
Wolsum…  in plakje yn Wymbrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele aantekeningen van een archeologische begeleiding door het Argeologysk Wurkferbân 

van de Fryske Akademy van de restauratie van de hervormde kerk te Wolsum. 

De begeleiding vond plaats tussen 22 september en 16 oktober 2015. 

 

 

 

 

 

 



Inleiding:  

Op 21 september 2015 kwam van de heer Menno Sikkink van de Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen Fryslân (SBKGF) het verzoek om in de kerk een waarneming te gaan doen. 

De aanleiding hiervoor was de verwijdering van de houten vloer, waardoor er mogelijk 

sporen uit het verleden zouden kunnen worden aangetroffen. 

 De kerk werd de volgende dag bezocht. 

Daarbij was ook vrijwillig archeoloog Jan 

Veltman uit Dronrijp aanwezig. 

 Hem was gevraagd om met zijn 

metaaldetector naar metalen voorwerpen te 

zoeken. Slechts twee munten waren het 

resultaat, waarvan één onleesbaar en de 

andere een Duits 1 Pfennig stuk uit 1903. 

Daarna werd de kerk nog bezocht op 25 

september en op 6 en 15 oktober 2015. 

Tijdens de waarnemingen  werd door de 

medewerkers van bouw- en restauratiebedrijf S.D. van der Vegt te Weidum, wanneer daar 

om werd gevraagd, vriendelijk medewerking verleend. 

Onder het kopje “Bevindingen” worden de waarnemingen nader toegelicht. 

 

 

Historische wetenswaardigheden: 

Voordat een te restaureren kerk voor de eerste keer wordt betreden voor het doen van 

archeologische waarnemingen, wordt er eerst literatuuronderzoek verricht. 

Met de opgedane kennis kan een beeld worden gevormd van de historie van de betreffende 

kerk. 

Voor wat betreft Wolsum stonden er drie boeken ter beschikking: 1) Sytse ten Hoeve en zijn 

in 2008 uitgegeven boekje “Kerken, Torens & Klokkenstoelen van Wymbritseradiel”; 2) Jacob 

Hepkema’s “Historische Wandelingen door Friesland”; opnieuw uitgegeven in 1970. De 

wandelingen vonden plaats tussen 1894-1917, en 3) Diverse auteurs: “Wymbritseradiel: 

skiednis fan in greidgritenij”; en dan met name 

de bijdrage van Oepke Santema. 

Kerkhistoricus Sytse ten Hoeve meldt een in 

1809 verkochte partij tufsteen. Dit wijst op 

een tufstenen voorganger van de kerk in de 

elfde of twaalfde eeuw. Tien jaar later werd de 

toren met zadeldak voor het grootste deel 

afgebroken. Verder vermoedt Ten Hoeve dat 

in 1850 de kerkvoogden tijdens 

sloopwerkzaamheden een sacramentshuis in 

bewaring hebben gesteld. Uit welk  



materiaal dit bestond is niet bekend, maar op andere plaatsen waren ze van rode zandsteen 

gemaakt. In 1867 vond de bouw van de huidige kerk plaats. Jacob Hepkema zal rond 1897 in 

Wolsum zijn geweest, omdat de kerk volgens hem dan dertig jaar oud is. Een jaar later 

wisten inwoners kerk en toren na blikseminslag van de ondergang te redden. Santema 

noemt het opvallend, dat er in het begin van de 16e eeuw een naamswijziging optreed.  

Voor die tijd was de ‘o’ een ‘i’. Wolsum vormde in de late middeleeuwen, samen met 

Abbega, Nijlân en Westhem het decanaat Bolsward. 

 

Bevindingen: 

Bij het eerste bezoek aan de kerk, op 22 september 2015, werd vastgesteld, dat de 

bakstenen poeren onder de verwijderde houten vloer als basis een groot stuk rode 

zandsteen hebben.  

Het vermoeden dat deze stukken afkomstig zijn van een middeleeuwse altaarsteen werd 

korte tijd later bevestigd,nadat het restauratiebedrijf zo vriendelijk was om op ons verzoek 

één stuk voor bewaring terzijde te leggen. Juist op dit stuk is nog één van de vijf 

wijdingskruisjes, die normaliter op middeleeuwse altaarstenen worden aangetroffen, 

aanwezig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukken rode zandsteen onder poeren.        Met wijdingskruisje. Omvang: 54x52x9cm. 

      

De poeren rusten op een harde droge kleilaag. Deze laag neigde naar de zijkanten iets naar 

beneden, zodat het vermoeden rees dat de voorganger iets smaller en dus kleiner was. 

Daarom werd met een prikker langs de noord- en de zuidmuur naar een oudere fundering 

gezocht. Deze werd alleen tegen de zuidmuur aangetroffen, ongeveer in het midden van het 

schip, op een diepte van bijna één meter onder het vloeroppervlak. Waarschijnlijk betreft 

het hier tufsteen. 

