Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen.
(Inwerking van de Hallstatt-kultuur op Friesland)
door
Mr. P. C. J. A. BOELES.

Tot de voor de kennis van Nederland's vroegste beschaving belangrijke gebeurtenissen der laatste jaren, mag
zeker ook gerekend worden de ontdekking van eene tot
dusverre in ons geheele land onbekende, althans onopgemerkte soort van vaatwerk. Een zeer karakteristiek
versierde soort, die juist door hare zoo opvallende eigenschappen het beter dan tot dusverre mogelijk zal maken
bepaalde beschavingsinvloeden op hun weg naar het land
der terpen, waar de ontdekking plaats had, te volgen.
Het geldt hier weer een van die zoo interessante verschijnselen van uitstraling der in het Zuiden, Oosten en
in het centrum van Europa tot hoogen bloei gekomen
kuituren naar ver afgelegen streken. Verschijnselen, die
niet het minst in de laatste jaren de præhistorici hebben
bezig gehouden, nu men de resultaten van het gedetailleerde oudheidkundige onderzoek der diverse gedeelten
van Europa gaat samenvatten x) en daardoor scherper dan
voorheen de groote lijnen ziet, samenhang ontdekt tusschen dingen die door honderden van jaren en duizenden
van mijlen van elkaar gescheiden zijn.
In 1908, toen ik het eerst, in een artikel over „De oudste
beschaving op de Friesche klei"2) de aandacht op het
geometrisch versierde terpenvaatwerk vestigde, was het
materiaal nog zeer gering. In den kort daarna afgesloten
') Sophus Muller, UrgeschicMe Europas, 1905.
2
) Elseviers Maandschrift, Maart 1908.
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catalogus van het Friesch Museum l) zijn de scherven van
een tiental verschillende urnen, bijkans de geheele toen
aanwezige voorraad, uit diverse terpen in de provincie
Friesland afkomstig, onder de nos. 456—465 beschreven
als een niet-Friesche groep van vaatwerk, uit omstreeks
de jaren 200 vóór tot 100 nà Christus geboorte. Ter inleiding werd o. a. het volgende geschreven:
„In tegenstelling met het bijna nimmer versierde Friesche
„vaatwerk zijn de volgende stukken, op eene enkele uitzondering na, versierd met een typisch geometrisch ornament van scherp ingesneden lijnen (schaakbord of
„gestreepte driehoekmotieven), die meestal gevuld zijn met
„eene witte substantie. Het geldt hier bijgevolg eene echte
„præhistorische versieringstechniek, die eenigzins analoog
„is met die van het vaatwerk der eerste en oudste laag
„van Troje (Dörpfeld, Troja und Ilion I, S. 251). Ook
„daar deze ornamenten, ook daar de vulling „mit einer
„weissen Masse". Duitschland heeft verwant vaatwerk in
„de jongere Hallstatt-periode, omstreeks 500 vóór Christus.
„Uit de Groninger terpen is nog geen enkel fragment van
„dien aard bekend, evenmin uit andere streken van Nederland".
De sedert deze publicatie verloopen jaren zijn ijverig
gebruikt om een nader onderzoek in te stellen. Bij alle
rechtstreeks namens het Friesch museum bezochte terpen
werden aan de gravers scherven van de verderop kortweg als „geom. vaatwerk" aan te duiden soort vertoond
en voor dergelijke vondsten eene bizondere belooning
toegekend.
De heer A. E. van Giffen, die tot 1 Januari 1911 in de
provincie Friesland ten bate van het Friesch museum en
daarna voor het Rijks museum van oudheden te Leiden
verzamelde en vooral ook de niet door ons bezochte Groninger terpen afreisde, was in gelijke richting werkzaam.
') Boeles, Catalogus der meest belangrijke voorwerpen in
het Friesch Museum te Leeuwarden, 1908, geïllustreerd in 1909.
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De uitgeloofde premiën hadden hem, gelijk hij mij een
jaar geleden mededeelde, in Groningen nog geen enkel
fragment van het geom. vaatwerk verschaft. Een negatief resultaat, dat voor ons onderzoek volstrekt niet
van belang ontbloot is, hoewel wij het zeer waarschijnlijk
achten, dat er later nog wel eens in Groninger terpen
enkele stukjes voor den dag zullen komen.
De oogst in de provincie Friesland was daarentegen
zeer bevredigend, zooals ons statistisch overzicht nader
zal aantoonen. De terp te Tolsum onder Tzum leverde
op zich zelf reeds 133 fragmenten aan het Friesch museum.
Ook de heer van Giffen heeft belangrijke stukken, waaronder enkele complete potten weten bijeen te brengen.
Het vóór 1911 verzamelde is wel reeds in eigendom aan
het Leeuwarder museum overgedragen, doch blijft nog
eenigen tijd ter bestudeering bij den verzamelaar berusten.
Vorm en baksel van het geom. vaatwerk.
Bijna alle fragmenten zijn afkomstig van wijdbuikige
potten (fig. 1, 10, 11), met goed geprofileerde gladde halzen, die met een steeds scherpen schouder in den buik
overgaan. Een draaischijf, d. i. een met de hand beweegbaar blok, schijnt bij de vervaardiging geen dienst te
hebben gedaan, wel andere voorwerpen, om het ornament
aan te brengen en om de potten te polijsten. Het oppervlak is n.1. steeds glad en glimmend. De kleur is roetzwart, donker grijs, licht grijs, een enkele maal rood en
over het algemeen homogeen van tint. Het baksel is
gewoonlijk vermengd met gruis van schelpen. Kiezelgruis
heb ik bij het eigenlijke geom. vaatwerk niet waargenomen, wel bij de aanverwante scherven (fig. 14 en 15).
