
DeeilV Stïnzen, states en versterkingen

verschijnsel waren geworden. De verstening zette

zich in de vroege 14de eeuw versterkt door.4 Er is in

Friesland nog maar weinig gericht archeologisch

onderzoek gedaan naar steenhuizen, zodat veel

nog onzeker is. De volgende fasering is dan ook

onder voorbehoud.

Fase 1: Verdedigbare toren op een omgrach
te heuvel (ca. 1150 - ca. 1250)
De 12de/13de-eeuwse stinzen waren versterkte

torens die zeker niet altijd voor permanente bewo

ning waren bedoeld. Ze stonden vaak op een

kunstmatige verhoging binnen een brede ring

gracht.5 De huizen of boerderijen stonden buiten

deze gracht, op de soms eveneens omgrachte

nederhof. De verhoging (in Friesland aangeduid als

wier) was een in één keer opgeworpen kleine

kegelvormige heuvel met een diameter van 30

meter en een hoogte van 5 tot 10 meter.6 Het diep

ste fundament kon zich boven het oorspronkelijk

maaiveld bevinden, in welke gevallen na het slech

ten van de stinswier van het bouwwerk zelf niets

meer over is.7 Betreffende de constructie van de

toren zelf laat zich dan niets vaststellen.

Archeologisch onderzoek naar een eventuele

waterput en de grachten kan overigens nog steeds

veel gegevens opleveren, bijvoorbeeld over de

bewoningsperiode. Omtrent de bouwwijze van de

oudste stinzen in Friesland is, vanwege het verdwij

nen van de meeste wieren en de ononderzochte

staat van de overgebleven exemplaren, nog niets

met zekerheid bekend. Het is niet uitgesloten dat
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Tot omstreeks de tweede helft van de 12de eeuw

werden in Friesland alleen de kerken van steen 

namelijk tufsteen - gebouwd. Alle andere gebou

wen waren van hout. Er traden grote veranderin

gen op toen rond het midden van de 12de eeuw
het bouwen met baksteen werd geïntroduceerd.

Deze steensoort werd plaatselijk gefabriceerd en

was dus, hoewel nog steeds duur, goedkoper dan
tufsteen. Weldra werd baksteen niet alleen voor
kerken en kloosters gebruikt, maar bouwden ook

de welgestelden met baksteen. Zo had men de

mogelijkheid de huizen verdedigbaar te maken. De

oudste expliciete vermelding van verdedigbare hui

zen (castelIa) in het huidige Friesland dateert van

1Z23 en heeft betrekking op de omgeving van

Dokkum.1 In latere bronnen worden zulke huizen

steenhuizen of - met een samentrekking - >stinzen

genoemd. Stinzen zijn dus te beschouwen als een
speciale categorie kastelen. De >castello\ogie, de

wetenschap die zich met kastelen bezig houdt, ver
staat onder het begrip 'kasteel' tegenwoordig

meestal niet alleen grote burchten maar meer alge

meen ieder huis dat voldoet aan de criteria verde

digbaarheid en geschiktheid voor (eventueel adellij

ke) bewoning.'

Naast de militaire aspecten hebben kastelen steeds

ook een belangrijke ideologische functie gehad: zij

dienden als symbool van macht en aanzien van de

bewonersfamilie. De castellologie raakt hier aan

het onderzoek naar de middeleeuwse adel (>elite

onderzoek) en aan de >naamkunde, het onderzoek

naar plaats-, familie- en persoonsnamen. Vóór de

12de eeuw ontbrak in Friesland en daarbuiten een

adelsstand niet, maar families in de huidige zin van

het woord vallen dan nog niet te onderscheiden.

