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1 Het verhaal van Hallum – Terpen- en Wierdenland

Samen met de bewoners uit de waddenregio het verhaal van het terpen- en wierdenland boven 
water halen, zichtbaar maken in de dorpen, beleefbaar maken en benutten voor het daadwerke-
lijk verbeteren van de kwaliteit van de terp- en wierdedorpen zelf. Dit is een van de belangrijkste 
doelen van het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling (verder Terpen- en 
Wierdenland). In dit doel schuilt tevens een van de uitdagingen van het project. Wat is het verhaal 
eigenlijk? En hoe is dit verhaal weer te beleven?

In dit Verhaal van Hallum wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Daarnaast wordt 
een handreiking geboden om de resultaten in te zetten bij toekomstige ingrepen in de ruimtelijke 
ordening.

Hoofdstuk 2 vertelt het verhaal van Hallum. Hier wordt een samenvatting gegeven van de resul-
taten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. In de bijlagen vindt u het totale 
overzicht van de resultaten van het landschaps-historisch en archeologisch onderzoek. 
Dit onderzoek vormt het startpunt voor de maatregelen die in elk dorp mogelijk zijn. 
In Hoofdstuk 3 wordt de huidige structuur van het dorp – zowel ruimtelijk als sociaal – besproken. 
Hoofdstuk 4 analyseert waar de wensen van de bewoners en de onderzoeksresultaten elkaar ver-
sterken en aanvullen. Hier worden ook handreikingen gedaan voor toekomstige ontwikkelingen 
in het dorp. In hoofdstuk 5 staan de maatregelen op kaart. De uitgevoerde maatregelen worden 
besproken in hoofdstuk 6.
 

1 Inleiding
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2 Het verhaal van Hallum
Op basis van landschaps-historisch onderzoek zijn voor alle deelnemende terp- en wierdedorpen 
dorpsgebieden gedefinieerd. Deze vallen allemaal samen met de oude parochiegrenzen.

Figuur 1: Ligging Hallum en begrenzing van het dorpsgebied

Het dorp Hallum ligt op ongeveer tien kilometer ten noorden van Leeuwarden in de aan terp-
dorpen rijke agrarische streek Noordelijk Oostergo. Hallum, gelegen in de gemeente Ferwer-
deradeel, maakt deel uit van de parallel langs de Waddenkust gelegen dorpenrij Stiens - Hallum 
- Marrum - Ferwerd -Blija - Holwerd -Ternaard. Hallum is als agrarische nederzetting ontstaan op 
een terp met een radiale verkavelingsstructuur. In de directe omgeving van de terp lagen enkele  
staten waarvan in een geval het stateterrein nog herkenbaar is: de Goslingastate.

Opgravingen door het ARC archeologie in 2006 leverden veel informatie op over de geschiedenis 
van het dorp Hallum. Zo bleek de dorpsterp archeologisch zeer waardevol en werd meer duidelijk 
over de eerste middeleeuwse bewoners van Hallum. Maar klaar zijn de onderzoekers nog niet. 
Doel is de opgravingen op korte termijn te voltooien. Het archeologisch onderzoek dat in het 
kader van het project Terpen- en Wierdenland wordt uitgevoerd, is hier een onderdeel van.

Terp op grote kwelderwal
De terp van Hallum ligt op de grote doorgaande kwelderwal van het vroegere Oostergo. De 
opgeworpen hoogte is nog duidelijk zichtbaar, en bijna volledig bebouwd. Naast de terp zijn ver-
schillende andere archeologische vindplaatsen aan te wijzen. Waaronder stins- en stateterreinen 
en de locatie van een vermoedelijk vroegmiddeleeuws grafveld.

Dorp van belang
Dat Hallum een belangrijke functie had in de late Middeleeuwen en vroeg moderne tijd, blijkt 
uit de historische dorpsstructuur. Deze kent niet alleen een kerk met kerkbuurt, maar ook een 
dubbele buurt langs een gedempte haven en een opvallend groot aantal  staten in de directe om-
geving. Ook het klooster Mariëngaarde, waaraan Frederik (Freerk) van Hallum verbonden was, 
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is noemenswaardig. Deze plek heeft in het verleden nog lange tijd als bedevaartsoord bekend 
gestaan. 

Figuur 2: Begrenzing beschermd dorpsgezicht Hallum 

Op 23 oktober 1991 tekende de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
Hedy d’Ancona het besluit waarmee dit deel van Hallum een beschermd dorpsgezicht werd. Ge-
noeg aanleidingen om Hallum beter te leren kennen en genoeg kansen om de geschiedenis weer 
voor het voetlicht te plaatsen.

1 Hoofdlijnen van het landschaps-historisch onderzoek

Natuurlijk landschap en het ontstaan van terpen
Het landschap rondom Hallum is in de afgelopen 10.000 jaar veranderd van een open dekzand-
landschap met permanent bevroren ondergrond naar een in cultuur gebracht zeekleilandschap 
met blokvormige verkaveling, polders, dijken, restanten van terpen, vaarten en wegen. Na de 
laatste ijstijd werd het gebied in de loop van duizenden jaren steeds natter door het afsmelten 
van het landijs boven Denemarken, waardoor de zeespiegel ging stijgen. De kustlijn schoof daar-
door steeds verder op naar het zuiden. Op het zand ontstond veen. Dit veen werd op den duur 
weggevaagd of overspoeld met een dikke laag wadzand en zeeklei.

Rond ongeveer 2500 v.Chr. had de kustlijn haar meest zuidelijke punt bereikt. Vanaf dat moment 
waren de rollen tussen zee en land omgedraaid. De zeespiegelstijging nam steeds verder af, 
terwijl de aanvoer van sediment gewoon doorging. In een paar duizend jaar tijd raakte het hele 
gebied opgevuld met mariene sedimenten (zand en klei). De kalkrijke, humeuze oude zeeklei 
werd langs de toenmalige kustlijn afgezet, terwijl de veengroei in het achterland doorging. Op de 
plekken waar de oude zeeklei werd afgezet, ontstond een getijdenbekken met zandplaten die bij 
voldoende opslibbing niet meer onder water raakten tijdens vloed.

Langs diepe geulen ontstonden oevers van zandig materiaal. Ook langs de kust ontstonden 
zandige ruggen, de zogenaamde kwelderwallen. De van nature hoger gelegen terreinen werden 
door pionierende boeren uit Drenthe en Noord-Duitsland rond 600 v.Chr. geschikt geacht voor 
bewoning. De vroegste sporen van bewoning in het gebied rond Hallum dateren uit het begin van 
de jaartelling en mogelijk al uit de Midden IJzertijd. Veel terpen in het buitengebied van Hallum 
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zijn in het begin van de twintigste eeuw volledig afgegraven vanwege de vruchtbare terpaarde. 
Zo niet de dorpsterp. Deze grotendeels radiair verkavelde terp is in ieder geval al zo’n tweedui-
zend jaar bewoond geweest. 

 De radiaire verkaveling is ontstaan op het moment dat de boerderijen van de terp afschoven, 
zodat het hoger gelegen terrein gebruikt kon worden voor akkerbouw (+/-900-1200 na Christus). 
Deze verkaveling is dus secundair. De terp werd in deze periode verder opgehoogd voor agrari-
sche activiteiten. Naargelang de terp hoger werd, ontstond er behoefte aan afwatering van de 
akkergronden. Daarvoor werd er een aantal sloten gegraven die het westelijke, noordelijke en 
oostelijke deel van de terp in een aantal ‘ taartpunten’ verdeelden. 

Figuur 3: Verkaveling van de terp.

De blokvormige structuur aan de zuidzijde van de terp is ontstaan met de aanleg van het eerste 
buurtje (1, 1a), en volgde na de aanleg van de kerk (k) rond 1100. Haaks op dit buurtje ontstond 
een tweede buurtje (2, 2a) met toegang tot het water. Het derde buurtje (3) stamt uit een latere 
periode. Met de rode ovalen zijn de kernterp uit de IJzertijd/Romeinse Tijd en de terpuitbreidin-
gen in de volksverhuizingstijd en Karolingische periode aangegeven.

Dijken en polders
De eerste dijken waren vaak niet hoger dan anderhalve meter. De oudste dijk bij Hallum zal rond 
1100 zijn aangelegd. De dijk vormde de voortzetting van de eerste dijken in Dongeradeel en sloot 
richting het zuiden aan op de Middelzeedijk van Stiens richting Leeuwarden. Iets ten westen van 
de oude dijk werd in de dertiende eeuw de Vijfhuisterdijk opgeworpen. De kwelders daarachter 
werden in het begin van de 16de eeuw ingepolderd met de aanleg van de Monnikebildtdijk. Ten 
noorden van deze dijk lagen kwelders die in het jaar 1600 bedijkt werden. Door deze ingreep 
ontstond de Monnikebildtpolder. Het klooster was toen al opgeheven. 
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Figuur 4: Overzicht van de bedijkingen rond Hallum

De verdere inpoldering van de hoog opgeslibde kwelders ten noordwesten van Hallum heeft zich 
tot aan het begin van de twintigste eeuw doorgezet. De jongste zeewerende dijk werd in 1754 
aangelegd, nadat er in 1715 al een stuk kwelder ten noorden van de Nieuwe Bildtdijk definitief 
aan de zee werd onttrokken. Het uitgestrekte gebied daarachter staat bekend als Noord-Fries-
land Buitendijks, dat dus deels achter een dijk van 1715, 1754 en een 13de eeuwse dijk ligt. Het is 
het grootste kwelderrestant van Nederland. 

Stinzen 
Wanneer er binnen de samenleving in en rondom Hallum voor het eerst een bovenlaag tot 
ontwikkeling kwam die zich kon onderscheiden in macht en bezit is niet te zeggen. Deze voor-
aanstaande families waren in het bezit van grote stukken land en konden zich terugtrekken in 
stinzen. Dat waren gebouwen van steen die in tijden van nood gemakkelijk verdedigd konden 
worden. Een stins werd in eerste instantie voor defensieve doeleinden gebouwd, maar veel 
stinzen hebben zich in een latere periode ontwikkeld tot woonhuis. Archeologisch zijn er in de 
buurt van Hallum nog een aantal van deze stinzen aan te wijzen, namelijk te Marckla en op On-
dersmaburen. Daarnaast worden er in bronnen die ons een beeld geven van de 12e en 13e eeuw 
een aantal families genoemd die vermoedelijk een stins hebben gehad. Het zijn de Goslinga’s, de 
Ricnatha’s en de Baldinga’s. Op de grietenijkaart van Schotanus uit 1718 worden nog een aantal 
stinswieren genoemd. Op deze heuveltjes stonden vermoedelijk nog vóór 1400 stenen torens 
die door de families Donia en Walta als vluchtplaats gebruikt konden worden. Volgens deze kaart 
hebben er ter hoogte van Hallumerhoek en bij Ondersmaburen ook stinzen gestaan. Verder kun-
nen nog genoemd worden de huizen Offinga, Sythiema en Jayema. Ze kunnen worden opgevat 
als 15e eeuwse hoofdelingenposities. Na 1500 ontwikkelden Feitsma, Gerbrada en Sigerda zich 
als adellijke   staten.
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Figuur 5: Op de kaart uit 1718 van Schotanus, zijn de vele   staten en stinzen goed zichtbaar. 
Ook opvallend zijn de vele eendenkooien

Ontwikkeling van de bebouwing op de terp
De ontwikkeling van het dorp is erg goed te volgen vanaf het jaar 1718. Uit dat jaar stamt de 
eerste kaart waarop de bebouwing op de dorpsterp duidelijk staat afgebeeld. We zien op deze 
kaart onder andere de oudste buurtjes ten zuiden van de kerk. De kerk zelf staat afgebeeld met 
een zadeldaktoren. Ten noorden van de kerk biedt de terpflank plaats voor een aantal vrijstaande 
huizen of boerderijen. In het jaar 1718 waren alle drie stategebouwen rondom en op de terp nog 
aanwezig. De laanverbinding tussen de ringweg en de Sytjemastate wordt op deze kaart mooi 
afgebeeld. Rond 1832 is de noordoostelijke flank van de terp onbebouwd. De open delen van de 
terp zijn in gebruik als boomgaard of tuin. Fruit speelt ook een andere rol in de geschiedenis van 
Hallum. De enige Friese peer, de Hallemine Bonne, is in de omgeving van Hallum gekweekt. De 
peer is jarenlang verloren gewaand, maar recent hebben experts de peer weer gevonden. 
In een krappe 200 jaar tijd raakte de terp volledig bebouwd. De boomgaarden en tuinen zijn 
verdwenen. In het gebied rondom de terp maakten weilanden en akkers plaats voor dorpsuitbrei-
ding. Van de drie stinsterreinen is alleen Goslingastate nog als zodanig te herkennen omdat het 
omgrachte terrein hier bewaard is gebleven.
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Figuur 6: Overzicht ontwikkeling van Hallum tussen 1830 en 1990
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2 Hoofdlijnen archeologisch onderzoek

Hallum is een van de grote dorpsterpen langs de oorspronkelijke westkust van Oostergo. De 
vroegste sporen van bewoning in het gebied rond Hallum dateren uit het begin van de jaartelling, 
maar vroegere vondsten doen vermoeden dat dit gebied al in de ijzertijd af en toe werd bezocht. 
Rond 500 v.Chr. maakte de locatie van Hallum nog deel uit van de Waddenzee, aan de oostzijde 
van een getijdegeulsysteem dat tot in het binnenland van Friesland liep, de latere Middelzee. Tus-
sen 600 en 500 v.Chr. verlandde dit systeem en ging het wad over in kwelder, aansluitend op het 
achterliggende kweldergebied. Gedurende de eeuwen voor het begin van de jaartelling breidde 
de kustlijn zich zeewaarts uit. Er ontstond een smalle kwelderwal langs de kustlijn die via geulen 
goed toegankelijk was en in open verbinding stond met de Waddenzee. De eerste bewoners van 
Hallum vestigden zich op net achter deze kwelderwal, op kleine huisterpjes. Al rond 300 n.Chr. 
wordt de terp verlaten. In de vierde eeuw was het terpengebied, en ook de terp van Hallum, 
onbewoond. 

In de 5e eeuw vestigden zich nieuwe bewoners in het terpengebied, immigranten uit het woon-
gebied van de Angelen en Saksen (de ‘Angelsaksen’). Aan vele vondsten uit Hallum en omgeving, 
zoals meegebrachte sieraden en schoenen, zijn de nieuwkomers goed herkenbaar. In 2007 vond 
archeologisch onderzoek plaats ten westen van de kerk, voorafgaand aan de bouw van een par-
keergarage. Die opgraving bracht nieuwe gegevens aan het licht over deze fascinerende periode: 
de volksverhuizingstijd (ca. 350-550 na Chr.). Zo werden de resten van een aantal zodenhuizen 
opgegraven. Het jongste woonerf binnen het opgegraven terrein was tot in de 9e eeuw bewoond; 
daarna werd dit deel van de terp verlaten. De vondst van twee bronzen dierkoppen uit Jousum-
buren, een terp op loopafstand van Hallum, getuigt van de noordelijke oriëntatie van de ‘nieuwe 
Friezen’ in de 6e en 7e eeuw: beide koppen hoorden oorspronkelijk bij een zogenaamde Vendel-
helm, een type helm dat in Scandinavië door de volgelingen van een regionale koning werd ge-
dragen. De terp van Hallum werd geleidelijk opgehoogd en in zuidwestelijke richting uitgebreid. 
Na de aanleg van zeedijken raakten ook de omliggende kwelders geleidelijk aan bewoond. 

1 Booronderzoek 2017
In 2017 werd over de volledige terp een boorraai gezet, om de opbouw van de terplagen in kaart 
te brengen. De 17 boringen, vaak in de tuinen van bewoners, vormen van zuidwest naar noord-
oost een 517 m lange raai. Het boorprofiel toont dat de dorpsterp in die richting een doorsnede 
heeft van ca. 450 m. De terplagen hebben een maximale dikte van ca. 4,8 m en reiken tot onder 
het huidige maaiveld rond de terp.

Het onderzoek toonde aan dat de terp is aangelegd op een kwelder die bestaat uit afwisselend 
zand- en kleilaagjes. De bovenkant van deze natuurlijke ondergrond bevindt zich op ca. 0,05 m 
+NAP. De terplagen bestaan deels uit plaggenophogingen, waarvoor kwelderplagen uit de directe 
omgeving van de terp zijn aangevoerd, en deels uit sterk humeuze lagen die grotendeels bestaan 
uit mest. Die mestlagen zijn vaak dikker dan 0,5 m, in één geval zelfs 1,1 m, en ongetwijfeld op-
zettelijk aangebracht als ophogingslagen. De mest- en mestrijke lagen bevinden zich vooral in het 
onderste deel van de terp en maken deel uit van de vroegste woonpodia/huisterpen waarop men tij-
dens de eerste bewoningsfase van Hallum woonde. Ook de nieuwkomers in de volksverhuizingstijd 
gebruikten mest in hun woonpodia. Daarna volgde een meer geleidelijke ophoging met kleilagen.
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Figuur 7: Reconstructie van een Vendelhelm, gebaseerd op vondsten uit Hallum

De oudste goed dateerbare vondst uit de boringen dateert uit de Karolingische periode (8e-10e 
eeuw). Het gaat om een fragment kogelpotaardewerk dat met schelpgruis is gemagerd. De 
scherf komt uit de basis van het archeologische pakket in de zuidwestelijke flank van de terp en 
toont aan dat dat deel pas in de vroege middeleeuwen is opgeworpen. 

2 Proefsleuvenonderzoek 2017
Waarschijnlijk was de terp zelf in de late middeleeuwen vooral als akkerland in gebruik, totdat 
de huidige kerk vroeg in de 11e eeuw op het hoogste punt van de terp werd gebouwd en zuidelijk 
hiervan de eerste ‘buurten’ ontstonden. Over de ouderdom van de boerderijplaatsen die in de late 
middeleeuwen op de kwelder rondom Hallum verschijnen en vermoedelijk de opvolgers vormen 
van de woonerven die tot in de 10e of 11e eeuw op de terp zelf lagen, is nog weinig bekend. Aan-
genomen wordt dat ze teruggaan tot de periode rond 1100 n.Chr., het moment dat de zeeweren-
de dijken worden gebouwd die van het voormalige kweldergebied polders maken. Ook over de 
opbouw van deze boerderijplaatsen weten we nog weinig: zijn het huisterpen die in één keer zijn 
opgeworpen, of hebben deze plaatsen een langere geschiedenis van ophoging en uitbreiding? 

In de zomer van 2017 zijn twee werkputjes gegraven op het erf van de boerderijplaats ter hoogte 
van de Rondweg 1, direct ten noorden van de dorpsterp. Het onderzoek toonde aan dat deze 
huisterp net als de dorpsterp is aangelegd op de natuurlijke kwelder. De top van de kwelder vari-
eert van 0,1 m +NAP onder de huisterp tot 0,3 m +NAP in de randzone. Dat wijst op doorgaande 
overstromingen en opslibbing tijdens de bewoning van dit terpje. Er is een duidelijke fasering in 
het ophogingspakket herkenbaar, met zeker drie ophogingslagen. De oudste vondsten bestaan 
uit scherven van laat-middeleeuws kogelpotaardewerk en een scherf Pingsdorf-aardewerk uit de 
10e-12e eeuw. De overige vondsten zijn minder oud. Deze verhoogde huisplaats is dus niet in één 
keer opgeworpen, maar in verschillende fases in de loop van de late middeleeuwen en de Nieuwe 
tijd. De oudste ophogingsfase dateert uit de 10e-12e eeuw, de tijd dat de woonerven op de terp 
werden verlaten. Dat er tijdens de eerste bewoningsfase nog overstromingen plaatsvonden, 
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kan betekenen deze verhoogde huisplaats in gebruik werd genomen vóór de eerste dijk werd 
gebouwd, of dat de vroegste dijken nog geen volledige bescherming boden tegen overstroming. 

Figuur 8: Werkput 1 op het erf van Rondweg 1
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3 Het dorp anno nu
1 Ruimtelijke analyse

De dorpsstructuur van Hallum wordt gevormd door een samengestelde terpopbouw. De elemen-
ten van een radiale structuur zoals kerkring, buitenring en radiale paden zijn duidelijk herkenbaar. 
De structuur van het aanwezige borgterrein is minder duidelijk waar te nemen. De bebouwing is 
op de zuidelijke terphelft het meest intensief. De doorgaande weg Leeuwarden - Holwerd sluit 
aan de westzijde op de buitenring van de terp aan. De intensief bebouwde aansluiting op de 
kop van de Langebuorren vormt de dorpsentree. Binnen het dorp treft men woningen, winkels, 
bedrijfs- en opslagruimten en een tweetal kerken aan, alsmede enkele boerderijen als restant van 
de oorspronkelijk agrarische functie van de terp.

De noordelijke radiaal verkavelde terpflank is fragmentarisch bebouwd met willekeurig geo-
riënteerde nieuwbouw. Door het ontbreken van samenhang tussen de historisch ruimtelijke 
dorpsstructuur en deze autonome woonbebouwing is de herkenbare karakteristiek verstoort. 
De ringweg wordt minder sterk als eenheid ervaren doordat de samengestelde hoofdvorm deels 
concentrisch en deels rechthoekig is. Op de westelijke flank van de terp is de bebouwing gecon-
centreerd in de vorm van een zorgc0mplex met veel ruimte hieromheen. 

Ten westen van de bebouwde kom ligt het buurtschap Hallumerhoek. Dit cluster gebouwen ligt 
op een voormalige dijk waarlangs op regelmatige afstand bebouwing op huisterpen voorkomt, 
de huidige Hoge Herenweg/Mariëngaarderweg. 

De Hallumervaart en de haven, niet meer functioneel, respectievelijk gedempt, zijn in profiel en 
ruimtelijk karakter herkenbaar gebleven. De Gedempte Haven kent langs de zuidelijke rooilijn 
lage opslag- en bedrijfsruimten en enkele woningen. De noordzijde kent nagenoeg geen bebou-
wing. Langs de rooilijn worden hier de kavels vanaf de Langebuorren beëindigd. Enkele stegen 
verbinden de ruimte met de bijna anderhalve meter hoger gelegen Langebuorren. Van de voor-
malige stateterreinen op en rond de terp heeft alleen dat van de Goslingastate zijn oorspronkelij-
ke structuur behouden. Een rechthoekige ringgracht en waarbinnen een 19de-eeuwse boerderij 
ligt. Rond de terp zijn vooral aan de zuidzijde nieuwbouwwijken ontstaan, met duidelijk herken-
bare structuren. In het westen, over de Ljouwerterdyk, ligt een groot complex met fabriekshallen. 
De Ljouwerterdyk is wat infrastructuur betreft de meest dominante lijn in het landschap. Deze 
relatief nieuwe weg loopt ten westen van de bebouwing van Hallum en dient als scheiding tussen 
het dorp en het industrieterrein. Dwars op de Ljouwerterdyk ligt de Doniaweg richting het wes-
ten en in het oosten van Hallum vormt de Noordermiedweg de entree naar het dorp. 

Landschappelijk is het dorpsgebied van Hallum op te delen in een aantal elkaar opvolgende zo-
nes. Geheel westelijk ligt een deel buitendijks kwelderlandschap, gevolgd door jonge polders die 
overlopen in de kwelderwal. Hier vindt voornamelijk akkerbouw plaats. Boven op de kwelderwal 
ligt de bebouwing van Hallum. Daarna volgt de lager gelegen mieden. Komgronden die nu vooral 
als grasland in gebruik zijn. De Hallumertrekvaar ligt ten zuiden van het dorp loopt van de haven 
tot aan de Dokkermer Ee. Dit is de belangrijkste watergang in het dorpsgebied. Verder is de oude 
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opvaart naar Goslinga State nog goed herkenbaar. Opgaande begroeiing is buiten de dorpskern 
en erven niet aanwezig, met uitzondering van een tweetal kooibosjes. 

