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“Archeologisch onderwater onderzoek in de Vlakke Brekken” bij Sandfirden is een 
rapportage van de Stichting Archeos Fryslân. 
 
Stichting Archeos Fryslân heeft tot doel: 
“het beoefenen en stimuleren van archeologie onderwater in amateur-verband en voorts al  
 hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. 
 

Uitvoering van archeologische onderzoeken onder water door Stichting Archeos Fryslân 

wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van: 

  
 Je Mainteindrai Fonds                             
 M.O.A.C. Gravin van Bijlandt Stichting              Old Burger Weeshuis 
 Van Heloma Stichting    
 Stichting Herbert Duintjer Fonds          
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Samenvatting 
 
In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden door de heer Pieter Ykema langs de oevers 
en in de bodem van zijn perceel aan de Vlakke Brekken in Sandfirden, veel scherven van 
kogelpot aardewerk, delen van steelpannen van aardewerk, Duits steengoed en geglazuurde 
scherven van voorraadpotten gevonden. 
 
Na melding van deze vondsten aan de toenmalige provinciaal archeoloog, de heer Elzinga, 
werd de vindplaats in 1996 door het archeologisch duikteam van duikvereniging Miramar 
Friesland voor het eerst onderzocht. 
Nadat het onderzoek een aantal jaren heeft stilgestaan werd dit in 2007 weer opgepakt door 
het duikteam van de Stichting Archeos Fryslan. 
 
Er zijn inmiddels zes verkenningen uitgevoerd in de periode van 3 november 2007 tot en met    
5 november  2011, waarbij ook gebruik is gemaakt van sonar om een beter beeld van de 
bodem te krijgen (zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5). Na 2011 zijn geen duikonderzoeken meer 
uitgevoerd.. 
 
Bij de duikonderzoeken zijn diverse vondsten van aardwerk gedaan. Deze worden uitgebreid 
omschreven in hoofdstuk 4. 
Voor de determinatie van deze vondsten is gebruik gemaakt van de kennis van Ronald van 
der Molen van het  Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Academie. Zijn inspanning en het 
beschikbaar stellen van zijn tijd willen wij hier zeker niet ongenoemd laten.. 
Het vondstmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit fragmenten van kogelpotten met  en zonder 
bezemstreek versiering. 
De verrassing was dat naast bovengenoemd aardewerk ook fragmenten uit de Karolingische 
tijd zijn aangetroffen. Voor verder onderzoek zal het resterende materiaal (een paar honderd 

rand fragmenten) 
nog moeten  
worden 
onderzocht. 
 
Ook zullen nog 
duikonderzoeken 
uitgevoerd 
moeten worden 
om opheldering te 
geven over  de 
twee gevonden 
houten duigen. 
Deze vondst zou 
er op kunnen 
duiden dat er in 
de Vlakke 
Brekken  nog een 
oude waterput 
aanwezig is. 
 
 

Afbeelding 1      Nog veel te determineren scherven 
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1.     Inleiding 
 
In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden door de heer P. Ykema langs de oevers en in 
de bodem van zijn perceel aan de Vlakke Brekken in Sandfirden, veel scherven van kogelpot 
aardewerk, delen van steelpannen van aardewerk, Duits steengoed en geglazuurde 
scherven van voorraadpotten gevonden. 
 
Na melding aan de toenmalige provinciaal archeoloog, de heer Elzinga, werd de vindplaats 
door veldmedewerker J. Boschker bezocht. Er zijn toen geen aanvullende onderzoeken 
gedaan. 
Eerst  in 1996 is door de heer Elzinga aan de afdeling onderwater archeologie van Duikteam 
Mirarmar gevraagd om duikonderzoek uit te voeren. Dit resulteerde in twee duiken, waarvan 
de eerste op 13 juli 1996 en een tweede duik op 22 september 1996 plaatsvond. 
Tijdens deze duiken werden er weer veel schreven gevonden, van onder andere Siegburg      
 en het zogenaamde Bergen op Zoom-aardewerk. 
Tijdens het onderzoek van 22 september werd in hetzelfde gebied met een onderwater-
detector gezocht naar metalen voorwerpen uit diezelfde periode. Dit onderzoek heeft geen 
resultaat gehad. 
Wat wel gevonden werd, was onder anderen een metalen vergiet van begin vorige eeuw. 
Nadat het onderzoek een aantal jaren heeft stilgestaan werd dit in 2007 weer opgepakt. 
 
 

 
1.1   Administratieve gegevens 
 
Algemeen 
 
Projectnaam:  Archeologisch in de Vlakke Brekken  nabij Sandfirden 
Uitvoering:  Stichting Archeos  Fryslân 
Onderzoeksperiode: 2007-2012 
Toponiem:    
Archisnummer: 
Verslag:  mei  2014 
 
Locatie onderzoeksgebied 
 
Provincie:   Fryslan 
Gemeente:   Sûdwest Fryslân 
Plaats:               Vlakke Brekken nabij Sandfirdenhoek 
Kaart:    Topografische kaart  
Coördinaten onder- 
zoekgebied:                 tussen X: 166.506 / Y: 555.519 en X: 163.080 / Y: 555.520  
 

Bijzonderheden 
 

Beheerder water: Wetterskip Fryslân 
Terreinbeheer: Familie Ykema 
 
Melding 
 
1e melding  zeventiger jaren 20ste  eeuw  
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Kaart 1   Onderzoeksgebied Vlakke Brekken  (topografische kaart 1904) 

Kaart 2  Ligging onderzoeksgebied (kaart Google Earth 2012)  
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2.    Geschiedenis 
 
2.1   Algemene beschrijving van de vindplaats Sandfirden 
 
Sandfirden is gelegen in de voormalige gemeente Wymbritseradeel en is nu, bij de 
gemeentelijke herindeling Fryslân 2012 opgenomen in de gemeente Sûdwest Fryslân. 
Het dorp Sandfirden bevindt zich op ongeveer 1 km afstand ten oosten van de vindplaats. 
Het  dorp bestaat uit een kerk en enkele huizen rondom de kerk. 
In het buitengebied staan een paar boerderijen, één daarvan staat aan het eind van een  
weg uitlopend op het erf van de boerderij van de familie Ykema aan de Vlakke Brekken,  
de plaats van al het tot nu toe gevonden aardewerk. 
 
2.2  Geofysische en geschiedkundige beschrijving van de omgeving en het dorp 
 
Vanaf de Langweerder Wielen bij Langweer ligt in westelijke richting een Pleistoceen zandrug, 
die over het algemeen 400 tot 500 meter breed is en op enkele plaatsen zelfs 750 meter. 
Deze loopt via Lippenwoude, Osingahuizen en Oudega (W) naar Sandfirden. 
Deze zandrug was omgeven door veen gebieden. 
Het  gebied ligt in het Lage Midden, een laaggelegen klei-op-veengebied in midden Friesland 
dat tussen de hogere zandgronden in het oosten en de klei gronden in het westen ligt. 
Op de noordelijk en westelijke richting geleidelijk dalend zand oppervlakte van pleistoceen 
ouderdom, zijn gedurende de laatste 10.000 jaar klei en veen lagen afgezet. 
De dekzandrug, van Osingahuizen naar Sandfirden, is de enige plaats waar het pleistoceen 
zand vlak aan de oppervlakte komt. 
Deze vroegere rug is nu nog steeds als een zwakke welving in het landschap te herkennen. 
In het begin van het Holoceen ontwikkelde zich een vegetatie op het oude zandoppervlak 
Tot veenvorming kwam het in dit gebied pas tegen het eind van het Atlanticum ( ca. 3000 jaar 
v. Chr.) 
 
Sandfirden ligt op de genoemde zandrug omgeven door veengebieden en wordt voor het  
eerst genoemd in 1132 in een lijst van kapellen die behoorden tot het klooster van Stavoren. 
Hierin lezen we: 
“Istae sunt Capellae pertinentens ad ecclsiam Sancti Odulphi in Staveren Santfoerde”  
(dit zijn de kapellen behorende tot de kerk van de Heilige Odulphus in Staveren. Santfoerde). 
In deze lijst worden ook de nabijgelegen kapellen van Oudega (W), Idzega en Gaastmeer 
genoemd als eigendom van het St. Odulphus klooster. 
 
