
zulke oude stambomen: maar al te vaak stellen ze
het voorgeslacht als belangrijker en ouder voor dan

in werkelijkheid het geval was.' In dit geval blijken
de gegevens echter wel te kloppen. De genoemde
personen zijn namelijk ook in >oorkonden en

>registers terug te vinden: de hoofdeling Saspet te
Foldeghum sloot in 1422 samen met anderen een
verdrag met de Oostfriese hoofdeling en veldheer

Focko Ukena; Jeppa toe Foldeghum bemiddelde in
1470 en 1474 bij kwesties over onroerend goed in
Wanswerd en Blija; zijn zoon jonge Jeppe to
Foltkum zegelde in 1493 als volmacht van

Dongeradeel een verdrag met de stad Groningen;
Sybren Stenstama tenslotte was in 1511 eigenaar

en bewoner van Stinstra.2 De conclusie kan dus zijn
dat Stinstrastate en zijn voorgangers archeologisch
tot in de Merovingische tijd continu zijn terug te
volgen, terwijl vanaf het eind van de 14de eeuw

ook historische gegevens voorhanden zijn.
Hierboven kwam ter sprake dat op het eind van de
volle middeleeuwen de terp van Foudgum groten

deels onbewoond raakte, doordat de boerderijen
nu aan de voet van de terp buiten de ringweg
lagen. De bedijkingen die inmiddels ter hand waren

genomen maakten dit mogelijk. Ook konden nu
boerderijen verder het vlakke land in worden
gesticht. Een voorbeeld daarvan is Aesgemastate

ten westen van Stinstra. Opvallend is dat in 1700
bij dit bedrijf de helft van het terrein op de terp
hoorde, waarop in de vroege middeleeuwen de

voorganger van Stinstra had gelegen; de andere
helft was toen van Stinstra. Mogelijk is dit perceel
tje Aesgemaland een herinnering aan de tijd dat
Aesgema nog boven op de terp stond.

Foudgum in de fictieve oertijd van het Oera
Lindaboek
Juist doordat de top van de terp in de Nieuwe tijd,
op de kerk en de pastorie na, geen bebouwing

meer kende, viel de radiaire verkaveling des te
meer in het oog. Het Oera Lindaboek, een raadsel
achtig geschrift dat in de vorige eeuw plotseling

opdook, maakt - zoals Goffe Jensma recent ont
dekte - een toespeling op deze radiaire structuur.3

Het Oera Lindaboek is een mystificatie, waarin de

geschiedenis van de Friezen vanaf meer dan 2000
jaar voor Christus wordt beschreven! Wie de maker
van deze >fictieve kroniek was, is tot op de dag

van vandaag een onderwerp van discussie. Nu ver
haalt het boek dat er in het noorden van Friesland
een burcht lag; vanaf de kasteeltoren zag men, zo
staat er, het 'Jol', dat was een wiel met zes

spaken.4 Een van de opvattingen over het ontstaan
van het Oera Lindaboek is, dat het afkomstig moet

zijn uit het geleerde milieu van schrijvers en oud
heidkundigen rond het midden van de vorige
eeuw. Het aardige is nu, dat een vooraanstaand

persoon in dit milieu de Foudgumer predikant en
schrijver François Haverschmidt was, wiens pastorie
midden in dit 'wiel' stond. Jensma meent daarom 
onder andere op grond van deze passage over het

wiel met zes spaken - dat Haverschmidt de maker
is geweest van het geheimzinnige Oera Lindaboek.

PNN

1. Noomen en Verhoeven
1994(,141-142.

2 mUB, nr. 302; OFO IV,
nr. 36, 41; Pax, nr. 94;
RvdA 1,133.