2 Sociale analyse

Hallum is een middelgroot dorp waar in 2015 bijna 3000 inwoners geregistreerd stonden. Net als 
andere dorpen in de kuststreek zijn er de laatste jaren veel voorzieningen uit het dorp verdwe-
nen. Veel winkels staan leeg en enkele jaren geleden is ook de bibliotheek gesloten. Wel is er een 
uitgebreid sportcomplex, een openluchtzwembad en een multifunctioneel centrum waar veel 
georganiseerd wordt. Het dorp kent een actieve dorpsbelangenvereniging die veel organiseert in 
Hallum. Zo is in 2015 de dorpsvisie ‘Hallum 2025’ gereedgekomen. Deze is door dorpsbelangen 
samen met bewoners opgesteld. Werkgelegenheid wordt voor een groot deel gegenereerd door 
de drie grote koekjes fabrieken. Verder bestaat de beroepsbevolking vooral uit landbouwers en 
forensen. Er zijn twee basisscholen in Hallum.

Een van de belangrijkste bewonersinitiatieven in Hallum is het project Bruisend Hart Hallum. Om 
ervoor te zorgen dat Hallum leefbaar en aantrekkelijk blijft, willen de Hallumers de sportvoor-
zieningen bundelen in een nieuw te bouwen complex. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Het project Bruisend Hart van Hallum wordt zeer breed gedragen en richt zich specifiek op de 
leefbaarheid van Hallum en omstreken. In deze nieuwe constructie hebben de voetbal-, kaatsver-
eniging, het zwembadbestuur en de beheerstichting MFC It Trefpunt de handen ineen geslagen. 
Het idee komt voort uit de dorpsvisie Hallum 2025.

Tijdens de voorbereidingen van dit plan van aanpak is gebleken dat de doorsnee inwoner van Hal-
lum geen bijzondere band heeft met de Terp. De terp is een onderdeel van het dorp en zo wordt 
het ook ervaren. De terp, en de geschiedenis die hieraan verbonden is, speelt een minimale rol in 
het leven van de doorsnee bewoner. Daarbij wordt ook aangegeven dat een deel van de wonin-
gen op de terp al lange tijd leegstaan en dat er sinds het vertrek van een deel van middenstand 
het woonklimaat op de terp achteruit gaat. Hier tegenover staat dat Hallum een aantal zeer 
bevlogen amateur historici/archeologen kent. Deze groep mensen houdt zich juist zeer intensief 
bezig met de geschiedenis van Hallum en is gedurende het project van niet te onderschatten 
waarde gebleken. Het is ook deze groep mensen die zich hard maken om de historie van Hallum 
een plek te geven in het project Bruisend Hart Hallum. 

Leeftijdsgroep Aantal
0 tot 15 jaar 550
16 tot 25 jaar 280
26 tot 45 jaar 670
46 tot 65 jaar 815
66 jaar of ouder 410

Totaal 2725 
 
Bevolkingsopbouw Hallum e.o. in 2015
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3 Kernkwaliteiten Hallum

Op basis van het archeologisch- en landschapshistorisch onderzoek en de ruimtelijke analyse 
wordt in deze paragraaf gekeken naar de ruimtelijke kwaliteiten die voor Hallum kenmerkend 
zijn. Bij ingrepen in de openbare ruimte verdient het aanbeveling om deze waarde te behouden 
en waar mogelijk te versterken. Deze kernkwaliteiten vormen een rechtstreekse verbinding met 
het ontstaan van Hallum en zijn als het ware het DNA van het dorp. Het zwaartepunt ligt hierbij 
op de terp en de directe omgeving. 

Figuur 9: Overzicht van het Cultuurhistorisch DNA van Hallum

Tot circa halverwege de twintigste eeuw was Hallum niet veel groter dan de bebouwing op de 
terp en langs de haven. Pas na 1950 is het dorp in rap tempo uitgebreid. De uitbreidingen hebben 
hun eigen ruimtelijke kenmerken, maar het ontbreekt aan een relatie met het onderliggende 
landschap. Omdat de grootste vernieuwing in Hallum zich buiten de terp afspeelde, is er op de 
terp weinig veranderd. Dit is een van de redenen waarom er in 1991 besloten is om dit deel van 
Hallum aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

In het dorp Hallum is de dorpsstructuur met de radiale terpopbouw van grote waarde. Het 
ensemble van de kerkring, radiale paden, ringweg en enige kenmerkende bebouwing is zeld-
zaam en nog goed herkenbaar. Hierbij horen ook de buurtjes van de Lange- en Hegebuorren. De 
kerkring met de kerk en het kerkhof is zeer kenmerkend. Van het kerkhof zijn de verbindingen 
naar de voormalige Offingaburg en Sythemastate nog aanwezig. 

Aan de noordkant van de terp is de harmonie tussen terp en bebouwing verstoort door de afwij-
kende vorm en oriëntatie van de woningen. 
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Buiten de rondweg is aan de zuidoostzijde het terrein van de voormalige Goslingastate goed 
herkenbaar door de nagenoeg volledig intacte omgrachting. Dit stateterrein is als enige herken-
bare stateterrein in Hallum overgebleven. Andere stateterreinen zijn als naam bewaard gebleven 
in Hallum. Denk bijvoorbeeld aan de Offingaburg. Rond Hallum heeft een grote concentratie   
staten gelegen en de nu nog zichtbare restanten zijn belangrijk om de ontwikkeling van Hallum 
leesbaar te houden. 

De Hallumervaart, de Hallumerhoekstervaart, de haven en de gedepte haven zijn in profiel en 
ruimtelijk karakter nog herkenbaar aanwezig. Bij de gedempte haven is aan de noordkade vooral 
de grillige achtergevellijn van de bebouwing aan de Langebuorren kenmerkend. Ook een tweetal 
stegen die de ruimte met de veel hoger gelegen Langebuorren verbinden zijn hier karakteristiek. 
Naast de Hallumervaart is de voormalige opvaart naar Goslingastate nog aanwezig. Hoewel de 
vaart rond 1980 op plaatsen in verbreed, is het nog een geheel en loopt de vaart tot aan de gracht 
van het voormalige Goslingastate. 

Ten zuiden van de bebouwde kom liggen de Hallumermieden. Ondanks een eerdere ruilverka-
veling zijn er nog vrij veel sporen uit het verleden zichtbaar. Kenmerkend zijn de depressies van 
vergraven terpen, eendenkooien en relicten van oude verkavelingspatronen. 

Ten noorden van de bebouwde kom liggen de jonge polders. Kenmerkend in deze streek is de as 
Hoge Herenweg/Mariëngaarderweg. Langs deze (voormalige) dijk komen nog regelmatig kleine 
huisterpen voor.

Figuur 10: uitsnede van de hoogtekaart van Nederland. De Terp van Hallum is duidelijk zichtbaar. 
Links de Hoge Hereweg en rechts de laagtes van vergraven terpen.
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4 Naar een plan van aanpak
1 Samen met de dorpsbewoners

De aanpak van het project Terpen- en Wierdenland wordt voor de eerste keer uitgevoerd en kent 
het karakter van een pilot. Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook de tussentijd-
se evaluatie van de gekozen methodes. Vooral voor de dorpsgerichte aanpak blijkt dat er veel 
maatwerk bij komt kijken om de aanpak af te stemmen op de deelnemende dorpen. Hallum heeft 
een relatief hoog inwoneraantal en om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken is de 
dorpsgerichte aanpak aangepast op de situatie in Hallum. 

Terpencentrum
Na een algemene informatie avond is samen met Nynke-Rixt Jukema (architect) een tijdelijk 
‘terpencentrum’ ingericht in de leegstaande bibliotheek van Hallum. Na de opening door burge-
meester Van den Berg konden bewoners elke woensdag terecht om een tentoonstelling van ar-
cheologische vondsten uit Hallum te bekijken. Veel van deze vondsten waren afkomstig van ama-
teur archeologen uit het dorp, maar mensen konden eigen vondsten 
ook meenemen tijdens een soort ‘Kunst en Kitsch’ voor archeologie. 
De vondsten waren gedurende de openstelling van het terpencen-
trum te bewonderen. Daarnaast diende het terpencentrum ook als 
projectlocatie in Hallum. Mensen konden binnenlopen en helpen 
met het archeologisch- en/of landschapshistorisch onderzoek. Er 
zijn vele historische foto’s gedigitaliseerd en interviews gehouden 
met bewoners die hun hele leven al in of om Hallum hebben geleefd. 
Hierbij kwamen interessante verhalen naar boven die in het onder-
zoek meegenomen zijn. 

Figuur 11: Burgemeester Van den Berg 
opent het terpencentrum

  Workshops
Om bewoners de kans te geven om ideeën aan te dragen voor het versterken van de historie van 
Hallum zijn een drietal workshops georganiseerd. Eén voor basisschool kinderen en twee voor 
volwassenen. Na korte presentatie over de ontwikkeling van Hallum kon men op een creatieve 
manier kansen en knelpunten aangeven. Doormiddel van huis-aan-huis reclame zijn mensen hier-
voor uitgenodigd. In totaal hebben circa 50 mensen deelgenomen aan deze workshops.

De resultaten van deze workshops zijn samen met de resultaten van het landschapshistorisch 
onderzoek door Nynke-Rixt Jukema vertaald naar een lijst van wensen. Tijdens de officiële slui-
ting van het tijdelijke terpencentrum zijn de resultaten gepresenteerd. In de onderstaande tekst 
worden de resultaten van deze aanpak samengevat. 
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Figuur 12: Amateurarcheoloog Tjamme Valk poseert bij zijn vondsten voor de pers

Figuur 13: Bewoners bij een van de workshops in het tijdelijke Terpencentrum in Hallum

Resultaat
Uiteindelijk hebben circa 500 mensen het terpencentrum in Hallum bezocht. Vooral tijdens de 
opening en sluiting was de belangstelling groot. Door het organiseren van velerlei activiteiten is 
een grote groep mensen in aanraking gekomen met de ontstaansgeschiedenis van Hallum. Dit 
naast de input voor het plan van aanpak ook geleid tot andere initiatieven, zoals een burendag 
om meer groen in de tuinen op de terp te planten.

De vitrines die zijn gebruikt in het terpencentrum zijn na de sluiting verhuisd naar het naastge-
legen MFC ‘It Trefpunt’. Daar worden ze gebruikt voor tentoonstellingen. In de eerste tentoon-
stelling staat de geschiedenis van Hallum centraal. Daarnaast zijn er initiatieven opgezet om het 
particuliere groen op de terp te versterken en terug te brengen naar een historische situatie. Ook 
wordt er gezocht naar mogelijkheden voor een permanent archeologisch centrum in Hallum, al 
dan niet in combinatie met het project Bruisend Hart Hallum.
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2 Kansen en knelpunten

Tijdens de workshops was er voor de bewoners gelegenheid om aan te geven wat de kansen 
en knelpunten zijn in Hallum en welke mogelijkheden zij zien om hier binnen de kaders van het 
project Terpen- en Wierdenland een handen en voeten aan te geven. De reacties van de bewoners 
waren zeer divers, maar wel in een aantal categorieën op te delen. Het resultaat is in de onder-
staande tabel samengevat. In de bijlage 3 is het totale overzicht van feedback opgenomen. 

Figuur 14: Samenvatting van de inbreng van de bewoners van Hallum

3 Mogelijkheden

De resultaten van het onderzoek en het proces met de bewoners van Hallum zijn input geweest 
voor een aantal mogelijkheden om de geschiedenis van Hallum meer in het voetlicht te plaatsen. 
Het is niet mogelijk om alle maatregelen uit te voeren tijdens het project Terpen- en Wierden-
land. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheden die binnen dit project zijn 
uitwerkt en uitgevoerd. De mogelijkheden die op dit moment niet opgepakt konden worden, zijn 
als aanbeveling opgenomen voor mogelijke toekomstige uitwerking.

Het dorpsgebied van Hallum is meer dan alleen de bebouwde kom. Het omringende landschap 
heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het dorp. Toch richten we ons bij de 
mogelijkheden tot het versterken van de beleving van de Hallumer geschiedenis tot de oude kern 
van het dorp. Hier komen de kernkwaliteiten van Hallum samen met de kansen en knelpunten die 
tijdens het proces met de dorpsbewoners zijn geïnventariseerd. 

Zoals geschetst in het onderzoek naar de geschiedenis van Hallum, is het dorp vanaf de eerste 
bewo ning op de terp tot 1970 relatief kleinschalig geweest. De ‘oervorm’ van Hallum waarin de terp, 
de twee buurtjes en de haven het dorp vormen is al in een vroege periode ontstaan. Na 1950 zijn de 
eerste uitbreidingen gerealiseerd en tussen 1970 en 1990 volgen er meer. Het is in deze periode ge-
weest dat dat de nieuwbouw het karakter van het dorp drastisch heeft veranderd. Het oude Hallum 
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is grotendeels blijven bestaan, maar gaat op in het moderne Hallum. Hiermee is ook de herkenbaar-
heid afgenomen. 

Zowel uit het onderzoek als uit de wensen van de bewoners blijkt dat de terp met de bijbehoren-
de buurtjes een bijzondere (cultuurhistorische) waarde hebben. Toch is de buurt door de jaren 
heen achteruit gegaan. De middenstand is vertrokken en er staan enkele beeldbepalende panden 
al lange tijd leeg en het nodige aan groen verdwenen. Vanuit het onderzoek en de resultaten van 
het proces met dorpsbewoners, zien we de onderstaande mogelijkheden om de aanwezige waar-
den van de terp en de directie omgeving zichtbaar te maken.

Trots op de terp
Om het verhaal van Hallum te kunnen vertellen is het nodig om de ruimtelijke samenhang van de 
terp en bijbehorende structuren terug te brengen en te onderscheiden van het moderne Hallum. 
Door gebruik van bestrating, verlichting en beplanting is het mogelijk een eenheid te creëren die 
de dorpsstructuur voor bewoners en bezoekers verduidelijkt. 

Een concreet voorbeeld is het plaatsen van een haag rond het kerkhof. Deze beplanting was hier 
ooit aanwezig en staat genoemd als karakteristiek groen in de toelichting op het besluit tot aan-
wijzing beschermd dorpsgezicht. Na 1991 is de haag verdwenen. Door de haag terug te brengen, 
wordt dit onderdeel van het beschermde dorpsgezicht hersteld en dragen we bij aan een wens 
van de bewoners voor meer groen op de terp. Daarnaast willen we samen met bewoners van 
de terp, de historische geveltuintjes te herstellen. Deze kleine tuintjes waren vroeger onderdeel 
van het straatbeeld in de buurtjes. Door de jaren heen zijn deze karakteristieke tuintjes uit het 
straatbeeld verdwenen. Door alle omwonende een keuze te bieden uit een aantal mogelijkheden, 
wordt gestuurd op een eindbeeld waarin de structuur van de terp wordt versterkt doormiddel 
van groen. De uitvoering van het planten kan worden gedaan op een gezamenlijke plantdag die 
georganiseerd wordt in samenwerking met Dorpsbelangen. 

Figuur 15: Deze foto uit 1975 dient als referentie voor het herplanten van de haag. 
(foto: A.J. van der Wal)
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Het accentueren van de terpstructuur is ook mogelijk door door middel van bestrating, met 
name van de rondweg naar de terp. Door een eenheid te krijgen in het gebruikte materiaal en de 
bestratingsmethode, wordt de visuele verbinding versterkt door een fysieke maatregel. Door dit 
voor alle straten en stegen te doen die deel uit maken van het oude Hallum, wordt de eenheid 
van dit historisch centrum versterkt.

Ook zijn er mogelijkheden om doormiddel van fruitbomen het historische centrum aan te kleden. 
Uit onderzoek blijkt dat voor lange tijd boomgaarden op en rond te terp waren. Daarnaast is er 
in de omgeving van Hallum ooit een perensoort ontwikkeld, de Hallemine Bonne. In de achttien-
de eeuw beschrijft de vermaarde fruitkenner Herman Knoop deze perensoort, welke de enige 
perensoort uit Friesland is. De Hallemine Bonne is heel lang verloren gewaand, maar tijdens het 
project is door inspanning van verschillende partijen de peer waarschijnlijk weer gevonden1 . Een 
uitgelezen kans om de enige Friese peer terug naar Hallum te halen. 

Op de terp liggen ook uitdagingen op het gebied van woningbouw. Na 1950 is er het nodige aan 
woningen verrezen op de terp. Dat dan toe was dit deel vrijwel onbebouwd. In de jaren ’50 was 
het niet gewoon om bij dergelijke nieuwbouw uit te gaan van een historische basis. De huidige 
eigenaar van de panden, Wonen Noordwest Friesland, heeft plannen om de huizen op te knap-
pen. Dit is een uitlezen kans om samen met de woningen de directe woonomgeving opnieuw in 
te richten en hierbij de resultaten van het onderzoek als onderlegger te gebruiken. Hierdoor is het 
mogelijk om niet alleen de historische structuur te benadrukken, maar ook te verfraaien. 

Historisch Hallum
Daarnaast liggen er in en rond de terp een aantal locaties de van belang zijn geweest in de ont-
wikkeling van Hallum. Door deze plekken uit hun omgeving te lichten en op locatie het belang 
van de plek te benadrukken wordt het voor bewoners en bezoekers weer onderdeel van een 
groter verhaal. Denk hierbij aan ontmoetingsplekken die de qua ontwerp en beeldtaal aansluiten 
op het de geschiedenis van de plek. Door een aantal dergelijke ontmoetingsplekken te realiseren, 
creëer je voor bewoners en bezoekers historische herkenningspunten die de geschiedenis van 
Hallum vertellen en die de onderlinge samenhang leesbaar maken. 

De vele staten spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het Hallum. Helaas is geen van 
deze state nu nog te bewonderen. Wat rest zijn enkele relicten, zoals de naam Offingaburg en 
de omgrachting van Goslingastate. Door op deze locaties accenten met stinzenplanten aan te 
brengen, is het mogelijk de historische structuren te accentueren en de samenhang tussen de 
verschillende plekken te versterken.

Weg van de snelweg
Omstreeks 1960 is de Ljouwerterdyk aangelegd. Waarmee Hallum langs een doorgaande weg 
kwam te liggen. Dit heeft voordelen, maar passerende automobilisten worden niet verleid om af 
te slaan bij Hallum als ze er niet hoeven zijn. Wat is er immers te beleven? 

1 Op www.terpenenwierdeland.nl staat een artikel van Nynke Zijlstra (Fruit yn Fryslân) over de ontdekking 
van de Haleminne Bonne.
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Het is een wens van de bewoners duidelijk te maken dat Hallum een terpdorp is. Net als andere 
terpdorpen kent Hallum een lange geschiedenis en samen met de andere maatregelen is het 
mogelijk dit verhaal weer te beleven.

Figuur 16: Mogelijke locatie voor verwijzing naar de terp van Hallum

4 Prioritering

De in de vorige paragraaf beschreven mogelijkheden zijn niet allemaal binnen het project Terpen- 
en Wierdenland te realiseren. Samen met de Dorpsbelangen Hallum is gekeken waar de prioritei-
ten liggen en wat we binnen de kaders van het project kunnen uitvoeren. Hieruit is de volgende 
Hierbij zijn de volgende maatregelen geselecteerd.

- Haag rond het kerkhofHistorische geveltuintjes
- Fruitbomen op en rond de terp
- Stinzenplanten bij oude staten
- Ontmoetingsplekken met verhaal
- Freerk van Hallum en het verhaal van Mariëngaarde
-  staten van Hallum, Goslingastate en Offingaburg
- Verwijzing langs doorgaande weg
- Herinrichting Noordoostzijde van de terp (samen met Wonen Noordwest Friesland)

In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven waar deze maatregelen uitgevoerd zijn. 
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5 De maatregelen op kaart
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Voor de vier ontmoetingsplekken is door een werkgroep van bewoners en professionals een keu-
ze gemaakt voor een ontwerper. Na een unanieme beslissing is de opdracht gegaan naar Ineke 
van der Blom uit Marrum. Alle vergunning zijn aangevraagd en verleend. Alle vier de ontmoe-
tingsplekken zijn in 2018 geplaatst. De onderstaande foto’s van de schaalmodellen geven een 
impressie.

17: Eerste concept ontmoetingsplekken Hallum. Foto’s: Ineke van der Blom

6 Uitgevoerde maatregelen
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Naast de ontmoetingsplekken zijn verschillende partijen druk bezig met de sloop en nieuw-
bouw van enkele woningen op de noordflank van de terp. Deze woningen zijn hier in de jaren 
’80 gebouwd om de toenemende bevolkingsaantallen in Hallum te huisvesten. Bij de bouw van 
deze woningen was er weinig oog voor de historische structuur van de terp. Hierdoor liggen deze 
woningen wat lukraak verspreid. Dankzij het project Terpen- en Wierdenland hebben de woning-
bouwvereniging Wonen Noordwest Friesland en de gemeente Ferwerderadiel de plannen voor 
nieuwbouw naar voren te halen en bij de planvorming de historische structuur als uitgangspunt te 
nemen. Hierdoor wordt de ruimtelijke structuur versterkt en komt het karakter van de terp veel 
beter tot zijn recht. Vanuit het project kunnen middelen worden ingezet om de openbare ruimte 
opnieuw in te richten. Ook hierbij wordt geput uit het rijke verleden van Hallum. De plannen zijn 
nog niet definitief, maar er zijn ideeën voor een boomgaard (met Hallemine Bonne-peren).  Tege-
lijk wordt er gekeken naar het groen in de buurt van de nieuwbouw. 

Voor het accentueren van de stateterreinen wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het plan-
ten van stinzenflora. Als de locaties voldoende potentie bieden voor stinzenflora, dan kunnen we 
deze terreinen subtiel markeren. Ook wordt nog gewerkt aan de uitwerking van de geveltuintjes. 
De gemeente heeft ondertussen richtlijnen opgesteld en er wordt nagedacht over de werving van 
deelnemers. De geveltuintjes hebben het grootste effect als er zo veel mogelijk mensen mee-
doen.

Helaas zijn niet alle ideeën uitvoerbaar gebleken. Er is bij de betrokken partijen geen draagvlak 
om de haag rond het kerkhof weer terug te planten.

Door de realisaties van alle maatregelen, is de ruimtelijke kwaliteit van Hallum sterk verbeterd. 
De woningen op de terp doen recht aan de historische situatie en het nieuwe groen geeft de terp 
een eigen karakter. Bewoners en bezoekers kunnen elkaar op verschillende plekken in het dorp 
treffen en op een inspirerende plek met elkaar in gesprek gaan. Misschien wel de bezoekers die 
zich hebben laten verleiden door de windvaan.
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Bijlagen
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Bijlage 1:  Resultaten landschaps-historisch onderzoek
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Opgravingen in 2006 leverden veel informatie op over de geschiedenis van het dorp Hallum. Zo 
bleek de dorpsterp archeologisch zeer waardevol en werd meer duidelijk over de eerste middel-
eeuwse bewoners van Hallum.
 
De terp van Hallum ligt op de grote doorgaande kwelderwal van het vroegere Oostergo. De 
opgeworpen hoogte is nog duidelijk zichtbaar, maar bijna volledig overbouwd. Hierdoor zijn 

weinig details bekend van de rest van de terp. Wel zijn langs de randen meerdere archeologische 
vindplaatsen aan te wijzen. Waaronder stins- en stateterreinen. En de locatie van een vermoede-
lijk vroegmiddeleeuws grafveld.
Dat Hallum een belangrijke functie had in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, blijkt 
uit de historische dorpsstructuur. Deze kent niet alleen een kerk met kerkbuurt, maar ook een 
dubbele buurt langs een gedempte haven. In de naaste omgeving van Hallum zijn tal van andere 
archeologische terreinen bekend. Waaronder behalve terpen, stins- en stateterreinen, ook kloos-
ter Mariëngaarde waaraan Frederik van Hallum verbonden was. 

