ARGEOLOGYSK WURKFERBAN

Van Harenskerk Sint Annaparochie.

Inleiding:
In de eerste helft van 2016 vond tijdens restauratiewerkzaamheden aan deze kerk een
archeologische begeleiding plaats door een tweetal leden (H. de Jong en J. Veltman) van het
Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.
Doordat er vanuit de kerk de nodige grond moest worden verwijderd, beperkte de
begeleiding zich tot het observeren van de inhoud van de kruiwagens (foto 1), die buiten de
kerk in een container werden geleegd . Daarnaast werd met een metaaldetector naar
munten en andere metalen voorwerpen gezocht en werd met een prikker naar mogelijke
restanten van grafkelders en andere funderingen gezocht. Op twee plekken werd op een
diepte van resp. 178 en 200 cm weerstand ondervonden (baksteen?). Zie foto 2.
De na het verwijderen van de houten vloer tevoorschijn gekomen grafstenen werden, door
de leden van de grafstenencommissie van het Geneaologysk Wurkferbân van de Fryske
Akademy bekeken en beschreven.

Foto 1. Controle op de inhoud van de kruiwagens.
Met het voltooien van de begeleiding van de Van Harenskerk zijn alle drie de Bildtkerken
tijdens hun restauratie door het Argeologysk Wurkferbân archeologisch begeleid. Eerder
waren dat in 2010 de Groate Kerk (1843) te Sint Jacobiparochie en in 2014 de Bordenakerk
(1670) in Vrouwenparochie.
In de Groate Kerk was archeologisch onderzoek door de verzakking van de tevoorschijn
gekomen grafstenen vrijwel onmogelijk. Wel konden een aantal gevonden typen bakstenen
worden beschreven. Daarentegen was de situatie voor het doen van onderzoek in de
Bordenakerk een stuk gunstiger.
Bij de drie Bildtkerken circuleren geruchten over houten voorgangers. Hiervoor zijn geen
aanwijzingen gevonden. Bovendien lijkt dit bij de Bordenakerk niet direct waarschijnlijk
gezien de aangetroffen fundering van rooswinkels; een type baksteen, dat rond 1500 een
tijdlang in gebruik was.

Foto 2. Onder de huidige vloer werd op een diepte van 178 cm (links) en 200 cm
(rechts) met een metalen prikker weerstand van ? ondervonden.

Het volgende overzicht is uit de onderdelen ”A. Munten; B. Overige metalen; C. Vensterglas;
D. Bouwstenen; E. Aardewerk; F. Diversen” samengesteld.

A. Munten.
1. Zilver. Schellingrijder. Zes stuiverstuk. Deventer. 1691. Diameter: 23,3/26 mm;
gewicht: 3 gram. Foto 3.
2. Brons. ¼ Stüber. Aartsbisdom Keulen. Jaartal onleesbaar. 1736-1760.
3. Koper. Halve duit. Voorzijde: Generaliteitswapen met kroon tussen 5 en 1/32 en C
onder het wapen. Keerzijde: Muntteken, INDIAAE BATAV 1808. Geslagen tijdens de
Franse overheersing 1806-1813. Foto 4.

Foto 3. De in goede staat bewaard gebleven zilveren schellingrijder (1691) uit
Deventer.

Foto 4: Halve duit van koper. Bestemd voor Nederlands Indië. Ca. 1808.

Duiten. Brons. (?= jaartal onleesbaar).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frisia: 1684, 1724, ?. Dubbele duit (oort) ?
West Frisia: 1741, 1765.
Utrecht: 1663, 16?, 1792, ?
Groningen en Ommelanden: 1675, 1682.
Zeelandia: 1766, 1794.
Hollandia: ?
Munten (koper) koningen Willem I, II en III.

1. Koning Willem I 1815-1840.
Halve centen: 1x 1827, 2x 1832, 2x 1837.
Eén cent: 1x 1823 (te Brussel geslagen), 1x 1827, 1x 1828.
10 cent, zilver: 1x 1827.
2. Koning Willem II 1840-1849.
Halve cent: 1846.
3. Koning Willem III 1849-1890.
Halve centen: 1x 1850, 1853, 1854 en 1885.
Eén cent: 2x 1878.

