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Hervormde kerk Driesum: een archeologische begeleiding. 

Inleiding.  

Voorafgaande aan de begeleiding werd het in 1970 verschenen boek “Historische 

Wandelingen door Friesland” van de in 1919 overleden journalist en krantenuitgever Jacob 

Hepkema geraadpleegd. Tussen 1894 en 1917 werden door hem veel dorpen en steden in 

Friesland bezocht, waarbij hij de opgedane informatie opschreef en verwerkte tot 

‘Eenvoudige Memories en Bemerkingen langs straten en wegen voor Landgenoot en 

Vreemdeling’, wat ook de subtitel van het boek zou worden.  

Aan het dorp Driesum worden zeven bladzijden gewijd.  
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Over de kerk schrijft hij ondermeer “Deze kerk werd in 1713 op de oude fondamenten 

herbouwd, blijkens den gedenksteen met uitvoerige latijnsche inscriptie…”; en ook “In de zeer 

nette en regelmatig gebouwde kerk vindt men nog den ouden grafkelder der v. Sytzama’s…”.  

Verder worden er een paar bladzijden gewijd aan het “Driesmer Kerckeboek” uit de jaren 

1603 tot 1660. 

 

Bevindingen. 

Reeds op 23 augustus 2016 werd in de kerk na het verwijderen van de houten vloer een 

waarneming gedaan. De verdere ontwikkelingen in het restauratieplan van de kerk werden 

daarop afgesteld. 

Een jaar later, op 30 augustus 2017, gingen de werkzaamheden daadwerkelijk van start met 

het door vrijwilligers verwijderen van enkele decimeters grond met behulp van een kleine 

graafmachine. De grond werd met kruiwagens op het parkeerterrein in containers gestort. 

Leden van het ‘wurkferbân’ letten daarbij op de aanwezigheid van vondsten die, wanneer zij 

van belang konden zijn voor de historie van de kerk, in bewaring werden genomen.  

In het algemeen wordt aangenomen dat sommige kerken een houten voorganger hebben 

gehad. De werkzaamheden in deze kerk waren echter niet diepgaand genoeg om eventuele 

sporen hiervan vast te kunnen stellen. 

De aangetroffen grafstenen en twee deels vrijgemaakte grafkelders werden door de 

grafstenencommissie van de Fryske Akademy en de architect nader beschouwd. 

Voor het bepalen van de ouderdom van de kerk was het gedeelte halverwege het schip, 

tussen de noordmuur en de grafsteen van Feije van Goslinga en Ynts van Aggema, en de 

altaarsteen in het middenpad, het meest interessant. Twee forse zwerfstenen, twee 

fragmenten van grote tufstenen en een concentratie van talrijke vuistgrote zwerfstenen 

duidden hier op. Mogelijk zijn dit de resten van de eerste tufstenen kerk.  

Helaas kon door latere verstoringen de oorspronkelijke situatie niet worden herkend. 

Overigens werd ook elders in de kerk tufsteen in een verstoorde context aangetroffen.   
 

  

 

  

 

    Foto 1:  

   31 augustus 2017: 

   Overzicht van de  

   werkzaamheden. 

V 
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Vondstenoverzicht. 

In dit overzicht zijn de vondsten verwerkt die zowel in als buiten de kerk lagen en niet zijn 

meegenomen. En de vondsten die zijn geselecteerd voor opslag in het Noordelijk 

Archeologisch Depot te Nuis (Gr). 

 

Van de volgende categorieën vondsten worden de afmetingen en eventuele bijzonderheden 

gegeven:  1. Bouwmateriaal; 2. Vloerstenen; 3. Overige vondsten 

De afmetingen zijn in mm’s weergegeven. 

 

1. Bouwmaterialen. 

 

1.1: Tufsteen.  

Tufsteen (Fries: dowestien) is het residu van vulkaanuitbarstingen in het huidige gebied van 

de Eifel in Duitsland. De laatste uitbarsting vond 12.000 jaar geleden plaats. De mens 

ontdekte al spoedig dat tufsteen zich goed leende voor gebruik als bouwmateriaal. 