Plekken waar het buitenste glimmend zwarte laagje afgeschuurd is, vertoonen een bruin-grijze kleur, n.1. van
een op de breuk waarneembaar dun laagje, dat van de
donker grauwe kern goed te onderscheiden is. Een dergelijk verschil van kleur tusschen de buiten- en binnenlaag
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van het baksel, komt ook voor bij het gewone Friesche
vaatwerk, dat aan den buitenkant vaak rood en van binnen donker grauw is. Of het glimmend roet-zwarte oppervlak van sommige potten zijn ontstaan te danken
heeft aan een inwrijving met graphiet, dat o. a. gebezigd
werd tot versiering van Hallstatt-vaatwerk in Zwitserland,
zouden wij niet durven beslissen. De verschillende kleuren
schijnen op iets anders te duiden. Prof. C. W. Vollgraff,
de onderzoeker van Argos, heeft n.1. bij zijne bespreking
van onzen catalogus x) de bijzondere aandacht op dit punt
gevestigd. Hij beschrijft het geom. vaatwerk als „bucchero"
d. w. z. de glanzend zwarte kleur aan de oppervlakte is
verkregen, niet met behulp van de eene of andere verfstof, maar door blootstelling aan zwaren, walmenden rook.
Hij schrijft: „Deze techniek is o. a. in het præhistorische
„tijdperk in Griekenland, aan de Westkust van Klein-Azie
„en in Etrurie in Italië in zwang geweest. Het is niet
„onmogelijk, naar het schijnt, bucchero-vazen bij open
„vuur te bakken; maar om een eenigszins goed resultaat
„te verkrijgen is toch vuur in eene besloten ruimte, m.a. w.
„een pottebakkersoven een vereischte. Wanneer in den
„oven de warmtegraad sterk stijgt, dan wordt het baksel
„in plaats van zwart grijs van kleur. Verdwijnt de rook
„uit den oven voor het einde van het bakken, dan kunnen
„de potten weder gewoon rood van kleur worden, door„dat de hitte de in de poriën van het leem gedrongen
„kooldeeltjes dan weder verteert. Nu zijn in het Friesch
„museum de meeste scherven van deze soort gitzwart,
„maar sommigen zijn grijs en een enkel exemplaar is
„rood. Ongetwijfeld hebben wij dus hier met vaatwerk
„te maken dat in pottebakkersovens bij betrekkelijk hooge
„temperaturen aan de inwerking van rook blootgesteld en
„gebakken is. De wijze van versiering, ook het vullen
„der groefjes met schelpkalk is elders voor buccherovazen
„veel gebruikt".
]

) Bulletin v. d. Ned. Oudheidk. Bond, 1909, blz. 61.
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De versiering.
De afbeeldingen geven een overzicht van de meest
voorkomende versieringen en maken een nadere beschrijving overbodig. Opmerkelijk vooral zijn de uitgespaarde
zigzagbanden (fig. 1 en 3) en de schaakbordmotieven (fig.
10 en 11), terwijl op bijna alle stukken gestreepte driehoeken voorkomen.
Alle ornament is rechtlijnig, geometrisch. Het zwarte
éénoorpotje uit Hoogebeintum (fig. 13), met gebogen lijnversiering, wijkt ook in andere opzichten van het geom.
vaatwerk af n.1. door het ontbreken van den scherpen
schouder. Slechts ter vergelijking is het afgebeeld.
De lijnen waaruit het ornament bestaat zijn over het
algemeen diep ingegroefd, met scherpe randen en schuin
afloopende wanden, zooals men ze krijgt wanneer het
lemmet van een mes (van been, hout of metaal) in winddroge klei wordt gedrukt. Dikwijls zijn deze lijnen nog
gevuld met een witte, glinsterende massa, die bij onderzoek uit schelpkalk bleek te bestaan, een vulling die een
aardig effect geeft, vooral bij de gitzwarte stukken (fig. 4).
In vele gevallen zijn van deze kalk nog maar enkele glinsterende resten overgebleven, bij andere stukken zijn de
lijnen ondiep en blijkbaar nimmer gevuld geweest. Bij
de fig. 1, 3, 6 en 8 zijn de nu niet meer gevulde groeven,
om ze op de foto beter te doen uitkomen met eene verwijderbare witte inktsoort getint. De versiering strekt
zich nooit verder uit dan over de buik der potten, zoodat
deze aan den onderkant en aan de halzen glad zijn (fig.
10 en 11), behoudens een enkele of dubbele lijn om de
randlippen (fig. 6, 8, 11).
Statistisch overzicht der vondsten.
Dit overzicht is alleen volledig voor zooveel betreft het
materiaal voorhanden in het Friesch museum.
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Westergo.

1 Hichtum (Inv. LXXXIIa), ongeveer twee kilometer ten N. van
Bolsward, in de gemeente Wonseradeel. Interessante terp
genaamd „Wybranda-State", groot 4 hectare, 91 are en grenzende aan den Z.O.kant van het dorp, nummer 326 van de
terpenkaart van het Friesch Museum *). De bovengrond werd
reeds vroeger afgegraven. Behalve veel oud-Friesch vaatwerk en een denarie van keizer Trajanus (Cohen s no. 558),
leverde deze terp aan het Friesch Museum ook enkele tot
heden in Friesland vrij onbekende scherven van het oudere
Germaansche vaatwerk, als pi. IV no. 12 in Holwerda's
„Nederland's vroegste beschaving" en door hem gedateerd
100 vóór—100 n. C.
Vaatwerk met geometrisch ornament komt in deze terp
veelvuldig voor. Het rijksmuseum te Leiden, verkreeg daarvan in 1912 verschillende interessante stukken.
Het Friesch Museum verwierf in 1912 en 1913 twee en
zestig scherven van dit vaatwerk, afkomstig van onderscheidene urnen.
2 Hichtum (LXXXIIA), terp Sieswerd.
Citroenvormig voorwerp van lichtgrijs baksel, kinderrammelaar? Versierd met zigzaglijnen en gestreepte driehoeken
(fig. 3).
3 Hartwerd, terp op „Zijns", no. 328 der kaart, twee kilometer ten O. van Bolsward, en ongeveer 3 K.M. ten Z.O. van
Hichtum. De bovengrond werd reeds vroeger afgegraven.
Nadat dit artikel reeds geschreven was, zag ik den 26 Mei
1913, ter plaatse, een zestigtai geom. scherven, die nà 1
April 1913, toen men nog niet met het graven begonnen was,
gevonden zijn. Merkwaardig is het dat hier nog geen enkele
sigillatascherf voor den dag kwam.
4 Schettens, terp bij het dorp, ongeveer 4 K.M. ten N.W. van
Bolsward.
J

) Deze slechts in één exemplaar bestaande kaart heeft dienst
gedaan bij de samenstelling der door den heer Schuiling (zonder
nummering) gepubliceerde terpenkaarten. Zie zijn artikel „De
Nederlandsche vluchtheuvels" Tijdschrift ván het K. N. Aardrijkskundig Genootschap, 1912, blz. 599 v.v.
