
 

 

ARGEOLOGYSK WURKFERBAN 

 

 

2011, 2012: restauratie St. Nicolaaskerk te Midsland, Terschelling. 

Enkele kanttekeningen bij het bezoek aan de kerk van Midsland op dinsdag 28 juni 2011. 

Het bezoek vond plaats op verzoek, en in gezelschap van, de heer J. Jongsma, directeur van de 

“Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Fryslân” en met medeweten van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (drs. A. Reinstra), de Provinciaal Archeoloog van Fryslân (prof.dr. G.J. de Langen) en 

de gemeente Terschelling (mevrouw van Essen).  



De kerk is gebouwd in 1881; vrijwel direct na de sloop van de middeleeuwse voorganger. Aan de kerk 

werden in 2011 restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. 

 

Aanleiding van het bezoek was de vondst door medewerkers van het restauratiebedrijf de Graaf  

(Engwierum) van een put in de kerk.  

Voorafgaande aan het bezoek werden enige door kerkrentmeester Jan Doeksen gemaakte digitale 

opnamen van de put bekeken. Geconcludeerd werd, dat de put van vrij recente datum is, d.w.z. van 

na de Late Middeleeuwen (1050-1550).  

Voor het verkrijgen van nadere informatie omtrent de historie van de huidige kerk en haar 

voorganger(s) werd literatuurstudie verricht. 

Het bezoek aan Midsland vond tijdens de middag van genoemde datum plaats. Na aankomst, kort na 

het middaguur, volgde een bijeenkomst met de bij het wel en wee van de kerk betrokken heren Jan 

Doeksen en Teunis Schol. Daarbij werd de inhoud van een aantal aanwezige boeken en kaarten 

besproken. Zo valt op een kaart uit 1556 op, dat de kerk destijds een hoge torenspits bezat. De 

leeftijd van deze kerk is niet bekend, maar voor de bouw ervan zullen ongetwijfeld kloostermoppen 

zijn gebruikt, en, naar later tijdens het bezoek bleek, ook hergebruik van tufstenen. 

Vervolgens werden de volgende vragen geformuleerd: 1. Waarom een put? 2. Hoe ziet de bodem 

onder de houten vloer er uit? 3. Zijn er sporen van voorganger(s) te vinden? 

 

1. De (water)put: 

De ligging van de put en haar positie in de kerk werd ingemeten. De put bevindt zich op één 

meter uit de zuidmuur en zes meter uit de oostmuur van de kerk en was geheel met zand en 

puin gevuld. Voor de aanleg van de put zijn kleine bakstenen gebruikt. Hoogstwaarschijnlijk 

zijn dit hergebruikte stenen. De bouwers zijn bij het metselen zorgvuldig te werk gegaan. De 

put is vrijwel rond van bouw. In de binnenkant van de put is het bovenste deel met een 

laagje specie bedekt. Functioneel lijkt dit een waterput. De ouderdom lijkt vrij recent. Daarbij 

wordt gedacht aan een aanleg tijdens de bouw in 1881 van de huidige kerk, hoewel een 

hogere ouderdom niet bij voorbaat moet worden uitgesloten.        

Voorafgaand aan het bezoek was de put door de bouwvakkers tot een diepte van ruim twee 

meter uitgegraven. Na afloop van het bezoek werd met hen afgesproken om naderhand met 

een grondboor dieper te gaan, tot de vaste bodem wordt bereikt, en van elke boring het 

grondmonster apart te verzamelen, zodat deze monsters op een later tijdstip kunnen worden 

geanalyseerd. 

Conclusie: de aanwezigheid van een (water)put in een kerk is hoogst opmerkelijk. Bij navraag 

en literatuurstudie zijn geen andere voorbeelden bekend geworden. Het is daarom 

vooralsnog een raadsel wat hiervan de bedoeling is geweest. De suggestie van een 

watersnood als reden is een serieuze mogelijkheid. Men zou dan van een 

voorzorgsmaatregel kunnen spreken. Maar dan nog is ‘Midsland’ een unicum.  

Ook buiten de kerk bevindt zich op het kerkhof een vrij grote waterput. Hiervan zijn wel 

voorbeelden bekend; bijv. de kerk van Hommerts. Net als in Hommerts werd ook in Midsland 

door omwonenden (bijv. de bakker) van het water in deze putten gebruik gemaakt.  

2. De bodem van de kerk:  

Op verzoek werd door één van de medewerkers van het bouwbedrijf op enkele plekken in de 

kerk planken van de houten vloer tijdelijk verwijderd. De houten vloer is op een harde lemige 

bodem aangebracht. De laag bleek enkele centimeters dik te zijn en over te gaan in een 



lossere samenstelling van zand, puin en specieresten. Het laatste blijkt dezelfde 

samenstelling te hebben als de uit de put verwijderde grond. Gezien de ligging van de kerk, 

ten opzichte van het straatniveau, is het zeer wel mogelijk dat de kerk op een ophogingslaag 

van een paar meter ligt. Hoewel de bodeminspectie geen enkele aanwijzing van een 

voorganger, of voorgangers, heeft opgeleverd, zouden deze op een dieper niveau aanwezig 

kunnen zijn. Zo is het verwonderlijk, dat er geen enkele estrik (kleine vloertegel) werd 

aangetroffen. Ter informatie; een gangbaar formaat van middeleeuwse estriken is: 12 x 12 x 

3 cm. 

