ARGEOLOGYSK WURKFERBAN

Waarnemingen tijdens een restauratieproject van de kerk in Augsbuurt bij Kollum. Foto 1.
Van de heer W. de Graaf, bouwkundige bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT), kwam
het verzoek om de restauratie archeologisch te begeleiden. De kerk was in 1971 de eerste
kerk die door de SAFT werd overgenomen. Augsbuurt wordt ook wel Lutjewoude genoemd.
Het godshuis is in 1782 gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger.
De restauratie betrof het leggen van een nieuwe fundering onder het schip. Ten gevolge van
droogteperioden gedurende de afgelopen jaren is de grond onder de kerk ingeklonken.
Daardoor is met name in de westmuur, zowel binnen als buiten, ernstige scheurvorming
opgetreden. Ingrijpen was dan ook dringend noodzakelijk.
Tijdens de archeologische waarnemingen door de leden H. de Jong en S. de Roos van het
Argeologysk Wurkferbân in juni en juli 2020 was dan ook voorzichtigheid geboden. De

waarnemingen beperkten zich daarom tot het doorzoeken van de door het
restauratiebedrijf van der Vegt verwijderde grond en de in een container gestort puin.
Daarbij werd gebruik gemaakt van een metaaldetector.

Foto’s 2 en 3: De bijna tot een ruïne verworden kerk.
Tijdens een vorige restauratie, eind 1975, werd door een uit amateurarcheologen bestaande
werkgroep, onder leiding van toenmalig provinciaal archeoloog Gerrit Elzinga, onderzoek
verricht in het koor en langs de buitenmuren. Bij navraag bij de beheerder van het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis is gebleken, dat er van dit onderzoek daar geen
gegevens of vondsten aanwezig zijn.
Eén van de deelnemers aan het onderzoek in 1975 was Klaas Bekkema uit Drachten.
Bekkema was in 1983 één van de oprichters van het Argeologysk Wurkferbân en jarenlang
secretaris. Hij was zo vriendelijk inzage te verlenen in een bewaard verslag van de heer
Elzinga over het onderzoek. Het lijkt mij zinvol om hieruit enkele punten te memoreren:
1) De huidige in 1782 gebouwde kerk staat met zijn 45 cm dikke muren op de 75 á 80
cm brede fundering van de middeleeuwse voorganger. De basis was zelfs ruim één
meter breed. Voor de bakstenen van de kerk geeft Elzinga een formaat van
20/21x10x4,5 cm, en voor de kloostermoppen een formaat van 28x16x5 cm. Echter
dit laatste is kennelijk een vergissing, omdat de breedte en de dikte niet met de
lengte overeen komen. Zie onze resultaten verder op.
2) Doordat de vloer van het schip reeds was gerestaureerd moest de heer Elzinga en zijn
opgravingsploeg zich beperken tot het koor en langs de buitenmuren. In het koor
bleek met name de aanwezigheid van een turfvloer opmerkelijk, maar bleek de bouw
van de kerk in 1782 oudere sporen te hebben doen verdwijnen. Langs de
buitenmuren bleken nog restanten van steunberen van de middeleeuwse voorganger
te zitten.
3) Een van de deelnemers aan het onderzoek in 1975 ontdekte min of meer bij toeval
ten westen van de kerk een fundament van de middeleeuwse kerk, dat afweek van
de fundering onder de huidige kerk. In zijn verslag dringt Elzinga aan op een nader
onderzoek hiernaar. Voor zover wij weten heeft dit echter nooit plaatsgevonden.

Omdat bij het door het Argeologysk Wurkferbân begeleide kerkrestauraties voor het depot
in Nuis bouwfragmenten worden verzameld, werd dan ook besloten om dit ook van de
middeleeuwse voorganger van de huidige kerk te doen. Het betreft hier ook met de
metaaldetector gevonden voorwerpen.
Overzicht:
één kloostermop: 29,9 x 14,0 x 7,0 cm, 14e eeuw; één rooswinkel: 26,6 x 13,2 x 5,2 cm, 15e
eeuw; deel van een bovenpan (monnik) met nok: lang 11,6 en dik 1,9 cm. Voorts twee
munten: een duit uit 1768 van de stad Utrecht en een twee stuiver munt uit 1672 van West
Friesland; een half bolvormig stukje lood, en een stukje metaal.

Foto 4: Vondsten bestemd voor het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.

Foto’s 5 en 6: Voor- en keerzijde 2 stuiver munt van West Frisia; jaartal 1672.
Overzicht van ter plaatse gemeten bakstenen:
Twee rode rooswinkels: 1) 27,0 x 13,5 x 5,5 en 2) 26,7 x ? x 5,8 cm.

Zeven rode kloostermoppen: 1) 29,2 x 13,7 x 8,0; 2) 30,0 x 15,8 x 7,5; 3) 30,4 x 15,2 x 8,1; 4)
30,8 x 15,4 x 8,2; 5) 30,8 x 15,5 x 8,0; 6) 310 x 15,8 x 7,8; 7) 28,5 x ? x8,0 cm.
Vijf rode halve kloostermoppen: 1) ? x 14,3 x 7,8; 2) ? x 15,4 x 9,7; 3) ? x 15,5 x 9,6; 4) ? x
15,6 x 7,8; 5) ? x 15,8 x 7,5 cm.
Twee overige bakstenen: 1) 20,7 x 9,5 x 4,4; 2) 22,3 x 11,4 x 5,6 cm.
Twee 12e –eeuwse versierde stenen grafplaten c.q. sarcofaagdeksels.
Vanwege de restauratie waren beide objecten tijdens onze waarneming niet zichtbaar. We
beschikken echter over een beschrijving van Piet Heinsbroek (1943-2014) uit Vlaardingen.
Tijdens zijn werkzame leven als biologieleraar was hij in het Rijnmondgebied actief als
vrijwillig archeoloog; zowel in het veld als op bestuurlijk niveau.
Na zijn pensionering in 2007 besloot hij zich te wijden aan het registreren van sarcofagen,
sarcofaagdeksels en grafplaten. Hij besloot met de provincie Fryslân te beginnen; niet in het
minst door een nog altijd interessante publicatie uit 1957 van H. Martin; getiteld “Vroegmiddeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland”. Martin is
ondermeer directeur van het Fries Museum geweest. Het 164 bladzijden tellende boek werd
door de Drachtster drukkerij Laverman uitgegeven. Martin beschrijft één van de grafplaten
in Augsbuurt. Het gesteente is een geelachtige zandsteen uit Bentheim in Duitsland.
Tijdens zijn bezoek aan de kerk op 15 mei 2010 bekijkt Heinsbroek deze en ook een tweede
grafplaat; deze is van een lichtrode zandsteen met een sterk versleten versiering.
Van zijn bezoeken aan plaatsen waar zich sarcofagen bevinden, maakte hij uitvoerige
beschrijvingen. Zo dus ook van de grafplaten van Augsbuurt.
Zie voor Martin blz 74 en blz 109.

Foto 7: Opmeting van twee 12e eeuwse grafplaten in de kerk van Aldeboarn op 13 mei 2010.
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