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Schelpenbanen
De door Post ontdekte schelpenbanen
konden met toestemming van de eige~

naresse, mevrouw Visbeek, en de pach
ter, de heer Tjallema, nader worden on
derzocht. Dit geschiedde door een team
van het Argeologysk Wurkferban en ge
durende twee verkenningen. Overigens
werden daarbij niet alleen de structuren
zelf onderzocht, maar ook de rest van

dertiende eeuw, maar op groter schaal
in de veertiende en vijftiende eeuw zijn
stinzen ook voor permanente bewoning
gebruikt. Om ze voor bewoning geschikt
te maken, werden de oude torens uitge
breid of nieuwe ruimer opgetrokken. M
gaande op oude afbeeldingen en beschrij
vingen hadden de oudste stinzen een
vierkante of rechthoekige plattegrond.
Het gebouw was torenachtig, bezat een
schild of een zadeldak., een zolder, een
overwelfde kelder en daartussen enkele
verdiepingen. De stinzen hadden wisse
lende maten. Over het algemeen schom
melde de breedte tussen de zes en negen
meter, de lengte tussen de acht en vijf
tien meter, waarbij voorlopig een gemid
delde maat van acht bij tien meter kan
worden aangenomen. Een stins kon
meer dan vijftien meter hoog zijn.
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Uitsnede uit de kaart van de grietenij Ferwerderadeel door Schotanus (1718).

van dertig meter en een hoogte van vijf
tot tien meter. Het diepste fundament
kan zich in dergelijke gevallen boven
het oorspronkelijke maaiveld bevinden,
in welke gevallen na slechting van de
stinswier van het bouwwerk zelf niets
meer over is. Omtrent de bouwwijze van
deze stinzen in Fryslan is, vanwege het
verdwijnen van de meeste wieren en de
ononderzochte staat van de overgeble
ven exemplaren, nog niets met zeker
heid bekend. Ook kwam het voor dat
de toren niet op een verhoging stond,
maar op het vlakke veld. De Schierstins
te Veenwouden is hiervan een kostbaar
voorbeeld. Rondom dergelijke stinzen
op vlakke grond werd na de bouw een
heuvel opgeworpen, al werd ook wel
van dergelijke heuvels afgezien. Al in de

Velen kennen Fryslän als terpenland bij uitstek. Dat er ooit ook enkele honder
den versterkte torens stonden is veel minder bekend. Dit komt omdat deze
torens of stinzen vrijwel alle afgebroken dan wel gedeeltelijk in jongere gebou
wen opgenomen zijn. Begin april ontdekte Jan Post uit Leeuwarden, terwijl hij
op de fiets van de ontluikende natuur genoot, in een akker onder Hallum enkele
opvallende schelpenbanen. De meest noordelijke banen slaken het duidelijkst
af en vormden een gesloten rechthoek. Post concludeerde dat het om de fun~

damenten van twee stinzen handelen moest. Vermoedelijk betrof het de zoge
heten Schierstins en de stins van het naastgelegen Lunia, namen die hij terug
vond in de atlas van Schotanus uit 1718.

Stinzen en stinzen
In eerste instantie werden in middel
eeuws Friesland alleen de kerken van
steen gebouwd. De gebruikte tufsteen
werd uit Duitsland geïmporteerd. Alle
andere gebouwen waren van hout. Er
traden grote veranderingen op toen rond
het midden van de twaalfde eeuw het
bouwen met baksteen werd geïntrodu
ceerd. Deze steensoort werd plaatselijk
geproduceerd en was dus, hoewel nog
steeds duur, goedkoper dan tufsteen.
Weldra werd baksteen niet alleen voor
kerken en kloosters gebruikt, maar bouw
den ook de welgestelden met baksteen.
Zo had men de mogelijkheid de huizen
verdedigbaar te maken. In latere bron
nen worden zulke huizen steenhuizen
of -met een samentrekking- stinzen ge
noemd. De stinzen hadden niet alleen
een defensieve functie, maar dienden
ook als symbool van macht en aanzien
van de bewonersfamilie. Hierom is het
onderzoek naar de stinzen van groot
belang voor de studie naar de middel
eeuwse adel. In de bronnen uit de twee
de helft van de dertiende eeuw worden
steenhuizen bij herhaling genoemd,
zodat het waarschijnlijk is dat ze inmid~

dels een gewoon verschijnsel waren.
De verstening zette zich in de vroege
veertiende eeuw versterkt door.