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Twee volledige potten met geom. ornament, voor enkele
jaren ontgraven in deze reeds vroeger op onvoldoende wijze
afgegraven terp, no. 329 der terpenkaart. Eigendom van het
Friesch Museum, doch nog in bruikleen bij den heer van
Giffen, die ze verzamelde.
5 Kimswerd (Inv. CVIII), zoogenaamde Juffersterp, no. 320 van
de terpenkaart, ten N.O. van Kimswerd, tusschen Harlingen
en Bolsward. Een zestal scherven, waaronder drie randscherven van verschillende potten, kwamen in de verzameling
van het Friesch Museum (no. 21—25). Meerdere kwamen
in het bezit van den heer van Giffen, alsmede eenig terrasigillata.
6 Kimswerd (Inv. LXXX), andere terp als de vorige.
Een scherf (no. 15).
7 Achlum (Inv. LXXIVg"), gemeente Franekeradeel, ten Zuiden
van de stad Franeker.
Een scherf (no. 2).
8 Tzum (Inv. CXXIII), gemeente Franekeradeel, terp »Groot
Tolsum" op de Vlaren, ten Z.W. van het dorp Tzum, aan
den noordkant van de slachtedijk. Nummer 274 der terpenkaart, groot 3.97 Hectare. Interessante terp, waar bizonder
op het geom. vaatwerk is gelet en 34 scherven van terrasigillata zijn gevonden. (Verzameling van het Friesch Museum).
Honderd drie en dertig geom. scherven, waaronder twee
zeer groote fragmenten, alles in 1910—1912 ontgraven.
9 Tzum (Inv. LXXIIIa), andere terp als de vorige.
Een randscherf (no. 3).
10 Tzum (Inv. LXXllld), terp Fatum, no. 242 der kaart.
Een scherf (no. 2). De heer van Giffen ontving in 1910
ook enkele geom. scherven uit deze thans afgegraven terp,
welke later aan het Friesch Museum zullen worden overgedragen.
11 Spannum (Inv. XXVII), gemeente Hennaarderadeel, ten Z.O.
van de stad Franeker. Een met uitzondering van den hals,
die geheel ontbreekt, voor reconstructie vatbare pot (no. 65).
Zie de reproductie: fig. 10.
12 Winsum (Inv. LUI en Lille/), gemeente Baarderadeel, terp bij
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Bruggeburen, aan den zuidkant van het dorp. Zeer groote
en belangrijke terp, waar in 1887—90 het blz. 26 en 27 van
den catalogus van het Friesch Museum beschreven, zoo hoogst
interessante vroeg-romeinsche vaatwerk werd gevonden, het
oudste van dien aard in Friesland en door Romeinsche soldaten aldaar vóór 28 n. C. achtergelaten. Hier werd ook
ontgraven het oudste type der uit de terpen bekende mantelspelden met la-Tène vormen (Catalogus, pi. II no. 159).
Enkele scherven. In 1910 werd een deel van den ondergrond, ten westen van den rijweg tegen de vaart aan, die
bij de vroegere terpgraving was blijven zitten, opgeruimd.
Hier vond ik nog, op het afgegraven terrein, een aardige
randscherf eener geom. versierde pot (LUW no. 8).
13 Winsum (Inv. LIIIA), terp „Donia-State".
Groot fragment van hals en buik eener lichtgrijze urn met
geom. ornament (no. 2). De groeven nog met schelpkalk gevuld. De versiering vertoont uitgespaarde zigzagbanden.
14 Baard (Inv. LIX), gemeente Baarderadeel.
Een scherf (no. 18).
15 Hilaard (Inv. LVA), gemeente Baarderadeel.
Groot fragment van hals en buik eener geom. versierde
pot (fig. 19).
16 Marssum (Inv. LH), gemeente Menaldumadeel. Terp no. 71
der terpenkaart, ten zuiden van het dorp, aan den weg naar
Ritsumazijl. Herhaaldelijk bezochte terp, groot 4.19 Hectare,
waar nog steeds gegraven wordt en onderscheidene scherven
van terra-sigillata gevonden zijn. Hoewel onder no. 463 in
den catalogus van het Friesch Museum reeds per abuis —
bedoeld werd Winsum — een geom. versierde scherf uit
Marssum vermeld wordt, is eerst later dergelijk vaatwerk
uit deze terp bekend geworden.
Een scherf (no. 65), de groeven nog met schelpkalk gevuld. Het is mogelijk dat de heer van Giffen ook enkele
fragmenten van dit vaatwerk uit Marssum verzameld heeft.
Oostergo.

17 Cornjum (Inv. CXX), gemeente Leeuwarderadeel. Dekematerp, ten N.O. van Cornjum, no. 354 der terpenkaart, groot
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3.10 Hectare. Herhaaldelijk bezochte terp, waaraan nog steeds
gegraven wordt. Terra-sigillata in vele scherven voorhanden.
In rechten lijn ongeveer 6 K-M. ten N, van Leeuwarden.
Acht scherven, van minstens vier verschillende potten.
Bovendien een fragment van een één-oor-potje geheel, ook
wat de versiering betreft gelijk aan het hier als fig. 13 afgebeelde exemplaar uit Hoogebeintum.
18 Hoogebeintum (Inv. XXVIII), gemeente Ferwerderadeel. Bekende terp, ongeveer 18 K.M. ten N. van de stad Leeuwarden,
de meest noordelijke plek waar het geometrisch versierde
vaatwerk gevonden werd. No. 93 der kaart, groot 10.63 Hectare.
Klein fragment van hals en buik, waarop met schelpkalk
gevuld lijn-ornament (no. 56), goed geprofileerde rand, roetzwart. In 1903 vóór de instelling van het toezicht ontgraven,
In 1908 werden eenige fragmenten van de buik eener pot
ontgraven, met lijn-ornament als fig. 6, dat nog met kalk
gevuld is. Kleur donkergrijs, bijkans zwart (no. 771 w). Deze
fragmenten zijn ontgraven in een put in blok XIII, even buiten
den ringweg, die om de binnenterp heenloopt. Zie het kaartje
in mijn »De Friesche terpen". Blok XIII is het op dat kaartje
voorkomende ongenummerde blok, ten noorden van blok XI.