3. Jensma 1992, 38.

4. Ottema 1872, 147
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De oudste generaties
Stinstra in het handschrift
van Upcke van Burmania.
RAF, EVC 1313b

15



3 Tritsum

Een buur

schap in

het knip

kleigebied

1. Eekhoff 1859;
Halbertsma 1963;
Volkers 1992.

2. Boeles 1951; Knol
1993; Taayke 1990.
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Het huidige Tritsum, circa 6 kilometer ten zuiden

van Franeker, geeft een goede indruk van wat vroe

ger een buurschap was in het knipkleigebied. Het

bestaat uit niet meer dan drie boerderijen op een

terp van middelgrote omvang (>visuele inspectie),

die overigens in de vorige eeuw grotendeels afge

graven is (>archeologisch archiefonderzoek). Het

middendeel, dat van afgraving verschoond bleef, is

in de jaren 1959-1961 opgegraven. De terp Tritsum

schittert door afwezigheid op de >Archeologische

Monumentenkaart van Friesland.

Het oorspronkelijke landschap rondom
Tritsum
Het kleinschalig karakter van de nederzetting

Tritsum roept de vraag op naar de verhouding tot

de omliggende terpen. Om daar een idee van te

krijgen kunnen we een beroep doen op de metho

de van de >gebiedsgerichte archeologische inven

tarisatie. Basis voor de inventarisatie vormen de

speciaal voor dit doel gedigitaliseerde >kadastrale

kaarten uit circa 1832 waarop de oudst vastgeleg

de verkaveling van het gebied is ingetekend.

De >bodemkaart en de >geomorfologische kaart

leren ons dat er alleen in het meest noordelijke deel

van de omgeving van Tritsum kwelderwallen lig

gen. De rest bestaat uit laag gelegen knipklei, waar

men net zoals bij Foudgum talloze kronkelende slo

ten vindt.

Genoemde kaarten wijzen samen met de slootpa

tronen (>kadastrale en topografische kaarten) en

de hoogteverschillen (>hoogtemetingen) uit dat

een deel van deze sloten op middeleeuwse en vaak

nog oudere waterlopen of prielen terug te voeren

is. Dat betekent dat de onregelmatige bIokverkave

ling in dit gebied aansluit bij de oorspronkelijke

fysische omstandigheden in dit van nature vrij vlak

ke land. Men vindt er een relatief groot aantal ter
pen 1 en individueel verhoogde boerderijplaatsen.

De volgende fase van de inventarisatie bestaat uit
de bestudering van reeds gedane archeologische

vondsten, zowel van de gepubliceerde als van de
ongepubliceerde (die meestal wel gedocumenteerd

zijn; >archeologisch literatuur- en archiefonder

zoek). In dit geval bieden de studies van Boeles,

Knol en Taayke een goede introductie.2 Op grond

daarvan kan worden opgemaakt dat de mens zich
reeds in de midden-ijzertijd in het Tritsumer gebied

heeft gevestigd. Enkele terpen, op de rand van in

de diepe ondergrond opduikende pleistocene

afzettingen, blijken reeds rond 600 v. Chr. bewo

ning te hebben gekend. Vooral uit de late ijzertijd

en de Romeinse tijd stammen veel vondsten; het

gebied was toen blijkbaar relatief dicht bewoond.

Na een duidelijke teruggang in de volksverhuizing

stijd is er sinds de Merovingische periode weer

sprake van een bevolkingstoename. Het peil dat

aan het eind van deze periode is bereikt, lijkt in de

Karolingische periode te zijn gehandhaafd en

mogelijk zelfs verhoogd.

De ontwikkeling sindsdien IS moeilijker te bepalen

en vereist nadere studie. Aangenomen mag wor

den dat elke grote terp in de volle middeleeuwen

plaats bood aan één tot drie boerenbedrijven.

Binnen het bestudeerde gebied ontwikkelden zich

later - waarschijnlijk pas in 12de en 13de eeuw

slechts twee bescheiden dorpen, te weten Kubaard

en Lollum. GJdl en TMP



De opgraving van 1959-1961
Over de bewoningsontwikkeling van Tritsum zelf

worden we ingelicht door resultaten van de

>opgraving van 1959-1961. Om deze op waarde te

kunnen schatten Îs het van belang te weten met

welke vraagstelling en onder welke omstandighe

den de onderzoekers toentertijd hun werk hebben

verricht (>archeologisch literatuur- en archiefonder

zoek). In de jaren vijftig waren archeologen van de

universiteit van Groningen in Westergo op zoek

naar een geschikte terp, om vast te stellen of het
beeld dat Van Giffen zich aan de hand van de spec