Landschapsgeschiedenis Hallum
Jeroen Wiersma
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Het ontstaan van het natuurlijke landschap

De terp van Hallum wordt in ieder geval al vanaf de jaartelling bewoond door mensen die in de 
eeuwen daarna generatie op generatie hun sporen hebben nagelaten in het omliggende land-
schap. Voor het verhaal van Hallum kunnen we dus putten uit ruim tweeduizend jaar menselijke 
geschiedenis. In die tweeduizend jaar heeft zich van alles afgespeeld op en rondom de dorpsterp. 
Dankzij archeologisch en historisch onderzoek is er al een heleboel bekend over hoe de mensen 
in dit landschap hebben geleefd. Natuurlijk was er in dit deel van Friesland ook al ‘iets’ nog voor-
dat er mensen kwamen met hun koeien en schapen, en langs de oevers van natuurlijke geulen en 
op de door de zee gevormde kwelderwallen hun huizen opwierpen. Maar hoe zag dat ‘iets’ er dan 
uit?

Voor het reconstrueren van de bewoningsgeschiedenis van dit gebied houden archeologen zich 
bezig met het interpreteren van archeologische vondsten, terwijl historici zijn aangewezen op de 
geschreven, getekende en mondelinge overlevering. Vragen over de vorming van het natuurlijke 
landschap kunnen het best beantwoord worden door geologen. Zij bestuderen de aarde, haar 
geschiedenis, en de processen die de aarde hebben gevormd. Een aantal geologen hebben gron-
dig onderzoek gedaan naar het gebied rondom Hallum, waarbij vooral de studie van J.W. Griede 
aan het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw voor veel nieuwe inzichten heeft gezorgd. Ook 
de informatie die op de bodemkaart van het gebied terug is te vinden is van grote waarde om te 
kunnen begrijpen hoe de ondergrond rondom Hallum is ontstaan. 

Heel simpel gezegd bestaat de bovenste laag van de bodem rondom Hallum uit een grondsoort, 
namelijk klei. Maar daarmee is de kous nog niet af, aangezien er vele verschillende soorten klei 
bestaan. Je hebt klei met veel kalk en je hebt klei met iets minder of erg weinig kalk. Het kalk-
gehalte wordt voor een belangrijk deel bepaald door het wel of niet aanwezig zijn van restanten 
van schelpdieren. De bodemkaart laat zien dat grofweg alle klei tussen de Waddenzee en de 
dorpsterp over het algemeen kalkrijk is, terwijl de bodems tussen de dorpsterp en de Dokkumer 
Ee voornamelijk bestaat uit kalkarme klei. 

Daarnaast kun je klei onderscheiden door te letten op de hoeveelheid zandige deeltjes in een 
brokje klei. Bevat dit brokje veel zand, dan spreekt met van een zavelige bodem. De bodem is 
dan los van structuur. Zavelige bodems zijn ook vaak kalkrijk, omdat zowel de zware zandkor-
rels als de restanten van schelpen als eerste bezinken, wanneer de zee tegen de kust aanspoelt. 
Zowel het zandige karakter als het hoge kalkgehalte maakt deze klei tot prima akkerbouwgrond. 
Het is dan ook niet toevallig dat de jongere polders tussen de dorpsterp en de zeedijk vooral in 
gebruik zijn als bouwland. Hier worden jaarlijks met succes miljoenen pootaardappelen, uien en 
bieten geteeld. 

Anderzijds heb je ook kleisoorten waarin juist erg weinig zandig materiaal in terug is te vinden. 
Dit zijn bodems die tot stand zijn gekomen in een omgeving met weinig stroming in het water. 
Je vindt deze bodemsoort terug achter de kwelderwal, waar de zee alleen tijdens hevige over-
stromingen naar binnen kon dringen via diverse natuurlijke geulen. Het overtollige water bleef 
vervolgens nog een tijd lang staan, waardoor hier de kleinste deeltjes in het water tot bezinking 
konden komen. De zwaardere zandkorrels en schelpresten waren al bezonken op de kwelders 
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en langs de kwelderwallen. Heel veel lichte kleideeltjes samen vormen een zeer stugge, moei-
lijk bewerkbare bodem. Op de bodemkaart worden dergelijke bodems aangeduid als knippige 
poldervaaggronden of knippoldervaaggronden. Je vindt ze terug in de Hallumer Mieden. Hier 
geldt dus dat de bodem te zwaar is om te ploegen. Wel kunnen de percelen hier gebruikt worden 
als weiland. Vroeger, toen het nog een stuk natter was in de Hallumer Mieden, werd er ook hooi 
gewonnen. Het hooiland was onder vele boeren verdeeld in kleine perceeltjes.

Om het onderscheid tussen de kalkrijke, zandige kleigrond en de stugge, kalkarme klei beter te 
kunnen begrijpen, is het goed om de processen die lang geleden verantwoordelijk zijn geweest 
voor het afzetten van deze bodems eens onder de loep te nemen. De Nederlandse kustvlakte is 
een sediment-importerend systeem. Dat wil zeggen dat er vanaf de laatste ijstijd nogal wat klei 
en zand vanuit het ondergelopen pleistocene Noordzeegebied via de zee richting de Nederlandse 
kuststreken is gebracht. Voor heel Nederland geldt dat er na de laatste ijstijd zo’n 200 tot 250 mil-
jard vierkante meter sediment werd afgezet. Het grootste deel daarvan bestond uit zand (70%) 
en slib (25%). Dit transport kwam op gang nadat het dikke pakket ijs dat tijdens de laatste ijstijd 
boven Scandinavië werd gevormd, zo’n 12.000 jaar geleden begon te smelten door klimaats-
veranderingen. Door het smelten van dit dikke pakket landijs liep de toen nog droogstaande 
Noordzee in een paar duizend jaar tijd onder water, waardoor de kustlijn steeds zuidelijker kwam 
te liggen. Ongeveer 8000 jaar geleden werd de invloed van de zee merkbaar in het Noord-Ne-
derlandse kustgebied. Gemiddeld steeg de zeespiegel de eerste duizenden jaren na de ijstijd met 
zo’n 80 centimeter per eeuw. In de afgelopen 6000 jaar is de zeespiegel in het waddengebied met 
zo’n 8 meter gestegen. 

Al dat water zocht zich een weg via beekdalen, riviervlaktes en depressies en sneed daarbij op 
veel plaatsen het pleistocene zandlandschap aan. Het landschap van toen is niet te vergelijken 
met dat van nu. In plaats van vette klei bestond de toplaag van de toenmalige bodem uit zoge-
naamd dekzand. In de lagere delen van dit dekzandlandschap trad door toenemende vernatting 
veenvorming op. In de ondergrond van Hallum kan nog her en der veen worden teruggevonden. 
Dit is vooral het geval in de Hallumer Mieden, waar op een aantal plaatsen nog een dik pakket 
veen in de ondergrond zit verstopt. Het veen dat boven op de pleistocene ondergrond tot ontwik-
keling kwam noemt men basisveen, en bestaat uit onverteerde plantenresten van riet en zegge-
vegetaties daar waar vroeger een beekdal was. Op de hogere zandkoppen kan nog veenmosveen 
in de bodem terug worden gevonden. Door de binnentredende zee werd een groot deel van het 
zand en het veen weggespoeld, of raakte overslibd met wadzand en klei. 

De zeespiegelstijging zette door, waardoor het gehele met zand en veen gevulde landschap 
natter en natter werd, en uiteindelijk overstroomde. Rond ongeveer 2500 voor Christus had de 
kustlijn haar meest zuidelijke punt bereikt. Vanaf dat moment waren de rollen tussen zee en 
land omgedraaid. De zeespiegelstijging nam steeds verder af, terwijl de aanvoer van sediment 
gewoon doorging. In een paar duizend jaar tijd raakte het hele gebied opgevuld met mariene 
sedimenten (zand en klei). De kalkrijke, humeuze oude zeeklei werd langs de toenmalige kustlijn 
afgezet, terwijl de veengroei in het achterland doorging. Op de plekken waar de oude zeeklei 
werd afgezet, ontstond een getijdenbekken met zandplaten die bij voldoende opslibbing niet 
meer onder water raakten tijdens vloed.
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Doorsnede van de ondergrond 
vanaf de Dokkumer Ee tot de 
Waddenzee. Vanuit de ondiepe 
zandkernen helt de zandon-
dergrond geleidelijk naar het 
noorden en noordwesten af.

De zanddieptekaart die in de 
jaren ’70 door de Stichting voor 
Bodemkartering is samenge-
steld vanwege de ruilverka-
veling Ferwerderadeel geeft 
een beeld van de dikte van het 

pakket wadzand en klei dat na de laatste ijstijd in het gebied door de zee werd afgezet. Dwars 
door het dorpsgebied van Hallum is tijdens deze bodemkartering een boorraai uitgezet vanaf de 
Hoge Herenwei 33 tot aan de Dokkumer Ee (Bartlehiem 75). Uit dit onderzoek is gebleken dat ter 
hoogte van de huidige kustlijn het pleistocene zand op een diepte van meer dan 10 meter ligt. 
Tussen de Hege Herewei en de provinciale weg is het pleistocene zand gedurende het holoceen 
bedekt geraakt met een pakket wadzand en klei van meer dan zes meter. Vanaf de provinciale 
weg neemt de dikte van het pakket tot aan de Dokkumer Ee geleidelijk af tot drie tot vier meter 
onder maaiveld. Op een aantal plekken in de Hallumer Mieden bevindt het pleistocene zand zich 
op nog geen meter onder het huidige maaiveld. Dit is het geval tussen de boerderijen gelegen op 
Noordermiedweg 10 en Noordermiedweg 13. Op de hoogtekaart is deze depressie duidelijk waar 
te nemen. 

De verschillende terpdorpen in het gebied liggen keurig op een rij vanaf Stiens tot aan Holwert 
(zie palaeografische kaarten hieronder). Deze lijn vormde rond de jaartelling de kustlijn, met 
daarachter een uitgestrekt kweldergebied. Zo’n 600 jaar eerder bestond het landschap uit een 
aantal hoger opgeslibde kwelders die van elkaar werden gescheiden door brede geulen. Aan 
weerszijden van de geulen, langs de hoger gelegen oeverwallen kwamen de eerste terpen tot 

ontwikkeling. De aanwezigheid van een zeer 
oude geul, die in latere tijd volledig is dichtge-
slibd, verklaart dus de ligging van de verschil-
lende huisterpen in de Hallumer Mieden. Waar 
de geul precies heeft gelopen is moeilijk vast 
te stellen, maar op basis van de ligging van de 
boerderijterpen in de Hallumer Mieden en op 
basis van de hoogteverschillen in het land-
schap kan er een voorzichtige schets gemaakt 
worden van deze voormalige geulen.

Als je let op het verschil tussen de twee schets-
matige palaeogeografische kaarten hieronder, 
kan vastgesteld worden dat het gebied in 600 
jaar tijd verder opgevuld raakte met mariene 
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sedimenten. Het versnipperde kweldergebied slibde grotendeels dicht en de in beginsel aanwe-
zige kwelderwallen langs de verschillende kweldereilanden groeiden verder aan tot een min of 
meer gesloten kwelderwal, waarop de terpdorpen Koarnjum, Jelsum, Britsum, Stiens, Feinsum, 
Hijum, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije en Holwert zich konden gaan ontwikkelen.

Vos, P. & S de Vries 2013: 
2e generatie palaeogeo-
grafische kaarten van 
Nederland ( versie 2.0). 
Deltares, Utrecht. 
Op 28-04-2015 gedown-
load van www.archeolo
gieinnederland.nl

Het gebied raakte in de periode daarna nog vaak overstroomd. De erosiegeulen en de laag 
knipklei die er is afgezet getuigen hiervan. Op de geomorfologische kaart zijn deze laagtes terug 
te vinden in het laaggelegen achterland tussen de dorpswierde en de Dokkumer Ee. Het is lastig 
om vast te stellen wanneer deze laagtes zijn ontstaan, en of ze puur door erosie zijn ontstaan, of 
doordat er later nog aan kleiwinning is gedaan. In de Beneficiaalboeken uit het jaar 1546 wordt 
gesproken over een stuk land in de Hallumer Mieden dat vergraven is door kleiwinning voor bak-
steenfabricage: “dit is int tichelwerk toe hallum al verdolven”. 
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De kwelderwallen tekenen zich op de geo-
morfologische kaart duidelijk af. Tussen de 
brede kwelderwal met daarop de verschillen-
de dorpsterpen en de hoger gelegen perce-
len ter hoogte van de Hege Herewei en de 
tegenwoordige zeedijk is sprake van een vlak 
terrein. Opmerkelijk is ook de laagte direct 
ten westen van de dorpsterp. Ook hier lijkt 
sprake te zijn van een restant van een oude 
geul, die door de lagere ligging nog waar te 
nemen is. 
 

 

De terpen in het dorpsgebied van Hallum

De dorpsterp
De vroegste sporen van bewoning in het gebied rond Hallum dateren uit het begin van de jaar-
telling en mogelijk al uit de Midden IJzertijd (ARC publicaties 2005). Tijdens een archeologische 
opgraving in 2006 zijn een aantal Angelsaksische huisplattegronden (A) aangetroffen (+/-400 na 
Christus) De radiaire structuur rond de kerk is tijdens de opgraving niet teruggevonden, en zal 

derhalve van later datum zijn. De Angelsaksi-
sche bewoning zal zich ook verder uitgestrekt 
hebben; het blokje ‘A’ is ongeveer de omvang 
van de opgraving maar niet van de nederzet-
ting. 

De radiaire verkaveling (r) is ontstaan op het 
moment dat de boerderijen (E) van de terp 
afschoven, zodat het hoger gelegen terrein 
gebruikt kon worden voor akkerbouw (+/-900-
1200 na Christus). Deze ontwikkeling geldt 
ook voor de andere terpen in het dorpsge-
bied, waar de boerderijen rondom de terp 
terug te vinden zijn. De terp werd in deze 
periode verder opgehoogd voor agrarische 
activiteiten. Naargelang de terp hoger werd, 
ontstond er behoefte aan afwatering van de 

akkergronden. Daarvoor werden er een aantal sloten gegraven die het westelijke, noordelijke en 
oostelijke deel van de terp in een aantal ‘ taartpunten’ verdeelden. De blokvormige structuur aan 
de zuidzijde van de terp is ontstaan met de aanleg van het eerste buurtje (1, 1a), en volgde na de 
aanleg van de kerk (k) rond 1100. Haaks op dit buurtje ontstond een tweede buurtje (2, 2a) met 
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toegang tot het water. Het derde buurtje (3) stamt uit een latere periode. Met de rode ovalen zijn 
de kernterp uit de IJzertijd/Romeinse Tijd en de terpuitbreidingen in de volksverhuizingstijd en 
Karolingische periode aangegeven (ARC publicaties 2005). 

Daar waar men in de vroegere periode (+/-400 na Christus) voor afwatering en transport geo-
riënteerd was op het buitenwater (Waddenzee), kwam het accent in latere tijd (vanaf 1200 na 
Christus) steeds meer te liggen op het binnenwater. Men waterde niet langer enkel af richting de 
Waddenzee, maar ging hiervoor de Dokkumer Ee gebruiken. Het ontstaan van het havenbuurtje 
houdt mogelijk verband met de oriëntatie van de waterwegen en afwateringssloten richting het 
binnenland. Afwatering op de Waddenzee werd steeds lastiger door opslibbing van de kwelder-
wal en dijkaanleg.

Dijken, polders en (water)wegen

Om de inpolderingsgeschiedenis van Hallum te kunnen schetsen, is het goed om eerst iets te 
weten over de opbouw van de maatschappij in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. 
Een belangrijk deel van de dijken in Noord-Nederland zijn aangelegd door monniken van verschil-
lende kloosters die op deze manier hun grondbezit wisten uit te breiden. In de buurt van Hallum 
stonden twee kloosters, die zich bezig hebben 
gehouden met het verbeteren van gronden 
die in agrarische zin waardeloos waren. Het 
eerste Hallumer Klooster werd in de 12de eeuw 
gesticht door de toenmalige pastoor van de 
Sint Maartenskerk.

Als je goed kijkt naar de muren van de Her-
vormde kerk in Hallum, dan zal opvallen dat 
de kerk uit verschillende steensoorten bestaat. 
De oudste steensoort is terug te vinden in de 
noordelijke aanbouw van de kerk. Het betreft 
hier tufsteen, een gesteente dat is ontstaan 
door aan elkaar gekitte vulkanische as. In de 
Middeleeuwen werden grote hoeveelheden 
van deze steen aangevoerd vanuit de Duitse 
Eifel. Deze steensoort werd in veel Romaanse 
kerken toegepast. Het was als het ware de 
voorganger van de baksteen. 

Baksteenfabricage kwam in het houtarme Noord-Nederland relatief laat op gang. Om stenen te 
kunnen bakken heb je veel brandstof nodig. Die brandstof was lange tijd schaars op de boomloze 
kwelders. Pas toen de kloosters uithoven gingen stichten in gebieden waar turf kon worden ge-
wonnen (het Hallumer klooster Mariëngaarde deed dat in het door hoogveen omgeven Bakke-
veen), kwam er meer brandstof voor handen voor het bakken van steen. De eerste tichelwerken 
in het gebied voor het winnen van klei voor baksteenfabricage zullen dan ook uit de 13de eeuw 
dateren. Een van die tichelwerken verrees nabij Wijns. Daarnaast is er in het Register van den 
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Aanbreng uit 1540 sprake van een tichelwerk in de Hallumer Mieden. Het gaat om een stuk land 
dat door afgraving van klei minder waard is geworden en daardoor minder zwaar wordt belast: 
“dit is int tichelwerk toe hallum al verdolven”. 
In een van de verhalen van de abtenlevens van Frederik van Hallum wordt gesproken over een 
brand in de kerk van Hallum, vlak voor de stichting van het klooster Mariëngaarde. De tufstenen 
noordelijke aanbouw dateert mogelijk 
van voor deze brand. Een bakstenen 
verhoging bovenop de oude tufstenen 
muur zou namelijk in verband kunnen 
worden gebracht met restauratiewerk-
zaamheden. De noordelijke aanbouw is 
dan waarschijnlijk in de eerste helft van 
de 12de eeuw gebouwd, als aanbouw 
van een bestaande tufstenen kerk uit 
omstreeks 1100. 
 
De huidige kerktoren werd in 1805 
gebouwd, nadat de oorspronkelijke 
zadeldaktoren in 1804 instortte. De 
oorspronkelijke toren heeft voor een 
deel uit tufsteen bestaan. Dit blijkt uit 
een verkoping van tufsteen uit Hallum 
na het instorten van de toren. Een 
ander deel van de ingestorte toren bestond uit baksteen afkomstig van het tichelwerk in Wijns. 
Deze bakstenen werden in het jaar 1757 ingemetseld tijdens een restauratie die in totaal zo’n 300 
gulden aan arbeidsloon heeft gekost. Verder is bekend dat de toren in het jaar 1464 in brand werd 
gestoken tijdens de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers.

Klooster Mariëngaarde en uitbouw dorpsgebied 
Monniken kom je in Noord-Nederland tegenwoordig alleen nog maar tegen op avondjes van de 
dorpsrevue tijdens de opvoering van een historisch stuk. Rond 1500 lag dat anders. Om de vijf 
kilometer stond een door broeders of zusters bewoonde abdij, priorij, uithof of pastorie. In totaal 
telde Westlauwers Friesland rond die tijd zo’n vijftig kloosters. Deze kloosters vormden grote 
omgrachte complexen van vaak meer dan twee hectare groot met daarop verschillende gebou-
wen. Daarnaast beschikten de abdijen over een serie grote boerderijen die tot 1450 door eigen 
werkmonniken werden geëxploiteerd. 

Op een hooggelegen rug nabij de Waddenzee dichtbij de dorpsterp van Hallum, werd in het jaar 
1163 het eerste Norbertijner of Premonstratenzer klooster van Friesland gesticht. De eerste 
abt van dit klooster heette Frederik. Hij was in de periode voor de kloosterstichting pastoor van 
Hallum. Hallum was in de 12de eeuw de woonplaats van een aantal zeer aanzienlijke en deftige 
families, die niet altijd even goed met elkaar overweg konden. Een van deze families werd tijdens 
een hoog opgelopen ruzie door een andere familie in het nauw gedreven. 
Ze dachten dat ze in het kerkgebouw wel veilig zouden zijn. De aanvallende familie besloot 
echter de kerk in brand te steken en het kerkgebouw ging in vlammen op. Pastoor Frederik was 
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uiteraard erg ontdaan door deze gebeurtenis. Hij trad vervolgens op als vredestichter en bracht 
verzoening tot stand tussen de strijdende partijen. De zestiende eeuwse kroniekschrijver Sybran-
dus Leo schrijft in zijn Abtenlevens dat Pastoor Frederik de harten van de mensen zozeer wist te 
beroeren dat vele edelen hun zwaard inruilden voor het witte monnikenhabijt. Enkele jaren na 
alle rampspoed werd de herbouwde kerk te klein, zodat pastoor Frederik op zoek moest naar een 
geschikte plek voor het stichten van een klooster buiten het dorp. 

De plek werd gevonden even ten zuiden van Hallum, vermoedelijk op een stuk grond dat Goslick, 
de aanvoerder van een van de ruziënde partijen aan Frederik had afgestaan. Ter hoogte van de 
huidige Mariëngaarderweg 45 verrees bovenop een natuurlijke hoogte een kapel. De eerste abt 
van het klooster was uiteraard pastoor Frederik. Hij zorgde met de stichting van het klooster 
voor een grote aantrekkingskracht die veel mensen uit de wijde omgeving deden besluiten om 
naar Hallum te trekken en zich bij de orde van de Norbertijnen aan te sluiten. Er werden spoedig 
verschillende huizen bij de kapel getimmerd. Toen de toestroom van mensen te groot bleek, is 
een deel van het klooster verplaatst naar Dokkum en naar het Overlauwerse Oldenklooster in De 
Marne. In 1175 werd er een nonnenklooster bij Bartlehiem gesticht (klooster Bethlehem). 

De kapel werd door de tweede abt van het 
klooster uitgebouwd tot een rechthoekige 
tufstenen kerk. Op een kaart uit 1560 van 
de bekende landmeter Jacob van Deventer 
staat de abdijkerk afgebeeld met de molen 
en links daarvan de ‘kapel op de Leije’ . 
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Ten tijde van de stichting van Mariëngaarde 
lag het kloostercomplex direct achter de eer-
ste zeewerende dijk. Vermoedelijk was deze 
dijk toen al aanwezig als lage kade. De eerste 
dijken waren vaak niet hoger dan anderhalve 
meter. Twee onderzoekers die in de jaren ’50 
grondig onderzoek verricht hebben naar de 
oudste dijken in Friesland, kwamen tot de 
conclusie dat deze oude dijk langs de Hege 
Hearrewei en de Mariëngaarderweg al in de 
10de eeuw werd aangelegd. Waarschijnlijk 
is deze datering aan de vroege kant. De dijk 
vormde de voortzetting van de eerste dijken 
in Dongeradeel en sloot richting het zuiden 
aan op de Middelzeedijk van Stiens richting 
Leeuwarden.

Op deze foto die genomen is in Hallumerhoek 
is deze oude dijk nog te zien. De huizen lagen 
iets hoger aan de doorgaande weg bovenop de 
oude dijk.

Iets ten westen van de oude dijk werd de 
Vijfhuisterdijk opgeworpen. Voor deze dijk is 
het wel aannemelijk dat het klooster Mariën-
gaarde een rol heeft gespeeld in de totstand-
koming ervan. De kloosterlingen hadden 
namelijk alle percelen grond tussen de Mari-
engaarderweg en de Vijfhuisterdijk in bezit. 
De Vijfhuisterdijk is in de 13e eeuw aangelegd. 
De kwelders daarachter werden in het begin 
van de 16de eeuw ingepolderd met de aanleg 
van de Monnikebildtdijk. Ten noorden van 
deze dijk lagen kwelders die in het jaar 1600 
bedijkt werden. Door deze ingreep ontstond 
de Monnikebildtpolder. Het klooster was toen 
al opgeheven. 