Uit de omstandigheid dat deze kapellen toen al genoemd werden mag met enige zekerheid 
worden afgeleid dat er reeds boerennederzettingen aanwezig waren.   
De naam Sandfirden komt in de literatuur ook voor als Sanferda, Santfoert en later nog als 
Zandvoerden. 
Vermoedelijk is de naam ontstaan door dat het dorp op een zandrug ligt (Sand) en het 
tweede deel (firden) dat het vlak bij een doorwaadbare plaats is gelegen. Tijdens de vroege 
middeleeuwen bestond het water van de Vlakke Brekken en van de Oudegaaster Brekken 
nog niet .In deze periode was de omgeving rondom Sandfirden één groot klei op veen gebied. 
In dit gebied stroomden een aantal veenriviertjes waarvan één min of meer het traject van de  
Vlakke - en Oudegaaster Brekken volgde . 
Het riviertje stroomde hierbij langs de flanken van de pleistoceen zandrug. 
Van dit riviertje wordt aangenomen dat het door bij ontginning is benut als hoofdafwatering. 
Door vervening en diverse stormen zijn de huidige Vlakke en Oudegaasterbrekken ontstaan. 
zie kaart 3 en 4. 
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Kaart 3    Mercatorkaart Frisiae occidentalis        
  

Reeds genoemd in 1613, Sanfert 

Kaart 4    ZANTVOORD, genoemd op de Schotanus atlas 1718 
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3.    Uitgevoerde duikverkenningen 2007 -  2011  
  
3.1 De eerste duik 
 
Op 3 november 2007 werd een duik georganiseerd met twaalf duikers een duikleider 
Op de locatie langs het riet, in westelijke richting van de steiger (vak 1 op kaart 5) kan vanaf 
de kant gedoken worden. 
Langs de rietkraag staan over circa 30 meter een aantal aanlegpalen. Hieraan werd een lijn 
bevestigd van circa  25 meter  en over de bodem aan de andere kant met pen onderwater in 
de grond verankerd met daaraan een boei. 
Op deze manier ontstonden er zes vakken van 5 x 25 meter, zie kaart 6. 
De bodem binnen een vak werd door twee duikers afgetast, waarbij scherven en stenen in 
een netje werden verzameld. De geborgen scherven werden per vak geregistreerd en voor 
verdere determinatie verzameld. 

Afbeelding 2 en 3    Resultaten van de verkenning worden uitgestald,  bekeken en besproken 

Afbeelding 4    Resultaat van een uurtje zoeken 

 
3.2   De tweede duik vond plaats op 17 mei 2008 
 
Met acht duikers werd nog eens het gebied van vak 1 en aansluitend in een noordelijk 
gelegen deel, langs het perceel onderzocht. In dit vak 2 (kaart 5) zijn slechts enkele stukken 
aardewerk gevonden. 
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Bij deze gelegenheid was ook Ronald van der Molen aanwezig, lid van het Argeologysk 
Wurkferbân van de Fryske Akademy. Als specialist in herkenning van aardewerk kon hij 
meteen aangeven uit welke tijd de scherven afkomstig zijn. Na het duiken zijn ook de 
scherven van de duik op 3 november 2007 ter plaatse globaal gedetermineerd en konden de 
scherven aan de volgende soorten aardewerk toegeschreven worden: 
 
Kogelpotscherven ( twaalfde dertiende eeuw) 
Steengoedscherven (veertiende vijftiende eeuw) 
Roodbakkend aardewerkscherf ( zestiende eeuw) 
Paffrath scherven ( elfde –dertiende eeuw) 
Pingsdorf scherven ( tiende tot begin,dertiende eeuw) 
 
Uit deze vondsten kan de conclusie getrokken worden dat de theorie dat de resten aardewerk 
hier terecht zijn gekomen als gevolg van een losplaats van terpaarde niet juist is. 
Dan hadden er ook scherven van terpaardewerk tussen moeten zitten en deze zijn tijdens de 
duikverkenningen niet aangetroffen. 

Kaart 5    Ligging onderzoeksvakken 1 en 2  (kaart Google Earth 2012) 

 
 
3.3     Duik  29 juni 2009 
 
Bij de vorige duiken was opgevallen dat er onder de steiger bij vak 1 ook kloostermoppen 
lagen waaronder weer aardewerkscherven werden gevonden. Daarbij rees de vraag of deze 
kloostermoppen deel uit maken van een voormalige bebouwing die door het groter worden 
van de Vlakke Brekken is verdwenen. Hiervoor werd besloten een onderzoekje te doen in het 
gebied onder de steiger, vak 3. 
Dit bleek niet het geval, de kloostermoppen liggen verspreid over het gebied zonder enige 
structuur. Aangenomen kan worden dat ze net als de scherven aardewerk gebruikt zijn om 
daarmee de oever te beschermen.  
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De gevonden stenen hebben 
afmetingen van lang 31 cm. Breed 
15,5 cm en dik 8 cm ( inhoud van 
4080 cm3). Volgens de tabel van 
Gerard Pieter Alders kunnen ze 
gedateerd worden op 1248. 
Tijdens de vorige sessies werd er 
op de tast naar vondstmateriaal 
gezocht. Doordat de duikers in 
verband met de aanwezige 
scherpe driehoek- en 
zwanenmosselen handschoenen 
aan hebben, wordt alleen het 
grotere vondst materiaal 
waargenomen. 
Uit de collectie van Ykema was 

Afbeelding 5    Enkele van de gevonden kloostermoppen             duidelijk geworden dat de meeste  

                                                                                              scherven te fragmentarisch zijn om 
met duikhandschoenen waar te 
nemen. Tijdens deze duik is 
zonder handschoenen gedoken 
en werd er naast de grotere 
scherven ook  een scherf 
gevonden die vroeg middeleeuws 
zou kunnen zijn. Na de duik werd 
een plan besproken om met 
behulp van een zeefconstructie de 
bodem af te zoeken, om daarmee 
meer kleinere stukken aardewerk 
te kunnen vinden. Bij deze duik 
waren slechts twee duikers en 
Ronald van der Molen aanwezig. 
 
 
3.4   Duik 2 augustus 2010 
 

Afbeelding 6    Vondsten uit vak 3                                               Bij deze duik is een zeef-  

                                                                                               constructie uitgeprobeerd om de 
meer fragmentarische scherven te vinden. De rechthoekige zeef is geconstrueerd van roest-
vast stalen geperforeerde plaat en aan de zijkanten voorzien van 2 handvaten (zie kader).  
In de praktijk bleek het gebruik onderwater niet mee te vallen. Het  blijkt dat de zeef eigenlijk 
te groot en te zwaar is geconstrueerd. Ook bleef de zeef tijdens het over de bodem voort 
bewegen steeds haken, daar de bodemgesteldheid niet overal het zelfde is, harde en zachte 
stukken. Over  een ander oplossing  zal nog een goed moeten worden nagedacht. 
    

 
De roestvast stalen zeef. Afmetingen opening 40 cm breed, 
en 20 cm hoog. De zeef heeft een lengte van 60 cm en een 
gewicht 9,5 kg. Tijdens het gebruik zonder handschoenen 
sneed een duiker, door het grote gewicht van de zeef zijn 
handen open aan de scherpe kanten van de mossels. 
Hoewel we weten dat amateurs geen opgravingen mogen 
verrichten willen we deze “niet geheel geslaagde” werkwijze  
scharen onder de “experimentele onderzoeksmethoden” in de 
maritieme archeologie.  
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3.5  Duik  25 juni 2011 
 
Deze duik was georganiseerd voor het zoeken naar de waterput en het scannen met sonar 
van het gebied buiten de steiger. 
Volgens Pieter Ykema  moet  zich direct achter de nog bestaande wilgenboom aan de rand 
van het meer een waterput bevinden. 
In de jaren zeventig zijn twee stukken hout gevonden ( zie afbeeldingen 7 en 8) die doen 
vermoeden dat deze van een waterput afkomstig zijn. 
Op aanwijzing van de heer Ykema is in het verlengde vanaf zijn woning met behulp van jalons 
een lijn uitgezet naar de Vlakke Brekken waar de waterput zich zou moeten bevinden. Langs 
beide zijden van deze lijn is gezocht, echter tot nu toe, zonder resultaat. 
Wel zijn er weer veel schreven van kogelpot aardewerk gevonden. 
Bij  de afgezochte plaatsen zijn sonar opnames gemaakt. In de loop van de dag verslechterde 
het weer  en zijn verdere zoekpogingen gestaakt.  

