Fig. I. Noordelijke wand van de terp te Hoogebeintum,
<2i September 1904.)

Fig. 11. Détail van fig. I, aldaar aangeduid met, de letters li—C.
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De opgravingen in de terp te
Hoogebeintum.
i.
Inleiding.
Wat ia een terp ? Voor de velen, die niet in de gelegenheid waren een terp of het Friesch Museum te bezoeken
was het niet bizonder gemakkelijk zich daarvan eene voorstelling te vormen, want er is slechts éénmaal eene afbeelding van eene terp gepubliceerd en dat nog wel een zeer
onduidelijke lithographie, voorstellende de terp te Hijum.1)
In de Vrije Fries of' elders is er nimmer eene behoorlijke
beschrijving van deze hoogten verschenen, die behooren
tot de meest karakteristieke eigenaardigheden van de
Nederlandsche provincie Friesland. Ook in de provincie
Groningen vindt men terpen, daar meer bekend onder den
naam van „wierden".
Daar de terpaarde zoo uitstekend geschikt is om er
schrale gronden mede te bemesten zijn er in de tweede
helft van de 19e eeuw heel wat terpen afgegraven. Voor
den eigenaar bleken deze aardhoogten ware goudmijnen te
zijn, enkele vertegenwoordigen eene waarde van meer dan
J

) Pleyte, Nederlandsche Oudheden. Afd. Friesland, 1877, pi. I.
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f 75000. De gegevens omtrent het aantal en de grootte
der in Friesland aanwezige en kort geleden verdwenen
terpen worden in den laatsten tijd veel rijker en betrouwbaarder nu de Registratie zich daarmede gaat bemoeien in
verband met de vermogensbelasting. Het nadere daaromtrent kan men vinden in eene aan dit artikel toegevoegde
bijlage.
In de provincie Friesland waren er vroeger ongeveer
een vierhonderdtal terpen, die meerendeels voorkomen op
de bekende kaart van Eekhoff. Niet lang zal het meer
duren of men vindt nog slechts terpen onder de steden en
de kommen der dorpen, die daarop gebouwd zijn of een
brok, dat staan bleef, omdat eene daarop liggende kerk met
kerkhof de afgraving vertraagde. Ongeschonden bleef bijna
geen enkele terp, daar vele eigenaren, zoogenaamd „voor
eigen gebruik", jaar in jaar uit, hun bezit met eenige wagenladingen verminderden, die over de omliggende landen verstrooid werden.
Omstreeks het jaar 1900 werd er een aanvang gemaakt
met de afgraving van een der grootste en hoogste terpen,
die er ooit in Friesland geweest zijn : de terp te Hoogebeintum, ongeveer 19 kilometer ten Noorden van Leeuwarden.
De terp is kenbaar aan het vroeg-middeneeuwsche kerkje
dat er boven op staat. Deze kerk, thans grootendeels van
baksteen, bevat nog gedeelten van tufsteen, zeer zeker
resten van een oorspronkelijk geheel daaruit opgetrokken
gebouw, dat minstens tot de 12e eeuw terug gebracht
kan worden, want met verdringing van den tufsteen kwam
in de 13e eeuw de baksteenbouw in Groningen en Friesland
meer en meer in zwang; dit leeren ons de kloosterkronieken. *) Zoo koopt de abt van het Friesche klooster
') Zie de interessante studie van Prof. P. J, Blok. Middeleeuwache
bouwkunst. Groninger Volks-almanak 1891, blz. 106 en 115 v. v.

Wumkes.nl

TERP TB HOOGBBEINïUM.

393

Lidlum omstreeks 1260 balcsteenen in liet naburige dorp
Bajum, terwijl nog in 1170 de abt Frethericus van het
Friesche klooster Mariëngaarde te Hallum naar Deventer
reist om voor de uitbreiding van het klooster, gelijk de
kroniek meldt 1), „du f sten" d. i. tufsteen te koopen, die
daarheen en naar Utrecht langs den Rijn werd aangevoerd
ten verkoop.
Uit den ouderdom van het kerkje valt dus af te leiden,
dat de terp te Hoogebemtum reeds omstreeks de 12e eeuw
hare tegenwoordige hoogte had. Dat deze plek meer dan
acht honderd jaren vroeger bewoond werd door een vrij
talrijke bevolking, is uit de geschreven geschiedenis niet
op te maken, voor de oudheidkunde was het weggelegd,
dit onomstootelijk te bewijzen.
Evenals andere terpen in Friesland, die afgegraven worden, werd de genoemde, sedert 1901 nu en dan door mij,
namens het Friesch Genootschap (Friesch Museum) te Leeuwarden, bezocht, en met den heer H. H. Key Jr., den
vertegenwoordiger der terpeigenaren : de heeren Key en
Brouwers, werden relatiën aangeknoopt, met liet verblijdend
resultaat, dat dank zij de bizondere welwillendheid van
genoemde heeren voortaan alles wat door de vaste terparbeiders gevonden werd, door hun opzichter of terpbaas
voor het Friesch Museum werd opgeborgen. Een enkel
woord over de wijze van exploitatie der terp.
Een achttal vaste arbeiders zijn onder toezicht van een
terpbaas van het voorjaar tot het late najaar aan het werk
om de terp loodrecht af te graven. In 1905 werd zoowel

') G-esta abbatum orti Sancte Marie. Ed. Wybrands. Uitgave
van het Friesch Genootschap, bladz. 56. Deze plaats geeft een merkwaardigen kijk op de handelswegen van die dagen. Reeds in den
Karolingischen tijd vinden wij in Friesland aardewerk, dat blijkbaar
uit de Rijnstreken geimporteerd is.
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ten Noorden als ten Zuiden gegraven. Men graaft van
boven naar beneden en werpt de aarde in ijzeren kipkarren, die over een verlegbaar stel rails af en aan rijden,
ledere week wordt er eene lange wigvormige strook of
„klamp" afgegraven, waarvan de punt ongeveer bij de kerk
ligt, zoodat de afgravingslijn langzaam rondloopt als de
wijzer van een klok. De terp te Hoogebeintum is evenals
de meeste terpen vrijwel rond van vorm, naar liet midden
oploopend.
De kipkarren worden geledigd bij een opslagplaats, waaide terpaarde op een hoop blijft liggen, totdat deze dooide binnenschipperij wordt weggehaald. Bij liet laden der
schepen komen er nog dikwijls oudheden van geringen
omvang voor den dag, die dan voor de schippers zijn,
evenzoo bij liet uitladen en het uitstrooien der terpaarde
over de landen, die daarmede bemest worden. Een jaar of
tien geleden werden er nog geen kipkarren gebruikt, wnren
er bijna geen vaste arbeiders en moesten de schippers de
aarde zelf uit de terp graven en groeven zij waar de aarde
hun liet best toescheen. De meeste oudheden kwamen in
dien tijd in handen van de schippers. Kleine terpen worden
nog wel op deze wijze geëxploiteerd en wordt er een vaart
gegraven, waardoor de modderschepen kunnen varen tot
het terrein waar gegraven wordt, zooals dat voorgesteld is op
de litliograpliie van de terp te Hijum in liet werk van Pleyte.
In de maand September 1904 kwamen er in den Zuidkant
van de terp te Hoogebeintum onderscheidene oudheden
voor den dag, die wezen op liet begin van een grafveld.
De gelegenheid om onze oudheidkundige kennis te verrijken
was prachtig en noopte mij om aan liet Bestuur van het
Fr. Gen. voor te stellen een geschikt persoon te belasten
met liet dagelijksch toezicht op de afgravingen. Onze Voorzitter belegde eene vergadering met den vertegenwoordiger
der eigenaren, die verklaarde het Genootschap in alle opzichten

Wumkes.nl

TERP TE HOOGEBEINTÜM.