De verdere inpoldering van de hoog opge-
slibde kwelders ten noordwesten van Hallum 
heeft zich tot aan het begin van de twintigste 
eeuw doorgezet. De jongste zeewerende dijk 
werd in 1754 aangelegd, nadat er in 1715 al 
een stuk kwelder ten noorden van de Nieuwe 
Bildtdijk definitief aan de zee werd onttrok-
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ken. Het uitgestrekte gebied daarachter staat bekend als Noord-Friesland Buitendijks, dat dus 
deels achter een dijk van 1715, 1754 en een 13de eeuwse dijk ligt. Het is het grootste kwelderres-
tant van Friesland. 

In dit relatief jonge cultuurlandschap zijn nog 
tal van sporen te vinden die verband houden 
met de agrarische activiteiten die er plaats 
hebben gevonden. Naast de zomerdijken uit 
de 19e en 20e eeuw zijn dat de dobben die in 
dezelfde periode of net iets eerder op de hoge 
kwelder werden aangelegd als drinkplaats en 
vluchtplaats voor het vee. De verkaveling van 
de grootste buitendijkse kwelder van Fries-
land kenmerkt zich door zijn opstrekkende 
vorm. De aangrenzende boeren achter de 
dijk konden volgens oud Fries recht aan-
spraak maken op nieuwe aanwas buitendijks. 

Zodoende werd de binnendijkse strokenverkaveling buitendijks doorgezet. De smalle percelen 
liggen op de hoge kwelder en staan bekend als de Keegen. Dit betekent ‘buitendijks land’. Ten 
noorden van de Ryd zijn de percelen groter en onregelmatig van vorm. 

In oude belastingregisters valt te lezen dat het buitendijkse gebied achter Hallum in ieder geval 
al in het jaar 1511 werd gebruikt door boeren die achter de 13de eeuwse dijk woonden. In dat jaar 
was de totale oppervlakte buitendijks land achter Hallum (57 ha), Marrum (116 ha), Ferwert (137 
ha), Blije (87 ha) en Holwert (160 ha) dat agrarisch in gebruik was zo’n 430 hectare. Met de term 
‘Gras upt werpt’ werd in het 16de eeuwse Register van de Aanbreng duidelijk gemaakt dat de om-
schreven percelen buitendijks waren gelegen. Een gras is een oude oppervlaktemaat. Het was de 
hoeveelheid weiland die een koe in de zomer nodig had. ‘Werpt’ betekent ‘het opgeworpen land’.  

Nu nog steeds vindt op een deel van de kwel-
ders beweiding en hooiwinning plaats. 
(foto: J. Wiersma 2010)
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Noard-Fryslân Bûtendyks, met op de voorgrond 
een drinkdobbe voor het vee. De buitendijkse 
kwelders werden eeuwenlang als weiland en 
hooiland gebruikt. Tussen de lage kwelders en 
het wad zijn de rijsdammen te zien, een relict 
van landaanwinningswerken die in de jaren ’30 
in het kader van de werkverschaffing werden 
georganiseerd. Op de achtergrond de kerk en 
vuurtoren van Ameland. (foto: J.Wiersma 2010)

Genazareth en de ontginning van de Hallumer Mieden
Diep in de Hallumer Mieden werd in het jaar 1191 een klooster gesticht van de Cisterciënzer orde 
als dochter van het machtige klooster Klaarkamp nabij Rinsumageest. Hoe we ons de Hallumer 
Mieden in die tijd voor moeten stellen is lastig te schetsen, maar dat het er een stuk natter en 
ontoegankelijker was dan tegenwoordig lijkt evident. De avontuurlijke monniken hebben vanuit 
Rinsumageest een behoorlijke afstand af moeten leggen te water om uiteindelijk te midden van 
riet en water op een iets hoger stuk grond voet aan wal te zetten. Waarschijnlijk voerde de tocht 
deels langs de Dokkumer Ee, die ter hoogte van Tergracht net was doorgraven, of nog doorgra-
ven moest worden. Een van de bezigheden van de kloosterlingen zal zich ongetwijfeld gericht 
hebben op het verbeteren van de afwatering richting de Dokkumer Ee door het graven van sloten 
en het inpolderen van meren en moerassen. Zo zorgden de monniken ervoor dat de in econo-
mische zin waardeloze moerassen gebruikt konden worden voor agrarische activiteiten. In het 
midden van de 16de eeuw was men nog steeds actief bezig met het verbeteren van de gronden 
in de Hallumer Mieden, zo blijkt uit een notitie in het Register van den Aanbreng uit 1546, waarin 
wordt gesproken over voormalig onland in de Mieden, dat sinds twintig jaar goed land is. 

Trekvaart en trekschuit
Dwars door de Hallumer Mieden loopt de Trekvaart. Deze vaart werd in 1648 geschikt gemaakt 
voor trekschuiten, maar zal daarvoor al hebben bestaan als belangrijke afwatering richting de 
Dokkumer Ee. Vanouds raakten de Hallumers hun overtollige water kwijt op de Waddenzee. Door 
bedijking en opslibbing werden de kwelders achter de eerste dijken hoger en hoger, waardoor 
de afwatering in deze richting belemmerd werd. De Trekvaart is van grote economische waarde 
geweest, aangezien door het graven hiervan aangesloten kon worden op de Dokkumer Ee, een in 
die tijd erg belangrijke waterverbinding tussen Dokkum en Leeuwarden. Turfschippers voeren af 
en aan tot aan de Gedempte Haven, waar de brandstof op de kade werd gestapeld en vervolgens 
langs de huizen werd gebracht. Naast turf en andere handelswaar werden er personen vervoerd 
in een trekschuit die via de kale Hallumer Mieden richting Dokkum en Leeuwarden voer. 
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De geschiedenis van de trekschuit is mooi verwoord door Hallumer Jaap Meinsma. Hij schrijft 
hierover het volgende: “Tegenover Langebuorren 31 (ligplaats trekschip) was op Langebuorren 
22 het logement ‘De Valk’. Hier konden de passagiers overnachten als ze in de winter over moeilijk 
begaanbare wegen naar Hallum kwamen om met het trekschip ‘s morgens vroeg te vertrekken naar 
Leeuwarden. Het Hallumer trekschip was namelijk het enige in onze gemeente en wijde omgeving 
dat een concessie verkregen had om passagiers te vervoeren (6 dagen in de week en ‘s winters op 
vrijdag zelfs 3 afvaarten: 5, 6 en 7 uur). De bezittingen (paarden, snikken en stalruimte) en de con-
cessie waren in 6 aandelen verdeeld. In 1868 was een aandeel nog f 6.000,00 waard, maar de tijden 
veranderden.
De eerste concurrent van het trekveer was de stoomboot Prins Hendrik; op 17 augustus 1869 was 
de eerste afvaart. Dit viel echter tegen. De stoommachine maakte in tegenstelling tot het trekschip 
teveel lawaai en de mensen waren er bang voor. Kort gezegd: ze waren er nog niet ‘rijp’ voor. In 
1871 werd de dienst gestaakt. De tweede aanslag op het trekschip was in 1874. Toen werd concessie 
verleend aan de trekschipper voor de stoomboot ‘De Reserve’ (8 pk). Dit was ook geen succes. De 
passagiers gingen liever met het trekschip.
Op het eind van de 19e eeuw was het toch echt gebeurd met het trekschip. De trein was in opkomst, 
maar de eigenaren van het trekveer probeerden het nog een keer met een stoomboot, namelijk ‘De 
Lucifer’. Schippers waren o.a. Jouke Zijlstra, Sietse Borger en de machinist Postma. Ook dit hield niet 
lang meer stand, omdat de trein ‘it lokaaltsje’ in 1901 een te grote concurrent bleek. Met de trein 
binnen een half uur in Ljouwert, terwijl het trekschip er uren over deed, nl. ongeveer 2 1/2 uur. De 
stoomboot had de helft van de tijd (van het trekschip) nodig. Jouke Zijlstra en later zijn zoon Rikele 
hielden de vrachtdienst met de ‘Aurora’ nog vol tot aan de jaren 50/60 van de vorige eeuw.”
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Wonen en werken in de 16de tot 20ste eeuw

De lijnen die het landschap rondom de dorpsterp van Hallum in veelal rechte blokken verdelen, 
en de hogere ligging van de boerderijen in het buitengebied bepalen in belangrijke mate de 
vorm van het eeuwenoude cultuurlandschap. Een cultuurlandschap is, anders dan een natuurlijk 
landschap, ontstaan door menselijk ingrijpen. Zodra de eerste mensen zich rond de jaartelling en 
mogelijk al vanaf de Midden IJzertijd zich in het open kwelderlandschap vestigden, begonnen ze 
met het vormgeven van hun leefomgeving. Van die eerste families weten we dat ze leefden van 
veehouderij en visserij. Daarnaast werd er op kleine schaal akkerbouw toegepast. 

Adel in Hallum
Wanneer er in en rondom Hallum voor het eerst een bovenlaag tot ontwikkeling kwam die zich 
kon onderscheiden in macht en bezit is niet te zeggen. Deze vooraanstaande families waren 

in het bezit van grote stukken land en kon-
den zich terugtrekken in stinzen. Dat waren 
gebouwen van steen die in tijden van nood 
gemakkelijk verdedigd konden worden. Een 
stins werd in eerste instantie voor defensieve 
doeleinden gebouwd, maar veel stinzen heb-
ben zich in een latere periode ontwikkeld tot 
woonhuis. Archeologisch zijn er in de buurt 
van Hallum nog een aantal van deze stinzen 
aan te wijzen, namelijk te Marckla en op On-
dersmaburen. Daarnaast worden er in bron-
nen die ons een beeld geven van de 12de en 
13de eeuw een aantal families genoemd die 
vermoedelijk een stins hebben gehad. Het zijn 
de Goslinga’s, de Ricnatha’s en de Baldinga’s. 
Op de grietenijkaart van Schotanus uit 1718 
worden nog een aantal stinswieren genoemd. 
Op deze heuveltjes stonden vermoedelijk nog 

vóór 1400 stenen torens die door de families Donia en Walta als vluchtplaats gebruikt konden 
worden. Volgens deze kaart hebben er ter hoogte van Hallumerhoek en bij Ondersmaburen ook 
stinzen gestaan. Verder kunnen nog genoemd worden de huizen Offinga, Sythiema en Jayema. 
Ze kunnen worden opgevat als 15de eeuwse hoofdelingenposities. Na 1500 ontwikkelden Feits-
ma, Gerbrada en Sigerda zich als adellijke staten. 

Adel in de dorpskern: de Offingaburg
Gezien de ligging binnen de buitenste ringweg op zeer nabije afstand van de kerk en lettende op 
het feit dat dit goed als enige in Hallum de naam ‘burg’ heeft gedragen, mag Offinga tot de voor-
naamste van de voormalige states gerekend worden. De eigenaar van dit goed werd in de 15de 
eeuw hoofdeling van Hallum genoemd. In 1468 werd Offinga aangekocht door de Fecke Aebinga, 
een uit Hijum afkomstige hoofdeling. Offinga vererfde tot aan de afbraak in 1738 steeds binnen 
de familie Aebinga en de daaruit stammende familie Camstra. 
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Uit het testament van Ruird Aebinga, die in 1557 eige-
naar was, blijkt dat het goed bestond uit verschillende 
huizen, een hof, een singel en een stuk land naast het 
huis met een oppervlakte van zo’n 32 hectare. In het 
testament wordt verder nog genoemd Doniasate, 
Lyobbema bij Donia, de sates Lyonia en Schierestins 
onder Ondersmaburen, een boerderij in de bueren 
(Hegebourren), een boerderij bij de bueren en alle 
huizen aan de westkant van de buren. Noemens-
waardig is dat de eigenaren van de woningen aan 
de Langebuorren en de Hegebuorren nog lange tijd 
grondpachten moesten betalen aan de eigenaar van 
de Offingastate. 

Volgens de opmeting van 1672 stond het huis op een omgracht 
terrein ten westen van de kerk. Op het ‘Hiem’ was ruimte voor 
een ‘brouhuys’ en een schuur. Willem Aemilius van Unia heeft 
de gebouwen in 1738 laten afbreken. Alleen het poortgebouw 
bleef eerst nog overeind staan, maar werd uiteindelijk ook ge-
sloopt vanwege bouwvalligheid. In 1831 werd op een gedeelte 
van de grond het armhuis gesticht. Deze grond stond in de 
19de eeuw bekend als ‘het eikelbosch’. De overige gronden 
werden als bouwland in gebruik genomen. 

De Goslingastate
De Goslinga’s worden voor het eerst genoemd in de abtenle-
vens van het klooster Mariëngaarde. In de twaalfde eeuw zou 
er een “edele en zeer machtige man” in Hallum geleefd hebben 
die later als de stamvader van de Goslinga’s werd gezien. Deze 
Godschalc Goslinga kreeg berouw van zijn gewelddadige 
verleden. Pastoor Frederik van Hallum wist hem tot inkeer te 
brengen en Godschalc besloot om al zijn geld en landerijen af 
te staan. Ook nam hij afstand van zijn vrouw en kinderen. Pas-
toor Frederik stichtte vervolgens het klooster Mariëngaarde op 
zijn land, waar Godschalc als een van de eerste kloosterlingen 
de rest van zijn leven doorbracht. 

In latere bronnen komen we de Goslinga’s nog vaak tegen. Zo 
wordt er in een oude, niet altijd waarheidsgetrouwe kroniek 
vermeld dat Sytze Ciprianus Goslinga zich in 1224 aansloot bij 
de kruisridders van Hendrik I, Hertog van Brabant. De kruis-
ridders trokken gezamenlijk op naar het Heilige land om daar 
tegen de Saracenen te vechten. Sytze sneuvelde daar tijdens 
een veldslag. 
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In het jaar 1456 raakte een zekere Goslijnck Goslinga in een twist met de kloosterlingen van 
Mariëngaarde. Hij was in het bezit gekomen van een aantal koopbrieven van zekere kloosterlan-
den. Toen de abt van het klooster een aantal lekenbroeders naar de betreffende velden stuurde 
om daar de vruchten te oogsten, kwam Goslijnk met geweld in verzet. De kloosterlingen sloegen 
terug en verwondden daarbij Goslijnck aan zijn arm. Hij overleed aan zijn verwondingen. 

Op een grafzerk in de kerk van Hallum wordt gesproken over een Ernst van Goslinga. Het Latijnse 
grafschrift meldt ons vrij vertaald: ”Ernestus, bij nacht zich naar huis spoedende viel van de brug, 
terwijl door onvoorzichtigheid zijn paard struikelde en hij (Ernst, dus niet het paard) verdronk”. 
Dit ongelukkige voorval vond plaats in het voorjaar van 1558 op de valbrug bij de toenmalige 
Hoeksterpoort in Leeuwarden. 

De Goslingastate bevond zich ten zuiden van de 
dorpskern binnen een omgracht terrein. In de 
16de eeuw brandde het gebouw af door toedoen 
van de familie van Burmania. Rond 1570 werd het 
huis herbouwd. Zo’n 200 jaar later had Duco van 
Martena het goed in bezit. Hij liet het huis in 1773 
moderniseren en liet de toegangspoort afbreken. 
De poort werd vervangen door een hek. Dit hek is 
tegenwoordig in gerestaureerde vorm nog altijd 
aanwezig, evenals een deel van de gracht. Het 
gebouw werd in 1860 op afbraak verkocht, waarbij 
zo’n 42.000 oude Friese stenen, 25 deuren en 23 
vensterkozijnen vrijkwamen. In dat jaar werd ook 
de prachtige plantage gerooid. 

De Sythiemastate
Het derde omgrachte stinsterrein in de dorpskern van Hallum lag ten oosten van de kerk. De 
naam Poartebuorren herinnert nog aan de laan naar de state en de toegangspoort ter hoogte van 
de gracht. De zogenaamde ‘Sythiematrans’ verbond de laan met het ringpad om het kerkhof. De 
Sythiema’s worden voor het eerst in 1397 genoemd, toen Onne Sythiema grietman van Ferwer-
deradiel zou zijn geweest. Rond het midden van de 15de eeuw bewoonde Tjalling Sythiema de 
state. In 1420 stapte hij over van de Vetkopers naar de Schieringers. Volgens de 16de eeuwse 
Friese kroniekschrijver Worp van Thabor behoorde Tjalling tot “de coenste ende onversaechste 

heerschap, die in zijnen tijden in Frieslandt was, en vierde veel oorlochs tegen die 
Vetcoepers in Ferwerderadeel ende daer omtrent”. Tjalling stierf in het harnas 
tijdens een treffen met een dorpsgenoot van de andere partij, die op dat mo-
ment op Doniastate woonde. 

Op een tekening van Stellingwerf uit 1722 wordt de Sythiemastate afgebeeld 
als een samengesteld gebouw met een middeleeuws ingangsgedeelte en een 
16de eeuwse woonvleugel. Beide delen waren van kelders voorzien. In 1728 
vererfde Sythiemastate aan Ruurd van Burmania. De sloop volgde in 1750, toen 
Ulbo Sixma van Andla als erfgenaam van de Burmania’s door de rechter werd 
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verplicht om de gesloopte Walta state te Boazum weer te herstellen. De benodigde Friese stenen 
liet hij uit Hallum overkomen nadat de Sythiemastate voor dit doeleinde was afgebroken. Het 
poortgebouw bleef nog tot 1899 bestaan. Enkele stenen en de sleutel waarmee de poort geo-
pend kon worden zijn bewaard gebleven. 

Het boerenbedrijf 
Nu bekend is welke kapitaalkrachtige en daardoor vaak machtige families in en rondom Hallum 
opzichtige verdedigbare huizen lieten bouwen en bewoonden, wordt het tijd om kennis te maken 
met de boerenstand. Toen het landschap nog niet bedijkt was, lagen de boerderijen geconcen-
treerd bij elkaar op een terp. De eerste boerderijen hadden vlechtwerkwanden van staken en 
twijgen (tot ongeveer 300 na Chr.). Later bouwde men de boerderijen van zoden die op de kwel-
ders werden gestoken (tussen 400 en 800 na Chr.). Boerderijen van dit type zijn ook in de terp van 
Hallum aangetroffen. In een volgende periode ging men weer vlechtwerkwanden en buitenpalen 
gebruiken voor het bouwen van de boerderijen. Dit waren de voorlopers van de laatmiddeleeuw-
se en vroegmoderne bakstenenboerderijen, de zogenaamde Friese langhuizen. 

Een kaart uit het jaar 1718 geeft een goed beeld van de spreiding van de verschillende boerderijen 
in het landschap. Ze zijn op deze kaart voor een belangrijk deel terug te vinden op de kwelderwal 
langs de Hoge Herenweg en langs de Jousmabuorren, maar ook langs de Miedwei op de hogere 
delen in het landschap. Het dorpsgebied was toen al geruime tijd bedijkt, waardoor de boerderij-

en eerder op de flank van de dorpsterp en in 
het open veld op huisterpjes lagen in plaats 
van bovenop de terpen. Nu de inwoners 
door de dijken beschermd werden, konden 
de vruchtbare hoogste delen in het land-
schap beter gebruikt worden om gewassen 
te verbouwen. Verlaten huisterpen werden 
geploegd en ingezaaid. Het landbouwbedrijf 
bleef tot in de 19de eeuw vooral gemengd 
van karakter. Pas daarna vond er specialisatie 
plaats richting de akkerbouw op de kwelder-
wal en in de jongere polders, en de melkvee-
houderij in de Hallumer Mieden.

Om een idee te krijgen van het boerenbedrijf 
in Hallum rond de 17de, 18de en 19de eeuw 
nemen we de pastorieplaats als voorbeeld. 
Een pastorieplaats was een boerderij die in ei-
gendom was van de kerk. De opbrengsten uit 
dit bedrijf werden gebruikt voor het levens-
onderhoud van de pastoor. De ligging van de 

landerijen van een pastorieplaats bleef vaak eeuwen achtereen ongewijzigd, omdat de percelen 
niet door vererving in handen van andere boeren konden komen. Qua oppervlakte van de bijbe-
horende landerijen kwam de pastorieboerderij vaak overeen met een boerderij van gemiddelde 
grootte. Zodoende kunnen gegevens over de omvang van de pastorieboerderij uit de 16de eeuw 
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ons mogelijk ook iets meer vertellen over de grootte van boerderijen in de periode waarin de 
kerk, en vervolgens de pastorieboerderij werd gesticht, zo rond 1200. 

In het jaar 1543 was Johannis Colonie pastoor van Hallum. Als we alle bezittingen van de boerderij 
van dat jaar optellen komen we op een grootte van zo’n 35 hectare. Het corpusland vormde de 
kern van de pastoriegoederen, was redelijk bijeen gelegen en besloeg zo’n 20 hectare waarvan 
pastoor Johannis het grootste deel zelf bewerkte. Een ander deel van het corpusland werd ver-
huurd. Het grootste deel van deze 20 hectare bestond uit weiland (ruim 10 hectare) en hooiland 
(een kleine 8 hectare). De weilanden lagen deels rondom de pastorieboerderij. Een belangrijk 
deel lag op de buitendijkse kwelder en werd gebruikt voor de schapenteelt. De hooilanden waren 
vooral terug te vinden in de Hallumer Mieden. Het overige deel (ruim 2 hectare) werd als bouw-
land gebruikt. 

Akkerbouw
Akkerbouw vond en vindt nog steeds hoofdzakelijk plaats ter hoogte van de kwelderwal, zoals 
ook duidelijk op de kaart van Schotanus uit 1718 is te zien. Wanneer je over de provinciale weg 
van Leeuwarden richting Holwert over deze natuurlijke hoogte rijdt, liggen de akkers in een drie 
kilometer brede strook aan weerszijden van deze weg. Het landschap vertoont hier een op een 
aantal plaatsen een interessant reliëf, doordat de akkers in vroegere tijd vanaf de randen van het 
perceel naar binnen zijn geploegd. Hierdoor hebben ze een bolle vorm gekregen. Boeren deden 
dit om ervoor te zorgen dat het overtollige regenwater zich gemakkelijk vanaf het hoogste punt 
van de akker een weg richting de omringende sloten wist te vinden, zodat de gewassen zo weinig 
mogelijk schade ondervonden tijdens natte periodes. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt 
van moderne drainagetechnieken. Daarnaast zijn er door schaalvergroting veel kleine percelen 
samengevoegd tot een groot perceel. Het aantal kruinige percelen is door deze ontwikkelingen in 
de afgelopen decennia flink teruggelopen.

In het jaar 1891 werd er op deze zavelige akkers een nieuwe aardappelsoort geteeld onder de 
naam ‘de Hallumer gele’. De aardappel was het resultaat van jarenlang veredelen en kruizen met 
verschillende variëteiten door landbouwer Thijs Douwes van der Weg om zodoende een soort te 
krijgen met een hoge weerstand, zodat de steeds terugkerende aardappelziekte niet langer zijn 
gewas kon schaden. Tijdgenoot Dominicus Cannegieter neemt ons mee naar de akkers van boer 
van der Weg en schrijft daarover het volgende: Hij zag na velerlei teleurstellingen en geldelijke op-
offeringen, zijn doel eindelijk bereikt. Op een oppervlakte van ruim 30 pondemaat (10 ha), kon men in 
den zomer van 1891 een aardappelsoort zien groeien, waarmee geen enkele oude soorten vergeleken 
kon worden. Terwijl overal de ziekte om zich heen greep en de velden een zwart en doods aanzien 
gaf, prijkten de akkers van van der Weg met een groen loof, zó zwaar en zó krachtig als dit zelfs in 
gunstige zomers slechts bij uitzondering pleeg aangetroffen te worden.” 