Onzekerheid omtrent bouwstijl
De indruk bestaat dat de vroegste stin
zen nog niet altijd voor permanente be
woning bedoeld waren. Het waren ver
sterkte torens binnen een brede ring
gracht. De huizen of boerderijen ston
den buiten deze gracht, op de soms
eveneens omgrachte nederhof. De toren
kon op een kunstmatige verhoging zijn
opgetrokken. De verhoging of wier was
een in één keer opgeworpen kleine
kegelvormige heuvel met een diameter

26



Fragment uit het testament van Ruird van Aebingha (1557), waarin sprake is van 'twee saten landes beyde gelegen thoe Hallum aen ende by
den anderen in Ondersmabueren, die ene genoempt Lyonia ende dander Schierestens'

Uitsnede uit de huidige topografische kaart van Friesland (schaal 1:25.000) met daarop
aangegeven de ligging van beide herondekte stinzen.

het terrein. Dit was nodig omdat onlangs
het deel met de funderingen enkele
decimeters was verlaagd, hetgeen hun
recente ontdekking mogelijk maakte.
De vrijgekomen grond was een honderd
tal meters oostelijker gedeponeerd, zo
dat ook daar vondsten konden worden
geraapt. Een andere verstoring vond een
paar jaar eerder plaats, toen langs de
westzijde van het perceel een nieuwe
sloot werd gegraven. Bij die gelegenheid
was het zuidelijke fundament ook al aan
gesneden. Tijdens het onderzoek werd
duidelijk dat niet alleen de noordelijke
schelpenbanen, maar ook de zuidelijke
een rechthoek vormden, zij het dan dat
deze laatste niet meer volledig in het vlak
aanwezig was. De afstand tussen beide
rechthoeken bedraagt bijna 47 meter.
De buitenwerkse omvang van de zuide
lijke rechthoek meet tien bij acht meter
en de noordelijke rechthoek 9,5 à 9,6
bij 7,5 à 7,6 meter. De zuidelijke schel
penbanen zijn 130 à 150 centimeter
breed, de noordelijke 130 (noord), 110
(oost), 170 (zuid) en 160 (west).

Interessante verkenningen
Boringen wezen uit dat de schelpenba
nen deel uitmaken van een structuur uit
schelpenlagen die worden afgewisseld
door lagen zavelige klei. Dergelijke stuc-

turen zijn vele malen onder kerk- en
kloostermuren aangetroffen. De twee
rechthoeken vormen dus inderdaad de
onderste fundamenten van twee stenen
gebouwen. De schelpenlagen van de
zuidelijke rechthoek reiken nog circa
60 (west en oost) centimeter diep. Van
het noordelijke fundament rest nog 70
en 45 (west en oost) centimeter. Hierbij
werd vastgesteld dat de hoogste schel
penlagen circa vijf centimeter dik waren
terwijl de diepere schelpenlagen dikker
waren (tien à vijftien centimeter). lnte
ressantis dat bij het zuidelijke ftmdament
nog zwerfstenen werden aangetroffen,
alsmede een ruim aantal (meer dan der
tig) stukken tuf, waaronder een nage
noeg compleet blok met de maten
30,5x17,5x9 centimeter. Tevens werden
kloostermoppen, een fragment Bremer
zandsteen en dierenbotten verzameld.
Meer dan honderd scherven werden
geborgen. Ruim de helft is van kogel
potaardewerk afkomstig. De meeste
kunnen in de twaalfde en dertiende
eeuw worden gedateerd. Behalve laat
middeleeuws steengoedaardewerk is
ook vol-middeleeuws Pingsdorf- en
Paffrath-aardewerk vertegenwoordigd.
Het Pingsdorf-aardewerk is in de late
elfde- of in de vroege nvaalfde eeuw te
dateren. Booronderzoek rond het

noordelijke fundament wees uit dat in
ieder geval-rond ditvoonnalige gebouw
een slOot of gracht heeft gelopen.