De als fig. 14 afgebeelde scherf eener vrij grove pot, waarvan het baksel met kiezelgruis vermengd is, vertoont een
ornament van vierdubbele lijnen van kleine groefjes. De
schouder is scherp. Deze scherf werd door mij opgeraapt
in blok XI, ook buiten den voormelden weg.
Het als fig. 13 afgebeelde één-oor-potje is roetzwart en
eenigszins verwant aan het vaatwerk met geom. ornament,
(no. 40).
Uit deze statistiek blijkt duidelijk dat het geometrisch
versierde vaatwerk algemeen voorkomt in de terpen van
Westergo ten Zuiden van den spoorweg Harlingen—Leeuwarden en ten Westen van de lijn Leeuwarden—Sneek.
Vijftien van de achttien terpen, waarin het geconstateerd
is, liggen in dat gedeelte van Friesland. Ten Noorden
van de lijn Harlingen—Leeuwarden is het in Westergo
alleen aangetroffen in de terp te Marssum. In de mede
aldaar gelegen terpen van Wijnaldum en Menaldum, waar
de aandacht der gravers speciaal op dit vaatwerk werd
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gevestigd, kwam het tot dusverre niet voor, evenmin is
het bekend uit de reeds vroeger afgraven reusachtige terp
van Beetgum, die meer dan duizend nummers aan het
museum leverde en herhaaldelijk van wege dat museum
bezocht werd. Terra sigillata is daarentegen wel bekend
uit de drie laatst gemelde terpen.
In Oostergo is ons vaatwerk slechts bekend uit twee
terpen: te Cornjum en Hoogebeintum, beide ten Noorden
van Leeuwarden en in geringe hoeveelheden. Toch werd
in den laatsten tijd bij onderscheidene terpen in Oostergo
speciaal op geometrisch versierde scherven gelet. Ten
Zuiden van Leeuwarden o. a. in de terp Tjaard bij Wirdum, die meerdere stukken terra-sigillata leverde, o. a.
een complete kom uit Rheinzabern, van den pottebakker
Firmus. Hoogebeintum gaf ondanks jarenlang nauwkeurig toezicht slechts scherven van twee potten. Ferwerd
en Blija, in de buurt van Hoogebeintum, twee reeds eenige
jaren onder toezicht staande, doch nog niet volledig afgegraven terpen, met talrijke sigillata scherven, leverden
nog geen enkel stukje met geometrisch ornament, tenzij
men de als fig. 15 afgebeelde scherf, daaronder wil rekenen. Deze komt uit de terp te Blija.
De tegenstelling met de Zuidelijke terpen van Westergo
is wel groot, vooral indien in aanmerking genomen wordt
dat bij de afgraving van de sub 6, 1, 9, 11, 12, 13 en
15 vermelde terpen, met betrekkelijk weinig scherven, niet
speciaal op dit vaatwerk is gelet; terwijl het in die sub
1, 3, 5 en 8, waar de arbeiders order hebben om elke
scherf van dien aard te bewaren in betrekkelijk grooten
getale en ook als min of meer complete potten voorkomt.
Vondstomstandigheden.
Een zaak die de bestudeering en ordening der terpvondsten, in het algemeen, zeer bemoeilijkt is wel de
omstandigheid dat er in de terpen zeer weinige grafvondsten voorkomen. De oudheden komen daardoor slechts
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zelden in gelijktijdige groepen voor den dag, terwijl ook
de stratificaties d. i. de verschillende woonvlakken moeilijk
te onderscheiden zijn en de overigens typische mestlagen
een hoogst grillig verloop hebben. Het meest karakteristiek is wel de bovenste deklaag van grijze klei, die
echter slechts zeer weinige oudheden bevat, die meestal
reeds tot de Karolingische periode behooren. Overigens
kan het, indien met ruim materiaal gewerkt wordt, voor
de chronologie van beteekenis zijn of de voorwerpen naar
den regel in het centrum ot daarbuiten gevonden worden,
daar de terpen hunne grenzen met den loop der tijden
hebben uitgebreid.
In de terp „Groot Tolsum" onder Tzum (zie sub 8), die
gelijk gezegd reeds over de honderd fragmenten leverde,
heb ik in Augustus 1911 ter plaatse eens nauwkeurig
trachten na te gaan waar en hoe de geom. scherven daar
gevonden werden. De bovenste laag van de terp, de
eigenlijke kruin, was reeds in vroegere jaren weggegraven,
zoogenaamd voor eigen gebruik, daardoor ging de verdere
afgraving thans betrekkelijk vlug in haar werk en was bij
mijn komst het centrum der terp vrijwel verdwenen. Daar
lagen nog eenige hoopen mest, die men al gravende in
het centrum had aangetroffen, en die voorloopig niet vervoerd werden, omdat in deze streken dit bestanddeel der
terpen als meststof minder gewild is. In het aldus in
het centrum blootgelegde niveau, waarvan het oppervlak
ongeveer 60 à 70 cM. boven Friesch Zomerpeil lag, bevonden zich nog onderscheiden kuilen, in doorsnede ongeveer één meter, gevuld met de zeer gezochte grijze en
geel gevlekte terpaarde, omringd door een laag mest,
althans een zwarte laag. Men vertoonde mij twee geometrisch versierde scherven (nos. 54 en 56), die dienzelfden
dag op den bodem van een van die kleiputten gevonden
waren en wel ongeveer ter hoogte van Friesch Zomerpeil,
dat is 0.66 M. onder A(msterdamsch) P(eil). De grond
onder deze kuil — dit bleek bij uitgraving in mijne tegenwoordigheid — bestond uit een ongeveer 0.40 M. dikke
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blauwachtig-zwarte laag, volgens den terpbaas, den heer
Piersma, de oerbodem. Onder die laag bevond zich zavelige klei. Om de kleiput heen zat een flinke mestbank.
In een dergelijke kleiput in het centrum waren dienzelfden
dag, bovenin, dus ongeveer op de hoogte van A. P. twee
andere mij vertoonde geom. scherven gevonden (no. 55).
Nog nam ik mede een stukje onversierd terra-sigillata
(no. 52), dienzelfden dag gevonden in de grijs-gele klei
ongeveer 0.15 M. boven A. P. in de aan het centrum grenzende thans nog lVa à 2 M. hoogen wand van de terp,
die toen werd afgegraven. De graver wees mij de juiste
plek aan waar hij de scherf gevonden had.