 

Afbeelding 7 en 8   Twee delen van de vermoedelijke waterput 

 
 
3.6   Duik  5 november  2011 
 
Door nogmaals een gesprek te hebben, maar nu met de beide heren Ykema ( vader en zoon), 
een nauwkeuriger positie van de waterput naar voren gekomen. 
De aangegeven positie is nu vanaf het vaste land uitgezet met behulp van jalons en lijnen 
door lopend in het water. 
Langs de uigezette lijnen is weer gedoken, maar helaas geen rand van een waterput. 
Er is wel een verdiept gedeelte met een enigszins scherpe half ronde rand gevonden, 
maar geen houten rand. De rand was een overgang van vaste bodem naar een zachter 
gedeelte. 
Het bleek dat de sonaropname van 25 juni toch nog een aantal beelden heeft opgeleverd die 
het nadere duikverkenningen waard waren. 
Aan de hand van de gegevens zijn deze posities onderzocht, maar hebben  niets concreets 
opgeleverd.  
Ook nu zijn er sonaropnames gemaakt aan de binnenzijde van de steiger en aan de overzijde 
van de Vlakke Brekken. Bij de opnames binnen de steiger zijn geen beelden aangetroffen die 
wijzen op de aanwezigheid van een waterput. 
Omdat aan de overzijde van het meer tegenover de huidige vindplaats enkele jaren geleden  
door een visser een kogelpot is gevonden, zijn ook daar opnames gemaakt. 
De uitwerking hiervan wordt later in dit verslag besproken. 
 
Er zijn na 5 november 2011 geen duiken meer gemaakt. 
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4.    Beschrijving van de voorkomende aardwerk vondsten 
 
De zes uitgevoerde duikverkenningen hebben honderden scherven aardewerk opgeleverd. 
Bijlage 2 geeft een chronologisch overzicht van de meest voorkomende en bijzondere 
scherven. Naast de scherven zijn ook een aantal glazen flesjes en delen van flesjes 
gevonden. Het merendeel van deze vondsten kunnen naar 19de en 20ste eeuw gedateerd 
worden.  
 
Hieronder volgt een beschrijving van de meest voorkomende scherven. De meesten zijn 
aangevuld met een foto van het complete artefact. 
 
Deze fotoserie is mogelijk gemaakt door het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, met  
speciale dank aan de heren drs. E. Taayke en fotograaf Henk Faber Bulthuis. 
 
 
4.1    Vondst S-739 
 
De meest  bijzondere scherf is een Gittermuster-scherf met tuit, type Dorestad  W VI 
8e eeuw. Dit soort aardewerk is in het noorden van het land zeer zeldzaam. 
Een Gittermunster pot, behoort tot de bolpotten,dat wil zeggen,bolle gedraaide potjes met een 
lensvormige bodem en deze scherf is voorzien van rolstempel versiering en zijn veel in Wijk 
bij Duurstede ( Dorestad ) gevonden. 
Het vermoeden is dat deze potten in Mayen (Duitland) werden gemaakt  Tot nu toe is dit de 
eerste keer dat dit aardewerk is aangetroffen in een klei op veengebied.      
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4.2    Vondst S-0742 
 
Karolingische kleine Bolpot 800 na Chr( Karolingische tijd 750-900). 
Bolpotten zijn bolle gedraaide gedrongen potjes met een korte omgeslagen rand en 
een met een lensvormige bodem. 
Hard tot zeer hard gebakken, de kleuren variëren van grijs tot roodbruin. 
Versiering bij deze potten is zeldzaam, soms één of twee groef lijnen vlak onder de rand of 
schouder. 
Deze  potten werden in de omgeving van Mayen en Wallerberg vervaardigd. 
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4.3     Vondst S -0681 
 
Pingsdorf Tuitpot, periode 1000 – 1100 met randversiering 
Een typisch kenmerk van het Pingsdorf aardewerk,dat over het algemeen tussen 900 en  
1200 gedateerd wordt, zijn de rode, paarse of bruine verfstreken op de schouder. 
Het aardewerk is niet alleen in de omgeving van Pingsdorf  (Vorgebirge - regio) vervaardigd, 
maar ook in  Zuid Limburg en Elmpt. 
Het aardewerk vervaardigd in Pingsdorf is harder van kwaliteit dan het aardewerk in Zuid 
Limburg. 
Wel komt het Pingsdorf aardewerk vanaf de beginperiode voor in Friesland. 
Uit een onderzoek bij Wijnaldum blijkt dat dit aardewerk al in de negende eeuw voorkomt.( zie 
Gerrerts ) 
Van de 48 scherven die zijn gevonden en inmiddels zijn gedetermineerd, zijn er 44 gemaakt 
op  een draaischijf en vier met de hand gemaakt, elf scherven zijn voorzien een beschildering. 
Drie scherven dateren uit de Ottoonse tijd en zes uit de volle middeleeuwen, de overige 39 
scherven zijn gedateerd in de periode 900-1225.    
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4.4    Vondst S-0662 
 
Paffrath kogelpot 1000-1100 na Chr. 
Dit type aardewerk komt, net als het voornoemde Pingsdorf uit de Vorgebrige regio. 
Het  kenmerk van dit aardewerk is dat het een middelgroeve vermagering heeft 
afgerond rivierzand en zacht tot zeer hard gebakken is. 
Het oppervlak is grijs-wit tot zwart,vaak met  een typische “Metalic”glans. 
De breuk is wit en heeft  een bladerdeegachtige gelaagde structuur. 
De handgevormde kogelpot is de meest voorkomende vorm,maar er zijn ook 
Pannen en schalen geproduceerd. 
Lung dateert dit type aardewerk in de 10de tot de 13de  eeuw. 
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4.5     Vondst S-274 
 
Kogelpot met bezemstreek versiering, periode1175 – 1350.. 

Kogelpot aardewerk is handgevormd, zacht tot hard gebakken aardewerk met een vrijwel 
ronde vorm. Veel van dit aardewerk is lokaal vervaardigd. Hierdoor is er een grote 
differentiatie in het soort baksel. Meestal zijn de scherven matig hard gebakken, reducerend,  
met een grove tot fijne magering. Soms is het oppervlak van de pot gedecoreerd met 
vingervegen, "dellen", bezemstreken of radstempels.  
In de 10de  en 11de  eeuw heeft een deel van de potten een magering van grof zand of 
steengruis. Daarnaast blijft een fijne zandmagering voorkomen. 

In de eeuwen daarna wordt het aandeel van de potten met een fijne magering steeds groter. 
In de 13de  eeuw bestaat de magering vrijwel geheel uit fijn materiaal (zand) of gebruikt men 
klei die van nature zand bevat. De potten krijgen in de loop der tijd, met name in de dertiende 
eeuw, een gladdere afwerking, waarbij de kleurverschillen verdwijnen en de potten een egaal 
grijs uiterlijk krijgen. Aan het einde van de 13de, begin van de 14de  eeuw vindt de overgang 
plaats van handgevormde potten naar gedraaide grijze potten. De functie van de kogelpotten 
is hoofdzakelijk die van kookpot. 

Het kogelpot aardewerk is het meest voorkomende kookpotaardewerk in de Middeleeuwen 
gedurende ongeveer 600 jaar, van ongeveer 700 tot ongeveer 1300/1500 (dit verschilt per 
gebied). Ondanks dat het zo veel en langdurig voorkwam is het een verrassend weinig 
onderzocht type aardewerk. Zo is er nog geen echte consensus over de classificatie en zijn er 
ook nog geen concrete typologieën of specifieke dateringen bekend  
Ook is er over de maakwijze van dit soort aardewerk en de keuzes die de pottenbakkers 
hierbij hebben gemaakt weinig bekend.  
Door de potten reducerend te bakken wordt er zo min mogelijk zuurstof tijdens het bakken bij 
het aardewerk gelaten, wat als gevolg heeft dat het aardewerk zwart kleurt van de zwarte 
ijzeroxide. 
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4.6     Vondst S-0831 
 
Siegburg steengoed periode 1300-1400.. 
Vanaf de 13de  eeuw toen men de techniek van het bakken op hogere temperatuur beter 
onder de knie kreeg werd in verschillende Duitse plaatsen waar geschikte klei aanwezig was 
steengoed gemaakt. Van deze centra was Siegburg de bekendste. 
 