taculaire opgraving te Ezinge van de ontwikkeling

der terpen had gevormd,1 ook op Friesland van toe

passing was: Na enkele proefopgravingen, Q.a. te

Hichtum en Kubaard, viel de keuze tenslotte op

Tritsum. Tijdens het onderzoek, dat werd uitge

voerd onder leiding van H.T. Waterbolk, werd een

oppervlak van c. 3000 m2 laagsgewijs verdiept. Het

aantal vondsten was overweldigend: 15 m3 aarde

werkscherven en 8 m3 botmateriaal werden gebor

gen. De kwaliteit van de grondsporen viel echter

bar tegen in vergelijking met Ezinge. Greppels wer

den in overvloed waargenomen, maar huisresten

van goede kwaliteit ontbraken. Hout werd nauwe

lijks aangetroffen als gevolg van het ontbreken van

mestlagen, die normaal voor een goede conserve

ring zorgen. Een en ander heeft ertoe geleid dat de

opgraving slechts zeer summier is gepubliceerd.2

Van de vondsten bestaan enkele voorlopige rappor
ten)

Bewoningsontwikkeling
Ter plaatse van de opgraving konden acht bewo

ningsfasen worden onderscheiden. Hoewel Tritsum

gezien haar ligging reeds rond 600 v.Chr. bewoond

had kunnen zijn, stammen de eerste bewonÎngs

sporen van een eeuw later. Van deze vroegste

nederzetting resteerden slechts twee of drie

vondstconcentraties, aan weerszijden van een priel.

De kern lag waarschijnlijk echter iets ten westen

van de opgraving. In de late ijzertijd en de

Romeinse tijd lag de priel niet langer open.

De eigenlijke bewoning vond toen plaats binnen

een uitgebreid slotenpatroon. Hierbinnen zijn twee

of drie bewoningsfasen te herkennen. Zeker is dat

zich op deze plaats een woon podium heeft bevon

den waarop een huis heeft gestaan. In de daarop

volgende bewoningsfase werd dit huis opgevolgd

door een tweede gebouw, dat iets zuidelijker ver

rees en dat iets meer op het noorden geöriënteerd

was.

De vroeg-middeleeuwse terp\agen sluiten aan op

de oudere ophogingen maar bedekken deze niet

op het hoogste punt. De oude terp is dus op de

top in eerste instantie niet of nauwelijks opge

hoogd. Uitwiggende vroeg-middeleeuwse opho-

=§j='=te=rp=e=n=t;buurscheppen ... ~
D (voormalige) boerderijplaatsen en bebouwing
[ill stinsen en staten

. .

1_ De Langen en
Waterbolk 1989.

2. Waterbolk 1961.

3 Clason 1967; Taayke
1983.

Basis voor de gebiedsgerich
te archeologische inventari
satie rond Tritsum: de kada
strale opmetingen uit 1832
met daarop weergegeven de
belangrijkste nu bekende
archeologische terreinen en
de historische grenzen van
enkele buurschappen.
Stichting RAAP/Fryske
Akademy
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Het reisverslag van abt
Hadamar met de passage
over het bezit van Fulda in
Kylum, Lopens, Rillaard en
Tolsum. Handschrift uit het
Hessisches Staatsarchiv te
Marburg

1 Taayke 1983.

2. Dronke 1844, cap. 37.

3 Gysseling 1960, I, 581;
KünzeI1988,214_

4. Halbertsma 1963, 118

5 PKAF IX
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gingslagen zijn ook bekend van Wynaldum. Het

nederzettingsbeeld wijkt flink af van dat uit de
Romeinse tijd. De zuidzijde van de terp was

bezaaid met de sporen van circa 60 hutkommen.
Sporen van hoofdgebouwen zijn niet of nauwelijks
gevonden. Het is echter niet uitgesloten dat de

zodenwallen waaruit de huizen vermoedelijk opge
trokken waren, door de slechte vondstomstandig
heden over het hoofd zijn gezien. De huizen zullen

dan in de nabijheid van de hutkommen gestaan
hebben.
Het botmateriaal buiten beschouwing gelaten

bestaat het archeologische materiaal hoofdzakelijk
uit aardewerk. De ruime hoeveelheid ervan stelt de
onderzoeker in staat ruimere uitspraken te doen