Op mijn verzoek heeft de terpbaas op de later gevonden
geometrisch versierde scherven en op het terra-sigillata
aangeteekend het peil waarop zij gevonden werden. Deze
zeer gewaardeerde, doch uitteraard globale opgaven wisselen voor beide groepen tusschen 0.30 M. beneden en
O.4O M. boven Z.P., d. i. van 96 tot 26 onder A.P. De
geom. scherven komen in Tolsum zoowel in den zwarten
grond als in de grijze kleilagen voor. Volgens mijn indruk het meest in de zwarte lagen, die hier blijkbaar tot
den oerbodem doorliepen. Te Hichtum (zie sub 1) kwamen
in 1913 een dertigtal geom. scherven dicht bijelkaar voor
en wel ongeveer 0.40 M. + Z.P. naast een der vele ronde
putten, waarin het oudere Friesche vaatwerk hier gevonden
wordt, tot onder Z. P. Andere scherven van dit vaatwerk
werden gelijk ik persoonlijk waarnam 0.20 M. — Z. P.
gevonden. Terra-sigillata kwam in den laatsten tijd niet
voor.
Te Hartwerd (zie sub 3) werden in eene maand onder
Z.P. 60 geom. scherven en geen sigillata gevonden.
De verspreiding van het geom. vaatwerk vergeleken
met die van het terra-sigillata.
Uit het te Tolsum geconstateerde zou allicht geconcludeerd kunnen worden, dat de geom. scherven uit denzelfden
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tijd zijn als de op ongeveer gelijke hoogte gevonden sigillata-scherven. Ten onrechte m. i., waar beide soorten van
vaatwerk in de onderste terplagen gevonden zijn, die eene
periode van meerdere eeuwen vertegenwoordigen en niet
dik genoeg zijn om ze naar tijdsorde te splitsen.
Deze opvatting wordt, behalve door het te Hichtum en
Hartwerd geconstateerde, ook bevestigd door het feit dat in
de nog niet geheel afgegraven Burmaniaterp te Ferwerd,
die sedert het begin der afgraving, in 1908, onder toezicht
staat van het Friesch Museum, tot dusverre geen enkele
geometrisch versierde scherf voor den dag kwam; terwijl
deze terp daarentegen reeds een kleine honderd terrasigillata scherven opleverde. Hetzelfde leerden de goed
geobserveerde terpen van Hoogebeintum en Blija. Tegen
48 sigillata scherven staan te Hoogebeintum twee geom.
scherven. Van één, die vóór de instelling van het toezicht
gevonden werd is de juiste vindplaats onbekend, van de
andere weten wij dat deze ver buiten het centrum, waar
bijna alle sigillata voor den dag kwam, gevonden werd
en wel even buiten den weg, die op en om de terp heenloopt. (Zie boven sub 18). Bij Blija staat tegenover talrijke
sigillata scherven slechts een enkele scherf (fig. 15), die,
hoewel afwijkend van vorm, toch nog eenigermate tot de
geometrische versierde gerekend kan worden.
Op grond van hetgeen nu bekend is kunnen we gerust
zeggen d a t de v e r s p r e i d i n g van het terra-sigill a t a in de t e r p e n in het geheel niet overeenkomt met de v e r s p r e i d i n g van het geom. vers i e r d e v a a t w e r k . Het terra-sigillata is in den laatsten
tijd geconstateerd in bijkans alle terpen, waar er speciaal
op werd gelet. Zoo kennen wij het nu ook uit vele Groninger terpen. Het geom. versierde vaatwerk ontbreekt
daarentegen tot dusverre in vele terpen, in de provincie
Groningen zelfs ten eenenmale.
Nu is het waar dat er in het algemeen, wat den tijd
aangaat, een groot verschil kan zijn tusschen terra-sigillata
en terra-sigillata. Maar een nauwkeurig onderzoek, in
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1911, van alle destijds uit de Friesche en Groninger terpen voorhanden sigillata heeft me in verband met latere
vondsten toch reeds doen zien, dat b e h o u d e n s zeer
e n k e l e u i t z o n d e r i n g e n 1 ) het t e r p e n - s i g i l l a t a b e h o o r t tot de l a t e r e p e r i o d e , die o m s t r e e k s 150
n. C. a a n v a n g t . De eigenlijke import van sigillata bij
de terpbewoners begint eerst omstreeks dien tijd, tegelijk
met de opkomst der fabrieken aan de Rijnstreken, speciaal
die te Rheinzabern bij Spiers.
Waar nu bij het sigillata van Tolsum geen bepaald vroege
typen vertegenwoordigd zijn, en het mitsdien op één lijn
gesteld kan worden met het sigillata van Hoogebeintum,
Ferwerd, Blija en verdere terpen, is er geen enkele reden
om aan te nemen dat het geometrisch versierde vaatwerk
uit Tolsum uit denzelfden tijd zouden zijn als het daar
op ongeveer gelijke diepte gevonden sigillata. Mogelijk
zouden er te Tolsum bij eene streng wetenschappelijke
afgraving ook nog wel fijne verschillen tusschen de
vondstomstandigheden van geom. vaatwerk en van het
terra-sigillata te constateeren geweest zijn.
Verwantschap met de Hallstatt-kultuur.
Het lijdt o. i. geen twijfel of het verschijnen van het
geom. vaatwerk in Friesland is een gevolg van inwerking
der zoogenaamde Hallstatt-kultuur op de beschaving der
terpen-bewoners, daar vaatwerk met ingegroefde geometrisch ornamenten, gevuld met eene witte substantie, in
die kuituur zeer veel voorkomt, in tegenstelling met de
op de Hallstatt-periode volgende La-Tène-kultuur.
Hallstatt- en Tène-kultuur zijn de namen waarmede nog
steeds door de meest gezaghebbende archaeologen, het
*) o. a. het vroeg-romeinsche terra-sigillata uit de terp te Winsum. Zie: Boeles, Friesische Keramik und Terra-Sigillata aus
den Niederländischen Terpen. Römisch-germanisches Korrespondenzblatt, 1911, S. 60 f.f.
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eerste en het tweede vóór-Romeinsche ijzeren tijdperk
worden aangeduid.