Hooiland in de Hallumer Mieden
Achter de met akkers bezaaide kwelderwal waar de gewassen goed gedijen op de zandige en 
kalkrijke bodem tekent zich een open landschap af met voornamelijk grasland. Hier is de bodem 
op de meeste plaatsen kalkarm en stug van karakter. Dergelijke bodems worden door bodem-
kundigen aangeduid als knipkleigronden. Ze ontstonden op plekken waar de zee alleen tijdens 
hevige overstromingen naar binnen kon dringen via diverse geulen. Het overtollige water bleef 
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vervolgens nog een tijd lang staan, waardoor hier de kleinste deeltjes in het water tot bezinking 
konden komen. De zwaardere zandkorrels en schelpresten waren al bezonken op de kwelders 
en langs de kwelderwallen. Heel veel lichte kleideeltjes samen vormen een zeer stugge, moeilijk 
bewerkbare bodem. 

De geulen waaraan het gebied voor een belangrijk deel haar hoogteverschillen heeft te danken, 
zijn op de hoogtekaart nog goed terug te vinden. De boerderijen in de Hallumer Mieden liggen 
iets hoger tussen de verschillende depressies, soms op of nabij eeuwenoude terpen die vermoe-
delijk al in de Romeinse tijd in gebruik waren. Vermoedelijk stonden de geulen toen nog in open 

verbinding met de zee, en bood het dus een 
groot voordeel om langs de oever van zo’n 
geul een terp op te werpen. De meeste van 
deze terpen zijn in het begin van de 20ste 
eeuw afgegraven.
 
Voordat de Miedwei in het kader van de 
ruilverkaveling werd rechtgetrokken, kron-
kelde deze weg over de hoogste delen in het 
landschap langs de verschillende boerderijen. 
Daar waar de weg een scherpe bocht maakte, 
werd een restant van een erosiegeul ontwe-
ken. De Topografische Militaire Kaart geeft 
een mooi voorbeeld van zo’n scherpe bocht 
tussen de Noorder Miedwei. 14 en 18. 

Op deze plek maakte de weg een bocht om 
het Stirtlandts- of stortslandtsmeer, een 
laaggelegen terrein dat op de hoogtekaart 
als zodanig nog duidelijk is waar te nemen. 
Pibo van Doma had in 1657 een stuk land in 
eigendom dat aan het meertje grensde. Door 
afslag langs de oevers daalde de waarde van 
zijn bezit. Het meertje zelf was voormalig 
kloosterbezit dat in handen was gekomen van 
de provincie. Pibo was bereid om het meertje 
op zijn kosten te laten bemalen. Als tegen-
prestatie vroeg hij het recht van eigendom 
over het aan te winnen door het bemalen van 
de waterplas zou ontstaan. De eerste 50 jaar 
wenste hij tevens geen belasting te betalen 
over zijn nieuwe land. Er is een brief bewaard 
gebleven waarin de provincie zijn voorstel 
goedkeurt. 
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Eppie Keimpema woont tegenwoordig aan de Offingawei. Hij heeft jarenlang in de Mieden ge-
woond en kon zich nog herinneren dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog turf werd gestoken ter 
hoogte van het voormalige meer. Uit gegevens van het DINO-loket valt op te maken dat het veen 
hier op nog geen meter onder het maaiveld terug is te vinden. De veenondergrond bestaat voor-
namelijk uit rietzeggeveen. In de Beneficiaalboeken uit 1546 wordt gesproken over ‘feenlands’ 
onder het naburige Finkum. 

De natste delen van de Hallumer Mieden werden gebruikt als hooiland. Dat blijkt onder andere 
uit oude belastingregisters uit de 16de en 17de eeuw. Er wordt dan gesproken over ‘Meeden’ of 
‘Maedlandt’. Een deel van deze hooilanden lag op ‘die Meene Weerdt’. In het Register van den 
Aanbreng wordt er gesproken over ‘gemene en mande landen’. Het waren gemeenschappelij-
ke hooilanden die in kleine stroken waren verdeeld onder particulieren. Scherpe afscheidingen 
tussen die percelen waren er niet. Elke strook werd van de andere gescheiden door greppeltjes of 
paaltjes, die ook wel ‘doelen’ werden genoemd. Binnen deze afscheidingen konden verschillende 
boeren uit het dorp hun hooi oogsten in de hooimaand juli. Na deze bedrijvige periode of ‘ûngeti-
id’ hadden de verschillende gebruikers het recht om hun vee gezamenlijk in het land te laten. 

 
In de maand juli was het hard werken in de 
Hallumer Mieden. Anders dan tegenwoor-
dig werd het hooi door veel mankracht en 
paardenkracht verzameld en weggebracht, 
in plaats van door een bemande trekker met 
machine. Het was daardoor een drukte van 
jewelste in de velden. Hooiwagens met me-
tershoge bulten droog gras reden af en aan 
over de Miedwei. 

Op de foto zien we Jan F. Bos die geniet van een 
welverdiende pauze.

In de iets hogere en drogere delen waren de 
percelen in gebruik als grasland. 
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Op sommige plaatsen was 
akkerbouw mogelijk. Zo zien 
we op de Topografisch Militaire 
kaart uit 1849 dat de percelen 
op en rondom de toen nog niet 
afgegraven terp Jipperda als 
bouwland in gebruik waren. 

Ook langs de Trekvaart, op en 
bij de ‘Meerswallen’ was akker-
bouw mogelijk. De graslanden 
worden in de oude registers 
aangeduid met de term ‘Fen-
ne’ . Zo is er sprake van een 
‘Principaal groote fenne’, waar 
gemeenschappelijke beweiding 
zal hebben plaatsgevonden. 
 

Eendenkooien
Opmerkelijk is het grote aantal eendenkooien in de Hallumer Mieden. Van de acht kooien die er 
oorspronkelijk in de laagste delen van het landschap waren te vinden zijn er nog twee in bedrijf: 
De eendenkooi bij de hel en de Auke Talsmakooi. Omgeven door zware essen en elzen zijn het on-
miskenbare plekken in het open Miedenlandschap. Een eendenkooi is vanuit de lucht te herken-
nen vanwege zijn typische vorm: een rechthoekige dobbe met in elke hoek een slootje dat steeds 
smaller wordt en uiteindelijk dood loopt. De dobbe en de vangpijpen zijn afgeschermd. Vroeger 
werden hier rietmatten voor gebruikt. Tussen de schermen en de dobbe zijn aarden wallen 
aangelegd waar de eenden hun veren uit kunnen schudden nadat ze zich in het water hebben ge-
wassen en zich te goed hebben kunnen doen aan vers water. Deze omstandigheden, vers water 
en stilte, is voor menig wilde eend voldoende reden om in een kooi neer te dalen. 

Nu kan het spel van het eenden vangen beginnen. Daarvoor zijn nodig: een kooiker, een kooi 
hondje en een aantal tamme eenden die gekortwiekt zijn en dus niet hoog kunnen vliegen. De 
kooiker heeft vaak een sigaar of ander rokend voorwerp bij zich zodat de vogels de geur van 
mensen niet zullen ruiken. Het hondje wordt via een deurtje in de kooi gelaten en verjaagt de 
eenden van de zitwallen. Daarnaast lokt hij ook de tamme eenden die het hondje uit nieuwsgie-
righeid volgen richting de vangpijp. De kooiker blijft aan de buitenkant van de schermen en gooit 
wat stukken brood over de omheining om de eenden richting een van de vangpijpen te lokken. 
Het zijn de gekortwiekte eenden die hier het eerst op reageren, gevolgd door de schuchtere 
wilde eenden. Als nu de kooiker tevoorschijn komt, blijven de tamme eenden waar ze zijn, terwijl 
de wilde eenden verder de pijp invliegen. De pijp loopt aan het einde schuin naar beneden, en 
eindigt in een vanghok die door de kooiker kan worden afgesloten. 

Op de grietenijkaart van Ferwerderadeel uit 1718 staan in totaal negen eendenkooien ingete-
kend. Acht daarvan staan in de Noordermieden achter Hallum afgebeeld. De andere kooi lag bij 
Jislum. Daarnaast is er nog een kooi bij Ferwert geweest. De Kooilaan die van het dorp richting 
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de zeedijk loopt herinnert hier nog aan. Waarschijnlijk zijn de meeste van de verdwenen kooi-
en al vóór 1800 in verval geraakt. Het grote aantal kooien achter Hallum kan in eerste instantie 
verklaard worden door de vele drassige, sompige stukken land die in vroegere tijden vooral in het 
najaar langdurig onder water zullen hebben gestaan. De vele hel-toponiemen die in de Mieden 
voorkomen zijn in dat opzicht veelzeggend. Het woord hel verwijst in deze situatie naar sompig, 
laag liggend land, of diepte. In totaal zijn er in de Noordermieden acht percelen aan te wijzen met 
een van hel afgeleide veldnaam: de hellen, hillen, Helle, de Hel, de Helsdeur, de grote Hel of de 
Lange Hel. 

Een van de twee nog resterende kooien in de 
Hallumer Mieden is al meer dan 400 jaar in 
gebruik en is daarmee de oudste nog in bedrijf 
zijnde kooi van Friesland. In het voorjaar van 
1601 kreeg Doede Michiels toestemming om 
een eendenkooi aan te leggen bij “die seven 
bij de hell”. Na hem beoefenden nog 26 ande-
re kooiers hun vak uit in de Hallumer Mieden 
op de kooi die sinds enkele jaren de naam 
‘Opperwird’ heeft gekregen. De naam verwijst 
naar de nabijgelegen terp die tot in de 20ste 
eeuw voor veel contrastwerking zorgde in een 
drassige wereld met poelen, meertjes en slen-
ken. De terp was in 1939 geheel afgegraven. 

Eelke Hoekstra was de 24e kooiker van de eendenkooi bij de hel. Hij 
heeft hier van 1977 tot 1998 zijn vak uit kunnen oefenen.
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Wonen en werken in het dorp: Hallum vanaf 1832

De ontwikkeling van het dorp is erg goed te volgen vanaf het jaar 1718. Uit dat jaar stamt de eer-
ste kaart waarop de bebouwing op de dorpsterp duidelijk staat afgebeeld. We zien op deze kaart 
onder andere de oudste buurtjes ten zuiden van de kerk. De kerk zelf staat afgebeeld 
met een zadeldaktoren. Ten noorden van de kerk biedt de terpflank plaats voor een aantal vrij-
staande huizen of boerderijen. In het jaar 1718 waren alle drie stategebouwen rondom en op de 
terp nog aanwezig. De laanverbinding tussen de ringweg en de Sytjemastate wordt op deze kaart 
mooi afgebeeld. 

Kaartenmaker Schotanus wekt met zijn kaart 
de indruk dat dat de Hoekstervaart of de 
Oude Vaart aansluiting vindt op het terrein 
van de Offingaburg. De benaming ‘Oude 
Vaart’, zoals deze waterweg wordt genoemd 
op een kaart van Cannegieter is in dit opzicht 
interessant. Hebben we hier te maken met 
een oude verbinding richting de zee via de 
koervaart richting het klooster en de zijlster-
reed, waar vroeger vermoedelijk sprake was 
van een uitwateringssluis richting het toen 
nog onbedijkte Monnikebildt? Resultaten van 
de opgraving van 2007 wekken ook de indruk 
dat er ter plaatse van de Offingaburg sprake is 
geweest van een haven. 
 
Op deze kaart is te zien dat rond 1830 de 
oostelijke en westelijke flanken van de terp 
nog onbebouwd waren. De kerk is met blauw 
ingekleurd. In het noorden lag een buurtje 
met kleine huisjes van de kerk (1). Mensen die 
het niet zo breed hadden, konden voor weinig 
geld een huisje huren. De meeste ambachts-
lieden en kooplieden woonden ten zuiden 
van de kerk, langs de Hegebuorren, de Lytse 
Buorren en de Langebuorren. Dit zijn de oud-
ste buurtjes van het dorp. De Lytse Buorren is 
als buurtje vermoedelijk rond 1650 voor een 
groot deel opnieuw gebouwd. In een stuk uit 
dat jaar wordt namelijk gesproken van ”sekere 
nieuwe huisen, de kleijne buiren ghenaempt”. 
Daarvoor was er ook al bebouwing ter hoogte 
van de Lytse Buorren, getuige een vermelding 
van een verver uit 1580, wonende op de Kleine 
Buren. De Nieuwe buren worden genoemd in 
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een stuk uit 1667. De voormalige stinsterrei-
nen Offinga (2), Sythema(3) en Goslinga (4) 
zijn te herkennen aan de grachten die om-
streeks 1830 nog aanwezig waren. De straat 
‘twa brêgen’ (5) komt aan zijn naam omdat je 
op dit punt via twee bruggen de trekvaart kon 
overstegen. Een van de bruggen was bedoeld 
voor de trekpaarden die de schuiten vanuit de 
dorpshaven richting de Dokkumer Ee trokken 
en via versa. 

 Twintig jaar later zijn er een aantal gebouwen 
verschenen op percelen die rond 1830 nog 
vrij van bebouwing waren. Aan de Koervaart 
werd in 1846 een poldermolen gebouwd voor 
de bemaling van de in dat jaar opgerichte 
Hallumerhoekster polder (1). Op de kaart is de 
molen en het molenaarshuisje te zien. Op de 
kruising tussen de toenmalige grindweg naar 
Marrum (nu de Offingaweg) en de ringweg 
verscheen een armenhuis (2). Midden op 
het pad dat in 1830 de Hegebuorren met de 
Langebuorren verbond is tussen 1830 en 1840 
een huis gebouwd dat in de jaren daarna nog 
is uitgebreid (3). Ook zien we de eerste huizen 
verschijnen aan de latere Poortburen langs 
de voormalige toegangsweg naar de Sythe-
mastate (4). Op het laatste vrije perceel in het 
kerkbuurtje werd in deze periode nog een huis 
gebouwd (5). Verder nog aandacht voor ‘’It 
Pypke’(6). Op deze plaats lag een stenen pijp 
onder de Miedweg, zodat de vaart die eertijds 
de Sythemastate verbond met de Trekvaart 
niet werd afgedamd. Deze vaart stelde in de 
19de eeuw dus niet zoveel meer voor, maar 
zal vroeger dieper zijn geweest.
 
In 1856 werd de korenmolen ‘minister Thorbe-
cke’ gebouwd op de plek waar tegenwoordig 
vrachtwagenrijschool Wagenaar is gevestigd 
aan de Ljouwerterdyk 14 (1). Hier werd tot aan 
de oorlogsjaren (1940-1945) koren gepeld. 
Het buurtje met vier huizen dat rond deze tijd 
uit de grond werd gestampt kreeg de toepas-
selijke naam ‘Mounebuorren’(2).De Grindweg 
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naar Marrum werd tussen 1850 en 1870 op een aantal plaatsen aangepakt. De weg kwam tegen 
de gracht van de voormalige Offingastate te liggen (3). Buiten het dorp ter hoogte van de Ljou-
werterdyk 7 (4) werd een bocht afgesneden. De afgesneden bocht is nog steeds in het landschap 
waar te nemen. In het jaar 1861 werd de Goslingastate afgebroken. Het schuurgedeelte bleef 
eerst nog wel staan (5). De bebouwing langs de Poartebuorren werd verder uitgebreid (6).

 
Tussen 1882 en 1890 werden delen van de 
grachten rondom de Offingastate en Goslin-
gastate gedempt (1) en (2). De bebouwing 
van het Blikkelân kwam op gang (3). Ook de 
bebouwing aan de Mounebuorren, welke 
vroeger bekend stond als ‘it oare ein’ werd 
verder uitgebreid (4). Langs het Miedpad 
en langs de Miedwei verschenen een aantal 
nieuwe woningen (5) en (6). Op de hoek van 
de tegenwoordige Gedempte Haven stonden 
vroeger tal van kleine huisjes waar soms wel 
veertien mensen bij elkaar onder een dak 
sliepen (7). Dit buurtje heette ook wel de 
‘Achterwal’. Je kon er vanaf de Langebuorren 
komen via de Achterwalssteeg. Daar moest je 
over een brug om bij de Achterwal te komen. 
Het water tussen deze brug en de Mounebuo-
rren noemde men de ‘Voorhaven’. Het water 
tussen de brug en de huidige Hubo werd de 
‘Achterhaven’ genoemd. Ging je vanaf deze 
brug naar rechts, dan kwam je in de ‘Nieuwe 
Buren’. Hier stond het trekwegshuis; een 
woning voor de schipper van de trekschuit. 
Achter de Nieuwe Buren lag het Bleekersland. 
Hier werd de was gebleekt (8).
 
Op deze foto de voorhaven. De Langebuorren 
en de Achterwal stonden met elkaar in verbin-
ding via de Achterwalsbrêge.
 
Op 22 april 1901 werd het station van Hallum 
geopend (1). Vanaf deze dag was Hallum 
gedurende 39 jaren per trein te bereiken.
In december 1940 werd het station geslo-
ten. Het stationsgebouw werd in de jaren 
‘70 afgebroken, maar de goederenloods is 
blijven staan, en doet tegenwoordig dienst 
als showroom van autobedrijf Wiger Hellema. 
Het gehele gebouw heeft de vorm van een 
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trein. De kazerne aan de Ljouwerterdyk werd 
in de jaren ’90 van de 19de eeuw gebouwd 
(2). Hier waren tot 1930 commandanten van 
de Koninklijke Marechausse Brigade gestatio-
neerd. De schuur van Goslingastate werd rond 
1899 afgebroken. Daarvoor kwam een nieuwe 
boerderij in de plaats die nu nog altijd binnen 
het omgrachte deel terug is te vinden (3)

 

Tussen 1910 en 1930 zien we twee nieuwe 
kerkgebouwen in de kern van Hallum verschij-
nen. De Doopsgezinde kerk (1) is van 1910. De 
Gereformeerde kerk (2) werd in 1913 ge-
bouwd naar een ontwerp van architect Tjeerd 
Kuipers. Uitbreiding van het dorp vindt in 
deze periode vooral plaats langs de Ringweg 
en aan weerszijden van de Doniawei.
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In de jaren ’40 wordt de vaart die tot die tijd 
helemaal doorliep tot aan de Hubo deels 
gedempt, waarmee ook de brug die een ver-
binding sloeg tussen de Lange Buorren en de 
Achterwal uit het straatbeeld verdwijnt (1). De 
Goslinghastrjitte biedt met een aantal nieuwe 
woningen ruimte voor uitbreiding (2). Het 
gehele nieuwbouwcomplex bestaat uit zeven 
dubbele woningen en een blok waar drie 
gezinnen onder een dak kunnen wonen (nu de 
Gedempte Haven 47 t/m51). Aan de overkant 
van deze straat opent Oreel haar deuren (3).
 

Vanaf de jaren ’50 wordt de doorgaande weg 
van Hijum naar Marrum ontlast met de aanleg 
van de provinciale weg of Ljouwerterdyk (1). 
Het gebied tussen beide wegen raakt in 20 
jaar tijd volledig bebouwd. Bakkersfamilie van 
der Meulen breidt beschuitfabriek ‘ de Volhar-
ding’ in deze jaren flink uit (2). Ook bakkerij 
Hellema bouwt er behoorlijk op los op het 
voormalige stateterrein Offingaburg (3). De 
vaart wordt verder gedempt tot aan de huidi-
ge haven. Ten noordoosten van de dorpskern 
worden in diezelfde 20 jaar de Finne en de 
Sythemastrjitte uit de grond gestampt (4).
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Pas in de jaren ’70 worden de laatste sporen 
van de voormalige Sythemastate uitgewist 
met de aanleg van De Goudkamp, De Strin-
gen, de Stins, it Apelhof en de Jipperdastrjitte 
(1). In deze jaren wordt het dorp nog verder 
uitgebreid met de aanleg van de Stjur-
manstun, it Skipperslan, de Snikke ,it Skûtsje, 
de Skou, de Aek en de Tjalk (2). Tussen 1970 
en 1980 vindt uitbreiding plaats langs de Trek-
vaart (Twa Brêgen) (3). De open ruimte tussen 
deze nieuwbouw en de Goslinghastraat (de 
Koarte Five) raakt tussen 1980 en 1990 be-
bouwd (4). De infrastructuur voor ontsluiting 
van de Tjotter, de Pream en de Botter ligt al 
in 1980 gereed om bebouwd te worden, maar 
door de economische malaise van die jaren 
worden deze plannen voorlopig nog even 
uitgesteld. Rond 1990 vindt de bouw van de 
woningen alsnog plaats (5).
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Bijlage 2:  Resultaten archeologisch onderzoek
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Johan Nicolay, Sebastiaan Pelsmaeker, Daniël Postma & Haije Veenstra

Johan Nicolay, Sebastiaan Pelsmaeker, Daniël Postma & Haije Veenstra

Hallum: ‘nieuwe Friezen’ in beeld

Inleiding
Hallum is een van de grote dorpsterpen langs de oorspronke-
lijke westkust van Oostergo. De vroegste geschiedenis is ver-
borgen in een dik pakket terplagen, onder de huidige kerk. 
Een archeologisch onderzoek ten westen van de kerk wierp 
in 2007 nieuwe licht op een fascinerende periode uit de ge-
schiedenis van Noord-Nederland: de volksverhuizingstijd (ca. 
350-550 na Chr.), een periode waarin immigranten uit het 
woongebied van de Angelen en Saksen (de ‘Angelsaksen’) het 
grotendeels verlaten kweldergebied opnieuw koloniseerden. 
De nieuwkomers zijn zowel in oude afgravingsvondsten als in 
recente opgravingsvondsten goed herkenbaar, onder andere 
aan meegebrachte sieraden en aan hun schoenen. De terp van 
Hallum werd geleidelijk opgehoogd en uitgebreid, zoals ook 
uit recent booronderzoek blijkt, totdat de aanleg van zeewaar-
dige dijken bewoning van de omliggende kwelders mogelijk 
maakt. Dankzij het graven van twee kijkgaten in een van de 
verhoogde boerderijplaatsen die naast de terp liggen, komt 

ook dit proces archeologisch in beeld. Zowel het booronder-
zoek, als de graven van kijkengaten vormde onderdeel van het 
project Terpen- en Wierdenland. Hieronder worden de resul-
taten van dat en eerder onderzoek besproken.

Wonen langs een dynamisch geulsysteem 
De vroegste sporen van bewoning in het gebied rond Hallum 
dateren uit het begin van de jaartelling. Vroegere vondsten 
doen vermoeden dat dit gebied al in de ijzertijd af en toe 
bezocht werd.1 Rond 500 v.Chr. maakte de omgeving van 
Hallum nog deel uit van de Waddenzee, aan de oostzijde van  
een getijdegeulsysteem dat tot in het binnenland van Friesland 
liep, de latere Middelzee.2 Tussen 600 en 500 v.Chr. verlandde 
dit systeem en ging het wad over in kwelder. Gedurende de 
eeuwen voor het begin van de jaartelling breidde de kustlijn 

1 Taayke 1996, deel IV, Abb. 40-42.
2 Voor de landschapsontwikkeling van Oostergo, zie Vos 2011.

Fig. 1 Luchtfoto van Hallum naar het noorden gezien. Op de achtergrond de onbedijkte kwelders en de Waddenzee, en in de verte de Waddeneilanden. Foto © 
Project Terpen- en Wierdenland/ Aerophoto Eelde.
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zich zeewaarts uit. Er ontstond een smalle kwelderwal langs 
de kustlijn die via geulen goed toegankelijk was en in open 
verbinding stond met de Waddenzee. De eerste bewoners van 
Hallum vestigden zich net achter deze kwelderwal. 

Als direct gevolg van menselijk handelen, namelijk het 
ontginnen van de randveengebieden, was er sprake van een 
sterke vergroting van de Middelzee-zeearm in de Romeinse 
tijd en vooral in de vroege middeleeuwen.3 Terwijl die vergro-
ting gedurende de middeleeuwen landverlies aan de westzijde 
van deze zeearm betekende, breidde de kust zich aan de oost-
zijde verder uit. Dit resulteerde in de vorming van een nieu-
we kwelderwal, ongeveer langs de huidige kustlijn. Hallum 
kwam hierdoor verder van zee te liggen, maar was nog steeds 
via enkele kreken toegankelijk. 