Foto 5:
Zilveren dubbeltje; koning Willem I; 1827.

Munten koningin Wilhelmina 1890-1948.
1. Halve centen, brons: 1x 1900 en 1914.
2. Hele centen, brons: 2x 1900, 1901, 1906, 2x 1913, 1915, 2x 1917, 1919, 1922, 2x
1928, 2x 1929, 192?, 2x 1937, 1940, 2x 1941, 5x 1948.
3. Halve stuiver, brons: 1913.
4. Dubbeltjes, zilver: 1903, 1921, 1938, 1939, 2x 1948, 1x onleesbaar.
Oorlogsgeld WO II Nederland.
1.
2.
3.
4.

Centen, zink: 1x 1941; 4x 1942; 2x 1943.
Stuivers, zink: 1x 1941; 1x ?
Dubbeltjes, zink: 1x 1941; 1x 1942; 1x ?
Kwartjes, zink: 1x 1941.

Foto 6: Voor- en achterzijde van oorlogsmunten van 25 en 10 cent (1941).
Voor een Friese kerk is een aantal van dertien van deze munten hoog.
Munten koningin Juliana 1948-1980.
1. Centen, brons: 1953, 2x 1954, 2x 1962, 1966.
2. Stuivers, brons: 3x 1950, 1951, 2x 1952, 1969, 1977.
3. Dubbeltjes, nikkel: 2x 1950, 1951, 1961, 2x 1962, 1963, 1964, 2x 1965, 1970, 1976,
1977.
4. Kwartjes, nikkel: 1950, 1951, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 2x 1976.
5. Guldens, nikkel: 1977, 1980.
Munten koningin Beatrix 1980-2013.
1. Kwartjes, nikkel: 1983, 1995.
2. Gulden, nikkel: 1983.

3. 10 eurocent: 1999.
4. 50 eurocent: 1999.
Ondetermineerbaar door ondermeer bronspest: 26 munten, waaronder 11 centen
uit het begin van de vorige eeuw.

B. Overige metaalvondsten.
1. Musketkogel, lood; Ø 15,4 mm; 19,5 gram; 16e/17e eeuw.
2. 2 driehoekjes, lood; 30x39 en 22x40 mm; dik 2,8 mm; 11 en 16 gram.
3. 2 stukjes lood; 9,5x13 en 18x28 mm; dik 3,8 en 3 mm; 2 en 9 gram.
4. 2 strippen lood; één gebogen en 4 gram; de ander 11x56 mm en 6 gram.
5. 1 strip van glas in loodraam; 9,7x50,7 mm; 4 gram.
6. 3 kronkelige stripjes lood; tesamen 9,5 gram.
7. 1 plat stuk lood; 48x58 mm;dik 10,5 mm; 124 gram.
8. 1 ringetje, brons; Ø 15 mm.
9. 2 stukjes brons, waarvan één deel van kapje (?); 23x30 en 23x28 mm.
10. 1 afdekplaatje; ijzer; 34x56 mm; binnenzijde lelieornament.
11. 1 hengsel; koper; 220 mm; 123 gram. Centraal deel getordeerd.
12. 1 theelepeltje; nikkel; 111 mm; 12 gram; merk: G SOLA Z.
13. 1 speelgoedautootje (dak ontbreekt); aluminium; 31x75 mm; kleur: bruin/oranje met
gele zittingen; 1) merk Matchbox su, 2) type nr 8 Mercedes 35081, 3) fabrikant
Lesnoy Products & ?, 4) 1973 Made in England.
14. 3 steekbeitels; 1) met messing; handvat afgebroken; 154 mm; 2) met palmhouten
handvat van een hakbeitel; 301 mm; 3) ijzer; smal en lang; 340 mm.
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Foto 6: De drie gevonden steekbeitels.

A. Vensterglas; 17e-19e eeuw.
1. Blank tot lichtgroen: 149.
2. Lichtgroen tot groen: 214.
3. Gebrandschilderd: 31; waarvan twee blauwe stukjes met geel ornament. Maakten
waarschijnlijk deel uit van het wapen van Fryslân in een door de Staten van Friesland
bij de totstandkoming van de kerk geschonken glas.
4. Gebrandschilderd glas met tekst: 11. O.a. 3x E; 2x S; 2x N en 1x M.