De historische bronnen noemen wel aanzienlijken

bij de voornaam en vertellen soms ook wel iets

over hun afstamming. Van vaste familienamen was

echter nog geen sprake, waarbij ook meespeelde

dat niet alleen de afstamming van vaderszijde van

belang was, maar ook die van moeders- en groot

moederskant. De bouw van kastelen droeg, samen

met andere factoren, er overal in Europa toe bij dat

vanaf de 12de eeuw adellijke families te traceren

zijn, doordat de bewoners zich toen gingen noe

men naar hun huis, dat bij voorkeur in mannelijke

lijn vererfde. In Friesland was dit nÎet anders.

Cammingha- of Kempingastate ontleende zijn

naam bijvoorbeeld aan een Keimpe en diens fami

He; de naam van het huis droeg er vervolgens toe

bij dat Kempinga of Cammingha de vaste familie

naam van de latere bewoners werd.3

In bronnen uit de tweede helft van de 13de eeuw

worden steen huizen bij herhaling genoemd, zodat

waarschijnlijk is dat ze tegen die tijd een gewoon
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sommige torens of belangrijke delen van de ver
sterking aanvankelijk in hout waren opgetrokken.

Fase 2: Verdedigbare woontoren
(ca. 1250 - ca. 1450)
AI in de 13de eeuw, maar op grotere schaal in de

14de en 15de eeuw zijn stinzen ook voor perma
nente bewoning gebruikt. Om ze voor bewoning
geschikt te maken, werden de oude torens uitge

breid of nieuwe ruimer opgetrokken. Afgaande op
oude afbeeldingen en beschrijvingen had de stins
toen een vierkante of rechthoekige plattegrond.

Het gebouw was torenachtig, had een schild- of
zadeldak, een zolder, een overwelfde kelder en
daartussen enkele verdiepingen. De stins kon

gefundeerd zijn op diepgaande kolommen waar
tussen spaarbogen waren geslagen. Een stins kon

op een hoogte staan en/of omgeven worden door
een gracht.
Stinzen met een rechthoekige plattegrond worden
zaalstinzen genoemd, naar de vorm van de ruimte

op het niveau boven de kelder. Voor de rest ver
schilden zaalstinzen niet wezenlijk van woontorens.

Ook zij hadden een overwelfde kelder en konden
eveneens meerdere verdiepingen hebben. Het dak
rustte tussen twee topgevels, hetgeen ook bij de

woontorens voorkwam. De verdieping direct boven
de kelder was voor zover bekend, meestal inge
deeld in een grote en een kleine zaal van tweeder-

PLAN V

PLAN III

PLAN II

de en eenderde van de totale omvang.1 De stinzen
hadden wisselende maten. Over het algemeen

schommelde de breedte tussen 6 en 9 meter, de
lengte tussen 8 en 15 meter. Een stins kon meer
dan 15 meter hoog zijn. Op de begane grond kon

den de muren rond de 130 centimeter meter dik
zijn om naar boven toe af te nemen, soms zelfs tot
circa 30 centimeter.2

Fase 3: Samengestelde verdedigbare huizen
(ca. 1300 - ca. 1500)
Uitgebreide kastelen kwamen al in de 13de eeuw
voor, maar hun bouw was uiterst kostbaar. In het

middeleeuwse Friesland waren ze weinig talrijk:
deze streken kenmerkten zich door een zeer groot
aantal - enkele honderden - steenhuizen, die voor

het merendeel echter een zeer bescheiden omvang
hadden. Wel kwam het voor, dat woontorens en
zaalstinzen geleidelijk werden uitgebreid tot meer

ingewikkelde en omvangrijker constructies.
Vanwege de verdedigingsfunctie bleef de vorm

compact en gesloten. Toegevoegde woonvertrek
ken, trap- en verdedigingstorens en bijgebouwen
vonden zo hun plaats pal naast de oude kern of in

ieder geval binnen een verdedigingsmuur. Het
grootste kasteel in Friesland was stellig het slot
Sjaerdema dat op het huidige Sjoekelàn in Franeker

lag. Bewaarde prenten en kaarten tonen een
samengesteld gebouw met twee dikke ronde



torens. Het door een brede gracht omringde slot
ligt binnen het aarden bolwerk en de stadsgracht
van Franeker.

