
26 juni 2014, pag. 18

Stokoud houtsnijwerk
op open dag bij Sneek

O
ERWIN BOERS

Het is zeker
mogelijk dat de
Friezen hier zout
hebben gewonnen

Archeologen hebben bij Sneek een bijna gave houten schaal
met houtsnijwerk uit de late IJzertijd gevonden.

Onderzoekers van de Rijks-
universiteit Groningen
zijn al weken aan het werk
om een veenterpje uit het

begin van de jaartelling bloot te leg-
gen. Komende zaterdag houden zij
open dag. Dan zal ook de zeldzame
armband te zien zijn, die veel stof
deed opwaaien.

Houten voorwerpen vergaan snel
als ze in de bodem terechtkomen. De
gevonden schaal zat echter in een
mestrijke laag, die de verrotting
tweeduizend jaar wist tegen te hou-
den. ,,De trog is waarschijnlijk ge-
bruikt om iets op te dienen’’, ver-
moedt opgravingsleider Marco Bak-
ker, maar hij oppert ook een functie
bij een heidens ritueel.

Het terpje is vanaf de eerste eeuw
voor Christus enkele generaties be-
woond geweest. Daarna vertrokken
de bewoners, vermoedelijk vanwege
overspoeling door de zee. Daarna is
er iets bijzonders gebeurd: er werd
veen afgegraven, maar dan alleen de
bovenste laag.

De top van het overspoelde veen
was destijds rijk aan zeezout, een ge-
wilde stof in het Romeinse rijk. Zou-
den de Friezen hier zout gewonnen
hebben? ,,Dat is zeker mogelijk’’,
zegt Bakker. Weer iets later in de Ro-
meinse tijd is de terp opnieuw als
woonplek in gebruik gekomen.

De moeizame bewoningsgeschie-
denis op de rand van het veen is voor
Bakker onderwerp van langdurig on-
derzoek. Hij wil bijvoorbeeld weten
of de eerste bewoners hier gerst ver-
bouwden. Dat vergde veenontgin-
ning, die weer tot verzakking zal
hebben geleid. Overstromingen wa-
ren daarna onvermijdelijk.

Veenterpjes zijn vrij onbekend in
de archeologie, maar alleen al ten
noorden van Sneek moet een fors
aantal van deze heuveltjes hebben
gelegen. Ze zijn nu onzichtbaar in
het landschap, maar bij de stadsuit-
breiding moet er wel op gelet wor-
den.

Het onderzoek heeft een groot
aantal potscherven en runderbotten
opgeleverd, evenals een stukje men-
senschedel, een hondenschedeltje
en zware palen van een huis. Bezoe-
kers zijn zaterdag welkom aan de Ivi-
ge Leane 24, tussen 10 en 15 uur. Van-
wege de verwachte drukte wordt ge-
adviseerd om langs deze laan te par-
keren en over het boerderij-erf naar
het achterliggende weiland te lopen.

Marco Bakker toont de met houtsnijwerk versierde schaal, die 2000 jaar in
de bodem bij Sneek bewaard is gebleven. FOTO LC/ERWIN BOERS