In Nederland werd in die vroege periode voornamelijk steengoed uit Siegburg geïmporteerd. 
Siegburg steengoed is uitermate geschikt voor drinkgerei en vloeistoffen in te bewaren. 
Het  heeft een gesinterde scherf die nauwelijks vocht opneemt, waardoor het geen smaak 
aanneemt en goed gereinigd kan worden. 
Tot ca. 1500 werd steengoed gemaakt dat nauwelijks was gedecoreerd. De loodrechte hals is 
met een kleine verschraling verbonden met de met draairingen uitgevoerde en onderaan glad 
gestreken buik. De gegolfde voet is grof geknepen. 
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4.7    Vondst S-1169 
 
Grape  1400 na Chr., 
 
Roodbakkend aardewerk (voor toelichting  zie 4.8) 
Grapen zijn potten om maaltijden mee te koken en komen in alle huishoudens voor. 
Pootjes in de vorm van klauwtjes en hoekige oren zijn de kenmerken van de vroege 
grapen in roodbakkend aardewerk. 
De grape is de meest verspreide kookpot in de late Middeleeuwen en de postmiddeleeuwse 
periode. 
De kookpot werd niet op een laaiend vuur geplaatst,maar in de hete as, zodat het eten 
stilletjes kon sudderen.  
Na 1350 komen we drie formaten van grapen tegen: 

1.  Kleine grapen met  een hoogte van ca.12 cm; 
2.  Grapen van gemiddelde grootte met een hoogte tussen de 14,5 en 15,5 cm, en 
3.  Grote grapen met een hoogte van 16,5 cm of meer. 

 
Onder de grapen, die bij beerputvondsten de meerderheid vormen, zijn de drie groottes altijd 
aanwezig. Er kan dus gesproken worden van een ”pannenset”. 
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4.8    Vondst S-1206 
 
Steelpan roodbakkend,binnenzijde geglazuurd, periode 1500. 
Roodbakkend aardewerk is te herkennen aan zijn kleur,die kan variëren van lichtbruin, 
beige-oranje en fel rood. 
Het is tot nu toe moeilijk te achterhalen wanneer begonnen is met het vervaardigen van dit 
aardewerk. Het vroegste roodbakkend aardewerk in Nederland is het zogenaamde 
“hoogversierd” aardewerk. 
Het  heeft deze naam gekregen door de fraaie decoraties, met Vlaanderen als belangrijkste 
productieregio. Ook in Holland en Friesland werd dit aardewerk vervaardigd.  
Ten opzichte van de voorganger, het grijs aardewerk, is dat roodbakkend aardewerk 
beter schoon te houden en minder waterdoorlatend. 
Een verandering in bakmethode, waarbij standaard oxiderend gebakken werd kan ook de 
oorzaak zijn voor het verdwijnen van het grijs bakkende aardewerk. 
Nadeel voor een goede determinatie is, dat het veelal lokaal geproduceerd werd en dat een 
tijdlang het grijs bakkend aardewerk naast het roodbakkend aardwerk werd vervaardigd. 
 
Roodbakkend aardewerk met een huishoudelijke functie werd veelal geglazuurd. Het voordeel 
hiervan is dat het beter schoon te maken is en minder poreus is. 
De basis voor het glazuur van roodbakkend aardewerk is loodoxide ook wel loodwit genoemd. 
Lood was in Nederland niet voorhanden en moest uit Engeland of Duitsland worden 
geïmporteerd. 
Er zijn drie technieken om glazuur aan te brengen, door middel van kwasten, spetteren of 
dompelen. In de beginfase ging men zuinig om met het lood en werd glazuur alleen 
aangebracht op de bodem de wand en de randen van de bakpannen. 
In de eerste helft van 15e eeuw ging men over op het volledig inwendig glazuren van het  
aardewerk. 
In de vroegste fase van de 15e eeuw zijn de vormen van roodbakkend aardewerk beperk tot 
bakpannen, grapen, kannen, potten, kommen en vetvangers. 
Enkele  bekende productieplaatsen, naast de veelal lokale -, zijn Bergen op Zoom, Oosterhout 
en Utrecht. 
Uit bovenstaande blijkt wel hoe moeilijk het is om de gevonden scherf te determineren naar 
de juiste productieplaats. 
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5.      Aanvullende sonaronderzoeken 
 
5.1     Aanleiding tot het sonaronderzoek 

 
Tijdens de uitvoering van de duikonderzoeken kregen we aanvullende informatie over een 
aantal locaties in de directe omgeving van ons zoekgebied. Het ging hierbij om: 
1.   Langs de oever van de Vlakken Brekken ten noorden van vak 2 (kaart 5) liggen diverse   
      boomstronken en  –stammen in het water.  Het zou hier gaan om overblijfselen van een   
      ooit aanwezig oerbos (?); 
2.   Aan de overzijde van de Vlakke Brekken is in de jaren ’90 ook stenen en kloostermoppen   
      aangetroffen, vermoedelijk van resten van oude bewoning. Hierbij werd ook opgemerkt 
      dat er in vroeger tijden een verbinding tussen beide oevers van de Vlakke Brekken moet  
      zijn geweest. 
3.   Bij een van de duikverkenningen werd naast het vele aardewerk ook een gebogen stuk  
      hout aangetroffen, dat volgens Pieter Ykema  afkomstig moet zijn van een oude waterput. 
 
Uit historisch onderzoek blijkt dat er mogelijk een aantal boerderijen hebben gestaan die 
tijdens de Elisabethvloed (1570) zijn verzwolgen. Daar het hier om een archeologisch 
interessant gebied gaat, kwam de vraag naar voren om aanvullende duikverkenningen te 
doen naar de aanwezigheid van mogelijke resten van die vroegere bewoning aan de overzijde 
van de Vlakke Brekken en de plaats van de oude waterput.  
Ook de opmerking over de aanwezigheid van resten van een oerbos waren interessant 
genoeg om in het onderzoek mee te nemen. 
De  aanwezigheid van de vele driehoeks- en zwanenmosselen en het slechte zicht onder 
water (variërend van 5 tot 30 cm) maken het niet mogelijk en zeer tijdrovend de boden tastend 
af te zoeken naar sporen van oude bewoning. Uit een sonaronderzoek kan informatie 
verkregen of er zich mogelijke obstakels in het water bevinden en op welke posities er 
gezocht moet worden, zodat een gerichter duikonderzoek uitgevoerd kan worden. 
 
5.2     Aanpassen onderzoeksplanning 
 
Uitvoering van het sonaronderzoek was in het betreffende deelproject voor Onderzoek in de 
Vlakke Brekken bij Sandfirden niet opgenomen. Omdat  het een groot oppervlakte betrof waar 
zich restanten van bomen en bewoning zouden kunnen bevinden werd uitgegaan van een 
sonaronderzoek gedurende twee dagdelen. Een verzoek om dit alsnog binnen de geraamde 
begroting voor het project uit te kunnen voeren werd in april 2010 aan DLG voorgelegd. 
Goedkeuring hiervoor werd op 12 mei 2010 verkregen, waarna aan de voorbereidingen werd 
begonnen 

 
5.3     Voorbereiding en gebruikte apparatuur 
 
Om het sonaronderzoek uit te kunnen voeren moet de apparatuur op een boot worden 

gemonteerd. Door de beperkte 
diepte in het de onderzoeken 
gebied, ca. 1,50 meter, kon hiervoor 
geen gebruik worden gemaakt van 
de eigen werkboot “Archeos”. 
In deze situatie is gebruik gemaakt 
van de motorboot van Beeno 
Horlings, een van de deelnemers 
van Archeos. Hierop is de sonar 
apparatuur gemonteerd. Voor de 
uitvoering van het onderzoek is 
gebruik gemaakt van een sonar 
merk  ,Humminbird type 1198c. 