Fase 4: Bolwerken en adellijke states
(na 1450)
In de tweede helft van de 15de eeuw trad een

spanning op tussen verdedigbaarheid en bewoon
baarheid. Steenhuizen konden steeds minder veilig

heid bieden. Aarden wallen - ook toegepast bij de
versterking van steden - waren het beste middel
om weerstand te bieden tegen de kanonskogels,

die door de technische verbetering van het geschut
een grotere bedreiging vormden. De 15de-eeuwse
>kronieken, waarin de vele vetes en oorlogjes

onder de Friese adel worden beschreven, verhalen
dan ook herhaaldelijk dat hoofdelingen overgingen
tot het aanleggen van aarden bolwerken, of hun

bestaande stinzen met zo'n aarden bolwerk uit
breidden. Een vroeg voorbeeld is het bolwerk dat
Epe Aelua in 1450 te Makkum oprichtte.' In 1480

werd ook in Pingjum door een hoofdeling een bol
werk opgericht. Dergelijke aarden bolwerken
waren toen nog zeldzaam, zo vertelt Petrus van
Thabor in zijn >kroniek: men noemde het

Pingjumer bolwerk ook 'die Soeden (~ de graszo
den), want het doe soe ghewoentlick niet en was

alsulcke bo\wercken te maken'. In Irnsum tenslotte
liet een hoofdeling in 1461 een steen huis, dat hij
zojuist had ingenomen, omgrachten en 'bebolwer
ken' .2

Aan het begin van de 16de eeuw werden door de
nieuwe landsheren, de Saksische en Habsburgse

hertogen, in verschillende Friese steden zogenaam
de 'blokhuizen' gebouwd, die het nieuw gevestig
de overheidgezag tot steunpunt dienden, Qua

vorm kan men ze zien als de opvolgers van de aar
den bolwerken. Het belangrijkste onderdeel was
niet meer een huis, maar een fort dat uit stenen

muren en aarden wallen rond een centrale binnen
plaats bestond.3
Zowel door de technische ontwikkelingen in het

krijgsbedrijf, die een effectieve verdediging van
adellijke huizen onmogelijk maakten, als door het
sinds 1498 in Friesland geldende geweIdsmonopo

lie van de overheid, waarin voor particuliere verster
kingen geen ruimte meer was, kwam sinds het
begin van de 16de eeuw bij de adellijke huizen de

bewoonbaarheid op de voorgrond te staan. Meer

nog dan vroeger werden het huis en de omgeving
ervan gebruikt om de status van de bewoner te

tonen. Het wegvallen van de militaire waarde ver
gemakkelde dit: uitbreiding was niet meer aan stra
tegische beperkingen onderhevig. Vrijere bouwvor

men konden nu tot ontwikkeling komen. Vaak
ontstonden complexe gebouwen. Ook aan de
omgeving van het adellijke huis kon nu aandacht

worden besteed: boomgaarden, tuinen, lanen en
bossages werden aangelegd.4 >Prenten en >atlas
sen uit de 17de en 18de eeuw tonen het veelvuldi

ge voorkomen van deze adellijke huizen. Hoewel
de oude benamingen 'steenhuis', 'huis' en 'stins' in
gebruik bleven, werd de meest gangbare aandui

ding van het adelshuis na 1500 'state'. Deze term
werd ook in de middeleeuwen al gebruikt voor
adellijke huizen; 'gewone' boerderijen werden

daarentegen meestal als 'goed' of 'sate' aange
duid. In tegenstelling tot termen als 'steenhuis',
'stins' en (in Groningen) 'borg' impliceerde 'state'

niet een bepaalde bouwwijze of verdedigbaarheid.