In de late middeleeuwen is van een laatste fase van na-
tuurlijke kustuitbouw sprake, totdat Oostergo, vermoedelijk 
rond 1100, ter plekke van de huidige Hoge Herenweg, door 
een zeedijk van de Middelzee werd afgeschermd.4 Er zijn his-
torische gegevens over een laatmiddeleeuwse sluis in deze 
zeedijk bij Oude Leije, enkele kilometers ten zuidwesten van 
Hallum.5 Op historische kaarten en in het huidige landschap 
zijn de restanten van een oude geul herkenbaar die Hallum 
met deze sluis verbond, de huidige Koevaart. Dit vormt een 
belangrijke aanwijzing dat Hallum gedurende de middeleeu-
wen over water bereikbaar bleef en verklaart ook waarom het 
middeleeuwse dorp Hallum zich vooral naar het zuidwesten 
uitbreidde. Zoals de kadastrale kaart uit 1832 laat zien, lag 
hier toen een haven (fig. 2).

3 Vos & De Langen 2008.
4 Voor de datering van de Friese dijken, zie De Langen & Mol 2016, 101, 

met referenties; zie ook Schroor 2000, 34-37.
5 Schroor 2000, 52-53.

De randzone van de terp uit de Romeinse 
tijd
Vanwege de bouw van een inmiddels gerealiseerd verzorgings-
tehuis met de naam ‘Het Hof ’ werd in 2007 een archeologisch 
onderzoek uitgevoerd in de oude dorpskern van Hallum, ten 
westen van de dorpskerk (fig. 2).6 Op deze locatie werden zo-
wel resten van de dorpsterp van Hallum, als van een laatmid-
deleeuws stinsterrein met de naam Offingaburg verwacht. Al 
tijdens de aanleg van een oost-west georiënteerde proefsleuf 
werden goed geconserveerde terplagen en de oostelijke gracht 
van de stins aangetroffen. Aangezien bewoningslagen uit de 
periode van de stins volledig verstoord bleken, richtte het ver-
dere onderzoek zich op de oudere terplagen.

De aanname dat het oorspronkelijke kernpodium en de 
ophogingslagen uit het begin van de jaartelling onder de kerk 
liggen (zie fig. 2), kon tijdens het archeologisch onderzoek 
deels worden bevestigd. Het onderzoeksterrein lag vermoe-
delijk net buiten de oudste kern van de terp, die uit de vroeg-
Romeinse tijd of wellicht uit de late ijzertijd dateert. Van het 
terplichaam uit de Romeinse tijd waren in het oostprofiel, dat 
het dichtst bij deze kern lag, slechts enkele lagen van de terp-
flank herkenbaar.7 Onder deze lagen bevond zich de natuurlij-
ke kwelder, waarvan de humeuze toplaag spit- en graafsporen 
vertoonde. In de kwelder waren hier twee sloten gegraven die 
voor de afwatering van de terp moeten hebben gediend. De 
meest noordelijke sloot is wellicht als ‘ring- of terpsloot’ in 
gebruik geweest en heeft in dat geval rondom de nederzetting 
uit de Romeinse tijd gelopen. 

Zowel de terplagen als de sloten kunnen op grond van 
aardewerk en een hierna te bespreken koperdepot in de 3e 
eeuw n.Chr. worden gedateerd. Slechts één versierde rand van 
terpaardewerk is mogelijk ouder, maar niet nauwkeuriger da-
teerbaar dan in de late ijzertijd of Romeinse tijd.

Een verborgen koperdepot 
Een voor Nederland unieke vondst vormt een koperdepot, 
afkomstig uit een sloot die in de 3e eeuw is gedempt (zie fig. 
5).8 Het depot bestaat uit 1518 objecten met een gezamenlijk 
gewicht van 3,9 kg (fig. 3). Het gaat om honderden fragmen-
ten van koperen ketels en ander koperen en bronzen vaat-
werk, enkele fragmenten van koperbaartjes, twee gehalveerde 
Romeinse munten (sestertii), een koperen vingerring en ook 
ijzeren nagels en contraplaatjes. Opvallend is het grote aan-
tal ketelfragmenten dat in lange, smalle stroken of in kleinere 
fragmenten is geknipt, evenals de vele reparatiestukken die in 
allerlei vormen zijn aangetroffen. 

Koperen en bronzen vaatwerk is in het terpengebied ui-
terst zeldzaam. Toch doet de samenstelling van het koperde-
pot vermoeden dat deze in het bezit was van een koperslager, 
die in het toenmalige Hallum verschillende werkzaamheden 
uitvoerde. In de eerste plaats is veel van het materiaal verknipt 
om te worden omgesmolten en vermoedelijk als baartjes te 
kunnen worden verkocht of hergebruikt. Daarnaast zijn uit de 

6 Tuinstra et al. 2011.
7 Tuinstra & Veldhuis 2011, fig. 3.25 (fase 1).
8 Dalemans et al. 2011, 138-156.

Fig. 2 Kadastrale kaart uit 1832, waarop de omvang van de terp uit de 
Romeinse tijd en die uit de middeleeuwen met een rode lijn is aangegeven. 
Ten westen van de kerk zijn de twee huizen op de woonerven die tijdens 
het archeologisch onderzoek in 2007 zijn blootgelegd als rode rechthoekjes 
aangegeven. Aan de zuid- en zuidwestzijde van het dorp zijn blokvormige 
buurtjes en de voormalige haven herkenbaar; van de Offingaburg op de wes-
telijke terpflank resteert alleen nog de gracht. Naar De Langen & Mol 2017, 
fig. 5. 
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ketelfragmenten plaatjes gesneden en verbindingsstukken en 
nagels gevouwen om daarmee reparaties aan andere ketels te 
kunnen uitvoeren. Tot slot wijzen de vondsten op de reparatie 
en productie van koperen objecten zelf, zoals blijkt uit gie-
trestanten en de bodem van een niet-Romeinse, vermoedelijk 
lokaal vervaardigde koperen zeef die ook in Hallum is aange-
troffen (fig. 4). Naast de ketelfragmenten en baartjes konden 
de Romeinse munten hierbij als grondstof dienen. 

Om de herkomst van het metaal vast te stellen, heeft 
Sabrine Caspers vergelijkend onderzoek gedaan naar de sa-
menstelling van het koper, brons en ijzer.9 In totaal zijn ca. 
1300 zogenaamde XRF-metingen uitgevoerd, waarbij vaak 
meerdere punten op hetzelfde object, bijvoorbeeld vanwege 
kleurverschil, zijn geanalyseerd. Ter vergelijking zijn ook 
andere vondstcomplexen onderzocht, waaronder een brons-
depot uit Nistelrode (Noord-Brabant), als aanvulling op al 
beschikbare data over kopervondsten elders in Europa. Om 
vast te stellen of het koper uit Hallum afkomstig kan zijn van 
oudere ketels die in de Romeinse tijd zijn hergebruikt, zijn 
ook vier ketels uit de late ijzertijd uit het Rijksmuseum van 
Oudheden geanalyseerd. 

De uitkomsten van het onderzoek wijzen binnen het de-
pot uit Hallum op een grote variatie aan samenstelling van 
het materiaal, uiteenlopend van brons en allerlei varianten 
van koper tot messing. Verder blijken in het depot resten van 
tenminste 100 verschillende objecten aanwezig te zijn, wat op 
een intensieve handel in metaalschroot wijst. Op grond van 
overeenkomsten met de samenstelling van meer compleet 
vaatwerk is vast te stellen dat de geknipte stukken van ver-
schillende typen ketels en van wijnzeven komen die in de 2e 
en vooral de 3e eeuw worden gedateerd en vermoedelijk een 
Romeinse oorsprong hebben. Het is goed mogelijk dat het 
metaal niet als complete objecten maar als schroot is geëx-

9 Caspers 2010.

porteerd, om binnen het Germaanse gebied als grondstof te 
worden gebruikt. 

Samen met het koperdepot werden ook botanische resten 
aangetroffen.10 Naast honderd gerstkorrels waren dat een ap-
pelzaad en een fragment van een hazelnootdop. Hazelnoten 
kunnen in het binnenland zijn verzameld, al zijn vondsten 
daarvan in het terpengebied zeldzaam. Het appelzaad is de 
oudste vondst van deze soort in het terpengebied en wijst, net 

10 Schepers 2016, 148-149.

Fig. 3. Het indrukwekkende koperdepot uit 
Hallum. Het depot bestaat voornamelijk uit 
verknipte en deels opgerolde ketelfragmenten. 
Foto L. de Jong, ARCbv.

Fig. 4 Bodem van een niet-Romeinse, vermoedelijk lokaal gemaakte wijnzeef 
uit de 2e of 3e eeuw n.Chr., als imitatie van dergelijke zeven uit het Romeinse 
rijk. Diameter 8,5 cm. Foto L. de Jong, ARCbv.
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als het koperdepot, op contacten met verder weg gelegen ge-
bieden.

De terp wordt verlaten
Boven de vulling van de sloot met het koperdepot is een laag 
natuurlijk sediment afgezet (fig. 5). Deze kwelderafzettingen 
kunnen globaal in de 4e eeuw worden gedateerd.11 Een be-
langrijke vraag is of deze overslibbing met een toenemende 
invloed van de zee samenhangt en de bewoners van Hallum 
noodzaakte hun nederzetting te verlaten. Hoewel huisterpen 
op de overgang van klei naar veen in de 3e eeuw onbewoon-
baar werden, zullen de boerderijen op grotere dorpsterpen, 
waaronder Hallum, voor het zeewater veilig zijn geweest. Of 
dit betekent dat Hallum gedurende de 4e eeuw bewoonbaar 
bleef, is niet met zekerheid te zeggen: de afwezigheid van be-
tredingsniveaus en spitsporen in het overslibbingspakket sug-
gereert eerder dat de terp was verlaten.12

Nieuwe bewoners in de volksverhuizingstijd: 
de komst van ‘Angelsaksen’
Aan de hand van de fibulae die tijdens de opgraving met 
een metaaldetector zijn gevonden, is het moment van her-
nieuwde bewoning voor Hallum vrij nauwkeurig te dateren.13 
De vroegste vondst is een kruisvormige fibulae die rond 425 

11 Tuinstra & Veldhuis 2011, 37 en 76 (fase II).
12 Voor (gedeeltelijke) discontinuïteit in bewoning van het terpen- en wier-

dengebied gedurende de 4e eeuw, zie Nieuwhof 2011; 2016.
13 Voor de fibulae en andere metaalvondsten, zie Dalemans et al. 2011.

n.Chr. is vervaardigd (fig. 6). De overige metaalvondsten uit 
de volksverhuizingstijd dateren uit de 5e en eerste helft van 
de 6e eeuw. Hiertoe behoren verschillende mantelspelden, 
twee of drie halsringen (fig. 7), een siersleutel, een haarnaald 
en enkele baardtangen. Enkele andere fibulae zijn iets jonger, 
waaronder een voor Friesland unieke square-headed brooch 
uit de tweede helft van de 6e eeuw (fig. 8).

Het aardewerk in Angelsaksische stijl uit de lagen boven 
het overspoelingspakket heeft een vergelijkbare datering, glo-
baal in de 5e eeuw.14 Een relatief vroege vondst is een rand-
fragment van een beker, te dateren tussen ca. 250 en 450.15 Dit 
fragment is afkomstig uit het niveau direct boven de natuur-

14 Voor het aardewerk, zie Beckerman 2011.
15 Vondstnr. 540; de beker is van het type K4 in de Drenthe-typologie van 

Taayke (1996).

Fig. 5 Profielfoto van de sloot waarin koperdepot uit Hallum is aangetroffen. Boven de bruingrijze slootvulling is een overslibbingspakket als lichtgrijze laag 
herkenbaar. De sloot dateert uit de 3e eeuw n.Chr. Ffoto ARCbv.

Fig. 6 De vroegste fibula uit Hallum na het vermoedelijke bewoningshiaat, 
vervaardigd rond 425 n.Chr. Er zijn duidelijke slijtagesporen zichtbaar op de 
neus (dierkop), en op beide uiteinden van de centrale beugel. Lengte 6,5 cm. 
Foto L. de Jong, ARCbv.
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lijke sedimentlaag, vlak onder het oudste woonhuis dat in de 
volksverhuizingstijd kan worden gedateerd.

Deze vondsten maken duidelijk dat de terp van Hallum, 
na een onderbreking van ruim een eeuw, in ieder geval van-
af het tweede kwart van de 5e eeuw opnieuw in gebruik is 
genomen. De herkomst van de nieuwe bewoners is moeilijk 
met zekerheid vast te stellen. De vroegste fibula uit Hallum 
komt uit Sleeswijk-Holstein. De ijzeren haarnaald en de 
bronzen gordelonderdelen wijzen op relaties met het Elbe-
Wezergebied, ook in Noord-Duitsland. Voor de overige meta-
len voorwerpen zijn de culturele relaties minder nauwkeurig 
vast te stellen; ze zijn vermoedelijk lokaal of in ieder geval bin-
nen Noord-Nederland vervaardigd en maken deel uit van de 
wijdverbreide ‘Noordzeecultuur’.

De bewoners van Hallum bleven gedurende de 5e en 6e 
eeuw fibulae dragen die hun nauwe verwantschap met het 
thuisland tonen. Een interessant gegeven is dat juist de vroeg-
ste fibula uit Hallum sterke slijtagesporen op de voet en beu-
gel vertoont (fig. 6), een aanwijzing dat het hier vermoedelijk 
om een erfstuk gaat dat de draagster en haar kinderen aan 
hun oorspronkelijke thuisland herinnerde. Hoewel de jongere 
kruisvormige fibulae minder goed zijn geconserveerd, is op 
geen van de aangetroffen exemplaren vergelijkbare slijtage 
zichtbaar. Dit is wel het geval bij de rijk versierde square-
headed brooch (fig. 8). Zo vertoont de kerfsnede op de voet-
plaat sporen van slijtage en is de veerhouder op de achterzijde 
gerepareerd. Veelzeggend is ook de slijtage op het breukvlak 

van de voetknop: na het afbreken van deze knop is dit stuk 
met een kennelijk sterke herinneringswaarde in gebruik ge-
bleven.

De square-headed brooch uit Hallum is een in brons uitge-
voerde kopie van luxere, zilveren exemplaren. Dat de beteke-
nis van de mens- en dierfiguren op dergelijke sieraden door 
de maker van de bronzen imitaties niet altijd goed begrepen 
werd, blijkt uit de gestileerde uitvoering van de ‘beeldtaal’ 
op het exemplaar uit Hallum. Alleen de dierenkoppen aan 
de bovenzijde van de voetplaat zijn nog herkenbaar; de twee 
dierfiguren en het menselijk gezicht op de kopplaat zijn vol-
ledig door geometrische motieven vervangen en zelfs voor 
iemand met een geoefende blik nauwelijks nog herkenbaar. 
Het is maar de vraag of de draagster van de fibula wist dat hier 
Odin, als de Germaanse god Wodan, en zijn hulpdieren zijn 
weergegeven.

Groei en uitbreiding van de middeleeuwse terp
Hoewel slechts een klein deel van het vroegmiddeleeuwse 
Hallum archeologisch is onderzocht, levert de opgraving uit 
2007 toch belangrijke informatie over de ruimtelijke ontwik-
keling van het zuidwestelijke deel van de dorpsterp.16 Dit deel 
van de terp is het sterkst gegroeid in de volksverhuizingstijd 
(5e-vroege 6e eeuw), met een toegenomen hoogte van ca. 1 

16 Tuinstra & Veldhuis 2011, 38 ff. (fasen III-XI).

Fig. 7 Links: Bronzen nekring uit Hallum, te dateren in de 5e 
of 6e eeuw. Drie detailopnames tonen de wijze waarop de drie 
delen van de ring met bronzen nagels zijn bevestig, en versiering 
van de buitenzijde. Grootste doorsnede ca. 15 cm. Foto’s L. de 
Jong, ARCbv.

Fig. 8 Rijkversierde square-headed brooch uit de eerste helft 
van de 6e eeuw. Het breukvlak aan de onderzijde van de voet is 
gesleten, een aanwijzing dat de fibula nog intensief is gedragen 
na het afbreken van de eindknop. Lengte 6,5 cm. Foto L. de 
Jong, ARCbv.
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m. Dit is de periode dat ten westen van de ‘kernterp’ uit de 
Romeinse tijd nieuwe woonerven werden ingericht. De opho-
gingslagen in deze periode bestaan vooral uit compacte mest 
of mestrijke lagen, die werden opgeworpen om de al aanwe-
zige verhoging uit de Romeinse tijd in korte tijd uit te bou-
wen (fig. 9). Daarna werd het zuidwestelijke deel van de terp 
meer geleidelijk opgehoogd, met een snelheid van ca. 20 cm 
per eeuw. In tegenstelling tot de volksverhuizingstijd bestaan 
de ophogingslagen nu vooral uit schone klei, vaak afgewisseld 
met afvallagen (fig. 9) – iets wat ook uit het hieronder nog te 
bespreken booronderzoek naar voren komt.

Gedurende de volksverhuizingstijd is binnen het opgegra-
ven areaal een indeling in twee woonerven zichtbaar, die door 
een sloot van elkaar waren gescheiden (fig. 10: erven 1-2). 
Een derde erf (erf 0) heeft verder noordelijk gelegen en valt 
grotendeels buiten de opgravingsput. Hoewel de sloot tussen 
beide erven in de 6e eeuw werd gedempt, bleef de locatie van 
deze sloot – wellicht in de vorm van een hekwerk of plaggen-
muur – gedurende de hierop volgende eeuwen als erfschei-
ding dienst doen. Op beide erven was steeds één boerderij 
met een waterput en soms een schuur of hutkom in gebruik. 
Duidelijke aanwijzingen voor stalgebouwen zijn niet herkend. 
De boerderij stond haaks op de erfscheiding (zuidelijke erf) 
of lag hier parallel aan (noordelijke erf). Opmerkelijk is dat 
nieuw aangelegde gebouwen gedurende een periode van en-
kele honderden jaren dezelfde oriëntatie behielden en onge-
veer op dezelfde plaats als hun voorganger werden opgericht. 
Een vergelijkbaar beeld toont de opgraving in het Groningse 
Leens, waar continuïteit in oriëntatie en ligging van middel-
eeuwse zodengebouwen gedurende een periode van drie eeu-
wen kon worden vastgesteld.17

In de Karolingische periode (vanaf de 9e eeuw) werd een 
vierde, meer westelijk gelegen erf ingericht, wat met een ver-

17 Van Giffen 1940..

dere uitbreiding van de terp samenhing (fig. 10: erf 4). De eni-
ge huisplattegrond die op dit erf is opgegraven, had een afwij-
kende oriëntatie ten opzichte van de boerderijen op de andere 
erven en was min of meer noord-zuid gericht. De scheiding 
tussen beide oostelijke erven en dit nieuwe erf kan ook uit een 
sloot (en later een hekwerk) hebben bestaan; deze is door de 
aanleg van de oostelijke stinsgracht echter volledig vergraven. 
Het bestaan van een vijfde erf vanaf de Karolingische periode 
is onzeker; de enige aanwijzing hiervoor vormt de situering 
van een bijgebouw (fig. 10: erf 3?).

Op basis van het oost-westprofiel en de ligging van de 
woonerven is aan te nemen dat de woonerven 1 en 2 tot in 
de 9e eeuw geleidelijk werden opgehoogd. Vervolgens is met 
de inrichting van erf 4 sprake van een uitbreiding van de terp 
aan de westzijde. Alle erven zijn vervolgens afgedekt door een 
pakket terplagen uit de 10e-12e eeuw, waarin geen huisstruc-
turen zijn herkend. Dit lijkt erop te wijzen dat de terp vanaf 
ca. 850-900 n.Chr. vooral als akkerland in gebruik was, met de 
boerderijen op de (niet opgegraven) westflank van de terp.18

Huizen met muren van kwelderzoden
In het oostprofiel van de opgravingsput is te zien hoe de gelei-
delijke groei van de dorpsterp van Hallum en het oprichten en 
weer afbreken van zodengebouwen met elkaar samenhingen 
(fig. 11). Het profiel toont dat de middeleeuwse boerderijen 
dikke, vrijstaande wanden hadden, volledig opgebouwd uit 
plaggen. Tijdens de gebruiksduur van boerderijen werd het 
omliggende erf geleidelijk met afval en klei opgehoogd. Om 
te voorkomen dat het vloerniveau binnen de zodengebouwen 
onder die van het erf kwam te liggen, kunnen ook deze ge-
leidelijk zijn verhoogd. Een belangrijke gevolg hiervan is dat 
de zodenwanden, die oorspronkelijk op het loopvlak stonden, 

18 De Langen & Mol 2016, 105-108; voor de profielen, zie Tuinstra & 
Veldhuis 2011, bijlage 10.

Fig. 9 Detailopname van 
het oostprofiel te Hallum. 
Er kan een duidelijk on-
derscheid worden gemaakt 
tussen mest- en mestrijke 
lagen uit de volksverhui-
zingstijd onderin, en zowel 
schone ophogingslagen als 
vuile woon- en afvallagen 
uit de Merovingische en 
Karolingische periode. 
Lengte jalons 2 m. Foto 
ARCbv.
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na enige tijd tussen de ophogingslagen ingesloten raakten. 
Hetzelfde proces is ook in Leens herkend, wat de uitstekende 
conservering van zodenwanden op beide vindplaatsen ver-
klaart.

Ondanks het beperkte areaal dat in Hallum is opgegraven, 
zijn in de aangelegde vlakken restanten van tientallen gebou-
wen herkend. De opgravers onderscheidden in hun rappor-

tage 27 (delen van) huisplattegronden, als uitkomst van een 
moeizaam proces van het traceren van zodenwanden – in het 
veld en later tijdens de uitwerking. Er zijn tal van grondsporen 
(o.a. met zoden gedempte sloten en greppels, podiumranden 
en dagzomende ophogingslagen) die moeilijk van de resten 
van gebouwen te onderscheiden zijn, terwijl dergelijke resten 
bovendien door latere ingravingen kunnen zijn verstoord.

Fig. 10 De vermoedelijke indeling van de zuidwestflank van de terp uit de vroege middeleeuwen in vier of vijf woonerven. Opvallend 
is de plaatsvastheid van de gebouwen op de erven 1 en 2. Naar Tuinstra & Veldhuis 2011, fig. 3.1. 
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Fig. 11 Twee detailopnames van zodenwanden van hoofd- en bijgebouwen in het oostprofiel te Hallum. Rechts van de wand op de bovenste foto zijn enkele 
loopvlakken en ophogingslagen binnen een zodenhuis uit de 7e eeuw herkenbaar. De onderste foto toont een zogenaamde hutkom uit de 8e eeuw, waarvan de 
vloer is ingegraven in een dik pakket schone en vuile terplagen uit de Merovingische periode. Lengte jalons 2 m. Foto’s ARCbv.
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Wat in ieder geval vaststaat is dat de oudste vroegmiddel-
eeuwse gebouwen zodenhuizen waren, met massieve aarden 
wanden en soms enkele middenstaanders ter ondersteuning 
van een vliering. Op grond van hun afmetingen werden in 
Hallum voor het eerst twee varianten onderscheiden van 
deze boerderijen van het zogenaamde ‘type Leens’: lange, 
smalle gebouwen die vermoedelijk als stal/schuur en soms 
ook als werkplaats functioneerden (variant A), en korte, 
brede gebouwen die losse woonhuizen vormden (variant 
B).19 Daarnaast waren er nog smallere bijgebouwen met zo-
denwanden, waartoe ook de zogenaamde hutkommen (met 
verdiepte vloer; fig. 11) zijn te rekenen. Hoewel de interpreta-
tie van de breedste zodenhuizen in Hallum onzeker is, heeft 
het idee dat woon- en bedrijfsgedeelten in de 5e-7e eeuw van 
elkaar gescheiden waren een bruikbaar classificatiemodel 
voor zodenhuizen opgeleverd. Tot op heden zijn maar wei-
nig plattegronden aan ‘variant B’ toe te wijzen; daaronder zijn 
enkele plattegronden uit Leens (Gr.) en een deelplattegrond 
uit Wijnaldum (Fr.). Juist vanwege hun betere zichtbaarheid, 
door de aanwezigheid van vuile, vaak mestrijke vloerniveaus, 
vormen smallere gebouwen met een stal- en schuurdeel de 
meerderheid in opgravingsverslagen. 