Foto 7. Links: letterfragmenten met de twee blauwe delen van het wapen van Fryslân.
Rechts: diverse gekleurde fragmenten.
Overig glas:
Bodem van een dunwandig flesje van groen glas; ø 51. Mogelijk uit de 17e eeuw.
Knikker van wit-blauw glas; 20ste eeuw.

Bouwstenen; 17e-19e eeuw (in mm’s).
1. Deel van een middeleeuwse kloostermop van geelbakkende klei: 121x147x88.
2. Baksteen, donkerrood: 172x86x34.
3.
“
, rood: 181x85x35; 212x103x47; 224x103x47.
4.
“
, geel: 173x83x36; 176x87x34; 178x82x38; 180x74x36; 183x77x34;
186x87x39; 186x87x41; 215x88x47; ?x125x60; 127x51..
5. De uit gele baksteen bestaande basis van de pilaren: 180x90x39.
6. Twee stukken donkergrijze leisteen: 163x85 en 190x109.
7. Deel van een kleine profielsteen van geelbakkende klei, met op de ronding (ø 88) een
laag pleisterkalk; dikte: 36.

8. Hoekfragment van een estrik (vloertegel); groen door lood/koperglazuur 51x57x29.
9. Vier delen van dakpannen.

B. Aardewerk.
Een verschijnsel dat wel vaker in kerken wordt waargenomen, is het voorkomen van
huishoudelijk afval. Sommige luxe stukken (foto’s 7 en 8) kunnen in de kerk zijn gebruikt.
Het overzicht van het aardewerk bestaat uit: 1. Steengoed; 2. Witbakkende klei; 3.
Roodbakkende klei.
1. Steengoed.
Van dit in het Duitse Rijnland vervaardigde aardewerk zijn een aantal stukken
gevonden: 1. Westerwald; twee aan elkaar passende en gelijmde hals/wanddelen
van een oorspronkelijk fraaie kruik van glanzend grijs aardewerk met reliëf en met
een kobaltblauwe decoratie (foto 8). Datering: ca. 1660. Een kerkelijke gemeente in
Heerenveen is in het bezit van een soortgelijke kruik uit dezelfde periode.
Van drie andere van deze kruiken, eveneens uit de 17e eeuw, werden een rand- en
twee wanddelen aangetroffen. Op één wand is nog een deel van een tekst met de
naam Jacob Barre aanwezig. Overigens werd in het standaardwerk “Raerener
Steinzeug” van Ralph Mennicken over het Westerwald aardewerk deze naam niet
aangetroffen.
Van twee zogenaamde baardmankruiken werden resp. een hals met oor en een deel
van een deel van een baardmankop en een hals met wand en de aanzet van een
baardmankop uit de periode rond 1600 gevonden. Uit de 17e eeuw dateren zes
fragmenten van verschillende steengoedkruiken en uit de 18e eeuw een vlakke
bodem van een grijze kruik, ø 94; en drie fragmenten van andere kruiken.

Foto 7. Baardmankruiken; ca. 1600.

2. Aardewerk van witbakkende klei.

Foto 8. Westerwaldkruik; ca. 1660.