395

behulpzaam te willen zijn en werd er aan eene bestuurscommissie, bestaande uit de heeren Jhr. Mr. W. C. G. v.
Eijsinga, S. Wigersma Hz, en schrijver dezes opgedragen
het bedoelde toezicht nader te organiseeren en een geschikten opzichter te benoemen.
Zoo kon de heer J. van der Werf, polytechnisch student
te Delft, den 25 Maart 1905 de taak aanvaarden om te
Hoogebeintum dit toezicht uit te oefenen, de terp in kaart
te brengen, de vondsten daarop aan te teekenen, des vereischt fotografiën te vervaardigen enz. Hij vestigde zich,
voorloopig voor een termijn van zes maanden, m een der
huizen, op den voet van de terp. Genootschappen en instellingen, die geacht konden worden zich hiervoor bizonder
te interesseeren, zooals het Rijks Museum van Oudheden
te Leiden en de Anthropoiogische Vereeniging te Amsterdam,
werden met een en ander door het Bestuur in kennis gesteld.
Inmiddels werd door een artikel in de N. Rotterd. Courant
van 4 April 1905 de algemeene aandacht gevestigd op de
vondsten in deze terp en bleek er, nadat ook de plaatselijke bladen daaromtrent mededeelingen hadden gedaan,
dat er bij het publiek groote belangstelling voor dit onderwerp bestond.
Het getal dergenen die het Friesch Museum m de beide
Paaschdagen van 1905 bezochten in de hoop die vondsten
daar aan te treffen steeg tot het ongekende cijfer van
1388. het dubbele van het gewone bezoek op die dagen;
terwijl het toen op de terp zelf, zooals men mij vertelde,
zwart was geweest van de wielrijders, die van alle kanten
kwamen opdagen om toch iets van de opgravingen te
zien. In het museum werden eerst later in het jaar
Hoogebeintumer vondsten tentoongesteld, nadat de keurverzameling van vóór-Romeinsche, Romeinsche en Germaansche oudheden door het bijtrekken van een nieuw
vertrek kon worden uitgebreid.
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Met het bezoek door Hare Majesteit de Koningin en
Zijne Hoogheid den Prins der Nederlanden in September
1905 aan het Friesch Museum gebracht, werd die nieuwe
afdeeling voor het publiek geopend.
* •»
De door den Heer van der Werf opgemeten plattegrond
der volgens de Registratie 9 hectare, 66 are en 73 centiare
groote terp, doet zien, dat deze tot heden toe bewoond wordt,
evenals zoovele andere terpen. Hoogebeintum is maar een
klein dorp, met een klein kerkje en zoo zijn er in de terp
dan ook slechts enkele fundamenten van latere gebouwen
ontgraven, zoodat het archaeologisch onderzoek daardoor
weinig bemoeilijkt werd.
Aan de hand van den plattegrond en gereproduceerde
foto's (fig. I—III) willen wij het uiterlijk van de terp nu
eens nader bezien :

De plattegrond.
De plattegrond van September 1905, hier op een
schaal van 1 : 2000 gereproduceerd, geeft vrijwel het
oppervlak van de terp weer, wanneer de hoeken er afgerekend worden. Het door de heeren Key en Brouwers
afgegraven gedeelte bevindt zich binnen den grooten cirkelvormigen weg, die op de terp ligt en vooral niet als eene
afscheiding daarvan beschouwd moet worden, want de voet
van de terp ligt buiten dien weg en in perceel XI, dat
tot dien voet behoort werden in 1905 dan ook zeer oude
scherven gevonden. In doorsnede meet de terp van Oost
naar West ongeveer 290 meter; bij den weg bedraagt de
hoogte (boven Friesch zomerpeil), bij punt Â, 2.50 M. en
neemt steeds toe hoe dichter men bij de kerk komt, die
zelf 11.35 M. hoog ligt.
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Fig. III. Zuidwand van de terp te Hoogebeintum.