Tegen het einde van de 7e eeuw en de eerste helft van de 
8e eeuw werden naast zodenhuizen ook houten gebouwen in 
Hallum opgetrokken. De overblijfselen hiervan waren in de 
opgravingsvlakken te herkennen als standgreppels voor in-
gegraven wanden van vlechtwerk die met leem waren afge-
werkt. Hallum liep hiermee vooruit op ontwikkelingen elders 
in het terpengebied; in Wijnaldum en Leens lijkt vroegmid-
deleeuwse houtbouw pas in de tweede helft van de 8e eeuw 
zijn intrede te hebben gedaan. Daarbij komt dat de houten 
huizen in Hallum uitzonderlijk grote interieurbreedtes had-
den: 6,7 en 7,7 m, waar 5-6/6,5 m in deze periode de norm 
was voor de gelijktijdige zodenhuizen. Dergelijke breedtes 
doen niet onder voor die van gebouwen die in het buitenland 
zonder meer als hall (‘zaalhuis’ of ‘ontvangsthal’) zouden wor-
den aangeduid.20 Zowel de relatief vroege datering als de grote 
maatvoering maken duidelijk dat de huizen in Hallum rond 
de overgang van de Merovingische naar Karolingisch peri-
ode uitzonderlijk waren en wellicht op een bovengemiddelde 
sociale status van de bewoners wijzen. De huizen in de op-
volgende bewoningsfasen lijken vanwege een terugkeer naar 
zodenbouw en de meer bescheiden afmetingen beter aan de 
verwachtingen voor een agrarische nederzetting te voldoen.

Boerenbedrijf en Noordzeehandel
De bewoners van de terp waren gedurende de vroege middel-
eeuwen in de eerste plaats boeren met een gemengd bedrijf, 
waarbinnen akkerbouw en veeteelt werden gecombineerd. De 
botanische resten van wilde planten tonen een geleidelijke 
verzoeting van het landschap vanaf de volksverhuizingstijd, 
gecombineerd met een toenemende invloed van de mens op 
het landschap.21 Na de komst van nieuwe bewoners is sprake 

19 Postma, in voorb.
20 Postma 2015, 176-178.
21 Schepers 2011.

van een intensief gebruik van de kwelder, als akkerland, hooi-
land en grasland.

Binnen het landbouwbedrijf was vooral de productie van 
gerst van belang. Daarnaast werden lokaal vlas, waarschijnlijk 
tuinboon en misschien zwarte mosterd verbouwd. De laatste 
soort kan ook een wilde plant zijn geweest, waarvan de zaden 
werden verzameld. Hoewel broodtarwe niet in de botanische 
resten is herkend, wijzen handmolens van tefriet op het malen 
van graan dat in brood werd verwerkt. Op het bakken van 
brood wijzen ook resten van verbrande leem die in Hallum 
zijn aangetroffen. Hiertussen zitten enkele fragmenten met 

Fig. 12 Een afgekapte geweipunt uit Hallum (boven); van gewei werden lo-
kaal vermoedelijk benen kammen gemaakt, zoals de driekhoekige kam die 
ook tijdens de opgravingen in Hallum is gevonden (onder). Beide vondsten 
dateren uit de 5e-6e eeuw. Lengte maatbalken 10 en 25 cm. Foto’s L. de Jong, 
ARCbv.

Fig. 13 Drie ijzeren klinknagels uit Hallum, waarmee de scheepsplanken van 
zeewaardige zijl- en roeiboten overnaads werden bevestigd. De nagels date-
ren uit de 6e-7e eeuw. Lengte maatbalk 10 cm. Foto L. de Jong, ARCbv.
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schuine, afgeronde randen die behoorden tot bakplaten, al 
dan niet met opstaande randen.22 

De veestapel werd vanaf de volksverhuizingstijd gedomi-
neerd door rund en schaap; in mindere mate komen resten 
van varken, paard en kip voor.23 Daarnaast werden wilde 
dieren gegeten, met name vogels, vissen en schelpdieren. Op 
de lokale verwerking van wol wijzen een spinklos en enkele 
spinloodjes, twee weefgewichten en vermoedelijke weefspoe-
len van been en hout. Een deel van de botten van geslachte 
huisdieren diende als grondstof voor het maken van allerlei 
gebruiksvoorwerpen, zoals naalden. Daarnaast werd gewei 
als grondstof geïmporteerd om lokaal te worden verwerkt, 
zoals blijkt uit een geweitak met zorgvuldige kap- of zaagspo-
ren aan de basis (fig. 12). Hieruit kunnen de tandplaatjes zijn 
gemaakt voor kammen, waarvan er in Hallum ook enkele zijn 
aangetroffen (fig. 12).

Dat de prielen die vanuit de westkust van Oostergo tot 
aan Hallum reikten de bewoners mogelijkheden voor zee-
vaart en deelname aan handel boden, blijkt uit vondsten van 
enkele ijzeren klinknagels (fig. 13).24 Deze hoorden toe aan 
zeewaardige schepen, waarmee de bewoners van Hallum 
ook de Noordzee konden bevaren. Hun betrokkenheid bij 
de Noordzeehandel blijkt uit allerlei importgoederen, waar-
onder de al genoemde handmolens van tefriet, afkomstig 
uit de Duitse Eifel. Veelzeggend is ook de muntschat die 
direct ten zuiden van Hallum is gevonden, bij de boerderij 
Memerdastate.25 De schat bestaat uit meer dan 200 zilveren 
munten die in een kogelpot waren begraven. De munten 
zijn zogenaamde sceatta’s, die in de late 7e en 8e eeuw als be-
taalmiddel werden gebruikt in de Noordzeehandel, ten tijde 
van het beroemde emporium Dorestad (het huidige Wijk bij 

22 Koopstra 2011.
23 Buitenhuis 2011.
24 Dalemans et al. 2011, 177-178.
25 Boeles 1951, 525-526; Knol 1993, tabel 23, noot 1440.

Duurstede). De sceatta vormden de noordelijke tegenhanger 
van de Karolingische denarius, waarvan een iets jonger, 9e-
eeuws exemplaar tijdens de opgraving is gevonden.26

De vondsten wijzen voor de vroege middeleeuwen op een 
welvarende gemeenschap, die waarschijnlijk over zeewaardi-
ge schepen beschikte. Gouden of zilveren sieraden die op een 
(supra-)regionale elite en een functie van Hallum als centrale 
plaats wijzen, zoals voor Wijnaldum wordt aangenomen, zijn 
echter niet aangetroffen. Wellicht functioneerde Hallum als 
half-gespecialiseerde landingsplaats, waar zowel luxe als meer 
alledaagse goederen via de Noordzeehandel werden verkre-
gen, voor gebruik in Hallum zelf en op terpen in de directe 
omgeving.

Een dubbelgraf uit de Karolingische periode
Een bijzondere vondst tijdens opgraving was een dubbelgraf.27 
Het graf werd gevormd door een rechthoekige grafkuil, waar-
in twee personen op hun rug waren neergelegd (fig. 14). De 
oriëntatie van het graf is noordwest-zuidoost, en de overlede-
nen lagen met hun hoofd richting het zuidoosten. Doordat de 
benen van het skelet aan de zuidwestzijde enigszins gebogen 
waren, kruisten ze die van het andere, uitgestrekte skelet. 

De goed geconserveerde skeletten zijn van een jong indi-
vidu, waarschijnlijk een jongen, met een leeftijd van 14 tot 
16 jaar, en van een volwassen man met een leeftijd van 30 tot 
60 jaar. Het skelet van de jonge en mogelijk ook dat van de 
volwassen man vertoont sporen van zwaar werk en overbelas-
ting van het lichaam. Daarnaast zijn de tanden van de volwas-
sen persoon sterk gesleten, vermoedelijk als gevolg van het 
gebruik van handmolens van tefriet bij het malen van graan; 
daarbij kwamen afgebroken stukjes steen in het meel terecht. 

26 Daleman et al. 2011, 182, fig. 7.57.
27 Bergsma 2011.

Fig. 14 Dubbelgraf van een jongen en een 
man die naast elkaar zijn begraven, met 
hun hoofden naar het zuidoosten. Lengte 
maatbalk 30 cm. Foto ARCbv. 
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De doodsoorzaak en relatie tussen beide mannen (vader en 
zoon?) zijn helaas onbekend. 

Het graf bevatte geen bijgiften, maar op enkele skeletele-
menten van de volwassen man is roestaanslag aangetroffen. 
De roest zat echter op de binnenzijde van de botten van het 
bovenlichaam, en is mogelijk ontstaan nadat tijdens het ver-
gaan van het lichaam een ijzeren voorwerp in de borstholte 
terechtkwam. Dat kan een bijgift zijn geweest. De enige me-
talen voorwerpen uit het graf zijn een mesje en een beslag-
stuk. Deze zijn echter uit de vulling van de grafkuil afkomstig 
en waarschijnlijk bij het dichtgooien in het graf beland. De 
grafkuil is ingegraven in terplagen met vondstmateriaal uit 
de Merovingische periode en wordt op grond daarvan in de 
Karolingische periode gedateerd. Uit de geïsoleerde ligging 
blijkt dat het graf geen onderdeel van een regulier grafveld 
is geweest. De overledenen zijn niet ver van het zuidelijke 
woonerf begraven, waar ze vermoedelijk woonden.

Booronderzoek: de opbouw van de terp 
eindelijk volledig in beeld
In 2017 werd over de volledige terp een boorraai gezet, om 
de opbouw van de terplagen in kaart te brengen. De in totaal 
17 boringen, vaak in de tuinen van bewoners, vormen van 
zuidwest naar noordoost een 517 m lange raai (fig. 15-16). 
De ligging van de boorraai is zo gekozen, dat het volledige 
hoogteverloop van de terp in beeld komt en de afstand tussen 
de boringen steeds ca. 20 tot 30 m bedraagt. De begraafplaats 

rond de kerk is opzettelijk gemeden. De boringen zijn tot in 
de onderliggende kwelderlagen gezet (met uitzondering van 
boring 10), waarbij de top van de natuurlijke gelaagdheid en 
de opbouw van het terplichaam per boring zijn beschreven. 
Het boorprofiel toont dat de dorpsterp in doorsnede ca. 450 
m meet; de terplagen hebben een maximale dikte van ca. 4,6 
m, als vullingen van ingravingen in de kwelder niet worden 
meegerekend. Het hoogste punt van het archeologische pak-
ket, inclusief bouwvoor, bevindt zich in boring 10 op 5,1 m 
+NAP.

De terp is aangelegd op een pakket getijdenafzettingen dat 
uit kwelderlagen bestaat. De top van deze natuurlijke onder-
grond bevindt zich ter hoogte van de boringen 8 en 9 op ca. 
0,05 m +NAP. De kwelderlagen bestaan uit een afwisseling 
van klei met zandlagen en zand met kleilagen. Deze lagen zijn 
grijs tot blauwgrijs van kleur. De top van de kwelder vertoont 
in boringen 1, 8 en 21 sporen van bioturbatie, dat wil zeg-
gen het door elkaar werken van sediment door planten en/of 
dieren; in de boringen 1, 7, 13-15 en 17 is de top van de kwel-
der (licht) gerijpt. Beide aspecten wijzen op een periode van 
slechts beperkte overstromingen en sedimentatie voorafgaand 
aan het opwerpen van de eerste terplagen. Aanwijzingen voor 
betreding door mens en dier in de top van de kwelder, zoals 
tijdens de opgraving waargenomen, zijn in de boorkolommen 
niet gezien. 

Binnen het pakket terplagen zijn in vrijwel alle boringen 
trajecten herkend met weinig tot geen vondsten, en weinig tot 
geen humusaanrijking (fig. 17). Deze trajecten zijn geïnter-
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Fig. 15 Overzicht van de boringen die in Hallum zijn gezet, met als doel inzicht te krijgen in de opbouw van de dorpsterp. Tekening H. Veenstra, RAAP.
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preteerd als 'schone' ophogingen. Vaak zijn hierin zand- en/
of kleilaagjes aangetroffen en regelmatig zijn in de boringen 
ook plaggen herkend. Het gaat hier om plaggenophogingen, 
waarvoor kwelderplagen uit de directe omgeving van de terp 
zijn aangevoerd. In veel boringen komen ook sterk humeuze 
lagen voor. Deze bestaan uit mestlagen (boringen 1, 7 en 10-
14), mestrijke kleilagen (boringen 1, 7, 9 en 11-15) of klei-
lagen met mestlaagjes of -brokjes (boringen 1, 9, 13 en 14) 
(fig. 17). Vaak zijn de mestlagen dikker dan 0,5 m. In boring 
11 is de mestlaag zelfs 1,1 m dik. De mest- en mestrijke lagen 
bevinden steeds zich steeds in het onderste deel van het ar-
cheologische pakket; dat is ook tijdens recent booronderzoek 
in enkele Groningse wierden aangetoond. Noemenswaardig 
zijn verder dunne aslaagjes (boringen 7, 8, 10 en 12-14), die 
vermoedelijk zijn ontstaan bij het opschonen van haardplaat-
sen. Enkele boringen zijn in de vulling van een sloot, kuil of 
waterput gezet: in de boringen 6, 7 en 13 gaat het om ingra-
vingen in de top van de kwelder, in boring 9 om een ingraving 
in het terplichaam.

In de boringen zijn geen aanwijzingen herkend voor de 
aanleg van een massief kernpodium dat is opgebouwd uit 
kwelderplaggen. Dat de onderste lagen in belangrijke mate 
uit mestlagen of mestrijke lagen bestaan, geeft aan dat ze tot 
de eerste uitbouwfase(n) van een dergelijk podium beho-
ren. Opgravingen in Leeuwarden, Anjum en het Groningse 
Englum hebben aangetoond dat, ongeacht de datering, mest 
juist in de beginfase van terpvorming voor een snelle uitbouw 
en ophoging van de eerste podia werd gebruikt. In Hallum en 
Englum zijn mestlagen eveneens gebruikt door de nieuwko-
mers in de volksverhuizingstijd, voor de uitbouw van de be-
staande terp.28 Als zo voldoende ruimte voor een woonerf was 

28 Jongma 2008; Nicolay 2008; 2010.

gecreëerd, volgde een meer geleidelijke ophoging met kleila-
gen; de kostbare mest werd dan gedroogd om in het boomloze 
gebied als mestkoeken te worden opgestookt.29

De oudste, goed dateerbare vondst uit de boringen dateert 
uit de Karolingische periode (8e-10e eeuw). Het gaat om een 
fragment kogelpotaardewerk dat met schelpgruis is gema-
gerd. De scherf komt uit de basis van het archeologische pak-
ket in boring 5, een belangrijke aanwijzing dat terplagen in de 
zuidwestelijke flank van de terp pas in de vroege middeleeu-
wen zijn opgeworpen. In de boringen 6, 9 en 16 is eveneens 
kogelpotaardewerk gevonden, gemagerd met steengruis en 
niet specifieker dateerbaar dan van de 8e tot in de 14e eeuw. 
In boring 11 is ongeveer uit het midden van het archeolo-
gische pakket een fragment van ouder, vrij zacht aardewerk 
gevonden, dat met steengruis en plantaardig materiaal was 
gemagerd. Dit zogenaamde terpaardewerk kan uit de late ij-
zertijd of Romeinse tijd dateren, zodat hiermee geen exacte 
datering van de oudste terplagen is te geven. In boring 12 is 
uit het onderste deel van het archeologische pakket een brokje 
roodbakkend keramisch materiaal (bouwmateriaal?) afkom-
stig, dat helaas ondateerbaar is. Op basis van deze weinige 
vondsten kan het archeologische pakket slechts globaal van 
het begin van de jaartelling tot in de middeleeuwen worden 
gedateerd.

Er zijn geen lagen herkend die wijzen op het gebruik van 
de terp als akker, nadat de opgegraven woonerven vermoede-
lijk in de 10e of 11e eeuw vanaf het hoogste punt van de terp 
naar de rand waren verplaatst. De hypothese van De Langen 
en Mol, dat veel terpen in Friesland en Groningen op de over-
gang van de vroege naar de late middeleeuwen hierbij als ak-
ker in gebruik werden genomen, kon door het booronderzoek 

29 Nicolay et al. 2010, 163-165. 

Fig. 16 Vanwege de dichte be-
bouwing van de terp waarop 
Hallum ligt, moesten voor 
het booronderzoek perkjes 
en tuinen worden uitgezocht. 
Op de foto wordt boring 6 
gezet. Foto RAAP.
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niet worden getoetst.30 Akkerlagen kunnen er wel geweest 
zijn, maar de bovenste 0,6-2,2 m van de terplagen is door la-
tere bouw- en graafwerkzaamheden verstoord.

Kostbare terpaarde met opmerkelijke 
vondsten
Terpen waren geld waard, zeker als ze mest- en andere hu-
meuze lagen bevatten. Door terpen te laten afgraven, kon 
de vruchtbare terpaarde voor een goede prijs worden ver-
kocht om over de armere zand- en veengronden van Noord-
Nederland te worden uitgespreid. Ook de omgeving van 
Hallum ontkwam niet aan de schop. Eén van de afgegraven 
terpen, ‘Jousumburen’, staat op blad 42 in de Grote Historische 
Provincie Atlas van Friesland (1853-1856) als ‘Jouwsmaburen’ 
vermeld, met een radiaire verkaveling rond de noordelijke 
helft van de terp. De voormalige woonplaats ligt ten noord-
oosten van het dorp Hallum, volgens aantekeningen van het 
Friesch Genootschap ‘een kwartier gaans ten N.O. van de 
groote kerk te Hallum’.31

Alle vondsten die bij het graafwerk in Jousumburen wer-
den verzameld, worden in de Terpenboeken van het Fries 

30 De Langen & Mol 2016.
31 Galestin & Volkers 1992, 56: nr. 71.

Museum per stuk beschreven onder terpnummer 27AA.32 
Het gaat om in totaal 272 vondsten, waaronder aardewerk, be-
nen werktuigen, kralen en als bijzonderheid een ‘Romeinsche 
sandaal van zwaar leer’. Veel minder informatie is voorhan-
den over zes objecten die niet via de terpbaas, maar via een 
inwoner van Hallum zijn verkregen: ‘Nos. 265-270 geschenk 
van Mej(uffrouw) Cannegieter te Hallum’. De schenking, in 
het jaar 1913, bestaat uit vier stukken bewerkt bot, een ijze-
ren mes met benen heft en een ‘bronzen heft van een mes of 
dolkje’. Het laatste object blijkt in feite uit twee dierkoppen 
van brons te bestaan, waarvan de beschrijver blijkbaar veron-
derstelde dat ze samen een mes- of dolkheft hebben gevormd. 
Beide dierkoppen hebben duidelijk herkenbare ogen, een 
snavelvormige bek en enkel gaten voor bevestiging (fig. 19). 
Vooral de resten van corrosie aan de achterzijde tonen dat de 
sierbeslagen oorspronkelijk op een ijzeren object waren be-
vestigd. 

Boeles bespreekt beide beslagen kort bij zijn beschrijving 
van ‘Germaanse sierkunst’ uit de vroege middeleeuwen.33 
Eerst komen gouden hangers en een zilveren mantelspelden 
aan bod, die op culturele relaties met Scandinavië wijzen. 
Vervolgens noemt Boeles twee vondsten die relaties met het 

32 Zie Galestin & Volkers 1992, 56: nr. 71.
33 Boeles 1951, 324-328. 

Fig. 18 Een voorbeeld van de kleiige lagen uit het bovenste deel van de dorps-
terp, zoals zichtbaar in boring 6. Foto RAAP. 

Fig. 17 Een voorbeeld van de mestlagen, afgewisseld met schone ophoging-
slagen van klei, zoals zichtbaar in boring 7. Foto RAAP.
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Zweedse eiland Gotland zouden aantonen, namelijk een met 
vlechtmotieven versierde haarkam en de twee dierkoppen. 
Hij ziet de kam als een importstuk dat op Gotland is vervaar-
digd en zegt over de beslagen:34

‘Hetzelfde geldt voor een 7.6. cm. lange, fraaie sierknop van 
rood koper, bestaande uit twee op elkaar passende helften, in 
de vorm van de kop van een eend-achtig dier, met lange, lepel-
vormige bek uit Hallum. Dergelijke, plastisch uitgebeelde knop-
pen komen voor als uiteinden van helmkammen, waarvan het 
Friese stuk, met rond aanzetstuk, wel afkomstig kan zijn. Met 
plat verlengstuk dienden zij ook ter versiering van einden van 
riemen aan hoofdstellen van paarden, o.a. die uit de 7e eeuwse 
vondst van Valstena (Gotland) in het museum te Stockholm.’

34 Boeles 1951, 328.

Volgens Tjamme Valk, amateur-archeoloog uit Hallum, be-
vond zich op Jousumburen vermoedelijk een grafveld uit de 
volksverhuizingstijd en Merovingische periode. Vondsten 
van bronzen haarpinnen, mantelspelden en gespen, een deel 
van een kam en een twintigtal scherven van Angelsaksisch 
aardewerk zouden uit dit grafveld komen. Omdat geen (ver-
brand) botmateriaal is gevonden, kunnen de vondsten echter 
evengoed uit nog aanwezige woonlagen van de afgegraven 
terp afkomstig zijn. Van een tweede afgegraven terp, tussen 
Hallum en Jousumburen, komt een bijzonder voorwerp uit 
de volksverhuizingstijd: een zilveren ‘hand pin’, als kleding-
naald in de tweede helft van de 4e of 5e eeuw vervaardigd in 
Angelsaksisch Engeland (fig. 20).35

35 Nicolay 2014, 93, fig. 4.36.

Fig. 19 Twee bronzen dierkop-
pen uit de terp Jousumburen, 
vlakbij Hallum.  Foto’s G. van 
Oortmerssen, RUG/GIA; tekenin-
gen M. Los-Weijns, RUG/GIA.

Fig. 20 Zilveren ‘hand pin’ uit een 
afgegraven terp tussen Hallum en 
Jousumburen. Deze kledingnaald 
is vermoedelijk in de tweede helft 
van de 4e of 5e eeuw in Engeland 
vervaardigd. Lengte 11,2 cm.
Collectie en foto’s Fries Museum, 
Leeuwarden; tekening naar Knol 
1993, fig. 62. 
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Een Vendelhelm in Hallum?
In een invloedrijk artikel over helmen uit de vroege middel-
eeuwen presenteert de Duitse archeoloog Heiko Steuer in 
1987 alle hem op dat moment bekende helmvondsten. De hel-
men worden aan drie groepen toegewezen, die elk hun eigen 
verspreidingsgebied hebben. Hoewel de vondst uit Hallum in 
het overzicht van Steuer nog ontbreekt, is één helmtype van 
bijzonder belang: de ‘Noordse kamhelmen’. De naam van dit 
type helm is afgeleid van de bronzen kam die prominent over 
de helm loopt, met gestileerde, bronzen dierenkoppen aan 
de uiteinden. De bronzen kammen zijn met schuine groeven 
versierd. Om de indruk van een masker te wekken, zijn bron-
zen wenkbrauwen aangebracht. Op de helm uit het scheeps-
graf van Sutton Hoo zijn zelfs de neus en mond afgebeeld, 
zodat een volledig gezicht is weergegeven. De buitenzijde van 
de helm is bekleed met bronsblik, waarin allerlei mens- en 
diermotieven zijn gestempeld. Deze motieven verwijzen naar 
het Oud-Noordse, heidense geloof en wellicht ook naar be-
langrijke heldenverhalen. Ze dienden vermoedelijk om de 
drager te verzekeren van goddelijke hulp tijdens de strijd en 
uiteindelijk om opname door Odin/Wodan in zijn Walhalla 
veilig te stellen.36

Een jaar nadat Steuer zijn overzicht publiceerde, ver-
scheen een scriptie van Monica Alkemade over de functie 
en symboliek van de door Steuer besproken kamhelmen.37 
Tijdens het opstellen van de catalogus bij deze scriptie werd 
het Alkemade duidelijk dat Steuer zijn eigen criteria niet al 
te strak had toegepast. Als specifiek wordt gekeken naar de 
helmkam die de helmen hun naam gaf, dan blijkt deze uit-
sluitend voor te komen op helmen uit de scheepsgraven van 
Vendel (graven I, XI-XII en vermoedelijk graf X), Valsgärde 
(graven 5-8), Ulltuna en Sutton Hoo (grafheuvel 1) – afgezien 
van losse fragmenten uit enkele Zweedse crematiegraven. In 
plaats van de 37 helmen die Steuer als ‘Noordse kamhelm’ ty-
peert, blijkt het daadwerkelijke aantal slechts 12 of 13 helmen 
te bedragen. De helm uit Sutton Hoo wijkt echter af van de 
Zweedse vondsten vanwege het volledige gezichtsmasker, de 
wangkleppen en vooral de afwijkende nekbescherming. Wat 
resteert is een ‘kerngroep’ van échte kamhelmen, uitsluitend 
aangetroffen in het oosten en zuiden van Zweden en hier ge-
durende de 6e-7e eeuw gedragen door krijgers uit het gevolg 
van regionale koningen. 