3.  Sporen van voorganger(s) van de huidige kerk:    

Tijdens het bezoek ontbrak de tijd om een nadere blik op de samenstelling van de fundering 

van de huidige kerk te werpen. 

In de kerk blijken in een deel van de westmuur oudere bakstenen te zijn verwerkt. Hieronder 

bevinden zich vrij veel middeleeuwse kloostermoppen; zowel rode als gele. Als herkomst 

lijken steenbakkerijen op het vasteland van Friesland het meest waarschijnlijk. Dit geldt met 

name voor de exemplaren van geelbakkende en dus kalkrijke klei, dat rond de plaatsen 

Winsum en Wommels wordt aangetroffen. Zo werd recent nog bij Winsum de restanten van 

een dergelijke bakkerij gevonden.  

De gele kloostermoppen blijken bij opmeting de grootste te zijn; respectievelijk 30, 31 en 32 

cm lang, bij een dikte van 10 cm. De gangbare theorie is, dat de grootste de oudste 

bakstenen zijn. In het geval van Midsland wordt aan de 13e en 14e eeuw gedacht. Overigens 

werd de productie van kloostermoppen in de tweede helft van de 12e eeuw in Noord-

Nederland door kloosterbewoners geïntroduceerd. 

De samenstelling van de bij het metselen van dit muurgedeelte gebruikte specie, doet 

vermoeden, dat zulks bij de bouw van de kerk in 1881 is gebeurd. Tegen dit muurgedeelte 

liggen de stoffelijke resten van een kat. 

Op het kerkhof, tegen de oost muur van de kerk, liggen een aantal bakstenen van 

verschillend formaat opgeslagen. De lengte van deze zowel rode als gele stenen varieert van 

zeventien tot tweeëntwintig centimeter; de datering begint in de tweede helft van de 16e 

eeuw.  

Hier werd ook een halve rode baksteen gevonden van een soort dat rond 1500 in zwang is 

geweest. Meestal hebben  deze als ‘Rooswinkel’ aangeduide bakstenen een formaat van 26 x 

13 x 6,5 cm. 

Voordat het bakken van kloostermoppen een aanvang nam, werden voor de bouw van 

kerken vanuit het Duitse Eifelgebied stenen van vulkanische oorsprong in gevoerd; de 

zogenaamde tufstenen. Dit nam kort na het jaar 1000 een aanvang, als vervanging van een 

(mogelijke)houten voorganger.  

Het aanschouwen van de in de kerk in een opbergkast bewaarde verzameling en in de loop 

van de jaren bij het delven van graven gevonden tientallen tufstenen, was dan ook een 

aangename verrassing. Temeer omdat hier tufstenen van verschillend formaat liggen 

opgestapeld. Deze zijn te vergelijken met de inhoud van de bij een aantal van de oudste 

Friese kerken bewaard gebleven tufstenen delen van muren. Conclusie van rapporteur: deze 

verzameling tufstenen is van grote historische en bouwkundige waarde. 

 



Aanbevelingen tot slot: a) registratie van alle aanwezige tufstenen; b) nader onderzoek van 

de fundamenten van de huidige kerk, en c) met een grondboor de bodem in de kerk nader 

verkennen. 

 

Rapporteur:  

Hendrik de Jong,  

bestuurslid Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy. 

Adres: De Mieden 12, 8458 CD Tjalleberd. 

Telefoon: 0513-529920 of 06-13234839. 

E-mail: wiehen@hetnet.nl. 

Datum: 25 juli 2011. 

 

 

 

PS. Tijdens het bezoek was volgens de bij de kerk betrokken heren Doeksen en Schol mogelijk 

dat de tufstenen van het Striper kerkhof afkomstig zouden kunnen zijn. Rapporteur was 

echter van mening dat de tufstenen van een voorganger van de huidige kerk zijn geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsland. Enkele van de bij begravingen aangetroffen tufstenen. 

 

 

 

Het Striper kerkhof ligt hemelsbreed ongeveer 400 meter van de kerk van Midsland 

verwijderd; bij de afslag naar Midsland bij de doorgaande weg van West-Terschelling naar 

Oosterend. 
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Het Strieper kerkhof. Foto in westelijke richting. Geaccentueerd zijn de kerken waarvan de 

sporen tijdens het onderzoek in de jaren 1966-1968 werden aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een weergave van de vijf teruggevonden kerken op een informatiepaneel. De ondergrond 

is een natuurlijk duin. Het bleek dat het eerste (houten) kerkje bij een reeds bestaand 

grafveld was gebouwd.  