Op de hier gereproduceerde foto (fig. III) d.d. 25 Maart
1905 ziet men den Zuidkant van perceel VI en wel de
afgravingswand, die op den plattegrond met A B is aangegeven. Daar de foto van af den weg, dicht bij punt A
genomen werd, lijkt het alsof de terp naar de kerk toe
lager wordt, het tegendeel is echter het geval (zie fig. I).
Binnen den weg zijn de perceelen I—IX reeds afgegraven^
daarbuiten alleen X en XI. De perceelen V en VI werden
in 1905 onder toezicht van den heer van der Werf ontgraven. Het middenstuk, waarop de kerk met het tegenwoordig nog gebruikte moderne kerkhof, de pastorie en
eenige andere huizen staan, blijft intact, weldra slechts te
bereiken met ladders of langs een smailen weg en eindelijk,
26
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na jaren, zal ook die laatste reste van de trotsche terp
wel in de grootmuilige kipkarren verdwijnen en Hoogebeintum voortaan Lagebeintum mogen heeten.
Betreffende de resultaten van de opgravingen in 1905
wil ik nu reeds eenige mededeelingen doen. ter aanvulling van
hetgeen ik daaromtrent schreef in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 4 April 1905.
Men verwachte hier geen theorie over liet ontstaan van
de terp te Hoogebeintum, daarvoor is het de tijd nog niet.
Wij willen eerst nagaan uit welken tijd de oudheden zijn,
die in liet reeds genoemde graf veld gevonden werden, en
welke stammen het waren, die dat grafveld gebruikten.
Oudheidkundig toezicht op terpgraven is iets nieuws
en zoo bestonden er dan ook slechts zeer weinige gegevens
omtrent de omstandigheden waaronder de terpoudheden
gevonden zijn, die in zoo grooten getale, uit meer dan
honderd verschillende terpen, in het Friesch Museum aanwezig zijn. De terp „Besseburen" te Beetgum leverde,
alleen, meer dan duizend oudheden, waarvan in dit artikel
enkele nummers worden afgebeeld.
Het Friesch Genootschap heeft zich steeds veel moeite
gegeven om de gevonden terpoudheden te verzamelen,
al spreekt het van zelf dat, waar er dikwijls aan tien tot
twintig terpen en terpjes tegelijk gegraven werd, liet niet
te voorkomen was dat er soms iets verloren ging. De
vroegere conservator van liet Friesch Museum, de heer
C. H. F. A. Corbelijn Battaerd, thans te Groenloo, heeft
in dit opzicht groote verdiensten. Onvermoeid bezocht hij
jarenlang de terpen, en levendig is bij mij nog altijd de
herinnering gebleven aan enkele van die tochten, die ik
in mijn jeugd mede maakte, o.a. naar de reusachtige terp
te Beetgum, waar in 1888 de bekende romeinsche gelofte
steen, gewijd aan de godin Hludana, werd ontgraven.
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Opvolgende conservatoren : Dr. T. J. de Boer en schrijver
dezes hebben dat werk voortgezet.
De prachtige verzameling terpoudheden, die zich zoo
langzamerhand te Leeuwarden gevormd heeft, is zeker nu
reeds zeer leerrijk, wanneer men de voorwerpen vergelijkt
met buitenlandsche vondsten, nagaat hoe dikwijls een bepaald type in de verzameling voorkomt, de trapsgewijze
ontwikkeling van vormen naspeurt; maar dikwijls zouden
wij toch graag geweten hebben, op welke wijze die oudheden gevonden werden en de enkele opgave van de diepte
waarop iets gevonden is, zegt al heel weinig, wanneer wij
ons van de lang verdwenen terp absoluut geen voorstelling
kunnen maken, niet weten hoe de voorwerpen ten opzichte
van elkaar voor den dag gekomen zijn.
Te Hoogebeintum is dat nu anders. Wel is slechts een
gedeelte van de terp onder toezicht afgegraven, maar de
herhaalde bezoeken die ik, vóór 1905, aan de terp aflegde
en de omstandigheid dat bijna alle vondsten in onze handen
kwamen, vullen deze leemte althans eenigszins aan.
Trouwens, met het oog op de groote kosten, zal liet Genootschap zich wel altijd tot partieel toezicht moeten beperken.
Verder zal de aanwezigheid van een kerk met begraafplaats en van huizen, in vele gevallen, aan eene algeheele
afsrraving in den weg staan. Te Hooffebeintum is dit
althans het geval.
Het merkwaardigste punt in de besproken afgravingen
was het vinden van het graf veld- in perceel VI en de
daaraan ten Zuiden grenzende strook.
Den 23 September 1904 kreeg het Friesch Museum daar
het eerste bericht over. De terpbaas seinde „iets merkwaardigs gevonden, kom spoedig over". Hoewel dit telegram eerst om 2.35 te Leeuwarden werd aangenomen,
bracht mijn rijwiel mij nog een uur vóór dat het donker
werd op de bewuste terp en was er een volledige indruk
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te krijgen van de inderdaad hoogst merkwaardige opgravingT
waarmede men toen bezig was n.1. van een menschelijk skelet,
een liondegeraamte en eenige urnen met verbrande beenderen, waaronder een specifiek Merovingisch exemplaar (fig. 20).
Met het oog op de talrijke nieuwsgierigen, die van alle
zijden kwamen opdagen, werden deze oudheden terstond
ingepakt, doch de vindplaatsen werden gemerkt en zijn
duidelijk zichtbaar op de uitstekend geslaagde foto's die
den volgenden morgen vervaardigd werden.
Een week later werd de terp bezocht door Prof. Dr. J.
H. Gallée te Utrecht, die afgekomen was op een courantenbericht. De terpbaas heeft, feitelijk in strijd met de bedoelingen van de eigenaren, eenige oudheden aan genoemden
heer verkocht. Doch gelukkig konden deze voorwerpen,
dank zij de welwillendheid van Prof. Gallée, die veel belang
stelde in onze opgravingen, bij de verzamelingen van het
Friesch Genootschap gevoegd worden.
De opgraving van 23 September 1904 had plaats iets
ten Zuiden van vak VI, ongeveer beneden het midden
daarvan. Dit was het begin van het grafveld, dat vooral
in de maanden Maart en April 1905, zoovele oudheden
opleverde. De terp bestond hier uit grijze klei, niet uit
die eigenaardige lagen van zwarte aarde, vermengd met
potscherven, beenderen, stroo enz. die vooral in het Westelijk gedeelte van perceel V voor den dag kwamen en in
het begin van 1904 ook wel in de perceelen VII en VIII
door mij geconstateerd werden.
De m e e n i n g d a t t e r p o u d h e d e n vrijwel
u i t s l u i t e n d in de z w a r t e l a g e n v o o r k o m e n
b l e e k d u s o n j u i s t . De tweede omstandigheid die
al dadelijk frappeerde was.deze, dat de vondsten van 23
September 1904 zich bevonden ongeveer 1.30 Meter boven
de rails der kipkarren, die 35 c.M. boven Friesch zomerpeil lagen. Dieper wordt er over het algemeen niet ge-
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graven, want de echte terpgrond houdt daar op. Hier en
daar zit die goede terpgrond wat lager en wordt er dan
ook uitgehaald. Vandaar de vele kuilen, die op het afgegraven terrein worden aangetroffen.
De terp had dus oorspronkelijk ter plaatse van het grafveld reeds een aardige hoogte, want de skeletten en urnen zijn in die oude tijden stellig eenig'e decimeters onder
de toenmalige oppervlakte begraven.
Ik merk duidelijkheidshalve op dat er ook vondsten op
grooter diepte dan 1.30 boven de rails voorkwamen,
zelfs onder de rails zijn er skeletten met bijgaven
gevonden, doch bij uitzondering. Het meeste bevond
zich in de aarde tusschen de rails en 1.50 M. daarboven. Het bleek dat men te Hoogebeintum op zeer
verschillende wijze de dooden begraven heeft. Kwamen
den 23 September 1904, op dezelfde hoogte en slechts één
meter van elkaar verwijderd, een volledig onverbrand menschelijk skelet voor en een merovingische urn, met verbrande beenderen, (hierbij o.a. een stuk dijbeen van een
menscli) ook in 1905 kwamen door elkaar voor talrijke urnen
met resten van lijkverbranding en gave skeletten. Ook bij de
laatste wijze van begraving geen eenheid. Nu eens zaten
de skeletten in uitgeholde boomstammen — waarvan er
een in het Friesch Museum is tentoongesteld — dan weer
in een kist van planken 1 ), dikwijls ook zonder eenige beschutting, rustende alleen op een laag stroo of gras.
V a n o r i ë n t a t i e d e r l i j k e n v i e l n i e t s te bebespeuren, de richtingen waarin zij lagen liepen zeer uiteen.
') Op den voorgrond van flg. III ziet men, links van het donkere
gat in den terpwand, eene met planken gedekte doodenboom, waarvan
de onderkant ongeveer 50 oM. boven de rails staat. Het donkere gat
moest gegraven worden om eene dergelijken uitgeholden boomstam,
met skelet, te ontgraven, die paralel naast den genoemden stond.
De schedels lagen ten Zuiden, de voeten aan den Noordkant.
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In perceel V, het aan den noordkant der terp, onder
toezicht van den heer van der Werf afgegraven gedeelte,
werd geen enkel skelet van een mensch gevonden, noch
urnen met verbrande beenderen. Hier vooral deden zich
reeds den 23 September 1904, toen de terp daar gefotografeerd werd, prachtige donkere lagen voor, volgens zeer
globaal onderzoek, bestaande uit aarde, stroo, beenderen
van dieren, stukken van een wagen, vlechtwerk van
takken, kleine paaltjes enz., ook scherven van onversierd vaatwerk. Het is zeer wenschelijk dat dergelijke
lagen ter plaatse eens door een natuurhistoricus onderzocht
worden. Fig. I geeft eenen algemeenen kijk op den noordkant, (24 Sept. 1904) en fig. II is hiervan een detail B-C,
de plaats waar men eenige personen op de terp ziet staan,
die daar zes meter hoog was boven de rails. De donkere
lagen loopen bij fig. II, van beneden af vrij ver naar boven,
om in het rechts volgende gedeelte (zie fig. I rechts van C)
weer geheel beneden te beginnen en weer naar boven te
loopen. Bij B op fig. I staken er twee horizontaal liggende palen uit den terpwand, de onderste ongeveer één
meter boven de rails. Enkele stukken hout en een wagenrad, aan den noordkant gevonden, zijn evenals de horizontale palen op fig. II gerepoduceerd. Het vlechtwerk van
takken kan wel eene omheining geweest zijn, die omgeslagen is, het was n.1. eene lange, thans horizontaal
liggende strook, waarvan in het museum een flink stuk
bewaard wordt. Het was aan de aandacht van den heer
v. d. Werf ontsnapt en ik ontdekte het toen er reeds iets
afgegraven was. Op een bepaald punt lagen er gave
bladen van boomen onder dit vlechtwerk. Er werd nog
niets gevonden, voor zooveel ik na kan gaan, wat met
eenige waarschijnlijkheid als reste van een paalwoning beschouwd zou kunnen worden, hoewel het zeer goed mogelijk blijft dat zoo iets nog voor den dag komt.
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Merkwaardig was het vinden van een vierkant raamwerk,
waarvan de zijden gevormd werden door 2 naast elkaar liggende balken, dat daar aan den Noorkant bij punt A op fig. I
ongeveer zeven meter onder de kruin der terp zat, ongeveer
1.25 M. onder de rails. Br werd een foto van genomen.
Waar dat raamwerk toe diende is mij niet bekend. De palen
waren ongeveer 1.85 M. lang. Waterputten, bestaande
uit rechte of kegelvormige vaten, meestal twee boven
elkaar, kwamen overal in de terp voor. Meestal vond men
daarin onversierde Friesche bolpotten, soms met tuit, aardewerk, dat m.i. tot den Karolingischen tijd behoort.
Interessant was ten Zuiden van perceel VI, eene vierkante
put van planken, die nog bestaat en zomers spoelwater
levert aan de Hoogebeintumers. Ook daarin vond men
een vijftiental onversierde, bolvormige Friesche kookpotten
(zooals er elders in deze terp een met een stuk touw onder
den omgebogen rand gevonden is) en een zeer mooie Karolingische kruik, geel van kleur, hard gebakken met bruine
verfstreken. Deze kruik met tuit en twee platte ooren is
zonder twijfel uit de Rijnstreken geïmporteerd en komt
geheel overeen met exemplaren uit de Karolingische pottebakkerij te Pingstorf uit de 2e helft der 9e eeuw n. C.1)
Ik zal nu cle oudheden van liet grafveld in perceel VI
eens nader onder handen nemen.
Invloed uit de Elbe-streken in het tijdperk der groote
volksverhuizingen (5e—6e eeuw n. C.)
Urnen en mantelspelden.
Urnen met resten van lijkverbranding kwamen u i t s l u i t e n d voor in perceel VI en het daaraan ten Zuiden grenzende gedeelte van VII en VIII. sedert 23 September 1904
') Const. Koenen, Karlingisch-fränkische Töpfereien bei Pingstorf,
Bonner Jahrbücher 103 (1898) Taf. VI n°. 15.