Ook de Romeinen maakten er gebruik van. 

Daarnaast bezaten zij ook de kennis om van klei bakstenen en dakpannen e.d. te bakken. 

Deze kennis ging in de vroege Middeleeuwen echter verloren. 

Ook in Driesum werd rond 1100 tufsteen voor de bouw van de eerste stenen kerk 

geïmporteerd  en gebruikt. Na de sloop van de oude kerk in 1713 werd een groot deel van 

de tufsteen verkocht. Wanneer fijn geklopt, was het gruis uitermate geschikt voor de 

aanmaak van metselspecie. 

Via de Rijn en de IJssel werd de tufsteen naar de overslag in Deventer vervoerd. 

Pas nadat in de tweede helft van de twaalfde eeuw het bakken, met de daarvoor geschikte 

klei, opnieuw was uitgevonden, werden ook in Driesum de zogenaamde kloostermoppen en 

dakpannen bij restauratie of herbouw toegepast.  

Tijdens de begeleiding werden negen fragmenten en drie hele exemplaren van tufsteen 

verzameld.   

 

    Overzicht afmetingen  tufsteen. 

 

1. Groot fragment: 380x225x70/96; 

2. Idem: 390x220x96; 

3. Heel exemplaar in trapeziumvorm: 403x230/193x100/85; 

4. Heel exemplaar, maar met een bewerking tot vensterbanksteen(?): 

296x116/119x26/93; 

5. Fragment: 296x152x81;  

6. Idem: 205x87/112x85;  
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7. Idem: 243x134x59/64;  

8. Idem: 157x125x69/75;  

9. Idem: 130x82; 

10. Idem: 132x105;  

11. Idem: 145x60; 

12. Idem een deel van een trapeziumvorm: 139x61/78. Trapeziumvorm wil zeggen; een 

omlijsting van een deur of venster. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: 2013 Eifel: tufsteengroeve Meurin. Uit een dergelijke groeve kwam de tufsteen voor 

de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 3 en 4: De eerste stenen van de tufstenen kerk uit de twaalfde eeuw. Links een 

deur- of venstersteen; rechts: een muursteen. 
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Foto’s 5 en 6: Links: twee forse en beschadigde tufstenen. De liniaal meet 30 cm. De 

linker steen op foto 5 lag op steen F; de andere is op foto 6 zichtbaar en daar 

verticaal tegen de westzijde van steen E geplaatst. Deze situatie werd zichtbaar na 

het verwijderen van de zerk van Feije van Goslinga en de altaarsteen. 

Zie tekening hieronder. 

 

 

 

Plattegrond van de kerk met daarop aangegeven de hierna vermelde objecten: 
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A. Zwerfsteen van graniet in het koor: 140x90x40 cm. Op 38 cm onder de 

oorspronkelijke vloer. Afstand tot de oostmuur van het koor: 250cm, en tot 

object B: 20 cm. Op 75 cm onder de steen een harde weerstand (zwerfsteen, 

fundering?). Het is denkbaar dat deze forse kei in de Late Middeleeuwen ter 

ondersteuning van het hoofdaltaar heeft gediend. 

B. Zerk van de familie van Sytzama: 348x190x31 cm. 

C. Zerk Feije van Goslinga. 

D. Niet complete altaarsteen van rode zandsteen: 163x81x10 cm. 

E. Zwerfsteen: 74x57x ± 35 cm. Later bleek tijdens het machinaal afgraven van het 

droge en zandige oppervlak tegen de westrand van de steen in het verleden een 

tufsteen verticaal geplaatst te zijn. Tussen beiden een laag specie van ‘recente’ 

datum. Te denken valt aan de bouw van de huidige kerk in 1713. Mogelijk is er 

een verband met het feit dat de steen voor een deel de noordwesthoek van zerk 

C ondersteunde. 

F. Zwerfsteen: 71x55x ± 35 á 40 cm. Op 180 cm uit de noordmuur van het schip van 

de kerk. De steen lag 15 cm dieper dan steen E. Op de steen lag een tufsteen. 