Van kookpotten, kommen, kannen en schotels werden uit de periode 17e tot 19e
eeuw de volgende scherven aangetroffen:
a) Met groen lood-koperglazuur aan de binnen- en buitenkant: 12 stuks.
b) Met groen lood-koperglazuur aan de buitenkant en geel loodglazuur aan de
binnenkant: 3 stuks.
c) Van buiten en binnen bruin geglazuurd bodemdeel.
d) Zes scherven van schotels van majolica-aardewerk met loodglazuur aan de
binnen- en tinglazuur aan de onderkant. Datering: 17e eeuw.
e) Acht scherven van schotels van tinglazuuraardewerk met Delfts blauwe decoratie.
Datering: 17e-18e eeuw.
f) Overig tinglazuuraardewerk: twee delen van plooischotels en één deel van een
plat bord; datering 18e-19e eeuw.
g) Tinglazuurtegels met blauwe beschildering: drie fragmenten uit de 17 e-18e eeuw.
h) Maastrichts aardewerk: vier delen van een kop met een sierlijk oortje. Stempel
onderkant: P. Regout, Ao 1836. Datering: 20ste eeuw.
Overige vondsten van witbakkende klei:
1. Twaalf steeltjes van pijpenkoppen.
2. Pijpenkoppen. a) deel kop zonder stempel; b) kop met stempel ‘zwaan’; c) kop
met 30 mm steel, zonder stempel; d) kop met 22 mm steel, stempel ‘scheepje’; e)
deel kop zonder stempel; f) kop met stempel gekroonde ‘30’, Gouda; g) deel kop
met stempel gekroonde ‘GN’; h) kop met stempel gekroonde ‘51’; i) deel kop met
stempel van een vis (bot?); j) kop met stempel gekroonde ‘E’, Gouda; k) deel kop
met stempel ‘lam onder boom’, Gouda.
Datering: de nummers a, b, c en d: 17e ; e, f, k: 18e ; en g, h, i, j: 19e eeuw.

Foto 9. Pijpenkoppen; 1640 – 1660.

3. Aardewerk van roodbakkende klei.
Hiervan werden 62 scherven met en 9 zonder loodglazuur gevonden van:
kommen/kommetjes, steelpannen, kookpotten, (melk)-kannen en schotels.
Ondermeer: 10 delen van bodems met een standring en 6 met een standvoet, 15
randen, 5 stukken met slibversiering, 12 wanddelen, een handvat van een grote
steelpan en een handvat van het type kromsteert.
Sommige stukken, meestal van kommen, bevatten resten van kalkspecie.
Dergelijke stukken worden wel vaker in kerken gevonden. Verondersteld wordt
dat deze stukken, na hun oorspronkelijke huishoudelijke functie te hebben
verloren, in de kerken gebruikt werden voor het witten van muren.

D. Diversen.
5 bakkerts (grote knikkers van gebakken klei). Deze werden gebruikt, of als
speelgoed, of als afsluiting van kruiken met een smalle hals.
2 bij elkaar horende, maar niet passende delen van een schoenzool met lijnversiering.
14 botten van dieren, te weten 1 middenhandsbeen rund met een lengte van 222
mm; 3 beenderdelen van rund; 1 ribdeel rund; 1 koot van schaap; 1 opperarmbeen
van ?; 1 deel sleutelbeen ?; 6 beenderen van vogelachtigen, waarvan drie heel met
lengtes van 69, 77 en 91 mm. Diverse botten vertonen sporen van slacht.
Stukje omhulsel van een pakje sigaretten uit de jaren ’50 van de vorige eeuw van het
merk “The Three Castles”.
Sigarendoosje. Voorzijde: Hofnar – 10 senoritas – n.v. Hofnar’s Sigarenfabrieken,
Valkenswaard (Holland). Achterzijde: Hofnar – corso.
Stukje van een 17e eeuwse grafsteen met de afmetingen 173x111x24 mm.
Fragmenten tekst op twee alinea’s; 1) ‘sam’ van eersame (?) en 2) ’39 Ja’.
Een woord van dank.
De stichting Alde Fryske Tsjerken voor het verzoek de begeleiding te willen uitvoeren.
Bouwbedrijf Julianus (Marsum) voor de prettige samenwerking en de bereidheid de
door hen gedane vondsten voor het onderzoek af te staan. Arjen Draaisma
(Heerenveen) voor het determineren van de meeste munten. Johan Koning
(Leeuwarden) en Henk Sloots (Rie) voor de determinatie van de halve duit. Beide zijn
actief voor de vereniging “De Detector-Amateur”. Hendrik de Vries (Tjalleberd),
verzamelaar oude werktuigen, voor de determinatie van de drie steekbeitels.
Tekst en foto’s: Hendrik de Jong, Tjalleberd, oktober 2016..
Argeologysk Wurkferbân Fryske Akademy.

