Archeologische waarneming Sint Joriskerk Haerdawei 1 Oosterbierum 2017

Door: Jan Veltman, Henk Baron en Akkie Visser leden Archeologisch Wurkverban en werkgroep
Archeologie Leeuwarden.
Wanneer: woensdag 26 april, dinsdag 2 en woensdag 3 mei 2017
Herinrichting dorpskern
Uitvoerder: Hoveniers bedrijf Madhuizen Minnertsga.

Geschiedenis van de kerk
De kerk is rond 1200 gebouwd en werd in de loop der tijd verder uitgebreid. Het schip werd in de 14 e
eeuw in oostelijke richting uitgebreid en in de 16e eeuw verhoogd en voorzien van gotische
spitsboogvensters. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Joris. De eenbeukige kerk heeft een
vijfzijdig gesloten koor. In 1709 werd een consistorie tegen de kerk aan gebouwd. De toren van drie
geledingen kreeg in 1766 een ingesnoerde naaldspits. De luidklok in de toren is uit 1709 gemaakt
door Petrus Overney. De windwijzer op de toren is in de vorm van Sint Joris. De kerk is een
rijksmonument.
Bouwjaar: ca. 1200 (westzijde schip) 14e eeuw (oostzijde schip) 16e eeuw (toren, verb. schip) 1709
(consistorie) 1860 (noordingang) 1990 (rest. toren) 1200 ca. 1200 (westzijde schip) 14e eeuw
(oostzijde schip) 16e eeuw (toren,
Herinrichting dorpskern
In de laatste week van april en begin mei 2017 is in opdracht van hoveniersbedrijf Madhuizen
begonnen met het verwijderen van het pad en het uitgraven van een sleuf, plusminus 0.90 meter
breed en 0.80 meter diep ,voor de aanleg van een fundament voor de bouw van een muurtje
rondom de begraafplaats van de Sint Joris kerk te Oosterbierum. Het al reeds lange tijd aanwezige
pad moest worden verwijderd en uitgegraven. In roze aangegeven op het kaartje, parallel lopend aan
de ringsloot om het kerkhof.

Waarneming
Op 26 april waren Henk Baron en Akkie Visser aanwezig, het pad was inmiddels verwijderd maar nog
niet uitgegraven. Detector werk leverde een aantal munten op waaronder het meest opmerkelijk een
zilveren bisschop penning van Godfried van Rhenen uit 1156-1178. Deze munt werd gevonden ter
hoogte van de hoofdingang ( weg zijde) van de kerk op ongeveer 25 cm. onder het maaiveld. Deze
munt staat in relatie tot de bouw van de kerk rond 1200. Skelet resten onder het pad wezen uit dat
het pad pas later is aangelegd. Noemenswaardig is ook de zilveren holpenning die een aantal meter
verderop werd gevonden. Dit munttype vormde de laagste denominatie in de geldstelsels van
Oost-Nederlandse steden van ca. 1460 tot 1570. De emissieopbrengsten hadden diverse
bestemmingen onder andere het beheer van kerken. Interessant is het gebruik van holpenningen
als offergeld. (Anton Cruysheer en Kees Pannekeet in Jaarboek voor munt en penningkunde)
Nadat de sleuf grotendeels was uitgegraven zijn we opnieuw gaan kijken op dinsdag 2 en woensdag 3
mei, nu samen met Jan Veltman. Ook nu werden er weer veel metaalvondsten gedaan, zie
vondstenbeschrijving.
Door de geringe diepte werden hoofdzakelijk vergraven grondlagen aangetroffen. Maar
zuidwestelijk van de toren, op ongeveer 4 meter voor de kerktoren, was een dwarsspoor in de
fundamentssleuf (ca. 70 cm diep) waarneembaar bestaande uit kalkmortel met in het midden een
donkergrijs spoor van circa 15cm dik.