Wumkes.nl

404

DE OPGRAVINGEN IN DE

ontgraven. Waar ik, te beginnen met den zomer van 1901,
de terp herhaaldelijk bezocht, zouden vroegere vondsten
van dien aard mij allicht ter oore gekomen zijn, doch dit
is niet het geval en onder het aardewerk dat het museum
vóór Sept. 1904 uit deze terp ontving komen dan ook geen
potten voor van liet type der lijkurnen. Deze laatsten
zijn versierd en onversierd. Onder de versierde lijkurnen
bevinden zich een drietal specifiek Merovingisch-Frankische
urnen (fig. 19—21). De overige versierde potten vertoonen
het zoogenaamd Oud-Saksische type, nauwverwant aan het
vaatwerk van het „Unienfriedhof" te Borgstedt in SchleswigHolstein1), een grafveld uit omstreeks de 5e eeuw n. C.
De wandkaart van het „Provinzial Museum" te Hannover,
die eenige Saksische urnen afbeeldt, bracht mij op de
gedachte, eens in dat museum een onderzoek in te stellen,
en werkelijk vond ik daar onder de honderden Oud-Saksische potten met lijkverbranding, onderscheidene typen,
die van vorm, baksel en versiering treffend overeenkomen
met de versierde lijkurnen van Hoogebemtum, o. a. potten
van het „TJrnenfriedhof" te Quelkhorn en te Perlberg.
Deze urnen, die behalve het grafveld te Borgstedt, nog
niet voldoende gepubliceerd zijn, hebben reeds een kwarteeuw geleden de aandacht getrokken van een archeoloog
van algemeen erkende autoriteit, Dr. Ingvald Undset, die
er in 1880 2) op wees, dat de invloed van de omstreeks de
4e en 5e eeuw in de Elbe-streken wonende, vrij zeker als
Saksisch aan te duiden stammen, zoowel in Engeland als
aan den Westkant van Noorwegen, valt waar te nemen.
Karakteristiek voor deze beschaving zijn a: d e m e t b u l t e n of n e u z e n e n r i b b e n v e r s i e r d e u r n e n ,
')
2
)
vgl.
II s.

Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleawig-Holstein, 1886 S. 69 v.v.
Aarboger f. Nordisk Oldkyndighed eto. 1880 II blz.89—184;
ook Undset „Das erate Auffcreten des Bisens in Nord-Europa"
295 v. y.
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o. a. van de grafvelden te Perleberg, Quelkhorn en Borgstedt, boven reeds aangehaald; b: f i b u l a e , van het
zoogenaamde Nydam-type *), die als eene ontwikkelingsvonn
der laat-Romeinsclie (3e eeuw n. C.) kruisvormige spelden,
met drie knoppen, te beschouwen zijn, en eene jongere
ontwikkeling van het Nydam-type, waarvan de voet eindigt in
een dierekop, terwijl het bovenstuk van den beugel een vierkant plaatje met drie uitspringende knoppen vertoont (fig. 25.)
ündset toont aan dat deze typen in de Elbe-streken ontstaan
zijn, en bij de andere Germaansche stammen in het midden
van Duitschland en aan de Rijnstreken, vindt men dan ook
andere fibulae. In verband met deze opmerkingen van
Undset, die door latere schrijvers als waarschijnlijk zijn
overgenomen 2 ), werpen de Hoogebeintumer vondsten een
merkwaardig licht op de bewoners van de Ned. provincie
Friesland, in omstreeks de vijfde eeuw na Christus. De
verwantschap met de door Undset besproken vondsten is
niet twijfelachtig. Naast urnen met lijkverbranding, van liet
type der Perleberger en aanverwante grafvelden, treden
hier te Hoogebeintum in hetzelfde grafveld, n.1. perceel VI,
meerdere fibulae op van het jongere Nydam-type (fig. 25 — 27)
eindigende in een dierekop. Opmerkelijk is het zeker dat
deze spelden te Borgstedt in de lijkurnen gevonden zijn,
terwijl zij te Hoogebeintum daarnaast voorkomen, op onverbrande skeletten van menschen. In de lijkurnen werden
nog geene fibulae geconstateerd, maar men mag wel aannemen, uit hetgeen elders bekend is, dat degenen, die hier
verbrand werden, dergelijke spelden gebruikten.
Hoe groot de invloed der Elbe-streken in Friesland was,
kan daaruit blijken, dat het Saksisch aardewerk uit vele
') Nydam in Schleswig-Holstein ia bekend door zeer rijke „Moor
funde".
2
) Konstantin Koenen, Gefásskunde, 1895 s. 126—7, Sophus Muller,
Nord. Altertuinskunde II s, 150.
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terpen voorhanden is, terwijl onder de in terpen gevonden
mantelspelden liet jongere Nydam-type het best vertegenwoordigd is 1 ). Afbeeldingen van dergelijke, in Nederland
gevonden spelden kwamen mij tot dusverre niet onder de
oogen ; wel geeft Dr. Pleyte afbeeldingen van enkeleSaksische potten.
De belangrijkste Saksische urnenvondsten hadden plaats
omstreeks 1891, in de bekende terp „Besseburen" te Beetgum en wel o n d e r die terp, toen het ontgraven terrein
bewerkt werd. 2) Het Beetgumer grafveld lag dus lager
dan dat te Hoogebeintum. Eenige jaren later kwamen er zelfs
nog [wee urnen van dat veld voor den dag, bij het slatten
van de voormalige terpvaart. Meer bizonderheden zijn er
omtrent die vondsten niet bekend behalve nog, dat daarbij
evenals te Hoogebeintum ook eenige specifiek Merovingischfrankische lijkurnen voorkwamen. (Zie o.a. fig. 17 en 18.)
De voornaamste Saksische urnen uit Beetgum worden
hier, voor het eerst, gepubliceerd, en wel voornamelijk
omdat, waar hare verwantschap met die van Hoogebeintum
gemakkelijk valt aan te toonen, hier de overeenkomst met
de Elbe-typen nog duidelijker is.
Opvallend is liet betrekkelijk groote verschil van vorm
en ornament, dat bij de Saksische urnen valt waar te nemen,
b.v. bij fig. 3 en 8, die slechts 25 cM. van elkaar verwijderd gevonden werden. Te Borgstedt treft men datzelfde
verschijnsel, dat zeker ook daaraan is toe te schrijven,
dat al deze urnen zonder hulp van de draaischijf vervaardigd zijn. Bij de Merovingisch-frankische urnen daarentegen
(fig. 17—21) vallen de gemeenschappelijke karaktertrekken
J

