38 Bergsma, Gideonsbende, passim en bibliografie voor de
door Kalma geschreven en door mij benutte boeken en artikelen. 39 Zie bijvoorbeeld
het ‘Woord vooraf’ in Jensma e.a., Universiteit Franeker, 8 over Kalma’s adviseurschap:
‘meer dan van een redactieraadlid verlangd kon worden’. 40 Huizinga, ‘Honderdvijftig
jaar’, 9. 41 Zie Breuker, ‘Jacob Jetzes Kalma’. 42 Kalma, ‘Liefhebbers’, 71. 43 Kalma,
Grote kerk, 107. 44 Kalma, Stellingwerf. 45 Kalma en Kalma Koops, Geestelijke leiders.
46 Kalma, ‘Kerk en het broodoproer’; Kalma, ‘Arbeidersbeweging op het Bildt’, dez.,
Nynke fan Hichtum; dez., Er valt voor recht. Zie verder de bijdrage van Frieswijk over de
20ste eeuw. 47 Kalma, Gerben Colmjon; dez., ‘Harmen Sytstra út syn brieven’.
48 Kalma e.a. (red.), Tinkboek. 49 Kalma en Brouwer (ed.), Winst út forlies. 50 Kalma,
Verzameling artikelen; Kalma, Thet Oera Linda-bok; Brouwer (red.), Encyclopedie.
51 Kalma, ‘Bowring in het Noorden’; Idem, Dit wienen ek Friezen. 52 Jensma, ‘Om de
erfenis van Friso’, 95-99. 53 Kalma (red.), Kent gij?, waarin ook een bibliografie van
onuitgegeven werk,; dez., Fluit en doedelsek; dez., Halbertsma-bibliografy. Ook Kalma,
‘Briefwisseling Halbertsma-Luzac’ is van belang. 54 Kalma, ‘Halbertsma. De man en
syn wurk’. Wat het wetenschappelijk voorkomen van het stuk betreft, het zou me verbazen als er artikelen van Kalma’s hand zouden zijn met een grotere notendichtheid
(80 noten op 10 pagina’s tekst). 55 Kalma, ‘Halbertsma. De man en syn wurk’, 61.
56 Ibidem, 65. 57 Brouwer, ‘Halbertsma’. 58 Eekhoff, ‘Halbertsma’; Jongsma, ‘Halbertsma’. 59 Bijvoorbeeld in Kalma, Leer me ze kennen. 60 In Philologia Frisica geven
Philippus Breuker en Alpita de Jong ontwerpen voor zo’n biografie: Breuker, ‘Skeppe út
ferset; De Jong, ‘Reis’. Zie over het belang van Halbertsma ook het werk van Joep
Leerssen, bijv. diens, Nationaal denken, 92. 61 Binnenkort hoopt Alpita de Jong aan de
UvA op dit onderwerp te promoveren. 62 Zie ook Jensma, Rode tasje, 202-206.
63 In zijn ontwerp voor een biografie van Halbertsma komt ook Breuker tot eenzelfde
conclusie, Breuker, ‘Skeppe út ferset, 69-70. 64 Frieswijk en Gardenier, Vijftig jaar, 3031. 65 Kalma-Koops en Kalma, Klassenstrijd, 60. 66 Kalma, Stellingwerf, 3. Zijn oordeel
over Stellingwerf veranderde in de loop der jaren niet (vgl. diens artikel ‘Oebele
Stellingwerf en de Friese Volkspartij’ van meer dan veertig jaar later). 67 Kalma, ‘Het
Christen-socialisme’, 1. 68 Ibidem, 2. 69 Meertens e.a., Biografisch Woordenboek dl. 9,
XI. 70 Kalma, Nynke fan Hichtum. 71 Hoewel er al een proefpagina was gemaakt,
verscheen het bij De Tille aangekondigde boek niet, waarschijnlijk vanwege het plotseling teruglopen van de markt voor arbeidersgeschiedenisboeken, misschien mede door
de publicatie van mijn zestig pagina’s dikke artikel over de beweging van Broedertrouw
in datzelfde jaar (Vgl. Frieswijk, ‘Broedertrouw’). 72 Kalma, ‘Broedertrouw’, 1.
73 Kalma, Er valt voor recht, 8. Ik kon me dat destijds zelf aantrekken. Kalma noemde
mijn weinig lovende recensie van T. van der Wals proefschrift Er valt voor recht te strijden symptomatisch in zijn beredeneerde literatuurlijst: ‘Het vervelende is, dat klaarblijkelijk noch de jongeren uit het socialistische nest noch zij, die van Gereformeerde
afkomst zijn, de zaak ‘sine ira et studio’ kunnen doen’ (Ibidem, 160). 74 Vgl. bijvoorbeeld in mijn artikel ‘Rüter’. 75 Kalma, ‘Het Christen-socialisme’, 2. 76 Ibidem, 3.
77 Ibidem, 7.
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Een bekeringsgeschiedenis in de Rottevalle (1752)
DOUWE KOOISTRA

In de maand juli van het jaar 1742 bevond een inwoner van de Rottevalle zich
in een weiland buiten het dorp. Daar kreeg hij een religieuze ervaring, die de
start zou blijken te zijn van een bekeringsproces. ‘De Here dede zien en
levendig ondervinden die nare en rampzalige toestand van mijn ziele, dat ik
een rampzalijg en een elendig zondaar was’. Als gevolg daarvan verviel hij tot
‘sugten en schreijen.’ En bij het wakker worden de volgende ochtend constateerde hij: ‘Ag Heere, wat is ’t een onbegrijpelijk goetheijd dat gij mij nog
gespaart heb, dat ik mijn ogen niet in de helle koom op te slaan [...].’ Er volgde
een geestelijk proces, dat een aantal jaren duurde en zich ontwikkelde van
een diep ervaren besef van zonde tot de totale overgave aan de liefde van
Jezus. ‘Zije daar dan Here Here Jesus, sie daar is dan mijn herte. Neemt gij het
dan Here [...].’ En bijna extatisch ervoer hij: ‘Ag wat wierde mijn zijle doen
verslonden in die liefde van den soeten en lieven Here Jesus, ja het bragte mij
als in een heijligen verrukkinge en in een wonderbare nabijheid bij den Here.
Ja het was als off ik boven het aardsche opgetrocken wijrde’. Na zijn bekering
kwam hij tot innerlijke rust. Het behaagde ‘de goede God mij [...] in die soete
lommer van Jesus liefde te laten wandelen. Het was mijn grooste vermaak om
in godts alderheijligste woord te lesen ende de waarheid te ondersoeken en in
godzalijge boeken te lesen’.
Het relaas over de Rottevalster bekering is in handschrift overgeleverd en
wordt bewaard in het archief van de familie Eelkema.1 De woordkeus en de
fasering binnen het bekeringsproces maken duidelijk, dat de schrijver behoorde tot de bevindelijke stroming binnen de gereformeerde (hervormde)
kerk van die dagen.2 Het spreken en ook schrijven over geloofservaringen
behoorden tot de piëtistische groepscultuur. Een deel van de getuigenissen
werd in druk uitgegeven. Dat was vooral het geval met negentiende-eeuwse
bekeringsverhalen. Piëtistische egodocumenten uit de tijd rond 1750 zijn
echter schaars, zeker in Friesland. Het Repertoarium fan egodokuminten
oangeande Fryslân noemt geen enkel.3
Alleen al de schaarste aan piëtistische geschriften in Fryslân uit de achttiende eeuw is een argument voor de integrale publikatie van het Rottevalster
getuigenis. Er zijn echter meer redenen om met interesse naar deze tekst te
kijken. Het handschrift is tot stand gekomen in 1752. Juist in die jaren ging er
een religieuze opwekkingsbeweging door de Republiek die in Nijkerk op de
Veluwe haar hoogtepunt kende in 1749 en 1750. Deze beweging ging niet aan
Friesland voorbij en een aantal predikanten uit de Friese Zuidoosthoek was
bij de Nijkerkse beroeringen betrokken.4 Bovendien is het Rottevalster beke-
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ringshandschrift opgedragen aan de predikant van De Rottevalle, Gerardus
Schortinghuis, de zoon van een bekende en omstreden piëtistische predikant
van het tweede kwart van de achttiende eeuw en ook dat is een reden om aandacht te schenken aan het handschrift en de context waarbinnen het
ontstond.5
De kerkelijke wereld werd in de jaren van de Rottevalster bekering
gekenmerkt door grote verscheidenheid. Er zijn drie hoofdstromen te onderkennen. Op de rechterflank bevonden zich de mensen van de vroomheidsbewegingen, zoals de Piëtisten. De orthodoxen bezetten het centrum terwijl
de aanhangers van ‘verlichte’ ideeën zich op de linkervleugel ophielden.
Bijzonder hierbij was dat de stromingen zich niet beperkten tot één
kerkgenootschap, één land of een bepaalde periode. Zo bestond er al bevindelijke godsdienstigheid vóór de tijd van de Reformatie. Johan Huizinga
bijvoorbeeld constateerde in zijn Herfsttij der Middeleeuwen al een vijftiendeeeuwse ‘sterke godsdienstige aandoenlijkheid.6 In de achttiende eeuw
behoorde een deel van de vromen bij een internationale opwekkingsbeweging
met vertakkingen in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde
Staten.7 Tenslotte beperkte de vroomheidsbeweging zich niet tot een enkele
kerk, de Gereformeerde. Ook mensen uit de Doopsgezinde en Lutherse kerken
konden tot de piëtisten worden gerekend.8 Intrigerend is in dit verband het
initiatief van de Boksumer predikant Henricus Albertus van der Sloot in 1754
die de lekenpreker Bernardus Stoelwinder liet voorgaan in de Boksumer kerk
en de ‘mennonite’ prediker Beets in de pastorie liet ‘oefenen’. Het leverde hem
een scherpe veroordeling op van de klassikale kerkvergadering.9
De bevindelijke stroming kwam voort uit een behoefte tot zelfonderzoek
en reflectie en de aanhangers ervan bepleitten een levenslang bekeringsproces en een voortdurende bezinning op het vormgeven van een geheiligd
leven.10 De calvinistische leer vonden zij kil en verstandelijk. Hen hield de
vraag naar de zekerheid van het geloof bezig en het beleven van religieuze
ervaringen kon die zekerheid bieden.11 Deze vromen of ‘fijnen’, zoals ze wel
werden genoemd, beschikten niet over een eigen kerkelijke organisatie.
Toch waren ze in de samenleving zichtbaar. Ze hielden stichtelijke bijeenkomsten, oefeningen, waarin de predikant, een oefenaar of een gemeentelid
voorging. Daar spraken ze over hun individuele geloofservaringen en hun
vorderingen op de weg van het heil. Binnen hun kring werden stichtelijke
boeken gelezen, vaak over bekeringen en ervaringen op de heilsweg.
Het gedrag van deze ‘fijnen’ werd in de eigen tijd vaak bekritiseerd en bespot
en vaak als schijnheilig bestempeld. Toch bespeurt Van Lieburg in de achttiende eeuw af en toe ook een genuanceerdere houding en een zekere
waardering voor de vromen.12
De orthodoxen van het centrum vertegenwoordigden de calvinistische
traditie. Calvijn en zijn opvolgers hadden in de loop van de zestiende eeuw
hun visie op mens, wereld, Bijbel en God uitgewerkt in een logisch sluitend
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geloofssysteem. In intellectuele confrontaties met andere christelijke stromingen kreeg het systeem een steeds verfijnder uitwerking. De Synode van
Dordt (1618/1619) maakte in de Republiek een einde aan deze ontwikkeling.
De calvinistische waarheid werd daar als het ware gefixeerd. In de orthodoxe
evangelieverkondiging speelde de ‘waarheid’ een centrale rol, waarbij
geloven in hoge mate het voor waar houden van de geloofsleer betekende.
De bijbel fungeerde daarbij ‘als een arsenaal van teksten, die dienden om
leeruitspraken bijbels te legitimeren.13 Met behulp van deze in Dordt geformuleerde geloofswaarheden moesten de calvinisten – die in deze fase van de
80-jarige oorlog de politieke macht al stevig in handen hadden – aan de slag
om het volk voor hun religie te winnen. Dat gelukte maar ten dele. In de
periode 1650-1750 maakte ongeveer 55% van de inwoners van de Republiek
deel uit van de bevoorrechte gereformeerde kerk.14 De rest – nagenoeg
iedereen maakte deel uit van een kerkelijke groepering – was rooms-katholiek, lutheraan of doopsgezind.
Ter linkerzijde bevonden zich de mensen, die kritische vragen stelden bij
de ‘waarachtige en volkomen leer der zaligheid’ van de calvinisten.
Geïnspireerd door filosofen als Descartes en Spinoza twijfelden zij aan de letterlijke waarheid van de bijbel en ze bepleitten een grote rol voor de
menselijke rede naast de goddelijke openbaring in zaken van het geloof.
Ook de rationalistische stroming beperkte zich niet tot de gereformeerde
richting.15 Dat was ook in Friesland het geval. In een bijeenkomst van de gereformeerde classis Leeuwarden in 1750 klaagde een commissie over twee
recente geschriften van de publicist en Lutherse predikant in Leeuwarden
Ph. Statius Muller, waarin deze zou spotten met de orthodoxe leer van de
wedergeboorte ‘als geestdrijverij en harsenschimmen’.16 Statius Muller
noemde de werking van de Heilige Geest ‘dweeperij’ en hij betoogde dat God
nergens van mensen eiste een waarheid te geloven die de ‘reeden te boven
gaat’, aldus de classis.17
De orthodoxe hoofdstroom van de bevoorrechte gereformeerde kerk
moest betrekkelijk werkeloos gadeslaan, wat er zich ter linker- en ter rechterzijde afspeelde. Politieke machtsverhoudingen bepaalden de ruimten, waarbinnen de gereformeerde kerk kon opereren. Een gevolg daarvan was, dat het
systematisch tegengaan van onorthodoxe opvattingen binnen de eigen kerk
uiterst moeizaam en vooral onvoorspelbaar verliep. De lotgevallen van het
boek Het innige Christendom door Wilhelmus Schortinghuis, gepubliceerd in
1740, zijn een voorbeeld uit vele. Een theologisch werk moest worden ‘geapprobeerd’ door een kerkelijke vergadering. Dat ging voor Het innige Christendom in het gewest Stad en Lande gepaard met veel strubbelingen, totdat het
provinciale bestuur in 1743 – het boek was aan zijn derde druk toe – besloot,
dat het mocht verschijnen. Het gewest legde alle betrokkenen in deze een
perpetuum silentium (eeuwig zwijgen) op. Enkele jaren later wees de classis
Deventer het boek af. Daarna verzocht ook de Overijsselse synode het
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bestuur van dit gewest het boek te verbieden, en dat laatste geschiedde.
Verzoeken aan andere provinciale synodes leverden geen adhesie op. In een
aantal gevallen legden de gewestelijke overheden aan de synodes een afwijzend standpunt op ten aanzien van een verbod. Tenslotte trokken in 1750 ook
de Staten van Overijssel het verbod van Het Innige Christendom in.18 In Friesland praktiseerde classis Zevenwouden een silentium. Het notulenboek
meldt in juni 1748: ‘Het boek van Schortinghuis wordt gehouden voor
gepasseerd.’19
Ook in Friesland bestond rond 1750 pluriformiteit op het terrein van de
religie, althans in de praktijk van het dagelijkse leven. Formeel bestonden er
echter de ‘bevoorrechte’ (gereformeerde) kerk en de ‘getolereerde’ kerkelijke
gemeenschappen zoals die van de Rooms Katholieken, Doopsgezinden en
Luthersen. De gereformeerde kerk was nauw verbonden met de provinciale
overheid. Publieke functies stonden slechts open voor belijdende lidmaten of
tenminste ‘liefhebbers’ van de gereformeerde religie. De overheid betaalde
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een deel van de predikantstractementen en droeg de kosten van de provinciale kerkvergaderingen waar ze eigen vertegenwoordigers naar toe zond.20
Een indirecte relatie tussen overheid en kerk liep via de de eigenaars van
de ‘stemhebbende’ boerderijen. De plattelandselite, die de meeste van deze
boerderijen in bezit had, koos niet alleen de meerderheid van het provinciaal
bestuur, maar beriep tevens de gereformeerde predikanten in de dorpen waar
ze grond bezat. 21 Op deze regel bestonden enkele uitzonderingen, zoals in
‘t Dorp Rottevalle: alwaar, ingevolge de vergunninge van ’s landts Staaten,
in de jare 1724, (toen dit dorp eerst is aangelegt,) de kerkeraad een vrij beroep
heeft.’22
In deze kerkelijke situatie bleek enige ruimte voor bevindelijke opwekkingsbewegingen, zoals die zich voordeden in de jaren rond 1750. In de Republiek werden zij vooral bekend als de ‘Nijkerkse Beroeringen’. In de herfst van
1749 bracht de predikatie van de plaatselijke predikant mensen er toe publiekelijk en vaak luidkeels te jammeren over hun zondige staat en de predikant
moest alle pastorale zeilen bijzetten om hen te overtuigen van mogelijke vergeving en toekomstige zaligheid. De prachtige bundel artikelen Een golf van
beroering behandelt deze gebeurtenissen uitvoerig.23 Ook in Friesland speelden zich emotionele taferelen af in en rond de kerk, zoals in Drachten.
In 1750, ‘in het laatst van dit jaar kwam een bijzonder oproer in Dragster Kerk
onder de Predikdienst zoo dat Siebe Gurbes met zwaarder stemme in versuchtinge uitbrak’ en in januari van het volgende jaar ‘dat een Jongeling
Johannes Teunis weder uitbrak met luidbare stemme zoo dat Helenius van de
Predikstoel Riep brengt hem uit de Kerk omdat het wanorde gaf onder de
Predikatje Joh 6 vs 37. 24 Ook in Gorredijk ontstond rumoer in de kerk tijdens
de dienst van de plaatselijke predikant Jacobus Engelsma. Marten Jans uit
Lippenhuizen deed verslag in een rijmstuk dat in Heerenveen werd uitgegeven. Al jaren had de predikant zijn werk gedaan, vertelt Marten Jans25:
Maar siet het meeste volk; dat bleef alsnog gerust
Al verrigt hij zijn dienst; met yver en met lust
Maar als men vijftig schreef; boven seventienhondert
Begint hier een gewoel; hetwelke veel verwondert
De laaste maand of twee; van het verlopen jaar
En nu int volgende; van een envijftig klaar
’t Schijnt of des Heeren geest; hier nu begint te werken
En of hij nu het woordt, met sijne kragt gaat sterken
Te minsten een geschrei en dat gans ongemeen
Wort in de kerk gehoort; en dat van groot en kleen
Het zwakke vrouwgeslagt; en kinders klein en groot
Die weenen overluyt; als uyt een hoge noot
Een deerlyk handgewring; met klagen en met kermen
Ja dat ist niet alleen; men sieter veel besterven
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Die schijnen wonder slap; ja slap aan al haar leden
Soo datse niet een voet; op aarde konnen treden
Ja wat een vreemd geschud; en trillen van de leeden
Als of de koortsen fel; haar op het veld te reden
Men siet ô wonder groot; men siet ’er veele beeven
Ofse den lesten snik; op heden souden geven.

Kwamen in Drachten en Gorredijk kerkgangers tot religieuze activiteit, uit
andere dorpen uit de Friese Zuidoosthoek trokken in de zomer van 1750
predikanten naar Nijkerk. Daar keken ze naar wat er zich afspeelde en
assisteerden ze de plaatselijke predikant, die de emotionele reacties van zijn
gemeenteleden bewust had opgeroepen. Weer thuis stimuleerden zij in hun
gemeenten nieuwe opwekkingen.26 Het betrof hier Henricus Couperus,
predikant van Oudehorne-Nijehorne c.a., Gaius Nicolaides van HemrikLippenhuizen, Johannes de Jonge van Ureterp, en ook wordt Nicolaus van
Waning genoemd die in 1755 als predikant naar Nijega-Opeinde zou komen.
In datzelfde Nijkerkjaar 1750 kwam Gerardus Schortinghuis, zoon van een
bekende en omstreden bevindelijke predikant, naar De Rottevalle.
Een voor de hand liggende vraag die kan worden gesteld, is: bestond er in de
Friese Wouden rond 1750 een brede stroming van piëtistisch geloof.
De woelingen lijken erop te wijzen, evenals de activiteiten van de hiervoor
genoemde predikanten.27 Maar er waren meer tekenen van piëtisme. Ook de
predikant van Drachten rond 1750 was een bevindelijk geloof toegedaan.28
Het lijkt er zelfs op, dat er in een aantal plaatsen predikanten om hun opvattingen werden aangesteld. Bijvoorbeeld in Oudehorne-Nijehorne, waar in 1750
Hermannus Pols, predikant van Zwartsluis, de overleden Henricus Couperus
was opgevolgd. Ook in dat dorp hadden woelingen plaats.29 Intrigerend is ook
het vertrek naar het Oostfriese Bunde van Bernardus Venekamp, de voorganger
van Nicolaus van Waning in Nijega-Opeinde.30 Bunde ligt vlakbij Weener, de
plaats van de bekering van Wilhelmus Schortinghuis. Ook de opvolging van
Gerardus Schortinghuis in de Rottevalle kan wijzen op het bestaan van een
piëtistisch netwerk. Frederik van der Sloot, de zoon van de al genoemde
Boksumer voorganger Henricus Albertus van der Sloot, werd daar de nieuwe
predikant. Misschien werden er ook huwelijken gesloten binnen dit netwerk,
zoals dat van Agnesia Aleida Pols met Sybius van Andringa, predikant in
Beetsterzwaag (21 september 1760, bevestigd in Oudehorne-Nijehorne).31
Daarmee lijkt een bevestigend antwoord gegeven te kunnen worden op de
vraag naar het bestaan van piëtistisch geloof in de Zuidoosthoek van Friesland.
Het is niet duidelijk of er van de kant van de stemgerechtigde grondbezitters
sprake is geweest van bewust benoemingsbeleid. L.H. Bouma gaat uit van rechtzinnigheid onder de gewone mensen en denkt: ‘nei alle gedachten hat de adel
tige rekken hâlden mei de smaak fan har hierders en oare gealju. It kin ek wêze
dat de hegerein dy’t it hjir foar it sizzen hie, wat oars wie as yn de oare hoeken’.32
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Ook de gereformeerde kerk van de Rottevalle kreeg met Gerardus Schortinghuis, de zoon van de bekende Wilhelmus Schortinghuis, een piëtistische
voorganger. Hij werd beroepen door de kerkenraad, waarin betrekkelijk welgestelde lidmaten zitting hadden.33 Het is niet duidelijk of de grietmannen
van Achtkarspelen, Smallingerland of Tietjerksteradeel – de Rottevalle lag in
deze drie gemeenten – zich met het beroepingswerk heeft bemoeid.34
De nieuw gekomen predikant heeft zelf het verslag van zijn intrede in de
Rottevalle opgeschreven in de kerkenraadverslagen.35 Hij werd op 20 september 1750 in een kerkdienst ‘bevestigd’ door vertegenwoordigers van de classis.
‘De oplegginge der handen is geschiet door de vader van den bevestigden de
Eerw. Heer Wilhelmus Schortinghuis pred. in Midwolda in ’t Oldampt, die
zulx met tedere andoeningen zijnes herten en uitstortinge van vele dierbare
zegenwenschingen verrigtede’. De zondag daarna hield Schortinghuis junior
zijn eerste preek in de Rottevalle over Ephezen 3:8, (‘Mij, den allerminste van
al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het
Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,’). ’s Middags ‘deed’ Schortinghuis senior ‘een gepaste en zielroerende leer-reden over
1 Chronieken 28:20’ (‘En David zeide tot zijn zoon Salomo: Wees sterk, en heb
goeden moed, en doe het, vrees niet, en wees niet verslagen; want de HEERE
God, mijn God, zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, en Hij zal u niet verlaten,
totdat gij al het werk tot den dienst van het huis des HEEREN zult volbracht
hebben’).
Enkele maanden na de intrede van Gerardus Schortinghuis overleed
Wilhelmus Schortinghuis. Gerardus werd nu de spil van het gezin. Uit de
bijgehouden kerkelijke stand blijkt dat de zuster van Gerardus, Aleida, in de
Rottevalle kwam wonen in 1750 en dat zijn moeder in 1752 overkwam uit
Midwolda ruim een jaar na de dood van Schortinghuis senior. Waarschijnlijk
kwamen de broers van Gerardus met haar mee tot ze (theologie) gingen
studeren. Aleida trouwde in 1759 in de Rottevalle.36
Zo begon Gerardus Schortinghuis – de kleinste predikant van Friesland,
wat statuur aangaat, aldus de Stads- en dorpskroniek van Friesland37 – zijn
werk in de Rottevalle. De notulen van de kerkenraad melden weinig bijzonders. Zij gaan vooral over tuchtgevallen, benoemingen van ambtsdragers en
financiële kwesties. Toen Schortinghuis in 1761 van gemeente veranderde,
maakte hij een lijst met (belijdende) lidmaten. Het waren er in totaal 102.
In 1735 telde de gereformeerde gemeente 80 lidmaten, in 1783 nog 59.
Het ziet er naar uit, dat zijn werk op het punt van de aanwas van lidmaten
succesvol geweest.38 Het is overigens ook mogelijk dat het grote aantal belijdenissen sommige piëtisten heeft doen twijfelen aan de zuiverheid van de
leer van Schortinghuis junior.
Van Gerardus Schortinghuis is een preek bewaard gebleven, die inzicht
geeft in de inhoud van het geloof van de piëtisten. Het betreft de lijkrede ter
nagedachtenis van Esaias Hillenius, predikant in Drachten.39 Schortinghuis
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vertelt in de preek over zijn overleden collega: ‘in dien tijdt [toen hij theologie
studeerde, DK] behaagde het den Heere ook onzen overledenen, die al vroeg
eenigen indrukken Godts in zijn gemoed gehad, en wel dikwijls om wijsheid
en bekeeringe gebeden hadde, nader aan hem zelven bekent te maken en
hem krachtdadig te overtuigen en te bekeeren, doende hem die zaken en
waarheden, welke hij in de letter begrepen en geleert hadde en nog leerde, op
het ligt van Gods geest zien en kennen, en de kragt daarvan in zijin harte
ondervinden, en hem bezonder inligtende en inleidende in den weg des
geloofs, om als een elendige tot Christus, als de eenige oorzaak van heil, leven

Rottevalle en omgeving (Nieuwe Caert van Friesland, 1739)
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en zaligheid, te vlieden om in hem gevonden te worden en door hem tot Godt
te gaan, en teffens om, gelijk hij den H Jesum hadde aangenomen, ook alzoo
in hem te wandelen.’40
Voor piëtisten heeft een bekering een aantal kenmerken. In de eerste
plaats vindt zij plaats op een aanwijsbaar moment of in een aanwijsbare
periode, waarin iemand zich bewust wordt van Gods genade. In de tweede
plaats is een bekering het gevolg van het ingrijpen van God en soms blijkt de
kracht daarvan uit allerlei fysieke verschijnselen. In de derde plaats geeft een
bekeerling zich over aan Jezus en ten vierde verandert de opvatting over allerlei zaken, de ‘bevindelijke’ kennis komt in de plaats van de ‘letterlijke’.
Een bekering behoeft zich niet te beperken tot een eenmalig gebeuren, maar
kan zich herhalen. De bekering is dan een proces, een ‘weg des heils’ met
verschillende aan uiterlijke kenmerken herkenbare ontwikkelingsstadia,
‘geloofsgestalten’.
Piëtistische bekeringsverhalen vertonen in het algemeen een opvallende
homogeniteit, stelt Van Lieburg, die de verklaring voor dat verschijnsel zoekt
in de gemeenschappelijke theologische opvattingen over Gods handelen die
achter de verhalen schuilgaat.41 De bekering wordt in de verhalen vaak voorgesteld als een weg die een mens gaat en waarop God regelmatig corrigerend
optreedt. Deze weg verbeeldt de verschillende stadia die een mens doormaakt op de heilsweg. Bovendien willen de verhalen duidelijk maken dat de
religieuze ervaring ver uit gaat boven de leerstellige kennis. Het geloof is een
zaak van het hart, niet van het hoofd. De piëtistische bekeringsverhalen hebben zo een belangrijke communicatieve functie binnen de groepscultuur.
Zij verbinden de theologische waarheden met de gevoelens van mensen, ze
worden gebruikt om uiting te geven aan religiositeit en bieden tegelijk een –
door anderen te gebruiken – norm voor een ‘zaligmakend geloof’.
Het normatieve aspect van bekeringsverhalen kan in het geval van de
Rottevalle en Schortinghuis aanleiding zijn tot een interessante speculatie.
Waarschijnlijk heeft de komst van Schortinghuis junior grote indruk gemaakt
in piëtistische kringen in de de Zuidoosthoek van Friesland. Sommige mensen zullen hoge verwachtingen hebben gekoesterd, anderen zagen hun
leidende positie binnen de subcultuur bedreigd. En toen Gerardus Schortinghuis minder ‘zwaar’ op de hand bleek te zijn dan zijn vader – zie de hoge
aantallen belijdenissen – , hebben piëtisten daar onderling over gesproken.
Het verhaal over de bekering kan dan veel meer hebben betekend dan alleen
maar een getuigenis. De verteller kan hebben gewaarschuwd voor verwatering van de leer, maar hij kan zich ook boven Schortinghuis hebben willen
verheffen met een voorbeeld van een ‘echte’ bekering.
Zonder speculatie kan worden gesteld dat het bekeringsverhaal van de
Rottevalle vertelt van de ‘toe-eigening’ van het heil van een inwoner van dat
dorp, maar dat het tevens duidelijk maakt dat er in de streek waar hij woonde
een groepscultuur heeft bestaan waarbinnen een verhaal als dit kon ont-
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staan, kon worden geschreven en kon functioneren. Eerder in deze inleiding
werd het bestaan van piëtisme in de Zuidoosthoek geconstateerd zowel bij
gewone mensen als bij predikanten. Uit het feit van het ontstaan en uit de
inhoud van een verslag als hier weergegeven, kan bovendien worden afgeleid
dat de piëtistische subcultuur een vrij grote omvang heeft gehad. Het is
tenslotte niet uitgesloten dat het piëtisme in Friesland een veel grotere
geografische spreiding heeft gekend dan de Friese Zuidoosthoek.
Het bekeringsverslag uit de Rottevalle draagt geen titel, wel vermeldt het
eerste blad dat het geschriftje, ‘dit werkien off opstel dat ik gemaakt heb van
mijn bekerijnge’, is opgedragen aan de ‘zeer Hooggeleerde Heer Geradus
Schortinghuis zeer godzalige leeraar in de gemeinte Jesus Christus in de
Rottevalle.’ Het verslag vermeldt geen schrijver. In het archief Eelkema
bevindt zich een stuk in hetzelfde handschrift, waarbij als schrijver wordt
genoemd ‘Een liefhebber der waarheid R. E. doen woonagtig in de Kooten’,
gedateerd 11 april 1752. Helaas blijkt deze R.E niet dezelfde te zijn als Rienk
Eelkes, de stamvader van de familie Eelkema.42 Dat blijkt uit een andere,
eveneens religieus getinte tekst in het familiearchief, dat is geschreven door
Rienk Eelkes en een volstrekt ander handschrifgt vertoont.43
De bekering in de Rottevalle waarvan verslag wordt gedaan verliep in
fasen en duurde ongeveer 10 jaar. In deze periode maakte de bekeerling verschillende gestalten door. Eerst schonk God hem het besef zondig te zijn.
Daardoor geraakte hij in de gestalte van zuchten en schreien over de zonde.
Vervolgens was het alsof hem gezegd werd dat hij een heel ander mens moest
worden. Daarom stortte hij zich op het ‘waarnemen der middelen’ van genade. Hij ging dus naar de kerk, naar religieuze bijeenkomsten, hij las in de
bijbel en formuleerde zijn eigen gebeden. Bovendien vermaande hij zijn
medemensen. Dat bracht hem in de gestalte van de ‘weg van eigen kracht’.
Het koste veel moeite om van die gestalte los te komen. Door een ingeving
reisde hij naar de kerkdienst in een ander dorp en daar ‘wierde ik zeer sugtende’, al voor de dienst. Van de preek werd hij ‘benaut en bevreest’, want de
boodschap ervan deed hem beseffen dat al zijn ijveren voor de Heer niet meer
dan ‘eigen werk’ was. En de beste goede daden, zo leerde zijn bijbelstudie
hem, waren niet anders dan een ‘wegwerpelijk kleed’. Hij realiseerde zich nog
weinig gevorderd te zijn op de weg des heils en verviel tot een staat van machteloosheid en ellende. Toch kwam hij weer tot gebed om genade en door Gods
geest werd hij gewezen op de noodzakelijkheid deel te krijgen aan Jezus en zo
geraakte hij in de gestalte van de begeerte naar Jezus. Maar de zonden bleven
zwaar drukken totdat Jezus zich aan hem openbaarde met de belofte van rust
voor de ziel. Nog was de last van de zonde niet verdwenen en weer moest God
ingrijpen en die leidde hem deze keer in een staat van verrukking en nabijheid bij de Here.
Rest nog de vraag hoe authentiek het verhaal is. De datering van het
bekeringsproces dat duurde van 1742 en 1752, suggereert dat het verhaal echt
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heeft plaats gevonden. Een dergelijke functie heeft de vermelding van geografische gegevens nog meer. Het eerste ingrijpen van God vond plaats,
toen de bekeerling zich bevond ‘op het stuck lant dat het Bijl genaamt wort’
(nog steeds is Het Bildt een landnaam tussen de Rottevalle en de Leijen). Ook
het dorp waar hij bij de kerk ‘zeer sugtende’ werd, wordt met name genoemd,
evenals de predikant die toen voorging. Het ging om Drogeham en
ds. Jodocus Heringa die daar van 1741-1782 stond. Maar, datering en
situering horen bij piëtistische bekeringsverhalen en zouden kunnen zijn
ingepast in een bestaand verhaal.
De tekst zelf van deze bekeringsgeschiedenis, die hierna stilzwijgend genormaliseerd wordt weergegeven, wijst het meest op oorspronkelijkheid.
Deze vertoont duidelijk de kenmerken van een op schrift gestelde gesproken
tekst van Friese komaf, zoals het volgende voorbeeld laat zien: ‘Eindelijk
kwam mij te binnen dat ik mij eens wat verluchtigen of verdievederen moste.
Anders dachte mij, konde ik niet lang leeven, ik soude zo haast aan de tering
raken. So geseid, so gedaan. Ik ging eens na de bueren.’44

u
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Ongetiteld document
Zeer hoog geleerde heer Geradus Schortinghuis
Zeer godzalige leeraar in de gemeente Jesus Christus in de Rottevalle,
Ik, U.E. gerijnge en zeer toegenegene vriend.
Dit werkien off opstel dat ik gemaakt heb van de weg van mijn bekerijnge die
de Heere met mij gehouden heeft koom ik U.E. op te dragen op dat gij het
muigt ondersoeken off het regt is. De Heere geeff er u ligt toe. // // Doorgront
mij o God ende kent mijn herte. Beproeff mij ende ken mijne gedachten ende
ziet off bij mij een schadelieken weg zij ende leidt mij op den eeuwigen weg
ps. 139:23.
Het is bijnaa tien jaren geleden, doe men schreeff 1742 de maant julius,
dat de Here mij eerst kwam te ontdecken en mij mijne sondige toestant onder
het oge kwam te bringen en dat wel op een heel exterordinare en onmiddelbare wiese.
Vereerst zoo is het geschiet dat ik ben gekomen agter de Rottevalle op het
stuck lant dat het Bijl genaamt wort. // // Daar kwam de Here mij klaar voor
om mij te o[nt]decken wat ik was, namentlijk een zeer elendig mijns. Want de
Here dede zien en levendig ondervinden die nare en rampzalige toestant van
mijn ziele, dat ik een rampzalijg en een elendig zondaar was, vervreemt vant
leeven Gods, jaa dat ik een godloos booswigt was en dat ik Gods h. wijllen en
geboden overtreden hadde. Soodat het mij dede uitroepen dat ik niet anders
weerdig en verdient hadde als eeuwige hel en verdoemenisse. En dat als ik zo
bleeff en zo kwam te sterven dat ik dan ook voor eeuwig van God verstoten
soude worden. Dat gesigte bleeff mij dien geheele dag bij, zodat ik // // dien
gehelen dag in mijn eensaamheit omgijng. En anders niet veel dede als
sugten en schrejien en die nagt waar het niet beeter.
Des morgens opkomende, verwonderde ik mij zeer en het dede mij uitroepen: Ag Heere, wat is ‘t een onbegrijpelijk goetheijd dat gij mij nog
gespaart hebt, dat ik mijn ogen niet in de helle koom op te slaan en mij niet
als een proij des duevels hebt uitgeworpen. Dat zo zijnde, rakte ik wat aan het
werken. Hetwelke ook niet veel val hadde. Dat duurde ettelijke daagen dat ik
soo ommeging.
Eindelijk kwam mij te binnen dat ik mij eens wat verlugtige off verdievederen moste. // // Anders dagte mij, konde ik niet lang leeven, ik soude zo
haast aan de tering raken. So geseid, so gedaan. Ik ging eens naa de bueren.
Ik kwam mij te vervogen bij het geschelschap van weereldse mijensen, die
anders niet handelden en spraaken als van idelheden en weereldse saaken.
Maar dat gaff mij doe geen verkwikking, maar in tegendeel, so deed ‘t mij al
deste meer tot droefheid en tot schamte verwecken. En het koste mij daarnaa
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wederom vele tran[en]. Want de wrekende geregtigheid van God over de
zonde konde ik klaar inzien, en dat maaktte mij verschrikt. // //
Ook liet de Heere mij min magteloosheid klaar beschou[wen], zoodat het
mij menigmaal dede uitroepen: Ag Here wat moet ik doen om zalig te worden,
Handel. 16:30. Dat duirde soo bena 12 A 13 wieken dat ik in die staat bleeff.
Maar doen was het alsoff het mij geseid wierde datter een geheel ander mijns
moeste in ‘t voorschin komen. Ik moeste de mijddelen al veel trouwer waarnemen en, daarmet doen aan ‘t werken. Ik bijgoste de middelen eernstig waar
te nemen. Ik ging neerstig te kerke, kattegesatien en oeffeningen nam ik trou
waar. Ik begon ook uit mij selven te bidden // // sonder een formelijrgebed
meer te gebruken. En ik las veel in Gods woort en in godvruigtig boeken en ik
vermaande mijn volk geduerig eerenstig met veel tranen en ook andere mensen, als ik er met schik bij konde komen. Ende dat maaktte mij al een grote
christen in mijn eigen ogen, want ik hadde weinig bekomernessen over mij
selven.
En so liet de Here mij langer dan drie jaren wandelen in de weg van eigen
kragt, zoodat ik in die tijd niet veel gevordert hadde in de genade. Maar ik
hadde dien tijd van 3 jaar veel geworselet. Daarna behaagde het de Here eens
op een zondag en morgen// // om mijn herte te doen bepalen na de Droge
Ham, om den weleerwadigen domni Heeringa eens te hooren. Daar komende, zo wierde ik zeer sugtende. In de kerk komende leide de Here mij tot het
gebet. Biddende so geschiede het dat de Here mij wonderlijk bij min herte
kwam te bepalen. Ik smeektte de Here fieriglijk en dat met veel vloeienge van
tranen. De Here mogtte mij dog in die waarheid leiden en mijn herte dog
vatbaar en vrugtbaar maken als hij het herte van Lijdia gedaan hadde, en so
voorts. En de Here die goet is weet ook alle dingen op zijn tijd te schikken en
klaar te maken. Domenij Heringga kwam sijn tex te nemen uit die woorden:
// // Mijn zoone geeff mij u herte. Daar kwam domenij dat alles aan te tonen
hoeverre dat het gaan konde met de mens dat hij nog noit zijn herte waar quit
geworden. En hoe verre dat hij hem wel in dat werkverbont konde verslaven
en daar de zalijgheid komen op te bouwen en nooit geleert hadden als godlose haare herten aan Jesus over te geven en op te dragen. En dat al verder uit
te breiden en dat met veel aandrang van woorden, te lang om te verhalen.
So, dat de Heere die woorden die domenij Heeringa dede mij op mijn herte
deden drueken, soodat ik doen zeer benaut en bevreest wierde. Want, dagt ik,
al mijn werk is nog maar geveijnsdheijd,// // off tenminste maar een eigen
werk. Daarop raaktte ik aan het schreiien en aan ‘t kermen, niet weetende wat
te sullen doen. Dat duirde soo al een ettelijke dagen dat ik soo ommeging, dat
ik niet wiste wat ik doen soude.
Doen gebuirde het eens op een sekere tijt dat het was als ofte ik eens
bepaalt wierde om eens in de biebel te leesen. Ik, de biebel opende, daar
kwamen die woorden mij voor Galaten 3:11, daar den apostel seid dat door de
werken der wet geen vlees konde behouden worden en zo ook Rome: 3:20.
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En daarbij gaff de Heere mij dese woorden nog dat al mijn beste woorden
niet, mijn beste werken niet // // anders waren als een wegwerpelijk kleed.
Daar lag ik doen geheelijk tegen de grond. Ag Here, riep ik, waar sal ik dan den
hemel op inwagten. Want nu sien ik klaar dat ik nog mis ben, dat al mijn
werken nog maar eigene werken waren, soodat ik met al die werksaamheden
nog moeste verloren gaan en daar nog mede na de helle toe. Want ik wiste niet
van dat hertelijke uitsijn, wagten, verlangen en reikhalsen na Jesus en besonder die hertelijke overgave van min herte aan Jesus en dat quiet // // worden
van min hert, daar wist ik niet van, daar kond ik niet bij. Dat maakte mij doen
zeer verlegen en onrustig en zeer bekommert, soodat ik daar veele dagen en
nagten onder lag te worselen. Ik zag mij van alle kanten elendig, magteloos en
raadeloos. Ik riep menigmaal met de stokbewader uit, ag lieve here wat moet
[ik] doen om zalig te worden, Hand: 16:30. Ja, het ging so verre met mij dat ik
mij met de verlorene zoon geheel als aan het ende sag en soo ver gaan moeste. De zonden stonden toen voor mij als bergen. De wrekende geregtegheid
Gods druikte mij op het herte, zijne vleckelose heiligheid dede mij als ‘t waare
tegen de grond slaan. Daar lag ik doen, ik kroop om als een worrem. // //
Ik dorste mijn ogen met die tollenaar niet opslaan na den Heemel. Maar ik
riep uit, Ag Heere Here, wilt dog niet handelen na de stringheid uwer geregtegheijd met mij, onweerdig en elendig sondaar. Maar Heer zijt mij dog
genadig. Here Here genade genade. Here genade en geen regt. En so raakte ik
alsdoen geheel van mij selven. Een wein bij mij selven komende, begon ik
wederom uit te roepen, Ag Here, help mij dog, en wies gij mij dog een weg aan
om behouden te worden en reddet gij dog mijn ziele uit de klaue des duevels
ende uit de magt der duisternisse. Ag Here, koomt dog en helpt mij arme
zondaar dog uit mijne benautheid, off ik moet // // vergaan. Na lang zugten,
schreijen en bedelen voor Gods genadentroon, toen was het alsoff God
mij door zijne geest kwam aan te wiesen de dierbaarheid en ziene noodzakelijkeijdt van Jesus. Dat kwam mij doen aan mijn herte dat ik dien moeste
hebben, soud ik eeuwig behouden worden. Nu dat gesigte liet mij niet ledig,
mar dat maaktte mij regt werksaam. Ag, riep ik, had ik hem maar tot mijn
deel. Ik hadde soon ernstigen begeerte na hem, ik zugte na hem, ook schreid
ik na Jesus en mijn verlangen was so sterk na Jesus soodat er doen niets in de
weerelt was dat mij soo dier aan ‘t herte kwam als Jesus.// // Ik agte doen
duesent wereldden so veel als Jesus. Ag, ik begeerde den gehele Jesus, ja ik
begeerde Jesus niet alleen tot vergevinge der sonden dien mij doen so benouden off benout maakten, maar ik begeerde hem ook tot heijligmakenge, om
ook heilig voor Jesus te leven. Ik kwam Jesus toen ook aan te zien als
propheet. Doen was dat min geduerige biddinge, Ag Here Jesus, leert gij mij
dog uwe weegen en leijd mij dog daarin. Ik sag Jesus aan als hogepris[ter], Ag,
Here Jesus mogt ik u dog hebben tot versoeninge van mijn lelike en stinkende
zonden en misdaden. Ik sag Jesus aan als koning, Ag, riep ik uit, Here Jesus,
regt // // gij dog u troon in mijn gebroken herte op. Ag, wat was dat alles
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begeerlijk wat aan Jesus was voor mijn ziele en zo was dat mijn geduerge
zugten en bidden tot den Here, dat ik dog so elendig niet blieven mogte, maar
dat ik dog deel aan die dierbaren Here Jesus mogte hebben. En dat wel hoe
eerder hoe liever en hoe heiliger hoe liever en hoe folmaakter hoe liever.
En so bleeff ik in die gestalte omtrent een jaar lang eerdat Jesus hem
selven kwam te openbaren aan mijn ziele. Nu, dese openbaringe die de Here
dede aan mijn ziele, die was geheel anders als hij doet aan de weerelt. Want de
Here kwam hem aan mij te ontdecken als ik mij vond in een zeer nare toestand na de ziele. Want mijn zonden kwamen // // mij weederom voor als
bergen. Daarentegen soo gevoelde ik mijn eigen magteloosheid en mijn
onbekwaamheid om mij selven daaruit te kunnen redden nog verlossen,
zodat de nootzakelijkheid van de Here Jesus mij daar toe notzakelijk was.
En dat maakte mij erst regt verlegen en radeloos bij mij zelven zodat ik doen
kwam uit te roepen, Ag Here Jesus help mij dog, off ik moet voor eeuwig
omme komen. En dat met meer, aanhoudende smeekwoorden die ik nu niet
kan noemen.
Ik, zo leggende te worstelen met biddingen en smekingen, zo kwam de
Here Jesus hem selven te openbaren aan mijn ziele en // // dat wel met deze
woorden uit Matte 11: 28, Gij die belast ende beladen zijt koomt tot mij, ik sal
u ziele ruste geven.
Nu, dese woorden gaven een kleine verkwikkenge aan mijn ziele en dat
verweckte in mij eenen verwonderinge, sodat ik moeste uitropen, Ag Here,
wilt gij mij hebben, sulken booswigt als ik ben. Here, hoe kan dat zijn dat gij
na mij wijlt ommezijen, ik die in sijgselven niet meer ben als een doode
hondt. En soo kwam ik als in een grote verwonderring, en dat wel in mijn
eigen niet weg te sinken zodat de woorden Iops doen plaatse kregen in mijn
ziele, Jop 42: 5,6 Met ‘t gehoor der ore heb ik u gehoort, maar nu ziet u mijn
oge, daarom verfoeie ik mij ende ik hebbe berou in stoff ende in aske. // //
Ja het was als ofte ik in de liefde van Jesus verslonden worde en ik kreeg lust
tot heiligheijdt int binnenste om heilig voor Jesus te leven.
En so bleeff ik bijna in die toestant den tijd van een fandels45 jaar.
Doen raakte ik weder om in een seer nare toestandt want ik werde so dodig,
so lusteloos, eerloos dat het niet te seggen is en het was als ofte de Here zijn
aangesigte voor mij kwam te verbergen. De liefde Godts dien ik hadde in
Christum waar als ofte geheel uit mijn herte kwam te verdwienen soodat het
mij dede uit // // uitroepen de Heere heeft mij vergeten, de Here heeft mij
verlaten Jes. 49:14. Ende daar volgden doen nog so veele swarigheden ende
bekommerengen uit voort, soo dat se onnomelijk veel waaren en soo voede ik
mij met assche. En mijn bedrogen herte leide mij so ter zijden aff, sodat ik
mijn ziele niet konde redden nog zeggen, Isser niet een luegen in mijn regter
hand Jes. 44:20.
En in die nare toestand liet de Here mij een rumenen tijd wandelen maar
eindelijk // // gebuirde het eens op een avondstond dat ik na bedde soude
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gaan dat ik zeer benaut wierde in mijn ziele dat het niet is te seggen vanwegen
die nare en duistere toestant daar ik doen in was. Ik raakte op mijn knieën en
ik raakte aan het smeken tot den Here. Hij mogte dog zijn aangesigte niet
langer voor mij verborgen houden en mij niet langer in de nare duisterheid
laten wandelen. // // Hij mogte mij dog helpen en uitredden uit die nare toestand daar ik in was na de ziele. De Here wistet hoedanig dat het met mij
gestelt was. Was mijn weg nog niet regt voor zijn aangesigte, de Here mogte
het doch regt maken en darom Here, doorgrondt gij mij, gij kent alleen mijn
herte en darom beproeft gij mijn herte. Gij alleen kent mijne gedagten ende
zijet off bij mij een sondelicken weg zij ende leidt mij dog op den // // eeuwigen weg Psalm 139: 2,3. En dat met smart bedelen en worselen voor den Here.
Ja ik was soo sterk aan het worselen, dat mij dagte, ik konde niet ophouden en
die platse niet verlaten al soud ik daar gestorven hebben voordat de Here mij
niet tegen was gekomen.
Maar ag, de Here die altid, goet is die ook alle dingen op zijn tijt weet te
schikken en klaar te maken en ook hoeverre dat het met ‘t schepzel gaan kan.
Want de Here die goet is kwam hem doen // // selven wonderliek aan mijn
ziele klaar te openbaren. De Here gaff mij die plaatze, Al waren uwe zonden so
rood als scharlaken, ik sal se wijt maken als sne, ja al waren se so rood als
bloed, ik salse witter maken als wijtte wolle. En deze woorden voegde de Here
er nog bij: En darom mijn zone, geeff mij u herte.
Toen was het alsoff ik in mijn nietijgheidt kwam weg te sinken. En ik riep
uit met een grote verwonderinge // // Ag Here, wilt gij mij mijn sonden vergeven, eij Here hoe kan dat zijn. Ik die wel de vernaamste ben van alle de sondaren. Dog Here u bloet dat heilig is, is wel magtig om al mijn sonden weg te
nemen, ja Here Gij Gij alleen kuntse weg nemen. Zije daar dan Here Here
Jesus, sie daar is dan mijn herte. Neemt gij het dan Here en wilt gij er maar
uwen troon in opregten. Ag wat wierde mijn zijle doen als verslonden in die
liefde // // van den soete en lieven Here Jesus, ja het bragte mij als in een
heijligen verrukkinge en in een wonderbare nijbijheid bij den Here. Ja het was
als off ik boven het aardsche opgetrocken wijrde en het maakte mij so
heemels gesint sodat ik mij geheel aan de dierbare Here Jesus over kwam te
geven. O wat is dat een soeteghijd so in de nabijheid van die soete en bemennelijke Here Jesus te zijn. O, het dede mij met Asaff uitroepen wie heb ik
neffens u // // in den Hemel. Neffens u en luist mij ook niets op den aarde.
Beswijkt mijn herte ende mijn vlees, so is God de rotsteen mijns herten ende
mijn deel in den eeuwigheid, Psalm 73: 25, 26
Ja, ik moeste seggen, o Here Jesus wat heeft uw bewoogen om naa mij om
te zien en dat wel met zulken onnadenkenkeijnlijke liefde als uwe vrije genade. Ende ik konde in mij niet anders vinden als dit, dat ik maar eeuwig voor
Jesus leven mogte en dat wel hoe heiliger hoe liever en hoe volmaakter hoe
liever. En so behaagde het // // de goede God mij in een ruimmen tijd in die
soete lommer van Jesus liefde te laten wandelen. Het was mijn grooste ver-
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maak om in Godts alderheijligste woord te lesen ende de waarheid te ondersoeken en in godzalijge boeken te lesen. Ag, daar konde ik mij geduerig so in
verkwikken want de Here schikte het dat ik mijn staat daar so geduerig in
konde vinden en dat ik aandeel hadde an die dierbare Here Jesus en aan alle
de zalijge heilgoderen van Christus // // koninckrijk. Amen
Zije daar duisvirre de weg van mijn bekeringe, opgestelt in zoverre als de
Here het aan mij heeft geopenbaart. So het de regte bekeringe mogte zijn.
E dog, ik winste het niet voor de gehele weerelt te verwisselen.
E dog beproeft gij het off het de regte weg is van ware bekeringe die de
Here met mij gehouden heeft. So wins ik daar van ganschen herten van ontdeckt te // // wesen
Og mogte de liefde van Jesus dringen om voor hem te leven. Mogte ik het
vleesch regt kriucigen met alle zijne beweginge en begeerlijkheden. Mogte de
Here mij die genadd doen dat er niet een enige zonde mogte zijn welke ik met
vermaak mogte aansien, maar dat ik doden mogte de leden die op aarde zijn
en dat de vruigten des geestes in mij mogten openbaar worden na de mate als
het de Here genadig welbehagen zijn sal. Amen // //
Dit is de wins ende de zuigt van mijn ziele tot den Heere den God aller
genade Alles Uit vrij genade om des Heeren Jesus wille Amen.