Deze kuituren hebben zich volstrekt niet in alle streken
van Europa voorgedaan en evenmin op alle plaatsen, waar
ze tot ontwikkeling kwamen, op dezelfde wijze.
De Hallstatt-kultuur, die haar naam dankt aan een plaats
in boven-Oostenrijk, waar zeer rijke en tot deze beschaving
behoorende vondsten voor den dag kwamen, is vooral een
binnenlandsche kuituur geweest, waarvan het gebied zich
met een grooten boog uitstrekt om het noorden van Italië,
het beschavingscentrum waaruit deze groep zijn voornaamste
elementen putte. In tegenstelling met de voorafgaande
brons-kultuur vinden wij in de Hallstatt-periode naast het
brons ook het ijzer en verder vele andere typische verschijnselen en vormen, die hier niet nader behandeld
kunnen worden. De geheele periode valt omstreeks in
den tijd tusschen 1000 en 500 vóór Christus. Aan NoordItalië dankte de Hallstatt-kultuur een nieuwen bloei van
den reeds in vroegere perioden in Europa en ook in het
oudste Troje bekenden geometrische stijl. De meanders,
zigzaglijnen, schaakbord-motieven enz.x), die bij het vaatwerk, in de nog weke klei werden ingegroefd zijn door
Noord-Italië via de Grieksche koloniën in Zuid-Italië en
Sicilië ontleend aan den Dipylon-stijl, die omstreeks 1000
vóór Christus in Griekenland in zwang was. Alle elementen van dezen stijl hadden, zooals het zoo dikwijls gaat,
in het vervolg niet dezelfde ontwikkeling. De versiering
met meanders maakte zelfs een afzonderlijken tocht door
Europa. Meander-urnen komen eerst voor in Sicilië, daarna
in Noord-Italië, in Zuid-Duitschland, en eindelijk in de
eerste eeuw nà Christus, dus ongeveer duizend jaren
nadat die stijl zich in Griekenland ontwikkelde in de provincie Hannover, aan de beneden-Elbe, waar het bekende
grafveld van Darzau ligt, dat tal van fraaie zwarte urnen
leverde, die met keurig, door middel van een tandradje
*) Sophus Muller, t a . p. blz. 121, 132.
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aangebrachte meanders versierd zijn.x)
Van deze, zich door meander-vaatwerk kenmerkende uitstraling der Hallstatt-kultuur is in ons land tot dusverre
geen spoor ontdekt, maar als paralel-verschijning is zij
voor ons onderzoek van groote illustratieve waarde.
Ons geom. terpenvaatwerk vindt verwanten in andere
typen van Hallstatt-vaatwerk. De zigzagbanden, de gestreepte driehoeken, de witte vulling, vooral ook de scherpe
schouders, komen alle voor bij het door Koenen beschreven en afgebeelde jongere Hallstatt-vaatwerk, uit verschillende streken in Duitschland.
Dit vaatwerk valt in twee groepen, waarvan die der
kortgedrongen, wijdbuikige urnen het meest met het terpenvaatwerk verwant is; Koenen2) schrijft over het ornament van deze urnen: „die eingeschnittenen, in Zickzackbändern verteilten Striche sind mit weisser Farbe (oder
Thon) ausgefüllt. Diese Urnenform sowohl als der Ornamentationscharakter erinnert sehr an das Ossuarium der
ersten Periode der Golasecca-Necropolen im Ticino-Thale
(Italië). Auch hier finden wir ein weitbauchiges Gefäss
mit Reihen von Dreiecken ornamentirt, welche mit parallelen, meist mit weisser Farbe angefüllten Strichen
geziert sind". Tot zooverre Koenen.
Ook in Zwitserland komen onder de Hallstatt-urnen
heel wat aanverwante stukken voor. We noemen o. a.
een met zigzagbanden en gestreepte driehoekjes versierde
urn uit het Kanton Aargau (zie fig. 16, te vergelijken met
fig. 3 uit de terpen), uit een der door J. Heierlis) beschreven grafheuvelen; op een eveneens aldaar ontgraven bord
met gestreepte driehoeken4), die met wit gevuld zijn; op
een door Dr. Violier, conservator van het „Landesmuseum"
') Sophus Muller, t. a. p. blz. 115; Hostmann, der Urnen-friedhof bei Darzau, 1874.
*) Konstarïtin Koenen, Gefässkunde, 1895, S; 54 en 55.
3
) Die Grabhügel von Unter-Lunkhoven. Anzeiger f. Schweizerische Altertumskunde, 1906, S. 91.
4
) Alsvoren, S. 4, fig. 5.
7
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te Zurich beschreven scherf uit Andelfingen, eveneens met
gestreepte en met wit gevulde driehoeken ]).
Dit scherfje was verdwaald in een Keltisch grafveld.
Het ornament is diep gegraveerd: „La technique de ce
fragment" schrijft Violier: „sa décoration géométrique, Ie
remplissage du decor avec une poudre blanche, tout indique que ce vase n'appartient pas a 1'époque gauloise
(hier gelijk te stellen met de Tène-periode): c'est un type
de poterie frequent à îa fin de 1'âge du bronze dans les
stations lacustres et dans les sépultures du premier âge
du fer" (Hallstatt periode).
De aanverwante bronzen sieraden uit de terpen.
Indien we nu onder de terpoudheden omzien naar andere
voorwerpen, die hetzij met geom. vaatwerk, hetzij met de
Hallstatt-kultuur in het algemeen, verwantschap vertoonen,
dan valt de aandacht op een kleine serie van bronzen
sieraden, die o. i. met het geom. vaatwerk tot één groep
vereenigd kunnen worden en wier voorkomen in de terpen
dan ook veel begrijpelijker wordt.
De als fig. 2 afgebeelde oorring uit een terp te Arum,
versierd met gestreepte driehoeken, is evenals de zware,
massieve ring (fig. 1) uit een terp te Achlum 2) door het
ornament verwant aan het geom. vaatwerk. Beide voorwerpen zijn tot dusverre uniek. De bronzen ring, aan den
onderkant plat en boven eenigszins bol heeft vermoedelijk
als borst- of haarring gediend. De bronsvondst uit de terp
te Zwichum, vooral de chatelaine, met spiraalsgewijs opgerolde knoppen, de dito armband (zie de afbeeldingen),
wijst weer zelfstandig op de Hallstatt-kultuur en op daarmede samenhangende vondsten in Italië. Ditzelfde geldt
voor de brilvormige dubbelspiralen, waarvan wij hier een
exemplaar afbeelden (fig. 17), afkomstig uit een terp te Finkum, ten noorden van Leeuwarden, in Oostergo. Geheel
') Zelfde tijdschrift, 1912, S. 35 en pi. V, fig. 6.