Underthum Op de kaart
De beide stinzen zijn, zoals gezegd, terug
te vinden op de grietenijkaart van Scho
tanus van Ferwerderadeel uit 1718. Dat
wil zeggen als plek van een voormalige
stins (de Schierstins) of als een hoeve
(Lunia). Op Eekhoff's gemeentekaart
van Ferwerderadeel uit 1853 is ook
Lunia inmiddels gereduceerd tot de
plek van een voormalige stins. Uit zijn
kaart blijkt eveneens dat beide stinzen
ooit naast een omvangrijke terp .stonden.
Net als de beide stinzen is ook deze terp
allang verdwenen. De zoektocht naar
historische gegevens over beide stinzen
bevestigt hetgeen al eerder is gesteld,
namelijk dat de terp, of liever de voor~

malige nederzetting erop, ooit een '-um-'
naam droeg en dus van vroeg-middel
eeuwse origine kan zijn. Beide stinster
reinen worden in 1557 namelijk om
schreven als twee saten landes, beyde gelegen
thoe Hallum, aen unde try den anderen in
Ondersma bueren, die ene genoempt Lyonia
ende d'ander Schierestens. Deze buurschap
heette in de dertiende eeuw 'Under
thum', een naam die zich via vonnen
als 'Underda', 'Ondersum' (hypothe
tisch) en 'Oudersmaterp' (1511) tot
'Ondersmaburen' ontwikkelde. Bij de
terp lagen in de Late Middeleeuwen
nog drie volwaardige agrarische bedrij
ven: van west naar oost: het naar de
oude buurschap vernoemde Ondersma
en de sates Schierstins en Lunia. Uit de
bronnen wordt duidelijk dat er bij de
Schierstins waarschijnlijk nog een twee
de agrarisch bedrijf lag. Zo is in een
post uit het Register van Aanbreng van
1540 sprake van land tusschen Coersloot
(de kronkelende sloot ten noordwesten
van de terp) ende den zaete daer Andries
op woent opt Terp. Zijn sate wordt in 1557
omschreven als een saete landes by Schiere
stens, Op Terp genoempt. Het totaal aan
tal bedrijven bij de terp van Ondersma
buren komt daarbij dus mogelijk op
vier. In 1579 was 'Ondersmabuyeren'
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Uitsnede uit de kaart van de grietenij Ferwerderadeel door Eekhoff (1853).

De plattegrond van de noordelijke stins (Lunia) tijdens het onderzoek door het Argeologysk
Wurkfervan op 10 april 1999lfoto Tom Sandijck).

Nog veel vragen
Door de combinatie van archeologische
en historische gegevens is het mogelijk
in grote lijnen de geschiedenis van On
dersmaburen en zijn stinzen te schetsen.
In de vroege Middeleeuwen vonnde de
bewoning op de grote terp van Under
thum of Ondersmaburen, gelegen op
de brede kwelderwal waarop ook Hijum
en Hallum liggen, ongetwijfeld een zelf
standige nederzetting. Nadat in Hallum
een kerk was gesticht, werd de neder
zetting één van de buurschappen bin
nen deze parochie. Toen de bedijkin~

gen het mogelijk maakten ook elders
dan op terpen te wonen, is de terp
langzaam 'leeggelopen'; de boerderijen

heid van Ondersmaburen en Mariën
gaarde! Daarna is het in de historische
bronnen enige eeuwen stil rond Onders
maburen. De eerste maal dat we er weer
van horen is in 1511. Vanaf dat jaar
kan de eigendomsgeschiedenis van de
Schierstins en de sate Lunia tot op
vandaag continu worden gevolgd. De
eerste is in 1511 eigendom van de edel
lieden Ruurt Aehingha uit Hallum en
Hessel Siorda uit Oostemijkerk, de
tweede van de edelman Fedde Popkema
die tevens pastoor van de kerk van
Oldehove in Leeuwarden was. In 1543
kwamen beide goederen geheel in
handen van de van oorsprong Hijumer
familie Aebingha, die al vanaf het mid
den van de vijftiende eeuw door aan
koop en het verwerven van erfenissen
in Hallum een uitgebreid grondbezit
aan het opbouwen was. Beide goede
ren werden in 1511 en later niet door
een edelman bewoond, maar waren
verpacht aan een huurboer.

Sitet, dochter van Siard Rembrechta van
Rembrechta-stins te Marrum. Liudo en
Renniwer waren op hun beurt de ouders
van Ethelind en Thiadlind, rond 1270
beiden non in het klooster Bethlehem
bij BartIehiem; Ethelind bracht het daar
zelfs tot priorin. Ook eerdere genera
ties van het voorgeslacht van de beide
zusters hadden met Bethlehem en zijn
moederklooster Mariëngaarde al inten
sieve contacten onderhouden; niet ver
wonderlijk trouwens vanwege de nabij-