) Onder meer bekend uit de terpen te A c h l u m (74 c. no. 223),
lang 13 cM., l i d l n m (69a No. 45) lang 9.3 cM., bijna gelijk aan fig.
25, doch met één k n o p ; B e e t g u m (46a, No. 947) lang 11 cM.;
W i r d n m (176 No. 20) lang 8 cM.
a
) 64e Verslag van het Friesch Genootschap, lijst der aanwinsten.
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terstond op. Deze laatste urnen zijn alle op de draaischijf
vervaardigd, een instrument, dat bij de Friesche pottebakkers
eerst zeer laat, ongeveer tegen de tiende of elfde eeuw na
Christus, in zwang raakte.
Is dan reeds door dat niet vervaardigd zijn op een
draaischijf', een Saksische pot gemakkelijk van een specifiek Frankische te onderscheiden, zoo vallen aan den anderen
kant de versierde Saksische urnen op naast liet gewone,
in groote hoeveelheden uit iedere terp voorhanden specifiek
Friesch aardewerk *), dat bijna nimmer versierd is, op
eenige lijnen om den hals of een door vinger indrukken
gekartelde rand na. Er zijn wel andere verschillen, voortvloeiende uit den aard der gebruikte specie en de manier
van bakken, doch met enkele algemeene trekken is dat niet
aan te geven.
Wij willen nu de punten van overeenkomst en de eigenaardigheden van de versierde Saksische potten uit Boogebeintum en Beetgum (fig. 2—16) eens nader bezien.
De Beetgumer potten (9— 16) zijn alle grauw van kleur
met roodbruine plekken, wat ik ook bij onderscheidene
Saksische urnen in het museum te Hannover kon opmerken.
Nummer 8 uit Hoogebeintum heeft g e h e e l ditzelfde
baksel. De overige Hoogebeintumer urnen zijn, met uitzondering van de roode scherf (afgebeeld tusschen fig. 14
en 15 uit Beetgum) grijs of donkergrijs en het ornament
bestaat daar dikwijls (fig. 4, 7 en 8) uit horizontale kringen
of diepe lijnen, die, onder den hals, om den pot heen loopen
en daaronder zigzagsgewijs geplaatste strepen van drie
of meer lijntjes. Fig. 16 uit Beetgum heeft dat ook. Bij
beide groepen vindt men een eigenaardige versiering van
touwvormige, uitspringende lijsten (fig. 5, 13 en 14) nader
omschreven bij de afzonderlijke beschrijving der afgebeelde
voorwerpen, die achter volgt. ]STo. 2 en 3 hebben het bij
*) Zie de afbeeldingen daarvan bij Pleyte, Friesland, passim.
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dit aardewerk veel voorkomend roset-ornament, bestaande
uit één kuiltje niet een rand van kuiltjes er om heen.
(Mestorf, Urnenfriedhöfe, pi. X nos. 2 en 19, verder bij
enkele Saksische potten uit Midlaren door Pleyte afgebeeld,
thans in het museum te Assen.) Die kuiltjes hebben ook
fig. 4 en 13. Het geribde uiterlijk van enkele urnen (fig.
3 en 9) is zeer opvallend. Ben unicum in Friesland is
het kruisvormig ornament, waarmede de onderkant van den
voet van no. 5, het elegante bekertje, versierd is.
De karakteristieke neuzen, knobbels of ribben, die naar
buiten uitgedrukt zijn, hebben de fig. 6, 9 en 12 ; op de
afbeeldingen is dit vooral duidelijk bij no. 6.
Fraaie exemplaren met dit ornament werden te Hooghalen in Drenthe gevonden. *)
Het komt mij voor dat de aanwezigheid van dit aardewerk in Friesland samenhangt met het binnenvallen van
stammen uit de Elbe-streken, in omstreeks de vijfde of het
begin der 6e eeuw na Christus. Het moeten de stammen geweest zijn, die ook een aandeel leverden bij de
veroveraars van Engeland, in dienzelfden tijd, zooals duidelijk blijkt uit de omstandigheid, dat, gelijk te Hoogebeintum, het zoogenaamde Saksische aardewerk en de kruisvormige fibulae met dierekop — welke laatste volgens
Undset in de Elbe-streken ontstonden — in Engeland
gevonden werden 2 ).
Het is wel waar dat vreemde elementen onder de in
Friesland gevonden oudheden niét altijd verklaard mogen
worden uit het binnen dringen van vreemde stammen.
Munten, kralen en fibulae, zelfs kammen kunnen gemakkelijk door den handel ingevoerd zijn. Maar, waar in
Friesland het pottebakkersbedrijf werd uitgeoefend, bestond
') Pleyte, Drente, pi. XVII, 12.
2
) Roacla Smith. Collectanea, Antiqua. Vol. II, pi. XL, LIV. Vol.
VI, pi. XLI—XLIV.
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er volstrekt geen behoefte om vreemd vaatwerk in te voeren,
tenzij dit op een zeer hoogen trap stond, wat van het
Saksische aardewerk niet gezegd kan worden1). Met de
fibulae van het jongere Nydam-type is dit iets anders.
Hare aanwezigheid in Friesland wijst wel op cultuur
invloeden uit de Elbe-streken, waar dit type ontstaan en
inheemsch was: bij de zuidelijker wonende Germanen
komt het niet voor, en wij weten ook nog niet of het in
Nederland buiten Friesland en Groningen geconstateerd is.
Meer dan cultuurinvloed bewijzen die fibulae echter niet,
wegens de groote overeenkomst met elders voorkomende
exemplaren.
De Merovingisch-frankische potten beschouw ik als
afkomstig van Franken, die korter of langer in Friesland
vertoefden. Opmerkelijk is het, zooals Dr. Hans Lehner,
directeur van het museum te Bonn mij mededeelde, dat in
DuitscMand wel dergelijk frankisch aardewerk, en zelfs zeer
veel voorkomt, maar nooit met resten van verbrande lijken.
Hoe is het verder met die tot Friesland doorgedrongen
Saksische stammen gegaan ; zijn zij weer weg getrokken
b.v. naar Engeland of zijn zij opgegaan in de Friesche
bevolking ? Op deze vragen is nog geen antwoord te
geven, maar wij worden hier weer herinnerd aan andere
punten van overeenkomst tusschen Friesland en Engeland:
de taaiverwantschap, — er wordt zelfs van een EngelschFrieschen taaltak gesproken — de sceatta-vondsten, de
vormen van de runenteekens, op het zwaardje van Arum
en de Hadamunt 2 ). Opmerkelijk is het ook dat, blijkens de
') Bovendien zou men in het geval dit Saksische aardewerk
geëxporteerd was, minder willekeur van vorm en ook elders geheel
gelijksoortige exemplaren moeten aantreffen; vooral ook omdat
export van aardewerk het bestaan van eene bepaalde industrie veronderstelt.
2
) Vrije Fries, dl. 20, afl. 2, bl. 190 v. v.
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geschreven, geschiedbronnen de Friezen en Saksers niet
uit elkaar te houden zijn en soms aan hun dezelfde streken
worden toegekend, en dat zij in de vijfde eeuw min of meer
naast elkander optreden, als veroveraars van Brittannie. x)
Des te belangrijker is het dus de karakteristieke eigenschappen van Friesch en Saksisch aardewerk te leeren
kennen.
*
De o n v e r s i e r d e 1 ij k u r n e n van Hoogebeintum
dienen nog nader onderzocht en vergeleken te worden.
Een enkele is hier nu reeds afgebeeld (fig. 1). Deze pot
is zeer ruw gevormd, de oppervlakte hoogst onregelmatig.
Wat het baksel en de kleur aangaat, zou die urn wel
Friesch kunnen zijn, maar de vorm was tot nu toe bijna
onbekend, buiten perceel VI te Hoogebeintum, waar er
onderscheidene exemplaren voorkomen; doch bijna alle
regelmatiger gevormd en zeer glad. In deze min of meer
peervormige, onversierde urnen worden, behalve verbrande
skeletdeelen, dikwijls ijzeren mesjes gevonden 2 ), hetgeen bij
de versierde potten niet het geval is.
De hier afgebeelde urn (fig. 1) bevatte verbrande skeletdeelen, een smal mesvormig stuk ijzer, een ijzeren ring en
een gouden belegstuk van een gesp met een stift van zilver
(fig. 24). Met vier nagels, die door de, als edelsteenen
gevatte, halve bollen van been liepen, werd dit belegstuk
bevestigd op een niet meer aanwezig onderstuk.
Van dit sieraad is alleen te zeggen dat het behoort tot
den tijd der volksverhuizingen en dat de half-bolvormige
bulten, die veel op gouden goldelklampen uit het Merovingisch tijdperk voorkomen, denkelijk te verklaren zijn, als
navolgingen van de hier van praktisch nut zijnde halve
*) Blok, Geschied, v. h. Nederl. Volk dl. I blz. 64.
2
) Analoge messen in de urnen te Borgstedt. Zie Mestorf, Urnenfriedhöfe pi. XI no. 10.
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bollen van been. Ten slotte dient vermeld te worden dat
de met gestileerd dierornament versierde beenen kam, met
schee (fig. 23) met de fibula (fig. 27) op een onverbrand
skelet gevonden werd in perceel VI. Ik heb dat lijk nog
ongerept zien liggen slechts eenige centimeters boven de
rails, mijne medebestuursleden, de heeren Coenen en
Wigersma waren daarbij tegenwoordig, den 19 Maart 1905.
Bij het hoofd van dit geraamte stond een heel klein,
onversierd potje en uit aanwezige stukken hout moest
opgemaakt worden, dat er vroeger een houten kist of
boomstam om dit lijk gezeten had, te waarschijnlijker,
omdat eene maand daarna, in perceel VI, een dergelijk potje, op
dezelfde wijze bij een lijk in een uitgeholde boomstam gevonden werd, in tegenwoordigheid van mij en Dr. Holwerda Jr.
van Leiden, wiens eerste kennismaking met een terp plaats
had op een zeer gelukkig oogenblik. De vorm van deze elegantekam wijst op denzelfden tijd als de daarbij gevonden fibulae
van het jongere Nydam-type (fig. 27) n.1. den eersten tijd
na den val van de Romeinsche heerschappij d.i. ongeveer
de 5e eeuw. W-ij willen het hierbij voorloopig laten
en het geschrevene nog even resumeeren, dat misschien
reeds voldoende was om een, zij het slechts zwakken,
indruk te geven van de beteekenis die de oudheidkunde
kan hebben voor onze oude geschiedenis en tevens hoe
weinig daarvan tot dusverre is geprofiteerd of liever hoe
weinig, bij den achterlijken stand der thans in Nederland
gelukkig weer opkomende archaeologische wetenschap, onze
historici daarvan hebben kunnen partij trekken. De geschiedkundige werken uit den laatsten tijd *), bewijzen duidelijk
dat in het algemeen de band tusschen historie en archaeologie steeds nauwer wordt en dat vooral ook ter illustratie
van de geschiedenis reeds veel meer dan vroeger geput
wordt uifc de gC hatten der musea.
r