Afstand E en F: 45 cm. Beide stenen lagen op 940 cm uit de westkant van het 

schip. 

G. Concentratie kleine zwerfstenen. Aanvankelijk werd aan een kistwerk van de 

eerste stenen kerk gedacht. Maar door het ontbreken van schelpenspecie en het 

grotere formaat dan gebruikelijk was, kunnen de stenen een fundament hebben 

gevormd voor de eerste stenen kerk of van een houten voorganger. Overigens 

wordt een dergelijke fundering vrijwel nooit waargenomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Altaarsteen (D). Drie van de vijf wijdingskruisjes zijn nog aanwezig. 
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1.2: Kloostermoppen en daaraan verwante vormstenen. Datering: 13e/14e eeuw. 

 

In de loop van de twaalfde eeuw wordt het maken van bakstenen (de zogenaamde 

kloostermoppen) uit de in de directe omgeving aanwezige klei herontdekt. De kennis 

hierover was in de vijfde eeuw met het verdwijnen van het Romeinse rijk verloren gegaan. 

Hoewel op enkele plaatsen in Fryslân kloostermoppen en tufstenen nog gelijktijdig zijn 

toegepast (o.a. in Oldeberkoop), was het nu niet meer nodig om tufsteen als bouwsteen uit 

de Eifel te betrekken.   

 

 Overzicht afmetingen 11 kloostermoppen van roodbakkende ijzerhoudende klei. 

 

296x158x83 304x152x84 306x167x84 307x145x82 312x149x77 314x156x88 

314x156x96 315x147x91 315x154x92 315x161x85 322x159x97  

 

Voorts een in het koor van de kerk gevonden stuk kloostermop met later (18e eeuw?) 

ingekerfde letters NK; afmeting: 260x155x82 en een hoekfragment van een kloostermop 

met aan twee zijden een laag loodglazuur. 

 

Overzicht kloostermoppen met profiel (vormstenen) van roodbakkende klei en met resten van 

middeleeuwse schelpenspecie. 

 

1. Enkelzijdige vensterlijststeen: 285x166x79. 

2.                     Idem:          284x162x79.  

3. Handmatig bekapt restant: ‘190’x142x95. 

4. Deel vormsteen met resten bepleistering met rode verf: ‘195’x137x82. 

5. Idem met blauwe verf: ‘204’x151x84.  

NB. De nummers 1 en 2 hebben een restant van een bepleistering met rode verf, 

dat in de middeleeuwen aan de binnenkant zichtbaar was. De nummers 4 en 5 

dienden als omlijsting. Als voorbeeld kan de kerk in Britsum dienen, waar in het 

koorgewelf een dergelijke verdeling in rood en blauw nog zichtbaar is. 

 

 

 

Foto 8 
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Foto’s 8 en 9: Twee 

fragmenten van vormstenen 

met aan de kopse zijde resten 

van blauwe en rode verf. 

 

 

 

Foto 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. 

 

 

 

Foto 10: Enkelzijdige venstersteen. Links de buitenkant; rechts de naar binnen gekeerde zijde 

met (niet zichtbaar) resten van rode verf op een kalklaag. De inkeping boven was voor de 

bevestiging van een glas in loodraam.  

 

1.3: Overige bakstenen: 

 

1. Vloersteen? Rood. Niet compleet: ‘246’x150x73. Bovenkant afgerond.  

  Opvallend zwaar in gewicht. Datering: vóór 1500. 

2. Vijf bakstenen van geelbakkende kalkhoudende klei van grafkelders: 177x85x40, 

182x83x41,  205x204x30 en 206x203x29. Datering: 17e/18e eeuw. 

3. Twee bakstenen van roodbakkende klei: 192x96x40 en 222x110x53. Datering: 

17e/18e eeuw. 
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1.4: Dakpannen:  

 

Hoewel er geen complete dakpannen zijn aangetroffen, zijn van 28 fragmenten de 

afmetingen en eventuele bijzonderheden genoteerd. Twee stukken dateren van na 1500; de 

overige ervoor. De pannen zijn van roodbakkende klei. Op twee na hebben allen een nok. 