(>typologisch onderzoek). Omdat de huidige indruk
is gebaseerd op een steekproef, zijn de conclusies

echter nog voorlopig. Wat de buiten-Friese contac
ten in de Romeinse periode aangaat: tegenover
honderduizenden scherven handgemaakt inheems

aardewerk staan slechts vier scherfjes terra sigîllata.

In de vroege middeleeuwen was importaardewerk
ruimer vertegenwoordigd, zij het in geringere hoe
veelheden dan te Wynaldum.

Door het gevonden aardewerk te toetsen aan goed
te dateren materiaal elders kan worden geconclu
deerd dat er ook te Tritsum een breuk was tussen
de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen.

Er is in Tritsum geen aardewerk aangetroffen met
laat 3de- of 4de-eeuwse kenmerken.' Het ligt voor
de hand te veronderstellen dat deze typologische

onderbreking het gevolg is van een discontinuïteit
in de bewoning. Tritsum kan zelfs iets langer onbe
woond zijn geweest dan Wynaldum. GJdL en ET

Tritsum en omgeving in de oudste teksten
De omgeving van Tritsum wordt in geschreven
bronnen al vroeg genoemd. In de 8ste en 9de

eeuw verwierf de abdij Fulda in Hessen, die door
de in 754 bij een bedrijfsongeval gedode missiona
ris Bonifatius was gesticht, hier verschillende goe

deren door schenkingen van vrome grondeige
naars. Toen het steeds moeilijker bleek de pachten
van deze afgelegen goederen te innen, ondernam

abt Hadamar van Fulda in 945 een reis om na te
gaan, waar het grondbezit van de abdij nu precies
lag. Op de lijst die hij in verband daarmee opstelde,

staan de meeste plaatsnamen die op Oostergo
betrekking hebben in geografische volgorde. In de
namen uit Westergo ontbreekt zo'n volgorde,
waardoor de identificatie wordt bemoeilijkt. Uit de

lijst blijkt evenwel duidelijk dat de omgeving van
Tritsum in de 1Ode eeuw bewoond werd: Gietens

bij Kubaard, Lopens, Rillaard en Tolsum komen zo
achtereenvolgens als 'Gutinge, 'Lobheim',
'Rustlevurt' en 'TalIesheim' voor. 2 Bij zulke identifi

caties van plaatsnamen (>toponymie) IS het zaak
niet van de huidige, maar van de oudst bekende
vorm uit te gaan. Rillaard-Rustlevurt lijkt op het eer

ste gezicht ver gezocht, maar dat verandert als
men weet dat de naam in 1543 'Rysselaerdt' luid
de.

Door reconstructie van het grondbezit in
Wonseradeellukte het recent ook om op een vijfde
terp in deze buurt grondbezit van Fulda aan te wij

zen. Het gaat daarbij om het in 945 genoemde
'Culheim', waar generaties wetenschappers naar
gezocht hebben. Velen typeerden het als 'onbe
kend']; een enkeling meende dat het Tallum onder

Tzum was.4 Het bleek evenwel de oude naam te
zijn van de waarschijnlijk in de late middeleeuwen

al niet meer bewoonde terp bij Meerswal. Een
stukje land op deze terp ligt volgens het fIoreenko
hier van 1700 namelijk 'by Kylumer terp''- Uit het

feit dat Fulda in de drie aan elkaar grenzende terp
buurschappen Kylum/Meerswal, Rillaard en Tolsum
grond bezat, blijkt duidelijk dat elk van deze terpen

in de vroege middeleeuwen al zijn eigen naam had.
Alle drie de typen toponiemen die typerend zijn

voor het kleigebied zijn vertegenwoordigd: '-um' in
Lobheim, Tolsum, Kylum betekent 'heem, woon-