In de kerk kwamen na het verwijderen van de houten vloer, die voor een deel uit 

hergebruikte planken en balken (uit de oude kerk?) bevond, een aantal grafstenen 

tevoorschijn. Onderzoek door leden van de grêfstiennenkommisje van het Genealogysk 

Wurkferbân van de Fryske Akademy wees uit, dat ze reeds bekend waren. Zo bevinden zich 

volgens Sytse ten Hoeve en Henk Zeinstra in de collectie van Tresoar een aantal uit de jaren 



‘60 daterende foto’s van de grafstenen. Deze en anderen staan eveneens op de blog van 

Hessel de Walle (www.walmar.nl). 

Tekst: “Dese vier Graven naest Malkander die zullen niet mogen geopent worden voor het Jaer 1812”. 

Volgens de grafstenencommissie is het onduidelijk welke vier graven ermee bedoeld worden. 

 

 

In veel kerken zijn bij restauraties restanten van 

vloeren, bestaande uit bakstenen en estriken, 

gevonden. In de kerk van Wolsum is dit eveneens het 

geval; zij het uiterst schamel.  

Slechts in het schip van de kerk getuigen twee naast 

elkaar liggende, maar onvolledige kloostermoppen, van 

een middeleeuwse bakstenen vloer. Sporen van slijtage 

wijzen op een langdurig gebruik.     Estriken en een nagel. 

Verder lag op de grens van het schip en het koor een estrik (vloertegel) van het formaat 

169x171x28 mm; de kleur is geel door loodglazuur op een witte sliblaag. In de directe 

nabijheid lag een vrijwel identieke estrik; 

deze heeft echter een groene kleur door het 

toevoegen van koperkorrels aan het 

loodglazuur. Deze heeft als maten: 

161x164x28 mm. Daarnaast lag er nog een 

klein deel van een estrik, eveneens groen, 

met de maten: 167x?x26 mm.  

In het koor constateerden wij in de 

zuidwestelijke hoek een als afvalkuil 

getypeerd gat, waaruit ondermeer een paar 

stukken tufsteen en kleine, soms nog met  

Vuurtest en delen van vuurtesten.  

http://www.walmar.nl/


schelpenspecie bedekte zwerfstenen, kwamen. Deze stenen zijn afkomstig van een 

spouwmuur van hoogstwaarschijnlijk de eerste stenen kerk uit de elfde of twaalfde eeuw.  

Uit en nabij de afvalkuil komen nog enkele voorwerpen, die het vermelden waard zijn. Zoals 

een nagel met een lengte van 173 en een diameter van de kop van 40 mm. Het gewicht is 

135 gram.  

Verder een van witbakkende klei gemaakte vuurtest, in de kleuren groen en geel door het 

gebruik van lood- en koperglazuur. Van twee andere testen van dezelfde makelij werden 

drie scherven gevonden. Ze dateren uit de 18e of 19e eeuw. 

Vuurtesten werden gebruikt om hete kooltjes in te leggen, waarna ze in een stoof werden 

geplaatst, zodat de kerkganger tijdens kou de voeten warm kon houden. 

Van vijf in de poeren aanwezige gele bakstenen werden de maten (mm’s) genomen:  

 

174 x 81 x 54 176 x 79 x 42 187 x 92 x 38 217 x 107 x 48 217 x 107 x 52 

 

 

Onbekend (?) object onder de vloer: 

 

Aanvankelijk was het niet duidelijk wat de functie van het 

object op de hiernaast afgebeelde foto is geweest. 

Maar volgens Jan Veltman lijkt het op een afdeksteen uit 

de Art Deco kunststijl van een eeuw geleden. Het kan als 

afdeksteen bij een toegangshek hebben gediend, of het 

was op een pinakel van een gebouw bevestigd. 

 

 

Nawoord: 

De in dit verslag beschreven vondsten worden aangemeld bij het Noordelijk Archeologisch 

Depot in Nuis (Gr.). 

De medewerkers van het bouw- en restauratiebedrijf S.D. van der Vegt te Weidum worden 

ook langs deze weg dank gezegd voor de plezierige medewerking bij het verrichten van 

enkele waarnemingen en het overhandigen van het stuk van een altaar van rode zandsteen 

met een wijdingskruisje. 

De leden van de grafstenencommissie van het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske 

Akademy en kerkhistoricus Sytse ten Hoeve worden bedankt voor het verstrekken van 

informatie betreffende de aangetroffen grafstenen en provinciaal ambtenaar D. van Weezel 

Errens voor het verstrekken van de door Jacobus Stellingwerf in 1723 vervaardigde tekening 

van de toen aanwezige kerk in Wolsum. 

 

Argeologysk Wurkferbân Fryske Akademy. 

Rapporteur: Hendrik de Jong, Tjalleberd. 

23 november 2015. 



  

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 