i
Noten
Dr. Wiebe Bergsma van de Fryske Akademy las de transscriptie van het handschrift
kritisch door en deed waardevolle suggesties. Daarvoor veel dank.
1 Tresoar, Leeuwarden, Archief familie Eelkema, inv.nr. 25. 2 Zie Van Lieburg, Levens
van vromen, vooral de hoofdstukken 1 en 2; Van Lieburg, ‘Verbale traditie’. 3 Een overzicht geeft Lindeman, Scherf en Dekker, Egodocumenten. Zie voor Friese egodocumenten: Blom, Repertoarium. 4 Over de opwekkingsbeweging: Spaans, Een golf van beroering. In deze bundel: Spaans, ‘De onderdrukking’. De Friese predikanten worden
genoemd in noot 8 van de bijdrage van Spaans. 5 Gerardus Schortinghuis was de zoon
van Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750), predikant in Weener en Midwolda en vooral bekend geworden door zijn boek Het innige Christendom (1740). 6 Huizinga, Verzamelde Werken III, 231: ‘De vijftiende eeuw vertoont de sterke godsdienstige aandoenlijkheid in een dubbelen vorm. Zij openbaart zich eensdeels in de heftige
beroeringen, die van tijd tot tijd het geheele volk aangrepen, als een reizend prediker
met zijn woord alle geestelijke brandstof ontvlammen deed als takkenbossen. Dat is de
krampachtige uiting, hartstochtelijk, geweldig, doch spoedig weer uitgesnikt. Daarnaast is door sommigen de aandoenlijkheid blijvend in een stillen bedding geleid,
genormaliseerd tot een nieuwen levensvorm, dien der innigheid. Het is de piëtistische
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kring van hen, die zichzelven in het bewustzijn van vernieuwers te zijn, moderne devoten, dat wil zeggen hedendaagsche vromen, hebben genoemd.’ 7 Een overzicht in
Ward, The Protestant evangelical awakening. 8 Zie Van Eijnatten en Van Lieburg,
Nederlandse religiegeschiedenis, 226. Vergelijk ook de concluderende opmerking van
Bergsma over de zestiende eeuw in Bergsma, Tussen Gideonsbende, 431. 9 Tresoar
Leeuwarden, archief van de Classis Leeuwarden van de Nederlandse Hervormde kerk,
inv.nr. 4, 4 september 1754. De zoon van Van der Sloot, Frederick, werd in 1761 opvolger van Gerardus Schortinghuis in Rottevalle. In 1762 stierf Frederick van der Sloot.
10 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 224-225. 11 ‘Zoals
aan het begin van de zeventiende eeuw in de Republiek Jan en Alleman over de predestinatie spraken, zo gold dat een eeuw later voor de geloofszekerheid’ (Broeyer,
‘Nijkerkse beroeringen’, 46). 12 Van Lieburg, Levens van vromen, 12-13. 13 Graafland,
‘Schriftleer en schriftverstaan’, 35. 14 Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse
religiegeschiedenis, 208. 15 Een bonte verzameling heterodoxieën uit de achttiende
eeuw, in Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 214-219.
16 Kooiman, ‘Philippus Ludovicus’. 17 Tresoar Leeuwarden, archief van de Classis
Leeuwarden van de Nederlandse Hervormde kerk, inv nr 4, 1 september 1750. Het
betrof: Zeedemeester der kerkelijken, door P.L. Statius Muller, Amsterdam, Kornelis van
Tongerlo [etc.], 1750-1752, No. 1 (1750) no. 120 (1752), 2 dl. in 2 bd. (Historisch Centrum Leeuwarden), en De Nederlandsche criticus, inhoudende 86 vertogen door
P.L. Statius Muller (en J.A. Courtonne?), Leeuwarden : A. Ferwerda, [1750?] in 1 band
(Historisch Centrum Leeuwarden). 18 M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën (Amsterdam 1942) hoofdstuk VII, 244 vv. 19 Tresoar Leeuwarden, archief van de
Classis Zevenwouden van de Nederlandse Hervormde kerk, inv nr 5, 6 juni 1748. Deze
vondst was toevallig en hoeft niet representatief te zijn. Ik heb niet systematisch in
andere classisboeken gezocht naar Friese reacties op het werk van Schortinghuis.
20 De opbrengst van een deel van de kerkelijke goederen, de zogenaamde ‘pastoralia’,
dienden om het salaris van de predikant te betalen. Ontbraken deze goederen, dan
betaalde het provinciaal bestuur de predikant. Vanaf 1748 bestond ook de mogelijkheid
de pastoralia over te dragen aan het gewestelijk bestuur dat dan een gegarandeerd
inkomen uitkeerde. Vooral dorpen met weinig pastoralia maakten van deze regeling
gebruik. Een overzicht uit 1806 geeft Den Ouden, De ontknoping, 191-194. 21 Voor een
handzaam overzicht: Spanninga, ‘Fryslân yn de neidagen’, 21- 22. Zie ook Cuperus,
Kerkelijk leven der Hervormden I, hoofdstuk V. 22 Bachiene, Kerkelyke geographie III,
148. 23 Spaans (red.), Een golf van beroering. 24 Tresoar Leeuwarden, Aantekeningen,
gedeeltelijk op rijm, van Berend H. Fabricius (Bearn Lap) houdende levensherinneringen en betreffende zijn woonplaats Drachten in de 17de en 18de eeuw en aantekeningen van anderen, 18de eeuw en 1941; afschrift door H.K. Schippers, 1941 (origineel:
Museum Smallingerland, Drachten), in: Archief verzameling copieen van elders berustende stukken. 25 Marten Jans; Jacobus Engelsma, Merkwaardig verhaal van de
Gordykster ontroeringe in de selfs kerk, waar in vertoont wort, de grootheid van des
menschen ellende en het middel der verlossinge met het beweeglyke voorstel van het selve
door Jacobus Engelsma en de uitwerkinge daarvan op syn toehoorders met eenige
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standigheeden beschreeven alles in rijm (Heerenveen 1751). 26 zie noot 4. 27 De gegevens over de predikanten zijn gevonden in Van Lieburg, Repertorium. De genealogische gegevens zijn verzameld via de website van Tresoar. 28 Zo blijkt uit J. Hillenius,
‘De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade, en der heerlikheit [...]’
(Leeuwarden 1751). 29 Zie Spaans (red.), Een golf van beroering, 169; Ward, The Protestant Evangelical Awakening, 239. 30 Venekamp was de schrijver van B. Fenekamp,
Klederen der geregtigheid voor naakte [...] zielen die hun heil [...] alleen zoeken in Jesus...
in dichtmaat voorgestelt (z.pl 1758). 31 Verder onderzoek naar piëtistennetwerken zou
kunnen worden gedaan aan de hand van gelegenheidsgedichten. Zo bevat de publicatie van de Drachtster predikant Hillenius, ‘De mensch beschouwt in de staat der
elende, der genade, en der heerlikheit [...]’ (Leeuwarden 1751), gedichten van H.A. van
der Sloot van Boksum, Bernardus Venekamp van Oudega, Theodorus Mentes van
Rauwerd en Magdalena Pollius. De laatste, echtgenote van de Huizumer predikant
Regnerus Reen, gaf een bundel uit Stigtelyke mengeldigten (Leeuwarden 1745), met
daarin o.a dichtwerk opgedragen aan een groot aantal (rechtzinnige?) predikanten
binnen en buiten Friesland. 32 Bouma (‘De sprieding’) zette door hem verzamelde
gegevens over opleidingsplaatsen van predikanten af tegen het bezit van het stemrecht.
Hij redeneerde vervolgens dat de Franeker universiteit als enige in de Republiek vrijzinnig theologisch onderwijs verzorgde en dat het kiezen van een elders opgeleide
predikant ook een keus betekende voor de orthodoxe stroming binnen de hervormde
kerk. Hij constateerde vervolgens in de Zuidoosthoek van Fryslân een grote inbreng
van adel en patriciaat bij de predikantsbenoemingen en een groot aantal buiten
Franeker opgeleide predikanten. Dat leidde tot de conclusie dat de stemgerechtige elite
óf de gemeenteleden tegemoet wilde komen óf zelf orthodoxe opvattingen had.
33 Over de samenstelling van de kerkenraad zijn gegevens gezocht in de kerkenraadsnotulen en de Quotisatie van 1749, zoals die te vinden zijn op de website van Tresoar.
In het hieronder volgende staatje wordt van in 1749 en 1750 benoemde kerkenraadsleden opgenomen de naam, woonplaats, beroep, functie in de kerkenraad en het
bedrag van de aanslag in de quotisatie. De woonplaats wordt genoemd omdat de
kerkelijke gemeente Rottevalle op het grondgebied lag van een aantal dorpen in de
grietenijen Tietjerksteradeel, Smallingerland en Achtkarspelen.
jaar naam
woonplaats
beroep
functie
aanslag
1749 Rinze Wiebrens
Noorderdrachten veenbaas
ouderling 66-10-0
1749 Sjoerd Aebes
Opeinde
schoenmaker diaken
33-13-0
1749 Wiebren Harmens
Opeinde
boer
kerkvoogd 41-19-0
1750 Bernardus Rommerts Rottevalle
koopman
ouderling 56-3-0
1750 Ritske Warners
Oostermeer
stoker/
diaken
52-8-0
veenbaas
34 In ieder geval bemoeiden de grietmannen van Achtkarspelen en Smallingerland
zich wel met het handhaven van de zondagsrust. In 1744 kreeg de kerkenraad van de
Rottevalle een brief van de grietman van Achtkarspelen over het tapverbod dat gold op
nieuwjaarsdag, zondagen en bededagen. In 1747 schreef de grietman van Smallingerland over het verbod van vloeken en spelen op straat op zondag. In 1773 vroeg de
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grietman van Achtkarspelen de kerk een bijdrage in het herstel van normen en waarden. Ouders moesten worden vermaand om hun kinderen en personeel naar de kerk te
sturen op zondag. (Tresoar, Archief Hervormde gemeente Rottevalle, inv.nr. 13) Deze
duidelijke interventies van de burgerlijke overheid kunnen de uitspraak nuanceren van
Spahr van der Hoek: ‘Hillenius [...] heeft [...] het kleurige volksleven in de vrijetijdsbesteding, op de zondagmiddag culminerend in kaatspartjen en hanebijterij, in
calvinistische geest gefnuikt’, Van Schaik en Spahr van der Hoek, Geschiedenis
Smallingerland, 30. 35 Tresoar, Archief Hervormde gemeente Rottevalle, inv.nr. 13.
36 De broers waren: Henricus (* 1837), Wilhelmus (* 1739) en Lucas (* 1742). Aleida
Schortinghuis huwde Engelbertus Toll, predikant Emden; eerder in Gerkesklooster,
Wijnjeterp en Uttum in Oostfriesland. Toen Gerardus in 1761 een beroep aannam naar
Koudekerke in Zeeland, volgden zijn broers, die alle drie in Zeeland predikant werden.
Engelbertus Toll werd in 1765 predikant in Colijnsplaat op Noord Beveland, in 1772
keerde hij terug naar Oostfriesland. In Zeeland herschreven de broers Schortinghuis
een catechisatieboek van hun vader. Over de opvattingen van de broers Schortinghuis:
Bosch, ‘Twee generaties Schortinghuis’. 37 Wumkes, Stads- en dorpskroniek.
38 Tresoar, Archief Hervormde gemeente Rottevalle, inv.nr. 13. Een hervormde
gemeente telde meer doopleden dan lidmaten. Een dooplid werd lidmaat na het doen
van openbare geloofsbelijdenis, die kon worden afgelegd na vooraf gaand ‘onderzoek
over de voornaamste waarheden en hoofdpoincten van de leere onzer hervormde
kerke’ (notulen hervormde kerk de Rottevalle 1757). 39 G. Schortinghuis, Elisa’s rouwbedryf, wanneer de Heere zynen heere Elias van zyn hooft wegh nam, verklaart en toegepast, ter naa-gedagtenisse van [...] Jesaias Hillenius, in leven [...] leeraar, en herder [...]
in de Dragten [...]: of Lyk-rede uit 2 Koningen II: vers 12 [...] (Leeuwarden 1759).
40 Ibidem. 41 Van Lieburg, ‘De verbale traditie’. 42 Over de familie Eelkema: Bosma,
‘Amerikaan vindt roots’. 43 In het archief Eelkema bevindt zich een aantal handschriften van mensen buiten de familie Eelkema. De jongste dateren uit de tweede helft
van de negentiende eeuw. Sommige hebben een piëtistische inhoud. Dat kan erop
duiden, dat het bevindelijke geloof in de familie Eelkema van generatie op generatie
werd overgedragen en ook, dat er (schriftelijke) contacten bestonden tussen gelijkgezinden. Opvallend is de nieuwjaarswens van Thomas Sjolles Sinia te Sijbrandahuis
voor zijn moeder Trijntje Thomas Helder, 1842 (inv.nr. 22). Over Thomas Sjolles Sinia
schreef Wumkes één van zijn portretten in It Fryske Réveil, 177-199. Over diens broer
Gerrit Sjolles Sinia, zie Swart, In doarp, passim. Over Thomas Renzes Sinia, een neef
van Thomas Sjolles, zie: Kooistra, ‘Twa doarpen’. 44 Na de bueren = nei de buorren:
naar het centrum van het dorp. 45 Een vandel is letterlijk een vierde deel. Het woord
werd gebruikt bij inhoudsmaten. Zie Holtman, Meten en wegen, 179.
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Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap.
Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga
(1794-1795)
KARWAN FATAH EN BOUKE WALSTRA

In Holland is men gewoon een jongeling die zig niet wel gedraagt dat hij wild of
slegt is, dat dan zijn ouders of voogden dreigen (met als gij nu niet betert) dan
sturen wij u naar de oost, maar og zulk een dreigen maakt niets: Dreigen zulken
met Quimper preson die is probatum [...].1

Inleiding2
De jonge kofschipper Wytze Gerbens3, afkomstig uit een Friese schippersfamilie, raakt eind achttiende eeuw verstrikt in een web van internationale
ontwikkelingen. Op 21 mei 1794 wordt zijn kof, De Jonge Gerbrand, door de
Franse revolutionaire vloot buitgemaakt. Wytze Gerbens komt als krijgsgevangene aan boord van La Gentille, een oorlogsfregat behorend tot de vloot
van admiraal Villaret-Joyeuse. Nog voor de jonge schipper de tijd krijgt om te
wennen aan zijn onfortuinlijke situatie, raakt het schip betrokken bij een zeeslag tussen de Fransen en de Engelsen. Deze eerste zeeslag tussen beide
landen sinds het uitbreken van de grote Franse Revolutie loopt uit op een
nederlaag voor de Fransen en komt aan Engelse zijde bekend te staan als de
Glorious First of June. De Franse vloot loopt flinke averij op tijdens de slag en
besluit zich terug te trekken naar de thuishaven Brest.
Na een verblijf in Brest wordt Wytze samen met andere koopvaardijschippers en hun equipage naar een gevangenis in de stad Quimper-Correntin
gebracht, een plek die doet denken aan Dantes vagevuur van gekrenkte zielen,
waar het recht van de sterkste geldt. Veel schippers en hun bemanningsleden
komen om in de barre omstandigheden van Quimper. Na een lange uitputtingsslag worden de gevangenen in 1795 eindelijk vrij gelaten, maanden nadat
het Franse leger de Nederlandse Republiek bezet en onder controle heeft.
Eenmaal bevrijd durven de schippers het niet aan om over zee huiswaarts te
keren. De internationale verhoudingen zijn veranderd en ze zijn bang om nu
door Engelsen genomen te worden en opnieuw lange tijd vast te moeten zitten.
De gebeurtenissen in de aanloop naar zijn gevangenschap, zijn tijd in
Quimper en de reis terug naar Holland heeft Wytze Gerbens opgetekend in
een uniek journaal, dat de vorm heeft gekregen van een ooggetuigeverslag.
De periode die het verslag van Wytze Gerbens bestrijkt, was in Europa,
door de Franse Revolutie, allesbehalve stabiel. Door het belang van de
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scheepvaart en de daarmee samenhangende strijd om de dominantie ter zee,
werden conflicten tussen naties niet zelden daar uitgevochten. Het was dan
niet ongebruikelijk, dat koopvaardijschippers de eerste slachtoffers van een
oorlog werden. Het verhinderen van handel of het buitmaken van goederen
was onderdeel van de militaire strategie van iedere zeevarende natie.
Voor zowel kapers als de marine was het opbrengen van handelskonvooien
een beproefd wapen om de vijand dwars te zitten en tegelijkertijd om inkomsten te genereren. De Friezen, die in de achttiende eeuw een groot deel van de
Nederlandse handel over zee voor hun rekening namen, waren hiervan geregeld het slachtoffer. Voor koopvaardijschippers betekende het vaak dat oorlog
ver weg extra werk opleverde, maar dat conflicten dicht bij huis juist voor
problemen zorgden. Het organiseren van konvooien, de hulp van familie of
medeschippers en het delen van de ervaringen overzee waren een belangrijk

Titelpagina van het journaal van
Wytze Gerbens
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deel van het schippersbestaan. De grote hoeveelheid brieven van Friese
schippers in de Engelse National Archives4 zijn daar, samen met de ontelbare
berichten over gekaapte schepen in de Amsterdamsche Courant, getuige van.
Via zijn journaal heeft Wytze Gerbens zijn verhaal in de wereld gebracht.
En met succes. Het dagboek is meerdere malen door zijn nakomelingen overgeschreven en verspreid.5. Ook voor sommigen die de scheepvaart aan het
einde van de achttiende eeuw bestudeerden is het journaal geen onbekende.6
De tekst volgt het stramien van een dagboek. Soms krijgen we langere
beschrijvingen van gebeurtenissen, maar vaak genoeg beperkt een aantekening zich tot het melden van het eten, dat werd uitgedeeld in de gevangenis.
Het geheel is een spannend verhaal van een jonge schipper, die zijn ervaringen probeert te verwerken. Het ooggetuigeverslag van het leven in Franse
krijgsgevangenschap lijkt een bewuste poging te zijn geweest van Wytze om
zijn verhaal bekend te maken aan zijn nageslacht en omgeving. Het journaal
geeft een aanzet om een onderbelichte periode meer voor het voetlicht te
plaatsen. Het verschaft een ingang om verder, in andere bronnen, te onderzoeken hoe Friese schippers zich organiseerden, welke rol de staat op zich
nam om zijn koopvaarders te beschermen, welke rol de familie speelde bij het
helpen van gestrande of gevangen schippers. Het journaal zelf kan worden
geraadpleegd op de website van het Fries Genootschap.7 In dit artikel geven
we een beschrijving van het journaal van Wytze Gerbens, ondermeer, om zo
deze bron toegankelijk te maken voor verder gebruik. Door de situatie te
schetsen waarin de Friese scheepvaart zich aan het einde van de achttiende
eeuw bevond, laten we zien binnen welke sociale en economische grenzen
Wytze opereerde. Ook verschaft het verslag ons een blik niet alleen op het
functioneren van de Franse revolutionaire staat in deze periode, maar ook op
de indruk die dit maakte op de jonge schipper
Het Grouwster schippersgeslacht Hellinga8
Wytze Gerbens (1766-1855) behoort, voor zover wij konden nagaan, tot de
derde generatie schippers van het geslacht Hellinga.9 Zijn vader Gerben
Wytzes en zijn grootvader Wytze Gerbens, waren hem voorgegaan als kofschipper op de Oostzee en de Atlantische kusten van Engeland, Frankrijk,
Portugal en Spanje en misschien deden zij ook wel, als vele van hun collega’s,
Middellandse Zeehavens aan. Grootvader Wytze Gerbens kwam in 1763 om
bij schipbreuk voor de Zuidkust van Engeland bij Rye. De lading van zijn kofschip de Jonge Pier van der Werf (hij voer onder directie van Pier Jetses van der
Werf te Grouw) werd geborgen en bestond voor een deel uit wijn, die waarschijnlijk in Bordeaux was geladen. Eerder zou hij schipper van de Jonge Jetske
en de Erfstadhouder zijn geweest.
Onze Wytze werd geboren op het kofschip van zijn vader, de Juffrouw
Wigria (of Wygeria), waarop deze van 1764-1775 schipper was. Vader Gerben
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Wytzes was daarna, van 1778 tot 1794, schipper op de Mevrouw van Camstra.
Wytze had ook een zeevarende broer, Douwe.10
Wytzes oudste zoon Tjeerd trad niet in de voetsporen van zijn vader.
Hij werd bakker.11 De economische neergang van de Friese zeevaart was wellicht van invloed op zijn beroepskeuze. Waarschijnlijker was het een zekere
beduchtheid voor de risico’s van het zeemansleven. Hij zou gezegd hebben
dat je in de bakkerij minder gauw omkomt dan op zee. De drie jongere zoons
van Wytze gingen wel de zee op. Helaas overleefde Wytze ze alle drie. Gerben
(1806-1841) was in 1835-1836 kapitein van de Hoop en daarna van de Anna
Maria. Tymen (1809-1830) was stuurman en is bij Bordeaux verdronken.
Douwe (1812-1845) was aan het einde van zijn leven kapitein (verder geen
gegevens). Geen van hen had mannelijke nakomelingen en daarmee stierf
het zeevaardersgeslacht van de Hellinga’s uit. Voor pake Wytze bleef Antje
(1832), de toen negenjarige dochter van Gerben, over om voor te zorgen.12
Een Friese kofschipper aan het eind van de achttiende eeuw
Ondanks de toenmalige lage winsten bleef Wytze Gerbens varen, toen hij
terugkwam uit Frankrijk. Het hoogtepunt van de Friese scheepvaart was
voorbij; dat lag voor 1780. Het aantal Friese koopvaardijschepen zal in die
periode tussen de 1000 en de 2000 hebben gelegen. De enorme Friese transportcapaciteit werd in die tijd overigens niet ingezet voor Friese handelaren.
De Friese scheepvaart ontwikkelde zich als exponent van de Hollandse en in
het bijzonder van de Amsterdamse handel. Rederijen ontstonden in die
periode vaak juist in de periferie van handelscentra. Er bestond dan ook een
relatie tussen de Friese schippers en de haven van Amsterdam die een symbiotisch karakter kreeg waarin de een niet meer zonder de ander kon.13 Toen de
handel in Amsterdam terugliep, werden de Friese vrachtschippers daar
onvermijdelijk het slachtoffer van. Friesland had nauwelijks een eigen achterland dat bediend moest worden. Wytze Gerbens leefde dus duidelijk in een
periode waarin de Friese scheepvaart op haar retour was.14 Afgaande op de
Sontpassages (het aantal schepen dat de Sont passeerde) was het aandeel van
de Friese scheepvaart het grootst tussen 1766 en 1780. In de Sontregisters
zien we ook, dat zowel de vader als de grootvader van Wytze daar passeerden
met ladingen zout, balken of rogge.15 In het midden van de achttiende eeuw
was de scheepvaart een grote bron van werkgelegenheid en inkomsten in
Friesland.16 Na 1795, de Franse bezetting en de oorlog met Engeland, was het
voor de Republiek definitief afgelopen met de grootschalige handel over zee.
De bezetting door de Fransen en de spanningen met Engeland betekenden de
nekslag voor de Friese scheepvaart.17 Veel Friezen moesten in die tijd gaan
omzien naar een andere bron van inkomsten.
Tijdens zijn onvrijwillige verblijf in Quimper was geld om eten te kopen
een permanent probleem voor de gevangenen. Gelukkig kwam er voor Wytze
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via een omweg krediet beschikbaar. Ook andere schippers beschikten over
deze mogelijkheid. Dit wijst erop dat Wytze waarschijnlijk slechts een van de
spelers in een grotere samenwerking van mensen was, die geld hadden geïnvesteerd in een zogenaamde partenrederij. Partenrederijen waren vanaf het
eind van de middeleeuwen gemeengoed als manier om kapitaal te vergaren.18
Partenrederijen ontstonden vaak uit informele verbanden tussen mensen.
Niet zelden werd de bouwer van een schip automatisch ook een van de
reders. Invloedrijke reders konden in benarde situaties voordeel opleveren.
Het verlenen van krediet was een mogelijkheid. Uit het verhaal blijkt echter
dat ook andere hulp mogelijk was. Een van de medegevangenen, Pieter de
Lange, kreeg door bemoeienis van zijn patroon uit Rotterdam de mogelijkheid om weer vrij snel na zijn gevangenneming huiswaarts te keren, terwijl
zijn collega’s achterbleven.19
Bij een partenrederij was het eigendom van een schip in parten verdeeld.
Zo konden de eigenaars of reders het risico spreiden. Het was in het belang van
de reders om het transport van de goederen zo goedkoop mogelijk te houden.
Daardoor werd de Kof een populair vaartuig. Het schip kon met een kleine
bemanning varen en relatief veel vracht vervoeren. Een andere manier om
kosten te besparen was om niet in konvooi te varen. De wachttijden voor een
konvooi waren vaak erg lang, wat de kosten enorm opjoeg. Schepen die alleen
voeren waren echter overgeleverd aan kapers en vijandelijke oorlogsschepen.
Gevaar op zee
In 1793, een jaar voordat Wytze Gerbens gevangen wordt genomen, is het al
onrustig op zee. Op 1 februari had Frankrijk de oorlog verklaard aan Engeland
en aan de Republiek der Nederlanden. De Amsterdamsche Courant meldt
geregeld dat er schepen worden genomen door de Franse vloot of dat een
Franse kaper voor de Texelse kust schepen lastig valt. De Franse kaper lijkt
een vrijbrief te hebben om op Hollandse en Engelse schepen te jagen en ze op
te brengen; zelfs vissers moeten het ontgelden. De Fransen brengen regelmatig Nederlandse en Engelse schepen op in de havens van Le Havre, Brest
en Algiers. In april 1793 brengt een Franse kaper zelfs 14 schepen op in
Noorwegen, waaronder 12 Nederlandse.20
Age Obbes, later een van de medegevangenen van Wytze, besluit ruim een
jaar voordat hij in de gevangenis van Quimper zou overlijden om tijdelijk in
de Haven van Genua te blijven liggen. Hij doet dat ‘uit vrees van een Fransche
oorlog’ en het gevaar om genomen te worden.21 Hij is niet de enige; ook vanuit Demmerary in Suriname (nu Georgetown in Guyana) wordt gemeld ‘dat
men aldaar van den Oorlog verwittigd was, en geen schepen van daar, dan
met convoy, zouden vertrekken’.22
Volgens P.C. van Royen was het voor schippers aan het begin van de
achttiende eeuw gebruikelijk om in konvooi te varen. De handelsroutes van
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Amsterdam tot Portugal hadden al begin achttiende eeuw veel last van
georganiseerde aanvallen. De konvooien bestonden in de praktijk slechts uit
koopvaardijschepen en die moesten zichzelf verdedigen tegen kapers of
vijandige vloten. Deze konvooien werden in die tijd zelden geëscorteerd door
de marine. Veel schippers bleven er ondanks de dreiging voor kiezen alleen
op weg te gaan. Bewapende begeleiding bood maar een betrekkelijke
bescherming. Daarbij kwam dat de neveneffecten van het konvooivaren vaak
desastreus waren. De lange wachttijden om een konvooi compleet te maken
waren slecht voor de inkomsten; de bijna onvermijdelijke ‘kettingbotsingen’
richtten veel schade aan en herhaaldelijk weigerden de ongeduldige schippers zich aan te passen aan de traagheid van sommige koopvaarders, waardoor schepen alsnog praktisch onbeschermd onderweg waren.23
Eind achttiende eeuw waren er nog steeds schepen die alleen vertrokken,
maar het aantal geëscorteerde konvooien nam toe onder de druk van oorlog.
In de loop van 1793 zien we dit het duidelijkst. In de Amsterdamsche Courant
wordt dan meer en meer melding gemaakt van konvooien die de haven van
Amsterdam binnenlopen of schepen die in konvooi vertrekken. Het ging hier
meestal om gemengd Engels-Nederlandse konvooien.
Het konvooi vanuit Lissabon waarin Wytze Gerbens zat, bestond uit 56
schepen. Dit is een flink aantal; we zien in die tijd ook groepen van 20 uitvaren. Het andere uiterste is er ook: eind mei 1793 lopen meer dan 120
schepen onder begeleiding van De Admiraal de Ruiter Amsterdam binnen.24
In de Amsterdamsche Courant van 24 februari 1795 wordt zelfs gemeld dat
een Frans eskader een vloot van 200 zeilen heeft opgebracht.
De oorlogsschepen die Wytze Gerbens begeleidden op zijn terugreis uit
Lissabon, De Alliantie en De Waakzaamheid, waren ook daarvoor al actief aan
het escorteren. De oorlogsschepen voeren rond om koopvaarders uit havens
op te pikken en ze mee te nemen naar hun bestemming. Dit ging niet altijd
goed. Vaak raakten schepen achterop of viel een konvooi uiteen doordat ze uit
het zicht raakten of op de vlucht werden gejaagd door vijandelijke schepen.
’s Lands Fregat De Waakzaamheid met daarop Luitenant van Hamel en de
De Alliantie met Luitenant Duim varen op 7 november 1793 in konvooi naar
Lissabon. In dit konvooi zit Wytze samen met zijn vrienden Sybren Bekes en
Jarig Ates.25 De reis verloopt tamelijk voorspoedig. In de Amsterdamsche
Courant van 19 december 1793 wordt gemeld dat ‘in Corunha binnengekomen ’s Lands Schip van oorlog de Alliantie [...] met Convooy uit Tessel’.26 Op
18 januari 1794 komt de Jonge Gerbrand, in ballast varend, in St. Ubes (Setúbal in Portugal) aan en koopt Wytze voor eigen rekening een lading zout in. In
het Journaal staat dat hij aankwam vanuit Carryl (Carril) in Noord-West Spanje, waar hij zijn lading gelost had. Maandenlang wacht hij in Portugal tot het
konvooi voor de terugreis compleet is.27
De Amsterdamsche Courant meldt dat ‘den 31sten December zyn te
Lisbon in 8 dagen van de Corunha aangekomen ’s Lands Fregatten De Vigi-
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lantie en De Alliantie, en dat een derzelven na Cadix zou verzeilen, om de
aldaar gereed liggende Schepen te halen, en vervolgens met die van Lisbon de
reis herwaards aan te neemen.’28 Vanaf 3 april onderneemt het konvooi de reis
terug vanuit Cadiz en op 20 april komt de groep aan in Lissabon. Dit ging niet
geheel zonder problemen. Een deel van het konvooi raakt elkaar kwijt en een
van de schepen zinkt door ‘storm en zeestorting’.29 Wytze vertrekt op 4 mei uit
Setúbal naar Lissabon om zich bij het konvooi te voegen.
Na een langzame start vertrekt het konvooi uiteindelijk met 56 klaarliggende handelsschepen30 op 5 mei 1794 huiswaarts.31 Met een noordelijke
wind varen ze uit; er wordt ook ’s nachts doorgevaren. De wind neemt toe en
draait naar het Westen; het wordt merkbaar kouder aan boord. Er doen zich
de eerste twee weken geen bijzonderheden voor, op een kleine achtervolging
van een Franse koopvaarder na.
Op 20 mei komt het echter vrij plotseling tot een schermutseling met
vijandelijke schepen. Rond een uur of een trekt de dichte mist van die
ochtend op. ‘Twee zware Franse fregatten die een veroverde Engelse Compagnievaarder opbrachten’ ontdekken het Hollandse konvooi. De Alliantie was
nog enigszins gehavend van de eerdere achtervolging en probeert zich op de

Lijst met door de Fransen genomen schepen, aangekomen in Brest in de tweede tien dagen van de
Prairial vanaf 20 mei 1794. Op de tweede regel staat de Jonge Gerbrand van Wytze Gerbens
(Bibliotheek van het Département de la Marine in het Château de Vincennnes, Parijs)
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achtergrond te houden. Wytze treedt niet in detail over wat volgt, maar in het
verslag van J.C. Mollema kunnen we lezen dat De Waakzaamheid, aangezien
dit schip niet veel kostbaarheden aan boord heeft, wordt opgeofferd en frontaal in gevecht gaat. Deze manoeuvre zou de koopvaarders en De Alliantie de
tijd moeten geven weg te komen.32 De gele vlag, het sein tot vluchten, wordt
gehesen en ‘met zoveel wind als het tuig kon voeren’ maken de schepen zich
uit de voeten. A. Gerrits, een schipper die ook uit Lissabon met het konvooi
was vertrokken, meldt dat commandant Van Hamel bij het naderen van drie
Fransen schepen en een kotter het ‘sein deedt om een goed heenkomen te
zoeken, waarop de Vloot verstrooid raakte, eenigen gingen West, anderen
Noord-West, en weder anderen Zuid-West’.33 Het schip van Wytze Gerbens
wordt hierbij ook opgejaagd, maar het lukt hem om uit handen van de
Fransen te blijven. Ook de schipper Hidde Cornelis maakt in zijn verslag
duidelijk dat het konvooi uiteenvalt en beschrijft het verband met de
manoeuvres die daar op volgden: ‘daar mede tot de hoogte van 47 graden
Noorderbreedte genadert zynde, op 20 dito [mei] in den achtermiddag door
3 Fransche Fregatten ontmoet wierden, waar mede hun Commandant in
gevecht geraakte, welke daarop Sein deed dat de koopvaarders zouden vluchten, gelyk zy deeden, de ene her- en andere derwaards, zy geraaakten door
zwaar zeilen uit hun gezicht.’34
Het is de vraag of het daadwerkelijk een heldhaftige manoeuvre was van
de Waakzaamheid om zichzelf op te offeren of dat het gevangen nemen van
Van Hamel op een of andere manier goedgepraat moest worden.35 Resultaat
van de slag is echter wel, dat slechts de Waakzaamheid en één ‘waardeloze
logge zouthaler’36 prijs worden gemaakt. De volgende dag valt een deel
van het uiteengedreven konvooi alsnog ten prooi aan de vloot van VillaretJoyeuse.
Hidde Cornelis meldt dat na het uiteenjagen van het konvooi op de 20ste,
zij op de vroege ochtend van de 21ste ‘hun cours des nachts neemende
W.Z.W. tot zij ’s morgens ten 4 uuren wederom 6 andere Fransche OorlogSchepen zagen, die hem benevens J.Schaap wechnamen en tot Rochefort
opbragten, benevens het Hollands Oorlogs-Fregat dat hun geconvoyeerd
had.’37 Bij deze achtervolging wordt Wytze door een schot voor de boeg
gedwongen zijn schip bij te draaien. Zodra het duidelijk is wat de bedoeling
van de Fransen is wordt onmiddellijk het seinboek overboord gegooid.
Een Franse sloep komt langszij. De bemanning verzet zich verder niet tegen
de Fransen.
De verslagen in de Amsterdamsche Courant wekken de indruk, dat het bij
het aanlopen van het Kanaal bijna onmogelijk was zowel de Fransen als de
Engelsen te ontlopen. Diezelfde courant meldt 5 juli 1794 bijvoorbeeld:
Schipper Hessel Jans de Jong schryft uit Brest den 17 Juny, dat hy op den
21sten Mey met zyn Schip genomen is door een Fransch Oorlog-Schip, dat hy
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met 6 man van zyn Volk drie weeken op ’t Oorlog-Schip geweest is, en op dato
in ’t Hospitaal gevangen zat, maar alle uuren verwachten naar een andere
gevangenis gebracht te worden, wist niet waar zyn Schip of ander Volk was.
De Stuurman H.Hessels de Jong schryft uit Nantes den 18 Juny, dat hy met zyn
vader Hessel Jans de Jong, voerende ’t Schip de Vrye Fries, den 5 Mey van
Lisbon onder Convooy gezeild waren, dat zy den 20 Mey geavanceerd zynde
op 47 grad. Noorder-breedte, het Convooy geattaqueerd wierd door twee
zwaare Fransche Fregatten en een Brik, en op ’t Sein van den Commandant
van Hamel de Vlugt namen, wierden den 21 dito, ’s na-middags ten 16 uuren,
door 5 zwaare Fransche schepen gejaagd, en door stilte niet kunnende ontkomen, door een Schot op hun gedaan bydraaide; de Sloep van ’t Oorlog-Schip
kwam vervolgens aan boord, nam zyn vader als Schipper en het overige Volk
van ‘t Schip mede, en kreeg daarvoor een Prys-Kapitein met 9 man aan boord,
’t Schip werd op sleeptouw genomen van het Fransch Oorlog-Schip, dat met
74 stukken gemonteerd was; hy zag op diezelve tyd dat nog eenige andere
Schepen genomen wierden. den 23 dito gingen zy van de Vloot af om naar
Brest te zeilen, maar wierden den 24 dito door 9 Engelsche Oorlog-Schepen
hernomen, en kreeg toen een Engelsche Prysmeester met 5 Man aan boord,
zeilde direct van de Vloot af, cours zettende na England; dan den 26 dito wierden zy weder hernomen door 2 Fransche Kotters, die hem en ’t Schip den
15 Juny te Nantes hebben opgebracht[...].38

Wytze is bij zijn gevangenneming niet ongerust en verwacht een goede
behandeling. Hij en drie leden van zijn bemanning worden gevangen genomen en zeven Fransen nemen de leiding over de Jonge Gerbrand. Wytze wordt
gevangen gezet op het fregat La Gentille van 36 stukken van twaalf pond.
Een Engelse maritieme geschiedenis vermeldt dat de Franse vloot het geluk
had op het Nederlandse Lissabonkonvooi van 53 schepen te stuitten, onder
begeleiding van ‘het fregat Alliance en de corvette Waakzaamheid’. De Engelsen melden dat er 18 tot 20 schepen door de Fransen genomen worden.39
De Fransen die Wytze gevangen nemen behandelen hem netjes. Ze benadrukken enigszins weemoedig dat dit nu eenmaal gebeurt in een oorlog en
dat zij zelf een volgende keer aan de beurt zouden kunnen zijn. De ervaring
van Hidde Cornelis komt opnieuw overeen met die van Wytze, ook hij meldt
dat hij door de Fransen ‘zeer wel behandelt’ werd. Hidde komt echter niet in
Quimper terecht. Hij schrijft zijn brief naar de Amsterdamsche Courant vanuit
‘een slot tussen Conjac en Bonfil’.
Wytze mag aan boord van La Gentille mee eten aan tafel met de hogere
stafleden. Zodra hij zich beklaagt over het feit dat er iets onterecht van hem is
afgenomen wordt van hogerhand, zij het niet van harte, bevolen onmiddellijk
alles terug te geven. Aan boord van het Franse schip komt hij in aanraking
met de revolutionaire stemming in de krijgsmacht. De Franse Revolutie probeerde de droom van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de praktijk te
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brengen. De burgerij was bezig het aanzien van de wereld voorgoed te veranderen. In het jaar dat Wytze Gerbens langs de Franse kust voer bevond de
revolutie zich in een cruciale fase. De terreur van de Jacobijnen was op een
hoogtepunt, maar de reactie stond klaar om haar invloed te heroveren. In het
journaal van Wytze proeven we bij de Fransen dan ook tegenstrijdige gevoelens: aan de ene kant het gevoel dat alles mogelijk is, maar daarmee anderzijds tegelijkertijd een grote onzekerheid over de toekomst. Wytze beschrijft
een groot gebrek aan discipline aan boord van La Gentille. Meerdere malen
per dag wordt de Marseillaise aangeheven of barst de bemanning spontaan
uit in het roepen van ‘vive la Republique!’. Hij komt dus in aanraking met een
nieuwe Franse houding tegenover het gezag, dat overal in twijfel wordt
getrokken. Zelfs het gezag van God geldt voor deze Fransen niet meer.
Het noodlot wil dat de Franse vloot waarop de jonge Wytze vastzit,
terechtkomt in een zeeslag met de Engelse vloot. De leider van de Franse
vloot is Comte Louis-Thomas Villaret-Joyeuse (1748-1812). In de revolutionaire marine ontbreekt het de bemanningen en hun leiding niet aan
strijdlust. Problematisch is echter dat bij het opzij schuiven van de oude orde
ook de ervaring uit de leiding was weggezuiverd. Dat gaat dus niet op voor
Villaret-Joyeuse die een ervaren zeeman was uit het ancien regime.40 Hij is in
1793 door Jean Bon Saint-André gekozen ‘for his competence and his record
as a disciplinarian, and despite his aristocratic origins’. De andere kapiteins
waren voorheen luitenants en onderofficieren, die weliswaar vrij van monarchale smetten, nog maar weinig ervaring hadden in vergelijking met hun
Engelse tegenstanders.41 Wytze krijgt weinig zicht op wat er tijdens de slag

Het schot voor de boeg. Pentekening door J.K. de Jong, zoon van Wytze Gerbens stuurman, gemaakt
in 1832 (Kopie in bezit F.Hellinga, Wageningen)
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De Engelse en de Franse linies bij aanvang van de zeeslag. La Gentille ligt onder de Franse linie,
schuin onder het Franse admiraalsschip La Montagne (uit: A Narrative of the Proceedings of
His Majesty’s Fleet under the Command of Earl Howe, London 1796)

gebeurt maar de Franse vloot loopt grote averij op. Het fregat waarop Wytze
gevangen zit wordt getroffen. Tot twee maal toe raakt een kanonskogel het
schip. De eerste maakt een gat in de romp onder de waterspiegel en richt flinke schade aan. Het water loopt binnen en het sein van zinken wordt gegeven.
De scheepstimmerlui slagen er echter in het gat te dichten. De tweede kogel
maakt twee gewonden.
De Engelse vloot, onder leiding van admiraal Lord Howe, wint de slag.
Villaret- Joyeuse moet toezien hoe zijn vloot zware verliezen lijdt en zich
uiteindelijk moet terugtrekken. De koopvaarders die de Fransen hadden buitgemaakt worden voor een deel door de Engelsen overgenomen. De Engelsen
steken vervolgens een aantal schepen in brand.42 Ook De Fransen hadden
buitgemaakte schepen verbrand.43 De Jonge Gerbrand ontkomt aan dit lot en
wordt later naar Brest opgebracht. Dat blijkt uit een overzicht van de Franse
marine van de schepen die door de Fransen waren genomen (zie illustratie).
De zeeslag uit officiële bronnen44
Terwijl Lord Howe met zijn vloot de Franse marinehaven Brest blokkeert, is er
een enorm Frans konvooi onderweg vanuit de Verenigde Staten. Het bestaat
uit het reguliere West-Indische konvooi uit 1793, dat door afwezigheid van
escorterende oorlogsschepen en de slavenopstand in San Domingo dat jaar
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niet meer kon vertrekken, en een groot aantal graanschepen, door de Franse
regering besteld vanwege dreigende hongersnood in Frankrijk. Het konvooi
wordt begeleid door twee Franse linieschepen en enkele fregatten. Vervolgens
vaart in mei 1794 een eskader met vijf linieschepen en enkele fregatten onder
bevel van admiraal Neilly vanuit Brest het verwachte konvooi tegemoet; later
gevolgd door de grote vloot met 25 linieschepen en enkele fregatten onder
bevel van admiraal Villaret-Joyeuse.
Villaret heeft instructies een zeeslag te voorkomen, tenzij die noodzakelijk
is om het konvooi te redden. Op 28 mei bevinden de Fransen zich ongeveer
400 zeemijlen ten Westen van Brest. De Engelse vloot loopt op de Fransen in;
Howe stuurt zijn snelste schepen vooruit en er ontstaat een eerste gevecht.
De schermutselingen worden op 29 mei voortgezet en nu kan Villaret de
Engelsen niet meer ontlopen. Villaret weet aanvankelijk bovenwinds van de
Engelse vloot te blijven, maar wordt door een tactische manoeuvre van Howe
toch gedwongen slag te leveren. De Fransen lijden flinke verliezen, maar de
dag wordt gered door opkomende mist. Enkele zwaar beschadigde Franse
linieschepen moeten zich terugtrekken naar Brest. Villaret heeft het geluk dat
admiraal Neilly zich met drie schepen bij zijn vloot voegt, waardoor de
krachtsverhoudingen met de Engelse vloot hersteld worden.
Op 1 juni heeft dan de grote zeeslag plaats. De vloten liggen naast elkaar in
linie en admiraal Howe geeft opdracht door de linie van de Fransen te
breken. Zijn vlaggeschip, de Queen Charlotte, stevent af op het Franse
admiraalsschip La Montagne, en zo begint de slag. Een paar verdwaalde
kanonskogels, vermoedelijk afkomstig van de Queen Charlotte, raken La
Gentille, zoals Wytze Gerbens beschrijft.45. De Fransen lijden zware verliezen;
verschillende schepen moeten zich overgeven, andere worden in de grond
geboord. Het restant van de Franse vloot krijgt de kans zich terug te trekken
en dat wordt Howe later kwalijk genomen. Hij is achtenzestig en heeft vele
dagen onder grote spanning geleefd en heeft kennelijk niet meer de energie
om de achtervolging in te zetten.46 Belangrijker nog is dat hij door slag te
leveren het konvooi heeft laten ontsnappen.47 Zo eindigt de eerste grote zeeslag die de jonge Franse republiek tegen de superieure Engelse marine moet
uitvechten.
Quimper Preson
De gevangenen, voor het grootste deel schippers met hun bemanningen,
worden in Brest aan land gebracht. De gevangenen worden bij het aan wal
gaan vastgezet in een ring van militairen. Daar ontmoet Wytze de onfortuinlijke kapitein Van Hamel van De Waakzaamheid met zijn bemanning en de
oude schipper Jarig Ates met zijn twee zoons. De militairen die de gevangenen hebben omsingeld beschermen hen tegen een woedende menigte die
zich op de kade heeft verzameld. De volkswoede richt zich tegen de gevange-
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nen. De militairen moeten de gevangenen voornamelijk beschermen tegen
de vrouwen van omgekomen zeelieden, die uit zijn op wraak. De houding van
de Franse militairen is een andere dan die van de meeste zeelieden op het
fregat La Gentille. Aan boord was er nog een amicale band tussen de krijgsgevangenen en de bewaarders, maar aan land wordt de sfeer steeds grimmiger.
Dekens worden afgepakt, er wordt geen wijn meer verstrekt, er is te weinig
water en de omstandigheden zijn volgens Wytze ronduit slecht. Bijna alles
wordt de gevangenen afgenomen.48 Een enkeling, zoals Sybren Bekes, slaagt
er in wat munten te verbergen. Wytze wordt alles ontnomen. Het enige dat hij
nog over heeft, zijn hemden, schenkt hij aan Jarig Ates en zijn twee zoons.
Wytze schrijft in zijn journaal:
Eens alle op het buiten of Pleijn gejaagd zijnde, wij dagten van tellen namen zij
alle Dekens weg die zij konden vinden zelv van de Zieken namen zij die af. 3 of
4 dagen voor mijn vertrek van hier wierd de Wijn die ons verstrekt was ingehouden, konden toen water drinken, dat menigmaal bijna niet te krijgen was,
’t water wierd in Oxhoofden op ’t Plein door de Hoge Schutting door een Deur
ingerolt – de deur direct gesloten, dan daar een Partij om heen om wat te krijgen, Zonder order deed elk zijn best den een somtijds over den ander heen om
wat in zijn Eetbalie te krijgen, ja men vogt dikwijls om wat te krijgen, veele
moesten zelv dorst Lijden [...]. 49

De gevangen zeelieden worden bij 800 andere gevangenen gevoegd.
Daar splitst de groep gevangenen zich langs de grenzen van de verschillende
naties. Er zijn veel Engelsen aanwezig. De Engelsen doden hun tijd met lezen,
kaarten of boksen. Om recht te handhaven wordt er een rechter gekozen die
voornamelijk in gevallen van diefstal de orde moet bewaken en recht moet
spreken. De gevangenen van de verschillende naties zijn slechts zelden
bereid elkaar te helpen.
Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat de situatie in het revolutionaire Frankrijk bijzonder kwalijk was voor de krijgsgevangenen. Het schrikbewind van Robespierre c.s. loopt ten einde en wordt op 27 juli 1794 ten val
gebracht. Er volgt een periode van grote onzekerheid, waarvan kwaadwillende machthebbers misbruik maken, totdat ook zij tenslotte worden vervangen
door gematigder dienaren van de Republiek.50
Op 22 juni marcheren de 400 gevangenen vanuit Brest verder landinwaarts, naar Quimper-Corentin, door de Fransen kortweg Quimper
genoemd. De stad is een bisschopszetel waar de rivieren Odet, Steir en Jet
samenkomen. De reis naar Quimper is zwaar. De behandeling door de
Fransen verslechtert snel. Wytze schrijft dat ze zonder mededogen worden
voortgedreven door de Fransen ‘alsof zij beesten voor zich hadden’. Ook de
zieken en zwakken worden uitgescholden en geslagen. De Engelsen vormen
de grootste groep gevangenen en delen de lakens uit. Al het stro wordt
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gebruikt voor Engelse slaapplekken zodat de Hollanders op de stenen vloer
moeten slapen.
Op 25 juni komt de groep aan in Quimper. De gevangenis is ingericht in
wat vóór de revolutie nog een nonnenklooster was.51 Er bevinden zich daar
reeds 800 krijgsgevangenen. Het is er een mistroostige boel. In het donker
moeten ze op de houten vloer slapen. Wytze Gerbens wordt ziek, naar eigen
zeggen ‘door de ongewone slegte levens wijs op ’t hout slapende en meer
onnoemelijke onaangenaamheden hiermede mistroostig over mijn verlies en
het donkere uitzicht voor de toekomst’.52 Zijn toestand gaat achteruit en zijn
stuurlui brengen hem op aandringen van de Workumer schipper Taeke Hania
naar het Hospitaal. Taeke is een oude man en zit al sinds maart in de preson.
Hij heeft invloed bij de dienstdoende commisaris. Deze invloed had Taeke te
danken aan het feit dat hij een arme Marseillaanse ‘pruikmaker’ wat fooi had
gegeven in de tijd dat hij daar in de haven lag. De pruikenmaker-barbier is
ondertussen in het revolutionaire leger opgeklommen tot de rang van
generaal en wil nu graag een wederdienst bewijzen.53 Majoor Watkin Tench,
voormalig commandant van de Mariniers op het Engelse oorlogsschip
Alexander, dat in november 1794 door de Fransen werd veroverd, komt na een
periode in Brest in januari 1795 als gevangene in Quimper aan, waar hij in de
stad mag wonen. Hij heeft het in zijn brieven verschillende keren over de
generaal van de troepen in Quimper, die zichzelf Brutus noemt, en geeft geen
vleiend beeld van deze Jacobijnse revolutionair en voormalige barbier.

Het voormalige Ursulinenklooster in Quimper, na de Franse Revolutie in gebruik genomen als
kazerne. Ansichtkaart uit 1903 (Stadsarchief Quimper)
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Hij schept er genoegen in de gevangenen te treiteren en ze het leven nog
zuurder te maken. Voorjaar 1795 is het uit met de machtspositie van Brutus
en wordt hij gedegradeerd tot schildwacht.54
Het militaire hospitaal is een mistroostige plek waar 400 zieken en gewonden liggen. Wytze begint langzaam aan te sterken, maar het rantsoen in het
hospitaal is te weinig voor de nog zwakke jonge schipper. Via een bediende
regelt hij wat roggebrood dat hij angstvallig voor de dokter verborgen houdt.
Gebrek en ziekte beginnen ook bij de andere gevangenen hun tol te eisen.
In het journaal staat nauwkeurig wie er overlijden van de Nederlandse schippers, en in welke omstandigheden dat gebeurt. Tijdens Wytzes ziekte komen
Eize Yges, een stuurman van Hidde Cornelis, en de Amsterdamse koopman
Heer Silvia om. Watkin Tench schrijft dat er volgens zijn informatie in juli 1794
circa 2800 krijgsgevangenen waren in Quimper. In die tijd breekt de gevangeniskoorts (typhus) uit, die vrijwel 1200 levens kost. Het is waarschijnlijk dat
ook Wytze typhus kreeg, kort na aankomst in Quimper. Tench noemt in zijn
boek vier omstandigheden die tot de grote sterfte leidden: smerige omgeving,
geen wc’s, slecht en weinig eten, geen beddegoed en te weinig kleren, en
gebrek aan goede ziekenzorg en slechte hospitaals.55
Het slechte en weinige eten dat de gevangenen krijgen, is een steeds
terugkerend onderwerp in het journaal. Na zijn terugkeer uit het hospitaal
schrijft Wytze:
’s voormid kregen wij van 2 Rogge Broden hard Brood en ’s mid een Rond
gerste brood van 3 pd voor yder bak van 7 man met een Stukie vlees of spek
voor 7 mensen dat 2 man wel aankonden en dan kregen wij ’s avons wat
gekookt Water met Koolsbladen en men zeijde ook wat Boter in deze Zoep
gekookt wierd. dan ’s namidd gedurende Aug dan eens Zoep van grote bonen
en dan eens Witte bonen dan eens van groene erten van alles van het Laastgenoemde was veel door bederf volstrekt oneetbaar, waardoor vele door
moedeloosheid , ja Wanhopig deden wesen Liever bij den Turk te willen gevangen zijn dan hier.56

Ofschoon Wytzes gezondheid verbeterd is, blijft hij piekeren over zijn situatie.
Hij beklaagt zich over het feit dat hij alles wat hij met 9 jaar rondzwerven heeft
verdiend in een keer is kwijt geraakt. Hij schrijft een brief naar zijn vader
waarin hij om geld vraagt. Het ontbreekt alle gevangenen aan contanten
waarmee ze het karige rantsoen zouden kunnen aanvullen of hout voor de
haard zouden kunnen kopen. De brief is geadresseerd aan de Heeren van
Heine en Tentije in Amsterdam57, waarschijnlijk de makelaars of cargadoors
van de partenrederij. Geld en inkomsten zijn een groot probleem in de
preson. Wytze verkoopt zijn horloge voor wat geld. Iedereen die een vak had
geleerd probeert het uit te oefenen. Eize Yges laat bij zijn overlijden 1000 gulden in goud na, wat de schippers weer een tijd in leven houdt.
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Op 1 november lijkt er voor Wytze het begin van een antwoord op de financiële problemen in Quimper te komen. Hij en Sybrand Bekes krijgen te horen
van ‘een Heer van de Municipaliteid een kleine koopmanswinkel doende
(Communij) Thee en Koffij’, dat hij de order uit Brest had ontvangen om hen
krediet te verlenen. Het krediet was via de Heer Marrin, een Deense Consul,
door de Heer en de Wede Arent van Deurs en Comp te Elseneur (Helsingør)
geregeld. Op de vraag of het krediet alleen voor dit moment gold of doorlopend was, antwoordde de man dat ’t Crediet voor UE is onbepaald in de
Som en in de Tijd’. De man zei dat hij voor drie schippers deze order had
gekregen, ook voor Jarig Ates. Voor de oude Ates en zijn oudste zoon was het
echter al te laat; zij waren beiden om het leven gekomen, de jongste zoon van
Ates alleen achterlatend.58
De Fransen lijken zich nauwelijks verantwoordelijk te voelen voor de
gevangenen en hun omstandigheden. Tussen 7 en 14 september 1794 vallen
er zelfs 100 slachtoffers door ziekte en verzwakking.59 Dagelijks worden alle
gevangenen naar buiten geslagen om ze te tellen. Ze moeten dan zonder eten
uren in de kou wachten tot ze weer naar binnen mogen. Op basis hiervan
wordt het rantsoen vastgesteld. Op een dag bedenken de Engelsen een list.
Bij het tellen van de gevangenen laten Engelsen zich dubbel tellen door via
een raam weer naar buiten te gaan en nog een keer langs te lopen. Jammer
genoeg werkt de tactiek niet. De situatie wordt nijpend. De gevangenen, zeker
de zieken, nemen niet meer de moeite om hun behoefte buiten in een kuil te
doen en er wordt nooit schoon gemaakt. De lucht in de gevangenis is volgens
Wytze dan ook niet te harden.
Zodra het kouder wordt is de smerige lucht minder een probleem. De kou
eist echter wel een grote tol onder de gevangenen. Voor hout en brood
worden in de winter woekerprijzen gevraagd; een bosje hout is in de gevangenis vier keer zo duur als in de stad. De bomen op de binnenplaats worden
omgehakt en in stukken naar binnen gedragen. De gevangenen zijn zo tot het
uiterste gedreven dat zij dit doen, hoewel een Engelsman was doodgeschoten
toen hij in een boom takken aan het verzamelen was. Uit armoede wordt de
preson gesloopt: kozijnen, vloerplanken en deuren worden opgestookt.
Het resultaat is tocht en het wordt ijzig koud binnen.60
De nacht nadat Sybren Bekes overlijdt, breekt er brand uit in een huis vlak
naast de gevangenis. De vlammen slaan niet over, maar de Fransen verbieden
het om nog langer vuren te maken. Op de kamer van Wytze bevindt zich een
haard. De dekens worden rond de haard gehangen om toch ongezien te
kunnen stoken. Als de Fransen het opmerken wordt er door de ramen naar
binnen geschoten. Op hun vuurtje achter de dekens maken de mannen koffie
van verbrand brood in heet water om toch iets warms met smaak binnen te
krijgen. De kamer met de haard is een gewilde plek. Wytze beschrijft hoe ze
hun voorrecht soms met de vuist moeten verdedigen tegen Engelsen die op
zolder bevriezen van de kou.
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Het kan de gevangenen steeds minder schelen wat de Fransen verbieden of
niet. Vooral de Engelsen, die door hun grote aantal een machtsfactor van
betekenis zijn laten zich zelfs door met scherp geladen geweren niet bedreigen. De slechte situatie is ook vruchtbare grond voor een geruchtencircuit
waarin steeds de zelfde soort verhalen de ronde doen. Op 1 december 1794
komt er een brief binnen waarin staat, dat de Fransen enkele Hollandse
grensposten hebben belegerd. Ook komt er het hoopgevende bericht uit
Nantes dat er Hollandse schippers zijn vrijgelaten. Dit soort berichten geven
hoop, maar zijn geen reden om niet ook na te denken over de mogelijkheden
om uit de gevangenis te ontsnappen. Wytze moet daar echter niets van hebben. Hij wordt soms verleid door zulke gedachten, maar schat in dat het
onmogelijk is. Een groep Spanjaarden die ontsnapt keert na enkele nachten
in de vrieskou te hebben doorgebracht weer ongezien terug naar de preson.
Het is opvallend dat de gevangen zeelieden van Brest naar Quimper
werden gebracht. Er lijkt niet een eenduidige verklaring te zijn voor het land-

Kaart van het departement Finisterre, door Jacques Cambry in 1799 (collectie D.Guillou-Beuzit)
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inwaarts transporteren van de gevangenen. Watkin Tench noemt Quimper
‘the principal dépôt of prisoners of war in the Western departments’.61 Van tijd
tot tijd worden er 50 gevangenen uit Quimper opgehaald en onder militaire
begeleiding met onbekende bestemming verder landinwaarts gebracht.62
Soms zitten er ook Nederlanders tussen de groepen van 50 die worden weggebracht. Wat er met deze gevangenen gebeurt is onduidelijk. Een reden om de
schippers niet in Brest vast te zetten is misschien geweest dat de capaciteit
van de gevangenis in Brest niet groot genoeg was. Het nonnenklooster is meer
een kampement dan een gevangenis. Als gevangenen zich misdragen worden
ze bedreigd met opsluiting in de stadsgevangenis van Quimper, zo mogelijk
een nog minder aangename plek dan het nonnenklooster.
De gevangen Hollanders maken zich ernstige zorgen over de situatie in de
preson. Wytze schrijft in zijn journaal dat hij half december samen met de
andere schippers een lijst inlevert met alle namen van de Hollandse gevangenen. Ze verzoeken om iedereen op de lijst ook op transport te zetten. Ze vrezen dat als ze zouden blijven ze slachtoffer van ‘pest of sterfte’ zouden
worden. Wytze neemt in het contact met de gevangenisleiding vaak een centrale rol in. Hij is praktisch de enige die zowel een woordje Engels als Frans
spreekt. Het verzoek om naar een andere plek gebracht te mogen worden
wordt niet gehonoreerd.63
Half februari is het dieptepunt van de winter misschien voorbij, maar de
ontberingen zijn er nog niet minder op geworden. Wytze beschrijft de situatie
in de gevangenis:
Wegens ’t vogtige weer nu Enige dagen, kon men bijna geen voet buiten de
Preson zetten wegens de vuijligheit, de Secreten vol, Enige door Luijheid
andere moedeloosheid een derde door onmagt, het wat ter Zijde te kunnen
brengen, Zoo dat maar buiten onse kamer komende in de gangen en Trappens, een Aaklijkheid had die alle bedenking overtrof, en een Lugt daar men
van ijzen moest. Regel nog order was hier niet, de Commis[saris] was dit Jaar
nog niet in de Preson geweest, en geen Mensch bekommerde Zig meer over
ons Lot, alleen strenge bewaking door militaire magt Zoo dat onse gesteldheid
in en Rond onse woning allerjammerlijkst was en niet te beschrijven.64

Wytze had al weinig op met de Franse Revolutie, en in de gevangenis werd dat
niet beter. Bij iedere wreedheid van de kant van de Fransen haalt hij aan dat
dit niet past bij vrijheid, gelijkheid en broederschap. Wytze spreekt dan ook
van een ‘ontmenste Fraternité’. Als de schippers gevraagd wordt op een
revolutionair decreet met ‘Vive la Republique!’ te antwoorden, wordt dat
maar zeer flauwtjes gedaan.
De revolutionaire broederschap van beide naties betekent nog niet dat
alles nu goed is; op ontsnapping staat nog steeds zes jaar in de ijzers. Pas als de
status van de Bataafse Republiek duidelijker wordt, komen de gevangenen vrij.
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Er was in 1795 nog een sterke interne druk in Frankrijk die compensatie eiste
voor de schade die was geleden door de oorlog die de Republiek had gevoerd
tegen Frankrijk.65 Wytze schrijft:
4 maart wierden de Hollanders in de Preson alle beneden geroepen, daar ons
door den Schrijver van ’s Lands Fregat de Waakzaamheid in Presentie van zijn
Kapt en den Commissaris eene Missive wierd voorgelesen, die uit Holland
toegesonden Was, behelsende dat in ons Vaderland niemand overlast nog geweld
nog eenige onaangenaamheden zoude aangedaan door de Franse troepen, die
hetzelve thans betrokken hadden maar dat Zij ons aanmerkende als hunne
medeburgers en ons in alle voorregten en vrijheden Zouden beschermen, dat zij
ook nooit tegen de Hollanse Natie oorlog gevoerd hadden, maar alleen tegen de
stadhouder, die aan Frankrijk op een onwettige wijze den oorlog had verklaart en
door hetzelve ‘s land middelen hadde verkwist op een onbetamelijke en onverantwoordelijke wijze.66