Afbeelding 9   Bevestiging  transponder voor aan de boot          De  transponder is geplaatst onder 
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de boeg van de boot, zodat eventuele golfslag geen invloed heeft op het sonarbeeld. De GPS 
antenne is direct boven de transponder bevestigd. Hiermee komt de positie van het 
waargenomen sonarcontact overeen met de GPS positie. Dit heeft als voordeel dat bij een 
later uit te voeren duikonderzoek de betreffende posities gemakkelijk zijn terug te vinden. 
De sonar is ingesteld op een breedte van 20 meter, wat betekent dat zowel een breedte van 
20 meter aan bakboord als aan stuurboord in beeld is gebracht. In verband met de beperkte 
diepte zijn de raaien daarbij ca. 15 meter uit elkaar gevaren waarmee een overlap van ca. 5 
meter is aangehouden.  
 
5.4    Uitvoering sonaronderzoek  
 
25 juni 2011 
 
De planning was er op gebaseerd de mogelijke plaats van de waterput en het gebied waar 
boomstronken zouden zijn aangetroffen eerst in beeld te brengen. Daarna zou het gebied aan 
de overzijde, naar eventuele aanwezigheid van oude bebouwing, in beeld gebracht worden. 

Kaart 7   Overzicht gevaren raaien  langs oostzijde Vlakke Brekken 

 
Kaart 7 geeft een overzicht van de gevaren raaien tijden het sonaronderzoek. Hierbij zijn 
tevens de vakken 1 en 2 opgenomen, waar tijdens de duikonderzoeken veel aardewerk is 
aangetroffen. In de loop van de ochtend trok de wind zodanig aan dat besloten werd het 
geplande onderzoek aan de westzijde van de Vlakke Brekken tot een nadere datum uit te 
stellen.  
Uit een eerste beoordeling van de sonarbeelden bleek dat zich in het gedeelte ten noorden 
van vak 2 geen boomstronken of boomstammen bevinden. De sonarbeelden langs en ter 
plaatse van de vakken 1 en 2 geven geen informatie  over mogelijke aanwezigheid van 
restanten van vroegere bewoning. Dit wijst er op dat de gevonden kloostermoppen bij vak 3 
(duik 29 juni 2009) daar in het verleden met overig daar aanwezig puin als oeverbescherming 
zijn gestort. 
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5 november 2011 
 
Bij nadere bestudering van de sonaropnames van 25 juni gaven deze toch nog een paar 
beelden te zien die uitnodigden voor een duikonderzoek. Aan de hand van de GPS gegevens 
is op deze posities gedoken maar het heeft niets concreets opgeleverd.  
 

 
Sonarbeeld:  S00679 

 
Op het sonarbeeld geeft op 

de vlakke bodem een lichte 

verhoging te zien. 

Bij de duikverkenning, 

waarbij het zicht ca. 30 cm 

bedroeg, bleek het te gaan 

om een plaat samengeperst 

klei. In het aansluitende 

gebied zijn meerdere van 

die klei schollen 

aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 
Sonarbeeld:  S00895 

 

Links geeft een duidelijk 

golvende bodem te zien. 

Aan de rechterzijde een 

verlaging en enkele 

verhogingen op de bodem. 

Bij de duikverkenning 

bleek dat hier niet om 

restanten van bewoning 

ging, maar kleine 

verstoringen in de bodem. 

Mogelijk als gevolg van 

waterrecreatie. 

 
 
Wel is aan de overzijde van de Vlakke Brekken langs de oever onderzoek gedaan naar 
mogelijke restanten van bewoning en aansluitend een onderzoek naar de ondiepten tussen 
de oevers aan de oost- en westzijde. De laatste situatie zou kunnen wijzen op een oude 
doorwaadbare plaats.  
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Kaart 8  Overzicht  gevaren raai langs westoever en tussen  oost- en west oever  (Google Maps 2012) 

 
Uit het sonaronderzoek langs de oever aan westzijde zijn geen aanwijzingen gekomen die 
wijzen op de aanwezigheid van oude bewoning. De bodem langs de oever is ondiep  
(ca. 1.00 m). Vanaf de uitstekende oever richting de oever van het perceel van de familie 
Ykema zien we duidelijk een aansluitende ondiepte in de Vlakke Brekken. 
In het bodemprofiel zijn duidelijk sporen van recente werkzaamheden voor verdieping van de 
vaarroute aangetroffen. (zie afbeelding 10). 
 
 
5.5   Resultaten sonaronderzoek 
 
Een belangrijke aanleiding tot het sonaronderzoek was het verkrijgen van aanvullende 
informatie over mogelijke aanwezigheid van oude bewoning rond het gebied waar veel 
aardewerk in de Vlakke Brekken werd gevonden.  
Uit de verkregen sonarbeelden blijkt duidelijk dat zowel naar de noordzijde van het perceel 
van de familie Ykema geen restanten terug te vinden zijn. Ook de aanwezigheid restanten van 
een oerbos zijn niet terug te vinden. Mogelijk gaat het hier om een, in vroegere tijden, enkele 
in het water gestorte boomstronk, waar bij bevissing de netten aan bleven halen. 
Langs de oevers aan de westzijde van de Vlakke Brekken zijn eveneens geen restanten van 
oude bewoning aangetroffen. 
De 3D-opname ter plaatse van de vernauwing in de Vlakke Brekken geeft een duidelijk beeld 
van doorlopende verhoging onder water. Mogelijk dat dit een verbinding tussen beide oevers 
is geweest die als gevolg van de vele stormen is doorbroken en lange tijd heeft dienst gedaan 
als doorwaadbare plaats. Op oude kaarten is deze niet aangetroffen. 
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     Afbeelding 10  3D-opname van het bodemprofiel tussen oost- en west oever 
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6.     Conclusie 
 
Na enig archief onderzoek en in overleg met leden van het Argeologysk Wurkferbân van de 
Fryske Akademy was de voorlopige conclusie dat op deze vindplaats afgegraven terpaarde 
werd gelost om deze aan te brengen op de achterliggen landerijen, daar Sandfirden op een  
zandkop ligt waar de grond erg schraal was. 
 
Tijdens de commerciële terpafgravingen, in de tweede helft van de 19de  eeuw en de eerste 
helft van de 20ste eeuw, werden terpen afgegraven en werd de vrijgekomen terpaarde met 
skûtsjes afgevoerd naar onder andere de veenweidegebieden 
Bij het lossen werden zoveel mogelijk aardewerken scherven overboord gegooid. 
Bij nader inzien, na het determineren van de gevonden scherven, blijkt dat deze conclusie niet 
klopt, omdat er dan toch zeker terpaardewerk gevonden moest zijn.Tot op heden is dit niet het 
geval. Het leek er op dat gevonden scherven voornamelijk afkomstig zijn uit de 11de  tot en 
met de 14de  eeuw. 
 
Het vondst materiaal bestond namelijk hoofd zakelijk uit fragmenten van kogelpotten 
met en zonder bezemstreek versiering. Ook werd Pingsdorf en Paffrath aardewerk 
aangetroffen De verrassing was dan ook groot toen er zijdens het determineren ook 
aardewerk fragmenten uit de Karolingische tijd werden  aangetroffen. De vondst van dit 
aardewerk was het bestuderen meer dan waard. 
De Karolingische datering is inmiddels bevestigd door de heer Ernst Taayke ( Noorderlijk 
Archeologisch  Depot voor Bodemvondsen) en  door de heer Sebastiaan Ostkamp 
Beide heren zijn o.a. gespecialiseerd in aardwerk scherven uit deze tijd.  
Inmiddels is het materiaal in grote lijnen gedetermineerd en kunnen enige voorlopige 
conclusies worden getrokken 
 
Tijdens de vroege middeleeuwen bestonden de Vlakke Brekken nog niet. 
Toen was de omgeving rond om Sandfirden één groot klei op veen gebied, doorsneden door 
enkele riviertjes, die langs de flanken van de pleistocene zandrug stroomden. 
Uit het vinden van  Karolingisch aardewerk zou de conclusie getrokken kunnen worden dat  
in die periode de veenontginning is begonnen. 
Het Karolingische import aardewerk, o.a. afkomstig uit Badorf,Walberberg en Mayen 
Het  aardewerk uit bovengenoemde productiecentra, zal via de Rijn en IJssel zijn vervoerd 
naar Staveren,in die tijden één van de belangrijkste stapelplaatsen in Friesland 
Van hieruit werd het geïmporteerde aardewerk naar, meestal over water, naar het binnenland 
vervoerd.  Het is aan te nemen dat de eerste bewoners via Staveren in dit gebied terecht zijn 
gekomen. 
 