) B.v. Prof. Dr. E. ïïeyck. Deutsche Geschiehte, B. 1, 1905.
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De resultaten, die het Friesch Genootschap te Hoogebeintum met eenvoudige middelen bereikt heeft, doen inzien
hoe jammer het is dat men vroeger bij enkele belangrijke
terpen als te Winsum (Fr.), Aalzum en Beetgum niet op
dezelfde wijze is te werk gegaan. De aard van de klei
waaruit de terpen bestaan, maakt dat kleinere voorwerpen
als fibulae gemakkelijk aan den aandacht der gravers ontsnappen. Het eisclit b.v. veel tijd en geduld om een
geraamte met bijgaven uit de vette klei bloot voor den
dag te halen. Toezicht is dus daarom reeds zeer wenschelijk. Gelukkig echter dat wij in Friesland, zij het laat,
toch ditmaal niet achterlijk geweest zijn, wat betreft het
inzien van het belang dat er steekt in de merkwaardige
terphoogten, die behooren tot het meest belangrijke wat
onze Provincie heeft.
Hetgeen het Friesch Genootschap in dezen deed, was een
eerste stap in de goede richting. Opgravingen op grooten
schaal b.v. van eene geheele terp, i n e i g e n e x p l o i t a t i e , gaan de werkkracht van het Genootschap te boven
en eischen een staf van medewerkers ; vooral is de hulp
van natuurhistorici en anthropologen hier onmisbaar. Doch
ook in 1906 stelt men zich voor toezicht te doen houden bij
de opgravingen te Hoogebeintum, daartoe in staat gesteld
door de buitengewone en niet genoeg te waardeeren inschikkelijkheid der terpeigenaren, die alles wat er gevonden
wordt ter beschikking stellen van het Friesch Museum.
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Samenvatting.
1°. Het is gebleken dat de terpoudheden evengoed in
uit grijze klei bestaande gedeelten voorkomen (perceel VI)
als in de eigenaardige zwarte lagen, bestaande uit stroo,
potscherven en anderen afval (o. a. in perceel V). De te
Hoogebeintum, in perceel VI, in de grijze klei gevonen oudheden zijn meerendeels als grafvondsten te beschouwen, die tot dusverre niet niet zekerheid in de zwarte
lagen geconstateerd zijn.
Waar de terp te Hoogebeintum tot op den huidigen dag
bewoond werd, komen daarin behalve de eigenlijke terpoudheden ook enkele voorwerpen uit lateren tijd voor. Zoo
werd het zoogenaamde Jacoba-aardewerk ( + 13e—16e eeuw)
op verschillende plaatsen aangetroffen op gTooter diepte
dan b.v. oudheden vut de 5e en 6e eeuw n. (J. ,- hetgeen
in verband staat met later gegraven putten.
2o. In de 5e en 6e eeuw na Christus verhief' de terp
te Hoogebeintum zich op verschillende plaatsen meer dan
1.60 M. boven Friesch. zomerpeiî1) en had zij in de 12e eeuw
reeds hare tegenwoordige hoogte bereikt,
3°. In de 5e en 6e eeuw n. C. diende een bepaald
gedeelte van de terp (perceel VI) tot begraafplaats, Lijkurnen komen in datzelfde grafveld voor naast onverbrande
skeletten, waarvan een paar in uitgeholde boomstammen
(doodenboomen) en kisten van planken begraven waren.
De skeletten lagen in zeer verschillende richtingen, De
urnen en skeletten lagen meest 0,50 tot 1.60 M. boven
]

) Friesch zomerpeiî is 66 o.M. lager dan Arnsterdamsch peil. Bij
den hoogen waterstand in Januari 1906 stond het boezemwater in
Friesland meer dan 60 e.M. boven Fr. zomerpeiî.