De uiteindelijke vrijlating is een voortslepende kwestie. Op 20 januari was
Amsterdam ‘bevrijd’. Met deze overwinning leek het einde van de gevangenschap in zicht. Maar pas op 9 mei komt er een brief uit Parijs als antwoord op
een rekest aan de Nationale Conventie tot vrijlating, met de mededeling dat het
verzoek ‘op heden aan het Comitéé van het zalut Publiek [is] overhandigd’.67 Op
31 mei arriveert er een bericht voor de Nederlanders dat de vrede getekend is.
Op 25 juni komt dan eindelijk het bevel uit Brest om de gevangenen naar
Brest te transporteren. Wytze neemt emotioneel afscheid van de gevangenen
die achterblijven en de mensen uit de omgeving die van tijd tot tijd de gevangenen gesteund hadden. Op 2 juli komen zij in Brest aan. Samen met kapitein Frederik Cay huurt Wytze een kamer in de stad. Wytze overweegt nog over zee
terug te reizen naar Amsterdam,maar doet dat eindelijk niet, ook omdat hij
bang is nu door de Engelsen gepakt te worden, die nu immers de vijand zijn. Hij
schrijft:
ik hierna gedicideert om over Land te gaan en geen Ocasie hier nog was om
mijn Eigen of een ander Schip te kunnen Kopen hoewel hier onderscheidene
Schepen waren Liggende en geen Reden bij mij bestond om zonder Positive
order in het onzekere wanneer ik hier een Schip zou kunnen inkopen, te meer
daar hier Schippers met Equipagie naartoe gereisd zijnde hier in Logement en
geen gehoor konden vinden om een Schip te kunnen krijgen het zelve al in
bedenking nemen om weer terug te Reijsen dit een en ander konden mijn niet
doen besluiten om alhier in ’t onzekere te blijven en nog meer geld te verteeren. daar ik tog ook verlangde een Einde van mijn noodlottige Reis te mogen
zien Waar in ik alreeds een 3000 guld voor mijn zelve verloren had en daarbij
nog een 500 guld in Armoede verteerd had.
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Op 15 juli vertrekken Wytze, Frederik Cay en twee andere schippers met een
diligence naar Parijs. De diligences worden steeds begeleid door een militair
escorte; het reizen is blijkbaar niet al te veilig: ‘Een France juffrouw bij ons
mede in onse wagen zijnde, mede van Morlaix met ons mede gereisd zijnde,
verzogt mijn Ernstig ik mijn Goudene Knopen die ik in mijn Hemd had uit
wilde nemen, Zeggende als de Soeäns [Chouans]68, alzo uit veragting
genaamd, ons onverhoopt overvielen, Zouden zij u misschien om dezelve het
Leven benemen’.69
Op 6 augustus kom het gezelschap veilig in Parijs aan, waar de vier schippers een kamer in een logement betrekken, ogenschijnlijk proper, maar de
bedden blijken vol ‘weegluizen’ te zitten. Omdat er op korte termijn geen
betaalbare verbinding naar het Noorden is, verkeren ze een week als toeristen
in Parijs. Zo bezoeken ze de plaats waar Lodewijk de Zestiende onthoofd, het
paleis Henri Quatre, na de revolutie Paleis Egalité genoemd en gaan ze alle
avonden naar een comedie in het Grand Theatre Francais, in het Theatre
Republique, in het Theatre Italien en nog andere. Op 14 augustus vertrekken
ze uit Parijs en de achttiende van die maand komen ze in Gent aan. Via Antwerpen en Rotterdam komen ze op 21 augustus 1795 om 8 uur ’s avonds eindelijk in Amsterdam aan. Het dagboek eindigt hier met een gedicht waarin
Wytze zijn ervaringen verwerkt:
Nu weer Gezond en Vrij op Vaderlandse grond,
Daar ik nu Weder om, mij bij mijn maagschap vond,
’k Herdenk dan nu met Ernst hoe God zijn Hulp kwam schenken,
daar Krijg gevankenis, en Kommer mij kwam Krenken,
Zijn Hand bewaarde mij, in alle omstandigheid,
in Roof gevankenis, in Krijg in Bitterheid,
Zijn hand die mij dus Sloeg die Kan ook weer genesen,
Dus Blijft het mijne Pligt, God in zijn weg te vresen,
Schoon kommer en Verdriet elk dwong tot Angst en Schrik,
Wierd ik nog Steeds gespaard in ’t bangste oogenblik,
Al toond ons Viand wreed zig Zonder medelijden,
God kwam na zijne Raad en wijs bestier bevrijden,
geef mij door Christus Heer, een Dankbaar Hart voortaan,
laat nooit u Zorg u Hulp uit mijn geheugen gaan,
is mijn verlies wel veel, misschien voor mijn tot zegen,
en strekt mij dit tot Straf, Regt zijn altoos Gods wegen,
Wytze Gerbens.70
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Nabeschouwing
Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga heeft in de afgelopen 200 jaar op
verschillende manieren mensen geboeid. De directe nakomelingen hebben
waarschijnlijk vele uren besteed aan het lezen, bestuderen en overschrijven
van het verhaal. Het journaal waarin Wytze zijn ervaringen optekende is een
inspiratie geweest om verder te graven in het verleden van deze Friese schipper en zijn collega’s. Enkele afstammelingen van Wytze beseften dat het
zonde zou zijn wanneer het verhaal alleen in kleine kring beschikbaar bleef.
Meerdere nakomelingen hielden zich met het journaal bezig. Het is met de
hand overgeschreven, er is een poging gedaan het verhaal om te schrijven
naar een kinderboek, er zijn verschillende versies naar de scheepvaartmusea
in Amsterdam en Sneek gestuurd, en onderzoekers op het gebied van de

Eerste pagina uit een verloren gegaan journaal door Wytze Gerbens Hellinga van een reis met de
Eizo de Wendt naar Riga in 1837
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Friese koopvaart hebben het onderling laten circuleren. In 1980 is het overgetikt en van historische details voorzien; er is nu een digitale versie van
gemaakt. Iedereen die het journaal in handen heeft gehad lijkt te beseffen dat
er iets met het document gedaan moest worden.
Het journaal is op verschillende niveaus interessant. In de eerste plaats is
er de dramatiek van het verhaal zelf, de beschrijving van de gebeurtenissen
op zee, de ontberingen in Quimper en de reis terug naar huis. Ze vormen een
geheel waarin we door de ogen van een jonge schipper zien hoe hij in de
donkerste dagen van gevangenschap weet vol te houden. Ofschoon hij zijn
dierbare vrienden verliest, vecht hij door tegen ziekte en uitputting. De lezer
kan meeleven met de verschrikkingen en wordt geraakt door het doorzettingsvermogen, de onderlinge solidariteit van de schippers en de wil om
verder te leven.
Daarnaast is het journaal een mooi voorbeeld van een egodocument,
waarvan de afgelopen decennia meer en meer voorbeelden onder de aandacht van historici zijn gekomen. Het journaal kan een bijdrage leveren aan
het vormen van een completer beeld van de eind achttiende eeuwse
geschiedschrijving op basis van persoonlijke documenten. Onderzoekers van
mentaliteits- of cultuurgeschiedenis vinden in deze bron een boeiende blik
op het leven van een Friese schipper. Het tragische verhaal geeft wellicht aanleiding tot nader onderzoek naar een weinig bestudeerde periode in de Friese
scheepvaart.
Ten derde bevat het journaal voor iedere geïnteresseerde in genealogische
gegevens informatie over de vele schippers die in mei 1794 in Franse krijgsgevangenschap belandden of niet meer terugkeerden van een reis langs de
Franse kust. Wytze Gerbens lijkt zich zeer bewust te zijn geweest van een taak
toen hij het journaal begon op te schrijven.71 Blijkbaar had hij een sterk besef
dat wat hij had meegemaakt nauwkeurig vastgelegd moest worden, vooral de
lijst van Hollandse schepen en hun schippers laat dat zien. Met de heruitgave
van het journaal op internet en dit artikel lijkt Wytze in zijn opzet geslaagd.72

u
Noten
1 Wytze Gerbens [ Hellinga], Journaal. Noten die verwijzen naar het journaal van Wytze
Gerbens, geven de originele paginanummers aan, die zijn overgenomen in de gedigitaliseerde versie van het typoscript die door Bouke Walstra in 1980 werd gemaakt en dat
nu, gecorrigeerd aan de hand van het originele handschrift, op de website van het Fries
Genootschap is te vinden: www.friesgenootschap.nl. 2 Het initiatief tot dit artikel werd
genomen door co-auteur Bouke Walstra samen met zijn broer Pieter en met Folkert
Hellinga, voor wie het journaal al leefde, toen hij in de Tweede Wereldoorlog bezig was

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:46

Een Friese schipper in Franse krijgsgevangenschap

Pagina 165

165

het over te schrijven (resp. prof.dr.ir. P. Walstra, emeritus-hoogleraar Zuivelkunde in
Wageningen, en prof. dr. ir. F. Hellinga, emeritus-hoogleraar Cultuurtechniek en oud
Rector Magnificus van de Wageningse Universiteit). Wij danken verder dr. Marjolein ’t
Hart (UvA) en haar onderzoekmasterstudent Karwan Fatah, die een paper schreef die
de basis voor dit artikel vormde; dr. Anne Wegener Sleeswijk (Parijs), die ons hielp bij
het bronnenonderzoek in Frankrijk; de heer R.S. Wegener Sleeswijk voor gegevens uit
zijn database over Friese schippers en schepen; Diederick Wildeman (Scheepvaartmuseum Amsterdam), prof.dr. Femme Gaastra (RUL) en Bruno Le Gall (Quimper).
Wij willen in het bijzonder dr. Lotte Hellinga-Querido bedanken, die het originele
handschrift bezit en die ons een microfilm van het origineel ter beschikking stelde.
3 Bij zijn trouwen in 1799 neemt Wytze Gerbens de naam Hellinga aan. 4 Voor het
project Sailing Letters van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft Roelof van
Gelder in 2005 een grote hoeveelheid van door de Engelsen buitgemaakte brieven en
andere papieren geïnventariseerd. Anna Leeflang schreef begin 2006 een masterscriptie voor de Universiteit van Amsterdam over de brieven en papieren van een van deze
Friese schippers, Huite Fookles van de Jonge Stoffels. 5 Zo is het origineel door Wytze
Gerbens oudste zoon Tjeerd doorgegeven aan diens zoon Wytze en heeft zijn andere
zoon Gerben het op zijn oude dag, eind 19de eeuw, nauwkeurig overgeschreven ten
behoeve van zijn nageslacht. Auteur Walstra heeft dit exemplaar van zijn moeder
Johanna Sjollema, kleindochter van deze Gerben Tjeerds Hellinga, geërfd en er een
typoscript van gemaakt, aangevuld met historische details. Dit typoscript is verspreid
onder een aantal familieleden en is ook te vinden in het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam (inventarisnummer RB.0477) en in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek
(nummer G-232). Het belang van het journaal voor de Hellinga’s zal wellicht van
invloed zijn geweest op het steeds weer doorgeven van de namen Wytze en Gerben aan
volgende generaties. In familiekring werd steeds verondersteld dat het originele handschrift bij het bombardement op de Bezuidenhout in de Tweede Wereldoorlog verloren
was gegaan. Het was toen in het bezit van Gerben Hellinga, hoofd van de Haagse
Schoolvereniging. Ten tijde van genoemd bombardement was Gerben Hellinga niet in
Den Haag; waarschijnlijk had hij het journaal meegenomen om zijn plan er een kinderboekenversie van te maken aan te vatten. Het origineel berust nu bij dr. Lotte HellingaQuerido, weduwe van prof.dr. Wytze Hellinga Gzn. 6 In de twintigste eeuw heeft
J.Y. Feenstra de tekst gebruikt als inspiratie voor zijn onderzoek naar de Friese zeevaart
in de achttiende eeuw (Feenstra, Friese Zeevaart in de achttiende eeuw, handschriftelijke aantekeningen te raadplegen in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek). De map
bevat ook een brief van F.W. Wegener Sleeswyk, die refereert aan het journaal. De lijst
van gevangen schippers achter in het journaal (zie bijlage 1) is door J. van Sluys
gebruikt bij het samenstellen van zijn schepen- en schipperslijsten. F.W. Wegener
Sleeswyk schreef in 1958 dat de tekst prima voldoet als het gaat om het leren kennen
van de ‘sfeer en verhoudingen’ van die tijd. 7 www.friesgenootschap.nl. 8 Bijlage 4
bevat een verkorte stamboom van de Hellinga’s. 9 De naam Hellinga heeft Wytze
overigens pas bij zijn trouwen in 1799 aangenomen. 10 Deze drie generaties zeevaarders waren allen grootschipper, wat betekent dat zij buitengaats voeren, niet dat zij een
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groot schip hadden. Zo was Wytze van 1817 tot 1828 schipper van de Eizo de Wendt,
een kofschip van 95 roggelasten of 137 zeetonnen. Daarna haalde hij, zoals het vorige,
een nieuw schip van de werf bij Claes Piers Sjollema in Grou (een andere voorvader van
auteur Walstra). Ook dat schip heette Eizo de Wendt en was wat groter: 120 roggelasten
(180 ton); 18,75 meter lang; 4,75 m. breed en 2,75 m diep (de bekende Eeltje Halbertsma had een aandeel van 1/32e in het schip). Wytze vaart hier op tot 1840, het jaar waarin hij vierenzeventig wordt! Voor de eerste Eizo de Wendt voer Wytze, volgend op zijn
Franse avontuur, op de Vigilantie. Dat deed hij in ieder geval al begin 1797, zoals blijkt
uit een bericht in de Leeuwarder Courant van 1 februari 1797: ‘Amsterdam 25 jan. 1797.
Schipper Wytse Gerbens meld van Ostende dat hij den 17de dezer in het N.-W.
5 mijlen van daar een boot heeft zien drijven, waar op staat Yde Hobbes 1783 en
De Vrouw Anna. De boot [waarschijnlijk een sloep, BW] dreef zonder water, hetgeen
doet denken dat de lieden in dezelve geweest zijnde, geborgen zijn’. 11 Vervolgens
kiezen ook verschillende nakomelingen dit beroep. 12 Wytze noemt in het journaal
nog een zeevarend familielid, zijn oom Gerben Zybes, die schipper was van de Vrouwen Wiarda en Wijnalda en met hem gevangen zat in Quimper. Deze Gerben Zybes,
waarvan wij geen nadere gegevens hebben, is aldaar overleden. 13 Wegener Sleeswyk,
‘Omvang en financiering’, 42-66. 14 Dat moge ook blijken uit brieven in 1808 en 1809
van Ruurdje Tjallings Halbertsma aan haar in Amsterdam studerende zoon Joost
Halbertsma. Hij stuurt haar zijn vuile was toe en zij vraagt hem een ‘kamhuisens
psalmboek en een gesangenboek, gelijk in onse kerk gesongen wort’ voor haar te
kopen. Het vervoer van deze en andere zaken vertrouwt zij toe aan Wytze Gerbens, die
in die jaren blijkbaar als beurtschipper van Grouw op Amsterdam vaart (bron: Goffe
Jensma). 15 Database der Nederlandse Sontregisters http://www.nationaalarchief.nl/sont
(1999). 16 Wegener Sleeswyk, ‘Omvang en financiering’, 43. Zie ook Faber, Drie eeuwen
Friesland. 17 Wegener Sleeswyk, ‘Ownership and Finance’, 69. 18 Asaert e.a., Maritieme Geschiedenis dl 2, 106-111. 19 Journaal, 34. 20 Amsterdamsche Courant 2 mei
(1793). 21 Amsterdamsche Courant 9 maart (1793). 22 Amsterdamsche Courant, 4 mei
(1793). De geciteerde brief uit Demmerary was van 18 maart 1793. 23 Van Royen,
Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700 , 63. 24 Amsterdamsche Courant
25 mei (1793). De courant noteerde als schipper in het konvooi W. Gerbrands, waarschijnlijk onze Wytze Gerbens. 25 Amsterdamsche Courant 7 november (1793).
26 Amsterdamsche Courant 19 december (1793). 27 Journaal, 1. 28 Amsterdamsche
Courant 4 februari (1794). 29 Amsterdamsche Courant 29 mei (1794). 30 J.C. Mollema
geeft in zijn werk de toevoeging, dat er bijvoorbeeld ook Deense en Zweedse handelsvaartuigen in het konvooi zaten. Dit is opmerkelijk, omdat er in de andere lijsten van
het konvooi alleen Hollandse en Engelse schepen zaten. 31 In de Amsterdamsche Courant 29 mei (1794) en 10 juni (1794) wordt gemeld dat het konvooi op 5 mei is vertrokken. Kapt. Hidde Cornelis, Amsterdamsche Courant 19 juli (1794) schrijft, dat hij op 4
mei vertrok. 32 Mollema, Geschiedenis van Nederland ter Zee, 33; Amsterdamsche Courant 12 juni (1794). 34 Amsterdamsche Courant 19 juli (1794). 35 Van Lennep, De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland (Amsterdam, 1856) haalt het incident
met Van Hamel aan als voorbeeld voor de natie. Brieven en verslagen van schippers
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halen debetreffende tactische manoeuvre echter niet aan. 36 Mollema, Geschiedenis
van Nederland ter Zee. 37 Amsterdamsche Courant 19 juli (1794). 38 Amsterdamsche
Courant 5 juli 1794. 39 James, Naval history, 150. 40 Tench, Letters, 141: noot van de
editor Gavin Edwards. 41 Mollema, Geschiedenis van Nederland ter Zee III, 354.
42 Amsterdamsche Courant 10 juni (1794), zie bijlage 2. 43 James, Naval History, 152.
44 James, Naval History, 152-153; A narrative of the proceedings of His Majesty’s Fleet,
under the Command of Earle Howe from the Second of May to the Second of June 1794;
Jenkins, History, 211-216. 45 Journaal, 12. 46 Jenkins, History, 215. 47 Tench, Letters,
40 citeert hier een gesprek van Villaret met een gevangen genomen Engelse officier. Hij
vraagt hem of het hem niet verbaasd heeft dat zijn schepen op hem gejaagd hebben,
enkele dagen na de slag. Ja, was het antwoord. De enige reden hiervoor was, zegt Villaret, jullie van de kust weg te houden, omdat we het grote Amerikaanse konvooi verwachtten. Als jullie dat hadden veroverd, was Frankrijk geruïneerd geweest. 48 Tench,
Letters, 92 schrijft: ‘the commissary of the prison of Pontenazan, near Brest [waar ook
Wytze en zijn lotgenoten aanvankelijk gevangen zaten, BW], stripped the greater part of
the victims, who had the misfortune to pass through his hands, of their clothing, bedding and money.’ 49 Journaal, 20. 50 Gavin Edwards (red.) in: Tench, Letters, xxiv. 51
Voor de Franse Revolutie het Ursulinenklooster. In de negentiende eeuw werd het in
gebruik genomen als kazerne (zie de prent, een ansichtkaart uit begin twintigste eeuw)
en op het ogenblik wordt het verbouwd tot mediatheek (zie webcam op www.mairiequimper.fr). 52 Journaal, 24. 53 Journaal, 25. 54 Tench, Letters, xxxiv, 98. 55 Tench,
Letters, 91, 92. 56 Journaal, 30. 57 Journaal, 29. 58 Journaal, 39. 59 Bijlage 3 geeft een
overzicht van het aantal gevangenen dat is omgekomen, gevlucht of getransporteerd.
60 Gavin Edwards, bezorger van de heruitgave van het boek van Tench, spreekt over de
winter van 1794/95 als de koudste winter van de eeuw; bij de Fransen bekend als ‘le
grand hiver’, Tench, Letters, xx. 61 Tench, Letters, 61. 62 Journaal, 31, 35, 46. 63 Journaal, 47. 64 Journaal, 56. 65 Israels, Republiek, 1263. 66 Journaal, 58. 67 Journaal, 66.
68 Contrarevolutionaire guerrillabeweging in Noordwest-Frankrijk, oorspronkelijk in
de Vendeé en Bretagne, actief met name in de jaren negentig van de achttiende eeuw.
Zie Tench, Letters, 102, 157 (noot 6); zie ook Honoré de Balzac: Les Chouans (1829).
Hiermee wordt ook duidelijk waarom reizigers per diligence door een militair escorte
werden begeleid (zie Journaal, 79-80). Dat de Chouans ook in Quimper gevreesd werden blijkt uit een passage in het journaal: ‘den 17 Juny kwam hier ‘s nademiddags het
berigt dat een Aanzienlijke troep Koning gezinden bij de Republykeinen Fransen Veragtelijk Soeans genaamd zig in de nabijheid deser stad bevonden, derwaarts wierd een
Aantal gewapende Militairen gesonden en direkt alle in de Stad wonende Engelse,
Spangiaarts en portugesen in een huis gebragt ingesteld onder militaire bewaking, dan
de Hollanders in de Stad en wij op Cremar, hielden ons gewone vrijheden’; Journaal,
71. 69 Journaal, 80. 70 Journaal, 84/85. 71 Hoewel we dat niet weten, moet Wytze tijdens zijn gevangenschap wel dagboekaantekeningen hebben gemaakt. Anders had hij
nooit later, toen hij het journaal schreef, zijn belevenissen van dag tot dag zo precies
kunnen beschrijven. 72 Vermeldenswaard is tenslotte, dat Wytze tenminste nog een
journaal heeft geschreven, waarvan helaas alleen de eerste pagina bewaard is gebleven
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(zie de prent hiervan). Dat was aan het eind van zijn zeemansleven. Het gaat over een
reis op zijn kofschip Eizo de Wendt in 1837 van Workum naar Riga.

i
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m
Bijlage 1 Deze lijst is opgetekend door Wytze Gerbens en staat achter in het journaal
Lijst der Hollandse Schepen die door de Franzen genomen zijn in 1794 en 1795 en
welke Equipagien geheel of gedeeltelijk in Quimper Corentin Preson geweest zijn:
hoeveel
Namen der Schepen

Kapiteins of

gevangene wat datum

doden

Schippers

in quimper genomen

in quimper

den 25 August.
O.I. Compe Schip Willem de Vierde Thomas Trompsers

X 16

1793

de Vrouw Jantie

Haije Hendriks

X 5

12 Maart 1793 2

de Vrouwen Wiarda en Wijnalda

Gerben Zijbes

O 5

12 dito

4

8

16 dito

3

32

25 dito

11

de Vrouw Alida Teeke Hania

5

O.I. Compe. Paket boot de Faam

Luitie Frederiks

de Anna Elizabeth

Jakob Zouw

O 7

26 dito

5

de Juffrouw Neeltie

Age Obbes

O 7

27 dito

1

de Jonkvrouw Maria Petronella

Eskel Hakenzon

12

22 April

4

Onverwagt

Johannes Maler

O 12

28 dito

3

de vrouwen Cornelia & Izabella

Pieter de Lange

6

28 dito

3

de Vrouw Gerardina Maria

Hendrik Hanses Swart

8

20 Meij

2

‘s Lans Fregat de Waakzaamheid

Capt J.W. van Hamel

132

20 dito

57

Zelden Rust

Jarig Ates

O 8

21 dito

6

Kinds Kinderen

Sybren Beekes

O 5

21 dito

3
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Juffrouw Maria

Johannes Annes Kalf

O 6

21 dito

Jonge Gerbrand

Wytze Gerbens

6

21 dito

2

Christiaan Jonathan

Pieter Piebes

7

21 dito

2

Felix Merites

Hidde Cornelis

21 dito

6

de Twee Gebroeders

Jan Wanders

de Vrije Fries

Hessel Jans de Jong

X 10

3

5

21 dito

1

O 6

21 dito

3

Maike & Aaltie Wijnalda

Bauke Ulbes Hilverzon

Jan Poppes

Eijze Yges

de vrouw Chatarina Margretha

Johan Paul Mantzelman

1

23 dito

0

Mercurius

Frederik Cay

10

26 Meij

3

de Vrouw Maria

Willem Geerts

9

31 dito

4

de Waakzaamheid

Coene Jans Cornel

7

1 Juny

2

de Zeevaart

Jan Hendriks Koen

6

20 July

3

de Jesuiet

Pieter Lamant

X 8

10 Meij

4

Van twee Americaanse schepen

Twee Hollandse

4

21 dito

1

O 7

21 dito

4

2

0

Passagiers
Zijnde in alles aangekomen in

quimper

357 man hiervan Doden 147

Alle de schippers agter wiens namen een X getekend staat zijn niet in persoon in quimper geweest en agter wiens namen een O getekend is – die zijn in quimper overleden

u
Bijlage 2 Onderstaand bericht uit de Amsterdamsche Courant van 10 juni 1794 bevat
een lijst van schippers die in het konvooi van Lissabon naar Amsterdam zaten
Extract uit Brief van Rotterdam in dato 6 Juny. Heden heeft men alhier uit Engeland de
onaangename tyding, dat van =t Convooy van Cadix en Lisbon, door de Franschen
34 Schepen zyn genomen, benevens de =s Lands Fregatten van Oorlog de Alliantie,
Kapt. Duym en de Waakzaamheid, Kapt. van Hamel, welke beiden veel Contanten aan
boord hadden; zynde deeze Schepen genomen door een Fransch Eskader, waarna de
Engelsche Admiraal Montagu wederom 9 Schepen heeft hernomen, doch welke hy
genoodzaakt is geweest, door aannadering van meerdere Schepen van het Fransche
Eskader wederom te verlaten, waardoor zommige van denzelven in den grond zouden
zyn geboord of verbrand. Gemelde Convooy was den 5 Mey van Lisbon vertrokken en
bestond uit de volgende Schepen, als
L.W.Schol, D.P.Wester, A.P.Koen, J.P.Visser, J.Dirks, N.Pronk, J.Heeres, J.A.Kalf,
H.H.Swart, J.Wanners, J.Volkers, A.A.Struyk, H.Meyer, J.W. van der Windt,
J. Michielsen, P.Piebes, J.Schaap, S.Wybrands, B.U.Hilverson, H.Oenes, P.A. de Beer,
C.Roos, A.Thyssen, P.J.Vonk, R.Klaassen, J.W.Pekema, P.H.Visser, J.Gerrits, H.Jans de
Jong, W.Jans, G.Dauw, J.Jacobs, Y.Yges en H.Meyer Ditlofs,
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benevens 12 Engelsche Schepen. De schepen die hernomen zyn, zyn de Jesuit, na Holland gedestineerd en de Hollandsche Schepen de Vrye Vries, Zeldenrust.
N.B. Wytze en een aantal andere medegevangenen in Quimper worden hier niet
genoemd.
Uit de Amsterdamsche Courant van 28 juni 1794:
In de Maas is binnen gekomen Dirk Maasdyk, met denzelven heeft men een Brief van
Londen, in dato 21 Juny, waarin het volgende gemeld wordt: met de aangekomen
Lisbonsche Brieven heeft men de aangename tyding ontvangen van de terugkomst
aldaar van de volgende Schepen, behoord hebbende tot het Hollandsche Convooy, als
den 24 Mey het Schip de Bato, Kapt. G.Dauw*; de Vrouw Elizabeth, Kapt. W.Jans*;
de Vriendschap, Kapt. F.J.Vonk*; S.Giovanni Baptista, Kapt. C.Roos*; Jan en Jacob,
Kapt. R.Oenes*; Vriendschap, Kapt. L.A.de Beer*; de Vrouw Alida, Kapt. J.Heeres;
de Jonge Ropke, Kapt. A.A.Struyk*; de Goede Intentie, Kapt. D.P.Wester*. Den 26sten de
Margaretha, Kapt. L.W.Schol*; Dongenburg, Kapt. L.Bykerk; =t Welvaren van de Stad
Haarlem, Kapt. C.J.Meyer*.
* zie lijst schippers in konvooi in die courant van 10 juni.

i
Bijlage 3 Over stuurlui en andere bemanning wordt weinig gesproken, maar uit de
lijst die Wytze opstelde is te zien dat ook zij in groten getale het leven lieten. Bij de
vrijlating neemt Wytze de eindstand op (pagina 68 van het journaal)
Tevoren al eens melding gemaakt hebbende der dooden hier in Quimper van de
gevangene, dan nu heden naaukeurig berigt van den Commezaris Garnier meldende
hier in Quimper zijn aangekomen van den 9 Mey 1794 tot Primo Mey 1795 - 3370,
Van hier getransporteerd in dese tussentijds
Alhier begraven
Gedeserteerd
Nog in Preson Engelse, Spaanse Portugeesen
Hollanders op Cremar en in de stad
Engelsen nog in de stad gelogeerd
Dus een gelijk getal

1280 man
1710
43
147
130
60
3370

We zien in dit staatje dat meer dan de helft van de krijgsgevangenen het in deze periode van
een jaar niet heeft overleefd. In een studie naar Franse krijgsgevangenen in Engeland in de
periode 1803-1814 door Gavin Daly wordt gesproken over sterftecijfers van 3 à 4 procent in
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de slechtste gevangenissen, op zogenaamde prison hulks (opgelegde marineschepen) en in
Dartmoor. We nemen aan dat de situatie in Frankrijk, na het –ontstaan van het Empire, beter
is geworden. We hebben dat niet nagegaan, maar het verschil is zonder meer schokkend
(Zie: 73 Daly, Napoleon’s Lost Legions: Prisoners of War in Britain, 1803-1814).

m
Bijlage 4 Parenteel van Wytze Gerbens

Wytze Gerbens *
1713? † 12-02-1763
Grootschipper
x 02-08-1739 Warga
Sjieuwke Fokkes Couperus
~ 14-02-1712 † ?

Gerben Wytzes
~ 01-03-1739 † 15-03-1820
Grootschipper x 23-05-1763
Grouw
Hyke Douwes Rollema
~ 22-12-1737 † 19-01-1791

nog vier kinderen

Douwe Gerbens
* 02-11-1769 † 28-08-1842
Grootschipper

Wytze Gerbens
* 23-10-1766 † 16-11-1855
Grootschipper
x 09-09-1798 Grouw
Antje Tjeerds Feenstra
† 22-09-1828

nog drie kinderen

Tymen Wytzes Hellinga
* 01-10-1809 † 00-?-1830
Zeeman

Tjeerd Wytzes Hellinga
* 19-10-1800 † 29-04-1875
Bakker/Reder

nog drie dochters

Douwe Wytzes Hellinga
* 01-05-1812 † 1845
Kapitein
x 09-02-1837 Idaarderadeel
Hiske Pieters van der Velde
* 09-08-1814 † 1844

Gerben Wytzes Hellinga
* 20-04-1806 † 15-04-1841
Kapitein
x 14-04-1831 Workum
Grietje Reinders Zoethout
* 10-03-1802 †

Tiettia Douwes Hellinga
* 1838 † 14-06-1838

Antje Gerbens Hellinga
* 24-04-1832
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Archeologische kroniek van Friesland over 2005 en
2006
GILLES DE LANGEN EN FROUKJE VEENMAN (RED.)
In deze kroniek wordt kort verslag gedaan van de opgravingen, verkenningen, waarnemingen en bijzondere vondsten die gedaan zijn in de jaren 2005 en 2006. Ook worden
verslagen opgenomen van onderzoek aan oudere vondsten en waarnemingen, mits dit
onderzoek in 2005 en 2006 is verricht en geen onderdeel vormt van een breder langlopend project. De kroniek is niet volledig. Onderstaande bijdragen zijn gerangschikt
per gemeente en per jaar. Gemeente-overstijgende bijdragen gaan aan deze lijst vooraf.
Onze dank gaat uit naar de auteurs ervan. Hun namen staan steeds bij de afzonderlijke
titels vermeld. In tegenstelling tot vorige jaren sluit de kroniek niet meer af met een
overzicht van de Malta-rapportages die in 2005 en 2006 verschenen zijn. Deze zijn
vanaf dit jaar te vinden op de website van het Fries Genootschap: www.friesgenootschap.nl (onder Publicaties/Vrije Fries/digitale bijlagen).
De provinciale archeologie anno 2006
Gilles de Langen
Het is vreemd gesteld met de Friese archeologie onder het verdrag van Malta. Enerzijds
kan men constateren dat het sinds de ondertekening van het verdrag in 1992 drukker
was dan ooit, anderzijds leek het wel of er nooit genoeg werk werd verzet. De opvatting
die men uiteindelijk huldigt, is – hoe kan het ook anders – afhankelijk van het standpunt dat men inneemt.
Het was nog nooit zo druk, in positieve zin. Om deze kroniek eens te nemen: wie de
afgelopen jaargangen doorneemt moet toch onder de indruk raken van al die nieuw
verworven kennis. Er is veel bereikt door en dankzij de amateur-archeologen, vooral
wanneer men de resultaten van de metaaldetectie in ogenschouw neemt. Het noodonderzoek staat op niveau, tenminste als men ziet dat er nog nooit zoveel ervan zo
tijdig en zo volledig uitgewerkt en gepubliceerd is. Ook de academische archeologie
produceert, zoals blijkt uit de publicaties in Palaeohistoria en ook De Vrije Fries.
Het bodemarchief wordt door de betrokken overheden steeds gedetailleerder in beeld
gebracht en oude vondsten worden in rap tempo beschreven in het nieuwe interprovinciale depot te Nuis.
Maar is het genoeg? Het universitaire werk bleef onderhevig aan wisselingen, alsof
zij de werking van de getijden ondervond. Zo werd er wel steeds weer nieuw veldwerk
gestart, maar ondertussen zijn de opgravingen van Wijnaldum nog steeds niet volledig
gepubliceerd. De ingewijde weet dat van de amateurvondsten slechts een deel wordt
gemeld. En dat alleen een nog kleiner deel ervan wordt gepubliceerd. Bij het Maltanoodonderzoek is per definitie sprake van ad hoc onderzoek: de aanleiding is niet een
wetenschappelijke vraagstelling en bij de weging van de resultaten ontbreekt wel eens
het overzicht. En over overzicht gesproken: grote delen van het bodemarchief liggen

De Vrije Fries 87 (2007) 173-276

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

174

14-12-2007

09:46

Pagina 174

Gilles de Langen en Froukje Veenman

nog anoniem te wachten. Het gaat daarbij niet zozeer om het echte terpengebied, maar
wel om de uitgestrekte ontginningsgebieden. Ook de steentijd van Friesland is nog voor
een groot deel onontgonnen. En wat te denken van de wel in kaart gebrachte terpen:
delen ervan gaan bij voortduring teloor, nieuwe wetgeving of niet.
Om te komen tot een reëel oordeel dient men oog te hebben voor de specifieke
omstandigheden waaronder de Friese archeologie wordt bedreven. Men dient rekening
te houden met het simpele gegeven dat Friesland geen eigen wetenschappelijke archeologie heeft en afhankelijk is van de inzet van (inmiddels opnieuw alleen) het Groninger
Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (GIA). Het GIA heeft echter meerdere onderzoeksvelden en er zijn niet zoveel archeologen op het GIA werkzaam,
dat men overal grootschalig onderzoek kan doen. Financieel zijn de vette jaren in elk
geval voorbij. Dat geconstateerd hebbende, blijft het jammer dat een uniek archeologisch bodemarchief als het Friese terpenland zo weinig wetenschappers ontvangen mag.
De tweede kanttekening is een banale: de Malta-archeologie kent haar juridische en
beleidsmatige grenzen. Er wordt van academische zijde wel kritiek geuit op de
Malta-archeologie, deels terecht, deels niet altijd doordacht. Er wordt wel eens uit het
oog verloren dat de uitvoerbaarheid van elke wet of regel ook afhankelijk is van het draagvlak dat de maatschappij ervoor opbouwt. Nu doet zich het interessante feit voor dat het
Rijk bij het opstellen van de wet heeft gekozen voor zowel een grote zelfstandigheid van
de gemeenten als voor het principe ‘de verstoorder betaalt’. Maar archeologisch onderzoek is niet goedkoop, zeker niet voor een individuele ondernemer die opeens te horen
heeft gekregen dat hij een verstoorder is. De gemeente mag dan in principe bijspringen
(al kleven daar nog haken en ogen aan), maar wat te denken van een kleine ondernemer
en een kleine gemeente die beiden met een dure opgraving worden geconfronteerd?
Hoe men het ook wendt of keert, de kosten voor archeologisch onderzoek zullen redelijk
moeten zijn en de dienstdoende beleidsarcheoloog zal dus prioriteiten moeten stellen.
Er wordt door amateur-archeologen heel wat vrije tijd in de Friese archeologie geïnvesteerd en met resultaat. Maar van de amateur-archeologie kan men niet verwachten dat
zij de gaten stopt die anderen laten vallen. Geconstateerd moet worden dat er sprake is
van een heterogene groep. Hoewel er wel degelijk sprake is van organisatie op verschillende niveaus, blijft de bundeling bescheiden. Dat komt onder meer vanwege de verschillende disciplines, het gegeven dat veel acties plaatsgebonden zijn en de voorkeur van sommigen om op individuele basis of zelfs in de anonimiteit te werken. Dit leidt ertoe dat de taak
om onderlinge samenwerking, externe communicatie en het publiceren op peil te houden
op de schouders van enkelen rust. De potentie van plaatselijke amateurs wordt nog onvoldoende benut, onder meer omdat zij van officiële zijde onvoldoende begeleid (kunnen)
worden. De universiteit, de provincie (inclusief het depot), enkele gemeenten en de Maltabedrijven schenken de amateur-archeologen wel aandacht en doen dat van harte, want zij
kunnen van hen profiteren, maar van een stabiele relatie is geen sprake. Daar schuilt ook
een gevaar: vaak leidt een verminderd intensief contact tot persoonlijke teleurstelling, wat
overigens wederzijds ontmoedigt.
Er is dus, al met al sprake van een enigszins verbrokkeld veld, omdat een ieder zijn prioriteiten moet stellen. We moeten erkennen dat sommige zaken zich niet makkelijk
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laten oplossen. We moeten in dat opzicht roeien met de riemen die we hebben. Maar er
zijn wel verbeteringen mogelijk. Van verschillende zijden worden die gezocht en
gevonden. Zo heeft Johan Nicolay het oude idee van Tjalling Waterbolk en Jos
Bazelmans weer opgepakt om steilkanten van deels afgegraven terpen te gaan onderzoeken. Dit onderzoek is relatief goedkoop en levert bovendien extra informatie die
nuttig is voor het fysieke behoud van deze kwetsbare terpen. Ook kan men van de nood
een deugd maken. Jan Zijlstra en Jurjen Bos profiteren indirect van het feit dat terpen
worden aangeploegd: beiden inventariseren al sinds geruime tijd de metaalvondsten
die de terpen moesten prijsgeven. Het leverde hen en anderen meerdere nieuwe
gezichtspunten op, waarvan de lezer van de Vrije Fries kan getuigen.
Maar het mooist is wel om bestaande instrumenten en maatregelen een tweede
functie te geven. Ernst Taayke probeert het depot in Nuis meer te laten zijn dan een
loods met gegevens: hij ontvangt – nu nog op bescheiden schaal – diverse amateurarcheologen uit Noord-Nederland. En recentelijk nog is een andere win-win methode
toegepast: na gesprekken met de archeologen van de provincie hebben natuurbeheerders de visie ontwikkeld dat natuurbouw in pingo-ruïnes niet per sé hoeft te vragen om
een diepe ontgraving van eeuwenoude veenlagen: moerassen en broekbosvegetaties
op het bewaarde bodemarchief voldoen ook. Er zijn andere oplossingen in de maak. En
mogelijk gaat de FAMKE ook voor amateurs en academici een functie vervullen, wanneer deze met archeologische vondstgegevens wordt uitgebreid. De FAMKE is dan niet
alleen maar een beschermer van het bodemarchief, maar tevens een wetenschappelijke kaart in progress.
Wetenschappelijke off-spin van Malta
Er zijn meer van dergelijke dubbelfuncties denkbaar. Zo kan zelfs de beperkte Maltaarcheologie wetenschappelijk onderzoek worden. Het is al mogelijk gebleken om de
bedrijfsarcheoloog en de wetenschapper nader bij elkaar te brengen. Het was even
zoeken naar het juiste midden, maar we hebben al de nodige ervaring opgedaan.
Laten we allereerst eens naar de meest optimale onderzoeksvragen kijken.
Onze voorouders vormen een bont gezelschap. Elke nieuwe generatie nam afstand
van de vorige, een proces dat zich steeds sneller voltrok naarmate men de huidige eeuw
naderde. Vanzelfsprekend waren er behalve algemene tendensen ook steeds grote en
minder grote regionale verschillen. Dit maakt de studie van het verleden interessant,
maar ook moeilijk en nog moeilijker naarmate we over minder gegevens beschikken.
Elke periode en elke streek verdient zijn eigen benadering. Voor sommige vraagstukken
kan men leentjebuur spelen bij studies die buiten de regio zijn en worden gedaan, voor
andere moet men toch echt de meeste gegevens zelf zien te vinden. Men kan nieuwe
historische gegevens zoeken en nieuwe modellen testen. Vaak zal men ook – als het om
de oudere perioden gaat – de schep ter hand moeten nemen, op zoek naar nieuwe
archeologische informatie.
Het zal duidelijk zijn dat dit ook opgaat voor de studie van de middeleeuwse
terpenbewoners van Friesland. Enerzijds zal men grootschalig te werk moeten gaan
om deze Friezen in hun algemene cultuur te kunnen plaatsen. Anderzijds zal men
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lokaal moeten opgraven. Mogelijke afwijkingen zullen getoetst moeten worden: was er
sprake van een overblijfsel uit het eigen verleden, een inheems cultureel bepaald
verschil? Of waren er economische omstandigheden waarom de zaken anders geregeld
werden? Voor sommige studies zijn veel gegevens nodig: denk aan demografische
studies, andere kunnen met enkele opgravingen verder.
Geconstateerd kan worden dat we de laatste jaren voortgang zien in de Friese
archeologie. Zo konden nieuwe hypothesen worden opgesteld (en verder onderbouwd) aangaande de ontginningen in IJzertijd en Middeleeuwen, de vroeg-middeleeuwse migraties, de vroeg-middeleeuwse elite en het ontstaan van verzorgende
centra in de Volle Middeleeuwen, om maar enkele onderwerpen te noemen. Maar dit
spreekt niet tegen dat er nog steeds een sterke behoefte is aan meer harde gegevens en
een goede uitwerking èn weging van die gegevens.
Wat dit laatste aangaat heeft de Friese archeologie het, zoals al aangestipt, niet
gemakkelijk. Er zijn te weinig wetenschappelijke uren beschikbaar om die brede
studies te doen. Daar komt nog bij dat zuiver wetenschappelijk veldwerk slechts
beperkt kan worden uitgevoerd. Dat is spijtig, omdat juist gericht multidisciplinair
veldwerk – denk aan de opgravingen in Wijnaldum – in staat is om gevraagde gegevens
‘op te halen’. In de praktijk komt het er dus op neer dat de archeologische vooruitgang
wordt gevraagd van noodonderzoek dat uitgevoerd wordt onder het verdrag van Malta,
straks de nieuwe Monumentenwet. Echter, bij dit onderzoek wordt de opgravingslocatie bepaald door de verstoorder. Bovendien mag men bij dit noodonderzoek de
verstoring in principe niet te buiten gaan. Een extra proefsleuf die een academisch
archeoloog zou willen en kunnen aanleggen, omdat de gegevens net uit beeld blijven,
zit er dus niet in. Moet de academische opgraver al het geluk aanroepen voordat hij zijn
schep de grond in zet, de Malta-archeoloog moet, binnen de beperkte tijd die beschikbaar is, vooral heel hard werken om een bevredigend wetenschappelijk resultaat te
boeken.
Om deze Malta-archeoloog te helpen, hebben tal van specialisten op initiatief van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), nu Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) de koppen bij elkaar gestoken
en de meest wezenlijke wetenschappelijke vraagstellingen per discipline, periode en
regio in kaart gebracht. Dit overzicht is als de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie
(NOaA) raadpleegbaar op het internet www.noaa.nl). Tussen de NOaA en de opgravende archeoloog staat de opsteller van het zogeheten Programma van Eisen (PvE), waarin
de vraagstelling wordt afgestemd op de specifieke omstandigheden zoals de precieze
ligging en omvang van de verstoring binnen een archeologische vindplaats. Zoals ook al
gezegd, vindt er vaak – om de opgraving niet te duur te maken – tevens een beleidsmatig bepaalde afgrenzing van het onderzoek plaats: men kan niet alles onderzoeken.
Ten slotte doet een zekere marktwerking de rest: aanbestedende bedrijven doen onder
onderlinge concurrentie een voorstel. Dit stelt grenzen aan opgraving en niet in de laatste plaats aan de uitwerking. Hierbij is de kunde van de uitvoerenden van doorslaggevende invloed, zoals blijkt wanneer men de uiteindelijke rapporten vergelijkt.
Het zal duidelijk zijn dat in Friesland met weinig grootschalig Malta-onderzoek (er
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wordt hier niet zoveel gebouwd als in de Randstad en veel kan worden ingepast en
hoeft dus niet te worden opgegraven) de PvE’s van groot belang zijn om toch enige lijn
in het noodonderzoek te krijgen. Door enkele vraagstellingen structureel voorrang te
geven is dat mogelijk. Schrijver dezes is van mening dat onder de gegeven omstandigheden de belangstelling vooral op de landschapsgenese dient te worden gericht.
Veel kleinere opgravingsputten geven maar weinig wetenschappelijk relevante informatie over de nederzettingsstructuur om maar wat te noemen (deze informatie is dan
dus zogezegd te duur), terwijl toch redelijk gemakkelijk de ontwikkeling van de natuurlijke bodem kan worden achterhaald. Daarnaast is het vaak goed mogelijk om nauwkeurig te dateren grondmonsters op zaden en pollen te laten onderzoeken. Dit onderzoek kan de paleo-geografische studies onderbouwen en ook zicht bieden op de
economie van de onderzochte nederzettingen.
Deze insteek begint al zijn eerste vruchten af te werpen: dankzij bovengenoemde
verspreide waarnemingen kan binnenkort de ontwikkeling van de Middelzee opnieuw
in kaart worden gebracht. Ook in de jaren 2005 en 2006 werden hiervoor belangrijke
waarnemingen gedaan bij Beetgumermolen en Wier (Menaldumadeel), Boazum
(Littenseradiel), op diverse plaatsen in de gemeenten Sneek (Thabor, Akkerwinde,
De Hemmen en Harinxmaland) en Boarnsterhim (Dearsum, proefsleuven in het tracé
van de gasleiding) en in Leeuwarden onder De Kelders en niet te vergeten op het
Oldehoofster kerkhof.
Op dit ogenblik is de studie van de Middelzee en haar omgeving natuurlijk nog lang
niet voltooid. Het is de wel de tijd om de verworven gegevens eens goed op een rijtje te
zetten. Daaruit zullen behalve nieuwe kaartbeelden ongetwijfeld ook nieuwe, meer
gedetailleerde vragen voortkomen die op hun beurt in nieuwe Programma’s van Eisen
zullen worden verwerkt. Nieuw veldwerk is zeker nodig. Wetenschappelijk gezien zouden we graag willen graven op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld aan de oostkust van de
Middelzee. Zoals het nu staat is het echter wachten op nieuwe verstoringen die onder
de nieuwe Monumentenwet om noodonderzoek vragen. Waarmee overigens meteen
een nog niet genoemd, maar overkoepelend dilemma van de beleidsarcheoloog is
geschetst: hij wil graag het verleden ontsluiten, maar streeft in eerste instantie toch
naar bewaren in de grond, want de bodem is het beste archief.
Het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis 2005-2006
Ernst Taayke
Het depot in Nuis heeft twee kerntaken. De eerste taak zit min of meer ingebakken in
de term ‘depot’: het in ontvangst nemen, opslaan en zorgvuldig beheren van archeologische bodemvondsten uit de drie noordelijke provincies. De tweede taak van het
depot geeft zin aan dit opbergen: het toegankelijk maken van de vondsten (bijvoorbeeld in de vorm van bruiklenen) en vondstgegevens voor derden, zoals universiteiten,
andere archieven, musea, particulieren en commerciële bedrijven.
Het in 2002 opgestarte project ‘Nuis in de Benen’ (zie De Vrije Fries 85) heeft
volledig aan de verwachtingen voldaan. Destijds werd een archeoloog-beheerder
aangesteld en werden er tijdelijke medewerkers aangetrokken om de bestaande
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vondstgegevens te digitaliseren en zoveel mogelijk op te waarderen (sommige informatie was zelfs al een eeuw oud) en om niet-beschreven oudere vondsten alsnog te
registreren. Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Beschrijving van de verzamelingen
van Drenthe en Groningen werd in 2005 – op wat kleine vondstcomplexen na – afgesloten, waarna de nadruk kwam te liggen op het Friese vondstmateriaal. Naast deze zogenaamde retro-invoer werden alle nieuw aangeleverde vondsten en bijbehorende documentatie ingeschreven en opgeslagen. Het meeste materiaal dat binnenkwam was
afkomstig van commerciële archeologische bedrijven, maar ook amateurs (waaronder
het Argeologysk Wurkferbân) droegen aanzienlijke hoeveelheden over.
De publieke taak kende een sterke ontwikkeling. Er werden veel vondsten voor
kortere of langere tijd uitgeleend, bijvoorbeeld aan de diverse archeologische steunpunten, aan musea, maar ook aan particulieren, voor kortstondige evenementen.
Er kwamen onderzoekers uit binnen- en buitenland en er werden regelmatig rondleidingen gehouden. Het depot fungeerde ook regelmatig als vraagbaak, bij lastig te
determineren aardewerk-scherven bijvoorbeeld. Sinds najaar 2005 worden amateurarcheologen ingeschakeld bij het determineren van vondsten. Vooral op het gebied van
vuursteenmateriaal zit namelijk veel kennis onder de ‘liefhebbers’. Het bezoekertal
steeg van 800 (in 2005) naar 1000 personen (in 2006). Een website naderde in 2006 zijn
voltooiing.
Op bestuurlijk vlak werd gestreefd naar grotere duurzaamheid. Het depot dankt
zijn ontstaan, in de jaren negentig, aan mondelinge afspraken tussen de provincies en
de provinciale musea, maar over dergelijke nonchalance wordt nu het hoofd geschud.
In 2006 werd een interprovinciale overeenkomst gesloten, bedoeld om Nuis een fundament voor de toekomst mee te geven.
In Drenthe was alle archeologie al van oudsher in provinciale handen, maar nu
wordt er ook in Groningen en Fryslân naar gestreefd dat de provinciale musea kerncollecties houden en dat de grote bulk in provinciaal eigendom overgaat. Bovendien,
en dat is niet onbelangrijk in een dichtslibbend depot, trekken de musea hun nietarcheologische materiaal uit Nuis terug.
De vrijgekomen ruimte werd benut voor opslag, maar het werd nu ook mogelijk om
een metaalkamer in te bouwen. Aardewerk of bot worden bewaard onder vrij normale
waarden (50-65% luchtvochtigheid), maar met name ijzeren voorwerpen moeten zeer
droog worden opgeslagen (< 30%). Plannen voor een grotere ruimte voor organisch
materiaal en voor documentatie konden nog niet verwezenlijkt worden, wegens onduidelijkheden in de regelgeving.
Het Fries Museum, tot 1997 feitelijk provinciaal depot, heeft sinds de opening van
Nuis een immense hoeveelheid archeologica naar het NAD overgebracht. In de 19de
eeuw was door het Genootschap en later door Boeles al veel verzameld, maar onder het
regime van conservator Gerrit Elzinga nam de aanwas vrijwel onbeheersbare proporties aan. Opslag en registratie hielden geen gelijke tred, en dat wreekt zich vroeger of
later; toen het projectgeld voor ‘Nuis in de Benen’ was opgesoupeerd, moest ongeveer
de helft van de Friese opslag nog voor de eerste keer beschreven worden! De provincie
begreep de situatie en heeft vanaf 2005 ruimhartig bijgesprongen om de registratie (en
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herverpakking) alsnog tot een goed einde te brengen. Vermoedelijk wordt de beschrijving in 2008 voltooid.
Drenthe en Groningen omvatten samen ca. 32.000 inventarisnummers – in tegenwoordige computertermen records –, terwijl Fryslân na afsluiting van het huidige
registratieproject boven de 100.000 zal uitkomen. Per inventarisnummer kan het aantal
vondsten in de honderden lopen. ‘Niets wordt er, niets, uit talloos veel miljoenen...’,
dichtte Winkler Prins ruim een eeuw geleden, maar uit de massa’s die in Nuis liggen
opgeslagen, zowel in materiële als informatieve zin, kan nu en in de toekomst onbeperkt geoogst worden.
In memoriam Piet Houtsma
Evert Kramer
In de zomer van 2006 bereikte ons het bericht van het overlijden op 91-jarige leeftijd
van amateur-archeoloog Piet Houtsma (geboren in 1915), de belangrijkste Stellingwerver amateur-archeoloog uit de naoorlogse periode. Houtsma, woonachtig te
Waskemeer, werd vooral bekend door zijn ontdekkingen van paleolithische en mesolithische vindplaatsen in de omgeving van zijn woonplaats en de opgravingen die hij
daar en op andere plaatsen in Zuidoost-Friesland verrichtte.
Houtsma was leraar Duits aan de toenmalige Willem Kroezeschool voor chr. mulo
te Waskemeer. Dit beroep liet hem veel vrije tijd buiten de schooluren en stelde hem in
staat bepaalde colleges te volgen aan het toenmalige Biologisch-Archaeologisch
Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit in Groningen. Zo bezocht hij de colleges palynologie van prof. Tj. Waterbolk en de geschiedenis van de archeologie van dr. A. Bohmers.