 

 

 



Naschrift: 

Archeologische onderzoeken zijn zeldzaam op de Waddeneilanden. Qua tijd duurde het onderzoek 

van het Strieper kerkhof  van 1966 tot 1968. Toenmalig provinciaal archeoloog Gerrit Elzinga (1923-

2017) was hier nauw bij betrokken. Later was hij vele jaren adviseur van het ‘wurkferbân. 

Iemand die zeer geïnteresseerd was in de historie van ‘zijn’ eiland was Teunis Schol (1942-2016) uit 

Formerum. Naast het Fries beheerste hij de drie Terschellingse dialecten: het Westers, het Midslands 

en het Aasters. Verder was hij op velerlei terrein actief, nauw betrokken bij de kerken van Hoorn en 

Midsland; voor zijn publicaties kreeg hij in 2005 de Lutineprijs. 

Kort na de oprichting in 1983 van het Argeologysk Wurkferbân was hij enige tijd lid. Het bezoeken 

van de ledenvergaderingen was echter voor hem, vanwege het vervoer per boot, te bezwaarlijk. Het 

contact met hem bleef evenwel bestaan. 

Zo maakte hij deel uit van het bestuur van de cultuurhistorische vereniging “Ons Schellingerland”, 

dat hem in 2012 tot erelid benoemde. Met dat bestuur had het Argeologysk Wurkferbân in het 

weekend van 23-26 mei 1997 een ontmoeting. Met de auteur als voorzitter en de huidige voorzitter 

Gelkje Schotanus als secretaris werd gezamenlijk de kerk van Hoorn en de stinswier bij Oosterend 

bezocht. Bij de laatste werd uit een mollenbult een randfragment van een kogelpot uit de 12e of 13e 

eeuw opgeraapt en aan het bestuur overhandigd. Eveneens werd op hun verzoek een schrijven 

opgesteld met als titel: “Hoe te handelen bij archeologische vondsten”. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stinswier bij Oosterend. Aan deze wier is de naam van het geslacht Popma verbonden. 

 

Vlakbij de woonplaats van Schol verrichtte in maart 2005 de ROB (thans RCE), op het voormalige 

kerkhof van Formerum een opgraving in een poging de restanten van de op oude kaarten vermelde 

kapel Viveporten te lokaliseren. Aanleiding was de actualisering van een monumentenregister. Er 

werd echter niets aangetroffen. Volgens Schol zat men dan ook op de verkeerde plek. Wel werd er 

een plaggenfundering van mogelijk een boerderij aangetroffen. Bron: de Harlinger Courant van 18 

maart 2005. 



Bij één van de door de Stichting Verdronken Geschiedenis georganiseerde vondstenavonden op de 

Waddeneilanden kwamen op 22 maart 2010 de archeologen Egge Knol (Groninger Museum) en Evert 

Kramer (Fries Museum) naar Terschelling. Scherven uit mogelijk de vijfde of zesde eeuw, werden 

door Kramer als te vroeg voor het eiland bestempeld. Hij vermoedde een herkomst uit vanaf de vaste 

wal per schip aangevoerde terpgrond. Enkele dagen later reageerde Schol hierop met een 

ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant. Hij verklaarde dat volgens hem nimmer Friese terpgrond 

was aangevoerd. Niettemin is het begin van de Vroege Middeleeuwen  op Terschelling nog niet 

duidelijk aangetoond. 

In december 1997 stopte Teunis Schol als boer en begon hij in zijn boerderij in Formerum een 

boekenantiquariaat. Daar hadden wij op 27 oktober 2012 een laatste ontmoeting met Schol. Bij die 

gelegenheid toonde hij een kort daarvoor met de metaaldetector gevonden onbekende munt. Ook 

wij konden die niet plaatsen. Pas onlangs gelukte het de vereniging “De Detectoramateur” de 

identiteit van de munt te achterhalen. Dankzij hun netwerk kwam het antwoord uit Duitsland. Het 

betreft een’ krummsteert’ uit 1529 en gemunt in Emden. Het gat in het Terschellinger exemplaar 

schijnt bij deze muntsoort vaker voor te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kromstaart uit Emden. 

 

 

 

 

De verdwenen kat uit de 

kerk van Midsland. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ter afsluiting: tijdens het onderzoek in 2011 werd het stoffelijk overschot van een kat gevonden. 

Later bleek het Groninger Instituut voor Archeologie wel geïnteresseerd in het beestje, maar de bij 

de kerk betrokken personen wilden het behouden. Ruim een jaar later werd de kerk opnieuw 

bezocht. Tot onze verbazing bleek de restauratie nog gaande te zijn. Bij het betreden van de kerk riep 



één van de aanwezige bouwvakkers: “Daar is de archeoloog!”. Dat gaf reden om te vragen hoe het 

eigenlijk met de kat was afgelopen. Die was op een gegeven moment spoorloos verdwenen, was het 

antwoord. 

 

Tjalleberd,  

November 2012, 

Hendrik de Jong. 