Ook de relatie van het Sint Odulfusklooster in Staveren met de kerk in Sandfirden kan wijzen 
op een grootschaliger veen ontginning. Wanneer deze grootschalige ontginning is begonnen 
is nog onduidelijk, waarschijnlijk in de volle middeleeuwen. 
Aangezien nog niet al het vondstmateriaal is gedetermineerd, zullen we het moeten doen met  
bovengenoemde aannames.  
Voor verder onderzoek naar de nederzetting zal het resterende materiaal (o.a. een paar 
honderd randfragmenten van kogelpotten) nog verder worden onderzocht en gedetermineerd. 
Wel kan de conclusie getrokken  worden dat het materiaal niet van afgegraven terpen 
afkomstig is. 
Verder onderzoek zal moeten uitmaken wat er in en om Sandfirden vanaf de vroege 
middeleeuwen is gebeurd. 
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7.     Aandacht voor de onderzoeken 

 

Aandacht voor de onderzoeken houdt niet in dat zo snel mogelijk de vondsten in een 
archeologisch depot worden opgeslagen, maar wel dat de resultaten van de onderzoeken 
bekend gemaakt worden in de omgeving waar de vondsten zijn gedaan en andere 
belangstellenden. Dit kan op diverse manieren gedaan worden. Naast publicatie van de 
vondsten in een verslag is voor dit project ook gekozen om de vondsten ten toon te stellen. 
 
 
7.1   Uitstalling vondsten tijdens de Joo Wandeltocht 

 
Op zaterdag 19 mei 2012 werd de Joo Wandeltocht gehouden. De Joo wandeltocht is een 
nieuwe, unieke wandeltocht van 20 km rondom Oudega SWF, Idzega, Sandfirden en 

Nijhuizum en kan 
gezien worden als 
een goede 
voorbereiding op de 
Slachte. De tocht 
ging ook langs 
Camping Ykema 
vanwaar de 
deelnemers met 
authentieke Friese 
pramen de Vlakke 
Brekken overgezet 
werden om de tocht 
naar Nijhuizum te 
vervolgen.  
In een van de 
schuren op 
Camping Ykema 
was een rustpunt 
voor de  wandelaars 
ingericht. Dit bood 

Afbeelding 11    Op de tafel de vondsten uit de Vlakke Brekken                         de mogelijkheid de  

                                                                                                                      vondsten uit de 
Vlakke Brekken en verdere omgeving aan de wandelaars te tonen om daarmee aan te geven 
dat het gebied waar men door heen loopt al heen lang bewoond is.  
Op verzoek van de heer Ykema heeft Archeos daar ook een stand ingericht. In de stand werd, 
uiteraard, aandacht geschonken aan het onderzoek in de Vlakke Brekken, maar ook werd 
aandacht geschonken aan de activiteiten van de Landelijke Werkergroep Archeologie Onder 
Water (LWAOW). Er was veel interesse naar de resultaten van het door Archeos uitgevoerde 
onderzoek en de vondsten in de Vlakke Brekken. 
 

7.2    Tentoonstelling Sandfirden 

 
Van 2 t/m 15 september 2012 is in Sandfirden de tentoonstelling “Op onderzoek in 
Sandfirden: 35 jaar archeologisch onderwateronderzoek in de Vlakke Brekken” te zien 
geweest. Stichting Archeos Fryslân tekende voor de opzet en inrichting van deze 
tentoonstelling. Het doel van de tentoonstelling was om Sandfirden en omliggende dorpen 
kennis te laten maken met de archeologische vondsten uit de  Vlakke Brekken. 
 
De inzet van Pieter Ykema heeft het mogelijk gemaakt deze tentoonstelling te houden.  
Stichting Archeos Fryslân vond het dan ook niet meer dan logisch dat de heer Ykema de 
tentoonstelling op 2 september opende (zie foto bladzijde 27). In totaal bezochten zo’n 260 
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bezoekers uit geheel 
Friesland de 
tentoonstelling. Op 
basis van dit aantal 
bezoekers betiteld 
Stichting Archeos 
Fryslân de 
tentoonstelling als 
“geslaagd”.  

 

Belangstelling voor 
de tentoonstelling 
genereren 
Organisator Stichting 
Archeos Fryslân heeft 
onder andere scholen 
in de omgeving 
benaderd met het 
aanbod om de 
tentoonstelling gratis 
te komen bezoeken. 

Afbeelding 12    Piet Ykema opent de tentoonstelling                                      De reacties waren  
                                                                                                                  teleurstellend, alleen 
de school in Gaastmeer heeft een bezoek gebracht aan de tentoonstelling. 
Verder zijn regionale media benaderd om meer bekendheid te geven aan de tentoonstelling. 
Alleen de Leeuwarder Courant heeft hierop gereageerd met het plaatsen van een interview 
met Pieter en Igram Ykema  en een krantenartikel op woensdag 12 september 2012 (hier 
onder opgenomen). 
 
Om de tentoonstelling verder onder de aandacht te brengen zijn posters en folders gemaakt. 
Deze zijn verspreid onder de scholen en lokale verenigingen. Een digitale versie van de folder 
is te vinden in de bijlagen. 
 
Wat was er allemaal te zien? 
De tentoonstelling gaf een indruk van de tot nu toe gevonden artefacten waaronder scherven 
daterend van 700 na Christus tot 1585 na Christus. Deze lagen uitgestald in twee vitrines.  

Afbeelding 13    Overzicht van de tentoonstelling 
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Dankzij  medewerking van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, die bij elke scherf een 
desbetreffende pot heeft uitgeleend, kregen bezoekers een goede indruk van het aardewerk 
dat in de desbetreffende eeuwen gebruikt is. De oudste vondsten waren niet de potscherven, 
maar twee vuurstenen krabbers uit de Hamburger-cultuur.  
 
Voor de jeugdige bezoekers waren er pijpenkoppen aanwezig met hielmerken en de nodige 
documentatie. Hiermee konden zij de pijpen determineren (de oudste pijpenkoppen waren 

van ca. 1640). De leerlingen van 
de school uit Gaastmeer zijn hier 
met veel plezier mee aan de slag 
gegaan. Ook oudere bezoekers 
waren verrast dat het mogelijk is 
via hielmerken de koppen te 
determineren.  
 
Betrokkenheid Stichting 
Archeos Fryslân bij het 
onderzoek 
Al sinds het midden van  de jaren 
zeventig wordt veel 
archeologische scherfmateriaal 
gevonden op de bodem van de 
Vlakke Brekken. Na melding bij de 
toenmalige provinciaal archeoloog  
Elzinga is toentertijd geen 
aanvullend onderzoek gedaan.  

Afbeelding 14    Hier ging het weer over de waterput 

  
De Stichting Archeos Fryslân (amateur-onderwaterarcheologen) hebben in overleg met de 
provinciaal archeoloog  Gilles de Lange het onderzoek opgepakt en zijn al een aantal jaren 
bezig om de situatie ter plaatse in kaart te brengen. De stichting werkt nauw samen met het 
Argeologsysk Wurkferbân van de Fryske Akademie,voor o.a. determineren van  de vondsten. 
Deze vondsten variëren van het Jong-palaeolithicum tot de late middeleeuwen ca. 12.000 
voor Christus tot ca. 1500 jaar na Christus geleden. Gevonden zijn onder andere twee 
vuurstenen Klingen, en Karolingisch, Pingsdorf en Paffrath aardewerk met  als meest 
bijzondere scherf een “Gittermuster scherf met tuit” (type Dorestad W VI) uit de achtste eeuw. 
 

 

Uit: Leeuwarder Courant   
Woensdag 12 september 2012 

 

Archeologische Onderwaterwereld in Sandfirden 

 
ERWIN BOERS  

 

SANDFIRDEN - De bodem van de Flakke Brekken bij Sandfirden levert veel 

archeologische vondsten op. Die zijn nu te zien op een expositie in het dorp. 