Piet Houtsma (links) in actie tijdens de opgraving van het jong-paleolithische kampement
Siegerswoude II (Creswellien) op 2 mei 1962. Rechts van Houtsma staan J. Schilstra en S. Voordewind
(foto: G. Elzinga, Fries Museum)
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Hij verrichtte in de jaren 1953-1962 onderzoek op tal van bedreigde vindplaatsen uit
het jong-palaeolithicum en het mesolithicum, onder andere bij Haule, Duurswoude,
Bakkeveen en Siegerswoude.
Houtsma’s opgravingen kunnen nog steeds de toets der kritiek doorstaan. Hij groef
in vierkante metervakken, legde alle vrijgeschaafde artefacten op mm-papier vast,
evenals de grondverkleuringen. Ook voorzag hij bij elk onderzoek het grote nut van
detaillering van putwandprofielen die hij op lakprofielen en in tekening vastlegde.
Hij groef doorgaans met een vast team van vrijwilligers, waaronder collega-docent
J.J. Schilstra, en een technisch voorgraver, kortom de zogenaamde BAI-aanpak die hij
van zijn leermeester Bohmers had overgenomen. Houtsma groef onder auspiciën van
het BAI. Na de invoering van de archeologische Monumentenwet 1961 werd deze bijzondere opgravingsconstructie met particulieren afgebouwd.
Houtsma’s belangstelling ging vooral uit naar de jongpaleolithische steentijdculturen. De ontdekking van het Creswellien en het minutieus onderzoek naar de
geologische inbedding van Hamburgien in de dekzanden in Fryslân vormen daarbij de
hoogtepunten. Tot op hoge leeftijd droeg Houtsma zorg voor correcte archivering en
publicatie van al zijn opgravingen. Het onderstaande literatuuroverzicht geeft een
goed beeld van Houtsma’s belangrijke rol voor de steentijdarcheologie in Friesland.
Publicaties van Houtsma
A. Bohmers en P. Houtsma, ‘De praehistorie’, Wâldrige nr. 9 (1961), 126-151.
P. Houtsma, ‘De ontstaansgeschiedenis en bodemkundige opbouw van de streek rond
Bakkeveen en Wijnjewoude’, Vanellus 34 (1981) 4, 86-91.
P. Houtsma, J.J. Roodenberg en J. Schilstra, ‘A site of the Tjonger tradition along the
Schipsloot at Een’, Palaeohistoria 23 (1981), 45-74.
E. Kramer, P. Houtsma en J. Schilstra, ‘The Creswellian site Siegerswoude II’,
Palaeohistoria 27 (1985), 67-88.
P. Houtsma en P. Dijkstra, ‘Enige aanvullingen en opmerkingen betreffende de “Laag
van Duurswoude”’, Archeologie nr. 2 (1990), 6-13.
P. Houtsma, E. Kramer, R.R. Newell en J.L. Smit, The Late Palaeolithic habitation of
Haule V (Assen 1996, Van Gorcum), 331 pag.
P. Houtsma en P. Dijkstra, ‘De Hamburgcultuur van Bakkeveen-Harmsdobbe’,
Archeologie 6 (1995), 53-65.
P. Houtsma en P. Dijkstra, ‘Haule VI-”Kok’s Bosje”’, Archeologie 4 (1993), 68-82.
Over Houtsma
E. Kramer, interview met Piet Houtsma op Archeoforum (internettijdschrift) in 1998.
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Archeologie van de Stellingwerven
Evert Kramer
Vrijdag 2 september 2005 was een bijzondere dag voor de streekgeschiedenis van de
Stellingwerven. Ruim 200 genodigden namen in het Vlechtmuseum te Noordwolde
deel aan een symposium over de archeologie van deze streek. Aanleiding voor deze
bijeenkomst was het verschijnen van het nieuwe standaardwerk Archeologie van de
Stellingwerven, geschreven door de uit Oosterwolde afkomstige archeoloog Sake Jager,
die zich bij het hanteren van de pen liet bijstaan door archeoloog en publieksschrijver
Evert van Ginkel. Het boek is uitgegeven door de stichting Stellingwarver Schrieversronte en gedrukt door Van Gorcum te Assen. Het boek is fraai vormgegeven door Sijtze
Veldman en gebonden in linnen band op A4 formaat.
Archeologie van de Stellingwerven bevat 210 pagina’s tekst waarvan 155 pagina’s de
acht goed leesbare hoofdstukken beslaan; de andere 55 pagina’s omvatten een uitgebreid notenapparaat en een overzicht van de geraadpleegde literatuur. Deze pagina’s
zijn meer voor de vakbroeders van beide auteurs bedoeld. Er werden welgeteld 211 illustraties opgenomen: 151 foto’s, 30 kaarten, 23 tekeningen, vier grafieken en vier artist
impressions (houtsnedes van oude landschappen van de hand van Siemen Dijkstra).
Achter in het boek is op A3-formaat een uitklapbaar schematisch overzicht te vinden
van de geologische geschiedenis en een tijdbalk van de historische geschiedenis.
Het boek maakt dankbaar gebruik van het archeologisch onderzoek dat vooral in
de vorige eeuw werd verricht. Het boek vormt een waar eerbetoon aan de vele personen en instanties die zich hebben ingezet voor de studie en instandhouding van het
archeologisch erfgoed. Bekende amateur- en beroepsarcheologen van toen passeren
uitgebreid de revue: Hendrik Jan Popping, George Hendrik Voerman, Piet Houtsma,
Albert Egges van Giffen, Pieter Boeles en Jan Hendrik Holwerda.
De chronologisch gerangschikte hoofdstukken geven een up-to-date beeld van de
eerste bewoners tot de eerste eeuwen van het historische Stellingwerf. Het is een vlot
geschreven verhaal, bedoeld voor de persoon die over de geschiedenis van de Stellingwerven nog nooit heeft gehoord of gelezen, maar het is ook uitstekend geschikt voor
mensen die een duidelijk en overzichtelijk beeld willen krijgen over alles wat uit deze
regio bekend is van de prehistorie en de geschiedenis tot de Middeleeuwen. Voor het in
kaart brengen van alle gegevens is veel tijd gaan zitten in het raadplegen van de talloze
musea en oudheidkamers, onderzoeksinstituten, particuliere verzamelingen en publicaties en krantenartikelen; dankzij dit speurwerk vormt deze studie een stevige basis
voor toekomstig onderzoek.
Terecht stelde de inleider van het symposium, emeritus hoogleraar archeologie
Harm Tjalling Waterbolk, dat dit boek de archeologie van de Stellingwerven ontstijgt.
Het boek verdient dan ook buiten de grenzen van de regio ruimschoots aandacht te
krijgen.
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Supplement bij: Corpus van de in Friesland gevonden middeleeuwse zegelstempels
Jan Zijlstra
In 1995 publiceerde ik in dit jaarboek een artikel omvattende een corpus van de tot dan
in Friesland bekende middeleeuwse zegelstempels (De Vrije Fries 75, 37-59). Inmiddels
zijn er eenentwintig bijgekomen, zodat een supplement gerechtvaardigd is.
De meeste exemplaren in deze bijdrage werden eerder gepubliceerd in het magazine van ‘De Detector Amateur’. Omdat dit periodiek een geheel ander verspreidingsgebied heeft dan De Vrije Fries en de stempels in afzonderlijke nummers ervan werden
afgebeeld, is een gebundelde aanvulling in dit jaarboek wenselijk. Het materiaal is
bovendien belangrijk genoeg om goed gedocumenteerd en gepubliceerd te worden.
Enkele stukken zijn bijvoorbeeld al in andere handen over gegaan, zodat onzekerheid
bestaat met betrekking tot de toekomstige beschikbaarheid voor onderzoek.
Twintig stempels werden in Friesland gevonden, alle met behulp van een metaaldetector. Aan deze lijst is ook een Groninger vondst – uit Bedum – toegevoegd.
Deze uitzondering werd gemaakt omdat het hier een Friese priester betreft.
Evenals in 1995 werden de foto’s gemaakt van de afdrukken van de zegelstempels.
Alle foto’s zijn gemaakt door Johan Koning.
Tenslotte een woord van dank aan de redactie van het Detector Magazine. In het
bijzonder Johan Koning en Cees B. Leenheer hebben zich ingezet voor goede foto`s en
fraaie vormgeving en gaven vlot toestemming voor het gebruiken daarvan.
Catalogusnummer 46
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Randschrift

Ameland
Rond met oog, brons, 26 mm
A. Ludema
S`HINRIK VAN ANSCHEM ’ zegel
van Hendrik van Anschem
Voorstelling
Schild met huismerk (?) en twee
maal drie stippen.
Datering
Tussen ± 1350 en 1450
Opmerkingen: Het stempel verkeert in perfecte staat maar is moeilijk leesbaar. Veel
stempelsnijders hadden een eigen stijl, ook met betrekking tot het alfabet. De transcriptie is derhalve onder voorbehoud en wellicht voor verbetering vatbaar.
Het toponiem (?) ‘Anschem’ zou eventueel ‘Anzen’ in Drenthe kunnen zijn maar meer
waarschijnlijk Anseghem [Ansinga-heim], een dorp in Vlaanderen.
Catalogusnummer 47
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Randschrift

Bedum (Gr.)
Rond met handvat en oog, brons, 29 mm
2005, Marcel Julsing
S`DNI:SIUIWARDI:I:SGER(NIG)HUSU
Aangevuld: Sigilum Domini Siuiwardi in Sgernighusu(n) =
zegel van heer Sjoerd in Scharnehuizen (Kollumerland).
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Voorstelling

Portret en face in zespas.
Er is een geestelijke afgebeeld
(met tonsuur?)
Datering
Veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 87, juli 2006
Opmerkingen: 1. De tussen haakjes geplaatste lettergroep van
het randschrift is onduidelijk. 2. Mogelijk heeft in Scharnehuizen een kapel gestaan en had heer Siuiward of Sjoerd daar
iets mee te maken. Is hij later priester of pastoor in Bedum geworden?
Catalogusnummer 48
Vindplaats

Beetgum (tussen Hemmema en
Besseburen)
Vorm, materiaal en grootte Rond handvat en oog (oog
beschadigd), brons, 28 mm
Collectie/data
Jan Zijlstra (mei 2001), gevonden
door J. Weening
Randschrift
IOHANESI MIERLWAL(?),
zie opmerkingen
Voorstelling
Schildhoudende griffioen, op het schild een huismerk (of
gevelteken?
Datering
Laat veertiende, begin vijftiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 89, november 2006
Opmerkingen: Ondanks de goede conserveringstoestand is de transcriptie van het (enigszins verhaspelde) randschrift problematisch. Er zou: ‘Johanesi Mierlwal’ kunnen staan.
Misschien mogen we Johan(nes) Meer(s)wal lezen. Meerswal is een buurtschap of gehucht
bij Menaldum, slechts enkele kilometers van de vindplaats. De naam is ook als familienaam
overgeleverd. Mogelijk symboliseert de schildhoudende griffioen (als rijkssymbool) een
rechtvoerende state of boerderij, met het recht op deelname aan de rechtspraak.
Echt duidelijk is het echter niet. Andere lezingen en interpretaties blijven mogelijk. Fouten
en verbasteringen etc. komen geregeld voor op middeleeuwse zegels evenals afwijkende
spellingen en ongebruikelijke afkortingen.
Catalogusnummer 49
Vindplaats
Burgum, terrein voormalig Barraconvent
Vorm, materiaal en grootte Rond, brons, 25 mm
Collectie/data
Gevonden door Ronald van der
Meer
Randschrift
S`DOTETI DE ROIS . CLICI =
zegel van Dote of Dotet van Roodhuis (?); Clericus (geestelijke).
Zie opmerkingen hieronder
Voorstelling
Heraldische lelie
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Datering
Waarschijnlijk veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 86, mei 2006
Opmerkingen: Enkele letters zijn onduidelijk en moeilijk leesbaar. De hier gegeven
lezing is dus onder voorbehoud.
Boven de letters OI van ROIS lijkt een verkortingsbalk te staan. Mogelijk is Roodhuis
(Reahus bedoeld). Is er een verband met Groot Dotinga te Dronrijp, dat ook bekend
stond als Ro(odhu)is of Reahus? De naam Dotinga komt van de P.N. Dote (vergelijk
randschrift).
Prof. Hans Mol heeft moeite met deze lezing en suggereert een naam met patroniem
zoals bijvoorbeeld ‘Doteti Geronis’ of iets dergelijks. Nadere bestudering van het stempel is wenselijk. Wellicht kan betere reiniging opheldering verschaffen.
Catalogusnummer 50
Vindplaats
Buweklooster, Drogeham
Vorm, materiaal en grootte Spitsovaal met (restant van) oog, brons,
37 mm
Collectie/data
J. Zijlstra
Randschrift
Onleesbaar
Voorstelling
Priester voor altaar
Datering
Veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 77, november 2004
Opmerking: Dit stuk is ernstig aangetast. Het kan hooguit nog als
illustratiemateriaal dienen.
Catalogusnummer 51
Vindplaats
Dokkum
Vorm, materiaal en grootte Rond met handvat en oog, grijze
metaallegering, 25 mm
Collectie/data
J. Zijlstra (1998)
Randschrift
Onleesbaar
Voorstelling
Gebouw (kerk?) waarboven sterren(?)
Datering
Veertiende-vijftiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 74, mei 2004
Opmerkingen: Het stempel is slecht geconserveerd. De reden om het te bewaren en te
publiceren is vooral de (kleine) kans dat er ooit nog eens een stempel of zegel (afdruk)
opduikt waarmee het vergeleken kan worden.
Catalogusnummer 52
Vindplaats
Dokkum (omgeving)
Vorm, materiaal en grootte Spitsovaal met oog; brons met sporen van verzilvering (of
geheel van zilver), 36 mm
Collectie/data
J. Zijlstra [verworven 2001]
Randschrift
S`FR[ATR]IS HUGONIS DE GOLTEM ORD[INIS]
P[RAE]D[ICATORUM] = zegel van broeder Hugo [Oege?]

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:46

Pagina 185

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

185

van Goutum, van de orde der predikheren
[Jakobijnen of Dominicanen]
Voorstelling
De aartsengel Michaël die een draak [de
duivel] vertrapt en doodsteekt.
Daaronder een knielende priester.
Dat alles in een nis met architectuur.
Datering
Veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 78, december 2004
Opmerkingen: het zegel is fraai en verfijnd gesneden. Met dank aan
prof. Hans Mol (Fryske Akademy, Leeuwarden) voor de interpretatie van de
afkorting ORDPD.
Catalogusnummer 53
Vindplaats
Dronrijp, bij de N.H. kerk
Vorm, materiaal en grootte Rond met handvat en oog, brons,
25 mm
Collectie/data
Particuliere collectie
Randschrift
S’EIJODIS-VOPINGA-DE DRORI; =
zegel van Ede, Yde of Eyde Vopinga
(Foppinga?) Van Dronrijp
Voorstelling
Pelikaan op nest met jongen
Datering
Ca. 1400 (vrijwel zeker tussen 1375 en 1475)
Literatuur
DDA magazine 84, december 2005
Opmerkingen: Enkele letters van het randschrift, waaronder de P van Vopinga zijn
onzeker. In Dronrijp leefde in de late Middeleeuwen een (adellijk?) geslacht Foppinga.
Mogelijk behoorde Eyde die waarschijnlijk pastoor of vicaris was, tot deze familie.
In het stamboek van de Friese Adel is een fragmentgenealogie opgenomen waarin geen
Eyde (of iets dergelijks) voorkomt. Dit zegt weinig, omdat over de oudste generaties
nauwelijks iets bekend is.
Catalogusnummer 54
Vindplaats
Ferwerd (omgeving)
Vorm, materiaal en grootte Zeskantig met handvat en oog,
brons, 24 mm
Collectie/data
J. Henstra
Randschrift
S’HEVERARD SPAEN
Voorstelling
Huismerk
Datering
Waarschijnlijk veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 76, september 2004
Opmerkingen: De zeskantige vorm is ongebruikelijk en zeldzaam. (H) Everard was
wellicht een koopman.
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Catalogusnummer 55
Vindplaats
Franeker (omgeving)
Vorm, materiaal en grootte Asymmetrisch, ‘zandlopervormig’
met in het smalste deel een oog.
Het betreft een dubbelzegel of
dubbelsignet, waarbij het kleinste
zegelvlak qua voorstelling een vereenvoudigde herhaling is van het grotere.
Er is geen richtingindicatie
(in welke stand het zegel af te drukken) en merkwaardigerwijs hebben de afbeeldingen een tegengestelde positie
Brons, 22 mm
Collectie/data
Particuliere collectie
Randschrift
S REINARD (SNEIVE)? = zegel van Reinard Sneive(?).
Voorstelling
Huismerk
Datering
Veertiende eeuw of later
Literatuur
DDA magazine 90, december 2006
Opmerkingen: Het op zich goed geconserveerde zegelstempel is qua tekst onscherp
door inwerking van bodemzuren (etsing). Wellicht ook zijn de poinsoenen waarmee
het randschrift werd vervaardigd min of meer versleten geweest.
Vooral het laatste deel is moeilijk leesbaar. De transcriptie en vooral de geslachtsnaam
(?) zijn dus onder voorbehoud. Dat geldt ook voor de datering die zeker niet voor 1300
gesteld kan worden, maar wellicht veel later valt.
Catalogusnummer 56
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Vinder
Randschrift

Hallum (Merkla)
Spitsovaal met oog, brons, 45 mm
Jan Zijlstra (2001)
Tjamme Valk
S`(IGILLUM)
FRATRIS.WAUTERI.IN MERUM
(= zegel van broeder Wouter in
Marrum)
Voorstelling
Pelikaan op nest met jongen; de
vogel pikt zichzelf in de borst om haar
jongen te voeden (christelijk liefdessymbool)
Datering
Dertiende eeuw; deze datering berust onder andere op de
stand van het draagoog
Literatuur
DDA magazine 72, december 2003
Opmerkingen: Het is niet onwaarschijnlijk dat de Wouter van het zegelstempel uit een
Hallumer elitegeslacht stamde: hij is vrij zeker niet uit Marrum afkomstig want dan zou
er ‘de’ in plaats van ‘in’ staan. Omdat hij een frater (broeder) was en dus tot een
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kloosterorde behoorde is een verband met het Hallumer klooster Mariëngaarde aannemelijk. Wellicht bezat deze premonstratenzer abdij de patronaatsrechten der
Marrumer kerk en stond Wouter er als pastoor namens Mariëngaarde.
In de Vitae Abbatum Orti Sancte Marie in 2001 schitterend uitgegeven door de Fryske
Akademy komt onze Wouter niet voor, althans niet als pastoor te Marrum, maar deze
kloosterkroniek loopt tot ca. 1250 en het stempel kan heel goed uit de tweede helft van
de dertiende eeuw zijn. In elk geval is er weer een stukje informatie boven water.
Catalogusnummer 57
Vindplaats
Heerenveen (omgeving)
Vorm, materiaal en grootte Rond, met handvat en oog, brons,
25 mm
Collectie/data
Particuliere collectie
Randschrift
S` RENIC HERAMANNA = zegel van
Rienk Hermanna (of Hermanus: zie
opmerking)
Voorstelling
Heraldische lelie
Datering
Waarschijnlijk vijftiende eeuw
Opmerkingen: De Hermana’s waren een edel geslacht uit Minnertsga. In hun genealogie in het stamboek komt de persoonsnaam Renic of Rienk niet voor. Niettemin bestaat
de mogelijkheid dat R. er wel toe behoorde, maar dit blijft vooralsnog onzeker.
‘Hermanna’ kan ook een patroniem zijn.
Het wapen biedt geen oplossing omdat het hier waarschijnlijk een religieus symbool
betreft (symbool van Maria).
Catalogusnummer 58
Vindplaats
Kimswerd (omgeving)
Vorm, materiaal en grootte Spitsovaal met (doorgesleten) oog,
brons, 36 mm
Collectie/data
J. Glazema; 2004 (is ook de vinder)
Randschrift
S` REINDACHI SACERDOTIS D`
WELDIGE = zegel van Reindagh,
priester (afkomstig) van Wons
(zie opmerkingen)
Voorstelling
Maria met kind; daaronder knielende
priester met maan en ster
Datering
Veertiende eeuw (waarschijnlijk eerste helft)
Literatuur
DDA magazine 80, mei 2005
Opmerkingen: De naam Reindach is zeldzaam; ik ken geen ander voorbeeld in
Friesland. In Ezinge (Gr.) is de vorm ‘Rendei’ geattesteerd (elfde eeuw). De plaatsnaam
Weldige heeft boven de letters IG een afkortingsbalk. Waarschijnlijk moet tussen deze
letters een N worden gelezen; we komen dan uit op Weldinge, en dat is een middeleeuwse vorm van Wons (o.a. Wildinge, Weldenzie etc.).
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Catalogusnummer 59
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Randschrift

Lidlum
Spitsovaal met oog, brons, 27 mm
Particuliere collectie (2001)
S` WIBRADI [RIGM(?)] = zegel van
Wibrand. . . (?); zie opmerkingen
Voorstelling
Heraldische lelie
Datering
Veertiende eeuw
Opmerkingen: Het laatste deel van het randschrift is problematisch; sommige letters
zijn onzeker. Het zou om een afkorting kunnen gaan. Of mogelijk een patronymicum.
Catalogusnummer 60
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Randschrift

Lidlum
Rond met handvat en oog, brons, 21 mm
Particuliere collectie
S` IAN ARRENSSOEN = zegel van Jan
Arendszoon?
Voorstelling
Wapenschild met twee gekruiste sleutels binnen spitse
gotische vierpas
Datering
Vijftiende -zestiende eeuw
Opmerkingen: Het betreft hier mogelijk een koopman. De gekruiste sleutels zouden
naar Leiden kunnen wijzen. Wellicht dus Jan Arend- Aern- Ariaanszoon van Leiden.
Lakenkoopman.
Catalogusnummer 61
Vindplaats
Lidlum
Vorm, materiaal en grootte Schildvormig met oog, brons,
21 mm
Collectie/data
Particuliere collectie (ca. 1995
Randschrift
S`BERTOLDI DE ANZEN = zegel van
Bertold van Anzen
Voorstelling
Drie heraldische adelaars in een
(driehoekige) vijfpas
Datering
Waarschijnlijk veertiende eeuw
Opmerking: Het geslacht van Anzen waarin de persoonsnaam Bartold meerdere malen
voorkomt was een belangrijke Drentse elitefamilie.
Catalogusnummer 62
Vindplaats
Lioessens
Vorm, materiaal en grootte Rond met handvat, lood,
26 mm
Collectie/data
J. Zijlstra
Randschrift
S`GHERRIT VAN . . . N
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Voorstelling

Aan een tak hangend wapenschild waarin een zespuntige
ster
Datering
Zestiende eeuw(?)
Opmerking: Strikt genomen is dit geen middeleeuws zegel. Het zou op zijn vroegst uit
het midden van de zestiende eeuw kunnen dateren.
Catalogusnummer 63
Vindplaats
Vorm, materiaal, grootte

Lioessens(?)
Rond (met handvat en oog), zwaar bescha-

digd, brons,
28 mm
Collectie/data
Particulier
Randschrift
. . . (PR(?)IORIS DE A...?G..? N...
= ...prior (afkomstig) van?....
Voorstelling
Drie identieke heraldische figuren (gestileerde lelies?) in
cirkel
Datering
Waarschijnlijk veertiende eeuw
Opmerkingen: Dit stempel is fragmentarisch. Waarschijnlijk is het na de dood van de
eigenaar vernietigd of onbruikbaar gemaakt.
De lezing prior(is) is onzeker. De eerste twee letters (PR) zijn onduidelijk; er zou ook AE
kunnen staan. De tweede R kan eventueel een P zijn. Er komt dan echter geen zinnige
tekst (fragment) uit.
Catalogusnummer 64
Vindplaats
Menaldum, Menaldumadeel
Vorm, materiaal en grootte Spitsovaal; oog ontbreekt; brons,
41 mm
Collectie/data
Jan Zijlstra
Randschrift
S(IGILLUM) POPTETI . POPTA . IN .
WELRIP = zegel van Popte (poppe)
Popta in Welsrijp (bij Franeker)
Voorstelling
Pelikaan op nest met jongen
(christelijk liefdessymbool)
Datering
Dertiende/veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 70, september 2003
Opmerkingen: Waarschijnlijk was Popta een pastoor die in Welsrijp stond maar niet uit
dat dorp afkomstig was dan had er ‘de’ (van) moeten staan. Het patronaatsrecht van
Welsrijp (het recht om de pastoor te benoemen) is waarschijnlijk in de dertiende eeuw
aan klooster Lidlum gekomen en Popta was dan ook wellicht een kanunnik van dat
klooster. Hij wordt echter in de Vitae van Sibrandus niet genoemd. In de (schaarse)
bronnen komt de geslachtsnaam Popta vanaf de dertiende eeuw voor. Zie: P. Sipma,
Fryske nammekunde I (1952), 55, 60 en 70 (onder andere uit Emo en Menco, dertiende
eeuw).
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Oostermeer (omgeving)
Rond (oog afgebroken), lood, 27 mm
G. van Dijk
S SIBOL (DIPERSO) NA DE BRESEN
= zegel van Sibold, persoon (geestelijke) van Breesen (zie opmerkingen)
Heraldische lelie
Waarschijnlijk veertiende eeuw

Opmerkingen: Het woord persona is nauwelijks leesbaar en dus onzeker, evenals de
laatste letters van de persoonsvorm Sibold.
De plaats Breesen ligt in Noord-Duitsland niet ver van de oude Hanzestad Rostock.
De nummers 8,30 (?) en 41 van dit corpus (1995) komen ook uit Noord-Duitsland
(eventueel Polen). Hierbij kan worden opgemerkt, dat onze eerdere interpretatie ‘Vallis
Sancte Marie’ voor ‘Vismar’ (aangaande nr 30) onzeker is. Dirks (1895) las ‘Wismar’ en
nu er weer een zegelstempel uit die streken opduikt, wordt dit waarschijnlijker. Het kan
erop wijzen, dat er tussen Friesland en bovengenoemde streken ook inzake de clerus
nauwe contacten bestonden.
Catalogusnummer 66
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Randschrift

Ried
Spitsovaal met oog, brons, 30 mm
H. Sloots
S`(IGILLUM) SIARDI CONVERCI DE VALLE
S(AN) C (T) E) MARIE = zegel van Siard of
Siardus convers (lekebroeder)
van Mariëndal
Voorstelling
Maria met kind
Datering
Eerste helft veertiende eeuw
Literatuur
H.Mol en H. Sloots, ‘Segelstimpel fûn fan in Lidlumer likebroer’, Fryslân (1997) 3, 3-5
Opmerkingen: Dit is het enige zegel/stempel dat van een premonstratenzer convers of
lekenbroeder bekend is (zie genoemde publicatie).
Catalogusnummer 67
Vindplaats
Vorm, materiaal en grootte
Collectie/data
Vinder
Randschrift

Rottevalle
Spitsovaal; met oog en geprofileerde rib; brons, 40 mm
Jan Zijlstra
B. Wedzinga, Drachten
Het uitgebreide randschrift van ca. 25 à 30 letters is deels
weggecorrodeerd en voor het overige nauwelijks leesbaar.
Met wat goede wil kan men eventueel lezen:
S`FRTxWIA...xSIVL..RV....IA, maar het blijft onzeker
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Voorstelling

Staande heilige (bisschop) met mijter, staf
en attribuut; daaronder knielende priester in nis
Datering
Veertiende eeuw
Literatuur
DDA magazine 71, november 2003
Opmerkingen: Misschien mogen we dit zegelstempel in verband
brengen met het Buweklooster tussen Drogeham en Harkema,
een proosdij die onder Mariëngaarde bij Hallum viel. De officiële
Latijnse naam van dit klooster luidde: Sepulchrum Sancte Maria
(Maria’s graf). Het randschrift zou dan eventueel als volgt aangevuld
en gereconstrueerd kunnen worden: ‘SIGILLUM.FRATRIS.WIARDI.IN.
SEPULCHRUM.SANCTE. MARIA’: zegel van broeder Wiard in ‘Maria’s graf’.
De 20ste abt van het moederklooster Mariëngaarde heette ook Wiard en was abt van
1394 tot zijn dood in 1418. Het is goed mogelijk dat hij voordat hij abt werd, proost van
Buweklooster is geweest. Het kwam geregeld voor dat een proost tot abt werd gekozen.
Ook de twee laatste abten van Mariëngaarde waren voordat ze abt werden beiden
proost in Buweklooster. De datering van het stempel is met het bovenstaande in overeenstemming. Met name enkele details zoals de plaatsing van het oog en de profilering
van de daarmee verbonden rib zijn goed in de tweede helft der veertiende eeuw te
plaatsen. Het stempel zou indien bovenstaande hypothese juist is, dus voor 1394 te
dateren zijn maar vrij zeker na 1350.
Tenslotte de afgebeelde heilige; deze heeft een attribuut dat we waarschijnlijk als een
bakkersschep of inschieter mogen zien. Ook St. Authbertus, de patroonheilige der bakkers wordt vaak met zo’n voorwerp afgebeeld, maar was als patroonheilige in Friesland
niet of nauwelijks bekend. Een andere heilige die o.a. ook als patroonheilige der
bakkers werd vereerd en in Friesland wel grote bekendheid genoot was St. Nicolaas.
Hij werd tot in de veertiende eeuw in het westen zonder attributen afgebeeld; later werden verschillende attributen gebruikt, uiteindelijk gefixeerd tot drie kinderen in een
kuip. Bij de vroege afbeeldingen is er nog veel differentiatie; het beeld is als het ware
nog niet versteend.
De heilige Nicolaas was ook de patroonheilige van de kapel die Buwe, stichter van
Buweklooster nog voor de kloosterstichting op zijn landgoed liet oprichten en die
mogelijk op enigerlei wijze met het klooster zal zijn verbonden of wellicht identiek was
met de oude Harkemakerk die volgens de bronnen eveneens aan St. Nicolaas was
gewijd. Deze Harkemakerk zal waarschijnlijk in de oude kern van Harkema – dat wil
zeggen tussen Drogeham en Augustinusga – hebben gelegen en niet in de kom van het
tegenwoordige dorp van die naam, dat pas in de negentiende eeuw ontstond.
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ACHTKARSPELEN 2006
Cirkelvormig grondspoor uit de Nieuwe tijd te Drogeham
Klaas Henstra
Circa tweehonderd meter over de gemeentegrens met Achtkarspelen (driesprong
Joerelaan/Bosweg) werd op 23 september 2006 een cirkelvormig grondspoor ontdekt
in het gastracé Groningen-Medemblik. De cirkel had een doorsnede van twaalf meter
buitenwerks en circa tien meter binnenwerks. De rand had een doorsnede van 80-100
cm. De bodem bestond uit geelbruinig zand en de cirkeldoorsnede was gevuld met
grijsachtig materiaal. Het geheel deed denken aan een verstoorde grafheuvel uit de
Late Steentijd of de Bronstijd.
De cirkeldoorsnede had een diepte van zeventig á tachtig cm en was onder meer
gevuld met kluiten leem. Dit leem was aan het oppervlak amper zichtbaar. Door
uitspoeling was een grijsachtige kleur ontstaan. De aanwezigheid van leem in het
grondspoor is bijzonder. Deze argumenten pleitten tegen een cirkel uit préhistorische
tijden. Eigenlijk had dit grijs loodzand moeten zijn en de diepte van het spoor zou
slechts een klein deel van de genoemde tachtig cm moeten zijn.
Eerdere vondsten van grote vuursteenklingen in een naastgelegen perceel kunnen
echter vóór een hoge ouderdom pleiten. De langste kling heeft een lengte van 7,5 cm,
bestaat uit witte vuursteen en is door schrijver dezes gevonden in het jaar 1986. Bovendien is meer dan vijftig jaar terug tweehonderd meter zuidelijk een hamerbijl gevonden
door Pieter Horjus uit Eastermar. Genoemde artefacten horen thuis in het laatste deel
van het Neolithicum (Nieuwe Steentijd).
Maar als we moeten concluderen dat het grondspoor geen restant is van een
grafheuvel, wat stelt dit fenomeen dan voor? Onderzoek heeft aangetoond dat in de
nabijheid nimmer een boerderij heeft gestaan. Een ingraving van een betonnen kuilsilo
moeten we dan ook uitsluiten. De vondst is gemeld bij de provinciaal archeoloog,
waarop RAAP is gevraagd nog eens naar de cirkel te kijken, en dan ook aan het centrale
deel van de cirkel aandacht te schenken, want daar bevonden zich enkele verkleuringen.
Enkele dagen later is door Haije Veenstra een vervolgonderzoek uitgevoerd.
Het centrum van de cirkel is geschaafd en ingegraven. De bodem bleek ongestoord.
Ook de cirkel zelf werd opnieuw onderzocht en tot het keileem uitgegraven. De grond
bevatte enkele aardewerkscherven uit de achttiende of de negentiende eeuw, een steeltje van een pijp en enige brokjes baksteen. Daarmee is vast komen te staan dat we niet
te maken hebben met een prehistorisch fenomeen, maar met een ingraving uit de achttiende, negentiende of mogelijk zelfs vroege twintigste eeuw.
Maar waartoe en waarvoor? In het recente verleden hadden veel boeren op de
zandgrond een gemengd bedrijf. Naast het vee dat men hield, werden er veel landbouwproducten verbouwd. Een voorbeeld hiervan is de verbouw van zandrapen.
Mogelijk werd dit wintervoer voor de koeien op de akker opgeslagen en afgedekt met
een laag zand. Dit zand werd rond de opslag uitgegraven en op deze wijze ontstond de
ring. Literatuuronderzoek zal moeten uitwijzen of dergelijke grondsporen eerder zijn
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gedocumenteerd. Inmiddels is bekend geworden dat ook bij Amersfoort een dergelijke,
zij het iets kleinere, ring is gevonden. In dit geval is de functie van de ingraving eveneens nog onduidelijk.
Gouden dukaat uit Harkema
Klaas Henstra
In de zomer van 2006 vond Wiebren Veenstra uit Augustinusga in Harkema een bijzondere gouden munt (afb. 1). Het betreft een dukaat, geslagen op naam van Leopold I.
De munt is vervaardigd op een octagonaal muntplaatje. De muntplaats is Kolosvar
oftewel Klausenburg; het muntjaar is 1699. In Europa zijn minder dan tien exemplaren
van deze munt gevonden. Het in Harkema gevonden exemplaar is – voor zover bekend
– de enige in Nederland gevonden munt van dit type uit Transsylvanië. De munt maakt
inmiddels deel uit van de collectie Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum.

1 Voor- en keerzijde van de
gouden dukaat uit Harkema
(foto: Streekmuseum Burgum)

Een veenterp in de Twijzelermieden?
Lammert Postma
In het voorjaar en de zomer van 2006 vonden in de Twijzelermieden grootschalige
ontgrondingsactiviteiten plaats. Volgens Staatsbosbeheer zijn deze ontgrondingen
noodzakelijk om de bodem te verschralen. Deze verschraling is nodig om nieuwe
plantengemeenschappen te laten ontwikkelen om zo tot nieuwe natuurgebieden te
komen.
Tijdens de ontgrondingsactiviteiten bezochten Jan Kloosterman en Jan Huizenga
regelmatig het gebied om naar artefacten en zwerfstenen te zoeken. Tijdens één van de
bezoeken troffen zij op een vrij klein oppervlak veel potscherven aan. Deze leken
allemaal van het zelfde soort baksel te zijn. Een aantal van deze scherven werd ter
beoordeling voorgelegd aan provinciaal archeoloog Gilles de Langen. Zijn voorlopige
conclusie was dat het om tiende- of elfde-eeuws aardewerk ging. Dit zou betekenen dat
reeds vanaf deze tijd mensen in de Twijzelermieden aanwezig waren en wellicht bezig
waren het aanwezige hoogveen te ontginnen. Met behulp van een hoogtekaart werd
vastgesteld dat de vindplaats op een zandkop ligt.
De vondst is vervolgens doorgegeven aan Sake Jager die in het kader van het zogenaamde Miedenproject onderzoek in de Twijzelermieden uitvoerde. Met Sake Jager,
Jakob van der Vaart (Fryske Akademy), Theo Spek (RU Groningen) en Arnold de Haan
(veldarcheoloog ROB) werd de vindplaats bezocht en vastgesteld dat het inderdaad om
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tiende- of elfde-eeuws aardewerk zou kunnen gaan. Verder werd vastgesteld dat de
vondst belangrijk was gezien in het licht van de bewoningsgeschiedenis van het gebied.
Het gevolg was dat de ROB besloot tot een kleine opgraving.
Deze opgraving werd uitgevoerd door Jan Huizenga, Jan Kloosterman, Lammert
Postma en Minze de Boer onder leiding van Arnold de Haan (ROB). 19 putten van één
vierkante meter werden uitgegraven. In verschillende putten werd veel aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk lag nog op zijn oorspronkelijke plaats (in situ). Het materiaal
lag in het contactgebied van een kleilaag en een ingeklonken veenlaag. Later onderzoek
door de ROB leidde tot de conclusie dat het om eind-tiende-eeuws aardewerk gaat.
Een voorlopige interpretatie is dat het om een afvalhoop van potscherven gaat.
Het materiaal ligt in een klein gebied bij elkaar. Het zou dus kunnen gaan om een afvalhoop van een veenterp uit de late tiende eeuw. Op grond van de kennis die we hebben
over het verloop van de veenontginning in het gebied denken we dat de bewoners van
de veenterp via het aanwezige beken- en rivierensysteem het gebied zijn binnengetrokken om het aanwezige hoogveen te ontginnen.
Verstoorde bodems te Twijzel
Jaap Bongers (De Steekproef)
In november 2006 heeft De Steekproef een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de
Wedze bij Twijzel, gemeente Achtkarspelen. Het onderzoek bestond uit veldkartering
en boringen. Bij de veldkartering, uitgevoerd op een akkerperceel van twee hectare zijn
behalve subrecent afval vijf vuurstenen werktuigen gevonden. Op de stenen zijn negatieven aanwezig van afslagen (retouchering). De werktuigen hebben een bescheiden
afmeting van maximaal 3 centimeter. Grotere stukken zijn mogelijk eerder door
amateurarcheologen meegenomen. De artefacten duiden op de aanwezigheid van een
nederzetting uit de steentijd. Echter uit de boringen bleek dat de bodem diep verstoord
is. Daardoor kunnen alleen de laagste delen van eventuele grondsporen intact zijn.
De vindplaats is gelegen op een groot zandplateau dat zich uitstrekt van Zwaagwesteinde tot Buitenpost. Op dit plateau zijn vele tientallen dobben aanwezig.
De meeste zijn pingoruïnes, ontstaan tijdens de laatste ijstijd. Door de grondwaterstijging na de ijstijd kwam er water in de dobben te staan. Daardoor werd het zandplateau
een aantrekkelijke vestigingsplek voor jagers-verzamelaars. Ondertussen zette echter
de grondwaterstijging door waardoor moerassen uitbreidden. Circa drieduizend jaar
voor Chr. raakte het zandplateau geïsoleerd te midden van moeras. Hierdoor werd het
gebied minder toegankelijk en minder aantrekkelijk als vestigingsplek. Rond het begin
van de jaartelling raakte het plateau volledig overgroeid door moeras, waardoor helemaal geen bewoning meer mogelijk was.
Het moeras vormde een laagveen, dat werd afgegraven. De achterblijvende zandgrond werd bemest. Samen met de mest werd afval aangevoerd zoals fragmenten
porselein, pijpenkopjes en geglazuurd aardewerk. Dit ligt nu samen met de vuurstenen
werktuigen verspreid op het land.
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Zes haardkuilen te Drogeham
Klaas Henstra
Door RAAP werden onder Drogeham in het gastracé (Groningen-Medemblik) zes
haardkuilen gedocumenteerd (september 2006). Vanaf de top van de dekzandrug werd
nog een sleuf van circa tien bij vijftig meter onderzocht. Uit de haardkuilen kwamen
houtskoolbrokken en enige vuursteenartefacten tevoorschijn. Wij kennen genoemde
haardkuilen voornamelijk uit het Mesolithicum (Midden-Steentijd). De ouderdom van
de houtskool wordt nader onderzocht.
HET BILDT 2006
Romeinse armband uit Minnertsga
Johan Postma
In 2006 werd een oud terprestant door schrijver dezes twee keer bezocht. Onder de
vondsten waren een gehalveerde bronzen Romeinse armband (afb. 2) en een loden
kruisje uit vermoedelijk de tiende eeuw. Op een perceel naast het oude terprestant
werd een bijzonder mooie bronzen prikspoor gevonden die nog geheel compleet is.
Deze stamt vermoedelijk uit de twaalfde eeuw.

2 De gehalveerde Romeinse armband uit Minnertsga
(foto: Johan Postma, Menaldum)

BOARNSTERHIM 2005
De terp van Dearsum deels buitendijks
Gilles de Langen
Wie op de FAMKE de terp van Dearsum bekijkt, zal het opvallen dat de terp aan de
westzijde een merkwaardige begrenzing heeft. In plaats van een afgeronde vorm te
hebben, wordt de terp daar als het ware afgesneden door de N354.
De huidige terpenkaart van de FAMKE is onvolledig en niet optimaal betrouwbaar.
Vooral in ‘onverdiepte’ gemeenten, waaronder Boarnsterhim, komen – op de FAMKE
althans – onvolkomenheden voor. Zo zijn de grenzen van de terpen niet nauwkeurig en
is de waarde van de weergegeven terpen nog onvoldoende gedetailleerd in beeld
gebracht. Er ontbreken zelfs terpen, zoals blijkt uit het feit dat in het veld nog steeds
terpen worden ontdekt, hetgeen ook in de jaren 2005-2006 het geval was. Het betreft
dan vooral kleinere terpen, die worden aangetroffen in het voormalige ontginningsgebied dat in de IJzertijd en/of Vroege Middeleeuwen direct grensde aan de kleistreek
en sindsdien met klei is afgedekt.
In het geval van de terp van Dearsum is de begrenzing afgeleid van de bodemkaart.
Voor het vervaardigen van de bodemkaart heeft men gebruik gemaakt van boringen.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

196

14-12-2007

09:47

Pagina 196

Gilles de Langen en Froukje Veenman

Maar men kon tijdens het booronderzoek – op zichzelf al een omvangrijke klus – niet
op elk detail ingaan: de terp van Dearsum is beslist niet helemaal ‘uitgeboord’. De uiteindelijk gepubliceerde grenzen tussen de verschillende afzettingen geven dan ook een
indruk op een bepaalde schaal. Hier en daar rondde men af of liet men zich leiden door
historische informatie: zoals de wetenschap dat de N354 grotendeels de voormalige
Middelzee-dijk volgt. Dit verklaart waarschijnlijk waarom de kaart ten westen van de
weg geen terplagen maar Middelzee-afzettingen weergeeft.
De bodemkaart geeft derhalve een goede indruk van de grotere terpen in het
buitengebied van Fryslân, maar is voor de archeologische monumentenzorg uiteindelijke niet nauwkeurig en volledig genoeg. Op zichzelf is dit niet verwonderlijk en ook
niet verwijtbaar want de bodemkaart is gemaakt met een geheel ander oogmerk. Dat de
bodemkaart niet meer dan een tijdelijke uitkomst bieden kan, was al bekend toen de
eerste FAMKE werd gemaakt en toen al was duidelijk dat de FAMKE in voortdurende
ontwikkeling moest worden gehouden. Daarbij helpt voortschrijdend inzicht. Zo is de
afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat de jongste Middelzee-afzettingen en
de vol-middeleeuwse Middelzee-dijken niet het verschil aangeven tussen zee en land
noch het verschil tussen aangetast en waardevol bodemarchief.
De zee geeft en de zee neemt, zo ook de Middelzee, die als actief systeem een groot
bereik had. De bodemkaart geeft aan dat de Middelzee binnen de vol-middeleeuwse
dijken is dichtgeslibd: de jongste kleiafzettingen worden door die dijken begrensd.
Maar deze afzettingen weerspiegelen de laatste, dertiende-eeuwse fase van de zee-arm.
In de eeuwen voor de grote bedijkingen doorstroomde de Middelzee een veel groter
gebied, waartoe het aanvankelijk vrijelijk toegang had via allerlei grotere en kleinere
prielen.
Het stapsgewijs groter worden van de Middelzee in IJzertijd en Vroege Middeleeuwen ging gepaard met het verdwijnen van oudere kwelderafzettingen. Het losgekomen
materiaal werd elders weer afgezet, waarbij nieuwe wallen konden ontstaan. De nieuwe afzettingen konden een conserverende werking hebben op oude nederzettingen: zij
werden door deze nieuwe buffer voor oppervlakkige aantasting behoed. Vastgesteld is
dat de erosie zeer plaatselijk optrad. Cruciaal blijkt de precieze afstand tot de hoofdgeulen te zijn geweest. Zo kon een terpje bij Scharnegoutum door het water uit de
naastgelegen geul worden onthoofd (DVF 85; Waldus, Vos en Van der Heijden, 2005),
maar werden andere terpen op enige afstand van deze geul vrijwel gespaard en zelfs
beschermend toegedekt. Het is zaak deze toegedekte terpen op te zoeken. De aandacht
zal daarbij eerst uitgaan naar de zuidelijke uitbreiding van de Middelzee (zie elders in
deze kroniek).
Het geval Scharnegoutum leert dat het belangrijk is om ook buitendijks de ligging
van de belangrijkste geulen te bepalen. De Middelzee stroomde namelijk ook in de
jongste polders – zoals deze begrensd werden door de vol-middeleeuwse zeedijken – in
hoofdzaak door hoofdgeulen. Met andere woorden: op enige afstand van die hoofdgeulen kan de Middelzee vriendelijker voor bewoning en bodemarchief zijn geweest,
dan men van een brede zeearm wellicht zou denken.
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Het is niet een nieuw gezichtspunt dat daar waar de Middelzee breed was, nederzettingen zich half buitendijks wisten te handhaven. De bekende Oldehove-terp van Leeuwarden lag bijvoorbeeld als een kaap in zee. Ook is al langer bekend dat de resten van
verlaten nederzettingen op bepaalde plaatsen aan de brede zee-arm niet verspoeld
zijn, maar bewaard gebleven zijn. Toch kan het booronderzoek dat RAAP in augustus
en december 2004 te Dearsum uitvoerde (Ten Anscher en Van den Bergh, 2005), onze
kijk op de Middelzee nog verruimen. Het aardige is namelijk dat op grond van bedoeld
onderzoek kan worden vastgesteld dat bewoning half buitendijks mogelijk was, zelfs
daar waar de Middelzee zich tussen Raerd en Dearsum vernauwde, dus daar waar men
meer stroming en afkalving zou verwachten. Uit de boringen blijkt namelijk dat ten
westen van de dijk, de huidige N354, wel degelijk terplagen aanwezig zijn. Op basis van
deze boorgegevens, gegevens over de rest van de terp en de huidige hoogteverschillen
postuleerde RAAP zelfs een nagenoeg ronde terp, waarvan maar liefst de helft ten
noordwesten van de weg ligt (afb. 3).

3 De omvang van de terp van Dearsum (kaartje: Timo Perger, RAAP, Drachten)
De Middelzee heeft zich bij Dearsum diep ingeslepen; de geul zou hier tot zo’n twintig
meter diepte reiken. Het booronderzoek toont aan dat de terp van Dearsum voor een
groot deel op deze, natuurlijk dichtgeslibde geul ligt en dat deze ook op deze plaats ooit
nog behoorlijk diep was: een boring tot 6,5 m beneden maaiveld wist de bodem van de
geul niet te halen. Geulvullingen bevinden zich ook onder het onderzochte terpdeel ten
oosten van de N354. Mogelijk betreft het hier een aftakking van de hoofdstroom.
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Op grond van de vondst van kogelpotscherven en de vorm van de gehele terp is de
dorpsterp als twaalfde-eeuws of ouder te dateren. Gezien het feit dat de vol-middeleeuwse dijk aansluit op de terp en gezien ook de enorme omvang van de uitbreiding
over de geul kan worden aangenomen dat de uitbreiding van terp van Dearsum al in de
elfde eeuw moet zijn begonnen. Dit en de dikte van de geulvullingen geven aan dat de
omstandigheden vrij snel na de actieve periode rond 900 moeten zijn verbeterd.
De boeren van Dearsum hadden in elk geval zoveel vertrouwen in de nieuwe situatie,
dat zij de investeringen aandurfden, ongetwijfeld op grond van hun eigen ervaring dat
de zeewolf nog wel plaagde, maar niet meer echt beet.
BOARNSTERHIM 2006
Een gasleiding door de veenontginningen
Gilles de Langen
In 2006-2007 legde de Gasunie in Friesland een aardgasleiding aan, die parallel aan
een oudere, de gehele provincie doorsneed. RAAP heeft ter voorbereiding van dit ingrijpende werk binnen het nieuwe tracé verkennend en waarderend booronderzoek
uitgevoerd, ook in Boarnsterhim, alwaar oude en bekende vindplaatsen werden beoordeeld (Van Beek, 2005). Over dit onderzoek zal in een volgende kroniek worden bericht.
Drie vindplaatsen verdienen het om nu even kort te worden gememoreerd: het betreft
drie veenterpen uit de Late IJzertijd - Romeinse IJzertijd. Eén ligt ten oosten van
Sibrandabuorren, de twee andere liggen ten noordwesten van dit dorp; twee zijn voor
het eerst in kaart gebracht, de meest noordwestelijke was al bekend en stond ook al op
de FAMKE. De vindplaatsen zijn (grotendeels) overslibd en goed bewaard gebleven.
De oostelijke vindplaats kon worden gespaard door de gasleiding door middel van
gestuurde boringen verdiept aan te leggen. Over beide andere werden proefsleuven
aangelegd, waarbij behalve de bewoningsresten nadrukkelijk ook de landschappelijke
ontwikkelingen werden bestudeerd. De resultaten van deze opgravingen zijn op
moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Het belang van hun (her-)ontdekking
wordt elders in deze kroniek toegelicht bij de beschrijving van de vondsten in
Harinxmaland te Sneek.
DANTUMADEEL 2006
De archeologische waarde van Klooster Klaarkamp
Marcella Marinelli (Oranjewoud)
In februari en maart 2006 heeft Oranjewoud in opdracht van de gemeente Dantumadeel een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op het terrein van het voormalige
Klooster Klaarkamp te Rinsumageest. Aanleiding vormden de plannen voor een mogelijke reconstructie van de terp door middel van het opbrengen van ingedroogde
baggerspecie.
Klaarkamp of Clarus Campus werd rond 1165 als eerste Cisterciënzer klooster in
Nederland gebouwd. Klaarkamp, waarvan de centrale gebouwen op een oudere terp
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werden opgericht, is opgezet strikt volgens de regels van de orde. De abdij was ongeveer 60 m lang en behoorde tot één van de vroegste baksteentoepassingen in deze
regio. Behalve de abdij omvatte het terrein verder het aan de abdij vastgebouwde
kloostercomplex, drie boerderijen, een poorthuis, bruggen en vermoedelijk ook een
bakkerij, een brouwerij en een aantal gastenverblijven. Tijdens de Reformatie rond
1580 verviel het eigendom van het klooster aan de Staten van Friesland. Tussen 1580 en
1594 is het klooster vrijwel volledig afgebroken, waarna de stenen elders werden hergebruikt. Vanaf 1606 heeft er in ieder geval nog een huis of boerderij gestaan, mogelijk
betrof het een deel van het voormalige klooster. Deze boerderij is in 1911 afgebroken.
De terp is grotendeels afgegraven. In 1939-1941 is door prof. E. van Giffen een archeologisch onderzoek verricht naar de centrale kloostergebouwen (Praamstra en Boersma,
1977).
Tijdens het booronderzoek in 2006 werd behalve de terp ook het restant van het
voormalige kloosterterrein onderzocht. De boorgegevens verduidelijken dat het onderzoeksgebied ligt in een kweldergebied dat redelijk snel vernat is, met veen overgroeid
en vervolgens komgebied is geworden. Aan de hand van de boringen kon niet worden
vastgesteld dat de oorspronkelijke terp uit de IJzertijd-Romeinse IJzertijd dateert.
Er zijn wel scherven uit die periode aangetroffen. De terpzool is in de boringen niet
herkenbaar. Dit duidt er waarschijnlijk op dat de terp, althans het centrale deel ervan,
volledig is afgegraven.
Het ruimere kloosterterrein is archeologisch waardevol. Er is weliswaar nog geen
direct bewijs gevonden voor de poortgebouwen, maar in enkele boringen zijn zeker
fundamenten aanwezig. Deze boringen liggen ook op locaties waar poortgebouwen
mogen worden verwacht. Aan de noordkant, westkant en oostkant zijn sporen aangetroffen van dubbele omgrachtingen. De verhoogde wallen aan de randen van het
terrein zijn duidelijk zichtbaar. De boerderijen aan de noordzijde liggen verhoogd en
de huidige sloten zijn vermoedelijk ook de originele sloten. De functie van de boerderijen en de gronden aan de noordzijde is vrijwel zeker agrarisch geweest. De bodem is
hier minder doorspekt met puin, zoals je op gewone landbouwgrond ook mag
verwachten. De huidige sloten omvatten het gehele oorspronkelijke terp- en kloosterterrein. Archeologische resten daarbuiten behoren vermoedelijk bij opgebrachte grond
voor de omwalling van het terrein.
Op basis van het verzamelde vondstmateriaal is te melden dat enkele van de
gebouwen gedurende enige tijd een dakbedekking van leisteenplaten hebben gehad.
Het voorkomen van fragmenten daktegel van roodbakkend aardewerk geeft aan dat
ook keramische daktegels zijn gebruikt.
Een mesolithische bijl uit Zwaagwesteinde
Meindert Ley
In het voorjaar van 2006 vond schrijver dezes op een bouwakker een vuurstenen
tranchet bijl (afb. 4). De bijl is ongeveer 14 cm. lang en is van smal naar breed geretoucheerd. Het uiteinde is op beide zijden met dwarse slagen zo aangescherpt, dat een
wigvorm is verkrijgen. De bijl is te dateren in de Midden Steentijd (Mesolithicum)
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4 De mesolithische tranchet bijl uit Zwaagwesteinde (foto: Meindert Ley, Leeuwarden)

ca. 6000 voor Chr. Bekend is dat bijlen van dit type in een benen steel waren gezet en bij
het kappen van bomen werden gebruikt. Naast dit artefact werd nog een aantal vuursteen spanen en kernstenen geraapt. De spanen zijn tijdens het gebruik beschadigd (zij
vertonen gebruiksretouchering), zodat deze als messen beschouwd kunnen worden.
DONGERADEEL 2005
Een kruisvormige fibula uit Bornwird
Henk Kloosterman
Op een gure herfstdag kon op een maïsakker te Bornwird een groot fragment van een
kruisvormige fibula worden geborgen. Het betreft de voet met de bekende gestileerde
dierkop en een deel van de beugel. Gezien de hoge beugel en de mate van stilering van
de dierkop betreft het hier een redelijk vroeg type, te dateren zo rond 500 na Chr. Naar
de rest van deze fibula werd nog wel gezocht, maar zonder resultaat.
Nog steeds op zoek naar het oudste Dokkum
Gilles de Langen
Hoe trots Friesland ook mag zijn op haar elf steden, als stedelijke centra kunnen zelfs
de koplopers niet veel ouder zijn dan de dertiende eeuw. Toch was er ook voor die tijd
in Friesland al sprake van een bescheiden concentratie van handel en nijverheid.
Met name op grond van de opgravingen in Leeuwarden ontwikkelde schrijver dezes in
1992 een onderzoeksmodel volgens welk in Friesland sinds de late negende eeuw zogeheten hoofddorpen ontstonden. Het was een relatief heterogene groep, maar in elk
hoofddorp was onder de bescherming van de kerk een kleine niet-agrarische buurt
actief. Sommige buurten ontwikkelden zich binnen oudere agrarische nederzettingen,
andere ontstonden op nieuw opgeworpen terpen. Een deel van de hoofddorpen lag in
het terpengebied, de rest in of aan de rand van het ontginningsgebied.
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De veronderstelling dat in Leeuwarden de Hoogstraat – en dan met name de Grote
Hoogstraat – de kern vormde van een zich snel uitbreidende niet-agrarische buurt, is
sinds 1992 sterker geworden. Het is daarmee verleidelijk geworden om ook de Hoogstraat van Dokkum deze functie en ouderdom toe te schrijven. Daarvoor zijn enkele
voor de hand liggende redenen. Dokkum was al in de Volle Middeleeuwen actief als
handelsplaats en de Hoogstraat, die naar de Dokkumer parochiekerk toe leidt, ligt op
de top van de stadsterp.
Uit het model volgt de veronderstelling dat de stadsterp vanuit de Hoogstraat is uitgebreid. Deze hypothese kon in 2002 tijdens onderzoek aan de Koningstraat een
belangrijke ondersteuning krijgen. Juke Dijkstra (ADC) was toen namelijk in staat vast
te stellen dat alle ophogingslagen die ten westen van de Koningstraat boven 1 meter
+NAP liggen, laat-middeleeuws zijn. Uit deze datering en uit het feit dat de lagen in
westelijke richting flink dalen, leidde Dijkstra af dat de bewoning aan de Koningstraat
pas rond 1450 kan zijn ontstaan, klaarblijkelijk ter plaatse van en grotendeels aansluitend op de voormalige achtererven van de Hoogstraatbewoners (DVF 85; Dijkstra,
2003).
Toch bleven er vanzelfsprekend nog vele vragen omtrent de genese en ontwikkeling van het oudste Dokkum onbeantwoord. Het is daarom zaak om elke gelegenheid
tot het doen van onderzoek aan te grijpen. Maar het is ook nodig zorgvuldig om te gaan
met het stedelijke bodemarchief: bescherming gaat voor noodonderzoek. Vanuit dat
oogpunt was het een goede zaak dat de nieuwbouwplannen aan de Bargemerk tussen
Hoogstraat en Koningstraat zo konden worden bijgesteld, dat de aantasting van de
terplagen tot een minimum beperkt werd. Wel bleef een sanering noodzakelijk.
Deze werd op 27 en 28 juni 2005 archeologisch begeleid door een ADC-team onder
leiding van Elma Schrijer (Schrijer, 2005).
Er werd vanwege het grote instortingsgevaar met de nodige haast onderzoek
verricht in een ingraving van circa 9 bij 7 meter. Het maaiveld op de saneringslocatie
lag op 5,79 + NAP. De put is in twee afzonderlijke, naast elkaar gelegen delen aangelegd
om de vrijkomende, vervuilde grond direct te kunnen afvoeren. Er werden vier vlakken
aangelegd, overigens zonder schaafbak. Het eerste vlak bevond zich op een hoogte van
4,60 meter +NAP, het vierde op 3,60 +NAP. Een kleiner, dieper gat van twee bij twee
meter was nodig om alle vervuiling te verwijderen. Dit gat reikte tot 2,96 meter +NAP.
Vanwege de vervuiling werden lagen en sporen niet bemonsterd. De minst verstoorde
putwand werd bestudeerd en gefotografeerd, maar kan niet worden getekend.
Gehoopt werd dat voortgebouwd kon worden op het onderzoek aan de Koningsstraat. Wellicht dat ook enig zicht kon worden gekregen op de handelaars en nijverheidslieden die verondersteld worden aan de Hoogstraat te hebben gewoond. In ieder
geval streefden Schrijer en haar team ernaar zoveel mogelijk informatie te verkrijgen
over de ouderdom van de eerste ophogingslagen. Volgens het model zou de stadsterp
in de late negende/vroege tiende eeuw voor het eerst zijn opgeworpen, maar deze
ouderdom was nog niet vastgesteld. Een latere start was overigens onwaarschijnlijk,
maar een eerder begin, bijvoorbeeld in de vroege negende eeuw of zelfs de achtste was
(nog) niet volledig uit te sluiten.
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Schrijer slaagde erin de terpopbouw aan de Bargemerk te koppelen aan die aan de
Koningstraat door te letten op samenstelling en datering van de onderscheiden ophogingen. Zij concludeerde dat de corresponderende lagen aan de Bargemerk een stuk
hoger liggen. En ondanks dat het profiel aan de Bargemerk ruim twee meter hoger lag
dan dat aan de Koningsstraat, en ondanks dat het profiel aan de Bargemark maar kort
was, kon worden vastgesteld dat de ophogingslagen zelfs aan de Bargemerk in de
richting van de Hoogstraat nog steeds (iets) stijgen. Hieruit mag worden afgeleid dat de
kern van de terp inderdaad onder de Hoogstraat te zoeken is.
Tijdens de begeleiding werden drie waterputten, twee beerputten en een aantal
houten palen gedocumenteerd. Deze bleken alle laat-middeleeuws. De terplagen die
deze sporen doorsneden waren niet ouder dan dertiende-eeuws. Op grond van het
profiel mag worden aangenomen dat deze sporen hoorden bij de bewoning aan de
Hoogstraat. Hun functie als water- en afvalputten toont dat de sanering plaats vond op
de voormalige erven en dat de laat-middeleeuwse huizen niet zo ver reikten.
Het grootste deel van de geborgen scherven was afkomstig van kogelpotten uit de
dertiende of veertiende eeuw. Elf scherven zijn van zogenaamd proto-steengoed uit de
dertiende eeuw en drie fragmenten zijn van volledig versinterd steengoed uit de eerste
helft van de veertiende eeuw. De diepste ingraving reikte niet dieper dan de dertiendeeeuwse lagen, wat het vondstenspectrum kan verklaren. Helaas werd geen oudere
opspit geconstateerd: onder de vondsten bevonden zich geen vol-middeleeuwse
scherven.
De onderzoekers zijn niet onder de indruk van het vondstmateriaal van de Bargemerk en Koningstraat. Zij menen dat de vondsten niet wijzen in de richting van een
specifieke handel of nijverheid en stellen dat de Dokkumers in de Late Middeleeuwen
vooral op de lokale of regionale markt waren gericht. Nader onderzoek zal moeten
verduidelijken of deze interpretatie juist is. Enkele kanttekeningen zijn wel te plaatsen.
Het aangetroffen (proto)steengoed is uit Duitsland afkomstig en de aanwezigheid
ervan kan wijzen op een (mogelijk bescheiden) aandeel in de tussen-handel in deze
waar. Mogelijk is ook dat de gevoerde handel – en dan met name die in bulkgoederen –
zich niet zo eenvoudig grijpen laat. In dit opzicht is het jammer dat de bodem aan de
Bargemark teveel recente vervuiling bevatte om het oude afval goed te kunnen bestuderen.
Toch brengt deze korte verkenning aan de Bargemerk ons wel verder. Het beeld
van een langgerekte kernterp onder de Hoogstraat is immers verscherpt. Een eventuele
vroege uitbouw van de buurt is in Dokkum in elk geval niet ten westen van de Hoogstraat te zoeken. Dit doet ons de blik wenden naar de oostzijde van de straat en natuurlijk naar de Hoogstraat zelf, want onder de straat en onder de huizen zijn de Volle
Middeleeuwen wellicht ooit nog eens te zien. Mogelijk moeten de onderzoekers dan
wel dieper dan anderhalve meter beneden maaiveld zoeken, hetgeen de kansen
verkleint, maar met de huidige stand van onderzoek is elk kijkgaatje meegenomen.
Dankzij de recente verkenningen zijn de toekomstige onderzoeksdoelen in elk geval
bekend.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:58