27
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Friesch zomerpeil; een enkele maal ook daar beneden. Ook
elders b.v. te Bornholm 1) komt in de periode der volksverhuizingen op hetzelfde grafveld lijkverbranding voor
naast begraving van onverbrande skeletten.
4o. De in het; grafveld gevonden v e r s i e r d e urnen
met resten van verbrande skeletten, zijn met uitzondering
van drie specifiek Merovingisch-frankische potten (fig. 19 —
21) als S a k s i s c h te beschouwen, nauw verwant aan
lijkurnen uit omstreeks de 5e eeuw n. C, gevonden in de
zeer uitgebreide urnenvelden (Borgstedt, Perleberg enz.) in
de omgeving van de rivier de Elbe. De voor deze grafvelden typische mantelspelden van het zoogenaamde jongere
Nydam-type, die te Borgstedt i n de urnen gevonden
werden, waren in de literatuur overNederland tot dusverre niet bekend, hoewel er reeds uit verschillende
Friesche en enkele Groninger terpen exemplaren voor den
dag kwamen. Te Hoogebeintum werden deze fibulae (fig.
25— 27) voor het eerst, geconstateerd n a a s t Saksische
lijkurnen ; doch niet d a a r i n, maar op onverbrande
skeletten.
Dergelijk
Saksisch
vaatwerk
als boven
beschreven, werd ook in Drenthe (Hooghalen en Midlaren)
ontgraven en op meerdere plaatsen in het Angelsaksische
Engeland, in liet laatst genoemde land tezamen met fibulae
van het Nydam-type, dat in de Elbe-streken ontstaan is.
5o. Saksisch aardewerk met verbrande skeletdeelen'van
menschen werd in Friesland, behalve te Hoogebeintum,
vooral geconstateerd in de terp Besseburen te Beetgum en
sporadisch in vele andere terpen.
6°. In verhouding tot ándere fibulae-soorteu komt in de
Friesche terpen het jongere Nydam-type liet meest voor.
*) National museum Kopenhagen. Führer durch die Dänisehe
Samnilung '(256—258). Grafveld van 800 graven bij Kannikegaard.
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Soorten, die zich daaruit ontwikkeld hebben zijn hier nog
niet geconstateerd. In Engeland wel.
7 o. De draaischijf komt in Friesland bij de pottebakkers eerst zeer laat in zwang, ongeveer tegen de tiende
of elfde eeuw n. C. Het Saksische aardewerk is evenals
het gewone in alle terpen veelvuldig voorkomende vaatwerk van vermoedelijk Frieschen oorsprong zonder behulp
van de draaischijf vervaardigd. De Merovingisch-frankische
urnen (fig. 17 — 22) zijn daarentegen alle met behulp van
dat instrument gevormd.
80. Het sub 4, 5 en 6 geconstateerde wijst op invloed
van de bewoners der Elbe-streken in Friesland, in omstreeks
de 5e of het begin der 6e eeuw na Christus.
ME. P. C. J. A. BOELES.
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Beschrijving1 der afgebeelde voorwerpen.