Spoor met bouwafval

locatie spoor is waar de kraan staat

In dit donkergrijze gekleurde spoor op de mortel (zie foto hier linksboven), lagen veel stukken
tufsteen en een paar brokstukken van kloostermoppen met daar tussen een aantal scherven
middeleeuws bolpot aardewerk, gedetermineerd als besenstrich aardwerk. In dit spoor werd ook
een stuk walvisbot ( waarschijnlijk wervel fragment) aangetroffen (zie foto), wat door Wietske
Prummel van het GIA in Groningen is gedetermineerd. Tevens lag er een stuk van een koeienschedel
met deel van de hoornpit.
Dieper onder in het spoor met kalkresten/ mortellagen lag een vrij gave schedel met opmerkelijk
mooi gebit. Deze menselijke resten zijn door ons niet verder aangeroerd, maar opnieuw toegedekt
en toen gestopt met het onderzoek van dit spoor.
Naast dit ene spoor zijn we geen andere verstoringen tegen gekomen buiten de graven om.

Walvisbot.

Detector vondsten
Munten 1 tm. 5 zijn aangemeld bij PAN. (Portable Antiques of the Netherlands)via Margot
Daleman.
Gevonden munten;
1. “Bisschops munt zilver waarschijnlijk Godfried van Rhenen 1156-1178
2. Grootken (zilver) Stad Groningen 1430-1440
3. ¼ stuiver Georg van Saksen ca. 1505?
4. Een halve plak Hasselt ca. 1582 (volgens Gilbert)
5. Holpenning? (Zilver) ca 1400-1600, heel dun!
6. 2 Stuiverstuk (zilver) Zeelandia 1619
7. Duit Frisia 1626
8. Friese Oord (brons) geslagen Leeuwarden ca 1644-1649
9. Duit Campen 1659

10. Duit Campen 166?
11. Duit Frisia 1696
12. Duit Zeelandia ?????
13. Duit Gelria 1784
14. Willem I cent 1826
15. Willem I cent 18??
16. Willem III cent 18?2,
16. Wilhelmina cent 1948
17/18. 2 Juliana 1952 en 1954
19. Muntgewicht paard met ruiter voor Gelderse rijder. Munt is geslagen tot 1538 Het muntgewicht
was ooit vierkant maar is rond gemaakt.

Kleding attributen;
2 nog zeer fraaie mooie knoopjes 16/17 eeuws
1 klein zilveren ringgespje met pen nog aanwezig diameter slechts 1.5 cm ca.13 tot 14 eeuws?
1 ovale gesp 2,3 cm/2cm op smalste kant, naald niet aanwezig
1 schoen? gesp 2,7x2,2cm ligt versierd, zonder naald brons
2 kleding of gordijnringetjes beide 1,9 cm in diameter

Diversen;
1. stukje (1cm) koper, achterzijde onversierd, maar voorzijde erg fijn versierd, versiering
messingkleurig, zou goud oplegsel kunnen zijn.
1 musketkogel diameter ca. 1,2 cm
1 voetje van iets? Niet te definiëren, lijkt ons zilver?
1 deel van een bronzen dekseltje van een ritueel doosje, met drie kanalures aan bovenzijde, erg
mooie kwaliteit. Zou van een hostie doosje kunnen zijn
1 stukje koper niet te definiëren
5 koperen spijkertjes voor bevestiging leien op het dak van de kerk.
1 sleutelplaat

1 oude kleine koperen fitting tbv lamp.
1 deur slotje is niet compleet
1 koperen deel van een emmer of ton, er zitten 2 klinken in.
1 stuk ruw stuk metaal, behoorlijk zwaar en hoogwaardiger metaal soort.
1 stukje ijzer (strip) met 2 nagel dan wel klinken erin
2 stukjes koper niet nader te definiëren.
Veel stukjes lood, meer dan 20, onversierd. Waarschijnlijk afkomstig van dak en/of graven.
Diverse kistornamenten en 1 hekwerkornament.

Voorgrond Jan Veltman met detector daarachter Henk Baron.

Akkie Visser juli 2017