 

Igram Ykema kan zich de droge zomer van 1976 nog goed herinneren. In de rietkraag achter 

zijn ouderlijke boerderij vond hij ,een bijzonder kannetje. "Ik liet it sjen oan myn heit. Dy tocht 

dat der dan fêst mear te finen wie."  
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Vader Pieter vond het machtig interessant en bouwde een vlot. Daarmee begonnen de Ykema's 

een grote archeologische zoektocht op de Brekken achter de boerderij. Tastend in de modder 

vonden ze een indrukwekkende hoeveelheid scherven op zo'n 1,5 meter diepte. Ze lieten wat 

vondsten zien aan deskundigen. Daarna kregen ze al snel archeoloog Gerrit Elzinga van het 

Fries Museum over de vloer, die de scherven graag wilde meenemen naar Leeuwarden. "Der 

giet hjir neat fuort", liet Pieter Ykema weten. Elzinga mocht de scherven beoordelen, maar 

niets meenemen. De vondst waar het allemaal mee was begonnen, bleek een middeleeuws 

Jacobakannetje. Ook veel andere vondsten bleken uit die tijd te dateren, zoals een prachtig 

glimmende glis, een van een bot gemaakte schaats. Er zijn ook zeldzame aardewerksoorten 'bij, 

die in Friesland nooit worden gevonden. 

    Vanaf de jaren negentig kwamen de duikende amateurarcheologen van stichting Archeos 

Fryslan in actie, met steun van de provincie en het rijk. Met een boot en duikpakken kamden ze 

het gebied jarenlang uit. Ze oogstten talrijke vondsten.  

    "Het werd na al die jaren tijd wel eens tijd om ze aan de buitenwereld te laten zien", zegt Jan 

Venema van Archeos. Sybren Reitsma van Sandfirden 9 stelde zijn schuur beschikbaar voor 

een tentoonstelling, die nu loopt. Wie belangstelling heeft, kan hier tot en met 15 september 

terecht.  

    Dat de scherven onder water liggen, is het gevolg van grote landschapsveranderingen in het 

verleden. De naam Sandfirden is afgeleid van de hoge zandrug uit de ijstijd. Jagers trokken hier 

in de Steentijd al rond, zo blijkt uit enkele schrapers van de Hamburg-cultuur, die ook in de 

Brekken zijn gevonden. 

    Veel later kwamen de terpenbouwers naar Friesland. Zij deden aan zout- en turfwinning, 

waardoor veel landerijen verzakten en onder water kwamen te staan. De zandhoogte bleef hoog 

liggen en functioneerde als een landverbinding in de ondergelopen gebieden. 

    Vermoedelijk probeerden boeren in de omgeving droge voeten te houden op terpjes, die later 

toch weer overspoelden. De vondsten bij de Ykema’s kunnen dan ook afkomstig zijn van zulke 

terprestanten onder water. De oudste gevonden scherf terpaardewerk dateert van omstreeks 700 

na Christus. 

    Hoewel er al veel is geborgen, blijven de amateurarcheologen nieuwsgierig. Pieter Ykema 

weet zeker dat er nog een vrij gave waterput in de Brekken moet liggen, opgebouwd uit houten 

tonnen.  
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Enkele stukken hout uit zo’n ton zijn boven water gehaald, maar helaas is de put momenteel 

onvindbaar.   

   "We zullen en moeten hem vinden", zegt Venema lachend. De duikers houden het nog wel 

even vol in de Brekken, ook al hebben ze het niet gemakkelijk. Het zicht is nihil onder water en 

het zoekwerk moet op gevoel gebeuren. Het blijft een bijzonder klusje, vindt Venema: "Met 

een handschoen aan tasten in de drek." 

 

 
Uitnodiging voor de tentoonstelling 
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Begrippenlijst 
 
Pleistoceen  Geologisch tijdperk van 116.000 tot 130.000 jaar geleden 
Holoceen  Het huidige geologische tijdperk 

Roestvast staal ook rvs of inox genoemd en ook bekend als roestvrij staal, is een  

   legering van hoofdzakelijk ijzer, chroom, nikkel en koolstof. Om van  

   roestvast staal te kunnen spreken, is minimaal 11 tot 12% chroom en  

   maximaal 1,2% koolstof nodig. Verder zijn in veel soorten roestvast staal  

   ook de elementen molybdeen, titanium, mangaan, stikstof en silicium  

   terug te vinden. 

Jalons is een ronde rood-witte stok met stalen punt, gebruikt bij het landmeten. 

Jalons zijn (precies) 2 meter lang en zijn beschilderd met afwisselend 

rode en witte banen. Deze stukken hebben een lengte van 20, 25 of 

50 cm. Jalons hebben een rode of een witte kop. Aan de onderzijde 

bevindt zich een metalen punt. 

Gps   Global positioning system (gps) is de commerciële naam voor een 

wereldwijd satelliet plaatsbepalingsysteem, aanvankelijk ontwikkeld 

voor gebruik door de strijdkrachten van de VS en nu een algemeen 

plaatsbepalingsysteem is, zowel op het land als op zee. 

Ottaanse tijd   Tijdperk in de vroege Middeleeuwen, van 900 - 1000, kwam na de 

                                    Karolingische tijd (750 - 900);  

Skûtsje  (Fries voor 'schuitje') is een houten of stalen Friese tjalk gebouwd voor  

   het vervoer van vracht in Friesland. Afhankelijk van het seizoen  

   vervoerden ze mest, terpaarde, aardappelen en andere bulkgoederen. De  

   schipper en zijn gezin woonden aan boord van het skûtsje. 

Magering:   Stoffen (materialen) die door de pottenbakker aan de klei werden  

   toegevoegd. De kwaliteit van klei verschilde nogal, waardoor er tijdens  

   het drogen krimpscheuren konden ontstaan. Om deze problemen tegen te  

   gaan, werden er, als het nodig was, dus stoffen aan de klei toegevoegd.  

   Meestal ging het dan om zand, grind, plantenresten of gemalen  

   Aardewerk. 
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-   Drs. M. Bartels, “Steden in Scherven” (1999); 

-   Dr. J.G.N. Renaud, “Middeleeuwse ceramiek”, AWN monografie no.3; 

-   Dr. A .A .A. Verhoeven,”Gebruiksaardewerk 8
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 eeuw; 

-   Dr. A .A .A. Verhoeven, “Verspreidingsgebieden van aardewerk in de vroeg en volle  

    Middeleeuwen”; 

-   W. Lung, “Bonner Jahrbücher 155/156” (1955/1956); 

-   F. Westra, “Scherven met  een luchtje”, (2009/2010); 

-   E. Klinge, “Duits steengoed”, Rijksmuseum Amsterdam 

-   R.S. van der Molen, “Middeleeuwse nederzettingen in de Vlakke Brekken bij Sandfirden”; 

    (in voorbereiding); 

-   G.P. Alders, “De vroegste baksteen in Holland en Friesland”, Westerheem, december 1985  
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Bijlage 1.  Deelnemers aan de duikonderzoeken 
 
 
3 november 2007 

Voorste rij:        Anneke de Wilde, Erna Boender, Willem de Rother, Rein Meijer en Sido Douma; 
Achterste rij:     Wilma Duinkerken, Jan Niewold, Jos Heemstra, Jules de Jagher, Jan Venema,  

                           Albert  Zandstra, Eddy Schutten en Winfried Walta    
 
17 mei 2008 
Sido Douma,    Jules de Jagher   Rein Meijer 

Willem de Rother  Eddy Schutten   Winfried Walta 

Gerrit van Wigcheren  Anneke de Wilde  Albert Zandstra 

 

29 juni 2009 
Ronald van der Molen  Jan Venema   Winfried Walta 

 

2 augustus 2010 
Sido Douma   Wilma Duinkerken  Jan Niewold 

Jan Venema   Winfried Walta   Gerrit van Wigcheren 

 

25 juni 2011 
Jules de Jagher   Jan Venema   Winfried Walta    

 

Beeno Horlings en Bert Kremer  sonar 

 

 

5 november 2011 
Wilma Duinkerken  Jos Heemstra   Jan Venema    

Gerrit van Wigcheren  Winfried Walta   Albert Zandstra 

 

Beeno Horlings en Bert Kremer  sonar 
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Bijlage 2.   Omschrijving van de tot nu toe gedetermineerde vondsten 
 