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

Pagina 203

203

Spitsporen in het veen onder Raard
Gilles de Langen
Op 2 en 3 juli 2003 werd door het ARC op de zuidoostelijke rand van de dorpsterp van
Raard een proefsleuf aangelegd (Nieuwhof, 2004). Doel van het onderzoek was vast te
stellen hoeveel schade nieuwbouw hier kon aanrichten. Er werden minder grondsporen aangetroffen dan het voorafgaande booronderzoek had doen vermoeden.
Het betrof vooral kuilen en greppels uit de Karolingische tijd, gelegen direct onder de
bouwvoor en ingegraven in een natuurlijk afgezette kleilaag. Terplagen waren nog
slechts sporadisch aanwezig. In de natuurlijke kleilaag bevonden zich enkele scherven
uit de Romeinse IJzertijd. Interessant is de constatering dat deze kleilaag is afgezet op
een veenlaag waarin is gespit. Deze sporen duiden er hoogstwaarschijnlijk op dat men
hier in de IJzertijd met veenontginningen is begonnen.
Waardevolle randzone van de Trije Terpen
Marcella Blom (ARC)
In opdracht van de gemeente Dongeradeel heeft het ARC in juni 2005 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd vlak ten noorden van een van `De Trije Terpen’, te weten
Rijksmonument CMA-code 6B-035 (Tuinstra, 2006). Een belangrijk onderdeel van het
onderzoek was een lithostratigrafisch onderzoek, uitgevoerd door drs. P.C. Vos,
TNO/NITG. Aanleiding van het onderzoek vormt de opname van het terrein in een
nieuwbouwwijk van Dokkum. Het rijksmonument zal worden ingepast. De vraag was
waar de noordgrens van de terp precies liep en welke archeologische waarden ten
noorden daarvan aanwezig waren.
De oudste vondsten die tijdens het onderzoek zijn gedaan, zijn afkomstig uit de
door mensen vertrapte en verspitte toplaag van het onderliggende veenpakket.
Deze vondsten bestaan uit terpenaardewerk uit de tweede-derde eeuw na Chr., een
fragment van een geïmporteerde gedraaide kookpot (type Stuart 201A) en een bronzen
kapfibula, type Bozum uit de eerste eeuw. De vondsten impliceren een eerste gebruik
van het terrein in de Midden- of Laat-Romeinse Tijd, een fase die wordt gekenmerkt
door veenontginningen. Tijdens deze ontginningen zijn sloten gegraven, die zuidwestnoordoost georiënteerd waren. De cultuurlaag uit de Romeinse IJzertijd ligt op het
veen, maar bevat ook klei, wat erop wijst dat het gebied incidenteel overspoeld werd.
De oudste gedocumenteerde terplagen stammen uit de tweede-derde eeuw en liggen
direct op het veen en de genoemde kleilaagjes.
De cultuurlaag, uitgezonderd de kernterp, wordt afgedekt door kwelderafzettingen,
een energetische overspoelingsperiode, herkenbaar aan de snelle afwisseling van kleien zandlaagjes, welke mogelijk gekoppeld kunnen worden aan de Lauwerszee-inbraak.
De eerste middeleeuwse terplagen liggen op deze overspoelingslaag. In de terplagen is
voornamelijk Karolingisch aardewerk gevonden, en een enkel fragment uit de Late
Middeleeuwen. Typisch Merovingisch importaardewerk ontbreekt, hetgeen echter niet
als bewijs mag worden gezien voor de afwezigheid van bewoning in de Merovingische
tijd. Na deze vroegmiddeleeuwse uitbreiding van de terp vindt tussen 800 en 1200 nog
eens een overstroming plaats. Uit het onderzoek is gebleken dat de kernterp gedurende
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de laatste overspoelingsperiode in gebruik is gebleven en opgehoogd. De vroegmiddeleeuwse bewoning zal een agrarisch karakter hebben gehad, en geringe vondstaantallen
duiden erop dat de intensiteit van de bewoning van de terp is afgenomen in de loop der
eeuwen. Van een echte nederzetting lijkt in de Volle en Late Middeleeuwen geen sprake
meer te zijn. Tijdens de Late Middeleeuwen wordt het land om de terp heen weer in
gebruik genomen.
Geconcludeerd kan worden dat het meest noordelijke deel van het onderzoeksterrein alleen enige sporen van voormalig landgebruik zal bevatten. De archeologische
waarde van dit terrein is derhalve niet zeer hoog. Ter hoogte van het zuidelijke deel van
het onderzochte gebied zijn goed geconserveerde en archeologisch waardevolle terplagen aanwezig. Geadviseerd is om deze zone te vrijwaren van bodemverstorende
ingrepen en de zone toe te voegen aan het rijksmonument.
DONGERADEEL 2006
Archeologisch steilkantonderzoek Anjum
Johan Nicolay en Daniël Postma, Groninger Instituut voor Archeologie (GIA/RUG)
Gedurende een periode van vijf weken in de zomer van 2006 is van een terprestant
direct oostelijk van Anjum de ruim 200 m lange steilkant blootgelegd en gedocumen-

5 Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in actie bij het steilkantonderzoek in Anjum
(foto: Groninger Instituut voor Archeologie)
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teerd. Centrale vragen bij het onderzoek betroffen de aanvang en ontwikkeling van
bewoning in de noordoosthoek van Oostergo, evenals de relatie tussen de bewoning en
het ontstaan van de direct oostelijk van de onderzoeksterp gelegen Lauwerszee.
Het onderzoek wordt gefinancierd door de provincie Friesland, het Groninger Instituut
voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen en de Gratama-Stichting;
de projectleiding is in handen van de eerste auteur.
Het uitgevoerde onderzoek bestond uit het opschonen van het steile talud (de
‘steilkant’) van een terp die voor ongeveer de helft is afgegraven. Het talud is hiervoor
met een graafmachine 1 tot 2,5 m naar achteren gezet, handmatig geschaafd, getekend
en gefotografeerd (afb. 5). De individuele terplagen zijn met een troffel ‘uitgeprikt’ om
zoveel mogelijk dateerbaar mariaal te verzamelen. Tevens is aan de voet van het talud
over de volle lengte een 6 m breed vlak aangelegd; hierin bleken zich slechts enkele
diepere sporen, zoals waterputten en sloten, te bevinden.
In de steilkant zijn ruim 700 terplagen gedocumenteerd, uiteenlopend van compacte mestlagen tot schone plaggenlagen. Uit de laagopbouw blijkt dat de terp uit ten
minste drie kleine huisterpen heeft bestaan, die tot een grotere dorpsterp aaneen zijn
gegroeid. Doordat de verschillende uitbreidingsfasen ten dele met wanden van netjes
gestapelde plaggen zijn begrensd, is het mogelijk de uitbreiding van het terplichaam in
detail te reconstrueren. Vooral uit het Noord-Duitse terpengebied is het verstevigen
van de vaak kwetsbare terpranden met gestapelde plaggen goed bekend; deze vorm
van versteviging dateert hier van de Romeinse IJzertijd tot ver in de Middeleeuwen.
Opmerkelijk is dat in het profiel geen plaggenwanden van hoofd- of bijgebouwen
zijn aangesneden. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat ‘plaggenhuizen’
vanaf de tiende eeuw niet meer voorkomen en plaats hebben gemaakt voor zware,
bootvormige gebouwen van het type Gasselte, een gebouwtype dat we tot op heden
vooral uit Drenthe kennen. Twee zware, stratigrafisch gelijktijdige paalkuilen met een
onderlinge afstand van ca. 4 m behoren waarschijnlijk tot een boerderij van dit type.
Tot de meest bijzondere vondsten hoort een kleine dijk die is opgebouwd uit
gestorte plaggen en aan weerszijden met gestapelde plaggen is bekleed. De dijk heeft
aan de voet een breedte van 2,4 m en is ruim 1 m hoog (top 1,50 m +NAP). Interessant
is dat de dijk op de zuidelijke flank van de terp is aangelegd, direct op een loopniveau
dat diverse malen is overstroomd. De primaire functie van de dijk was dan ook het
beschermen van de terpnederzetting in een periode van toenemende dreiging van de
Lauwerszee. Stratigrafisch is de dijk in de tiende of elfde eeuw te dateren. Het dijklichaam is daarmee ouder dan de middeleeuwse dijken die we tot op heden kennen.
Vondsten van scheepshout waren tot voor kort zeldzaam in het Friese terpengebied. Doordat tegenwoordig meer aandacht aan houtvondsten wordt besteed, blijkt
scheepshout in hergebruikte vorm toch regelmatig in de constructies van gebouwen en
vooral waterputten voor te komen. Naast enkele vondsten uit Leeuwarden-Oldehoofsterkerkhof (onder andere van een Romeins schip uit de vroege eerste eeuw na Chr.),
zijn ook in Anjum enkele stukken hout aangetroffen die vermoedelijk onderdeel van
schepen hebben gevormd: bewerkte balken met ronde gaten en pennen, en planken
met rijen spijkers Het hout wordt momenteel onderzocht.
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Het aangetroffen aardewerk is ondertussen bestudeerd, zodat we een goed beeld hebben van de periode waarin de onderzoeksterp is bewoond. Zoals tijdens het veldwerk al
duidelijk werd, dateren de bewoningssporen uit een relatief korte periode tussen de
zevende/achtste en dertiende/veertiende eeuw n.Chr. Vondsten uit de Romeinse IJzertijd en de Volksverhuizingstijd ontbreken tot onze verrassing volledig. Tot de beginfase
van de bewoning behoren enkele scherven van ruwwandig (laat-) Merovingische
importaardewerk. Het overige aardewerk bestaat uit kogelpot en enkele fragmenten
Pingsdorf. Voor twee mestlagen uit het profiel zijn dendrodateringen beschikbaar die
bewoning gedurende genoemde periode bevestigen: 1180 ± 40 (760-980 n.Chr.) en 1120
± 40 (800-1020 n.Chr.).
De uitwerking van het korte, maar succesvolle steilkantonderzoek bij Anjum zal in
de zomer van 2007 worden afgerond. De resultaten worden gepubliceerd in de reeks
Groningen Archaeological Series.
Terpenonderzoek in Oostrum leidt tot vondst Steentijdnederzetting
Natasja Lubbers (Grontmij)
In opdracht van aannemersbedrijf Visser heeft Grontmij in januari 2006 een archeologische opgraving uitgevoerd op de locatie Terpleane te Oostrum. Daarbij is samengewerkt met ADC ArcheoProjecten (Waldus, 2006a). Aanleiding voor het onderzoek

6 De terp van Oostrum geeft op enige diepte trechterbekeraardewerk en vuursteen prijs
(foto: Grontmij, Assen)
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vormde de bouw van een onderkelderd kantoorpand. Het perceel bevindt zich op de
dorpsterp van Oostrum, een archeologisch rijksmonument. Uit vooronderzoek was
gebleken dat op de nieuwbouwlocatie ondanks verstoringen nog intacte terpdelen
aanwezig waren. Daarnaast konden in de pleistocene zandondergrond archeologische
resten uit de periode Mesolithicum-Neolithicum worden verwacht.
De werkput is tot in het pleistocene zand verdiept, tot de maximale ontgravingsdiepte ten behoeve van de geplande nieuwbouw was bereikt. Er zijn drie vlakken
aangelegd. In de eerste twee vlakken zijn sporen aangetroffen die dateren uit de Volle
en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het gaat daarbij om waterputten, kuilen en
de laat-middeleeuwse grenssloot. Vastgesteld kon worden dat men om het woonoppervlak te vergroten eertijds de laat-middeleeuwse grenssloot heeft gedempt.
Het derde vlak is aangelegd in de top van het dekzand. Er is overgegaan tot het uitvoeren van megaboringen welke in een dicht grid van 2 x 2 meter zijn geplaatst.
De opgeboorde grond is in het veld gezeefd. Bij dit onderzoek zijn minstens drie concentraties vuursteenafval aangetroffen, die wijzen op vuursteenbewerking.
Het onderzoek is vervolgens overgedragen aan de Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), die in samenwerking met Grontmij en de
Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek heeft voortgezet (afb. 6). De resultaten van
het steentijdonderzoek zullen in een door de RACM uit te geven publicatie verschijnen.
Trechterbekervondsten onder de terp van Oostrum
B.I. Smit (GIA/RUG) en J. Schreurs (RACM)
Helemaal onverwacht waren de Trechterbekervondsten die tevoorschijn kwamen
onder de dorpsterp van Oostrum niet. In de zeventiger jaren waren immers al een
schaal en een pot gevonden (Jaarverslag Fries Museum 1972) en ook waren vuurstenenartefacten bekend uit Oostrum (Vosselman 2007). Toch was het een verrassing
toen bij archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd vanwege de bouw van een
woning aan de Terpleane, onder de gedeeltelijk afgegraven terp vuurstenen artefacten
en aardewerkscherven werden aangetroffen (Waldus, 2006). De vondsten waren voor
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) aanleiding om in samenwerking met Grontmij en het Groninger Instituut voor Archeologie
(GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen een opgraving uit te voeren. Het onderzoek
had plaats onder zeer koude omstandigheden in de laatste week van januari 2006.
De middenneolithische resten bevonden zich op een pleistocene dekzandkop
die werd afgedekt door een laag verslagen veen, holocene kwelderafzettingen en
vervolgens de vermoedelijk in de negende eeuw opgeworpen terp (Waldus 2006). In de
opgravingsput die een oppervlak had van ca. 20x15 m zijn enkele grondsporen en drie
vondstconcentraties bestaande uit (vuur)stenen artefacten en aardewerk aangetroffen.
Onverkoolde organische resten zijn niet bewaard gebleven. De concentraties zijn
bemonsterd in vakken van 50 x 50 cm die in lagen van 5 cm werden uitgegraven.
Het uitgegraven sediment is deels ter plaatse en deels bij de RACM te Amersfoort
gezeefd over een maaswijdte van 2x2 mm. Het vondstmateriaal is inmiddels grotendeels bestudeerd, het aardewerk en het vuursteen door respectievelijk S.M. Beckerman
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(2007) en J. Vosselman (2007) in het kader van hun afstudeerscripties aan het GIA.
De uiteindelijke resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in de reeks
Rapportage Archeologische Monumentenzorg van de RACM.
De analyse van het vuursteen en aardewerk wijst erop dat de vondsten de neerslag
zijn van bewoningsactiviteit ten tijde van de Trechterbeker-cultuur (Midden Neolithicum B). Het aardewerk is sterk gefragmenteerd en omvat in totaal 571 fragmenten met
een totaalgewicht van slechts 439 gram. Het merendeel van deze scherven is dankzij
het zeven van het sediment verzameld. In typologisch en technologisch opzicht blijkt
het aardewerk vergelijkbaar te zijn met TRB-aardewerk dat is aangetroffen in Bornwird
en Birdaard dat gedateerd kan worden in de laatste fasen van de TRB-cultuur (Brindley
Horizon 6/7; Bakker fase F/G). Op basis van de fragmentatie en mate van afronding van
de randen kan geconcludeerd worden dat het aardewerk van Oostrum zeer
waarschijnlijk vóór depositie in de bodem al is gebroken en te beschouwen is als
nederzettingsaardewerk. Het vuursteen omvat in totaal 842 artefacten met een totaal
gewicht van 995 gram. Het grootste gedeelte van de assemblage wordt gevormd door
bewerkingsafval (splinters en (kleine) afslagen). Onder de gemodificeerde artefacten
domineren schrabbers en geretoucheerde artefacten (zes schrabbers, acht geretoucheerde artefacten). Ten aanzien van de schrabbers kan worden vermeld dat vijf
schrabbers vlak bij elkaar zijn gevonden (binnen oppervlakte van 6,25 m2).
Nader onderzoek moet uitwijzen of er een relatie bestaat tussen de spreiding van deze
schrabbers en andere artefacten in dezelfde zone. Ook de samenstelling van het vuursteenmateriaal is in verband te brengen met een nederzettingscontext en wijst op de
uitvoering van diverse werkzaamheden.
Hoe groot de nederzetting was, of het eenmalige bewoning betreft en of er ter
plaatse bijvoorbeeld geakkerd is, kan op grond van het huidige onderzoek niet worden
aangegeven. Ten einde meer inzicht te verkrijgen in het toenmalige landschap en om
de ligging en omvang van de TRB-vindplaats nader te kunnen bepalen, wordt door de
RACM in 2007 een aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Ongeacht de resultaten van
laatstgenoemd onderzoek is evident dat in dit deel van Friesland nog een schat aan
overdekte midden-neolithische vindplaatsen te verwachten is die de moeite van het
bewaren waard zijn.
FERWERDERADIEL 2005
Een adelaar in Jislum
Evert Kramer
In 2005 vond Tjeerd Hiemstra uit Kollumerzwaag in de omgeving van Jislum een
bronzen vogelfibula in de vorm van een adelaar (afb. 7). Het gave exemplaar heeft een
puntcirkelversiering en meet 32 mm. De naald aan de achterzijde is flink gecorrodeerd.
In de collectie van het Fries Museum was dit type nog niet bekend, hetgeen niet zo
verwonderlijk is aangezien dit type als Frankisch te duiden is. Vergelijkbare voorbeelden zijn onder meer gevonden in Gennep en in het bekende grafveld van Rhenen, een
in 1952 ontdekte Frankische necropool met duizend begravingen. Vogelfibulae in de
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7 De Frankische vogelfibula uit Jislum (foto: Michael Kooistra,
Leeuwarden)

vorm van een adelaar zijn tot in de vijfde of zesde eeuw te dateren.
De vondst uit Jislum toont aan dat de terpbewoners contacten met het Frankische
gebied onderhielden.
Een armband in Viking-stijl uit de omgeving van Blije
Henk Kloosterman
Dat men de moed bij het zoeken niet te snel moet opgeven, bleek in de herfst van 2005
op een terrein in de omgeving van Blije. Weliswaar bracht een eerste zoekactie al een
gelijk-armige fibula, een zogenaamd strikje, aan het licht, maar een echt verrassende
vondst werd pas de volgende dag gedaan. Nadat een bronzen pseudo-muntfibula en
een loodtinnen schildfibula waren aangetroffen, werd een smal en puntig versierd stuk
brons ‘aangepiept’ (afb. 8). Aanvankelijk bleef het stuk raadselachtig, maar een

8 De armband in Viking-stijl uit de omgeving van Blije (foto: Jelle Schokker, Leeuwarden)
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determinatiedag in Hallum bracht herkenning. Het gaat volgens Jan Zijlstra hoogstwaarschijnlijk om een deel van een armband vervaardigd in de Viking-stijl, waarschijnlijk geïmporteerd uit Gotland. Gezien de zeldzaamheid van dit soort voorwerpen
een bijzondere vondst. De armband wordt momenteel bestudeerd door Jelle Schokker
die in het kader van zijn studie aan het GIA een landelijke inventarisatie van uit
Scandinavië afkomstige objecten uit de Vikingperiode maakt.
Een begeleiding aan de Wiglewei te Marrum
Berend Polstra, Jelle de Vries en Tjamme Valk
Op verzoek van Provinciaal Archeoloog Gilles de Langen begeleidde ADAKO in 2005
graafwerkzaamheden ten behoeve van huizenbouw aan de Wiglewei te Marrum.
Een jaar eerder was hier een proefsleuvenonderzoek verricht (zie DFV 85). Bij de eerste
twee te bouwen woningen werden geen noemenswaardige zaken waargenomen,
hetgeen niet verwonderlijk is, aangezien het grootste deel van de werkzaamheden werd
uitgevoerd op de plek van de proefsleuf uit 2004. Tijdens de graafwerkzaamheden op
de derde en laatste kavel werd een vierkant paalgat waargenomen. Aan de rand van
de uitgraving waren enkele plaggen zichtbaar. Aardewerk werd mondjesmaat aangetroffen: slechts enkele scherven van dunwandig kogelpotaardewerk konden worden
geborgen.
Door de eeuwen heen verloren zilver
Henk Kloosterman
Dat men vroeger ook al geld verloor wordt wel duidelijk wanneer men de vondsten in
ogenschouw neemt die in 2005 op een terp onder Blije geborgen werden. Tijdens
verschillende zoekacties werden verspreid over de terp zeven zilveren munten uit
verschillende perioden aangetroffen. Het zijn een groot van Willem V van Holland
(1388), een blanc a la couronne uit Doornik (1440-1461), een halve groot van Philips de
Schone uit Holland (1492-1496), een stuiver van Karel V uit de Spaanse Nederlanden
(1521-1556), een halve stuiver uit Leeuwarden (omstreeks 1590), een dubbele stuiver
uit Leeuwarden (1580 of 1597) en een rijderschelling uit Deventer (1688 met klop 1694).
Als achtste munt werd een bronzen plak uit Groningen (1587) gevonden. Daarnaast
werden een leerbeslagstuk en een ringgesp veiliggesteld. Ook op een andere plek in de
buurt van Blije raakte geld in de bodem. Hier werden vier munten aangetroffen: een
kwart groot van Vlaanderen of Holland geslagen onder Karel V (determinatie Arie van
Herwijnen), een anderhalve stuiver (3 butken genaamd) van de drie Deventer, Kampen
en Zwolle, geslagen in Deventer in 1560, een roos schelling van Holland uit 1601 en een
stuiver van Kampen uit de zestiende eeuw.
Een Karolingische vogelfibula uit Hallum
Tjamme Valk
Op een afgegraven terp in de omgeving van Hallum werd in oktober 2005 door schrijver
dezes een Karolingische vogelfibula en een zilveren munt gevonden (afb. 9). De vogelfibula was in uitstekende staat, maar zoals vaak het geval was de ijzeren naald

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:58

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

Pagina 211

211

9 De Karolingische vogelfibula uit Hallum (scan: Tjamme Valk, Hallum)

weggeroest. De munt werd met behulp van het internet geïdentificeerd. Het bleek te
gaan om een zestiende-eeuwse Grosschen van Koning Sigismund uit Polen geslagen te
Litouwen.
Munten en fibulae van een terpzool nabij Hallum
Tjamme Valk, Jelle de Vries en Berend Polstra
Na de oogst werden op een aardappelveld op een terpzool nabij Hallum door leden van
ADAKO weer mooie vondsten geborgen. Het zijn vondsten uit de Romeinse IJzertijd en
de Vroege en Volle Middeleeuwen. Uit een deel van het perceel waar in 2004 een
dorsmachine had vast gezeten werden twee denarii geborgen: een van keizer Tiberius
(14-37 na Chr), die bijna gaaf uit de grond kwam, en een van Trajanus (98-117 na Chr)
die slechter geconserveerd was. Verder werd er uit de Romeinse tijd een vierde-eeuwse
bronzen munt gevonden. Het bleek te gaan om een Aes III.
Uit de Vroege Middeleeuwen werden versierde aardewerkscherven, een complete
Angelsaksische dierkopfibula en een fragment van een dierkopfibula gevonden.
Het fragment is een scharnierdekkende kopplaat met een stukje dakvormige beugel en
een meegegoten topknop. De complete dierkopfibula, waarvan alleen de naald
ontbreekt, heeft ook een meegegoten topknop maar geen dakvormige beugel. De beugel is wel massief. De totale fibulae is slechts 5 cm lang.
Uit de Karolingische/Ottoonse tijd stammen twee fibulae die door corrosie aan
elkaar gekleefd zaten. Onder een vergrootglas kan in de corrosie de structuur van textiel
waargenomen worden.
Op de akker werd ook een versteende zeeëgel gevonden. Het is niet uitgesloten dat
dit mooie exemplaar uit een graf afkomstig is.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

212

14-12-2007

09:58

Pagina 212

Gilles de Langen en Froukje Veenman

Een sceatta van de terp in de sloot
Tjamme Valk
In februari 2005 werd in een gedempte sloot in de nabijheid van een afgegraven terp
nabij Hallum waarop al eerder waarnemingen zijn uitgevoerd, een sceatta van het type
stekelvarken/standaard 2c gevonden. Volgens de landeigenaar is de sloot gedempt met
grond van de terp. Op de terpzool zelf werden nog drie hele Karolingische/Ottoonse
fibulae en een fragment van een vierde gevonden. Het fragment bleek afkomstig te zijn
van een fibula waarvan al eerder, in 2002, een deel was geborgen. Ook in 2006 werden
er nog enkele vondsten gedaan. Het betrof een wandfragment Terra Sigillata, een
schijffibula uit de Karolingische/Ottoonse tijd en een penninkje van het Graafschap
Brabant uit de Late Middeleeuwen.
Twee fibulae uit Oosterbeintum
Henk Kloosterman
Op een akker te Oosterbeintum werden twee fibulae uit de eerste eeuw na Chr. gevonden: een dichte-ogenfibula en een knikfibula, beide van brons en beide op de naald na
compleet.
FERWERDERADIEL 2006
Een kruisvormige schijffibula op een ouder grafveld
Henk Kloosterman
Op de terp van Oosterbeintum, op de plek waar in 1988-1989 een deel van een vroegmiddeleeuws grafveld werd onderzocht, werd in oktober 2006 een Karolingische/
Ottoonse kruisvormige schijffibula gedetecteerd (afb. 10). Dat de terprand na het in
onbruik raken van het grafveld in andersoortig gebruik kwam, werd al vastgesteld
tijdens de opgraving. Wellicht dat de vondst deze constatering kan onderbouwen.

10 De (deels beschadigde) kruisvormige schijffibula uit Oosterbeintum (scan:
Tjamme Valk, Hallum)

Een leeuwengroot tussen het bietenloof
Henk Kloosterman
Het stinsterrein Allertsma onder Marrum geniet als rijksmonument bescherming en
ligt na schaalvergroting als een verhoging in een grote bietenakker. Op het terrein werd
in 2006 een laatmiddeleeuwse riemtong gevonden alsmede een Vlaamse leeuwengroot
van Lodewijk van Male (1346-1384). Ook werden enkele kogelpotscherven gezien.
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Longcross en strikje uit Oosterbeintum
Henk Kloosterman
In de herfst van 2006 werd andermaal een akker even buiten de terp van Oosterbeintum afgezocht en er werd een ‘longcross penny’ gevonden, geslagen te Londen
onder Edward I (1282-1307). Op een naburige akker werd een gelijk-armige fibula
gevonden van het type stikje.
Een penning van Dirk VII in Blije
Henk Kloosterman
In de buurt van Blije werden op twee afzonderlijke maar naast elkaar gelegen nederzettingsterreinen in respectievelijk september en december 2006 een bronzen zwaardpommel uit de vijftiende eeuw en een Hollandse penning van Dirk VII (1190-1203)
geborgen.
Romeinse vondsten net buiten de terp van Oosterbeintum
Wytse Tjepkema
Juist buiten de terp van Oosterbeintum werden een denarius van Antoninus Pius gevonden (afb. 11) en een bronzen munt van Valentinianus II (375-392). Een sestertius was
helaas ondetermineerbaar. Noemenswaard zijn voorts een fragment van een tweedelige
spiraalfibula uit de tweede/derde eeuw en een speelschijfje van terpenaardewerk.

11 Voorzijde van de denarius van Antoninus Pius uit Oosterbeintum
(scan: Tjamme Valk, Hallum)

Een sieraad en een mesheft uit een terpzool nabij Hallum
Tjamme Valk
In 2005 werden op een terpzool nabij Hallum slechts enkele vondsten gedaan.
Noemenswaard zijn twee tweedelige voetboogfibulae met hoge naaldhouder met
spiraal (type A) en een scherf Terra Sigillatta die oudtijds gerepareerd is.

12 Voor- en keerzijde van de siliqua van Magnus Maximus uit Hallum (scan: Tjamme
Valk, Hallum)
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In 2006 werden er opnieuw vondsten gedaan, waaronder een denarius van Marcus
Aurelius (139-180 n.Chr) en een siliqua op naam van Magnus Maximus (383-388n.Chr).
Het munttype siliqua wordt zelden in Friesland gevonden, al is de vorige vondst in
Oostergo nog maar enkele jaren geleden gedaan (zie DVF 85). De siliqua (afb. 12) is
voorzien van een draagoog en heeft klaarblijkelijk als (hals-?)sieraad dienst gedaan.
Het was vrij ongebruikelijk om zilveren munten van draagogen te voorzien, men deed
dit eerder bij tremissen en solidii. Dit maakt de vondst toch wel bijzonder.

13 Het fragment van een bronzen mesheft uit Hallum (scan:
Tjamme Valk, Hallum)
Er werd in november 2006 ook een voorwerp uit de vierde of vijfde eeuw gevonden
(afb. 13). Het is volgens Jan Zijlstra een fragment van een bronzen mesheft van vermoedelijk Romeinse makelij. Het fragment stelt de kop van een leeuw of een lynx voor en is
versierd met punt-cirkels. Het is de eerste keer dat een dergelijk mes in Friesland is
gevonden. Vergelijkbare exemplaren zijn uit Duitsland bekend.
Een versierde gesp uit Blije
Henk Kloosterman
Op een complex van verschillende ophogingen ten westen van Blije werd in 2006 een
complete middeleeuwse bronzen gesp gevonden (afb. 14). De gesp draagt een versiering in verdiepte lijnen die een gekroond gezicht voorstelt. De vondst is gedaan in
associatie met drie scherven Pingsdorf-aardewerk, waarmee het verleidelijk geworden
is de gesp een vol-middeleeuwse datering te geven. Maar een jongere datering is waarschijnlijker. Jan Zijlstra dateerde de gesp als veertiende-eeuws.

14 De versierde gesp uit Blije (scan: Tjamme Valk, Hallum)
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Versierd middeleeuws beslag uit Farebuorren
Henk Kloosterman
In de herfst van 2006 werd te Farebuorren een enigszins aangetast bronzen voorwerp
gevonden. Het betreft een rechthoekig bronzen plaatje van ongeveer 35 bij 28 mm.
Het voorwerp is voorzien van een ruitvormige versiering en heeft vier ogen, waarmee
de functie van beslagstuk aannemelijk is. Jan Zijlstra denkt aan een dertiende-eeuwse
datering.
FRANEKERADEEL 2006
Bewoningssporen aan de rand van een terp te Lutjelollum
Marcella Blom (ARC)
De toekomstige zuidelijke rondweg om Franeker zal ter hoogte van het buurtschap
Lutjelollum over de zuidelijke randzone van archeologisch monument 5G-W lopen.
Dit object ligt ten noordwesten van 5G-119, een terp uit de Late IJzertijd-Romeinse
Tijd. In 2002 werd door het Archeologisch Dienstencentrum (ADC) binnen het centrale
deel van het bedreigde gebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (DVF 83; Gerrets
en Prangsma, 2004). Uit het onderzoek bleek dat 5G-W een (huis)terp uit de Romeinse
Tijd was, die ook in de Volle Middeleeuwen bewoond is geweest. Binnen de bedreigde
randzone bleken diepe grondsporen uit deze periodes ondanks een verstoring van de
oorspronkelijke bodemopbouw bewaard gebleven te zijn. De Provincie Fryslân besloot
daarop om ook de resterende bedreigde gedeelten te laten documenteren. Het ARC
heeft dit onderzoek uitgevoerd van 15 tot en met 23 augustus 2006.

15 Gecombineerde sporenkaart van proefsleuf 1 van het ADC (centraal) en werkput 1 (oost, vlak 2)
en 2 (west) van het ARC (Kaart: Bert Schomaker , ARC)
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In 2002 zijn door het ADC verschillende kuilen, één waterkuil en twee Romeinse waterputten waargenomen (afb. 15). Verder zijn er een aantal greppels aangetroffen, welke
zijn geïnterpreteerd als afwateringsgreppels en als greppels die onderdeel vormden
van de ringgreppel die de begrenzing van de huisterp heeft gevormd. Een beperkt aantal paalsporen werd waargenomen. Bij nader inzien kan in het centrale deel van de
sporenkaart een noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerde vol-middeleeuwse
huisplattegrond van het type Gasselte B worden herkend. Waarschijnlijk moeten de
aangetroffen kuilen dus als paalsporen worden geïnterpreteerd.
Tijdens het onderzoek van 2006 zijn resultaten geboekt die met het bovenstaande
overeenstemmen en het beeld verder aanvullen. Er zijn ten oosten (werkput 1) en ten
westen (werkput 2) van het centrale deel sloten en greppels aangetroffen die onderdeel
vormden van de radiaire verkavelingstructuur op de terp. Vondsten uit deze sloten en
greppels duiden op twee verschillende bewoningsfasen. De eerste is in de Romeinse
IJzertijd (tweede/derde eeuw) te plaatsen, de tweede fase in de Volle en Late Middeleeuwen.
In het zuidwestelijke deel van werkput 2 zijn twee concentraties ringsloten of
-greppels aangetroffen die de voet van de terp hebben omsloten. Er is een fasering waar
te nemen in deze sloten/greppels. Verder is een aantal kuilen aangetroffen, waarvan
een aantal grote rechthoekige in de Middeleeuwen te dateren zijn. In een (water)kuil
werd een complete pot uit de Romeinse IJzertijd geborgen. Een gering aantal paalsporen is eveneens aangetroffen. De aard of ouderdom van de structuur waartoe ze
hebben behoord, kon niet worden vastgesteld.
Op basis van datering van het aangetroffen aardewerk kan worden verondersteld
dat het terrein gedurende de tweede en derde eeuw na Chr. bewoond was. Twee
fragmenten van streepbandaardewerk duiden wellicht op een iets eerdere start van de
bewoning. Aanwijzingen voor gebruik of bewoning van het terrein in de Late IJzertijd
ontbreken. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor vroeg-middeleeuwse activiteiten
op de terp. Het vondstencomplex toont aan dat het terrein van de late elfde tot de
vroege veertiende eeuw opnieuw bewoond is geweest. Aardewerk uit latere perioden
ontbreekt.
Geen middeleeuwse sporen op Klein Lankum
Marcella Marinelli (Oranjewoud)
In juli 2006 heeft Oranjewoud meerdere nieuwbouwlocaties op het terrein van het
psychiatrisch ziekenhuis Groot Lankum te Franeker aan een booronderzoek onderworpen. Onder de locaties was ook een deel van het voormalige state-terrein. Op basis van
de resultaten van eerder uitgevoerd bureauonderzoek werden sporen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verwacht, zoals fundamenten en grachten van de state en
een eventuele middeleeuwse voorganger.
In het veld zijn twaalf boringen verricht tot een gemiddelde diepte van 1,2 m -mv.
Het booronderzoek toonde aan dat op deze locatie dichtgestorte ingravingen aanwezig
zijn en dat de bovengrond (bouwvoor) veel materiaal als aardewerk bevat, daterend uit
de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
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Er zijn vervolgens twee proefsleuven gegraven. De opbouw van de bodem in de twee
sleuven is in grote lijnen identiek. De bovengrond bestaat uit een bouwvoor van gemiddeld 50 cm dik, waarin veel puin zit. Daaronder bevindt zich tussen 50 en 100 cm beneden maaiveld een laag met veel (bouw)puin, aardewerk en bot uit de periode 1800heden. Deze laag is homogeen van aard en geroerd. Onder de puinlaag is de natuurlijke
ondergrond aanwezig, bestaande uit een zandige lichtgrijze klei.
In totaal zijn in de twee werkputten acht sporen onderscheiden. Op één recent
spoor na blijkt het te gaan om sporen uit de Nieuwe tijd. Vermoedelijk behoren de
restanten bij bebouwing uit de negentiende en twintigste eeuw, zoals de kassen die
hier tot ongeveer 1940 hebben gestaan. Er werden geen Middeleeuwse grondsporen
aangetroffen.
De ploeg en het terpencomplex van Dongjum
Gilles de Langen
Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werden op de terpen van Westergo veel
metaalvondsten gedaan. Vooral terpen die werden geploegd gaven allerlei voorwerpen
prijs. Munten en fibulae, in stukken maar vaak ook puntgaaf. Amateurs deden zich
tegoed aan al dat fraais en Jan Zijlstra baseerde er zijn theorieën op die op hun beurt
leidden tot de opgravingen in Wijnaldum en het toenmalige Frisia-project. Dat was een
mooi uitvloeisel van wat zelf niet zo mooi is, namelijk de teloorgang van de terpen.
De provincie volgde de ontwikkelingen op de voet sinds zij tijdens de aanleg van
een provinciale weg dwars door de terp van Beetgum-Besseburen op een confronterende wijze met de archeologie en het lot van de terpen in aanraking was gekomen.
Via het Fries Museum had zij zich wel om de archeologische monumentenzorg bekommerd, maar nu was het tijd voor directe actie. Zij ondersteunde het wetenschappelijke
onderzoek te Wijnaldum (1991-1993) onder meer omdat de onderzoekers behalve de
Vroege Middeleeuwen ook de aantasting van de terp in beeld wilden brengen.
Daarnaast gaf zij RAAP opdracht tot een grootschalige inventarisatie van het Friese
bodemarchief, te beginnen met de terpen van Noord-Westergo. Schrijver dezes startte
in 1992 met dat project en kwam al snel tot de conclusie dat de aantasting die al in 1991
te Wijnaldum werd vastgesteld (Bos en Gerrets, 1999) een algemeen verschijnsel was.
Met het boren op terpen moest nog veel ervaring worden opgedaan, zodat op basis van
die boringen pas later tot een afgewogen oordeel kon worden gekomen, maar al in het
begin van het onderzoek werden enkele verontrustende fenomenen waargenomen:
er werden afspoeling en winderosie vastgesteld, machines reden soms diepe sporen en
de terpen gaven (inderdaad) veel vondsten prijs.
Van de metaalvondsten hadden optimisten nog kunnen aannemen dat ze al langer
in de bouwvoor hadden gelegen en dat ze enkel werden gevonden omdat ze nu met de
metaaldetector zo gemakkelijk op te sporen waren. Om meer duidelijkheid te krijgen
deed ook RAAP aan metaaldetectie. Henri Hommes bezocht vanuit zijn toenmalige
woonplaats Wijnaldum gewapend met zijn detector de terpen in de nabije omgeving.
Hij trof in de bouwvoren fibulae aan die in een voor zulke oude voorwerpen puntgave
staat verkeerden. Sommige andere waren niet meer onbeschadigd, maar overduidelijk
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zeer onlangs door de ploeg geraakt. Het was evident dat dergelijke voorwerpen nooit
lang in de bouwvoor konden overleven. Het kon niet anders: ze waren onlangs door de
ploeg naar boven gebracht. Of juister gezegd: wij kwamen tot de slotsom dat oude
grondsporen en terplagen nog maar net tot bouwvoor waren versneden. Om zeker van
onze zaak te zijn, liep Hommes letterlijk achter de ploeg aan. Wij hadden het bij het
juiste eind: in de jongste nog openliggende ploegvoor waren de grondsporen duidelijk
te zien, vers aangesneden (De Langen en Hommes, 1998).
Mocht dat al niet overtuigen, dan deden de scherven dat wel. Aanvankelijk zochten
wij extensief naar scherven. Tijdens het boren zagen wij bij toeval scherven, die wij
lukraak verzamelden. Wij hoopten daarmee de perioden vast te stellen waarin de
verschillende terpen bewoond waren geweest. Maar allengs werd het zoeken intensiever en ook stelselmatiger. Wij meenden zo ook de wetenschap een dienst te bewijzen
(De Langen en Nierstrasz, 1998).
Op sommige terpen was het aantal vondsten gering en waren de scherven niet erg
groot en tevens aangetast door hun verblijf in de bouwvoor en blootstelling aan weer
en wind. Op andere terpen echter was het beeld totaal anders: grote aantallen, soms
grote scherven uit allerlei perioden lagen voor het oprapen. En niet alleen van hard
gebakken import-aardewerk, maar ook van het zachtste inheemse product. Nadere
analyse van de vorm van de terpen en de ontwikkeling van de percelen leerde dat grote
hoeveelheden aardewerk met name voorkwamen op terpen die in grotere percelen
waren komen te liggen of op plaatsen waar ten gevolge van gedeeltelijk afgraven oude
steilkanten hadden gestaan. Klaarblijkelijk zakten de terpen over die oude grenzen
weg. Om het maar eens streekgebonden uit te drukken: de terpen werden niet beter
van de ploeg.
Onder de vele terpen die sinds 1992 zijn bekeken, waren al in vroeg stadium die van
Dongjum. Zij werden in 1992-1993 gewaardeerd en ook later in het oog gehouden.
Er werd door RAAP nog een enkele maal gekarteerd en op verzoek van de provinciaal
archeoloog ging ook Gerrit Suierveld er met zijn metaaldetector overheen. Op een van
de terpen werd een oude steilkant wetenschappelijk onderzocht (Bazelmans e.a.,
1999). Ondertussen waren de terpen tot rijksmonument bevorderd, inhoudelijk geheel
terecht, want zij zijn niet alleen goed bewaard, maar ook om specifieke redenen wetenschappelijk van topklasse. Maar het ploegen ging en gaat door. Twee van de agrariërs te
Dongjum verleenden hun vrijwillige medewerking aan een eerste bescheiden onderzoek of het teeltplan zo kon worden bijgesteld dat de terpen minder werden belast.
De uitkomsten van dit project zijn nog niet in beleid omgezet. De mogelijkheden om
boeren te vergoeden voor archeologie-vriendelijk beheer, de zogenoemde ‘gouden
diensten’, worden nog steeds verkend.
Veel van de terpen die RAAP bezocht waren nog niet eerder gedetailleerd in kaart
gebracht. Zij werden vanaf 1992 voor het eerst uitgeboord en hun vorm vastgelegd.
Pas vanaf die eerste meting was een nauwkeurige controle in de toekomst mogelijk.
Om vast te stellen hoe het de terpen van Dongjum sinds 1993 was vergaan, gaf de
provincie RAAP opdracht een tweede meting uit te voeren. In februari 2006 onderzocht
RAAP opnieuw de terpen 5G-64; 5G-65 en 5G-66. Het was direct duidelijk dat deze eer-
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ste poging tot archeologische monitoring niet een gemakkelijke opdracht zou zijn.
Inderdaad bleek zowel het veldwerk als de interpretatie van de gegevens nog een hele
klus, zoals Haije Veenstra en Theo ten Anscher in hun rapportage laten doorschemeren
(Veenstra en Ten Anscher, 2006). Niettemin moesten zij uiteindelijk tot de conclusie
komen dat de gegevens duiden op een voortgaande aantasting.
Deze aantasting bleek het meest eenvoudig aan te tonen aan de hand van de hoogtemetingen. Veenstra en Ten Anscher vergeleken de hoogtemetingen uit 1992-1993
met die uit 2005-2006. Als tussenstap gebruikten zij de digitale hoogtemetingen (AHN)
die in 1998-1999 zijn gevlogen. Deze drie metingen zijn bewerkt tot hoogtelijnenkaarten met zones om de decimeter ten opzichte van NAP. Als hellingen flauwer worden
nemen de lijnen meer afstand van elkaar. Dit bleek op bepaalde delen inderdaad het
geval: de terpen waren daar sinds 1992-1993 afgevlakt.
Normaal gesproken is erosie nog eenvoudiger aan te tonen en wel aan de hand van
een absolute daling van de hoogste terpdelen. Maar te Dongjum blijkt de situatie
complex. Weliswaar kan worden vastgesteld dat de terpen van Dongjum zijn gedaald,
maar deze daling staat niet gelijk aan een evengroot verlies aan terpgrond: RAAP moet
namelijk tot de slotsom komen dat de terpen (ook) in hun geheel zijn gedaald. Hoeveel
die totale daling precies bedraagt, is op dit moment niet exact vast te stellen en de
onderzoekers doen dan ook geen precieze uitspraak. Gelukkig staan de boorgegevens
nader rekenonderzoek toe. Schrijver dezes heeft, omdat het zeer moeilijk is om deze
daling te meten aan de hand van de daling van de onderkant van de terp, de hoogtes
van het dieper liggende wadzand uitgemiddeld (26 boringen 1992-1993 tegen 24 boringen 2006). Hij komt tot de voorlopige conclusie dat de gemeten daling hoofdzakelijk
verband moet houden met de door RAAP vastgestelde algemene bodemdaling rond
Dongjum en dus dat hoogstens een kleiner deel van de daling aan erosie te wijten is.
Erosie zou, behalve aan het verloop van de nieuwe hoogtelijnen, ook afgelezen
kunnen worden aan het dunner worden van de bouwvoor op de top, het dunner
worden van de terplaag of aan een combinatie van beide fenomenen. Om te beginnen
met de bouwvoren: deze tonen op de drie terpen een wisselend beeld. Op 5G-64 was
deze niet veranderd. Op 5G-65 en 5G-66 bleek de bouwvoor gemiddeld iets te zijn
afgenomen, gemiddeld met 5 respectievelijk 9 cm. Dit was verrassend, aangezien
verwacht mag worden dat wanneer de bouwvoor aan de top dunner wordt, deze op de
helling en aan de voet met het geërodeerde materiaal wordt verdikt. Deze verdikking
kon slechts hier en daar met moeite worden vastgesteld. Dit is op zich niet zo verwonderlijk: de top beslaat slechts een deel van het perceel. Materiaal van de top en de
hoogste flanken worden dan als het ware uitgesmeerd over een groter oppervlak. Zeker
langs de randen kan heel wat materiaal uit beeld raken.
Op een terp kan de bouwvoor dunner worden door inklinking (de bouwvoor is
losser vlak na het ploegen en wordt vaster na verloop van tijd) of wanneer materiaal uit
de bouwvoor verdwijnt (bijvoorbeeld door afspoeling en wind). Er treedt een visuele
verdunning op wanneer de bewerking en aanrijking met organisch materiaal minder
diep gaat. De onderzijde van de oude bouwvoor gaat dan verbleken en gaan lijken op
de meer homogene bovenste laag van de terp. In de eerste twee gevallen daalt de terp,
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maar hoeft de terplaag onder de terp niet dunner te worden. Ook wanneer de bouwvoor
even dik blijft, kan de terp dalen, namelijk wanneer de bouwvoor wel erodeert, maar
steeds aan de onderzijde weer aangroeit met het aanploegen van terplagen.
In dat geval is het zaak te controleren of de terplaag in zijn geheel dunner wordt.
Dit vast te stellen aan de hand van boringen is een bijzonder moeilijke klus. Wanneer
boringen namelijk niet letterlijk direct naast elkaar worden gezet, kunnen zij al snel
onvergelijkbaar worden, omdat onder elke terp vele diepere ingravingen aanwezig zijn.
Deze kunnen zeer plaatselijk zijn of in elk geval aan de onderzijde niet vlak, waarmee de
dikte van de terp zeer moeilijk vast te stellen is. Harde cijfers zijn dan ook niet te geven,
dat is alleen mogelijk aan de hand van een opgravingsprofiel. Niettemin menen Ten
Anscher en Veenstra dat uit de boorgegevens wel degelijk een verdunning af te leiden is.
Er kunnen nog wel twee opmerking over de bouwvoren worden gemaakt. Los van
de ontwikkelingen sinds 1992-1993 kan worden opgemerkt dat de boringen in
Dongjum wel een algemene trend volgen: over het algemeen zijn de bouwvoren langs
de randen dikker dan hoger op de terp. Dit verwijst naar het verplaatsen van een deel
van de bouwvoor. Het is in dit verband interessant te wijzen op enkele details: incidenteel is een dubbele bouwvoor langs de randen vastgesteld en is er een bouwvoor geconstateerd op een oudere (rand?)sloot. De ontwikkeling van de bouwvoor sedert 1992 lijkt
daarnaast aan te geven dat de bouwvoor juist op de hogere helling is afgenomen.
Dit leek aanvankelijk vreemd, maar is bij nader inzien goed te verklaren met de geconstateerde vormveranderingen en het verplaatsen van materiaal naar de randen: een
deel van de kop blijft wel redelijk overeind, maar juist aan de flank gaat materiaal
verloren. In dit verband kan verwezen worden naar het onderzoek van Bos en Gerrets
naar de vormveranderingen te Wijnaldum.
Er kan gediscussieerd worden over de precieze omvang van de erosie op de
Dongjumer terpen gedurende de afgelopen 14 jaar. Maar stel dat we moeten praten
over halve decimeters (en dat lijkt een conservatieve schatting), dan is op termijn het
tempo desastreus. De terpen 5G-64, 5G-65 en 5G-66 zijn – naar hun nu nog intacte
eigenlijke terplaag gemeten – namelijk nog maar een meter hoog. We praten dan dus
over een afkalving van 5 procent.
Tot slot nog dit: De opgravingen te Wijnaldum en het steilkantenonderzoek te
Dongjum hebben aangetoond dat de aantasting van de terpen reeds in de Late Middeleeuwen kan zijn gestart en voor de Tweede Wereldoorlog al had geleid tot een onthoofding van de terpen in kwestie. Grote delen van de terpen blijken tijdens eeuwenlang
agrarisch gebruik rond de oude terp te zijn uitgesmeerd. De omvang van deze
verplaatste pakketten, de ligging en ouderdom van de overschreden ringsloten, het
verloop van de opgegraven ophogingslagen en de ligging van de oudste lagen dicht
onder de huidige bouwvoor doen vermoeden dat de terpen al met een meter waren
verlaagd. Dit proces kreeg ongetwijfeld een impuls door de verdere technische ontwikkelingen en schaalvergroting sinds 1945. Eind jaren tachtig kwamen te Wijnaldum
drainage-pijpen uit de vijftiger jaren in het bereik van de nieuwe ploeg. Het onderzoek
uit 2006 heeft nu aangetoond dat dit proces van aantasting niet tot een halt gekomen is,
maar gestaag doorzet.
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Vroege bewoning op de kwelderwal onder terp Sixma te Tzummarum
Gilles de Langen
Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde en een nieuwe ontsluitingsweg op de
terp Sixma aan de oostzijde van Tzummarum, verrichtte het ADC in september 2005
een opgraving en in mei 2006 een archeologische begeleiding. De opgraving stond
onder leiding van Elma Schrijer; de begeleiding werd uitgevoerd door Wouter Waldus
(Lohof, 2006). Vooronderzoek is gedaan door RAAP in 1992 en 1993 en, speciaal naar
aanleiding van bovengenoemde bouwwerkzaamheden, in februari 2002.
Terp Sixma vormt een onderdeel van de terpenreeks Tzummarum-Minnertsga.
Deze terpenreeks is in tijd de opvolger van de terpenreeks Wijnaldum-DongjumBerlikum die in de Romeinse IJzertijd werd opgeworpen. Tzummarum-Minnertsga was
in de Vroege Middeleeuwen bewoond, maar niet duidelijk is in welke eeuw de
bewoning hier startte. Op grond van veldkarteringen veronderstelde schrijver dezes dat
de terpenreeks al vóór de Merovingische periode bewoond kon zijn geraakt, dus in de
Volksverhuizingstijd. Het was echter niet uitgesloten dat het gebied nog eerder
bewoond geraakt was: enkele scherven waren mogelijk in de IJzertijd te dateren.
Slechts één scherf was met zekerheid zo oud. Toen nog was voorzichtigheid geboden.
Maar toch werd een zeker patroon herkend: zo waren tijdens de karteringen ook op de
reeks Wijnaldum-Dongjum-Berlikum vondsten geborgen die voor de terpenbouw
alhier te dateren waren. Werden de kwelderwallen, alvorens permanent bewoond te
zijn geraakt, in de zomers misschien al wel tijdelijk gebruikt of zelfs bewoond? (De
Langen en Nierstrasz, 1998)
Tegen deze achtergrond diende het veldwerk op terp Sixma zich niet alleen te richten op
de ouderdom en aard van de nederzettingssporen, maar was tevens geologisch onderzoek
naar de ondergrond geboden. Want zou op de plaats van de opgravingsputten – in de randzone van de terp – en tijdens de begeleiding – meer op de top van de terp, maar ondiep reikend
– die oudste component uit beeld blijven, dan zou toch wellicht met nieuwe gegevens over de
bewoningsmogelijkheden iets meer greep op de IJzertijd verkregen moeten kunnen worden.
Zo is het inderdaad gegaan.
Tijdens de opgraving werden binnen een put van circa 11 bij 40 meter drie vlakken aangelegd. Er werd niet dieper gegraven dan de geplande verstoring, waardoor het onderste vlak
lag ongeveer 10 à 15 cm boven de natuurlijke kwelder kwam te liggen. Er werd een noordzuidprofiel gedocumenteerd dat ten behoeve van de geologische opname op drie plaatsen tot
in de wadafzettingen was verdiept. De opgravingsput kende twee kleine uitbreidingen. Tijdens de aanleg van de rotonde werd evenmin dieper gegraven dan ten behoeve van de nieuwe rotonde nodig was. Hierom en vanwege oudere verstoringen kon alleen een kleiner deel
vlaksgewijs worden bestudeerd.
Tijdens het veldwerk werden alleen Karolingische uitbreidingen van de terp blootgelegd.
In de vlakken tekenden zich enkele sporen af, die mogelijk aantonen dat hier hooimijten en
kleine bijgebouwen hebben gestaan. Tevens werden waterputten aangetroffen en andere
ingravingen als kuilen en greppels die verduidelijken dat hier een deel van een erf heeft gelegen. Het aardewerk dateert het erf tussen 700 en 900. Behalve inheems aardewerk is ook Karolingisch importaardewerk aangetroffen van het type Mayen en Badorf.
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In de meest zuidwestelijke uitbreiding van de opgravingsput lijken diepere sporen een
oudere kern te omgrenzen. Op grond hiervan, de excentrische ligging van het onderzoeksgebied binnen de gehele terp en de vastgestelde groeiwijze van de terp (van de
kern af) mag worden aangenomen dat de bewoning van de terp voor 700 moet zijn
gestart. Dit wordt ondersteund door het aardewerk. Onder de vondsten bevinden zich
namelijk scherven uit de zevende eeuw, zoals een rand van zogenaamd HessensSchortens-aardewerk en enkele scherven Merovingisch import-aardewerk. Het rapport
rept ook van vier scherven uit de periode vierde-zesde eeuw, waarmee de Volksverhuizingstijd in zicht gekomen is.
Tot op dit punt zijn de uitkomsten nog conform de verwachtingen, maar acht nog
oudere scherven brengen ons een stap verder. Vier scherven zijn namelijk in de
Romeinse IJzertijd te dateren, vier andere zijn zelfs nog iets ouder en stammen uit de
Late-IJzertijd-Vroeg-Romeinse IJzertijd. De onderzoekers zien deze vondst als een
indirecte aanwijzing voor de in 1998 geuite veronderstelling dat men al in de Romeinse
IJzertijd op deze wallen activiteiten ontplooide.
De uitkomsten van het geologische onderzoek zijn evenwel dusdanig, dat academische voorzichtigheid op dit punt niet langer nodig is. Peter Vos (TNO/NITG), die ook
hier het geologische onderzoek voor zijn rekening nam, gaat er vanuit dat bewoning op
kwelderruggen kon starten zodra deze het niveau van een middenkwelder hadden
bereikt, hetgeen inhield dat zij minder dan 50 dagen per jaar onder water kwamen te
staan. De schelpdateringen in de top van de wadzanden onder terp Sixma geven nu aan
dat de overgang van een wadden- naar een kweldermilieu hier al zo vroeg als circa 35
voor Chr. een feit was. Uitgaande van een normale kweldergroei, neemt Vos nu aan dat
de kwelder hier rond 200 na Chr. bewoonbaar geworden was.
Ook schrijver dezes voelt zich door het onderzoek gesterkt en wil zelfs met een
nieuwe hypothese komen. Op grond van de aardewerk- en metaalvondsten van de
laatste jaren moet rekening gehouden worden met zomeractiviteiten op jonge
kwelders. Op midden kwelders zou dan de eerste bewoning (al dan niet op terpen)
hebben plaats gevonden, maar voor permanente bewoning was waarschijnlijk een
verdere aanwas noodzakelijk. Het is in dit verband nuttig te verwijzen naar de vroege
dijkbouw, niet op een middenkwelder, maar op een goed ontwikkelde middenkwelder
of zelfs beginnende hoge kwelder te Dongjum. Deze dijkbouw ging waarschijnlijk aan
permanente bewoning vooraf (Bazelmans e.a., 1999). Om het model concreet te
maken: in de eerste eeuwen na Chr. werden de jonge kwelders rond Tzummarum
vanuit de oudere terpenreeksen incidenteel benut. In de loop van de Romeinse IJzertijd (een ruime eeuw voor het duidelijk teruglopen van de bevolking ten gevolge van de
volksverhuizingen) werden zij vanuit de terpenreeks Wijnaldum-Berlikum van zomerbewoners voorzien. Zo beschouwd lagen er satelliet-nederzettingen. Wellicht waren de
nederzettingen op deze wallen dat in de Volksverhuizingstijd ook, want het aantal
metaalvondsten uit deze periode is nog altijd uiterst bescheiden. Bekend is dat de
eerste nieuwkomers een voorkeur hadden voor de hoogste wallen (en terpen).
Eerst vanaf de (late) zevende eeuw gaan de kwelders rond Tzummarum met meer
vondsten echt meedoen. Wellicht dat dan de kwelders wel zo hoog waren opgeslibd (of
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de bewoningsdruk zo ontwikkeld was) dat permanente bewoning echt op gang kon
komen, zoals de opgravingsresultaten op Sixma lijken te suggereren.
HARLINGEN 2006
Een bewapend oorlepeltje uit Harlingen
Johan Koning
Op een akker in de omgeving van Harlingen vond Johan Bosman een zilveren garnituur
met zegelstempel (afb. 16). Het garnituur bestaat uit een oorlepeltje en andere attributen voor de persoonlijke verzorging. Hoewel compleet, is het voorwerp niet onbeschadigd.
De Fryske Rie foar Heraldyk beschreef het wapen als volgt: I. De Friese halve
adelaar van zwart op goud; II. Doorsneden: a. een lelie; b. een hart, doorstoken door
twee omgekeerde schuingekruiste pijlen. Helaas bleek het niet mogelijk aan dit wapen
een familienaam te verbinden.
Ooit werd door een lid van De Detector Amateur een soortgelijk garnituur
gevonden bij Heerenveen, dat later van een familie Van Werkhoven bleek te zijn.
Dit voorwerp is op de periode 1550-1600 gedateerd.