Nos. 1—8 werden in 1905 ontgraven te Hoogebeintum
in perceel VI (zie plattegrond).
1. U r n met zeer onregelmatig oppervlak, grauw van
kleur, met roodachtig grijze plekken. Het baksel is vermengd met grof kiezelgruis.
H o o g 18.7 cM. Gevonden 21 April 1905, 1.20 M,
boven de rails waarover .de kipkarren loopen, d.i. boven
het niveau van het ontgraven terrein, tezamen met eene
kleinere urn van ditzelfde type, doch steenrood van kleur.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen, een smal mesvormig
stuk ijzer, lang 14.5 cM., een ijzeren ring en de gouden
gesp hier afgebeeld als no. 24.
Dergelijke min of meer peervormige urnen, doch regelmatiger gevormd en glad gepolijst zijn er in perceel VI
ongeveer een tiental gevonden (Inv. W. no. 84).
2. Kleine u r n met oortjes en vrij scherpe buik. Om
den hals 5 groeven, daaronder, recht naar beneden gaande
groeven, waartusschen, aan weerszijden, een roset-ornament.
Kleur en gladheid gelijk bij no. 3.
H o o g 13.5 cM. Gevonden 5 April 1905, 1.50 M. boven
de rails en 3.10 M. onder de kruin der terp.
I n li o u d : verbrande skeletdeelen, twee gebogen stukjes
ijzer, een potscherf en bovenop een laag grijze klei. (Inv.
W. no. 31.)
3. U r n , zeer donkergrijs met gladde oppervlakte.
Om den hals vijf' groeven en een rand van kuiltjes. Op de
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bovenbuik schuin naar beneden loopende groeven, waartusschen op drie plaatsen een soort roset-ornament: kuiltje
in een ellipsvormige groef, omgeven door een rand van
kuiltjes. Zeer dunwandig.
H o o g 16.5 cM. Gevonden naast no. 8 den 27 Maart
1905, doch 25 cM. dieper.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen van een mensch, o.a.
een stuk van een schedel, verder een gefacetteerd kraaltje
van been, 2 gesmolten glaskralen, een fragmentje van een
kam en een stukje ijzerroest. Bovenop een laagje grijze
klei. (Inv. W. no. 2).
4. Regelmatig gevormde donkergrijze urn. Om den
hals diepe kringen, soortgelijk als bij no. 7, waaronder
zigzagsgewijs geplaatste strepen, die telkens afgewisseld
worden door drie kuiltjes. Baksel sterk met kiezelgruis
vermengd. Hoog 19 cM. Gevonden omstreeks 18 Maart
1905 in perceel VI, volgens opgave van den terpbaas.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen van een mensch o. a.
gedeelten van een schedel en van groote beenderen (armbeen ?), een potscherf' en grijze klei.
5. B e k e r t j e donkergrijs van kleur, versierd met
uitspringende touwvormige lijsten : één om den hals en vier
die recht naar beneden gaan, de daar tusschen liggende
vakken vertoonen schuin naar beneden gaande groeven.
De voet. is van onderen versierd met een kruisvormig,
gegroefd ornament, ongeveer als bij Undset, Das erste Auftreten des Eisens in N.-Europa Taf. II no. 6. Van buiten en
van binnen schijnt dit bekertje met eene fijnere soort klei
bestreken te zijn, wat bij enkele andere urnen ook het
geval is.
H o o g 12.3 cM. Gevonden 14 September 1905, 2.10
M. onder de rails, in een reeds vroeger ontgraven gedeelte
(putgat). (Inv. W. no. 400.)
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6. Donkergrijze urn met 8 bulten of neuzen. Onder
den rand drie horizontale lijnen, daaronder, tusschen de
neuzen, naar beneden loopende lijnen.
H o o g 17 cM. Gevonden 6 April 1905, in een neergestort gedeelte.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen van een mensch, o.a.
gedeelte van een kaak met kiezen, stuk schedel, houtskool,
pijpbeenderen en een potscherf. (Inv. W. no. 38).
7. Groote grijze u r n met twee oor en. Om den hals
diepe groeven, daaronder zigzagsgewijs, uit drie lijnen
bestaande strepen. Oppervlak zeer glad.
H o o g 23.2 cM. Gevonden 13 April 1905, 1.10 M.
boven de rails.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen van een mensch o. a.
vele ruggewervels. (Inv. W . no. 66.)
8. Donkergrauwe u r n met rood-bruine plekken. Het
baksel is sterk met kiezelgruis vermengd. Om den bovenbuik elf diepe lijnen, daaronder zigzagsgewijs strepen, die
uit vier lijntjes bestaan. Techniek geheel gelijk no. 15.
H o o g 17 cM. Gevonden 27 Maart 1905, 25 cM. boven
no. 3, drie nieter onder de kruin der terp.
I n h o u d : verbrande skeletdeelen van een mensch o.a.
pijpbeenderen. Verder een potscherf, bovenop grijze klei.
(Inv. W. no. 1.)
Nos. 9—18 werden omstreeks 1891 ontgraven in de terp
Besseburen te Beetgum bij het bewerken van den grond,
•waarboven de toen afgegraven terp zich verheven had (zie
64e verslag vjh Friesch Gen.) thans, evenals alle hier afgebeelde voorwerpen, in het Friesch Museum te Leeuwarden.
9. Roodbruine u r n , om den hals drie breede groeven,
daaronder, op vier plaatsen 'touwvormige, uitspringende
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lijsten of neuzen, die vier vakken afscheiden, die ieder drie
boogvormige groeven vertoonen.
H o o g 23 cM. Oorspronkelijke inhoud niet bekend.
(Inv. no. 1009.)
10. Grauwe u r n met roodbruine plekken. De buik
wordt in vier vakken verdeeld, telkens door twee groeven
met een smalle lijn daartusschen. In die vakken afwisselend
een oogvomuge en een oo vormige groef.
H o o g 22 cM. Inhoud: verbrande skeletdeelen van
een mensch o.a. gedeelte van een kaak met kiezen, stukken
schedeldak, pijpbeenderen. Verder houtskool en een halve
kraal van kristal (?). (Inv. no. 998).
11. U r n , kleur als no. 10. Op den bovenbuik twee
daaromheen loopende kringen van drie lijnen, daar tusschen
een golflijn, in de bochten waarvan, afwisselend, eenige
cirkel- en eenige ruitvormige indruksels aangebracht zijn,
die zich op analoge wijze op den onderbuik herhalen.
H o o g 21.8 cM. Inhoud verbrande skeletdeelen van
een mensch o.a. stuk kaak met kiezen, stukken schedeldak,
pijp beenderen, houtskool en een zestal bolle schijfjes van
bewerkt been, eveneens verbrand. (Inv. no. 999.)
12. U r n , kleur alsvoren, om den hals eenige lijnen,
daaronder, naar beneden loopende lijnen. Op den buik
hier en daar zwakke ribben, die ais gewoonlijk naar buiten
uitgeperst zijn.
tl o o g 19 cM. Van den oorspronkelijken inhoud bleef
bewaard een verbrand stuk schedeldak en een omgebogen
pijpvornng stuk ijzer. De wanden van deze urn zijn sterk
aangezet met ijzerroest. (Inv. no. 1024.)
13. U r n , kleur alsvoren, versierd met uitspringende
touwvormige lijsten en een rand van kuiltjes.
H o o g 14.8 cM. I n h o u d verbrande skeletdeelen.
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Deze urn komt zeer overeen met een te Quelkhorn gevonden
exemplaar afgebeeld bij Undset Taf. XXVII no. 19. (Inv.
no. 1000.)
14. U r n, kleur alsvoren, versierd o.a. met touwvormige, uitspringende banden. H o o g 11.9 cM. I n h o u d :
üwartachtige aarde, vermengd met zeer fijne, verbrande
skeletdeelen van een mensch o.a. kruin van een kies. (Inv.
no. 1001.)
15. Wijde, lage u r n , kleur alsvoren, versierd met vier
lijnen om den hals, waaronder groepen van vier vertikale
strepen evenals bij de links daarnaast afgebeelde roode
scherf uit Hoogebeintum. (Inv. W. no. 17.)
H o o g 12.5 cM., grootste breedte 19.5 cM. I n h o u d :
zwartachtige aarde met fijne, verbrande skeletdeelen. (Inv.
no. 1005.)
16. Ü r n, kleur alsvoren, om den hals vier lijnen,
daaronder zigzag gestelde groepen van drie strepen.
H o o g 16.4 cM. Oorspronkelijke i n h o u d niet bekend.
(Inv. DO. 1022.)
Merovingisch-frankisohe urnen.
17. Uit de terp te Beetgum. De bovenbuik is versierd
met zuiver frankisch radstempel-ornament, dat vrijwel overeen komt met het ornament no. 17 bij van Bastelaer, Les
vases de formes purement Franques. Grijs aangestreken,
op de breuk bruingrijs.
H o o g 14 cM., grootste breedte 16.8 cM. I n h o u d
verbrande skeletdeelen en stukjes houtskool. (Inv. no. 1006.)
Een algemeene karakteristiek van het frankisch aardewerk geeft o.a. Koenen, Grefasskunde. Zie ook de Merovingisch-frankische urnen van het 6e eeuwsche graf veld te
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Rittersdorf, afgebeeld in de Führer d.d. Museum in Trier
door Hettner, (1903) S. 132.
18. Gevonden alsvoren. De bovenbuik is versierd met
rijen van vierkante groef jes door middel van een radstempel ingedrukt. Grijs aangestreken, op de breuk bruingrijs.
H o o g 19.8 cM. Oorspronkelijke inhoud onbekend. (Inv.
no. 1025).
19. Uit de terp te Hoogebeiutum. De bovenbuik is
versierd door middel van een radstempel, ornament gelijk
no. 18. Blauwgrijs van kleur.
H o o g 17.8 cM. Oorspronkelijke inhoud niet bekend.
(Inv. 327). Gevonden tusschen 24 September 1904 en 25
Maart 1905 in de perceelen VII of VIII.
20. Uit de terp te Hoogebeintum, licht steenrood van
kleur. De bovenbuik is versierd door middel van een radstempel. ornament gelijk no. 18.
H o o g 15.3 cM. Gevonden 23 September 1904, iets ten
zuiden van perceel VI, op de scheiding ongeveer van VII
en VIII, en eene grijze klei laag, 1.30 M. boven de rails.
De terp was ter plaatse 3.40 M. hoog.
I n h o u d : Verbrande skeletdeelen van een tnensch, o. a.
bovenstuk van een dijbeen, stukjes houtskool.
21. Uit de terp te Hoogebeintum. De bovenbuik is
versierd door middel van een radstempel, ornament gelijk
no. 18. Blauwgrijs van kleur.
H o o g 12.5 cM. I n h o u d : Verbrande skeletdeelen van
een mensen, o. a. wervels en stuk van den schedel. Gevonden tusschen 24 September 1904 en 25 Maart 1905 in de
perceelen VII of VIII. (Inv. no. 294).
22. Uit de terp te Hoogebeintum, evenals de nos.
17 — 22 op de draaischijf vervaardigd. Onversierd. Ook te
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Beetgum zijn er een paar van dit type gevonden en verder
te Rittersdorf (zie literatuur bij no. 17 aangehaald). Gevonden als-voren. Kleur grijsgeel.
H o o g 16.5 cM. I n h o u d : Verbrande skeletdeelen van
een mensch, o. a. tand, wervels, stukken schedeldak. Verder
stukjes houtskool en de helft van een gesmolten glaskraal.
(Inv. no. 336).
23. Been en haarkam met sclieede, versierd met cirkels
en centraalpunten en gestileerd dierornament. Gevonden
den 19 Maart 1905, op een menschelijk skelet te Hoogebeintum in liet westelijk gedeelte van perceel VI. 50 cM.
boven de rails. Op ditzelfde skelet bevonden zich een
drietal, sterk ingevreten fibulae o. a. no. 27 en draadvormige armbanden, waarvan één defect. Bij het hoofd een
zeer klein urntje en resten van een houten kist of boomstam. Lengte der scheede 9.7 cM. De kam heeft geheel
het type der specifiek Germaansche kammen, en herinnert aan de Romemsche kammen, die in de 3e, 4e en het
begin der 5e eeuw overal door den handel verspreid werden, doch waarbij het eigenaardige Germaansche dierornament ontbreekt. Zie: Führer d.d. Museum in Trier. S. 73.
24. Beslag van een gesp, van goud; met naald van
zilver. Breed 5 cM. Met nagels, die door de vier beenen
kralen liepen, werd dit zeer dunne stuk goud op een verdwenen onderstuk bevestigd. Gevonden in urn fig. 1.
(Inv. w. no. 86).
25. Bronzen m a n t e l s p e l d van het jongere Nydamtype eindigende in een gestileerden dierekop. Lang 7.5 cM.
De naald ontbreekt. Fraai exemplaar, versierd met dubbele
lijn van fijne punten. Gevonden te Hoogebeintum in ongeveer het midden van perceel VI, op een onverbrand skelet
(liggende op een laag stroo), den 13 Juli 1905 met no. 26,
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eenige glaskralen, een zeer klein urntje, een kam en stuk
van een houten nap (?). De kam, van been, is niet versierd en heeft een driehoekig handvat (vgl. Pleyte, Friesl.
pi. VII, no. 3) dat weer herinnert aan de bekende driehoekige Romeinsctie kammen.
26. Groote bronzen mantel speld, gevonden alsvoren.
L a n g 13 cM. Heeft oorspronkelijk drie knoppen gehad,
waarvan er nog één, die afgebroken is, bewaard bleef,
buiten die welke op de afbeelding voorkomt. Het middenstuk vormt evenals bij de nos. 25 en 27 een halven boog.
27. M a n t e l s p e l d van brons, jonger Nydam-type.
Lang 9 cM. Gevonden met no. 23.
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