De stinzen en hun bewoners
De beide dicht bijeengelegen stinzen
passen goed in het beeld dat de Gesta
abbatum van het nabijgelegen klooster
Mariëngaarde geven van het dorp
Hallum. Deze abtenlevens schilderen
het in de twaalfde en dertiende eeuw
als een dorp met vele edelen, zeer bekend
vanwege zijn eerzame en edele mannen. Het
dorp had daarvan trouwens ook de last
te dragen. Geregeld braken tussen deze
edelen vetes uit. Zo ontstond er rond
1160 een grote vete onder de aanzienlijken
van de parochie, ... ja zelfs onder verwanten
en vrienden onderling. De kerk van Hallum
ging daarbij in vlammen op. Van ver
schillende Hallumer edelen vernemen
we in de twaalfde en dertiende eeuw
uit de Gesta abbatum ook hoe zij heet
ten en waar zij woonden. Een van hen
was domnus Waltetus de Underthum, dus
heer Waltet van Ondersmaburen, die werd
geboren rond 1170. Hij had een zoon, de
edelman (vir nobilis) Liudo, bij benade
ring geboren in 1200. Laatstgenoemde
trouwde met Renniwer van Mercelum
(Mercelum was de buurschap bij Mark
lastate ten noordoosten van Hallum),
de dochter van Dodo van Mercelum en

één van de wijken of espels, waarin het
dorp Hallum bij de registratie van de
personele impositie was ingedeeld.
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werden als pachtgoed verhuurd; een
ruïne of een stinswier op het erf herin
nerde dan soms nog aan het verleden.
Bij Lunia en de Schierstins heeft deze
degradatie tot pachtgoed zich, zo bleek,
al in de vijftiende eeuw voorgedaan.
Duidelijk is dat nog vele vragen open
blijven. In het kader van het Stinzen
project van de Fryske Akademy wordt
verder onderzoek gedaan naar het
functioneren van stinzen als adellijke
machtsbases en naar de dynamiek van
het vetewezen, waarin zij een belangrij
ke rol speelden. Daarnaast zijn er in het
veld voor de archeologen nog moge
lijkheden voor verder onderzoek. Dit
geldt in het bijzonder voor de Schier
stins en de stins van Lunia. Nader
onderzoek aan de fundamenten en de
vulling van de grachten kan waarschijn
lijk antwoord geven aan sommige van
de hierboven opgeworpen vragen.
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De plattegronden van de beide nieuw ontdekte stinzen Lunia (boven) en Schierstins (onder).
De schaalstok geeft tien meter aan

in handen van een beperkt aantal ge
slachten. Vele stinzen verloren daardoor
hun functie. De bijbehorende sates

Nader onderzoek noodzakelijk
In de late -Middeleeuwen raakten de
stinzen buiten gebruik. Een van de
oorzaken daarvan was waarschijnlijk de
bezitsaccumulatie van de Friese hoof.
delingen. Door vererving en aankoop
raakten vele machtsposities van inmid
dels uitgestorven of 'afgezakte' families

Fragment uit de Gesta abbatum (vijftiende--eeuwse copie van dertiende-eeuwse tekst), waarin
wordt vermeld dat Waltet uit de buurschap Underthum afkomstig is

werden gedeeltelijk naar het vlakke land
verplaatst. Aan de voet van de terp ver
rezen in de twaalfde of dertiende eeuw
de beide stinzen. Nu we weten dat
Underthum de naam voor de hele terp
van Ondersmaburen was, lijkt het goed
mogelijk dat één van beide stinzen in
de twaalfde en dertiende eeuw de
woonplaats van de edellieden Waltet
en Liudo was. Omdat bekend is dat
baksteen pas na circa 1150 als bouw
materiaal werd gebruikt is een intrige
rende vraag of de bij de Schierstins
aangetroffen tufsteenresten primair zijn
aangewend, of dat het om hergebruikt
materiaal gaat. Ook de naam 'Schier
stins' (grijze stins) is in dit kader van
belang. Soms - zoals bij Schiermonnik
oog en de Schierstins bij Veenwouden
- duidt 'schier' op bezit van de cister
ciënzer 'schiere' monniken. Omdat de
Hallumer Schierstins echter geen kloos
tergoed was, rijst onwillekeurig de vraag
of 'schier' in dit geval betrekking zou
kunnen hebben op de grijze kleur van
tufsteen. Wanneer we inderdaad met
primair aangewende tufsteen te maken
hebben, kunnen we de Schierstins aan
merken als een zeer oude stins. Hier-

. mee staat de Schierstins niet noodza
kelijk alleen, want ook van een stins bij
Ferwert is bekend dat deze van tuf was.
Het is hiermee dus goed mogelijk dat
de eerste stenen adelshuizen al even
voor 1150 zijn gebouwd.
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