Grote lijn in de nederzettingsontwikkeling
De meeste terpen blijken in de middeleeuwen twee

tot vier boerderijen te hebben gehad. Tot de kerste

ning hadden de meeste terpen waarschijnlijk ieder

een eigen grafveld, zoals dat in Lopens ook archeo

logisch is vastgesteld.' Aanvankelijk werden de lan

derijen die bij de verschillende terpbuurschappen

behoorden, van elkaar gescheiden door kreekjes en

prielen, die op de >bodemkaart en de >geomorfo

logische kaart nog zijn terug te vinden. Het lage

land ver van de terpen af diende als hooiland.

Veldnamen die in later tijd nog aan zulke, vaak

gemeenschappelijk gebruikte, complexen herinne

ren zijn 'mieden', 'meenschar' en 'hemrik'. Toen

het land eenmaal bedijkt was, versmalden de
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1 Miedema 1975, 169
202.

Eigendomsreconstruttie van
westelijk Tritsum 170011640

7. AdVD 1,17-29

6 OFO 11, nr. 299.

5. Overdiep en Tjessinga
1950,31,35,43

4. PKAF IV, 48

2. Blok 1979, 137; Knol
1993,238; Blok 1996,
25-34.

3. Knol 1993, 152.

Enkele vroeg-middeleeuwse
scherven uit Tritsum: lokaal
handgevormd aardewerk
(boven) en geïmporteerd
draaischijfaardewerk (twee
onderste scherven). Naar:
Taayke en Knol 1992, 87

kreekjes zich tot sloten, behalve waar ze als water

loop en opvaart naar boerderijen een functie

behielden. Na de bedijking maakte de bewoning

zich gedeeltelijk los van de terpen, zodanig dat

sommige boerderijen midden in de erbij horende

landerijen werden gevestigd. Vanuit Tritsum werd

zo de Grote Goudberg gesticht, vanuit Rillaard de

Stuiten en Klein en Groot Berghuis, vanuit Kylum

de sate Meerswal en vanuit Tolsum de Kleine

Goudberg aan de Slachtedijk en de sate In't

Heymrik.4 De laatste naam verwijst naar de ligging

in het veld, ver van de terp af. Sommige terpen

werden door deze verplaatsingen geheel verlaten.

Zo bijvoorbeeld de terp zonder naam ten noorden

van de Grote Goudberg (waarvan het land deels

onder de Grote Goudberg en deels onder de state

Koum kwam) en de terp Kylum. Het is begrijpelijk

dat van zulke onbewoonde terpen de naam voor

goed - of zoals in het geval van Kylum tijdelijk

vergeten raakte.

Na de registers van de abdij Fulda uit de 10de

eeuw zijn er enkele eeuwen lang in het geheel

geen historische gegevens over de omgeving van

Tritsum en Kylum. Vast staat dat de abdij haar bezit

in het verre Friesland uiteindelijk niet heeft kunnen

handhaven. In de vroege15de eeuw duiken de

namen weer in de bronnen op. De meeste boerde

rijen blijken dan niet door de eigenaars te zijn

gebruikt, maar werden door hen verpacht.5 De sate

Meerswal bij Kylum was in het eerste kwart van de

16de eeuw bijvoorbeeld een pachtboerderij van de

adellijke familie Van Beyma, wier stamhuis op de

naburige terp Beyum stond.6 Ook de vier boerderij

en op Tritsum waren in 1511 alle pachtgoed: twee

werden door rijke eigenerfde boeren verpacht, de

andere twee door Friese edellieden} PNN

1 \

I~
,!/-

plaats'; '-werd' en '-aard' (uit '-vurt') in Rillaard

betekent 'wierde, terp'; en '-ens' (uit '-inge') in
Gietens duidt op '(de nederzetting van) de mensen

van _J. Tussen de verschillende naamtypen was nog

lang sprake van verschuivingen: ten zuiden van

Rillaard evolueerden middeleeuwse vormen als

'Barswerd' en 'Lovelinge' zo tot Barsum en Lollum,

terwijl omgekeerd 'Lobheim' Lop(p)ens werd.