De pannen van voor 1500 zijn verdeeld in 19 bovenpannen en 7 onderpannen. Deze worden 

ook wel monniken en nonnen genoemd.   

De drie grootste fragmenten hebben als afmeting (lengte,breedte,dikte): 308x112x15; 

272x132x18 en 225x105x16. De kleinste meet: 83x?x15. 

Enkele bijzonderheden: 1) bij acht stuks zijn vlekjes van brandsporen zichtbaar; 2) bij een 

ander zijn, vrij ongewoon, drie vingerafdrukken te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Van boven naar beneden de smalle bovenpannen en de brede onderpannen. 

 

13. Vloerstenen. 

 

2.1: Estriken van roodbakkende klei: 

 

Vierkante estriken, ook wel plavuizen genaamd, worden vanaf de 13e eeuw in Friese 

kerken als vloerbedekking toegepast. In het algemeen is de datering problematisch.  
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In de late middeleeuwen, 14e /15e eeuw, bevond zich in een deel van de kerk een vloer van 

in geel en groen uitgevoerde estriken. De gele kleur ontstond door het aanbrengen van een 

witte kleipap met daar overheen loodglazuur; de groene kleur ontstond door aan het 

loodglazuur koperkorrels toe te voegen. Van de gele estriken werden drie fragmenten 

gevonden; van de groene estriken vijf. Enkele formaten: 126x128x30; 126x126x22; 

129x130x31 en 129x129x24. 

Daarnaast werden uit dezelfde periode en in dezelfde kleuren een viertal stukken van iets 

groter formaat gevonden: 150x151x23; 151x151x24; 151x152x24 en 153x153x26. 

Na het verwijderen van de houten vloer kwamen in 2016 over een groot oppervlak talrijke 

ongeglazuurde estriken voor het daglicht. Zowel in het koor als in het schip omzoomden zij 

de aanwezige grafstenen. Het is aannemelijk dat deze estriken tijdens de bouw van de 

huidige, in 1713 gebouwde kerk, zijn geplaatst. Hieronder een overzicht van enkele 

metingen: 

 

199 x 200 x 21 200 x 200 x 31 199 x 205 x 37 204 x 205 x 25 205 x 205 x 31 

204 x 206 x 28 203 x 207 x 32 206 x 207 x 26 206 x 207 x 31  207 x 208 x 31 

209 x 210 x 31 210 x 211 x 21/17 210 x 211 x 21 210 x 211 x 22/24 219 x 220 x 31 

 

 

14. Overige vondsten. 

 

3.1: Metaal: 

 

- Munt: duit, koper. Achterzijde: Overijssel 1766. Voorzijde: borstbeeld prins Willem V 

en randschrift: VICILATE ET ORATE (waak en bid). 

- Munt: duit, koper. West Friesland 1626. 

- Munt: duit? Sterk verweerd. 

- Munt: cent, brons. Wilhelmina 1948. 

- Munt: halve cent, brons. Willem III 1885. 

- Munt: ,,        ,,       idem.     ,,               ,, 

- Munt: halve cent, brons. Willem III 1886. 

- Munt: dubbeltje, nikkel. Juliana 1976. 

- Spijker/nagel: ijzer en hand gesmeed. Lang: 87, 109 en 170 mm. 

- Knoop met oogje: brons. Platte bovenkant. 17e/18e eeuw. 

- Pennetje? Koper. 22 mm. 
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3.2: Aardewerk: 

 

- Drie stuks Duits steengoedaardewerk, bestaande uit een wandfragment en twee 

delen van de onderste helft van twee verschillende kruiken. Datering: 15e en 16e 

eeuw. 

- Roodbakkend aardewerk; deels met loodglazuur bedekt. Datering: 17e/19e eeuw. 

Verdeling: 2 randen, waarvan één van een test; 5 wanden en 2 standvoetjes van 

grapen, waarvan één een kookpotje is geweest.  

- Witbakkend aardewerk; deels met groen lood/koperglazuur. Datering: 17e/18e eeuw. 