Betekenis van de afkortingen: 
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SomVanaantal begin (datering) eind (datering) periode (datering) 

2 -200 -50 IJZL-ROMVA 

159 0  XXX 

7 700 -900 VMEC 

4 750 -900 VMEC 

8 775 -1000 VMEC-VMED 

7 800 -1100 VMEC-LMEA 

2 800 -1050 VMEC-VMED 

1 800 -1000 VMEC-LMEA 

1 800 -1000 VMEC-VMED 

42 900 -1225 VMED-LMEA 

1 900 -1180 VMED-LMEA 

1 900 -1070 VMED 

1 900 -1000 VMEC-VMED 

1 900 -1000 VMED 

1 960 -1140 VMED-LMEA 

1 960 -1070 VMED 

26 1000 -1350 LME 

1 1000 -1300 VMED-LMEA 

1 1050 -1350 LME 

1 1050 -1340 LME 

2 1050 -1205 LMEA 

41 1050 1350 LME 

146 1100 -1350 LME 

1 1100 -1350 VME 

19 1100 -1300 LME 

5 1100 -1250 LMEA 

1 1120 -1180 LMEA 

135 1175 -1350 LME 

7 1200 -1350 LME 

3 1200 -1300 LME 

23 1200 -1280 LMEA 

1 1225 -1350 LME 

112 1225 -1350 LMEB 

1 1225 -1275 LME 

1 1250 -1450 LMEB 

1 1250 -1425 LMEB 

1 1250 -1350 LMEB 

74 1250 -1310 LMEB 

2 1250 -1300 LMEB 

1 1275 -1350 LMEB 

1 1280 -1400 LMEB 

2 1280 -1325 LMEB 

20 1300 -1450 LMEB 

1 1300 -1425 LMEB 

20 1300 -1400 LMEB 

5 1300 -1350 LMEB 

1 1300 -1325 LMEB 
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SomVanaantal begin (datering) eind (datering) periode (datering) 

5 1325 -1375 LMEB 

101 1350 -1500 LMEB 

20 1350 -1475 LMEB 

10 1350 -1450 LMEB 

0 1350 -1400 LMEB 

1 1375 -1575 LMEB-NTA 

2 1375 -1525 LMEB-NTA 

4 1375 -1500 LMEB 

19 1375 -1450 LMEB 

9 1375 -1425 LMEB 

1 1400 -1625 LMEB-NTA 

4 1400 -1600 LMEB-NTA 

2 1400 -1550 LMEB 

18 1400 -1550 LMEB-NTA 

43 1400 -1500 LMEB 

1 1425 -1600 LMEB-NTA 

2 1425 -1500 LMEB 

3 1450 -1600 LMEB-NTA 

4 1450 -1550 LMEB-NTA 

1 1475 -1525 LMEB-NTA 

2 1500 -1650 NTA 

9 1500 -1600 NTA 

2 1525 -1650 NTA 

1 1525 -1600 NTA 

2 1550 -1700 NTA-NTB 

1 1550 -1650 NTA 

2 1550 -1625 NTA 

2 1575 -1650 NTA 

4 1575 -1625 NTA 

2 1580 -1625 NTA 

2 1580 -1620 NTA 

1 1580 -1606 NTA 

9 1600 -1850 NTA-NTB 

2 1600 -1800 NTA-NTB 

5 1600 -1700 NTA 

5 1600 -1700 NTA-NTB 

2 1650 -1750 NTB 

2 1650 -1700 NTB 

2 1650 -1677 NTB 

1 1675 -1750 NTB 

1 1686 -1704 NTB 

1 1696 -1750 NTB 

1 1700 -1800 NTB 

1 1713 -1750 NTB 

1 1725 -1775 NTB 

1 1750 -1850 NTB 

4 1750 -1825 NTB 

2 1750 -1814 NTB 
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SomVanaantal begin (datering) eind (datering) periode (datering) 

4 1750 -1800 NTB 

1 1756 -1817 NTB 

1 1775 -1865 NTB-NTC 

5 1775 -1850 NTB 

7 1775 -1825 NTB 

1 1775 -1800 NTB 

3 1780 -1800 NTB 

3 1797 -1950 NTB-NTC 

3 1797 -1814 NTB 

2 1797 -1809 NTB 

4 1800 -1900 NTB-NTC 

6 1800 -1865 NTB-NTC 

10 1800 -1850 NTB 

1 1802 -1814 NTB 

1 1814  NTB 

1 1814 -1817 NTB 

1 1823 -1950 NTB-NTC 

1 1823 -1925 NTB-NTC 

1 1823 -1898 NTB-NTC 

5 1840 -1875 NTB-NTC 

35 1840 -1865 NTB-NTC 

1 1849  NTB 

 

onderzoekscode SomVanaantal periode (datering) 

WSVB09 2 IJZL-ROMVA 

WSVB09 381 LME 

WSVB09 31 LMEA 

WSVB09 457 LMEB 

WSVB09 35 LMEB-NTA 

WSVB09 33 NTA 

WSVB09 18 NTA-NTB 

WSVB09 59 NTB 

WSVB09 57 NTB-NTC 

WSVB09 1 VME 

WSVB09 11 VMEC 

WSVB09 8 VMEC-LMEA 

WSVB09 12 VMEC-VMED 

WSVB09 3 VMED 

WSVB09 45 VMED-LMEA 

WSVB09 159 XXX 

 

 

 

 

SomVanaantal periode (datering) baksel 

2 IJZL-ROMVA terpaardewerk 

357 LME kogelpotaardewerk 
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SomVanaantal periode (datering) baksel 

19 LME blauwgrijs aardewerk (Paffrath aardewerk) 

1 LME Pingsdorf-type keramiek 

1 LME roodbakkend aardewerk 

3 LME roodbakkend aardewerk (hoogversierd) 

3 LMEA Pingsdorf-type keramiek 

23 LMEA steengoed 4 (proto-steengoed) 

5 LMEA Maaslands wit aardewerk 

112 LMEB kogelpotaardewerk 

17 LMEB roodbakkend aardewerk 

87 LMEB steengoed 1 (zonder glazuur/engobe) 

167 LMEB steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

74 LMEB steengoed 5 (bijna-steengoed) 

8 LMEB-NTA roodbakkend aardewerk 

4 LMEB-NTA steengoed 1 (zonder glazuur/engobe) 

23 LMEB-NTA steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

10 NTA roodbakkend aardewerk 

16 NTA steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

5 NTA witbakkend aardewerk 

2 NTA Werra aardewerk 

1 NTA-NTB grijsbakkend aardewerk 

1 NTA-NTB roodbakkend aardewerk 

11 NTA-NTB steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

5 NTA-NTB witbakkend aardewerk 

2 NTB faience uit de Nederlanden 

12 NTB majolica uit de Nederlanden 

21 NTB roodbakkend aardewerk 

5 NTB steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

19 NTB pijpaarde 

2 NTB-NTC grijsbakkend aardewerk 

5 NTB-NTC majolica uit de Nederlanden 

25 NTB-NTC roodbakkend aardewerk 

4 NTB-NTC steengoed 2 (met glazuur/engobe) 

15 NTB-NTC witbakkend aardewerk 

6 NTB-NTC pijpaarde 

1 VME kogelpotaardewerk 

1 VMEC Badorf-type keramiek 

4 VMEC Mayen-type keramiek 

1 VMEC Gittermuster-type aardewerk 

5 VMEC Badorf-/ Walberberg-type keramiek 

8 VMEC-LMEA kogelpotaardewerk 

2 VMEC-VMED Badorf-type keramiek 

9 VMEC-VMED kogelpotaardewerk 

1 VMEC-VMED Badorf-/ Walberberg-type keramiek 

1 VMED kogelpotaardewerk 

2 VMED Pingsdorf-type keramiek 

1 VMED-LMEA kogelpotaardewerk 

43 VMED-LMEA Pingsdorf-type keramiek 

1 VMED-LMEA Badorf-/ Walberberg-type keramiek 
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SomVanaantal periode (datering) baksel 

2 XXX indetermineerbaar 

2 XXX Europees porselein 

154 XXX kogelpotaardewerk 

1 XXX Aziatisch porselein? 

 
 