Omdat de Fuldase lijst uiteraard slechts een klein

deel van de destijds bestaande terpbuurschappen

noemt, neemt men aan dat ook de andere terpna
men met deze naamsuitgangen uit de vroege mid

deleeuwen stammen. Omdat vele terpen al ver

voor de jaartelling bestonden, heeft men vroeger
wel gedacht dat ook de terpnamen zo oud zijn.'
Door vergelijking met andere streken bleek echter

dat deze namen toch als vroegmiddeleeuws moe

ten worden beschouwd. Tussen de 4de en de 7de
eeuw zullen de terpen dus een andere naam heb

ben gekregen, hetgeen mogelijk samenhing met

nieuwe culturele en politieke invloeden in de 6de

eeuw na een gedeeltelijke ontvolking in de 5de

eeuw)
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4 Wijnjeterp

Een ontgin

ningsdorp

in het veen

gebied

20

Ten noorden van Wijnjeterp loopt de oude

Hooiweg, geflankeerd door weilanden, stukken

heide en bos. De foto is genomen in noordelijke

richting en toont de situatie aan de Hooiweg zo'n

halve kilometer ten oosten van de T-splitsing met

de Poasen, die naar Beetsterzwaag respectievelijk

Wijnjeterp en Hemrik voert. Met de blik naar het

noorden kan men hier in de richt"lng van het rivier

tje de Boorne een gering hoogteverval waarnemen

(>visuele inspectie). In de jaren zestig werd hier een

ruilverkaveling uitgevoerd, die in 1962 aanleiding

vormde een opgraving te starten. Het opgravings

terre'ln staat net zomin als enig ander terrein aan

de Hooiweg op de >Archeologische Monumenten

kaart van Friesland.

Oorsprong aan de Boorne?
Wijnjeterp is een voor het Friese zandgebied repre

sentatief streekdorp. De >kadastrale kaart uit 1832

illustreert dat het dorpsgebied volledig opstrekkend

verkaveld was. De percelen en hun grenzen liepen

van de noordelijke delen aan de Boorne tot de zui

delijke dorpsgrens, die samenviel met de over een

hoogveenrug lopende grens tussen de grietenijen

Opsterland en Schoterland. Het restant van dit

hoogveen werd in de vroeg moderne tijd afgegra

ven. Gezien de ouderdom van de directe voorgang

ster van de huidige dorpskerk, die we kennen van

een tekening van Stellingwerf uit 1723 (>prenten),

ligt Wijnjeterp al sinds de 13de eeuw op de huidige

plaats, aan de Binnenweg. Het is echter onwaar

schijnlijk dat de Binnenweg de eerste plaats van

vestiging was. De hoogveenru9, die bij het begin

van de ontginningen werd aangesneden, was

namelijk oorspronkelijk veel breder. Daarom mag

aangenomen worden dat de eerste ontginners
dichter bij de Baarne gehuisvest waren.

Een eerste aanwijzing dat Wijnjeterp vóór de 13de

eeuw inderdaad meer noordelijk heeft gelegen,

vormt het feit dat binnen het dorpsgebied van

Wijnjeterp een oud kerkhof bekend is. Het werd al

in 1718 door Schotanus gelokaliseerd aan de

Hooiweg (>atlassen). Dankzij Eekhoff (>kadastrale

kaarten) is bekend dat dit oude kerkhof op dezelf

de kavel lag als het huidige. Bovendien verwijst de

oude woudnaam van Wijnjeterp: Weningawalde,

naar een broekbos dat de ontginners hebben moe

ten kappen om het land in gebruik te kunnen

nemen (>toponymie). Dit broekbos zal in de buurt

van de Baarne gelegen hebben. Een en ander leidt

tot de veronderstelling dat de ontginning bij de

rivierzai zijn begonnen om van daar af per kavel
strooksgewijs naar het zuiden te vorderen.

Opgravingsresultaten
De vondst van 11 de/13de-eeuws aardewerk op het