16 Het garnituur met zegelstempel uit Harlingen.
Inzet: detailopname van het wapen (foto: Johan Bosma, de Wilgen)

Resten van het Harlinger blokhuis blootgelegd
Eric van der Kuijl (Synthegra)
Van 11 september tot en met 13 september 2006 zijn in opdracht van Bouwbedrijf
Bleeker door Synthegra een archeologische begeleiding en een opgraving uitgevoerd aan
de Westerkerklaan te Harlingen. Aanleiding tot het onderzoek was een uitbreiding van
het Albert Heijnfiliaal aldaar. Het te bebouwen onderzoeksgebied betreft een rechthoekig
perceel van 30 bij 10 meter waarvan een deel zou worden ontgraven. De maximale
afmeting van de ontgraving ten behoeve van het magazijn bedroeg 143 m2.
Ter plaatse van het plangebied had in 2005 inventariserend booronderzoek plaatsgevonden. Daarbij waren in een aantal boringen baksteenresten, aardewerk, verbrande
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leem, houtskool, fosfaten, botfragmenten en schelpen aangetroffen. Op grond hiervan
besloot de provincie Fryslân in samenspraak met de gemeente dat de werkzaamheden
archeologische begeleid dienden te worden. Indien resten van het oorspronkelijke
blokhuis of kasteel zouden worden aangetroffen, zou de begeleiding overgaan in een
opgraving.
Het blokhuis bij de haven werd in 1496 door Groningers gebouwd. Deze vesting
werd een jaar later vernield door ‘de Franekers’. In 1499 werd een nieuw blokhuis
gebouwd, nu aan de zeezijde. In 1502 werd in opdracht van gouverneur Albrecht van
Saksen het vestingwerk verder versterkt en in het begin van de Tachtigjarige Oorlog,
werd het andermaal versterkt. Toen het stadsbestuur voor de opstandelingen koos,
werd de vesting op de proef gesteld. Na een eerdere mislukte poging namen de
Harlingers in 1580 het blokhuis in, waarna het werd afgebroken.
Op de onderzoekslocatie, op de zuidoosthoek van het voormalige Kasteel, is vanaf
1580 een blok woningen gesitueerd geweest. Kaarten uit 1610 en 1660 laten aan de
zuidoostzijde vier geschakelde woningen zien en aan de zuidzijde van de Oosterhaven
een 6-tal woningen met trapgevels die in de Hollandse Renaissance stijl zijn opgetrokken. Achter deze woningen waren kleine opstallen gesitueerd, vermoedelijk schuren.
Het binnenterrein van het voormalige Kasteel was in de zeventiende eeuw onbebouwd.
Er is in de loop der jaren veel gezegd en geschreven over het blokhuis. Toch weten
we er niet heel veel van. De versterking bij Harlingen was buiten het toenmalige stadsgebied gelegen. We weten verder uit literaire bron dat het vestingwerk een afmeting
had van 115 x 145 meter en voorzien was van aarden wallen met een breedte van circa
10 meter en een bijna 3 meter zware bakstenen bekleding. Aan de westzijde bevonden
zich twee rondelen met geschutsplatforms met een doorsnede van circa 12 meter. Deze
zijn nog zichtbaar op een pentekening van Pieter Idserts uit 1750. De zuidoosthoek was
van bastions voorzien. Inwendig bezaten de rondelen kazematten die door middel van
gangen met elkaar verbonden waren. Een deel hiervan zou in 1896 teruggevonden
worden. De hoogte van de wallen was circa zeven meter, van de rondelen ongeveer
8,5 meter. Er werden twee toegangspoorten gebouwd. Eén aan de stadzijde en één aan
de westzijde. Op het binnenterrein stonden drie grote langwerpige gebouwen met een
noord-zuid en oost-west oriëntatie. Daaromheen stond een reeks langgerekte kleinere
gebouwen rondom een groot middenplein of exercitieterrein (Van der Hoeve, 1997).
Ondanks het vermoeden dat de resten van het blokhuis eertijds grondig gesloopt
zijn, werden tijdens het onderzoek in 2006 in de uiterste zuidwestelijke hoek van de
bouwput toch nog funderingsresten van het blokhuis aangetroffen. De aangetroffen
restanten van het blokhuis bestaan uit twee op elkaar aansluitende muren die een hoek
vormen. Eén van de muren heeft een oost-west en de andere een noord-zuid oriëntatie. Iets ten oosten en in het verlengde van de oost-west georiënteerde muur is een
muurrestant aangetroffen.
Beide muren hebben een dikte van circa 60 cm en hebben vier vertandingen.
Tussen de funderingen bevindt zich een schelpenbaan, die waarschijnlijk het restant
van de funderingsbedding is. De muren zelf zijn namelijk ook gefundeerd op een
schelpenbed. De bakstenen zijn roodgebakken en handgevormd met een baksteen-
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formaat van 27 x 13 x 6,5 cm. Sommige bakstenen zijn compleet, maar bijna de helft
bestaat uit (hergebruikte) stenen, zogenaamde ‘breukstenen’.
Behalve muurresten zijn er uitsluitend (sub)recente sporen aangetroffen, afkomstig
van de huizen die op de locatie waren gebouwd nadat het blokhuis in 1580 was afgebroken. Deze subrecente sporen zijn onder andere twee bakstenen waterputten (waarvan één gevuld is met dakpannen en puin), een vloertje en een aantal (afval)kuilen.
Tijdens het onderzoek werden tevens diverse menselijke resten aangetroffen.
De botresten zijn afkomstig van verschillende individuen en werden niet in anatomisch verband aangetroffen. Het gaat om herbegravingen. Op grond van het in
dezelfde grondlaag aangetroffen vondstmateriaal, met name aardewerkscherven,
dateren de herbegravingen uit de zeventiende en achttiende eeuw. De vondsten
moeten verband houden met de Westerkerk. In binnenstedelijke context was er
eigenlijk al vrij vroeg na het ontstaan van de eerste begraafplaatsen sprake van ruimtegebrek, waardoor het noodzakelijk was om na verloop van tijd oude graven te ruimen
om plaats te maken voor nieuwe. De beenderen uit de oude graven werden uit respect
meestal opnieuw begraven in verzamelgraven of knekelputten. Deze Westerkerk werd
uiteindelijk in 1896 gesloopt, waarmee ook de begraafplaats ter plaatse in onbruik raakte (Huizinga, Jansma en Verhaar, 1989).
LEEUWARDEN 2005
De Middelzee tot onder de Kelders
Gilles de Langen
Een opgraving zoals die in 2004-2006 op het Oldehoofster Kerkhof is uitgevoerd
(zie hieronder), betekent voor de Friese steden een primeur. Over het algemeen moet
de stadsarcheologie tevreden zijn met kleinschalig onderzoek, dat van de oudste
ontwikkelingen slechts brokstukken geeft. Nog in 1992 kon schrijver dezes alleen met
veel kunst en vliegwerk een nieuwe hypothese opstellen aangaande vroeg- en vol-middeleeuws Leeuwarden. Onderdeel ervan was de visie dat het vol-middeleeuwse verzorgende deel van Leeuwarden, in de vorm van een kleine buurt van handel- en nijverheidslieden, zich had ontwikkeld binnen een oudere, agrarische nederzetting op twee
terpen aan weerszijden van de Ee. Hoewel eerder wel was gedacht dat de Ee zich vlak
voor de uitmonding in de Middelzee had gesplitst (en wel zo dat de Ee ook ten zuiden
van de zuidelijke terp had gestroomd), werd uiteindelijk toch aannemelijker geacht dat
van deze splitsing geen sprake was geweest (De Langen, 1992, 196-272). Ten oosten en
ten zuiden van de zuidelijke terp had het land wellicht lager gelegen, maar van een
natuurlijke stroom was geen sprake geweest. Een doorgaand water kwam er pas toen in
de dertiende eeuw tussen Ee en Potmarge een verbinding werd gegraven: de huidige
gracht langs de Voorstreek/De Kelders/De Weaze.
De naam ‘De Kelders’ verwijst naar de kelders die zich tussen de panden en de
gracht bevinden en die uitkomen op de gracht. Deze kelders werden in 2005 uitgebroken en één meter verdiept, met als doel in vernieuwde vorm onderdak aan een horecagelegenheid te kunnen bieden. Er werd daartoe een bouwput gegraven van 38 bij
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5,5 meter, die 4,30 m diep was en daarmee tot 1,75 beneden NAP reikte. De werkzaamheden werden van 22 februari tot 6 april in verschillende fasen begeleid door een
ARC-team onder leiding van Janneke Hielkema (Hielkema, 2006a en b). De omstandigheden waaronder gegraven moest worden, waren voor het onderzoek uiterst
beperkend. Desondanks slaagde men erin om de ligging van twee waterputten en twee
kuilen in te tekenen.
Eén van de onderzoeksdoelen was vanzelfsprekend het toetsen van de verschillende visies op de zuidelijke Ee-tak. Omdat de ontgraving niet tot in de natuurlijke
ondergrond bleek te reiken, werd de begeleiding afgesloten met het zetten van grondboringen. Volgens deze boringen bestaat de diepere ondergrond uit een lichtgrijze klei
die zandlaagjes bevat. Deze lagen gaan aan hun top geleidelijk over in een venige klei.
De top van deze venige laag schommelt in de boorraai tussen de 2,45 en de 2,05 m
beneden NAP (gemiddeld 2,25 m BNAP). Vastgesteld kon worden dat de top van de
natuurlijke ondergrond naar het zuidoosten, dat wil zeggen in de richting van de
gracht, naar beneden helt: over een afstand van circa vijf meter van 1,93 naar 2,32 m
-NAP. De natuurlijke ondergrond, waarvan de top scherp begrensd is, wordt afgedekt
door een zwarte kleilaag waarin grijze banden zijn gezien. De zwarte laag bevatte
plakken mest, faunaresten, aardewerk, hout en leer.
De vraag dringt zich natuurlijk op hoe dit boorprofiel dient te worden geïnterpreteerd. Hielkema zegt geen aanwijzingen te hebben voor een natuurlijke geul. Zo mist zij
onder meer een zandige bedding en komt uiteindelijk tot de slotsom dat het moet gaan
om een natuurlijke laagte. Tot een sluitende verklaring voor het ontstaan van deze
laagte kan zij echter niet komen. De oudste vondsten die aan De Kelders werden geborgen, dateren niet uit de negende en tiende eeuw (zoals de vondsten uit de omgeving
van de noordelijke tak van de Ee), maar uit de twaalfde-veertiende eeuw. Hierom en op
grond van de aard van de aangetroffen grondsporen (waterputten en kuilen, die doorgaans op achtererven worden aangetroffen) meent Hielkema op de onderzoekslocatie
met een achterzijde van de Leeuwarder nederzetting van doen te hebben. Pas na het
graven van de grachten zou de oriëntatie zich hier hebben omgedraaid.
Schrijver dezes had Hielkema’s visie aangaande een natuurlijke laagte graag willen
delen, ondermeer omdat hij meent dat het oudste Leeuwarden een agrarische nederzetting was die lag aan weerszijden van de Ee, dat wil zeggen de tak onder de huidige
Eewal. Een tweede, zuidelijke tak van de Ee past niet goed in dat beeld: immers wat
moest een boerennederzetting op een terp die volledig door het water werd omringd?
De gegevens leken deze reconstructie te onderbouwen. Boringen aan de Eewal, niet
eens gezet in het midden van de stroom, leverden al een diepte op van ruim drie meter
beneden NAP (Ufkes, 1999, 75). Het profiel aan de Minnemastraat, opgetekend in 1962,
leek een veel rustiger beeld te tonen: daar lag een fijn gelaagd ophogingspakket op de
natuurlijke helling, die veel geleidelijker van zo rond NAP afdaalde naar iets lager van 1
m beneden NAP (De Langen, 1992, 220-223). Tot voor kort nam schrijver dezes aan dat
de helling niet leidde naar een stroom, zoals de opgravers in 1962 dachten, maar een
overgang was van de oeverwalzone naar – inderdaad – een depressie. De nieuwe boringen aan De Kelders dubbelen èn verlengen dit profiel. Zij laten zien dat de afdaling zich
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wel degelijk veel verder doorzet en zelfs onder De Kelders al een diepte bereikt van ruim
2,3 meter beneden NAP. Dat is toch wel erg veel van het goede, zelfs voor een scherp
begrensde oeverwal. Bovendien: de boringen laten zien dat de top van de natuurlijke
ondergrond erosief is, hetgeen toch op een stromend, natuurlijk water wijst.
Met deze constatering zouden we in een impasse zijn beland, maar dat is toch niet
het geval. Dankzij de onderzoeken die de laatste jaren in Leeuwarden en rond de
Middelzee zijn verricht, is het goed mogelijk met een aangepast model te komen:
het ontstaan van de Middelzee is in de Romeinse IJzertijd te plaatsen. Een belangrijke
motor achter de ontwikkeling van een omvangrijk en actief geulenstelsel was de
vergrote waterwerking in de veen- en klei-op-veengebieden. Deze waren gaan dalen en
vernatten als gevolg van de ontginningen in de Late IJzertijd en Romeinse IJzertijd.
Daarna heeft de Middelzee zich in een aantal stappen verder uitgebreid. Het onderzoek
te Beetgumermolen, waarvan elders in de kroniek verslag wordt gedaan, heeft deze
gefaseerde uitbreiding van de Middelzee nog eens verduidelijkt. Genoemd onderzoek
heeft aangetoond dat althans daar een nieuwe wal ontstond tussen 650 en 800 en een
tweede tussen 800 en 1000. Mogelijk houdt de ontwikkeling van deze nieuwe wallen
verband met hogere waterstanden elders, bijvoorbeeld rond Leeuwarden, maar voorzichtigheid is hier wel geboden. Waterstanden kunnen plaatselijk sterk wisselen en
plaatselijk ook veranderlijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe uitbreiding de druk
op oudere kusten plots verlaagt. Zo zou de doorbraak richting Sneek rond 900 de
Leeuwarder kusten verlichting kunnen hebben geven. De trapsgewijze uitbreiding van
de Middelzee kan ook in de Middeleeuwen zijn veroorzaakt door de geleidelijke ontginning van de randveengebieden sinds de vroeg-Karolingische tijd, maar dit was niet
de enige factor. Naar aanleiding van het onderzoek te Beetgumermolen, heeft Peter Vos
nogmaals benadrukt, welke gevolgen ook het verschuiven van de zeegaten heeft gehad.
Hoe het ook zij, volgens Vos was de Middelzee in de periode elfde-dertiende eeuw
redelijk rustig (zie elders in deze kroniek).
De opgravingen in de stad Leeuwarden dragen hun eigen steentje bij in de
discussie over de landschappelijke veranderingen. Al in 1992 was duidelijk dat de
Karolingische situatie duidelijk moest verschillen van de vol-middeleeuwse. De kust
moest naar het oosten zijn opgeschoven. De opgravingen op het Oldehoofster kerkhof
hebben dit verder onderbouwd en een belangrijke aanvulling gegeven. Zij hebben
immers aangetoond dat hier tot de kerkstichting in de late negende of vroege tiende
eeuw een volwaardige agrarische nederzetting heeft gelegen. Deze zal dan misschien in
de buurt van de Middelzeekust hebben kunnen liggen, maar zeker niet in een hoek aan
zee, zoals dat rond het begin van de tiende eeuw het geval was. Het is dan ook geen
wonder dat deze nederzetting door de boeren uiteindelijk (grotendeels?) verlaten is,
mogelijk al in de loop van de negende eeuw, maar zeker vlak na het begin van de tiende
eeuw.
Ten oosten van deze oude nederzetting ontwikkelden zich sedert het midden van
de achtste eeuw agrarische bedrijven, gelegen op terpen aan weerszijden van de Ee.
Deze agrarische nederzetting lijkt een nieuwe en bloeiende nederzetting in een landschap waar de zee in de uitbreidingsfase tussen 650-750 nieuwe kleilagen heeft achter-
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gelaten. Dit beeld correspondeert althans goed met Beetgumermolen (650-800, deze
periode wellicht versmallen tot 650-750?) en vooral met het Oldehoofster kerkhof
alwaar, volgend op een overslibbingsfase, de terp tussen 750 en 850 met een nieuw
plaggenpakket werd opgehoogd (persoonlijke mededeling Juke Dijkstra). Weliswaar
waren de eerste terpen een kleine meter hoog, maar het ging waarschijnlijk nog om
individueel ophoogde huispodia in een wat lager gelegen prielenlandschap achter de
wallen. De Ee was toen nog van bescheiden omvang en eigenlijk niet meer dan één van
de vele prielen die meer naar het westen de oeverwal langs de Middelzee doorsneden
en het zoute water toegang tot het achterland verschaften. Ten oosten van Leeuwarden
zal de priel vele vertakkingen hebben gehad en daar ook water uit de veengebieden
hebben opgenomen. Het is niet uitgesloten dat de Ee zelfs al ter hoogte van Leeuwarden was opgesplitst. Dat zet de deur op een kier voor een natuurlijke laagte met een
bescheiden priel onder De Kelders. Een dergelijke zijpriel zal voor de boeren op de
zuidelijke terp nauwelijks beperkend zijn geweest.
Aangenomen mag worden dat de oeverwal langs de hoofdstroom van de Ee iets
uitstaken boven de omgeving. Deze oeverzone ligt onder de terpen van Leeuwarden
echter op 0 m NAP of iets daarboven. Dat is laag, wanneer men de vol-middeleeuwse
maaiveldhoogten bekijkt. Ten noorden en ook ten zuiden van Leeuwarden liggen de
hoogste delen van de oeverwal langs de Middelzeekust boven 0,5 meter en vaak nog
hoger tot bij 1 m NAP. Hieruit kunnen we concluderen dat na het opwerpen van de
Karolingische terpen de Middelzee rond Leeuwarden nieuwe kleilagen heeft afgezet:
de Middelzee was andermaal actief geworden. Dat de zee via de Ee nu ook erosief werkte, is archeologisch zichtbaar geworden. Ter hoogte van de hoek Gouverneursplein/
St.-Jacobsstraat kon worden vastgesteld dat de Ee abrupt en diep in de oude kwelderlagen sneed en er zelfs de rand van de Karolingische terp verspoelde. Waarschijnlijk is
de Ee toen verder uitgediept.
De zee, die overigens ook in rustiger tijden werkzaam was gebleven, met name
vanuit de diverse prielen, begon opnieuw met brede bewegingen over de oeverwallen
te slaan, waarbij zij deze wallen verplaatste. In dit verband is het belangrijk op te merken dat de Middelzeekust juist ter hoogte van Leeuwarden een knik van bijna een halve
kilometer naar het oosten maakt. Het lijkt wel of de Middelzee hier om een hoekje
moest buigen, alsof zij via de Ee en ook het Ouddiep tussen Goutum en Wirdum breed
binnengebroken is. Dit had gevolgen voor de Ee zelf. Zij was na het verplaatsen van de
hoofdwal langs de kust niet alleen een priel direct aan zee, maar zij voedde in de lagere
gebieden ook een uitgebreider systeem. De huidige hoogten en de samenstelling van
de bodem tonen dat achter de hoofdwal langs de Middelzeekust een secundair systeem
was ontstaan, waarvan vooral de oeverwal langs de huidige Ee ten noorden van de stad
onze aandacht trekt. De Ee had zich dus uitgebreid, maar stroomde al dat water dan
tussen beide terpen aan weerszijden van de Eewal? Wanneer we inzoomen op
Leeuwarden, dan valt op dat de Middelzee een scherpe bocht om de Oldehoofster terp
moest maken om de noordelijke Ee te bereiken. Een toegang via een zuidelijke Eestroom is veel vloeiender en ligt daarom meer voor de hand. Zou de Middelzee hierom
een tweede toegang hebben gezocht, juist langs De Kelders?
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Deze nieuwe situatie moet in relatief weinig tijd tot stand gekomen zijn.
Het opnieuw opschuiven van de kust, het ontstaan en functioneren van een tweede
erosieve priel, het functioneren van een groter Ee-systeem en het verhogen van het
natuurlijke maaiveld rond Leeuwarden kunnen niet eerder dan in het midden van de
negende eeuw zijn begonnen, of liever gezegd: in die tijd in een stroomversnelling zijn
geraakt. De zuidelijke terp, sinds 750 geleidelijk uitgebreid, is pas in de loop van de
negende eeuw voor het eerst door de zee aangevreten. Rond 1000 was deze erosieve
fase beslist voorbij: aan de Ee-wal woonde men al in de vroege elfde eeuw op dempingen langs de noordelijke Ee (DFV 80; Ufkes 1999). Dit komt overeen met de resultaten
van het onderzoek te Beetgumermolen, alwaar een rustiger elfde eeuw is vastgesteld.
Maar er zijn aanwijzingen dat de situatie al in de tiende eeuw sterk verbeterde. Aan het
Gouverneursplein is namelijk vastgesteld dat de noordelijke Ee-tak al in de tiende eeuw
langs de randen werd gedempt. En wat te denken van het stichten van de St. Vitus in
het begin van de tiende eeuw als moederkerk voor de omgeving? (Vergelijk echter
Noomen, 1999, 53) Deze stichting lijkt strategisch: dankzij de nieuwe situatie lag
Leeuwarden immers behoorlijk gunstig: direct aan zee en met een goede toegang tot
het directe achterland. Niettemin zal men toch wel een (begin van) stabilisering
hebben afgewacht. Al met al is het midden van de tiende eeuw toch wel de einddatum
voor de verandering, met die aantekening dat de kracht er al voor 950 uit was.
De Leeuwarder gegevens staan dus toe de actieve periode, zoals die te Beetgumermolen is vastgesteld, te versmallen van 800-1000 tot 850-950.
Samenvattend en concluderend kan het volgende gezegd worden over de Ee en
De Kelders en Leeuwarden als geheel. Sinds de late negende eeuw lag de zuidelijke terp
van Leeuwarden direct aan zee en werd zij aan beide zijden begrensd door de Ee.
De Oldehoofster terp werd ingericht als kerkhof met moederkerk en in het achterland
gingen de grootschalige ontginningen van start. Onder de bescherming van de St.-Vitus
ontwikkelde zich een kleine buurt, niet vlak naast de kerk – daar waren de omstandigheden niet gunstig – maar op de zuidelijke terp – die inmiddels voor agrariërs minder
aantrekkelijk geworden was. De buurt was niet gericht op de Ee, maar stond er dwars
op, in het verlengde van de wal achter de mogelijk tiende-eeuwse dammen in beide
takken van de Ee. De bewoning ten noorden van de noordelijke tak van de Ee had zich
weten te handhaven. Wel waren de afzonderlijke ophogingen aldaar samengegroeid tot
één grote terp. Omdat de noordelijke Ee-tak ondanks alle ontwikkelingen in het midden van de nederzetting was blijven liggen , en gezien ook de ligging van het kerkelijk
centrum ten westen ervan, bleef de noordelijke tak van de Ee toch de ruggengraat van
Leeuwarden. In navolging van het onderzoek te Beetgumermolen kan voor de elfde en
twaalfde eeuw een waterdaling worden verondersteld. Wellicht moest men de Ee aan
deze nieuwe situatie aanpassen. In elk geval heeft men de noordelijke tak van de Ee
vernauwd en wellicht gebruikte men sindsdien alleen deze als binnenhaven. De zuidelijke tak kan er dan verlaten bij gelegen hebben, inderdaad, zoals Hielkema reeds
aannam, aan de achterzijde van de nederzetting.
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De steentijd onder de Wâldwei
Janneke Hielkema en Marcella Blom (ARC)
Bij de verbreding van de Rijksweg N31 tussen Leeuwarden en Drachten is ter hoogte
van Hempens/Zuiderburen een aquaduct gebouwd. Eerdere onderzoeken op deze
locatie hadden aangetoond, dat er een noord-zuid georiënteerde dekzandrug met
bewoningsresten uit de steentijd (Mesolithicum en Neolithicum) op ca. 2,5 m onder
het maaiveld aanwezig was. De dekzandrug bleek afgedekt met een dik pakket veen,
met daarop weer een kleipakket. Net onder de bouwvoor bleek zich een bewoningsniveau uit de Late IJzertijd/Romeinse tijd te bevinden. Door aanleg van het aquaduct
zou de vindplaats vernietigd worden. Een archeologische opgraving bleek hierdoor
noodzakelijk. Het ARC voerde in 2004 de eerste fase van deze opgraving uit.
De oudste bewoningssporen die zijn aangetroffen dateren uit het Mesolithicum.
In deze periode lag de vindplaats op enige afstand van de kustlijn. Waarschijnlijk was
de omgeving van de vindplaats een vernattend gebied, waarbinnen hier en daar
zandruggen lagen die geschikt waren voor bewoning. De kern van de vindplaats te
Hempens is ongeveer 15 bij 7 m; hierin bevindt zich een grote vondstenconcentratie.
Daaromheen ligt een zone met lagere vondstdichtheden. De vondsten uit deze periode
bestaan voornamelijk uit vuursteen. Daarnaast is er natuursteen, houtskool en een
geringe hoeveelheid hazelnootdoppen gevonden. De aanwezige grondsporen bestaan
uit oppervlaktekuilen en 49 haardkuilen. Houtskool uit een aantal daarvan is gebruikt
om exacte dateringen te verkrijgen.
Door het ontbreken van organisch vondstmateriaal is niet bekend voor welke
specifieke redenen deze zandrug werd bezocht. Wel kan worden geconcludeerd dat er
een aantal vuursteenconcentraties te herkennen zijn, waarin ook weer activiteitsgebieden te onderscheiden zijn.
Cluster A is onderverdeeld in twee afzonderlijke delen. Het westelijke deel leverde
veel schrabbers en gekerfde stukken op. De schrabbers duiden op huid- of houtbewerking. Het oostelijke deel bevatte enkele haarden en daarbij gelegen kookstenen.
Op basis van de gevarieerde toolkit kan cluster A als een basiskamp worden bestempeld. Door het voorkomen van C-spitsen worden de activiteiten in dit kamp gedateerd
in het Midden-Mesolithicum. Cluster B lijkt een productieplaats voor spitsen te zijn
geweest. Dit bli-jkt uit de verspreiding van afval van spitsenfabricage; vooral steilgeretoucheerde klingen en microlithische spitsen. Op basis van microspitsen kan
deze special activity area gedateerd worden in het Mesolithicum. Cluster C valt deels
buiten het opgravingsgebied. Er zijn hier verschillende spitstypen gevonden, wat
aangeeft dat er verschillende perioden door elkaar liggen. Het gaat om trapezia, steilgeretoucheerde klingen, bladspitsen, schrabbers met oppervlakteretouche, stekers en
afgeknotte klingen. Een aantal haardkuilen binnen cluster C is gedateerd in het
Laat-Mesolithicum.
Op drie andere locaties zijn kernen, kernreparatie- en kernvernieuwingsstukken
gevonden, vermoedelijk heeft hier vuursteenbewerking plaatsgevonden. Mogelijk zijn
hier kleine kampementjes geweest waar kleine groepjes jagers een korte periode
verbleven.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:58

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

Pagina 231

231

De herkomst van het vuursteenmateriaal is morene- en noordelijk vuursteen.
Het morene vuursteenmateriaal kan plaatselijk zijn verzameld, omdat aan de flank van
de dekzandrug keileem ligt, waarin deze van nature voorkomt.
Uit het Midden-Neolithicum stammen enkele vondsten in het veen, twee oppervlaktehaarden en een vuursteenconcentratie in het zuidoostelijke deel van de
vindplaats. In de westelijke haard zijn hazelnootdoppen, houtskool en enkele botfragmenten gevonden. Eén ervan is gedetermineerd als afkomstig van schaap/geit.
In de noordoostelijke haard zijn verbrande vuursteen, verbrande botresten en enkele
aardewerkfragmentjes gevonden. Er zijn ook resten van vuursteenbewerking gevonden, zoals kernen en kernreparatiestukken. Ook werden hier een transversaalspits en
twee klopstenen gevonden. De kleine variatie aan werktuigen duidt op een zogenaamd
extraction camp en de spits duidt op jachtactiviteiten. De aard van de vuursteenconcentratie is onduidelijk. Er zijn kernen gevonden die duiden op vuursteenbewerking. Verder zijn er één scherf, enkele brokjes houtskool en een paar verbrande
hazelnootdoppen gevonden. Binnen de Mesolithische vindplaats zijn verspreid ook
Neolithische vondsten gedaan. Tijdens het Neolithicum was de veenvorming in het
gebied al opgetreden, waardoor de vindplaats in deze periode niet geschikt zal zijn
geweest als vaste verblijfplaats. Wellicht zijn er in deze periode slechts jachtexpedities
naar deze plek geweest.
Vanaf de Late IJzertijd en met name in de Romeinse Tijd bewoonde men niet alleen
kwelders, maar ook het veengebied werd in gebruik genomen. Door middel van geulen
en sloten werden veengebieden ontwaterd. Ook de vindplaats te Hempens is ten tijde
van de Late IJzertijd/Romeinse Tijd bewoond geweest. De sporen uit deze periode
bevinden zich net onder de bouwvoor, op het pakket veen en klei. De sporen bestaan
uit sloten en kuilen. De vondsten bestaan uit aardewerk en faunaresten. De aardewerkstudie wees uit dat het lokaal vervaardigd aardewerk betreft dat dateert uit de periode
tussen de tweede eeuw voor en de derde eeuw na Chr., waarbij de nadruk ligt op de
eerste drie eeuwen na Chr. In de faunaresten werden voornamelijk botten van rund en
hond onderscheiden.
LEEUWARDEN 2006
Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof 2004-2006
Juke Dijkstra (ADC) en Johan Nicolay (GIA/RUG)
Vanaf de winter van 2004 tot in het voorjaar van 2006 is grootschalige terponderzoek
uitgevoerd op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Aanleiding voor dit onderzoek
was de bouw van een parkeergarage aan de voet van de Oldehove. Bij de bouw van
deze garage zou een groot deel van de terp, die als de oudste woonkern van het
huidige Leeuwarden wordt beschouwd, verdwijnen. Ondanks de voortdurende
tijdsdruk is ongeveer tweederde van het bouwterrein laagsgewijs opgegraven en het
resterende deel archeologische begeleid. De uitwerking is nog in volle gang, maar
heeft al voldoende gegevens opgeleverd om enkele eerste resultaten te kunnen
presenteren.
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De opgraving vormt een vervolg op een onderzoek dat in 1968 en 1969 door
Halbertsma en Van Es op exact dezelfde locatie is uitgevoerd (Van Es en Miedema
1970/1971). Doel van het onderzoek was destijds het blootleggen van de funderingen
van de St. Vituskerk. Een verrassing was dat hierbij ook sporen en vondsten van een
onderliggende en nog onbekende terpnederzetting aan het licht kwamen. Om inzicht
te krijgen in de opbouw en structuur van deze terp zijn verschillende proefsleuven tot
in de natuurlijke ondergrond uitgegraven en gedocumenteerd. Een uitgebreider onderzoek is er – tot eind 2004 – nooit gekomen.
Het recente onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leeuwarden en
gefinancierd door de gemeente Leeuwarden, de provinsje Fryslân en het Rijk. Verantwoordelijk voor het veldwerk was het ADC, in samenwerking met het Groninger
Instituut voor Archeologie. De directievoering was in handen van Vestigia.
Om de archeologische en bouwkundige werkzaamheden goed te kunnen integreren, is het veldwerk gedurende een periode van anderhalf jaar in verschillende stadia
uitgevoerd (december 2004-maart 2006). Na een inventariserend veldonderzoek naar
de aantasting van de hoger gelegen terplagen (Dijkstra en Nicolay, 2005) is de terp in
verschillende delen opgegraven; dit om een deel van het Oldehoofsterkerkhof steeds
als parkeerterrein in gebruik te kunnen houden. Tijdens het onderzoek is een oppervlak van in totaal 6.000 m2 onderzocht, waarbij drie tot negen vlakken per werkput zijn
aangelegd. Vanwege de beperking in tijd en budget moest een keuze worden gemaakt
uit de te onderzoeken archeologische resten. De nadruk lag hierbij in principe op de
Vroege Middeleeuwen, enerzijds omdat de verwachting was dat de middeleeuwse
lagen relatief goed waren geconserveerd, en anderzijds omdat over de Vroege Middeleeuwen in Oostergo nog weinig bekend is.
Tijdens de laatste opgravingscampagne in het zuidwestelijk deel van het Oldehoofsterkerkhof bleken sporen uit de Vroege Middeleeuwen hier echter voor een groot deel
al vergraven, maar sporen uit de Romeinse tijd waren volop aanwezig. Er is daarom
voor gekozen ook deze resten uitgebreid te onderzoeken, zodat beide perioden uiteindelijk min of meer gelijke aandacht hebben gekregen.
De vroegste Romeinse sporen concentreren zich in de zuidwesthoek van het
Oldehoofsterkerkhof. Daar blijken twee elkaar oversnijdende sloten in de top van de
kwelder te zijn aangelegd. Deze sloten horen bij activiteiten die zich meer richting het
zuidwesten, buiten het opgegraven areaal hebben afgespeeld. Het oudste aangetroffen
huispodium ligt over deze sloten heen, maar bevindt zich ook aan de rand van het
onderzochte gebied waardoor de oorspronkelijke omvang en vorm ervan onduidelijk
zijn gebleven. Hoewel dateerbare vondsten ontbreken, vermoeden we op stratigrafische gronden dat deze oudste sporen dateren uit de tweede helft van de eerste eeuw na
Chr.
De meeste informatie is verkregen over de midden-Romeinse uitbreidingsfasen,
waarin zich de oudste bewoningssporen bevinden (afb. 17). Het podium heeft in deze
periode een opvallend smalle, langgerekte vorm en is NO-ZW georiënteerd. De breedte
bovenop het platform bedraagt ca. 7 meter en de lengte minimaal 50 meter. Deze lengte is echter niet in één keer ontstaan, maar is een gevolg van meerdere uitbreidingen
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17 Dwarsdoorsnede van het kernpodium uit de Romeinse periode. Zichtbaar zijn het plaggenpodium (rechts), de mestlagen aan weerszijden en enkele palen van één of meer woonstalhuizen
(foto: ADC, Amersfoort)

richting het noordoosten. Aan de hand van de greppels die in de verschillende fasen
rond de kop van het podium zijn aangelegd, kunnen we concluderen dat ten minste
drie fasen zijn vertegenwoordigd. Het ophogingsmateriaal bestaat uit plaggen die niet
ver van de bewoningskern moeten zijn gestoken.
Spectaculair was de aanwezigheid van goed geconserveerde houtresten van
verschillende woonstalhuizen die elkaar grotendeels overlappen. Op grond van de vele
middenstaanders en wandpalen zijn in totaal zes plattegronden herkend, waarvan er
twee compleet genoeg zijn om iets over de bouwwijze te kunnen zeggen. Eén van deze
gebouwen heeft een lengte van minimaal 31 meter gehad. Het gaat om restanten van
volledig drieschepige constructies met zware middenstaanders en opvallend licht
uitgevoerde wanden van dunne, dichtgestelde wandpalen. Dat hiertussen twijgen
waren gevlochten, tonen enkele restanten van vlechtwerk. Aan de zuidwestzijde van de
gebouwen zijn binnenin resten van haaks op de wand georiënteerde stakenrijen aangetroffen. Deze worden geïnterpreteerd als wanden van stalboxen die aan weerszijden
van een middengang lagen. Enkele ingangen zijn goed te herkennen, doordat ter plekke liggend hout is aangebracht; ze liggen waarschijnlijk op de grens van het stal- en
woongedeelte. Er zijn verschillende haardplaatsen aangetroffen, zowel in het zuidwestelijke als in het noordoostelijke deel. De intacte haarden waren bekleed met
aardewerkscherven.
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De waterputten lagen in de Romeinse tijd gedeeltelijk langs de rand van het podium,
op delen die op dat moment onbebouwd waren. Buiten het podium is een verkaveling
waargenomen met sporen van een vermoedelijke schuur en meerdere waterputten.
De vondst van goed geconserveerde plattegronden uit de Romeinse periode is voor
Friesland bijzonder te noemen, omdat voor deze regio weinig over de bouwtraditie uit
de eerste eeuwen na Christus bekend was. Alleen van kleine huisterpen bij Wartena
(drieschepige plattegrond, eerste tot begin derde eeuw na Chr.) en Sneek (idem, rond
het begin van de jaartelling) zijn min of meer complete plattegronden bekend
(Bruinsma, 1968; Niekus en Huismans, 2002).
Voor zover op dit moment zichtbaar lijkt de Romeinse kernterp te zijn verlaten
rond 300 na Chr. Slechts enkele aardewerkscherven behoren tot potten die tot in de
eerste helft van de vierde eeuw kunnen worden gedateerd. In de vijfde eeuw streken
nieuwe bewoners neer op de voormalige Romeinse kernterp. Vanaf dat moment is de
terp geleidelijk aan opgehoogd en uitgebreid. Opvallend voor de Karolingische periode
is een 60-80 cm dik plaggenpakket dat in één keer over de terplagen uit de voorgaande
perioden is opgeworpen.
In de Vroege Middeleeuwen bevonden de gebouwen zich in verschillende fasen op
het voormalige huispodium en op de oostelijke flank ervan. Een verschil met de bouwwijze uit de Romeinse tijd is het gebruik van gestapelde plaggen als wand in plaats van
vlechtwerk. Voorbeelden van goed geconserveerde plaggenhuizen in het Noord-

18 De hoek van een ‘plaggenhuis’ uit de Merovingische periode (ca 500-700 na Chr) wordt getekend
(foto: ADC, Amersfoort)
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Nederlandse terpengebied zijn schaars. We kennen voorbeelden uit Leens, Foudgum
en Wijnaldum (‘type Leens’, resp. Van Giffen 1940, De Langen 1992, Gerrets en
De Koning 1999). Aan de hand van deze voorbeelden kunnen we concluderen dat er
sprake moet zijn van drieschepige woonstalhuizen. Dit wordt ook bevestigd door een
gedeeltelijk bewaard gebleven woonstalhuis op de oostelijke flank van het huispodium
uit de Romeinse tijd. Van een restant hout van één van de middenstaanders van dit
gebouw kon de kapdatum worden vastgesteld: 510 ± 8 na Chr. (Hanraets en
Vernimmen, 2006). Dit gebouw vormt daarmee het eerste woonstalhuis van het type
Leens waarvoor een absolute datering beschikbaar is.
Behalve het hierbovengenoemde gebouw zijn vele resten van gebouwen aangetroffen (afb. 18). De resten betreffen meestal niet meer dan de hoek van een gebouw
bestaande uit plaggen. Middenstaanders ontbreken vrijwel altijd. Mogelijk heeft dit te
maken met een bouwwijze waarbij de middenstaanders op stiepen werden geplaatst.
De best bewaard gebleven structuren zijn de hutkommen. Hiervan zijn er in totaal
zes blootgelegd, daterend uit de Merovingische en Karolingische periode. Een zevende
hutkom is in 1968/1969 door de ROB opgegraven. Bij de vroegste voorbeelden bevinden de dakdragende palen zich aan de korte zijden, buiten de eigenlijke ingraving.
Kenmerkend voor het jongere type is het ontbreken van dergelijke palen; het dak moet
op de randen van de ingraving hebben gerust. De grootste hutkom van het jongere type
was rondom met wanden van plaggen bekleed.
Uit de Vroege Middeleeuwen dateert ook een groot aantal waterputten. De meeste
lagen in de noordelijke randzone van de terp. De putschachten hadden over het
algemeen geen bekleding, maar in enkele gevallen wel een houten frame of een ton om
instorten te voorkomen. Het meest spectaculair was een volledig met plaggen beklede
put uit de Karolingische periode. De put was uitgegraven tot in het Pleistocene zand en
had de aanzienlijke diepte van bijna 7 m.
De aanwezige structuren en het grote aantal greppels en sloten geven een goed
beeld van de ruimtelijke indeling van de woonerven. In ieder geval tot in de Karolingische periode zijn langgerekte, parallelle percelen herkenbaar, een patroon dat ook uit
het middeleeuwse Foudgum bekend is (De Langen, 1992, 173vv.). Van een radiaire
structuur, zoals op grond van kadastrale kaarten voor Middeleeuwse terpen wordt
verondersteld, is nog geen sprake.
Met de bouw van de St.-Vituskerk, die op grond van de opgravingsresultaten op
zijn vroegst in het eerste kwart van de tiende eeuw kan hebben plaatsgehad, komt
aan tenminste een deel van de bewoning op de terp een einde en krijgt in elk geval het
centrale deel van de voormalige woonplaats een functie als religieus centrum en
begraafplaats. De bewoners verplaatsen zich naar het oosten, waar in de Karolingische
tijd aan weerszijden van de Ee de terpen van Nijhove waren ontstaan en waarop in de
late 9de/10de eeuw een niet-agrarische buurt tot ontwikkeling kwam (De Langen,
1992, 196 vv.). Een interessante vraag is of de nederzetting voor de bouw van de kerk
volledig is geruimd, of dat er rondom het kerkgebouw nog van bewoning sprake is
geweest. Op het laatste wijst mogelijk het voorkomen van tufsteen van de oudste kerkfase in één van de waterputten.
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Samenwerking amateurs en de Malta-archeologie
Meindert Ley
Bij het professionele onderzoek op het Olderhoofster Kerkhof in Leeuwarden waren
ook vele amateurarcheologen betrokken. Omdat het de verwachting was dat de uitgegraven grond nog waardevolle vondsten zou bevatten, is afgesproken dat zij de stort
zouden nazoeken.
Een deel van de stort was afkomstig van de Boterhoek, alwaar oorspronkelijk een
gracht liep, de Flits. De uitgegraven grachtvulling was nabij Roordahuizum en bij de
Crystalic in Leeuwarden gestort. In de stortgrond zaten veel interessante zaken
waarvan de jongste uit de late negentiende eeuw dateren. Hieruit kan de conclusie
getrokken worden dat de gracht in het laatste kwart van die eeuw gedempt is. Uit de
grachtvulling kwamen onder meer aardewerk uit verschillende eeuwen, pijpenkoppen
uit de zeventiende tot de negentiende eeuw, bewerkt been zoals het handvat van een
haarkam, kralen en knopen en leerrestanten van onder andere schoenen en kledingsstukken. Tevens werden veel kaderestanten (palen en gele bakstenen) aangetroffen.
Onder de vondsten waren opvallend veel menselijke beenderen, waaruit blijkt dat men
onder de Boterhoek ook een restant van het kerkhof heeft vergraven. Andere vondsten
die eveneens niet of niet noodzakelijkerwijs tot de grachtvulling hebben behoord,
waren onder meer bolpotscherven, een spleutsteker (vethoorn van been) en twee
fraaie glissen.
Al snel na de werkzaamheden op de Boterhoek werd de zuidoosthoek van het kerkhof ontgraven. Het gestorte materiaal bevatte nog steeds veel menselijke restanten, dit
ondanks dat men bij het uitgraven trachtte zoveel mogelijk skeletresten apart te
houden. De grond bevatte opnieuw weer interessante zaken zoals laat-middeleeuws
aardewerk, waaronder een bijna compleet kannetje van Rijnlands aardewerk, een
mesheft van hertengewei en pijpenkoppen. Waarschijnlijk werden de mensen zonder
bijzaken begraven, want er werd niets gevonden wat persoonsgebonden kan zijn.
Deze grond bevatte ook grote kloostermoppen van de in 1596 gesloopte St. Vituskerk.
Na het ruimen van het kerkhof werd dieper in de zuidoosthoek gegraven. Op de al
eerder genoemde stortplaatsen kwam nu grond te liggen uit de oudste bewoningsfasen. Hoewel men het grootste deel van de terplagen door middel van een opgraving
terdege had onderzocht, bleek de vrijgekomen stort nog wel degelijk interessant, getuige de aanwezigheid van bijvoorbeeld scherven van kartelrand-aardewerk uit de tweede
eeuw. Ook werd een spinklosje, een benen naald en een spatel van een runderrib
geraapt. De spatel is volledig geslepen waardoor een zeer glad oppervlak is ontstaan.
De gestorte grond is later gebruikt om kaden langs waterlopen op te werpen
In het voorjaar van 2006 werd het middendeel van de terp opgegraven. De afgevoerde grond werd westelijk van Leeuwarden gestort. Al gauw werd de grond verspreid
over een groot oppervlak. Met toestemming van de grondeigenaar mocht het terrein
worden belopen, wat door veel amateurs is gedaan, met en zonder detector. Schrijver
dezes trof tijdens de verkenningen onder meer het volgende aan: veldkeien die als
fundament hebben gediend voor de tufstenen St. Vituskerk, fragmenten van tufstenen,
houtrestanten van bebouwing, scherven van streepbandaardewerk uit het begin van de
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jaartelling, kartelrandaardewerk uit de tweede en derde eeuw, fragmenten Romeins
Terra Sigillata en Nigra aardewerk uit de tweede en derde eeuw en vroeg-middeleeuws
Angelsaksisch aardewerk. Tevens werden spinklosjes uit de eerste tot en met de negende eeuw aangetroffen, alsmede bewerkte houten voorwerpen, benen touwspanners,

19 De Donar-amulet van het Oldehoofsterkerkhof (foto: Meindert Ley, Leeuwarden)

naalden, priemen, spatels en kamfragmenten. Een bijzonder vondst was een Donaramulet gemaakt van been en met stippen in motief versierd (afb. 19). Vermeldenswaard zijn tenslotte een puntschoentje met zool uit vermoedelijk de dertiende eeuw,
kleine schaatsen van runderbot en slijpstenen uit verschillende perioden. De inspecties eindigden bij het inzaaien van het gewas op het terrein.
Fibulae van het Oldehoofster kerkhof
Johan Koning
Net als anderen onderzocht ook schrijver dezes de stort van het Oldehoofster kerkhof.
Hij kon een middeleeuwse schijffibula met een doorsnede van 17 mm bergen. August
Niemarkt uit Bolsward vond een bronzen fibula uit de Romeinse IJzertijd met een
lengte van 4 cm en een breedte van 2 cm (afb. 20). De fibula is van het type Almgren,
Gruppe VII, Zweigliederige Armbrustfibeln mit hohem Nadelhalter (Haalebos spreekt
van tweedelige voetboogfibulae). Volgens Michael Erdrich stammen deze fibulae uit de
derde-vierde eeuw na Chr.

20 De tweedelige voetboogfibula van het Oldehoofsterkerkhof (foto:
August Niemarkt, Bolsward)

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

238

09:58

Pagina 238

Gilles de Langen en Froukje Veenman

Het Oldehoofster kerkhof in de publieke belangstelling
Meindert Ley
Begin 2006 heeft schrijver dezes een kleine expositie in Tresoar gehouden waarvoor de
belangstelling groot bleek te zijn. Ook Omrop Fryslân toonde belangstelling. In de
zomermaanden van 2006 volgde een grote tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek,
waarbij een aantal amateurarcheologen in eendrachtige samenwerking een elftal
vitrines kon inrichten onder de kop ‘Vondsten uit het Oldehoofster kerkhof’, verdeeld
over verschillende thema’s: Terpentijd, Middeleeuwen en Latere Tijd. Ook werden er
lezingen georganiseerd over de archeologie van het Oldehoofster kerkhof. Verder heeft
schrijver dezes nog een aantal scholen bezocht om een presentatie te geven over dit
onderwerp.
Door deze acties is er een goed contact ontstaan met de archeoloog Jan Willem
Oudhof, als adviseur archeologie verbonden aan de gemeente Leeuwarden. Ook onder
de betrokken amateurarcheologen zijn de contacten verdiept. Oudhof heeft hen
betrokken bij zijn plannen en dit kan in de toekomst zijn vruchten afwerpen, daar de
amateurs vaak de ogen en oren in de regio zijn en regelmatig veldverkenningen kunnen
doen.
Een keizer in een nieuwbouwwijk
Johan Koning
Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Blitsaerd in de
voormalige Bullepolder. In het plangebied is eerder een terp uit de Late
IJzertijd/Romeinse IJzertijd aangetroffen, die grotendeels zal worden ingepast. Rondom de terp worden waterpartijen gegraven. Johan Bosma zocht in Blitsaerd de terreinen af waar voorbereidende grondwerkzaamheden werden uitgevoerd. Hij detecteerde
daarbij een zilveren antoninianus van keizer Gordianus III (238-244 AD; afb. 21).
De munt, gedetermineerd door H. Sloots, is geslagen te Rome in de periode 241-243
AD. De voorzijde toont de buste van de keizer met stralenkroon naar rechts en het
omschrift: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Op de keerzijde een staande Sol met
rechterhand geheven en een globe in de linkerhand met als omschrift: AETERNITATI
AVG (Catalogus: RIC 83). Het betreft een munt van een veel voorkomend type. Bosma
vond overigens ook nog twee late schijffibulae.

21 Voor- en keerzijde van de antoninianus van keizer
Gordianus III uit Blitsaerd (foto: Johan Bosma,
de Wilgen)
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Uit de schoen geschoten aan de Groene Weg
Meindert Ley
In de zomer van 2006 is aan de Groeneweg de bouw gestart van het nieuwe Historisch
Centrum Leeuwarden, waarbij voor de aanleg van een kelder een vijf meter
diepe bouwput gegraven werd. Jan Willem Oudhof verzocht namens de gemeente
Leeuwarden een aantal amateurarcheologen de grond ter plaatse alsmede de stort te
controleren op eventuele bodemvondsten. Dit leverde een aantal artefacten op variërend van grote hoeveelheden pijpenkoppen tot aardewerkscherven uit de zeventiende
tot de negentiende eeuw. De stortgrond bevatte veel asresten. Geconstateerd kon
worden dat er op deze plaats veel putten zijn geweest.
De vroegere aanwezigheid van een schietbaan werd bewezen door de vondst van
een grote hoeveelheid loden musketkogels. De meeste hiervan waren platgeslagen
doordat ze waarschijnlijk tegen een muur werden geschoten. Ook werden er een
houten kegelbal en een complete leren schoen gevonden die in de achttiende eeuw
gedateerd kan worden.
Het is de bedoeling om bij de opening van het nieuwe gebouw een kleine expositie
te organiseren. De organisatie van deze tentoonstelling ligt in handen van de amateurarcheoloog R. Ferwerda. Deze heeft overigens ook een grote rol gespeeld bij het onderzoek dat op deze plek verricht is.
LEEUWARDERADEEL 2005
Follis, domburgfibula en gesp uit de omgeving van Stiens
Henk Kloosterman
Op een aardappelveld op een terp nabij Stiens werd in oktober 2005 een Domburgfibula gevonden waarvan alleen de naald ontbreekt. Belangrijk zijn ook een vierde-eeuwse
bronzen munt, een zogenaamde follis (helaas niet nader te determineren) en een
gebogen fragment van een middeleeuwse bronzen gesp met resten van witte email
(afb. 22). Het gespfragment is door Jan Zijlstra gedetermineerd. Hij plaatst de vondst in
de dertiende eeuw.

22 Het fragment van een versierde gesp uit Stiens (scan:
Tjamme Valk, Hallum)

Een ogenfibula uit Britsum
Henk Kloosterman
In de herfst van 2005 werd in de buurt van Britsum een open-ogenfibula gedetecteerd.
Van de fibula ontbreekt alleen de naald. Tevens kon een weefgewicht of netverzwaring
van gelig terpenaardewerk worden geborgen.
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LEEUWARDERADEEL 2006
Gestileerd dier uit vroegmiddeleeuws Finkum
Jelle de Vries en Tjamme Valk
Nadat de aardappelen waren gerooid, werd in augustus 2006 gezocht op twee percelen
op een terp te Finkum. Een bronzen rechthoekig beslagstuk met sporen van rode
glaspasta behoorde tot de mooiste vondsten (afb. 23). Op het voorwerp is een zwaar
gestileerde dierfiguur te ontwaren. De vondst is mogelijk in de achtste eeuw te dateren.
Uit de Romeinse IJzertijd dateren enkele zeer gave fibulae, waaronder een ogenfibula.
Verder werden er een denarius van Vespasianus met op de keerzijde zijn beide zonen
Titus en Domitianus als caesar (mede heerser) afgebeeld en een sestertius van Trajanus
gevonden.

23 Het beslagstuk met een gestileerde dierfiguur uit
Finkum (scan: Tjamme Valk, Hallum)

LEMSTERLAND 2006
Een fundering en laat-middeleeuwse vondsten te Oosterzee-Buren
Hendrik de Jong
De in 1860 gebouwde Ned. Herv. Kerk staat, als enige in Fryslân, zuid-noord georiënteerd. Het voor de bouw beschikbare perceel stond een west-oost ligging niet toe.
Vanouds staat dit perceel te boek als ‘diaconieland’. De Schotanus-Halma-atlas uit
1718 vermeldt ongeveer op deze locatie het ‘Oud Recht huys’.
Door veranderingen in het grondwaterpeil verzwakte na verloop van tijd de fundering van de kerk. Om dit peil in stand te houden werd door Wetterskip Fryslân rondom
de kerk een watervasthoudend scherm aangebracht. Daartoe werden in het nog
aanwezige veenpakket diepe sleuven gegraven. De graafmachine stootte tijdens deze
op een diepte van een halve meter op een fundament van rode bakstenen, dat vrijwel
evenwijdig langs de oostelijke muur liep. Dit fundament kon over een lengte van ruim
acht meter gevolgd worden. De breedte bleek 130 cm te zijn, terwijl de dikte voorlopig
op 150 cm is bepaald. Gevaar voor instorten van de gegraven sleuf verhinderde een
nader onderzoek. Het formaat van de bakstenen schommelt rond de 24,5 à 25,0 bij 12,0
à 12,6 bij 5,0 cm. Op een deel van deze fundering was over de lengteas nog het restant
van een muurtje(?) van Friese geeltjes (17x8,5x4,5 cm.) aanwezig.
Het fundament noopte tot het graven van een nieuwe sleuf. Uit de vrijgekomen
grond konden een groot wandfragment van veertiende-eeuws grijs aardewerk en een
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bodem met aangeknepen voet van een forse steengoedkruik uit de vijftiende eeuw
geborgen worden.
LITTENSERADIEL 2006
Een knikfibula en scherven van een terprestant te Boazum
Erik Terpstra
De heer M. de Boer te Boazum heeft ten zuidwesten van het dorp een terp ontdekt en
vroeg ons om de terp met de metaaldetector af te zoeken. Wij waren blij met zijn
verzoek en gingen op 9 juni 2006 aan het werk. Op en rond het terprestant, eigendom
van de heer Schuurmans, lagen veel scherven uit de Late IJzertijd/Romeinse IJzertijd.
Hoewel het gehele gebied zo goed mogelijk werd afgezocht, bleef het bij een enkele
vondst die al na een half uur werd gedaan: een prachtige bronzen knikfibula van
8 gram, compleet met naald (afb. 24). Op basis van de beperkte lengte en de halfronde
doorsnede van de beugel is de knikfibula van het type B. Volgens Johan Nicolay dateert
de fibula uit de periode circa 70-100 na Chr. en is zij vermoedelijk Flavisch. De fibula is
niet op de terp zelf gevonden, maar in een greppel die met terpaarde is opgevuld.