2
) Beide terpen die van Arum en Achlum (zie kaartje) liggen
weer in Westergo ten zuiden van de lijn Harlingen—Franeker.

Wumkes.nl

459

Sieraden van brons, in 1897 gevonden in een terp te Zwichum.
Zie 79ste Verslag van het Friesch Genootschap.
a. Armband 'ja; b. chatelaine %.
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gelijke brilspiralen, soortgelijke armbanden en chatelaines
komen tezamen voor in vrouwengraven te Aufidena in
Italië*). Zie voor een analoge vondst uit een Groninger
terp bij Woltersum, de afbeeldingen bij Pleyte, Friesland,
pi. XL. In de Hallstatt-kultuur vindt men de brilspiralen
weer terug2). Hopen wij dat spoedig door eene gelukkige
vondst de samenhang tusschen het geom. terpenvaatwerk
en dergelijk bronswerk onomstootelijk moge blijken.
Ouderdom en nationaliteit van het geom. versierde
vaatwerk.
De absolute dateering van ons vaatwerk blijft voorloopig eenigzins onzeker. De verwantschap met de Hallstatt-kultuur zegt alleen dat het niet ouder kan zijn dan
de vijfde eeuw vóór Christus, waar de door Koenen
beschreven Duitsche vondsten reeds in de jongere Hallstatt periode vallen. Aan den anderen kant manen de
meander-urnen, die, gelijk wij zagen, in de eerste eeuw
nà Christus te Darzau in Hannover verschijnen, tot voorzichtigheid aan, al is er ook geen enkele aanwijzing die
op gelijktijdigheid wijst. Brilspiralen en dergelijke ouderwetsche bronsvormen schitteren te Darzau door hare afwezigheid. Wil men uit de vondstomstandigheden die o.a.
de terp Groot-Tolsum leerde kennen iets afleiden, dan zou
dit rn. i. het geom. vaatwerk doen stellen in een periode
van omstreeks 100 vóór — 150 nà Christus.
De Friesche vormen vertoonen in vergelijking met die
van echte Hallstatt-oudheden een duidelijke verwording
aan, een lokaal tintje. Men zou kunnen spreken van een
verwaterde Hallstatt-kultuur. Van rechtstreeksche import
kan er dan ook geen sprake zijn. Zoowel vaatwerk als
bronzen sieraden zijn in ons Noorden vervaardigd.
Op welke wijze deze kultuurstroom te verklaren is,
') Monumenti Antichi X p. 299—378.
*) Vgl. Hoernes, Die Hallstatt-periode, Archiv. f. Anthropologie, 1905, S. 263, fig. 12. Voor vaatwerk met zigzagbanden en
gestreepte driehoeken zie men aldaar S. 271.
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werd nog niet volkomen duidelijk. Gaan wij in Friesland
de andere van de gewone Friesche afwijkende soorten
van vaatwerk, die beter bekend zijn, na, dan blijkt dat de
Saksische urnen in de terpen toebehoorden aan Saksische
kolonisten ^. Bij die urnen is er al evenveel variëteit als
bij het geom. terpenvaatwerk. Het terra-sigillata en het
hard-gebakken Karolingische vaatwerk, genre Pingstorff,
is daarentegen echte, gelijkvormige fabriekswaar en een
zuiver import-artikel, dat in alle terpen voorkomt tengevolge van den handel en niet door het opdagen van
vreemde kolonisten.
Dit alles doet in verband met de beperkte verspreiding
van het geom. vaatwerk denken aan een vreemden stam
die met zijn komst in Friesland, de Hallstatt-vormen meebracht. In den catalogus van het Friesch Museum werd
het geom. vaatwerk dan ook door mij als een „niet Friesche
groep" beschreven.
Op deze meening komen wij in zooverre terug dat wij
voorshands niet de mogelijkheid willen uitsluiten dat het
geom. vaatwerk van Friesene stammen afkomstig is. In
vorm wijken de bekende Friesche oorpotten *) niet zoodanig van het geom. vaatwerk af, dat het zich daaruit
niet zoude hebben kunnen ontwikkelen. Het geom. vaatwerk zou dan het oudste Friesche vaatwerk moeten zijn,
en de beperkte verspreiding een gevolg van de latere wording van die terpen, waarin het niet werd aangetroffen.
Het komt dan ook voornamelijk voor in het oudste terpencentrum, in Westergo, ten Zuiden van de lijn Harlingen—
Leeuwarden.
Moge het stellen van deze vragen en de beschrijving
van het tot dusverre gevondene anderen opwekken om
ter dege op dergelijke vondsten te letten, want eerst daardoor zal het mogelijk worden die belangwekkende vragen met zekerheid te beantwoorden.
') Boeles, De Friesche terpen; C. Schuchardt, Archäologisches
zur Sachsenfrage. Zeitschrift Hist. Verein f. Nieder-Sachsen, 1908.
') Catalogus, Friesch Museum, pi. VI.
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Lijst der afgebeelde voorwerpen.

1 Groot fragment van een geom. versierde pot. Het ornament
is diep ingegroefd. Een witte vulling is niet meer aanwezig.
Kleur donker grijs. Hoog 0.17 M. Uit de terp Groot Tolsum,
no. 23.
2 Oorring van brons, eenig exemplaar, versierd met gestreepte
driehoeken. Uit een terp te Arum (Inv. LXXXrf, no. 36).
Diam, 0.035 M.
3 Citroenvormige rammelaar (?), defect. Van boven eindigend in
eene kleine ronde opening. Licht grijs en zonder witte vulling. Uit de terp Sieswerd te Hichtum (Inv. LXXXIIA no, 7).
Thans hoog 0.095 M.
4 Geom. scherf, gitzwart en in de groeven eene witte vulling.
Terp Groot Tolsum, no. 187. Gevonden 0.10 M. — Z. P.