Wij behandelen ter illustratie van de beschreven
ontwikkelingen drie terreinen: in Sexbierum een
nog bestaande stinswier, alsmede de lokatie van

het in de vorige eeuw afgebroken kasteel
Liauckemastate; in Staveren het blokhuis, waarover
recent nieuwe archeologische en historische gege

vens beschikbaar kwamen. GJdl en PNN

Sjaerdemaslot te Franeker,
volgens de kaart van Blaeu
(1649)

1. Worp van Thabor IV
90; Noomen en
Verhoeven 1995,
144-145

2 Petrus van Thabor, 33;
Worp van Thabor IV,
107_

3 Jager 1994, 7-20.

4. Mulder-Radetzkyen
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9 De Hege Wier bij Sexbierum

Van hout

naar steen

46

Ten noordoosten van Sexbierum bevindt zich dicht

bij de Haarnestreek en de Ottemaleane een zeer

duidelijke verhoging. De verhoging, of liever de

bult, is alles wat er zo op het eerste oog nog rest
van een verhoogd staande stins met de bijbehoren

de bebouwing. Het had in 1951 een haar

gescheeld of de stinswier had niet meer bestaan. In

dat jaar vroeg de kerkvoogdij van de Nederlands

Hervormde kerk van Sexbierum, toentertijd de

eigenares van de wier, namelijk toestemming de

wier te mogen afgraven (>archeologisch archiefon

derzoek). Het lag in de bedoeling om de klooster

moppen die zich in de wier zouden bevinden, te

gebruiken bij de restauratie van de kerk te

Minnertsga. De reeds verleende toestemming werd

schielijk ingetrokken toen bleek dat het hier één

van de laatste stinswieren in Friesland betrof. De

wier staat als monument op de >Archeologische

Monumentenkaart van Friesland. Hij ligt tegen

woordig binnen een terrein dat als grasland voor

schapen in gebruik is. Helaas moet worden gecon

stateerd dat de wier aan de top te lijden heeft door

een combinatie van weersinvloeden en vertrapping

door schapen.

Ligging en vorm
De bewoning op de terpen van Sexbierum en het

aangrenzende Pietersbierum, die qua ouderdom te

vergelijken zijn met de terpenreeks Tzummarum

Minnertsga, gaat terug tot in de vroege middeleeu

wen. De terpenreeks Oosterbierum-Firdgum is iets

jonger, want iets noordelijker gelegen, maar toch

ook nog vroeg-middeleeuws. De terpen liggen op

kwelderwallen die door middeleeuwse afzettingen

bijna één geheel vormen, zowel met elkaar als met

de afzettingen ter plaatse van de Hoarnestreek, die

iets noordelijker ligt. De bewoning aan de

Haarnestreek nam, zo mag worden verondersteld,

eerst een aanvang in de vol-middeleeuwse periode,

mogelijk in de 1Ode-11 de eeuw. De eerste bewo

ning ter plaatse van de Hege Wier zou uit die tijd

kunnen dateren. Waarschijnlijker is echter dat de

bewoning iets later in de tijd, bijvoorbeeld in de

12de eeuw is aangevangen.

De wier heeft de vorm van een afgeplatte en sterk

afgeronde pyramide (>visuele inspectie). De top

heeft een oppervlakte van 25 m2 en bevindt zich

op ruim 6 meter boven NAP dat wil zeggen onge

veer 5 meter boven het omliggende maaiveld

(>hoogtemeting). In een boring op de wier zelf,

werd tot 0,70 meter beneden de top een met puin

vermengde laag aangeboord. Dit ging over in een

vrij schoon zavelig, vondstloos ophogingspakket,

dat tot circa 5,30 beneden de top gevolgd kon

worden (>booronderzoek).

Booronderzoek, weerstandsmetingen en
magnetisch onderzoek
Op het terrein rondom de stinswier is een opper

vlakte->weerstandsmeting uitgevoerd. De stinswier

zelf is niet gemeten, omdat dit niet zinvol is. Door

de grote hoogteverschillen, zouden eerder uitdro-