24 De complete knikfibula uit Boazum (foto: Erik
Terpstra, Wommels)

Een verdwenen veenlandschap onder Boazum
Gilles de Langen
Littenseradiel omvat het grootste deel van het oudste Westergo. Het heeft niet de
opbouw van Noord- en Midden-Franekeradeel met hun doorlopende kwelderwallen.
Deze wallen ontstonden overigens pas toen het huidige Littenseradiel al eeuwen lang
bewoond was. Het zuiden van Franekeradeel en het uiterste noorden van Littenseradiel lagen namelijk in de Midden-IJzertijd nog aan zee. Dat zal menigeen nieuw in de
oren klinken: Winsum vlak aan zee! Toch was dat ooit een feit. De kustlijn liep van west
naar oost over Hitzum tot aan Tzum en vandaar met een scherpe bocht langs Winsum
verder naar het noorden langs de kwelderwal van Dronrijp. In deze trechter ontstonden pas in de Midden-IJzertijd de eerste opslibbingen die eerst in de Late IJzertijd na
elkaar bewoond raakten. Eerst werd de terpenreeks van Welsryp opgeworpen, toen de
groep Franeker-Salverd-Zweins en pas daarna de terpen op de eerste kwelderwal die de
trechter recht afsloot: de wal van Schalsum, Peins en Slappeterp. Verder westelijk had
de kust zich ook verder naar het noorden verplaatst, waarmee de oude kern van
Westergo toch duidelijk in het binnenland was komen te liggen.
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Die oude kern achter de oudste wallen was, zoals gezegd, niet een land met langgerekte
kwelderwallen, maar dat wil niet zeggen dat het vlak was. Er waren vele kleinere kwelder- en oeverwallen en talloze laagtes met prielen waardoor de zee dit gebied gemakkelijk kon binnentreden (en verlaten). De zee deed dit dan ook regelmatig: onder rustige
omstandigheden bescheiden met de werking van de getijden; bij storm en hoogtij
ongebreideld, ook de hogere delen overstromend.
De rest van het verhaal lijkt simpel: ten oosten en ten zuiden van dit gebied stroomde de Middelzee. Het was deze zee-arm die het oudste Westergo van de klei-op-veengebieden scheidde. Maar de laatste jaren opent zich een ander perspectief. We zijn er
achter zijn gekomen dat de Middelzee stapsgewijs haar latere omvang heeft verworven
en aan het begin van de Romeinse IJzertijd zoveel kleiner moet zijn geweest. Zelfs aan
het einde van de Romeinse IJzertijd was ten zuiden van Littenseradiel de invloed van de
Middelzee nog bescheiden. Zo is vast komen te staan dat na de ontginningen in de
Romeinse IJzertijd het veen zich rond Sneek weer kon te herstellen. Van een directe
invloed van een Middelzee was daar nog geen sprake.
We mogen dan ook aannemen dat de zuidelijke uitbreiding van de Middelzee eerst
in de Volle Middeleeuwen tot stand kwam. Interessant is daarbij dat de Middelzee
buiten de hoofdgeulen het oude land niet zozeer verwoestte, als wel afdekte. Dankzij dit
gegeven kon met de boor eenvoudig worden vastgesteld dat de overgang terpenland
naar ontginningsgebied ten noorden van Sneek lag. De onderzoekingen in Harinxmaland wezen namelijk uit dat het oude ontginningslandschap zich in de Romeinse IJzertijd nog voorbij de huidige noordelijke rondweg uitstrekte. Zelfs onder de afgegraven
terp van Thabor ligt nog veen dat in de Romeinse IJzertijd is verspit. Zou dit veengebied
zich destijds zelfs nog verder hebben uitgestrekt? Het is op dit punt in de discussie dat de
recente ontdekking van een veenterp nabij Boazum zijn waarde bewijst.
De veenterp werd ontdekt door de heer M. de Boer uit Boazum, die kon vaststellen
dat als gevolg van recente werkzaamheden er veel scherven aan het oppervlak lagen.
Toen in een slootprofiel werd vastgesteld dat de terp nog steeds archeologisch waardevol kon zijn en bovendien op een ondergrond van veen lag, gaf de provincie aan RAAP
de opdracht een booronderzoek uit te voeren en samen met Peter Vos van TNO/NITG
de geologische ontwikkelingen te achterhalen (Aalbersberg, 2007).
Tijdens het veldwerk, dat werd uitgevoerd in juni 2006 en onder leiding stond van
Haije Veenstra, werden verdeeld over vier raaien in totaal 38 boringen geplaatst. Uit het
onderzoek kwam een terp naar voren met een doorsnede van ruim 80 meter. De vindplaats is (bijna geheel) afgedekt door een overslibbingslaag, in hoofdzaak Middelzeeafzettingen. De terp is opgeworpen uit een grijze, matig ziltige, zwak humeuze klei.
Belangwekkend was de constatering dat deze ophoging een kleinere kern van circa 40
bij 50 meter afdekte. Deze kernterp bleek opgeworpen uit mineraalarm tot sterk kleiig
verrommeld en amorf veen met kleibrokken, spikkels houtskool, verbrande klei en
aardewerk. Hier en daar werd ook mest aangeboord. In sommige boringen was
herkenbaar dat de ophoging uit veenplaggen was opgetast. Onder deze veenterp, en
ook alleen daar, werd nog intact, natuurlijk veen aangetroffen. Dit veen had zich
ontwikkeld op een natuurlijk afgezet kleipakket.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

09:58

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

Pagina 243

243

De scherven uit deze terp (determinatie door Ernst Taayke) dateren de bewoning tussen de Late IJzertijd en de tweede-derde eeuw na Chr. Een van de scherven is een fragment van een bord of ondiepe kom. De onderzijde is versierd met een ondiepe groef,
mogelijk een radiale cannelure. Het betreft waarschijnlijk een lokale imitatie van een
Romeins voorbeeld.
Met de documentatie van deze gegevens is een belangrijke stap gezet in het
opnieuw schetsen van het oorspronkelijke landschap rond de (latere) Middelzee.
De volgende hypothese kan worden opgesteld: Naar nu blijkt heeft het veen zich uitgestrekt tot de omgeving van Boazum en werd het aldaar in de Late IJzertijd in ontginning
genomen. Deze ontginning leidde al snel tot het inzakken en verdwijnen van het veen.
Net als in de omgeving van Leeuwarden kwam er in het veenlandschap al snel meer
invloed van de zee. In elk geval werden de veenterpen verder opgehoogd met kleipakketten. De terpen bleven ondanks alle landschappelijke veranderingen gewoon
bewoond, net als – opnieuw – de terpen in de omgeving van Leeuwarden. Het is pas na
het vertrek van de bewoners in de derde eeuw dat rond Leeuwarden forsere kleilagen
werden afgezet: het ontginningsgebied veranderde in een echt kleilandschap (Peter
Vos, persoonlijke mededeling). Verondersteld mag worden dat die verandering in
verband te brengen is met de Middelzee, die zich toen vergrootte, overigens mede
dankzij het eerdere menselijke ingrijpen in het achterland. Of de Middelzee toen ook al
als een echte zeearm langs Boazum stroomde, is nog maar de vraag. Wellicht gebeurde
dit later in de tijd, bijvoorbeeld zo rond 900, zoals de gegevens uit Sneek voor die omgeving uitwijzen. Nader onderzoek moet uitkomst bieden: het eerste veldwerk is al
gepland. Maar zoveel is al wel duidelijk: het zuidelijke terpenlandschap van Littenseradiel liep zeker nog tot in de Romeinse IJzertijd en zeer waarschijnlijk ook nog in de
Vroege Middeleeuwen geleidelijk over in het ontginningsgebied.
MENALDUMADEEL 2005
Een vol-middeleeuwse nederzetting aan de monding van de Middelzee
Gilles de Langen
Sommige onderwerpen krijgen als het maar even zinvol en mogelijk is, aandacht bij de
uitvoering van noodonderzoek. Een van die zaken is de geschiedenis van de Middelzee
en het direct aangrenzende landschap (zie ondermeer de voorafgaande bijdrage).
Een bouwsteen voor een geactualiseerd verhaal over de Middelzee wordt geleverd door
het onderzoek dat eind 2004 plaatsvond nabij Beetgumermolen, dit ter voorbereiding
van de aanleg van de Noordwesttangent rond Leeuwarden. Deze nieuwe verbinding
tussen Stiens en de N383 richting snelweg Leeuwarden-Harlingen zal de kwelderwal
nabij Beetgumermolen doorsnijden. Over de wal loopt de oude zeedijk van Westergo.
Tijdens het vooronderzoek ontdekte RAAP buitendijks een nederzettingsterrein dat
niet kon worden gespaard. Een opgraving was nodig. Gezien het genoemde streven
diende de opgraving te verduidelijken hoe deze nederzetting zich op de wal kon
ontwikkelen en wanneer en onder welke omstandigheden deze nederzetting werd
verlaten. Zoals wel vaker werd van het opgravingsteam (ADC) en de opdrachtgever
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(de provincie) grote flexibiliteit gevergd, want een Programma van Eisen biedt wel
enige houvast, maar pas als de proefput open ligt weet men pas wat de bodem werkelijk
vertellen kan. En die potentie bleek boven verwachting. Dankzij allerlei aanpassingen
en uitbreidingen van het oorspronkelijke plan zijn opgraver Wouter Waldus en Peter
Vos van TNO/NITG er in geslaagd de mogelijkheden ten volle te benutten (Waldus en
Vos, 2006).
De opgraving heeft plaatsgevonden van 1 november tot en met 9 december 2004 en
bestond uit een proefsleuf aan de zuidzijde van de voormalige dijk (nu de verkeersweg
Alddyk) en een proefsleuf met diversie uitbreidingen ten noorden ervan. Er werden
behalve de vlakken binnen de opgravingsputten twee doorlopende profielen gedocumenteerd: de eerste dwars op de voormalige dijk, de tweede evenwijdig eraan.
Waldus kon vaststellen dat op deze plaats een nederzetting heeft gelegen waarvan
een deel op een terp was aangelegd. De rest lag direct op de zandige kwelder- of strandwal. De nederzetting is niet volledig opgegraven: de terp strekte zich in zuidelijke
richting verder uit, nog voorbij de huidige weg, het vroegere dijktracé. Ook de vlaknederzetting was groter, zeker in westelijke en noordelijke richting.
Afgezien van enkele oudere en jongere scherven, is het aardewerk afkomstig uit de
twaalfde en dertiende eeuw. Het gaat om 212 kogelpotscherven, 18 Pingsdorfscherven, een scherf van witbakkend Maasland-aardewerk, vijf Paffrath-scherven en
een scherf blauwgrijs-aardewerk. Met behulp van deze vondsten kon worden vastgesteld dat de terp in de twaalfde en dertiende eeuw bewoond was en de vlaknederzetting pas in de dertiende eeuw werd ingericht. De jongste scherf die in associatie met
de nederzetting is aangetroffen is een scherf proto-steengoed. De bewoning moet op
grond hiervan voor het einde van de dertiende eeuw zijn afgebroken, waarna de
nederzetting overslibd raakte.
Op en rond de terp, die uit twee onderscheiden ophogingslagen bestond, werden
sloten en greppels, kuilen en putten vastgesteld. Sommige van de kuilen werden als
paalkuilen herkend, maar van een complete huis- of boerderijplattegrond was geen
sprake. De waterputten stonden in verbinding met greppels die door de opgravers als
overlopen naar de sloten werden geïnterpreteerd. Er werd ook een uitgeholde halve
boomstam opgegraven, die als een goot is opgevat en die mogelijk zoet water naar een
spaarbekken diende af te voeren. Om het opgegraven deel van de terp liep een randsloot die in verbinding heeft gestaan met andere sloten en prielen, die overigens niet
alle gelijktijdig open lagen.
Ten westen van de terp werden binnen de vlaknederzetting eveneens putten (waarvan een opnieuw met een overloop), greppels en kuilen gedocumenteerd. Onder de
kuilen werden andermaal paalkuilen herkend. Deze waren gegroepeerd in twee afzonderlijke clusters, waarvan de meest noordelijke het meest regelmatige patroon vormde.
Aanvullend onderzoek grenzend aan deze noordelijke cluster en op de plaats van
de Alddyk zal bij de aanleg van de weg worden uitgevoerd. Wellicht dat dan aan de
hand van nieuwe paalgaten in de clusters (delen van) plattegronden met zekerheid
kunnen worden onderscheiden. Voorlopig moeten we tevreden zijn met het vermoeden dat binnen de nederzetting twee boerderijen en een bijgebouw hebben gestaan.
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Interessant zijn de uitkomsten van het archeobotanische onderzoek door H. van
Haaster (BIAX). Uit de monsters blijkt dat de omgeving van de twaalfde-eeuwse nederzetting bestond uit hoge kwelders die alleen bij extreem hoog water door de zee werden
overspoeld. Hoewel slechts drie monsters werden onderzocht is een tendens herkend
naar een verdere verzoeting in de loop van de dertiende eeuw. Zo werden in een waterput uit die eeuw in het geheel geen kwelderplanten aangetroffen. Belangwekkend is de
conclusie dat haver, gerst, tarwe en rogge door de bewoners zelf werden verbouwd.
Tarwe en rogge verdragen slecht zout en zouden zelfs niet op akkers groeien die slechts
in de winter door zout of brak water bereikt worden. Dat het tarwe-aandeel in de
dertiende-eeuwse nederzetting groter lijkt dan in de twaalfde-eeuwse, kan de
veronderstelde verdere verzoeting wellicht verder onderbouwen. Het spectrum wordt
vergeleken met dat uit Leeuwarden en Van Haaster komt tot de conclusie dat de onder
Beetgumermolen opgegraven nederzetting een zuiver agrarische nederzetting was, of
althans geen handelsnederzetting als Leeuwarden. Deze bevindingen verdienen
nadere toetsing, maar de constatering dat akkerbouw belangrijk was, is een bemoedigende uitkomst voor hen die in het terpengebied plaatselijk goede mogelijkheden voor
graanbouw veronderstellen.
Deze geschiedenis van een bloeiende en groeiende vol-middeleeuwse nederzetting
in een brak en later verzoet milieu die werd verlaten toen de zee klaarblijkelijk zijn
rechten hernam, wordt ingeleid, ondersteund en verklaard door het onderzoek van
Peter Vos. Vos is al enige tijd in staat de landschappelijke ontwikkeling van NoordWestergo in grote lijnen te schetsen. Maar eigenlijk is hij zijn onderzoek nog maar net
gestart. Vaak moet hij zijn visie bijstellen zodra een nieuwe proefsleuf wordt aangelegd.
Vos plaatst de gegevens van Beetgumermolen in dit ruimere geo-archeologische perspectief, wat hem in staat stelt zowel de locale ontwikkelingen te verklaren als zijn totale visie tegen het licht te houden.
Ondanks dit voorlopige karakter levert de opgraving niettemin inspirerende
gegevens. Wellicht iets afwijkend van wat Vos beschrijft, kan het volgende worden
verondersteld. De omgeving van de opgraving was in de Romeinse IJzertijd nog een
deel van het komgebied achter de wal Dronrijp-Menaldum-Beetgum, toen nog de
belangrijkste wal van deze omgeving. Het gebied overstroomde slechts incidenteel
tijdens stormvloeden. Na deze fase werd een kleilaag afgezet die doorlopende zandige
laagjes bevat, wat erop duidt dat er een meer energie-rijk milieu was ontstaan, wat vervolgens weer verband kan houden met de eerste verwijding van de Middelzee.
Deze laag kon helaas niet exact worden gedateerd. Het is illustratief voor de stapsgewijze vergroting van de Middelzee sinds de Romeinse IJzertijd dat op de plek van de
opgraving aanvankelijk nog geen sprake was van een Middelzee-wal. Deze kwam er
uiteindelijk toch, en wel in twee fasen. De eerste fase ontstond tussen 650 en circa 800.
De vorming van de tweede wal plaatst Vos tussen 800 en 1000. Uiteindelijk bereikte
deze wal een hoogte van maar liefst 2 m +NAP. Op grond van de archeologische
informatie over de hoogte van de twaalfde-eeuwse terp en de verbouw van tarwe,
deduceert Vos een nieuwe fase waarin het hoogste waterpeil daalde. Exacte data zijn er
niet, maar Vos noemt de periode elfde-dertiende eeuw als relatief rustig. Deze wordt
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opgevolgd door een periode met opnieuw hogere waterstanden en tenslotte een overslibbing van de site.
Het beeld dat Vos schetst is er een van grote dynamiek. Kwelderwallen kunnen na
verloop van tijd zo ver boven het gedaalde zeeniveau gaan uitsteken, dat er goed op te
akkeren valt. Een eeuw later kan alles weer anders zijn. Uit de gegevens over de rest van
Noord-Westergo blijkt dat deze dynamiek bovendien zeer plaatselijk was. Volgens Vos
was er tussen Wijnaldum en Beetgumermolen sprake van een verschil in hoogste
vloeden van ruim één meter. Dergelijke verschillen zijn te verklaren uit het ontstaan
van nieuwe en diepere geulen als de Middelzee en de precieze maar niet stabiele
ligging van de zeegaten tussen de eilanden. Als men bovendien bedenkt dat het
ontstaan en vergroten van de Middelzee in verband kan worden gebracht met de
vernatting van het achterland als gevolg van de veenontginningen door de mens in de
IJzertijd (en steeds waarschijnlijker ook de Vroege Middeleeuwen), dan is duidelijk dat
de genese van het Friese kweldergebied bepaald werd door meerdere op elkaar inwerkende processen.
MENALDUMADEEL 2006
Begeleiding van belang op waardevol Wier
Gilles de Langen
Onder de nieuwe Monumentenwet moet hij die de grond in wil, rekening houden met
de archeologische belangen. Als het bodemarchief bijzonder waardevol is, kan het
bevoegd gezag de aanvraag voor een verstoring afwijzen. In een ander geval kan men
besluiten tot een opgraving. Er zijn ook gevallen waarin men van de verstoorder een
archeologische begeleiding eist, dat wil zeggen dat deze een archeologisch onderzoek
laat uitvoeren tijdens zijn verstorende werkzaamheden. De reden voor zo’n archeologische begeleiding kan wisselen. Zo kan men vinden dat het bodemarchief in kwestie een
aparte kostbare opgraving niet rechtvaardigt (de archeologen kunnen het onderzoek
dan ook vlot afhandelen). Het kan ook zijn dat de waarde niet zo hoog lijkt, maar
ondanks vooronderzoek nog niet precies is vastgesteld (de archeologen waarderen de
bodem tijdens de bouw, verzamelen de eventueel aangetroffen informatie of trekken
bij meer vondsten aan de bel). Of de geplande werkzaamheden zijn niet bezwaarlijk,
omdat zij uit de buurt blijven van nabije archeologische waarden (maar men wil de
werkzaamheden wel controleren). Over begeleidingen van de laatste categorie verschijnen niet vaak opwindende rapporten. Maar in 2006 verscheen een notitie over
Wier die de aandacht van schrijver dezes trok.
Wier ligt in noordelijk Westergo dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
smalle en langgerekte kwelderwallen. De kwelderwal Wijnaldum-Dongjum-Berlikum
raakte in de tweede eeuw na Chr. permanent bewoond, de kwelderwallen Sexbierum,
Tzummarum-Minnertsga en Firdgum waarschijnlijk in de Vroege Middeleeuwen.
Beide wallen zijn eerder in gebruik genomen (zie elders in deze kroniek). In de
gebieden die tussen de kwelderwallen liggen, zijn geen archeologische locaties uit de
Romeinse IJzertijd en Vroege Middeleeuwen bekend. Het lijkt erop dat bewoning hier
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pas zo rond de overgang van Volle naar Late Middeleeuwen startte, toen er buiten de
wallen boerderijen op verhoogde plaatsen werden gesticht. Het zijn geen terpnederzettingen, dat wil zeggen woonplaatsen die zijn verhoogd ter bescherming tegen
regelmatige overstromingen vanuit zee. Er is echter sprake van één uitzondering, te
weten het dorp Wier, een vol-middeleeuwse terpnederzetting gelegen tussen beide
wallen en direct aan de voormalige Middelzeekust.
Juist vanwege deze uitzonderingspositie is de terp van Wier een archeologisch
rijksmonument (5H-01). Niet alle delen verkeren overigens in goede staat. Van met
name het terpdeel binnen het plangebied Lautawei is wel gedacht dat de waarde tegenviel. Omdat de gemeente Menaldumadeel wilde voortbouwen op eerdere huizenbouw
op de terp, is in 1995 door Sake Jager van de toenmalige ROB een proefsleuf aangelegd.
Hij kwam tot de conclusie dat middeleeuwse sporen daar wel degelijk aanwezig waren,
maar tevens dat ze lagen afgedekt door een dikke structuurloze laag. Waarderend booronderzoek bracht RAAP in 2002 ertoe te spreken van een lagere waarde dan verwacht.
Daarop besloot de rijksdienst bebouwing toe te staan, op voorwaarde dat wegaanleg en
huizenbouw zouden worden begeleid.
Inmiddels zijn verschillende begeleidingen uitgevoerd. Bij het uitgraven van de
bouwputten voor de eerste drie huizen werden in het geheel geen archeologische
grondsporen gezien, volgens het begeleidende bureau Hollandia omdat men volledig
in de bovenste ophogingslagen was gebleven (men ontgroef van 1,85 naar 0,95 +NAP;
Dautzenberg, 2005). Tijdens de begeleiding van de wegenaanleg konden door Adriana
Bakker van RAAP wel sporen worden ingemeten (Bakker 2004 en 2006b). Er werden
delen van een slotenpatroon aangetroffen, vooral zichtbaar in de rioolsleuf, die tot in
de natuurlijke ondergrond was ingegraven. In het meest zuidelijke deel van het tracé
werd alleen een homogeen ophogingspakket aangetroffen, geen terplaag. Ter plaatse
van het noordelijke tracé, waar het maaiveld naar het noorden eerst van 1,50 oploopt
naar 1,67 +NAP om vervolgens te dalen naar 1,09 +NAP, was de terplaag nog wèl aanwezig. Omdat men hier dieper groef (deels tot in de natuurlijke ondergrond; van 0,96
tot 0,29 +NAP), werden hier ook andere sporen gezien, zoals greppels, kuilen en putten.
Er werden twee greppels als middeleeuws gedateerd, de andere sporen waren jonger.
Deze gegevens krijgen een belangrijke aanvulling dankzij een andere waarneming.
Op 23 mei 2006 begeleidde Adriana Bakker het uitgraven van een bouwput voor één
van de nieuwe huizen (Bakker, 2006a). De bouwput bevond zich in de uiterste noordwesthoek van de terp, reden waarom het maaiveld rond de bouwput in zuidwestelijke
richting daalde van circa 1,60 m naar 1,30 m +NAP. Vanaf dat niveau werd verdiept
naar 0,76 m +NAP. Onder de 15 à 25 cm dikke bouwvoor bevinden zich twee van elkaar
te onderscheiden ophogingslagen. De bovenste laag is het al eerder genoemde
homogene ophogingspakket, bestaande uit lichtbruingrijze klei met houtskool- en
puinspikkels. Dit pakket is hier 21 à 28 cm dik. Hieronder bevindt zich de terplaag,
bestaande uit bruingrijze klei met houtskool en naar beneden toe puin (waarschijnlijk
verbrande klei) en lichtgrijze kleibrokken. De basis van deze terplaag, die hier 30 tot 60
cm dik is, ligt tussen 0,87 tot 0,58 m +NAP, de top ervan ligt op circa 1,15 m +NAP.
Hieronder bevindt zich de natuurlijke ondergrond.
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25 Het sporenoverzicht in een bouwput te Wier (kaartje RAAP, Drachten)

Het opgravingsvlak laat zien dat de ophogingslagen in noordwestelijke richting naar
beneden duiken (afb. 25). In de noordwestelijke helft van de bouwput reikte de ontgraving niet dieper dan het bovenste, homogene ophogingspakket. Zoals elders in het
plangebied gaf dit deel van het vlak weinig informatie: slechts de ingraving van een
sloot kon worden ingetekend. In de zuidoostelijke helft van het vlak was de situatie
anders: in het onderste niveau van het terppakket, net boven de overgang naar de
natuurlijke kwelderafzettingen, waren tussen 0,70 en 0,80 m +NAP tal van sporen
zichtbaar. De sporen bestaan uit een aantal kuilen, twee waterputten, paalkuilen met
paalgaten, een paalkuil en twee paalgaten. Volgens Bakker zijn de paalgaten van een
boerderij.
Vondsten van de diverse waarnemingen wijzen op een eerste bewoningsperiode in
de twaalfde-dertiende eeuw. Onder de vondsten bevinden zich Pingsdorf-, Paffrath- en
Proto-Steengoed-scherven als ook scherven van kogelpotten, zowel met als zonder
bezemstreekversiering.
Tegen de achtergrond van de resultaten van de opgraving te Beetgumermolen
(zie elders in deze kroniek) krijgen al deze gegevens extra betekenis. Het is mogelijk om
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voor Wier de volgende hypothese op te stellen. Onder de terp van Wier bevindt zich op
de onderzoekslocatie een smalle wal, waarvan de top op circa 1,0 m +NAP ligt.
Het heeft er alle schijn van dat deze natuurlijke hoogten onder Wier verband houden
met een actieve Middelzee. Misschien aanhakend op een oudere lage wal, heeft de zee
hier in de zevende-tiende eeuw een hogere wal gevormd en toen de basis voor menselijke bewoning gelegd. In vergelijking met Beetgumermolen is de wal van Wier wel
iets lager, hetgeen verband kan houden met een iets lagere stuwing. Het kan ook zijn
dat de top van de wal dichter aan de kust toch nog iets hoger ligt. Bewoning moest
wachten op de daling van de gemiddelde waterstanden die te Beetgumermolen in de
elfde eeuw is gedateerd. Net als daar kan ook te Wier de bewoning pas in de twaalfde
eeuw zijn begonnen, de aardewerkvondsten lijken daar wel op te wijzen. Maar ook toen
konden de huizen niet direct op de wal worden opgericht en was men gedwongen
terpen op te werpen. Waarschijnlijk was er sprake van afzonderlijke podia waarop
boerderijen stonden van het Gasselte-type die met hun lengte-assen haaks op de wal
stonden. De oriëntatie van de oudste sporen is namelijk die van de verkaveling van de
ruimere omgeving. Rond 1300 werd de Middelzee andermaal actief, werd de terp
verder opgehoogd en opnieuw ingericht, waarbij uiteindelijk de historisch overgeleverde dorpsindeling ontstond.
De waarneming die Bakker te Wier in één dag deed, bewijst dat kundig uitgevoerde
èn uitgewerkte korte waarnemingen wetenschappelijk nut hebben. Zij zijn ook van
betekenis voor de beleidsarcheoloog: te Wier althans is aangetoond dat onder de
nieuwbouw een waardevol bodemarchief ligt dat nog steeds bescherming verdient.
Karolingische vondsten uit Menaldum
Johan Postma
Metaaldetectie op een kwelderwal in Menaldumadeel heeft ook in de jaren 2005 en
2006 weer de nodige vondsten opgeleverd, die net als eerder voor het merendeel
afkomstig zijn uit de Karolingische periode. Met name het aantal schijffibulae is opvallend: twee schijffibulae met verhoogd middenveld met kruis, een vierkante schijffibula
eveneens met een verhoogd middenveld nu met een overhoeks kruismotief, een

26 Het stuk leerbeslag met twee gestileerde mensengezichten uit Menaldum
(foto Johan Postma, Menaldum)
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27 De sarcofaag (linksboven) en beide steenkisten te Boksum (foto: Saskia Mulder,
ARC, Groningen)
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schijffibula met bloemmodel met een centraal geplaatst zwart steentje, een schijffibula
opgevuld met gele glaspasta met kruismotief, een gelijkarmige fibula van het strikjesmodel en een bijzonder kleine ronde schijffibula, waarschijnlijk een kindermodel.
Onder de vondsten was ook een prachtig stuk (leer)beslag versierd met twee gestileerde mensengezichten (afb. 26).
Noemenswaard zijn tenslotte nog een denarius van Septimus Severus, een eenvoudige riemtong uit de twaalfde/dertiende eeuw en een vijftiende-eeuwse opengewerkte
mesheftbekroning met de afbeelding van een vogel.
Middeleeuwse sarcofagen en steenkisten te Boksum
Marcella Blok en Miranda de Wit (ARC)
Begin 2002 is bij het trekken van leidingen op het kerkhof van de Sinte Margriet een
sarcofaag aangetroffen, die vervolgens door het ARC gelicht en aan de RUG geconserveerd werd en nu in de kerk te bewonderen is. Hierover werd in De Vrije Fries reeds
eerder bericht (DVF 83). In december 2005 werd bij het delven van een graf ten westen
van de kerk een hoek van een tweede sarcofaag ontdekt. Het nieuwe graf werd in noordelijke richting iets opgeschoven, opdat het mogelijk zou zijn de sarcofaag op een later
tijdstip te onderzoeken. In mei 2006 voerde het ARC dit nadere onderzoek uit.
Het bleek dat er een deksel aanwezig was en dat de sarcofaag in situ lag. Doordat het
deksel deels was verschoven en gebroken, was het mogelijk om de binnenkant te bestuderen. Direct ten noorden van de sarcofaag werd een steenkist aangetroffen.
Deze steenkist bestond uit een kist van gestapelde stenen met daarop een sarcofaagdeksel. Met het oog op het begraafplan en om wetenschappelijke redenen wilde de
Provincie Fryslân laten onderzoeken of zich op het kerkhof nog meer van dergelijke
begravingen bevonden. Daarop werden ten westen van de kerk twee proefsleuven aangelegd, waarbij een tweede steenkist gevonden werd, die eveneens in situ lag (afb. 27).
Er worden aan de Nederlandse, Duitse en Deense kusten twee soorten sarcofagen
aangetroffen, te weten die zijn gemaakt van gele Bentheimer zandsteen en die zijn
gemaakt van rode zandsteen. Alle aangetroffen deksels en sarcofagen op het kerkhof
van de Sinte Margriet zijn gemaakt van rode zandsteen. De steensoort is afkomstig uit
het Midden-Rijngebied. Rode zandstenen sarcofagen werden daar vanaf ca. 1000 tot
1300 gemaakt. Ook in Noord-Nederland werden ze vanaf de elfde eeuw geïmporteerd
en gebruikt. De import van zandstenen sarcofagen in Nederland stopte aan het begin
van de dertiende eeuw, toen het tufsteen, dat samen met de sarcofagen werd geïmporteerd uit het Midden-Rijngebied, werd vervangen door baksteen. Eerder geïmporteerde sarcofagen werden vervolgens nog wel eeuwenlang hergebruikt, tot aan het einde
van de Late Middeleeuwen (Kuiken 2004a en b).
De te Boksum aangetroffen sarcofagen zijn identiek aan elkaar. Ze zijn trogvormig
met een trapeziumvormige bovenzijde. De binnenzijden van de sarcofagen zijn
versierd met kromstaven en kruisen. De wanden zijn waaiervormig bewerkt met een
puntbeitel. De twee deksels van de steenkisten zijn uitbundig versierd met kromstaven,
kruismotieven en kartelranden. Alle aangetroffen kisten en sarcofagen liggen oostwest, met het hoofdeinde naar het westen gericht.
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Profielen rond de steenkisten lieten een duidelijke grafkuil zien. De bodem rond de
tweede sarcofaag is vergraven, waarschijnlijk omdat men eeuwenlang rondom de
sarcofaag heeft begraven. Omdat tijdens het onderzoek de deksels niet zijn gelicht, is
niet bekend of er nog menselijke resten in de kisten en sarcofagen aanwezig zijn.
De sarcofagen en steenkisten van Boksum konden niet exact worden gedateerd.
De steenkisten zijn ingegraven in een terplaag, die getuige het aardewerk uit de elfdetwaalfde eeuw stammen. De steenkisten kunnen worden gedateerd in het begin van de
dertiende eeuw of later. De steenkisten zijn namelijk gemaakt van tufstenen en bakstenen (kloostermoppen).
De meeste in het Noord-Nederlandse kustgebied bekende sarcofagen en steenkistdeksels zijn verspreide en ‘losse’ vondsten. Het is daarom opvallend dat van een klein
aantal plaatsen juist meerdere zandstenen sarcofagen en steenkistdeksels bekend zijn.
Te denken valt aan Groningen en Termunten. Het is vooralsnog onduidelijk waarom
juist te Boksum eveneens meerdere sarcofagen en steenkisten konden worden aangetroffen. Het is tevens bijzonder dat in Boksum drie van de vier sarcofagen en steenkisten nog in situ liggen, iets wat zeer zelden voorkomt. De Provincie Fryslân heeft
besloten om de in situ liggende drie graven intact te laten en ze te laten liggen op de
plaats waar ze al eeuwenlang liggen.
Weer een schijffibula, ditmaal uit Slappeterp
Johan Koning
Jaarlijks geven de Friese terpen middeleeuwse schijffibulae prijs. Ook dit jaar was het
weer raak. Als voorbeeld dient ditmaal een exemplaar uit Slappeterp. Harry Veenstra
deed de vondst op een akker aan de voet van een afgegraven terp nabij het dorp.
De bronzen fibula is van het type Jan Zijlstra nr. 100.
NIJEFURD 2006
Waarnemingen in en rond Molkwerum
Auke Bult
In en rond Molkwerum werden door schrijver dezes in de loop van 2006 weer verschillende archeologische waarnemingen verricht. Hieronder was bijvoorbeeld het
onderzoeken van een keldertje in de kern van het dorp Molkwerum. Dit keldertje,
aangetroffen bij het tuinieren, bleek geheel intact en voorzien van geglazuurde
estriken. Gezien de scherven die bij de werkzaamheden naar boven kwamen, dateert
het keldertje uit de zeventiende of begin achttiende eeuw. Overige vondsten van deze
locatie waren onder andere kelkglazen uit het begin van de achttiende eeuw en een
mediterraan aardewerkfragment. Een vergelijking met een dorpstekening uit 1718 leert
ons dat er op deze plek een huis moet hebben gestaan.
Twee andere waarnemingen hebben betrekking op de wateren rond Molkwerum.
Zo is de polderdijk van het water de Finke, tussen Molkwerum en Warns, door het
waterschap Fryslan aangepakt en verstevigd. Een verscheidenheid aan afval uit de loop
der eeuwen kwam bij deze werkzaamheden tevoorschijn. Op één specifieke plek kon
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zelfs een grote hoeveelheid fragmenten van tegeltjes met een bijbelse voorstelling uit
het einde van de achttiende eeuw worden geborgen.
De oever van de dijksvaart die loopt van Molkwerum naar Stavoren is in december
2006 eveneens verstevigd. Hiervoor werden eerst de eeuwenoude resten van de
oeverbescherming verwijderd. Het was duidelijk dat in het verleden deze oevers
werden verstevigd met afval. Onder de vondsten bevonden zich onder meer scherven
uit de vijftiende eeuw en een zestiende-eeuwse lakenpenning (deze vondst werd
gedaan door een inwoner uit Stavoren).
SKARSTERLAN 2005
Vijftiende-eeuws Joure
Ronald van der Molen
Bij graafwerkzaamheden aan de Midstraat 9 konden door schrijver dezes archeologische waarnemingen worden gedaan. Grondsporen konden door de aard van de
werkzaamheden helaas niet waargenomen worden. Wel werd er tijdens de graafwerkzaamheden een schervenconcentratie aangetroffen. Het grootste gedeelte van de
scherven kon gereconstrueerd worden tot een complete grape. Het oudste aardewerk
dat aangetroffen werd dateert uit de vijftiende eeuw. Het betreft hier roodbakkend
aardewerk met een enkele glazuurspikkel. De vondsten onderbouwen de veronderstelling dat Joure in de vijftiende eeuw is ontstaan.
SNEEK 2005
Een middeleeuwse terp in de Hemmen
Gilbert Hofstra
In april 2005 bracht schrijver dezes een bezoekje aan industrieterrein de Hemmen,
waar in verband met de aanleg van de nieuwe rondweg (A7) veel graafwerk plaatsvond.
RAAP had vooruitlopend hierop een aantal vooronderzoeken uitgevoerd, om zo
mogelijke vindplaatsen te lokaliseren. Daarnaast bevinden zich in dit gebied een aantal
archeologische monumenten. Tijdens het bezoek bleek dat er vlakbij een van deze
monumenten een nieuwe sloot was gegraven. Het gaat hier dan om AMK-terrein
10HN-03, een nog duidelijk in het landschap zichtbaar terpje. In RAAP-notitie 935
word de locatie vermeld. De uitgevoerde boringen leverden geen duidelijk beeld van de
terp op, wel werd er een kleine hoeveelheid terpaardewerk gevonden. Er werden geen
middeleeuwse sporen aangetroffen. Tijdens het veldbezoek was in de pas gegraven
sloot een verkleuring van een oude kuil of sloot zichtbaar. Deze verkleuring bevatte een
groot aantal vondsten waaronder kogelpot-, Pafrath- en Pingsdorfscherven, botmateriaal en houtskool. Op de stort werden een aantal fragmenten van een maalsteen van
tefriet gevonden. Naast de kuil, op de overgang van klei op veen werd nog een kleine
hoeveelheid terpenaardewerk gevonden, waaronder scherven met streepbandversiering.
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Oude scherven, bijgebouw en stinswier op middeleeuws erf
Gilles de Langen
Booronderzoek in het toekomstige tracé van een nieuw stuk A7 ten westen van Sneek
had uitgewezen dat onder een verlaten historische boerderijplaats een nederzetting uit
de Late IJzertijd en/of Romeinse IJzertijd kon liggen. In opdracht van de provincie
startte het ADC begin maart 2005 een proefsleuvenonderzoek om dit nader te onderzoeken. Men diende tevens aandacht te besteden aan een eventueel stenen voorhuis
van de vermoede laat-middeleeuwse boerderij. Vrijwel direct werd duidelijk dat van
een IJzertijd-nederzetting geen sprake was. Wel werd veel dertiende-eeuws materiaal
aangetroffen. Om sporen van de gezochte boerderij te traceren werden dwarssleuven
aangelegd, die niet de boerderij blootlegden, maar wel een deel van een gracht.
Daarop werd het onderzoek opnieuw uitgebreid. Uiteindelijk bleek het te gaan om een
laat-middeleeuwse stinswier met omgrachting. Het bijbehorende erf bleef helaas
grotendeels buiten beeld, al werden wel meerdere vol-middeleeuwse sporen gedocumenteerd. Het veldwerk, dat onder leiding stond van Wouter Waldus, werd op 7 april
afgesloten (Waldus, 2006b).
De ondergrond bestaat uit een kleilaag waarop zich een rietveenpakket heeft
ontwikkeld. Het rietveen is aan de top geoxideerd en erosief afgedekt door een kleilaag.
In de top van deze tweede kleilaag heeft zich een vegetatiehorizont ontwikkeld.
Op deze natuurlijke top, die sporen van betreding bevat, is een terp opgeworpen, waarvan de zoden plaatselijk gestoken zijn onder brakke omstandigheden. Het hele terrein
is dusdanig geëgaliseerd dat alleen de onderste terplagen over zijn. De top ervan gaat
over in de bouwvoor.
Onduidelijk blijft of de bewoning al in de Vroege Middeleeuwen is gestart.
De onderzoekers houden zich op de vlakte en verwijzen slechts naar een Badorf-scherf
uit de achtste of negende eeuw. Ook enkele andere scherven zouden vroeg-middeleeuws kunnen zijn, waarmee de suggestie is gewekt dat vroeg-middeleeuwse
bewoningsporen op zijn minst in de buurt te zoeken zijn. Schrijver dezes wil verder
gaan. Hij wil aannemen dat deze vroege nederzetting op de onderzoekslocatie gelegen
heeft en ook dat deze toen al was opgehoogd. In elk geval kan worden vastgesteld dat
de locatie al in de Volle Middeleeuwen opgehoogd was. Nadere bestudering van de
onderzoeksgegevens leert namelijk dat de gracht door een antropogene laag gegraven
is. Deze laag moet een terplaag zijn, want hij dekt de natuurlijke top af. Desgevraagd
bevestigde de bij het onderzoek betrokken fysisch geograaf Wilko van Zijverden dat ook
elders de natuurlijke top door deze laag wordt afgedekt, wat het beeld versterkt van een
doorlopende en ook vroege terplaag. Op grond van het opgravingsprofiel is een
Karolingische ophogingslaag echter niet aan te tonen. Indirecte aanwijzingen ervoor
zijn er wel. Zo is een vroeg-middeleeuwse terp in overeenstemming met het algemene
beeld rond Sneek. Een vroege terp vindt een nabije parallel in de vroeg-middeleeuwse
terp in de wijk Tinga, waarover al eerder in de kroniek is bericht, terwijl een vlaknederzetting voor deze tijd rond Sneek nog niet aangetoond. Maar het meest spreken toch de
scherven, want er blijken naast de genoemde Badorf-scherf inderdaad andere vroegmiddeleeuwse scherven opgegraven te zijn, zoals Ernst Taayke kon bevestigen.
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Een enkele inheemse scherf dateert mogelijk zelfs uit de achtste eeuw, hetgeen in lijn is
met een 14C-datering op een bot in de ophogingslaag: 640-770 na Chr.
De Volle Middeleeuwen komen duidelijker in beeld, met behalve de terplaag een
groter aantal scherven, met ingravingen als kuilen, greppels en waterputten en zelfs
met een bijgebouw. Om met de scherven te beginnen: 15 procent van het totale
gedetermineerde aantal kogelpotscherven dateert uit de Volle Middeleeuwen.
Onder het import-materiaal bevinden zich scherven van Pingsdorf- en Paffrath-aardewerk. Hoewel het grootste deel van de Pingdorf-scherven uit de late twaalfde eeuw
dateren, is één scherf beduidend ouder: het betreft een fragment van een zogenoemde
Kugeltopfbecher in de tiende-elfde eeuw te dateren. Uit de tiende-elfde of anders
twaalfde eeuw stammen twee parallelle greppels waarvan de functie niet kon worden
bepaald. De zestien opgegraven waterputten zijn niet alle te dateren. Slechts twee konden op grond van hun inhoud in de periode 1150-1250 worden geplaatst.
Eveneens uit de Volle Middeleeuwen dateert een ovale greppel die een gebied van
circa 12,30 bij 9,90 meter heeft omsloten (afb. 28). De greppel moet in elk geval 40 cm
diep zijn geweest. Binnen het omsloten gebied waren meerdere paalkuilen te zien,
maar door latere vergravingen was het niet mogelijk om aan de hand van deze paalkuilen een gebouw te reconstrueren. Dat er wel degelijk een gebouw binnen de greppel
heeft gestaan, is in elk geval aannemelijk op grond van een centraal gelegen ingraving.

28 Het bijgebouw met een ovale greppel op het middeleeuwse erf opgegraven te Sneek (ADC, Amersfoort)
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Schrijver dezes vermoed dat de verdieping een lengte van een kleine 5 meter heeft
gehad, de breedte zal iets geringer zijn geweest. Hierbinnen zijn resten van twee vlechtwerkwanden aangetroffen. De donker-grijsbruine vulling bleek gelaagd en bevatte
nederzettingsafval als fragmenten van een maalsteen, grote kogelpotscherven en
slachtafval. De kogelpotscherven gingen vergezeld van twee Pingsdorf-scherven en een
Paffrath-scherf. Een paleobotanisch monster genomen uit de vulling bevatte relatief
veel verkoolde resten, waaronder opvallend grote hoeveelheden gerst. De weinige
onverkoolde zaden zijn van akkeronkruiden. Gemineraliseerde plantenresten lijken
erop te duiden dat de vulling ook mest bevatte. Omdat dit de eerste keer is dat in
Friesland in vol-middeleeuwse context een dergelijke constructie is aangetroffen,
komen Waldus c.s. niet tot een definitieve interpretatie van dit kleine gebouw. Uiteindelijk opteren zij voor een potstal. Het kan echter betwijfeld worden dat de potstal
reeds in de Late Middeleeuwen, laat staan Volle Middeleeuwen bekend was. Het is
bovendien nog maar zeer de vraag of de potstal wel op de Friese klei is toegepast.
Om deze redenen lijkt een ander gebruik van dit gebouw aannemelijker. Schrijver
dezes ziet er een late hutkom in. Of deze een laat twaalfde datering kan worden
gegeven, zoals de onderzoekers doen, is niet geheel zeker. Het vlechtwerk heeft een
14C-datering van 1000-1160 n. Chr. opgeleverd, een stuk hout uit de vulling een van
970-1160, zodat een vroeg-twaalfde eeuwse datering voor de eerste aanleg niet uit te
sluiten is. Deze iets vroegere datering mag ook volgen uit de constatering dat het
terrein nog in de twaalfde eeuw heringericht werd.

29 Stinswier met elzen)houten constructie, opgegraven te Sneek (kaartje: ADC, Amersfoort)
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Vervolgens werd het terrein ingrijpend veranderd met het graven van een gracht, het
opwerpen van de stinswier en het vervolgens bouwen van de stinstoren (afb. 29).
Tijdens het onderzoek is van de toren niets in situ teruggevonden. De toren zal tot aan
de fundamenten zijn uitgebroken waarbij en waarna de stinswier zelf zal zijn geslecht.
Van de toren zijn in de gracht allerlei resten teruggevonden. Het gaat hierbij om holle
en bolle dakpannen, kloostermoppen en ook fragmenten tufsteen. Deze resten zijn de
oudste die voor de toren zijn gebruikt. De gebakken onderdelen zijn te dateren in de
dertiende en veertiende eeuw. De mortelresten zijn van schelpkalkgebonden mortel,
die overigens op locatie is gemaakt.
Een brug had toegang geboden naar de stinswier. Van deze brug zijn over een
afstand van zo’n acht meter delen van de staande palen teruggevonden. Het betreft
eikenhouten balken, die alle eerder zijn gebruikt. Zeker twee ervan zijn afkomstig van
een groot gebouw, mogelijk een boerderij. Dendrochronologisch onderzoek kon
boomkap dateren op diversen tijdstippen tussen 1149 en 1194. Er zullen zeker enige
tientallen jaren zijn verlopen alvorens de constructie is afgebroken en de balken voor
de brug werden gebruikt.
De opgraving wees uit dat de gracht aan de basis circa drie meter was. Het opgravingsrapport laat, ter hoogte van de brug, een maximale breedte van zeven meter zien.
Dat is niet bijzonder indrukwekkend. Zo zijn er in Friesland stinsgrachten bekend met
een breedte van twaalf meter. Bovendien waren die dieper dan de schamele 80 cm die
in Sneek gemeten is. De beperkte omvang van het opgegraven grachtrestant en het
opgravingsprofiel staan de veronderstelling toe dat het laat-middeleeuwse maaiveld
hoger heeft gelegen dan het eerste ophogingsvlak. Dit houdt overigens meteen ook in
dat de basis van de heuvel – die toch op het toenmalige maaiveld zal zijn opgeworpen –
eveneens buiten beeld gebleven is. Dit feit ondersteunt de aanname dat de genoemde
plaggenophoging een oudere is dan die van de wier.
Een zeer opmerkelijke vondst is een omvangrijke houten constructie onder de
noordelijke rand van de wier. Deze constructie, waarvoor hoofdzakelijk elzenhout is
gebruikt, bevindt zich in een diep ingegraven lange sleuf onder de noordrand van de
wier. Binnen de sleuf is de natuurlijke ondergrond, waaronder het veenpakket, vervangen door klei, onder andere in de vorm van plaggen. Voor het vullen van de sleuf heeft
men onder de rand van de wier palen met een lengte van 2,5 tot 3 meter de grond in
geslagen. Aan de buitenzijde van deze palenrij bevinden zich liggers die vastgehouden
worden door trekbalken van gemiddeld circa vier meter, waarmee voorkomen wordt
dat de palen door het gewicht van de wier naar buiten worden gedrukt. Het aanbrengen van deze versteviging was nodig nadat de wier was gaan verzakken. Tot in de
natuurlijke ondergrond doorlopende breuklijnen getuigen ervan, dat de ondergrond
onvoldoende stevig of anders te instabiel was om de stinswier zonder aanpassingen te
kunnen dragen. De constructie is 14C-gedateerd tussen 1040 en 1270.
De ouderdom van deze klaarblijkelijk vroege reparatie en die van de brug geven
aan dat de wier en de stins zo rond het begin van de dertiende eeuw zullen zijn
gebouwd. Dit wordt niet tegengesproken door het oudste type aardewerk dat met de
stins kan worden geassocieerd: kogelpot met bezemstreekversiering. De stins is waar-
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schijnlijk tot in het midden van de veertiende eeuw in gebruik geweest. In de vijftiende
eeuw zal de wier al zijn geslecht: toen werd op de plek van de helling van de wier een
put geslagen.
De opgraving biedt een welkome aanvulling op het beperkte data-bestand aangaande
de oudste Friese stinzen. Er begint zich zo langzamerhand een standaard af te tekenen
van een wier met een voet van ruim 22 bij ruim 22 meter en een omgrachting van ongeveer 11 meter breed. De wier had de vorm van een pyramide, waarschijnlijk met afgeronde ribben. De meeste torens zullen uit Friese baksteen zijn opgetrokken, maar tufstenen werden wel degelijk toegepast, mogelijk ter verfraaiing. Een dergelijke
verhouding inheems-import is ook zichtbaar bij het aardewerk: hoofdzakelijk Friese
kogelpot en enkele stukken Rijnlandse waar.
Het heeft er schijn van dat de onderzoekers van de vondsten meer hadden
verwacht. Zij stellen expliciet vast dat er geen bijzondere metaalvondsten zijn gedaan
en dat het aardewerk hoofdzakelijk van lokale makelij is. Het is alleen om de stins dat
zij menen dat dit welvarend boerenbedrijf de kleine adel toebehoorde. Er kunnen
hierbij wel enkele kanttekeningen worden gezet. Het is namelijk maar zeer de vraag of
het vondstenspectrum wel tegen een bovenlokale status van de bouwer pleiten kan.
De tijd van de vroege stinzen is een tijd waarin zoals elders ook in Friesland adellijke
families voor ons voor het eerst herkenbaar worden. Het opbouwen van aanzien begon
materieel gezien vaak heel bescheiden en was een kwestie van doorzettingsvermogen,
het sluiten van goede huwelijken en ook geluk. Het kan dus best zijn dat de bouwer van
de stins wel degelijk een belangrijk man was, maar voor ons onzichtbaar geworden is,
omdat de navolgende geslachten zich niet verder opwerkten. En wat dat geluk aangaat:
dat moet ook de archeoloog vergezellen. Vaak zijn Friese opgravingen redelijk overzichtelijk als het om prestige-goederen gaat. Toch is er op het stinsterrein wel degelijk
een uitzonderlijke vondst gedaan: het betreft een geglazuurde plavuis met de afbeelding van een fabeldier uit de eerste helft van de veertiende eeuw, nog niet eerder in
Nederland in profane context aangetroffen. Mocht het geslacht op de stins dan uiteindelijk niet de eigen wier zijn ontstegen, een van de nazaten van de stinzenbouwer laat
ons weten, dat hij wellicht dan niet ‘top’ was, maar toch ook niet van de straat.
SNEEK 2006
Een doorboorde bodem in Oudvaart
Gilbert Hofstra
Ten tijde van de voorbereiding van de tweede fase van het plangebied Oudvaart, vond
schrijver dezes in een veenpakket scherven van een pot van terpenaardewerk-type G5
(50-300 na Chr.). Dat er in de Romeinse tijd bewoning in de omgeving heeft plaatsgevonden, is al eerder aangetoond, zie ook DVF 85.
Op een fragment bevonden zich, onder een oor en op een deel van de rand, de
resten van een touw. Gezien de roetaanslag was de pot oorspronkelijk een kookpot.
In een later stadium heeft de pot een andere functie gekregen, toen de bodem werd
voorzien van drie gaten, waarna er op de bodem zowel aan de binnen als de buiten-
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kant, maar vooral in de gaten een witte aanslag is ontstaan. Deze lijkt op de aanslag die
men ook in middeleeuwse po’s vindt. Volgens Ernst Taayke komen doorboorde
bodems in het Noorden regelmatig voor, hij ziet hier vooral vergieten in. Er komen ook
wel op elkaar gestapelde potten met doorboorde bodems voor en dan valt te denken
aan een soort zuiveringssysteem. De precieze functie van de pot uit Oudvaart blijft
onduidelijk, de vondstomstandigheden waren dusdanig – de pot lag geïsoleerd in het
veen – dat deze evenmin opheldering konden verschaffen.
Een IJzertijdlandschap onder de Middelzee
Gilles de Langen
Volg het spoor terug. De stad Sneek kwam in de dertiende eeuw op dankzij haar gunstige ligging binnen een uitgebreid netwerk van doorgaande binnenwateren. Dit netwerk
werd in en rond die eeuw in belangrijke mate uitgebreid, maar had oudere wortels,
doordat veel van de wateren al eerder waren gegraven, namelijk bij of ten gevolge van
de grootschalige veenontginningen. Deze veenontginningen dateren op hun beurt uit
de late negende en tiende eeuw en het is ter verzorging van die ontginningen dat Sneek
ontstond en wel als hoofddorp aan de veen- en getijde-rivier de Ges. Wie de archeologische kroniek de laatste jaren heeft gevolgd en ook de andere berichten van deze
kroniek doorneemt, weet dat de geschiedenis van het Sneker grondgebied nog verder
in de tijd terug te volgen is. Al in de zevende, achtste en begin negende eeuw werden er
veen- en klei-op-veengebieden op de schop genomen. Deze ontginningen waren geen
geïsoleerde fenomenen: rond de oude kern van Sneek raken steeds meer vroeg-middeleeuwse vindplaatsen bekend. Delen van deze vindplaatsen zijn zo rond 900 overslibd
geraakt, als gevolg van de bodemdalingen die de ontginners ongewild veroorzaakten.
Hun werk wordt momenteel gezien als een mogelijke oorzaak van de middeleeuwse
uitbreidingen van de Middelzee (zie elders in deze kroniek). Maar zelfs dit proces is een
herhaling gebleken. Al in de IJzertijd en Romeinse IJzertijd was men hier in de veen- en
klei-op-veengebieden actief geweest en ook die ontginningen waren uiteindelijk overslibd geraakt. Deze ontginningen zouden zelfs het ontstaan van de Middelzee op hun
geweten hebben, al reikte de Middelzee aan het begin van de Middeleeuwen nog lang
niet tot aan Sneek. De overslibbingen uit de Romeinse IJzertijd beslaan een groot
gebied en suggereren daarmee een grote omvang van de ontginningen. Maar wat
weten we eigenlijk van de omvang van die ontginningen?
De studie van deze oude ontginningen rond Sneek kreeg een impuls dankzij de
opgraving van een veenterp in de rondweg ten oosten van de wijk Pasveer. Een verrassing was deze vondst wetenschappelijk gezien niet. Al sinds de jaren zestig is het
bestaan van IJzertijd-nederzettingen in en rond Sneek bekend en met name Gilbert
Hofstra uit Sneek heeft aangetoond dat er verscheidene vindplaatsen zijn vernietigd en
verdwenen onder de wijken Pasveer en De Loten. Dat gebeurde in een tijd waarin het
Verdrag van Malta nog niet of nog maar net ondertekend was. Deze gedeeltelijke
teloorgang van het bodemarchief onder Sneek toont eens te meer aan hoe zinvol de
Nederlandse ondertekening van het verdrag was. Maar men kan ook naar Sneek kijken
in positieve zin, want als er één Friese gemeente is die zich inmiddels serieus met haar
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bodemarchief is gaan bezighouden, dan is het wel de waterstad. Zij volgt niet alleen
provinciaal archeologisch beleid, maar heeft ook eigen initiatieven ontplooid, zowel ten
gunste van onderzoek als ten behoeve van cultuurtoerisme, voorlichting en onderwijs.
Het was dan ook geheel in lijn met dit nieuwe beleid dat de uitbreidingslocatie
Harinxmaland, gelegen ten noorden van de stadsrondweg, archeologisch werd
verkend. Harinxmaland omvat circa 160 ha, waarvan circa 129 ha door een RAAP-team
onder leiding van Gerard Aalbersberg werden onderzocht (Aalbersberg 2006a en b).
In het gebied, waarvan de verkaveling wordt bepaald door dijktracés, waren al enkele
middeleeuwse terpen bekend. Op deze terpen staan nog vier boerderijen, waarvan één
juist buiten het onderzochte gebied te vinden is. Drie van de vier terreinen staan op de
FAMKE geregistreerd als archeologisch waardevol. RAAP stelde de begrenzingen van
deze terpen vast. Op grond van de boringen in het totale plangebied kan worden
geconcludeerd dat er in Harinxma tenminste zes waardevolle terpen liggen, waarvan
enkele zijn samengegroeid. Op enkele andere middeleeuwse vindplaatsen is nader
onderzoek nodig, terwijl de stins die de Harinxma’s zouden hebben gehad, nog buiten
beeld gebleven is. De terpen zijn opgeworpen op wad- en kwelderafzettingen die
een natuurlijke veenlaag afdekken. Onder het veen bevindt zich de pleistocene
ondergrond, waarin de resten van tenminste één waardevolle vuursteenvindplaats zijn
aangetroffen. Van drie andere mogelijke vindplaatsen konden bewoningsresten niet
worden aangetoond, op drie andere is nog nader onderzoek nodig.
Dit mag dan een hele oogst lijken, de meeste archeologische resten bleken, zoals
verwacht, afkomstig van veenontginningen uit de Late IJzertijd en Romeinse IJzertijd.
Er was al één behoudenswaardige vindplaats bekend, maar RAAP voegt daar nu maar
liefst dertien aan toe, waarvan er twee zelfs de resten van meerdere huisplaatsen
kunnen omvatten. Zes andere terreinen dienen nog nader te worden onderzocht.
Belangrijk is de constatering van Aalbersberg dat deze vindplaatsen in een vrijwel
onaangetast, door klei afgedekt veenlandschap met waterlopen liggen. In bepaalde
delen van Harinxmaland heeft de zee, en dan met name de Middelzee, delen van dit
landschap opgeruimd, maar in het centrale deel – waarin dan ook de meeste vindplaatsen clusteren – is nog veel informatie omtrent de relatie mens en milieu voor
toekomstig onderzoek beschikbaar. Dit betekent dat niet alleen de vindplaatsen maar
ook hun ruimere omgeving bescherming verdienen.
Het bodemarchief van Harinxmaland bevat informatie over de meeste facetten
van de Sneker archeologie en aangenomen mag worden dat het belang ervan het
gemeentelijke niveau met gemak overstijgt. Zo is evident dat de gegevens uit dit gebied
betekenis hebben voor de algemene studie van de vroegste veenontginningen, al was
het alleen al omdat het bodemarchief hier zo goed bewaard is gebleven. Toch is, om de
precieze waarde van Harinxmaland vast te kunnen stellen, nog nader onderzoek nodig.
Dat onderzoek naar de landschappelijke omstandigheden is in voorbereiding en zal
hopelijk enig licht laten schijnen op de specifieke omstandigheden. Wellicht zal het tot
een verklaring leiden voor de aanwezigheid van een cluster van een relatief grote groep
nederzettingen binnen een gebied van naar schatting minder dan 40 ha. Is dit een
bijzonder verschijnsel of biedt het juist een representatief beeld van de ontginnings-
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zone? Evenmin is bekend of de nederzettingen allemaal uit dezelfde periode dateren.
Van de meest in Friesland onderzochte ontginningsnederzettingen is vastgesteld dat zij
tot in de tweede en derde eeuw na Chr. bewoond waren. Maar zelfs wanneer maar de
helft van de nederzettingen in Harinxmaland in die laatste fase bewoond was, dan nog
zou er sprake zijn geweest van een hoge bewoningsdichtheid. Gesteld dat Harinxmaland een goede afspiegeling is van de situatie elders, hoeveel van deze ontginningsnederzettingen moeten er in Friesland dan wel niet zijn geweest? Schrijver dezes heeft
wel eens gesproken van een smalle band ontginningen van Dokkum, via Leeuwarden
naar Sneek en dan verder naar Bolsward. Maar wat is smal? Om op grond van de jongste gegevens een schatting te wagen: de afstand van Thabor over Harinxmaland naar
Oudvaart bedraagt vier km en die van Boazum naar de nieuwe vindplaats in het tracé
van de gasleiding ten oosten van Sibrandabuorren ruim 3,5. Het lijkt er dus op dat de
veen- en klei-op-veenontginningen in de Late IJzertijd en Romeinse IJzertijd omvangrijker waren dan gedacht en ondanks hun ligging bepaald geen randverschijnsel.
Kortom: dat men in de Late IJzertijd en Romeinse IJzertijd een groot veen- en
klei-op-veengebied in cultuur bracht, verklaart dus waarom vervolgens grote gebieden
door de zee werden overspoeld. Het stelt ook een vraag aan de beleidsarcheoloog: hoe
uniek is Harinxmaland eigenlijk? Zijn er nog meer van zulke landschappen die afgezegeld door de Middelzeeklei de tand des tijds hebben doorstaan?
Een Karolingische veenontginning onder afslag Akkerwinde
Gilles de Langen
Aan de zuidelijke rondweg te Sneek is ter hoogte van de inbreiding Akkerwinde een
nieuwe afrit gepland. Archeologisch vooronderzoek door RAAP wees uit dat hier, ten
oosten van de huidige Hans Mollstraat en ter plaatse van een inmiddels verdwenen
boerderij, vol-middeleeuwse ophogingslagen aanwezig waren. Helaas moest worden
geconstateerd dat bij de aanleg van sloten en een fietspad met bijbehorende fietstunnel veel verloren was gegaan. Toch leken er ook nog delen intact. Om na te gaan
welke waarden nog resteerden, gaf de provincie aan het ARC opdracht een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek stond onder leiding van Sierd Jan Tuinstra.
Naar aanleiding van de eerste bevindingen werd het proefsleuvenonderzoek aangepast
en uitgebreid, waarvan voor een deel van het onderzoeksgebied besloten werd tot een
definitieve opgraving. Het veldwerk duurde van 24 oktober tot en met 1 december
2006. De uitwerking is nog in volle gang, zodat in een volgende kroniek op dit onderzoek zal worden teruggekomen. Niettemin zijn de resultaten van dusdanig belang dat
hiervan een korte impressie wordt gegeven.
De opgravingslocatie bevindt zich in een voormalige klei-op-veengebied.
De omringende bebouwing onttrekt die oude situatie aan het zicht, maar oude kaarten
leren dat de boerderijplaats zich heeft bevonden in het opstrekkend verkavelde
ontginningslandschap dat Sneek aan de zuid- en oostzijde begrenst. De grootschalige
ontginningen zijn in de late-negende-tiende eeuw begonnen, zoals eerder onderzoek
elders aannemelijk heeft gemaakt. Maar veel onderzoek aan de ontginningen is nog
niet verricht, en met name hierop toegespitst geologisch en paleobotanisch onderzoek
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is achtergebleven. Reden genoeg om onderzoek te verrichten aan een bedreigde
ontginningsnederzetting als die te Akkerwinde, ook al leek deze zwaar aangetast.
Maar er was ook een reden om juist ter plaatse van Akkerwinde een opgraving te starten. De locatie bevindt zich namelijk aan of vlak bij het begin van een ontginningsblok:
de opstrekkende verkaveling is hoogstens een halve kilometer terug, richting Sneek te
vervolgen. De verwachtingen waren niet hooggespannen, maar elke snipper informatie
over de start van de vol-middeleeuwse expansie is nog steeds uiterst waardevol.
Grote delen bleken inderdaad ingrijpend aangetast, maar het deel ten noorden van
het fietspad maakte daarop in zoverre een uitzondering dat daar alleen de bovenste
terplagen verdwenen waren. De onderste bleken nog intact en bovendien ouder dan
verwacht. De kern bleek namelijk niets minder dan een Karolingische terp. Omstanders wisten de opgravers te melden dat het hier om de zogeheten Lytse terp gaan moest,
zo geheten ter onderscheiding van de Grutte terp onder de voormalige boerderij.
In afwachting van het definitieve verslag kan geput worden uit het voorlopige
evaluatierapport dat Kirsten Bosma op basis van de bevindingen van Tuinstra opstelde
(Bosma, 2007). Te Akkerwinde is geconstateerd dat de ontginning van het veen begon
met het graven van ontwateringssloten. Gelijktijdig aan of volgend op deze ontginningsactiviteit is naast een van deze sloten een veenterp opgeworpen. Later, nog in de
Karolingische tijd, werd de terp tot over de sloot uitgebreid, waarbij dit deel van de
sloot werd gedempt. Op deze uitbreiding kon een plaggenstructuur worden blootgelegd, denkelijk het fundament of zelfs de wanden van een gebouw. De bodemlagen
binnen de plaggenstructuur bevatten veel vondsten.
De uitwerking dient de precieze ouderdom van de nederzetting te verduidelijken
en zal hopelijk veel leren over de structuur van de nederzetting en haar afzonderlijke
onderdelen. Speciale aandacht worden geschonken aan het landschap waarin de
ontginningen werden uitgevoerd. Daartoe is Peter Vos van TNO/NITG bij het onderzoek betrokken. Paleobotanisch onderzoek zal moeten uitwijzen welke gewassen men
teelde. Tevens biedt het onderzoek een unieke kans nadere informatie te verkrijgen
over het inheemse aardewerk uit deze periode.
De waarneming te Akkerwinde heeft het in zich een sleutelopgraving te worden.
Het is bekend dat hier en daar langs de oude veenstromen midden in het vol-middeleeuwse ontginningsgebied Karolingische nederzettingen te vinden zijn. Deze lijken
een voorbode van, maar geen aanzet tot de latere ontwikkelingen te zijn geweest.
Nader onderzoek moet deze veronderstelling overigens nog toetsen.
Mogelijk is het langs de randen van het veengebied anders gegaan. De afgelopen
jaren is steeds duidelijker geworden, dat men daar – net als in de Late IJzertijd en
Romeinse IJzertijd – in de Vroege Middeleeuwen is gaan ontginnen, in de achtste en
negende eeuw, maar waarschijnlijk ook al in de zevende. In het klei-op-veengebied,
zeker daar waar sprake is van een duidelijke kleilaag, zijn meerdere Karolingische
vondsten bekend geworden, ook in de jaren 2005-2006, bijvoorbeeld in De Hemmen en
onder de stinswier ten westen van Sneek. Deze vindplaatsen liggen verwijderd van de
opstrekkende verkaveling die de grootschalige veenontginningen kenmerken.
Zij tonen wel aan dat er in de Karolingische tijd aan de randen van het veengebied veel
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activiteiten waren, maar ze staan het veronderstellen van een direct genetisch verband
met de latere ontwikkelingen in het uitgestrekte veen niet toe. Aan de uiterste rand van
de ontginningen liggen nederzettingen die ons wellicht wel ooit die link laten leggen.
Sommige zijn al wel in beeld gekomen. Vaak gaat het nog om losse vondsten Karolingisch aardewerk, voorlopig te weinig om ons verder te helpen. De vondst in 2005 van
een Badorfscherf in plangebied Oudvaart bij Sneek (melding Gilbert Hofstra) bleef ook
na aanvullend onderzoek helaas zonder context. Sporadisch nog zijn de vondsten
in situ. Zo is er de eerder onderzochte vroeg-middeleeuwse terp in de nabije wijk Tinga.
Deze ontginningsnederzetting in het veen, waarover al eerder in De Vrije Fries is
bericht, startte in de zevende of anders achtste eeuw (DFV 81; Niekus, 2002). Tinga ligt
net als Akkerwinde aan het begin van een ontginningsblok en heeft ons veel geleerd,
maar een relatie met de opstrekkende verkaveling was helaas – door de zware
beperkingen van het onderzoek – niet te leggen. Bij Scharnegoutum zijn enkele
zevende-eeuwse sloten aangetroffen die mogelijk ook aan het begin van een
ontginningsblok hebben gelegen, maar ook hier bleven de gegevens summier (Waldus,
Vos en Van der Heijden, 2005). Het onderzoek te Akkerwinde brengt het onderzoek
wellicht wél verder. De eerste sloten aldaar blijken noordnoordwest-zuidzuidwest
georiënteerd te zijn geweest. Deze oriëntatie is die van de middeleeuwse opstrekkende
verkaveling. Wanneer tijdens de uitwerking een start in de achtste of vroege negende
eeuw kan worden vastgesteld, is het wellicht Akkerwinde dat ons voor het eerst laat
zien dat de vol-middeleeuwse ontginners, althans langs de randen van het veen,
letterlijk het werk van oudere generaties uitbouwden
De punter van Thabor
Theo ten Anscher (RAAP)
De Nederlandse Gasunie legt momenteel een gastransportleiding aan van Grijpskerk in
Groningen tot Medemblik in Noord-Holland. Het grootste deel van het tracé ligt in
Fryslân. Voorafgaande aan de aanleg heeft RAAP archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Eén van de meest tot de verbeelding sprekende ontdekkingen is een scheepswrak (afb.
30). Het lag in een met klei opgevulde geul nabij het voormalige klooster Thabor, tussen
Sneek en Tirns. Het wrak is in opdracht van de Gasunie door RAAP samen met een
scheepsarcheoloog en de bedrijven BIAX (houtonderzoek) en RING (jaarringenonderzoek) onderzocht.
Het betreft een punterachtig scheepje van ongeveer zeven m lang en maximaal
1,5 m breed. De planken zijn van eikenhout en elzenhout. Op enkele planken zijn
merktekens aanwezig. De bodem bestaat uit drie vlakke planken. Elke wand is uit twee
overnaads bevestigde planken opgebouwd. De bovenrand is zowel aan de binnen- als
aan de buitenkant versterkt met boorden van gespleten rondhout (es). De bodemplanken zijn met elkaar verbonden door rechte spanten van essen-, eiken- of elzenhout.
Knievormige spanten, ‘kromhoutspanten’, zijn gebruikt om de wanden aan de bodem
te bevestigen. Alle kromhoutspanten zijn van wilg. De spanten en planken zijn aan
elkaar verbonden door pennetjes van eik, es of wilg. In de pennetjes zaten wigjes van
eikenhout. Om het bootje waterdicht te maken, waren alle naden gebreeuwd met mos.
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30 Detail van het punter-achtige scheepje, gevonden nabij (Klooster) Thabor (foto T. ten Anscher,
RAAP, Drachten)