Verdeling: oor en deel van oor; 2 passende en gelijmde delen van een bodem van 

een kom. In dit restant is nog een dikke laag specie aanwezig. Dit verschijnsel wordt 

wel vaker in kerken aangetroffen. Een mogelijke verklaring is dat huishoudelijk 

aardewerk de  oorspronkelijke functie verloor en in de kerk opnieuw kon worden 

gebruikt bij bijvoorbeeld reparaties met specie. 

 

3.3: Gebrandschilderd glas:  

Opmerkelijk genoeg zijn er geen fragmenten aangetroffen. 

Toch zijn dergelijke ramen er geweest. Wijlen Sytse ten Hoeve, kenner van de Friese 

kerken, meldt dat tijdens de bouw in 1713 dominee Bruining en kerkvoogd van 

Idserda in Leeuwarden de Staten van Friesland om een bijdrage vroegen tot de 

aanschaf van ‘glasen’ (Band 1; 1970-1975 van de Stichting Alde Fryske Tsjerken). 

Eerder waren er in de oude kerk in 1638 en 1649 al dergelijke glazen geplaatst.   

 

3.4: Zwerfstenen 

In de kerk zijn enkele grote zwerfstenen aangetroffen (zie tekst bij de plattegrond van de 

kerk). Met daarnaast veel kleinere stenen met een concentratie nabij de noordmuur. De 

stenen, die uit de omgeving van Driesum komen, kunnen als fundament van de eerste 

stenen kerk hebben gediend. Dat de oorspronkelijke situatie niet meer te herkennen was, 

komt deels door de aanleg in de 16e eeuw van grafkelders, de plaatsing van zerken en de 

bouw van de huidige kerk.  

 

 

Foto 12: Zwerfsteen A in 

het koor. Diende waarschijn- 

lijk als fundering voor het 

hoofdaltaar.   

Afmeting: 90x140 bij een  

dikte van 40 cm. Opname  

naar het westen.  
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Foto’s 13 en 14: Zwerfstenen uit ‘G’ van de plattegrond van de kerk. De uit Scandinavië 

afkomstige stenen zijn tegen het einde van de voorlaatste ijstijd in de omgeving van 

Driesum achtergebleven. 

Achter de liniaal van 30 cm een viertal uit Denemarken afkomstige vuurstenen; de 

overige stenen komen uit Zweden. De grote steen rechtsboven, en in detail op 14, is een 

fraaie granietgneis. De ontstaanswijze van deze steen was een ingewikkeld proces van 

metamorfose. Daarbij werd door omzetting vanuit een ander gesteente de gneis 

gevormd. De lichtere mineralen zijn daarbij als slierten achtergebleven.  

De achterkant van de steen is bedekt met graniet, waarvan een deel langs de bovenrand 

zichtbaar is. Vandaar de naam granietgneis. 

 

Dankbetuiging en aanbeveling: 

De heer M. Sikkink van de “Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland” 

voor het verstrekken van informatie die tot de archeologische begeleiding geleid hebben. 

Daarbij werd hulp verkregen van de (amateur)-archeologen Jan Veltman, Wiepkje Hagen 

en Akkie Visser en dochter Annemarie. De kerkvoogdij en haar vrijwilligers voor de 

prettige samenwerking en het geven van facilitaire voorzieningen. Constructief waren de 

contacten met architect Syb Eldering en de leden Melle Koopmans en Hessel de Walle 

van de grafstenencommissie van het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy. 

Arjen Draaisma te Heerenveen wordt bedankt voor het determineren van de gevonden 

munten. 

 

Lezenswaardig en met veel informatie over kerk en dorp is het boek dat in 1984 is 

verschenen over Dantumadeel (Driesum: bladzijden 73-101) in een serie over Noordelijk 

Oostergo door H.M. van den Berg. Het werd destijds door de Staatsuitgeverij te ’s 

Gravenhage uitgegeven.  

 

December 2017.  

Tekst, foto’s en plattegrond kerk:  
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Hendrik de Jong, Tjalleberd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