5 Alsvoren, gitzwart, in de groeven eene witte vulling. Terp
Groot Tolsum.
6 Alsvoren, donker grijs. Terp Groot Tolsum, no. 26.
7 Massieve ring van brons. De bolle bovenkant geheel versierd met geom. ornament en wel afwisselend de beide op
de reproductie door witte inkt zichtbaar gemaakte figuren.
Terp Groot Deersum onder Achlum (Inv. LXXIV A no. 72).
Diam. (van buiten) 0.162 M.
8 Geom. scherf, donker grijs. Terp Groot Tolsum, no. 104.
9 Alsvoren, in de groeven eene witte vulling. Dekema-terp bij
Cornjum, no. 243.
10 Geom. versierde pot of urn (defect). Gitzwart. De meeste
groeven nog gevuld met schelpkalk. Grootste breedte ongeveer 0.25 M. Terp Spannum.
11 Groot fragment alsvoren en eveneens met schaakbordmotie-

Wumkes.nl

463

ven versierd. Geen witte vulling meer te constateeren. Thans
hoog 0.17 M. Terp Groot Tolsum.
12 Onversierd, licht grijs potje met scherpen schouder. Hoog
0.105 M., grootste diam. 0.153 M. Terp op de Vlaren onder
Tzum (Inv. CXII, no. 2).
13 Zwart éénoorpotje met oppervlakkig ingegroefde ornament
van vierdubbele lijnen. Behoort niet tot het geom. versierde
vaatwerk. Terp Hoogebeintum, no. 40.
14 Potscherf met geom. ornament: vierdubbele rijen van groetjes. De schouder is scherp. Kleur roodachtig grijs. Grof
baksel, met kiezelgruis vermengd. Terp Hoogebeintum, W.
no. 507,6.
15 Alsvoren met geom. ornament van ingegroefde lijnen. Kleur
steenrood. Grof baksel. Terp Blija (Inv. XXVIIL& no. 179).
16 Hallstatt-urn in 1878 gevonden in een grafheuvel bij UnterLunkhofen, Kanton Aargau, in Zwitserland. Deze urn, die
0.21 M. hoog en 0.29 M. breed is, stond in de buurt van een
skelet, waarbij een ijzeren Hallstatt-zwaard gevonden werd.
Voor de verdere vondsten uit dezen 24 M. breeden en 3 M.
hoogen heuvel, raadplege men J. Heierli, Die Grabhügel von
Unter-Lunkhoven. Anzeiger f. S. A. 1906 S. 90/91. Het ornament van deze urn komt overeen met dat op onze fig. 3.
De vorm is een echte Hallstatt-vorm.
17 Brilspiraal van brons breed 0.11 M. Terp Finkum (Inv.
XXIV no. 87). Een dergelijke tot mantelspeld gediend hebbende brilspiraal uit de terp te Beetgum is afgebeeld in den
catalogus van het Friesch Museum, pi. II, no. 156.
18 Fragment van de sub 10 beschreven pot uit Spannum.
19 Geom. randscherf van een licht grijzen pot. Geen vulling
meer aanwezig. Terp Hijlaard. Thans hoog 0.12 M.
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Resumé.
Parmi les antiquités trouvées dans les tertres („terpen")
de la Frise actuelle et rassemblées dans Ie musée frison à
Leeuwarde, nous avons découvert il y a quelques années
une espèce de vaisselle inconnue dans lesPays-Bas jusque-là.
Dans notre catalogue illustré du musée frison publié en
1909, nous avons décrit ces premiers specimens, fragments
d'une dizaine de vases différents exhumés de tertres divers.
Pendant les années suivantes la direction du musée frison
a été particulièrement attentive à 1'exhumation de ces vases
reeonnaissables à leur ornementation géométrique. Grâce
à ses soins nous savons que ce specimen se présente dans
dix-huit tertres divers qui tous sont indiqués sur la carte
de la Frise çi-jointe, Malgré les recherches minutieuses de
M. A. E. van Giffen la vaisselle à 1'ornementation géométrique n'a pas été découverte jusqu'ici dans les tertres
de la province de Groningue qui œnfine à la Frise.
L'ornementation consiste en lignes droites entaillées assez
profondément et remplies pour la plupart d'une substance
blanche; la chaux de coquilles. La couleur de cette vaisselle
est noir de jais, ou gris, rarement rouge. Le cou des
vases, bien profilé, est séparé du ventre par 1'épaule aigüe.
Dans le tertre de Groot-Tolsum pres de Tzum, dans lequel
on a trouvé déjà 133 fragments de cette poterie, les tessons
se trouvent dans les couches inférieures, au niveau de
0.26 à 0.96 M.— A. P.
Tandis qu'on rencontre dans presque tous les tertres de
la Frise et de la Groningue des tessons de terra sigillata
appartenant à la fabrication ultérieure et importée des
bords du Rhin (Rheinzabern) depuis environ 150 ans de
notre ère, la poterie géométrique ne se présente jusqu'ici que
dans les dix-huit tertres marqués sur la carte. L'ancienne
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Vaatwerk uit de terpen.
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Friesch Museum.

PI. VI.

16
Hallstattsurn uit Zwitserland.
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Vaat» en bronswerk uit de terpen.
Friesch Museum.
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terra sigillata, provenant du premier empire, n'a été découverte que dans deux tertres (e. a. à Winsutn). Les
couches inférieures des tertres comptent plusieurs siècles,
de sorte qu' à Tolsum on trouve souvent la vaisselle géométrique et la terra sigillata ultérieure à la méme hauteur.
Par la forme et 1'ornementation la poterie géométrique
présente une certaine analogie avec les trouvailles de
1'époque Hallstattienne en Allemagne, et en Suisse, décrites
par M. M. Koenen et Heierli. Cependant il s'est écoulé
bien du temps avant que ces pousses de la culture Hallstattienne ne soient parvenues au pays des tertres. Il n'est
pas possible d'en fixer la date juste; probablement on peut
la tnettre entre 100 ans avant et 150 ans après Ie commencement de notre ère.
Quelques ornements en bronze provenant des tertres
{e. a. les bagues à 1'ornementation géométrique et la trouvaille de Zwichum) doivent être attribués à notre avis aux
habitants qui fabriquaient la vaisselle géométrique. Ces
objets démontrent également la concordance avec la culture
Hallstattienne.
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