De Vrije Fries 87 (2007) 265-???
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Het mos werd afgedekt door zogenaamde moslatten, van gespleten essenhouten
staken en met metalen krammetjes vastgezet.
Op grond van dendrochronologisch onderzoek verricht aan twee eikenhouten
planken zijn de betreffende bomen rond 1180-1190 gekapt. Het bootje zal dan ook laattwaalfde eeuws zijn. Daarmee is het het oudste scheepje dat tot nog toe in Friesland
ontdekt is. Uit het jaarringenonderzoek blijkt bovendien dat de ene plank uit
Denemarken afkomstig is, en de andere uit Noord-Duitsland. Het bootje dat niet zeewaardig is en daarom wel lokaal in Fryslân gemaakt zal zijn, bestaat dus gedeeltelijk uit
importhout. Vergelijkbare middeleeuwse voorbeelden uit de rest van het land zijn op
de vingers van één hand te tellen.
In de loop van 2007 zal het rapport over deze vondst klaar zijn. Ondertussen liggen
de houten onderdelen in het Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater
Archeologie in Lelystad voor lange tijd in een conserveringsbad. Over ongeveer anderhalf jaar kan het hout teruggebracht worden in de oorspronkelijke vorm, waarna het
bootje gerestaureerd kan worden. Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek zou het te
zijner tijd graag in de collectie op willen nemen.
Sloten uit de IJzertijd en de Maartensdijk nabij Pophorne
Gilbert Hofstra
Maandag 26 juni 2006 kreeg schrijver dezes een telefoontje van Annelies Vreeken van
de gemeente Sneek dat er in het gebied Harinxmaland een ruilverkaveling plaatsvond.
Bij een bezoek aan het terrein bleken er inderdaad nogal wat graafwerkzaamheden te
zijn uitgevoerd en wel ter hoogte van de terp Pophorne. Een aantal oude sloten was
gedempt en nieuwe gegraven. In dit gebied bevindt zich ook een deel van de oude
Maartensdijk, waarvan de resten inmiddels al geëgaliseerd waren. De nieuwe sloten
gaven wel een mooie kans om eens goed te kijken naar het verloop van de dijk en
mogelijke oudere sloten in het gebied. Zo werd er vermoed dat er vlak voor Pophorne
een afsplitsing van de dijk in de richting van Tirns gaat. Van een afsplitsing was niets te
vinden, deze moet dus elders gezocht worden. De Maartensdijk in de richting van
Pophorne was echter wel duidelijk zichtbaar. In het dijktracé werd een groot aantal
vondsten gedaan bestaande uit kogelpot- en Pingsdorfscherven, botfragmenten en
stukken van kloostermoppen. Onder in een van de nieuwe sloten was een aantal
oudere in het veen ingegraven sloten zichtbaar, die afgedekt zijn door de Middelzee en
dus dateren van voor de twaalfde eeuw. Het gaat hier vermoedelijk om de resten van
een verkaveling uit de Romeinse IJzertijd zoals die ook is aangetoond in een booronderzoek door RAAP (Aalberberg 2006a en b). De sloten lijken met een kleine afwijking in noordelijke richting te lopen.
Twee terpen in De Hemmen
Natasja Lubbers (Grontmij)
De gemeente Sneek is voornemens om het industrieterrein De Hemmen in westelijke
richting uit te breiden. Ter voorbereiding hiervan heeft RAAP in 2003 en 2004 in het
plangebied een booronderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn, op de plaats waar tot in
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historische tijd boerderijen hadden gestaan, twee archeologische vindplaatsen aangetroffen (vindplaats 2 en vindplaats 1+5, waarop overigens nog steeds een boerderij
staat). Aan de hand van aardewerkvondsten zijn beide vindplaatsen te dateren in de
late IJzertijd/Romeinse IJzertijd en de Middeleeuwen. Delen van de vindplaatsen
werden als archeologisch waardevol gekenmerkt, andere delen leken minder waardevol of deels verstoord. Om te kunnen bepalen in welke omvang de vindplaatsen
ingepast dienden te worden, was een proefsleuvenonderzoek nodig. Grontmij heeft dit
waarderend proefsleuven onderzoek uitgevoerd van 8 tot en met 23 februari 2006.
Op vindplaats 1+5 langs de huidige toegangsweg naar de boerderij werd een zuidwest-noordoost georiënteerde proefsleuf aangelegd (put 1). Bij het aanleggen van de
vlakken bleek dat het originele profiel in het meest zuidelijk deel van de put ernstig
verstoord is. Deze verstoringen dateren vanaf de zeventiende eeuw. In alle vlakken zijn
sporen waargenomen uit de periode Late IJzertijd/Romeinse IJzertijd. Datering was
mogelijk aan de hand van aardewerkvondsten. Daarnaast is zowel in de vlakken als in
het profiel een terplaag aangetroffen die uit deze periode dateert. De terplaag is geheel
onverstoord en bevat zeer veel aardewerkscherven. Een hoger in het profiel gelegen
terplaag kon aan de hand van 14C-dateringen eveneens in de periode Late IJzertijd/
Romeinse Tijd worden gedateerd. Het ligt onder de top van het Pre-Tinga gelaagd
complex (Tingakleitje) en is daarmee ouder dan 65 AD. In deze periode start de
vorming van het Pre-Tinga complex waarbij de flanken van de terp worden overspoeld.
Waarschijnlijk is een vroeg-middeleeuwse ophogingslaag aanwezig direct op de
toplaag van het Pre-Tinga gelaagd complex. Er zijn echter geen dateerbare vondsten
en/of sporen in gedaan. De dichtheid van sporen en vondsten wijst erop dat bewoning
van deze terp in de eerste fase het meest intensief was.
Op vindplaats 2 werden twee elkaar kruisende proefsleuven aangelegd. In put 2
(noordwest-zuidoost georiënteerd) zijn in de vlakken sporen waargenomen die te dateren
zijn in de periode Late IJzertijd/Romeinse IJzertijd en de Middeleeuwen. Daarnaast is in
een deel van de put een middeleeuwse terplaag waargenomen. Put 3 (zuidwest-noordoost
georiënteerd) bevatte weinig dateerbare sporen. In het meest noordoostelijk deel van de
put bevonden zich een stenen vloertje, een muurtje of fundering, meerdere puinbanen en
een donker gekleurde baan met puin. Deze sporen houden verband met de achttiendeeeuwse bewoning op het terrein. Hoewel er in beide putten op grote diepte een onverstoorde laag is waargenomen waarin aardewerkscherven uit de Late IJzertijd/Romeinse
tijd voorkomen, zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een terp
uit deze periode. De vondstlaag betreft een natuurlijke afzetting, geen antropogene
ophoging. Mede door het ontbreken van nederzettingsgerelateerde sporen lijkt het niet
waarschijnlijk dat deze vindplaats in genoemde periode bewoond is geweest. Botanisch
onderzoek duidt op brakke omstandigheden. De diepte van de laag met aardewerkvondsten en de extreme vochtigheid van het gebied doen vermoeden dat de vondsten zich niet
in situ bevinden, maar zijn verspoeld. Middeleeuwse bewoning is er wel geweest. Er is een
cultuurlaag zichtbaar in de profielen waarin aardewerkscherven uit deze periode (kogelpotaardewerk) zijn gevonden. Deze laag gaat ongeveer in het hart van het onderzochte
terrein over in een terplaag en is in beide putten zichtbaar. Er is in deze periode graan

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

14-12-2007

10:28

Archeologische kroniek van Fryslân 2005 en 2006

Pagina 267

267

verbouwd. Verder is er een tweede middeleeuwse ophogingslaag aanwezig die deels over
de eerste terplaag ligt en die zich naar het zuidoosten toe uitbreidt. Doordat de twee
sleuven haaks op elkaar zijn geplaatst kon de omvang van de terp worden vastgesteld op
13 meter bij 40 meter. Gezien de omvang gaat het vermoedelijk om een huisterp. Tevens is
een aantal aan bewoning gerelateerde sporen aangetroffen (waterputten).
TYTSJERKSTERADIEL 2005
Op zoek naar middeleeuws Hurdegaryp
Klaas Henstra
In 2005 werd aan de Zomerweg nummer 3 te Hurdegaryp een boerderij afgebroken.
Het schuurgedeelte dateerde uit 1892; het woongedeelte was in 1956 vernieuwd.
De boerderij bestond al in het begin van de negentiende eeuw, de toenmalige eigenaar
is zelfs bij naam bekend. Het is zeer wel denkbaar dat de boerderij een nog oudere
voorganger heeft gehad. De Zomerweg bevindt zich bovendien in het gebied van de
tweede middeleeuwse ontginningsfase van Hurdegaryp, die rond 1200 een aanvang
nam. Al met al waren vondsten uit de periode 1200-1800 dan ook niet uitgesloten.
Drie leden van de WAS’94 (Werkgroep Archeologie Streekmuseum, Burgum)
hebben het terrein bij de afbraak van de boerderij nauwlettend in het oog gehouden.
Aanvankelijk werd weinig resultaat geboekt, maar uiteindelijk werd in het zuidwestelijk
deel van het terrein een interessante ontdekking gedaan, toen op een diepte van één
meter onder het huidige maaiveld een deel van een oude fundering aan het licht kwam.
Deze fundering met een maximale breedte van 80 cm maakte deel uit van een gebouw
uit de achttiende, mogelijk zelfs zeventiende eeuw. Onder de losse vondsten bevond
zich ook enig middeleeuws materiaal: een complete daklei en menselijk botmateriaal
dat afkomstig is van het voormalige kerkhof aan de Zomerweg.
Een sarcofaagdeksel uit Gytsjerk
Klaas Henstra
Op 21 november 2005 is tijdens het delven van een graf naast de hervormde kerk aan de
Canterlandse weg te Gytsjerk een groot fragment van een sarcofaagdeksel gevonden.
In gezelschap van uitvaartverzorger Bram Joustra troffen de grafdelvers Jan Jilderda en
Hessel Dijkstra het fragment aan op een diepte van circa één meter beneden maaiveld.
Volgens de grafregisters is hier in 1889 Janke Westra begraven. Het sarcofaagdeksel stak
enigszins uit boven haar kist en lag niet in situ.
Sarcofagen en sarcofaagdeksels werden in de elfde en twaalfde eeuw vervaardigd in
het Duitse middelgebergte. Een groeve in de buurt van de steden Trier of zelfs Kassel komt
gezien de donkere kleur zandsteen wellicht in aanmerking. Noordelijker, in de buurt van
Bentheim, werd ook zandsteen gedolven, maar de kleur hiervan is geliger. Na vervaardiging in de groeve werden de sarcofagen en hun deksels over water naar Nederland
vervoerd, waarbij Kampen, Deventer en Utrecht als stapelplaatsen fungeerden. De sarcofagen en de deksels waren niet alleen luxe-goederen, maar dienden ook zeer praktische
doeleinden. In de Middeleeuwen werden kerkhoven geteisterd door wolven, die het had-
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den voorzien op de lijken van de overledenen. De wolven groeven de graven, bestaande
uit boomkisten of planken, op en deden zich te goed aan de doden. Vanzelfsprekend
wilden de meer gegoeden dit lot na hun dood niet ondergaan. Zij vonden een oplossing in
het ingraven van sarcofagen of het metselen van steenkisten van tufsteen. De sarcofagen
en steenkisten werden afgedekt met een zandstenen deksel. Koos een welgestelde, een
edelman of een geestelijke, voor een sarcofaag, dan kon hij aan het einde van zijn leven
besluiten om persoonlijk naar een van de genoemde stapelplaatsen te gaan om er zelf een
stenen doodskist uit te zoeken. Na een bijzetting was het lichaam in zeer korte tijd vergaan
en kon de sarcofaag worden hergebruikt. Mogelijk ging dit hergebruik vele honderden
jaren door.
Bij het onderzoek te Gytsjerk is ter plaatse een flink aantal tufstenen gevonden, zodat
het mogelijk is dat de deksel ooit een steenkist heeft afgedekt. Deze moet al bij eerdere
begravingen zijn vernield, waarbij de resten aan de kant zijn gelegd. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is het feit dat de meeste tufstenen heel zijn; slechts enkele zijn gebroken.
Een andere mogelijkheid is, dat de tufstenen afkomstig zijn van de in de negentiende eeuw
afgebroken kerktoren. Volgens Jan Schotanus en Durk Laverman zou deze toren mogelijk
aan de zuidkant van de kerk, waar ook de huidige vondst is gedaan, hebben gestaan.
Maar hoe het ook zij, het restant van dit deksel is boven water gekomen en was tot
nog toe niet bekend. Het meet 114 x 92 x 13 cm. Het oorspronkelijke midden van het
deksel, nu de onderzijde van het fragment, had een breedte 80 cm. De oorspronkelijke
lengte zal circa 200 en maximaal 230 cm hebben bedragen. Het deksel toont een
dubbele lijst, waarvan de buitenste lijst in de hoeken voorzien is van kwartcirkels.
Op het middenveld staat een enkele kromstaf met de krul naar rechts. Aan de staf
bevindt zich een enkel kruis. De velden in de lijsten zijn fraai gefrijnd met een dubbele
frijnbeitel. Het dekseldeel ziet er vrij ongeschonden uit.
In het verleden werd wel eens gedacht dat de kromstaf een zogenoemde abtsstaf
was, maar dit is onjuist. De staf symboliseert een strofe uit Psalm 23: Al ging ik ook in
een dal der schaduwe des doods, ik zoude geen kwaad vreezen, want gij zijt met mij; uw
stok en uw staf, die vertroostten mij (Onberijmde uitgave 1855).
Er zijn inmiddels vele sarcofagen en deksels teruggevonden in Tytsjerksteradiel.
In geen enkel geval zijn kist en deksel tezamen gevonden. Versieringen op kisten en
deksels komen veelvuldig voor, een versiering zoals aangetroffen op het deksel van
Gytsjerk is echter tot nog toe in Noord-Nederland niet aangetroffen. Een deksel uit
Hoorn (NH), dat zich nu bevindt in het Westfries Museum aldaar, benadert – qua
versiering – het Gytsjerkster exemplaar nog het meest. De enige verschillen zijn dat niet
de buitenste, maar de binnenste lijst is voorzien van kwartcirkels en dat het kruis hier
ontbreekt.
IJzertijdvondsten ten westen van Suwâld
Klaas Henstra
In de jaren 1995-1998 is de WAS’94 zeer actief geweest bij het bergen van vondsten van
een voormalige veenterp ten westen van Suwâld. Het gevonden aardewerk dateerde uit
de periode 1000-1200. Een Angelsaksische kom was zelfs nog enkele eeuwen ouder
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(begin vierde eeuw). De veenterp is inmiddels door zandwinning geheel verdwenen.
In 2005 werd een perceel ten noorden van de veenterp geschikt gemaakt voor zandwinning. Daartoe werd eerst de zode verwijderd. Onder de zode werden 92 scherven uit de
Romeinse tijd gevonden. De scherven dateren hoogstwaarschijnlijk uit de tweede en
derde eeuw na Chr. De scherven kunnen worden onderverdeeld in: vier randscherven,
drie bodemscherven en 85 wandscherven. Afwijkend zijn twee wandscherven van
Pingsdorf-aardewerk uit de elfde en twaalfde eeuw.
De vondst van al dit materiaal is voor dit gebied overigens niet opmerkelijk.
Nader onderzoek zal duidelijk moeten maken of de veenterp zich ook in noordelijke en
westelijke richting heeft uitgestrekt. Een tweede vraag is of dit gebied ook in de
Romeinse tijd al bewoond werd, of dat de scherven hier op een andere wijze terecht
zijn gekomen.
TYTJERKSTERADIEL 2006
Munten vergaan in de bodem rond Burgum
Klaas Henstra
Ten westen van Berchhiem werd in het voorjaar van 2006 een nieuwe ontsluitingsweg
aangelegd. Tevens werden enkele vijverpartijen uitgegraven. Het hierbij aangetroffen
aardewerk dateert uit de zeventiende tot negentiende eeuw. De meeste scherven zijn
echter afkomstig uit de beginperiode. Mogelijk werd het gebied in die tijd voor het eerst
in gebruik genomen. Hetzelfde geldt voor het centrum van Burgum, waar eveneens
sprake is van een eerste bewoning rond 1600. In die jaren groeiden Burgum-west en
Burgum-oost snel naar elkaar toe en ontstond de infrastructuur van Burgum-centrum
zoals wij die nu kennen. Dit overigens behoudens enige wijzigingen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw.
Er werden twee munten gevonden, die de datering van het aardewerk ondersteunen. Meestal is het andersom! De oudste munt is een zogenaamde ‘Double Tournois’,
een koperen munt geslagen op naam van de Franse koning Lodewijk XIII (1610-1643).
De tweede munt is een duit geslagen door de provincie Gelderland in het jaar 1759.
Over het algemeen is de kwaliteit van koperen munten uit de bodem de laatste tientallen jaren slecht tot zeer slecht en met deze munten is het niet anders. Zware bemesting
en mogelijk ook mest-injecties, zoals de laatste jaren toegepast worden, is funest voor
de kwaliteit van ons bodemarchief. Van de koperen munten resteert meestal niet meer
dan een dun muntplaatje, waarop numismatische gegevens vrijwel niet meer te lezen
zijn.
De poort en een daktegel van Haersma-State te Eastermar
Klaas Henstra
Op het terrein van Haersma State zijn in het verleden nogal wat grondsporen en
archeologische zaken te voorschijn gekomen. De aangetroffen funderingen van het
eerdere poortgebouw moeten hier zeker nog even worden gememoreerd. De juiste
plaats van die fundering met gebouw werden eerst in meer noordelijke richting
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gezocht. Het werk van de WAS’94 heeft de definitieve plaats (meer in zuidelijke
richting) opgeleverd.
De eigenaar van het terrein meldde ons in de herfst van 2005 dat hij van plan was
de gracht op te schonen. Vanzelfsprekend gaven wij acte de présence op het moment
van uitvoering. Onder de vondsten bevond zich een complete middeleeuwse daktegel
(26,0x17,7x1,5 cm) van de eerdere state uit de vijftiende eeuw, een grote aardewerken
pot uit de achttiende eeuw en twee flessen uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Steentijdvondsten te Eastermar
Meindert Ley
In de winter en voorjaarsmaanden bezocht schrijver dezes in de omgeving van Eastermar een aantal sites uit de Steentijd. Op deze plaatsen werden verschillende artefacten
geraapt die dateren uit het Mesolithicum, ca. 5000 voor Chr. (afb. 31). Op één van de
sites dateren de vondsten uit het Paleolithicum. De vondsten bestaan uit spitsjes voor
pijlbewapening, krabbers voor het bewerken van huiden, boortjes, stekers voor het
kerven van botten, spanen voor het snijden van vlees en verder veel bewerkingsafval in
de vorm van kernstenen en afslagen. Dit alles is gemaakt van vuursteen in allerlei kleurvariaties.
De toekomst voor de stenenzoekers is somber daar de boeren op de zandgrond
hun maïsvelden, in de toekomst, verplicht in moeten zaaien (groenbemesting) om de
stikstofopname in de grond te bevorderen. Door de zachte winters groeit het gewas
zeer snel wat het zoeken ernstig belemmert.
Een stookhut en leemwinputten aan de Damsingel te Sumar
Klaas Henstra
Aan de Damsingel in Sumar, tegenover het bedrijf Sonac, werden in de zomer van 2006
werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van genoemd bedrijf. Langs de Damsingel
reed voorheen de tram Dokkum-Drachten. Van dit spoor kwamen veel bielzen tevoorschijn, waarin handgesmede, vierkante spijkers zaten. Op genoemd terrein stond
eerder (sinds circa 1880) een tolhuis. Dit tolhuis heeft geen voorganger gehad. Van de
fundering van dit gebouw werd de stookhut getraceerd. De lengte van de fundering was
130 cm; de totale breedte bedroeg nog 70 cm, met als uitbouw een spoelplaats van
52 bij 42 cm. Het metselwerk, bestaande uit gele stenen met een formaat van
23,5x11,0x5,0 cm, was op enkele plekken nog drie stenen hoog. Aan de wegzijde
bevond zich een zogenoemde pompput. De houten pomp bleek nog voor een groot
deel intact. De put was opgemetseld met eveneens gele stenen van hetzelfde formaat
als die van het huis en zal gelijktijdig met de woning zijn aangelegd. Het gevonden
aardewerk komt in leeftijd overeen met de bebouwing: het laatste kwart van de negentiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw.
In zuidelijke richting (aan de rondweg) waren ook enige sporen zichtbaar.
Hier werd onder meer een aangepunt paaltje (35,0x5,0x4,0 cm) aangetroffen, waarvan
de functie onduidelijk is. Bijzonder is de vondst van acht bij elkaar gelegen gelijksoortige dijbeenbotjes in lengte variërend van 6,0 tot 7,0 cm. Van welk dieren deze botjes
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afkomstig zijn, moet nog worden uitgezocht. Opmerkelijk waren ook enkele grotere
rechthoekige sporen op een diepte van circa één meter. Er waren hier kuilen in de
leemgrond gegraven, die later weer opgevuld zijn met teeltaarde. De leem uit de kuilen
is mogelijk gebruikt voor vloeren in boerderijen. Een deel kan ook zijn gebruikt voor het
aansmeren van lekke kachels. Bij onderzoek in 1994 – in oostelijke richting – waren al
eerder dergelijke leemwinningsputten ontdekt. Toen werd vastgesteld dat deze putten
een datering uit de Late Middeleeuwen zouden kunnen hebben. De huidige putten zijn
mogelijk jonger.

31 De mesolithische mesjes, spitsen en krabbers uit Eastermar (foto: Meindert Ley, Leeuwarden)
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Een tweede gasleiding door het bodemarchief van Tytsjerksteradiel
Klaas Henstra
In juli 2006 werd een begin gemaakt met de aanleg van een tweede gastracé vanuit de
provincie Groningen (Grijpskerk) naar Engeland. Dit tracé loopt dwars door de
gemeente Tytsjerksteradiel. Meerdere keren werden percelen, waarvan juist de bouwvoor was verwijderd, bezocht om zo een goed overzicht te krijgen van de ondergrond
van een omvangrijk gebied.
Rond 11 september kwam een gebied bij Eastermar aan snee. Het betrof percelen
tussen de Borstlaan in het noordoosten en de Lits in het westen. Rond de Borstlaan zijn
meerdere mesolithische sites bekend en de verwachtingen waren om die reden hooggespannen. Het toeval wilde dat er geen percelen werden aangesneden met vondsten
uit de Steentijd. Ook uit andere perioden werd er nauwelijks materiaal aangetroffen.
Op plaatsen waar het keizand nagenoeg aan de oppervlakte komt, waren enkele
kleine keien en een kleine hoeveelheid glaciale vuursteen te vinden. Het aardewerk
betrof slechts enkele fragmenten met een datering uit de negentiende en de eerste helft
van de twintigste eeuw.
Uit geologisch oogpunt is er echter nog wel een opmerkelijk fenomeen te melden.
In het gebied rond de Borstlaan was de dikte van de bouwvoor nagenoeg zo’n veertig
centimeter. Dit komt overeen met eerdere waarnemingen. In de richting van de
Achterwei neemt de dikte af. Bij de Achterwei is deze laag nog slechts een centimeter of
twintig. Ter plaatse van het laatste deel van de Achterwei naar de Lits, en met name het
deel aan de Lits, verwachtten wij veen aan te treffen. Tot onze verbazing liep de
zandrug (vermengd met enig leem) helemaal tot aan de Lits door. De Lits is een
voormalige veenrivier en van veenrivieren in onze omgeving is bekend dat zij soms
honderden meters breed waren. Uit de huidige waarneming blijkt dat de Lits die
breedte hier niet kan hebben gehad, of althans niet op de waarnemingslocatie kan
hebben gestroomd.
IJzertijdvondsten nabij Earnewâld
Klaas Henstra
In september 2006 werden ten oosten van Earnewâld aardewerkscherven gevonden.
De meeste scherven dateren uit de tweede en derde eeuw. In totaal werden vijf randscherven en 63 wandscherven geteld. Maar er werden ook zeven kogelpotscherven uit
de twaalfde en dertiende eeuw geborgen, alsmede een fragment van een maalsteen
afkomstig uit het Eifelgebergte. Op grond van deze jongere bijmenging mag worden
aangenomen dat de IJzertijdscherven op deze plaats zijn terechtgekomen bij de
aanvoer van terpaarde. Deze activiteit vond plaats in de periode 1840-1945, toen men
de schrale bodem van Earnewâld en omgeving met terpaarde verrijkte.
Waarnemingen op het terrein van de voormalige Bennema State
Klaas Henstra
Zorgcentrum Bennema te Hurdegaryp staat op het terrein van de voormalige
Bennema State. In 2006 werd het aan de noord-oostzijde uitgebreid, waartoe de
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woning ten oosten van het centrum werd afgebroken. Bennema-state werd circa 1661
gesticht door de Leeuwarder koopman Jelmerus Bennema. De state met omringende
tuin, bos- en vijverpartijen, alsmede bouw- en weiland werd tot 1953 particulier
bewoond. De laatste bewoner was Pieter Gerrits Bontekoe. Een kadastrale kaart van
1892 geeft een overzicht van de vroegere perceelsindeling. Op de kaart staat ook een
molenerf vermeld maar dat heeft geen eigen kadasternummer meer, wat verklaard kan
worden door het feit dat de molen al in 1877 gesloopt was. De molen wordt al in 1832
genoemd, maar is zeker eerder gebouwd.
Bij het huidige onderzoek is van een molenfundering niets teruggevonden.
Klaarblijkelijk hebben de slopers alles rigoureus verwijderd. Aan de noordoostzijde
kwamen er moeilijk te interpreteren grondsporen aan het licht, die later, aan de hand
van een foto uit 1920 uit het gemeente-archief, vrij eenvoudig te duiden waren.
Het betreffende perceel bleek namelijk eerder de functie van moestuin te hebben gehad.
Tijdens de waarneming werden de volgende vondsten gedaan: middeleeuwse
kloostermoppen inclusief misbaksels, een zilveren vingerhoed uit de zeventiende
eeuw, musketkogels en lakenloden uit de zeventiende en achttiende eeuw, aardewerk
uit de achttiende en negentiende eeuw en achttien munten waaronder twee van zilver
uit de periode zeventiende tot twintigste eeuw. Aangezien de waarneming werd
verricht op een voormalig state-terrein was de verwachting dat onder de vondsten enig
luxe aardewerk en mogelijk ook glaswerk zouden zijn. Het onderzoek leverde echter
slechts roodbakkend, regionaal vervaardigd aardewerk op. Mogelijk is dit vaatwerk
afkomstig van de personeelsleden van de state.
WUNSERADIEL 2005
Een dansend mannetje in Witmarsum
Johan Koning
Op een veld buiten Witmarsum werd door Johan Bosma (De Wilgen) een groot
fragment van een wel heel bijzonder zilveren muntje gedetecteerd (afb. 32). Het heeft
een diameter van 12 mm en een dikte van één mm en blijkt een quinarius te zijn met de
afbeelding van een zogenaamd dansend mannetje. Determinering: type Scheers 57,
klasse II (determinatie: Wouter van der Brandhof, Nijmegen).
Bepaalde Keltische munten worden zelden in Nederland, laat staan in Friesland,
gevonden. Deze quinarius van de Germaanse stam der Ubii is er één van. De Ubii zijn
afkomstig uit de omgeving van Keulen. Er wordt wel aangenomen dat deze munten
vóór 69 na Chr. in de grond terecht zijn gekomen. Hoe komt nu zo`n muntje in
Friesland terecht? De Friezen hadden in die tijd nauwe (militaire- en handels)contacten met de Ubii en de Bataven. De munten kunnen dus als handelsgeld of zilverbuit
naar het Friese terpengebied zijn meegenomen. We weten dat munten in de Romeinse
tijd een lange tijd konden circuleren. Het muntje kan in latere eeuwen als amulet zijn
gedragen.
Van deze munten zijn er nu ongeveer nog geen twintigtal bekend, wat te maken zal
hebben met het feit dat ze zo moeilijk te detecteren zijn. De meeste zijn in en rond de
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32 De Keltische quinarius met de afgebeelding van een ‘dansend mannetje’ uit Witmarsum
(foto: Johan Bosma, de Wilgen)

Betuwe gevonden. Bij opgravingen in het Terpengebied zijn wel vaker enkele Keltische
munten aangetroffen, echter voor zover bekend niet van dit type. Eerder werd er in
Gaasterland al een bronzen Avacia muntje gedetecteerd (melding Dick Eekhof).
Deze Keltische munt kan daar verloren zijn, maar ook met aangevoerde terpgrond zijn
meegekomen.
WUNSERADIEL 2006
Zandstenen aangezicht uit Cornwerd
Hendrik de Jong
Van Architectenbureau Kylstra&Brouwer te Beetsterzwaag kwam het verzoek om gedurende een dag de graafwerkzaamheden te volgen die nodig waren voor de plaatsing van
een ondergronds reservoir aan de voet van de toren van de Hervormde Kerk te
Cornwerd. Al in 1895 waren er, eveneens tijdens graafwerk bij deze toren, enkele in
rood zandsteen gebeeldhouwde delen van waarschijnlijk een vijftiende-eeuws
sacramentshuis gevonden. Twee stukken bevinden zich in het kerkmuseum te Janum,
een ander in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.
Op 3 mei 2006 werd de grond met een graafmachine verwijderd. Uit deze grond konden
een dertigtal vondsten geborgen worden, waaronder diverse middeleeuwse bouwfragmenten van gele en rode kloostermoppen, dakpannen en tufsteen. Verder scherven
van kogelpotten en Duits steengoedaardewerk. Ook uit de Nieuwe Tijd kon een aantal
aardewerkfragmenten geborgen worden.
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De meest opmerkelijke vondst was (opnieuw) een stuk rode zandsteen. Net als beide
delen in Janum, bevat ook dit stuk het aangezicht van een man. De slijtage van een deel
van het stuk is mogelijk in het verleden veroorzaakt tijdens hergebruik als vloersteen.
WYMBRITSERADIEL
Een verspoelde steentijdnederzetting nabij Woudsend
Eric Lohof (ADC)
In opdracht van de provincie Friesland heeft ADC/ArcheoProjecten van 22 augustus tot
en met 8 september 2006 een inventariserende verkennende opgraving in de vorm van
acht proefsleuven in het tracé van de voorgenomen rondweg ten oosten van Woudsend
uitgevoerd. Een voorafgaand booronderzoek, dat in het vroege voorjaar van 2006 door
RAAP Archeologisch Adviesbureau is gedaan, had fragmenten houtskool, verbrand bot,
leem, vuursteen en aardwerk opgeleverd. Deze vondsten bevonden zich in de top van
een opduiking van dekzand, die ter plaatse weer door veen was afgedekt. De vondsten
wezen op een nederzetting, of in ieder geval activiteiten, in het Neolithicum.
In de proefputten zijn de bovengrond en de bovenkant van het veen machinaal
verwijderd. Vervolgens is in elke proefsleuf een dambord van vierkante meter vakken
uitgezet waarvan elke vierde vak in lagen van 5 cm dikte is gezeefd over een zeef met een
maaswijdte van 3 mm. Zodra in een gezeefde laag meer dan vier fragmenten aardewerk
en vuursteen aanwezig waren, werden ook de aanliggende vakken en de onderliggende
laag gezeefd. Deze werkwijze heeft uiteindelijk 817 fragmenten vuursteen opgeleverd.
Dit zou geen onaardig resultaat zijn, als niet 732 van deze fragmenten kleiner waren dan
5 mm en slechts vijf fragmenten groter dan 2 cm. Daarbij was een boortje, het enige
werktuig van de opgraving. De 31 aardewerkscherven waren grotendeels te klein voor
een determinatie. Acht zijn waarschijnlijk in de IJzertijd of Romeinse tijd en vijf in de
Middeleeuwen te dateren. De rest zou neolithisch kunnen zijn. Het laat zich aanzien
dat we hier het diepste restant van een horizontale vondstverspreiding hebben.
Grondsporen waren daaronder niet (meer?) aanwezig. Hoe is dit te verklaren?
Een analyse van de korrelgrootte van materiaal uit de top van het dekzand wees uit
dat de veronderstelde A-horizont ontstaan is door vermenging van twee natuurlijke
mengsels of een combinatie van sortering door water en wind. In het profiel was ook te
zien dat deze laag plaatselijk gelaagd was. Het gaat om een zgn. meerbodemsediment
waarin verslagen plantaardig materiaal, microdebitage en verspoeld dekzand is
opgenomen. We kunnen hier denken aan stroming, maar eerder nog aan golfslag.
Het dekzand duikt aan de noord- en westzijde van de vindplaats vrij snel naar beneden.
Op het verspoelde dekzandoppervlak is rietveen gegroeid.
De top van het oorspronkelijke dekzandprofiel is in ieder geval tot ver in de
inspoelings- (B)horizont verdwenen. De gebleekte laag die aanvankelijk voor een
uitspoelings- (E)horizont is gehouden blijkt de onderkant, een erosierestant, van de
B-horizont. Dit sluit aan bij het beeld van de landschappelijke situatie, een ‘verzopen’
dekzandlandschap waarin zich zeer waarschijnlijk tijdens de vernatting een veldpodzol
heeft ontwikkeld. Hoewel we nu dus wel iets weten over de omvang van de oorspron-
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kelijke vindplaats en de ligging op de rand van een dekzandophoging, is het restant
helaas niet behoudenswaardig en zal er geen verder onderzoek plaatsvinden.

m
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer
178ste verslag, over het jaar 2006
BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN BEATRIX

Inleiding
Naast de voortzetting van zijn reguliere activiteiten, zoals de uitgaven van Fryslân en
De Vrije Fries, de organisatie van een excursie en van enkele lezingen, alsmede de
financiële ondersteuning van een enkele culturele activiteit, vroeg de provinciale
besluitvorming over de bouw van een nieuw Fries Museum de nodige aandacht en
betrokkenheid van het Koninklijk Fries Genootschap (KFG). Als bruikleengever van een
aanzienlijk deel van de collectie van het Fries Museum staat het KFG niet afwijzend
tegenover de nieuwbouw. De definitieve instemming is echter afhankelijk gemaakt van
een nieuwe en passende invulling van het Eysingahuis. Bovendien heeft het KFG een
voorbehoud gemaakt met het oog op de zekerheden betreffende de toekomstige
exploitatie van het Fries Museum. In het verslagjaar kwam er nog geen duidelijkheid
over de toekomstige bestemming van het Eysingahuis. Het in november door Provinciale Staten genomen besluit maakte daarentegen wel duidelijk dat de provinciale
exploitatiesubsidie niet gebruikt mag worden voor investeringen in de nieuwbouw en
de inrichting daarvan. Deze voorwaarde heeft de instemming van het KFG met de
nieuwbouwplannen dichterbij gebracht.
Het bestuur
In januari werd wederom een brainstormavond belegd. Deze keer werd aandacht
besteed aan het teruglopende ledenaantal en de noodzaak om nieuwe leden te werven.
De huidige activiteiten werden kritisch tegen het licht gehouden en nieuwe ideeën passeerden de revue. Dit alles met als doel om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken.
Het bestuur kwam zeven keer bijeen. Tijdens deze vergaderingen vonden af en toe
gesprekken plaats met enkele ‘partners’ van het KFG, zoals met de redactie van de
Fryslân, de redactie van De Vrije Fries en met de webmaster Harm Nijboer.
Deze overleggen werden als vruchtbaar ervaren en de afspraken en ideeën worden
thans uitgewerkt.
Eind 2006 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
dr. Piet Hemminga (voorzitter / pr-commissie)
periodiek aftredend in 2009
mr. Siebe Swart (vicevoorzitter)
periodiek aftredend in 2008
Durk Osinga RA (penningmeester)
definitief aftredend in 2008
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mr. Heleen Varekamp-Vos (secretaris)
definitief aftredend in 2007
drs. Hugo ter Avest (lid / lezingencommissie)
definitief aftredend in 2010
drs. Teake Oppewal (lid /lezingencommissie)
definitief aftredend in 2009
drs. Frédérique van der Palm (lid / collectieperiodiek aftredend in 2009
registratiecommissie)
drs. Tjebbe de Jong (lid / website en prperiodiek aftredend in 2010
commissie)
Lourens Oldersma (lid)
periodiek aftredend in 2010
Anders dan eerder werd gemeld bleek het nog niet nodig om de collectieregistratiecommissie uit te breiden.
Subsidies
In 2006 werd € 250 bijgedragen aan het project ‘Mei pionierslearzens tekenje ik Ljouwert op ’en nij’ van de stichting KEU. Het gaat hier om een uitgave van een DVD en een
CD over de Leeuwarder stadsdichter Arjan Hut. Tevens werd een bedrag van € 500 toegezegd als bijdrage aan een uitgave over de toneelkostuums van Hadewych ten Berge.
Helaas kon maar op enkele verzoeken positief worden gereageerd en moesten verschillende subsidieaanvragen worden afgewezen. Nog steeds is het zo dat de financiële
reserve, waaruit de bijdragen worden gefinancierd, onvoldoende ruimte biedt om meer
aanvragen te honoreren.
Lezingen
Op 28 maart verzorgde drs. Joost Schokkenbroek, conservator van het Nederlands
Scheepvaartmuseum te Amsterdam, in het Hannemahuis te Harlingen een lezing met
de titel ‘Een warme band met een koud gebied. Friesland en de negentiende-eeuwse
Nederlandse walvisvaart.’ Voorafgaand aan de lezing kon men genieten van een
‘arctisch’ buffet. Het was de eerste keer, dat rondom een lezing een dergelijke activiteit
werd georganiseerd.
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering hield bestuurslid drs. Teake
Oppewal een lezing over het pas verschenen en mede onder zijn redactie tot stand
gekomen, boek Zolang de wind van de wolken waait, de geschiedenis van de Friese
literatuur.
Op 29 juni gaf drs. Marlies Stoter, conservator kunstnijverheid van het Fries
Museum, een lezing over de jubileumtentoonstelling ‘Tsjoch!’. Daarna werd de
tentoonstelling bezocht. In het museumcafé konden de deelnemers onder het genot
van een – door het KFG aangeboden – glaasje wijn ervaringen met elkaar uitwisselen.
Op 14 november gaf Frits Boersma in Harlingen een lezing over ‘Caspar, de stenen
man’, naar aanleiding van het door hem geschreven boek met dezelfde titel. Deze keer
konden de deelnemers van tevoren eten in strandpaviljoen ’t Zilt, honderd meter
verwijderd van het beeld van de Stenen Man. Zowel voor de lezing als voor het eten was
veel belangstelling.

32IO66_DeVrijeFries_2007_Binnenwerk

Koninklijk Fries Genootschap

14-12-2007

10:28

Pagina 279

279

Het idee om de deelnemers bij lezingen iets méér te bieden dan alleen de lezing, werd
in 2006 nader uitgewerkt. Na een aarzelend begin lijkt dit experiment een succes te
worden.
Excursie en excursiecommissie
Op 23 september vond de eendaagse excursie naar Sögel en Osnabrück plaats. In Sögel
werd het laat-barokke jachtslot Clemenswerth bezocht. In Osnabrück was het FelixNussbaum-Haus van de architect Daniel Libeskind het doel van de reis. Het was een
boeiende excursie van contrasten, waaraan ongeveer 50 personen deelnamen.
De excursiecommissie bestaat thans uit dr. Sipke Feenstra, drs. Hotso Spanninga,
drs. Peter Karstkarel en drs. Piter van Tuinen.
De collectieregistratiecommissie
Bestuurslid Frédérique van der Palm voerde enkele gesprekken met drs. Saskia Bak van
het Fries Museum. Het belangrijkste onderwerp was (uiteraard) de stand van zaken en
de voortgang van de collectieregistratie. De registratie ligt op schema, zodat dit project
in de tweede helft van 2007 zal zijn voltooid, waarna de procedure ten aanzien van het
‘ontzamelbeleid’ volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten kan worden gestart.
Over dit ontzamelbeleid zal begin 2008 tussen het KFG en het Fries Museum goed
bestuurlijk overleg moeten plaatsvinden.
Fryslân en De Vrije Fries
De nieuwe lay-out van de Fryslân werd in het algemeen positief ontvangen. Tussen
bestuur en redactie vond overleg plaats. Onderwerpen van gesprek waren de afstemming ten aanzien van de plaatsing van bestuurs- en commissiemededelingen en de
inhoud van het blad. Wat dit laatste item betreft zal in de toekomst verdere gedachtenwisseling plaatsvinden.
De redactie bestond in 2006 uit de heren Meindert Schroor (hoofdredacteur), Kerst
Huisman, Martha Kist, Hans Mol en Marlies Stoter, die Evert Kramer opvolgde.
De eindredactie was in handen van Klazien Schroor-Dijkstra.
Wat later dan gewoonlijk verscheen in december 2006 het 86e deel van het jaarboek
De Vrije Fries. Het anders ook al fraai uitgegeven boek is deze keer voorzien van
een kleurkatern, hetgeen vooral de kwaliteit van de illustraties bij het artikel over Jan
Mankes zeer ten goede komt. De verscheidenheid aan artikelen is groot. Zowel kunstgeschiedenis als archeologie en geschiedenis komen aan bod. De kwaliteit van de
artikelen is hoog. De redactie is weer in staat geweest een boek te maken dat helemaal
bij het KFG past.
De redactie bestond uit de heren Goffe Jensma (voorzitter), Derk Jansen (secretaris), Johan Frieswijk (eindredacteur), Piet Bakker, Otto Knottnerus en Gilles de Langen.
Han Nijdam is bereid gevonden in de toekomst de redactiegelederen te versterken.
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Website
In 2006 werd de website ongeveer 115 keer per dag bezocht. Dit betekent een kleine
teruggang ten opzichte van de voorgaande jaren. In dit verslagjaar is een eerste aanzet
gegeven om de website aantrekkelijker en meer up to date te maken. De navolgende
plannen en ideeën worden thans nader uitgewerkt:
1. de indeling en opmaak van de website worden aangepast
2. er zal meer nadruk worden gelegd op de verstrekking van actuele informatie
3. de toegangen tot de periodieken zullen een meer interactieve interface krijgen
4. er zullen koppelingen worden gemaakt met de gescande artikelen uit De Vrije
Fries die via www.wumkes.nl op internet beschikbaar zijn.
Andere ontwikkelingen zijn nog onderwerp van beraad. De beheer(s)baarheid van de
website is en blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Het (nieuwe) Fries Museum
In januari sprak het bestuur met leden van de Initiatiefgroep: de heren Pieter Tichelaar,
Jasper de Goede en Regnerus Steensma. Deze groep is met name bezorgd over het
behoud van de de Friese geschiedenis en cultuur in een toekomstig (n)FM en over de
toekomst van de deels historische gebouwen aan de Turf- en Tweebaksmarkt. Standpunten werden uitgewisseld en zijdens het bestuur is aangegeven welke beperkte
rol/bevoegdheid het KFG ten deze heeft.
In het verslagjaar hebben diverse overleggen plaatsgevonden met onder meer
Gedeputeerde Bertus Mulder, de raad van bestuur van het FM en de voorzitter van de
stichting De Kanselarij. Verder had de voorzitter enkele keren contact met de media.
Ledenbestand
In totaal konden 49 nieuwe leden worden ingeschreven. Daar staat tegenover, dat het
lidmaatschap van in totaal 92 leden werd beëindigd. Er werden 67 opzeggingen
ontvangen; 25 leden zijn in het verslagjaar overleden. Het huidige ledenaantal bedraagt
1531.
Nieuwe leden
Roger Abbring (Appingedam), C. Bakker (Arnhem), J.D. Bierma (Holwerd), Y. de Boer
(Veenwouden), E. Boersma (Franeker), H. Boersma (Akkrum), F. Boersma (Oudwoude), J.H. Bosch (Amstelveen), R. de Bruin (Groningen), Ernst Bruinsma (Grou),
Coutts Nijhof International (Rijswijk), Deloitte (Leeuwarden), M. Douma (Vlieland),
M.J. Elzinga (Leeuwarden), Fach friesische Philologie der CAU (Kiel, Duitsland),
F. van der Geest (Leeuwarden), D.F. van Giffen (Baarn), J. de Goede (Drachten),
mw. A.K.J. van der Goot (Sloten), T. de Graaf (Paterswolde), J.B. Haitsma (Uithoorn),
mw. R.J.S. Hamburger (Meppel), Haro Hielkema (Leiderdorp), J.H. Holsbrink
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(Hurdegaryp), Kees Hoogakker (Arnhem), T.F. Huitema (Den Haag), J.S. Huizinga
(Heerenveen), H. Jongsma van Dijk (Nieuw Roden), J.C. Kammenga (Oudenbosch),
A.G.J. de Koningh (Warns), Tom Kuipers (Bedum), Patrick Kuypers (Soest), H. van
der Mei (Beetsterzwaag), drs. H.J. Mulder (Leeuwarden), mw. A.W. Noordam (Beetsterzwaag), J.E. Oswald (Amsterdam), mr. Mark Postma (Groningen), R. Salverda
(Ljouwert), B.Ch. Sjollema (Zwitserland), J.H. ter Spill (Naarden), K. Sybesma (Almere),
Rein van ’t Veer (Amsterdam), A.T. Vos (Eestrum), H.G. de Vries (Schiermonnikoog),
B.D. Waltje (Buitenpost), Tjebbe A. Westendorp (Wageningen), G. Wierda (Vlaardingen), P. Willems Rotterdam) en E. Zietsma (Dokkum).

m
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Over de auteurs
Ypie I. Aalders MA studeerde pre- en protohistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tijdens haar studie bestudeerde ze onder andere de vroeg-middeleeuwse vondsten
van klinknagels en klinkerschepen in Nederland. In 2007 schreef ze een afstudeerscriptie voor haar research master over ‘The Medieval Town of Almiros and its Hinterland’.
Dr. Wiebe Bergsma is medewerker nieuwe geschiedenis aan de Fryske Akademy.
Publiceerde over de godsdienstgeschiedenis van Friesland in de zeventiende eeuw.
Auteur van Tussen Gideonsbende en publieke kerk (1999).
Dr. Johan Frieswijk is medewerker nieuwste geschiedenis aan de Fryske Akademy.
Publiceert op het terrein van de arbeidersgeschiedenis en over Friese identiteit.
Eindredacteur van De Vrije Fries.
Drs. Onno Hellinga studearre skiednis oan de Rijksuniversiteit Groningen, wie yn
tsjinst by it Ryksargyf te Ljouwert en de Fryske Akademy. Publisearret oer de Fryske
skiednis en is dwaande mei de Fryske bydrage oan de Nederlânske Opstân.
Prof.dr. Goffe Jensma is als literatuur- en cultuurhistoricus verbonden aan de
KNAW/Fryske Akademy en is tevens bijzonder hoogleraar Fryske taal- en letterkunde
aan de Universiteit van Amsterdam. Redacteur van De Vrije Fries.
Karwan J. Fatah-Black is docent geschiedenis in het middelbaar onderwijs en studeert
voor onderzoekmaster sociaal-economische geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Zijn recente werk richt zich voornamelijk op het begin van de Franse tijd
in Nederland.
Drs. Douwe Kooistra studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij werkte in het voortgezet onderwijs en aan een PABO. Publiceerde over de geschiedenis van Friesland in de negentiende eeuw.
Dr. Gilles de Langen studeerde nieuwe geschiedenis en prehistorie in Groningen
(promotie 1992) en is thans werkzaam bij de provincie Fryslân als provinciaal archeoloog. Redacteur van De Vrije Fries.
Prof.dr. Herman Noordegraaf is bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de
Protestantse Theologische Universiteit vestiging Leiden. Hij publiceerde onder meer
over de geschiedenis van het christen-socialisme en christen-pacifisme. Promoveerde
op een studie over het christen-socialisme van Bart de Ligt (1994).
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Prof. dr. H. Reinder Reinders was tot zijn emeritaat in 2006 als hoogleraar verbonden
aan de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste jaren verricht hij onderzoek op het
gebied van de Maritieme Archeologie.
Drs. O.(Otto) D.J. Roemeling was tot 1994 lid van de Raad van Bestuur (eerder: directie)
van het Medisch Centrum Leeuwarden en doet reeds lange tijd onderzoek naar de
geestelijkheid in de parochies in de drie Noordelijke gewesten voor de Reformatie en de
patroonheiligen van de parochiekerken in die tijd.
Dr. Jacob van Sluis studeerde theologie en filosofie te Groningen en promoveerde in
beide disciplines. Hij is werkzaam als vakreferent bij de Universiteitsblibliotheek te
Groningen en Tresoar te Leeuwarden.
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 gemeente Groningen.
Bouke Walstra was in de jaren vijftig zeeman op de grote vaart. Tijdens zijn studie
Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren zestig, schreef hij een scriptie
over de sociale organisatie op het koopvaardijschip en de gevolgen voor de scheepssamenleving van de voortgaande automatisering. Daarna was hij marktonderzoeker en
werkte hij, tot aan zijn pensionering, bij de Weekbladpersgroep.
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