Om vast te stellen of de dierkoppen uit Hallum van een 
helm uit dezelfde groep afkomstig kunnen zijn, is eerst een 
3D-scan en een 3D-print van de dierkoppen gemaakt.38 Deze 
zijn vervolgens in enkele Zweedse musea vergeleken met 
de originele helmen, waaronder een prachtig exemplaar uit 
Vendel (graf XII). De dierkoppen op deze helm blijken dezelf-
de vorm te hebben als de vondst uit Hallum (fig. 21): een bolle 
kop met twee ogen, uitlopend in een langgerekte snavel. Niet 
alleen de vorm, ook de lengte van de dierkoppen komt goed 
met die uit Hallum overeen. Afwijkend is alleen de aanwezig-
heid van gaten voor drie nagels per dierkop. Uit de Zweedse 
vondsten blijkt dat alleen het onderste gaatje voor de originele 

36 Steuer 1987, 202-203.
37 Alkemade 1988.
38 Nicolay et al. 2017.

bevestiging diende; de andere gaten moeten later zijn toege-
voegd en samenhangen met een reparatie of hergebruik. 

Op basis van de duidelijke overeenkomsten kan er voor 
beide dierkoppen uit Hallum nauwelijks twijfel bestaan over 
een interpretatie als uiteinden van een bronzen helmkam. 
Nog onverklaard is dat beide dierkoppen van een helm van 
een Zweeds type op een terp bij Hallum zijn begraven. Uit de 
symboliek van de mens- en dierfiguren op de bronsfolie blijkt 
dat de helmen verhalen uit de Oud-Noordse mythologie 
weergeven, wat aansluit bij de Scandinavische symbolen op 
de grote fibula uit Wijnaldum en – in sterk gestileerde vorm 
– ook op de square-headed brooch uit Hallum. Hoewel niet 
geheel is uit te sluiten dat de helm als buit in Hallum terecht is 
gekomen, is het waarschijnlijker dat de ‘nieuwe Friezen’ zich 
gedurende de 6e en 7e eeuw zowel cultureel als ideologisch 
sterk op de noordelijke wereld richten – wellicht als reactie op 
de expansie van de Christelijke, Frankische wereld in het zui-
den. In dit licht werden niet alleen mantelspelden gedragen 
die een Scandinavische ideologie uitdroegen, maar vermoe-
delijk ook helmen die wat betreft vorm en symboliek bij de 
Scandinavische wereld aansloten.

Een reconstructie van de helm uit Hallum
Voor het maken van een reconstructie van de oorspron-
kelijke helm werd de tweede auteur, verbonden aan ARRE 
Remaining History, benaderd. Het verzoek was: maak een 

Fig. 21 Een plastic 3D-print van een scan van één van de bronzen dierkoppen 
uit Jousumburen, naast een intacte Vendelhelm uit scheepsgraf XII in Vendel. 
De foto is gemaakt in het Nationaal Historisch Museum te Stockholm. Foto 
J.A.W. Nicolay.
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reconstructie van een Vendelhelm, waarin bronzen kopieën 
van de dierkoppen uit Hallum zijn verwerkt. Het moeilijke 
van deze opdracht was dat er behalve de dierkoppen geen an-
dere delen van de helm bewaard zijn gebleven. Om tot een 
betrouwbare reconstructie te komen, moesten daarom ele-
menten uit verschillende Zweedse en Engelse helmen op een 
overtuigende wijze in één helm worden samengebracht. De 
verschillende stadia van de reconstructie zijn te zien in de fi-
guren 22 en 23; de keuzen die hieraan ten grondslag liggen, 
worden hier kort toegelicht.39

Over de constructie van de helmkap leveren vooral de hel-
men uit Valsgärde relevante informatie. Net als bij drie van 
deze helmen is het frame van de helm uit vier ijzeren banden 
opgebouwd: eentje rond het hoofd (de hoofdband), eentje van 
neus tot achterhoofd (de schedelband) en twee kortere van 
oor tot schedelband. De vier holtes tussen de banden zijn bij 
twee van deze helmen opgevuld met driehoekige, gebogen 
delen, die samen met het frame de feitelijke helmkap vormen.

De bescherming van neus en jukbeenderen is vaak uit 
drie losse onderdelen opgebouwd: een neusband met iets 
naar binnen gebogen zijden, en twee gebogen banden voor 
de jukbeenderen. Verdere bescherming werd geboden door 
een vlechtwerk van geklonken ijzeren ringetjes, of door han-
gende ijzeren banden. Het vlechtwerk is bij de helmen uit 
Vendel en Valsgärde het meest gebruikelijk en ook in de re-
constructie toegepast. Onduidelijk is of het onderste deel van 
de neusband óver dit vlechtwerk liep, of er juist onder weg-
viel. Geïnspireerd door de helm uit Valsgärde-graf 8, waar-
van het vlechtwerk grotendeels bewaard is gebleven, is voor 
de tweede optie gekozen. De bovenste ringetjes zijn vastgezet 
aan de onderrand van de helm, aan schuin geplaatste ‘ogen’ 
die helemaal rondom lopen – zoals bij de helm uit Vendel-
graf 12 is gedaan. 

De buitenzijde van de helm was in de meeste gevallen met 
vier decoratieve banden bekleed, waarvan de onderste over 
de hoofdband liep. De andere drie banden liepen van onde-
ren naar boven: twee ter plekke van de oren (over de schedel-
band), en eentje rondom de helm. Alleen bij de meest exclu-
sieve helmen was de kap volledig met bronsblik versierd. De 
bronzen uitvoering van de dierkoppen uit Hallum levert geen 
aanwijzing dat dit ook bij de helm uit Hallum het geval was. 
De keuze voor de symbolische motieven die in het bronsblik 
zijn gestempeld, is vrij willekeurig. Om de variatie aan ar-
cheologisch bekende motieven te tonen, is gekozen voor rijen 
van parerende krijgers langs de onderrand (Vendel-graf 14), 
twee ‘dansende krijgers’ boven de wenkbrauwen (Valsgärde-
graf 7 en Sutton Hoo), krijgers te paard op de centrale ban-
den (Sutton Hoo) en diermotieven op de voorste en achterste 
banden (Valsgärde-graf 5). Voor de jukbeenbeschermers en 
de neusbeschermer is een decoratief vlechtmotief gekozen 
(Valsgärde-graf 6).

39 Een uitgebreide publicatie door de eerste en tweede auteur is in 
voorbereiding.

Boven de openingen van de ogen zitten twee bronzen 
wenkbrauwen met de zo kenmerkende schuine ribben. De 
uiteinden lopen uit in kleine dierkopjes met een langgerek-
te snavel, zoals ook op de helm uit Vendel-graf XII te zien 
is. Centraal over de helmkap loopt de bronzen kam, die aan 
de binnenzijde hol is. De buitenzijde is met series van drie 
schuinlopende ribben versierd. Deze komen bij elkaar onder 
de centrale rib, waarvan de zijkanten ook met ribben zijn ver-
sierd. De helmkam sluit aan de voor- en achterzijde aan op 
bronzen kopieën van de geribde delen van de dierkoppen uit 
Hallum.

Het moeilijkste deel van de reconstructie vormt de keuze 
voor de organische materialen, die archeologisch niet of zel-
den bewaard zijn gebleven. De aanname dat de buitenzijde 
van de helm met leer was bekleed waarop de bronsfolie dan 
was bevestigd, is niet bewezen. Ook zijn de indrukken van 
textiel, die vaak aan de buitenzijde van helmen voorkomen, 
geen overtuigende aanwijzing voor het bekleden van de helm 
met doek; vermoedelijk was de helm ingepakt of afgedekt met 
textiel toen deze in het graf was geplaatst. Besloten is de ijze-
ren kap tussen de bronsfolie niet verder af te dekken, waar-
door een mooi contrast ontstaat tussen de kleur van het brons 
en van het ijzer. Om de helm comfortabel te kunnen dragen, 
is de binnenzijde voorzien van een bekleding van leer en wol. 

Fig. 22 Links: Acht fasen uit de reconstructie van de helm, van het vormen 
van de helmkap en het maken van de bronzen onderdelen tot het aanbrengen 
van de maliën. Foto’s S. Pelsmaeker.

Fig. 23 De voltooide helm, opgesteld in de tentoonstelling Pioniers van het 
Noorden, op ontdekkingsreis door Terpen- en Wierdenland (16 decem-
ber 2017 – 6 mei 2018), in het Museum Wierdenland te Ezinge. Foto A. 
Nieuwhof.
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Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de helmreconstructie 
door de oorspronkelijke eigenaar als de zijne zou zijn her-
kend, wordt de functie van de dierkoppen uit Hallum nu 
wel in één oogopslag helder. Ook de relatie met Engeland en 
vooral Scandinavië, zoals die ook uit de vorm en versiering 
van de grote fibula uit Wijnaldum naar voren komt, wordt zo 
duidelijk.

Als kers op de taart: een schoen uit de 
volksverhuizingstijd
Onder de vondsten uit Jousumburen bevindt zich een le-
ren schoen, volgens de informatie uit de Terpenboeken een 
Romeinse sandaal. Over de vondstcontext van de schoen staat 
vermeld: ‘Gevonden twee meter beneden het oppervlak der 
terp. Terzelfde diepte werd eene onduidelijke Romeinsche 
munt gevonden.’ De schoen wordt door Boeles afgebeeld in 
zijn Friesland tot de 11e eeuw, zonder verder aandacht aan 
deze vondst te besteden.40

Ruim honderd jaar na het moment van ontdekking werd 
de schoen eindelijk nader onderzocht en met tekening ge-
publiceerd (fig. 24). 41 Daarvoor werd ook een klein monster 
genomen voor een 14C-datering van het gebruikte leer. De uit-
komst is verrassend: de schoen dateert uit de 5e of vroege 6e 
eeuw, en hoort met negen andere schoenen uit Friesland tot 
een type dat vermoedelijk door de Angelsaksische nieuwko-
mers is gedragen. De schoenen zijn uit één stuk leer vervaar-
digd en konden met behulp van uitgesneden lussen worden 
gesloten. Deze techniek is al uit de prehistorie bekend, maar 
bereikt in het Friese terpengebied in de vroege middeleeuwen 
een hoogtepunt met deze eenvoudige, maar fraai vormgege-
ven schoenen. De leervondsten vormen zo een belangrijke 
aanvulling op het scala aan objecten dat al aan de volksver-

40 Boeles 1951, 534, Pl. XXIX, nr. 1.
41 Van Driel-Murray & Van der Plicht 2016.

huizingstijd was toegewezen: aardewerk, fibulae en nu ook 
‘Angelsaksisch’ schoeisel.

Een boerderijplaats naast de terp
Het jongste woonerf binnen het opgravingsareaal uit 2007 
blijft tot in de 9e eeuw bewoond, waarna dit deel van de terp 
wordt verlaten. De voormalige ophogingslagen worden nu 
doorsneden door een brede gracht van de Offingaburg, één 
van de drie borgen die in de 19e eeuw nog rondom de terp 
van Hallum lagen (zie fig. 2). Aan te nemen is dat de terp zelf 
in de late middeleeuwen vooral als akkerland in gebruik was, 
totdat de huidige kerk vroeg in de 11e eeuw op het hoogste 
punt van de terp werd gebouwd en zuidelijk hiervan de eerste 
‘buurten’ als rechthoekige blokken werden ingericht.42 Weer 
jonger (13e-14e eeuw?) zijn de blokvormige buurten die pa-
rallel aan de haven vorm krijgen en zo de ruimte tussen de 
twee zuidelijke borgterreinen opvullen.

Over de ouderdom van de boerderijplaatsen die in de late 
middeleeuwen op de kwelder rondom Hallum verschijnen, 
vermoedelijk als opvolgers van de verlaten woonerven die eer-
der op de terp zelf lagen, is nog weinig bekend. Aangenomen 
wordt dat ze teruggaan tot de periode rond 1100 n.Chr., het 
moment dat zeewerende dijken Westergo en Oostergo om-
sluiten en van het voormalige kweldergebied polders maken. 
Ook over de opbouw van deze boerderijplaatsen weten we 
nog weinig: is het podium waarop ze liggen in één keer op-
geworpen, of kennen deze plaatsen een langere geschiedenis 
van ophoging en uitbreiding? 

In de zomer van 2017 zijn door Archeologisch 
Adviesbureau RAAP handmatig twee kijkgaatjes gegraven in 
de boerderijplaats ter hoogte van de Rondweg 1, direct ten 
noorden van de dorpsterp (fig. 25). Volgens de kadastrale 
kaart uit 1832 is dit één van vier of vijf boerderijplaatsen die 
op dat moment rond de flanken van de terp lagen. Elke proef-
put (werkput) was 2 x 1 m groot en werd gegraven tot in de top 
van de natuurlijke kwelder, met als doel een indruk te krijgen 
van de opbouw en datering van deze verhoogde woonplaats. 
Van beide putjes is het noordprofiel opgeschoond (fig. 26) en 
getekend (fig. 27).

De huisterp is net als de terp zelf aangelegd op natuurlijke 
kwelderlagen (spoor 11 en spoor 17-20). De top van de kwel-
der ligt ter plekke van werkput 1 op 0,1 m +NAP, en ter hoog-
te van werkput 2 op 0,3 m +NAP, wat betekent dat de kwelder 
buiten de terp enkele decimeters hoger ligt dan onder het 
terplichaam. Dat wijst op doorgaande overstromingen tijdens 
de middeleeuwse bewoning van de terp van Hallum. De kwel-
derlagen bestaan uit zand met kleilagen, en zijn lichtgrijs tot 
grijs van kleur. In de top van de kwelder is geen oude bodem 
herkend. Er zijn evenmin aanwijzingen voor betreding aan-
getroffen. In de noordoosthoek van werkput 1 is de ingraving 
van een kuil of sloot in de kwelderlagen te zien (spoor 10). 
Uit het spoor komt een scherf van kogelpotaardewerk die niet 
nauwkeuriger is te dateren dan in de late middeleeuwen.

In het noordprofiel van werkput 1 is een duidelijke fa-
sering in het ophogingspakket herkenbaar. De eerste opho-

42 Voor de veronderstelde begindatering van de kerk, zie De Langen & Mol 
2016, 116, fig. 22.

Fig. 24 Tekening van de leren schoen uit Jousumburen. De schoen kon wor-
den gesloten met een leren veter die door de sierlijke lussen liep (naar Van 
Driel-Murray 2017, fig. 3).
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gingslaag bestaat uit grijs, zeer fijn zand met stukjes houtskool 
en verbrande klei (spoor 9), en dekt de ingraving af. De top 
van de ophogingslaag bestaat uit een dunne betredingshori-
zont (spoor 8), die donkergrijs van kleur is en ook stukjes 
houtskool en verbrande klei bevat. Op de betredingshorizont 
ligt een tweede ophogingslaag (spoor 5), opnieuw van grijs, 

zeer fijn zand met zand- en ook kleibrokjes. Ook deze laag 
heeft een betredingshorizont (spoor 4), die zwartgrijze van 
kleur is en stukjes houtskool bevat. Hierop ligt een derde 
ophogingslaag, die op grond van de bruingrijze kleur en de 
aanwezige stukjes houtskool ook als ‘woonlaag’ kan worden 

Fig. 25 Het archeologisch onderzoek op de boerderijplaats aan Rondweg 1 te Hallum. Boven het vaststellen van de dikte van de opho-
gingslagen met een grondboor; onder: het handmatig graven van een putje van 2 bij 1 m. Foto’s RAAP.
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geïnterpreteerd (spoor 3). Het geheel wordt afgedekt door de 
bouwvoor.

In het westelijke deel van het noordprofiel bevindt zich 
een diepe ingraving. Door middel van een boring is een diep-
te van 3,4 m -NAP vastgesteld. In de rand van het grondspoor 
was een houten beschoeiing of bekisting nog als humeuze 
band herkenbaar (spoor 6). Verder bestaat de vulling uit licht-
bruingrijs zand, en op een dieper niveau uit zwartgrijze en 
blauwgrijze, slappe klei (spoor 7). In de rand van de ingraving 
(spoor 4) is rode en gele baksteen gevonden, die in de 17e-20e 
eeuw is te dateren. Uit de centrale vulling (spoor 7) komt aar-
dewerk en bouwmateriaal uit de 13e-17e eeuw, deels mogelijk 
jonger. Aangezien in boring 2, die enkele meters ten noorden 
van werkput 1 is gezet, ook een diep grondspoor is herkend 
(tot 2,02 m -NAP), met daaronder geulafzettingen, maakt het 
grondspoor in werkput 1 wellicht deel uit van een sloot die is 
gegraven ter plekke van een voormalige geul.

In het noordprofiel van werkput 2 zijn drie ophogingsla-
gen herkend, hier zonder betredingshorizonten. Op de kwel-
derlagen ligt een laag grijs zand met stukjes houtskool (spoor 
16). Hierop ligt een humeuzere, donkergrijze zandlaag, met 
stukjes houtskool en ook verbrande klei (spoor 15). In beide 
lagen zijn kogelpotscherven uit de late middeleeuwen gevon-
den. De bovenste ophogingslaag bestaat uit licht-bruingrijze 
klei met baksteenpuin, evenals stukjes houtskool en ver-
brande klei (spoor 14). Het geheel wordt afgedekt door een 
verstoorde toplaag (spoor 12-13). Aan de westzijde van het 
profiel zijn spoor 14 en de top van spoor 15 verstoord; hier is 
recent een gat gegraven dat is opgevuld met bruingrijze, sterk 
siltige klei (spoor 13).

De oudste vondsten uit de werkputten 1 en 2 bestaan uit 
scherven van kogelpotaardewerk dat met steengruis is ge-
magerd en globaal in de late middeleeuwen is te dateren. Uit 
werkput 1 komt ook een fragment Pingsdorf-aardewerk, dat 

Fig. 26 Het noordprofiel van werkput 1 (boven), en van het noordprofiel van werkput 2 (onder). Beide putjes zijn gegraven tot in de 
natuurlijke kwelder en tonen een gefaseerde ophoging van de boerderijplaats. Foto’s RAAP.
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kenmerkend is voor de 10e-12e eeuw (fig. 28). De overige 
vondsten uit beide werkputten dateren uit de Nieuwe tijd, 
waaronder scherven van steengoed, roodbakkend aardewerk 
(beide 16e-20e eeuw) en industrieel wit aardewerk (19e-20e 
eeuw). Een fragment van een bord met een tekstfragment in 
slib-kras of s-graffito techniek dateert uit de (late) 15e of 16e 
eeuw. Ook is een kleine hoeveelheid bouwmateriaal gebor-
gen, inclusief bakstenen en enkele fragmenten van dakpan-
nen (16e-20e eeuw); enkele fragmenten kunnen uit de late 
middeleeuwen dateren (13e-15e eeuw).

De belangrijkste conclusie is dat de verhoogde huisplaats 
niet in één keer is opgeworpen, maar in de loop van late mid-
deleeuwen en de Nieuwe tijd in meerdere fasen is opgehoogd. 

Er zijn minstens drie ophogingsfasen te onderscheiden, waar-
van de oudste globaal in de 10e-12e eeuw is te dateren. Deze 
datering valt samen met het moment dat het opgegraven 
woonerf op de terp werd verlaten en ondersteunt het idee dat 
de dorpsterp van Hallum voorafgaand aan de kerkbouw als 
akkerterp in gebruik was. Helaas blijft nog onduidelijk hoe 
het opwerpen van het huispodium waarop de boerderijplaats 
ligt chronologisch samenhangt met de aanleg van de eerste 
dijk die Oostergo langs de westkust afschermde van de zee. 

Conclusie
Het archeologisch onderzoek dat het afgelopen decennium in 
Hallum is uitgevoerd, getuigt van een intrigerende geschiede-

Fig. 27 Het noordprofiel van 
beide putjes, waarin een pakket 
ophogingslagen en betreding-
sniveaus boven de natuurlijke 
kwelder zichtbaar is. Het profiel 
van werkput 1 toont tevens een 
diepe ingraving. Tekeningen H. 
Veenstra, RAAP.
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nis. Op de plaats van de huidige kerk ontstond waarschijnlijk 
in de 1e eeuw v.Chr. een terpnederzetting, die rond 300 n.Chr. 
volledig werd verlaten. Kort voor het vertrek van de laatste 
bewoners werd aan de rand van de nederzetting een koper-
depot begraven, in een sloot die vervolgens met overslibbing-
slagen werd afgedekt. In de 5e eeuw werd de nederzetting 
opnieuw in gebruik genomen, nu door ‘nieuwe Friezen’ die 
uit het Noord-Duitse kustgebied afkomstig zijn. Zij brengen 
een andere materiële cultuur met zich mee en bouwen huizen 
met wanden van kwelderzoden. In een periode van twee eeu-
wen worden in elk geval tegen de zuidwestkant van de oudere 
Romeinse terp enkele huisplaatsen opgehoogd. 

De vondst van twee bronzen dierkoppen uit Jousumburen, 
een terp op loopafstand van Hallum, getuigt van de noorde-
lijke oriëntatie van de ‘nieuwe Friezen’ in de 6e en 7e eeuw: 
beide koppen behoorden oorspronkelijk tot een zogenaamde 
Vendelhelm, een type helm dat in Scandinavië door de vol-
gelingen van een regionale koning werd gedragen. Dat de 
vroege middeleeuwen voor Hallum en zijn omgeving een 
relatief welvarende periode is geweest waarin men zich bleef 
oriënteren op de noordelijke wereld, komt tot uiting in het 
vondstmateriaal: een square-headed brooch, de imposante 
Vendelhelm en een schatvondst met sceatta’s. 

Van de 8e tot in de 10e eeuw groeide de terp geleidelijk 
verder uit, totdat de erven naar verhoogde boerderijplaatsen 
langs de terpflanken werden verplaatst. Eén van deze woon-
plaatsen dateert op zijn vroegst uit de 10e-12e eeuw, en is 
in drie fasen geleidelijk opgehoogd. Pas toen de kerk werd 
gebouwd en de buurten aan de zuidkant van de kerk vorm 
kregen, ontstond de dorpsstructuur van het huidige Hallum 
– waarbinnen allerlei oudere elementen nog duidelijk als re-
licten van het verleden herkenbaar zijn .

Dankwoord
Voor hun commentaar op een eerdere versie van dit hoofd-
stuk danken wij Gilles de Langen (provincie Friesland; RUG/
GIA; Fryske Akademy), Annet Nieuwhof (RUG/GIA) en 
Tjamme Valk (Hallum).

Fig. 28 Een fragment Pingsdorf-aardewerk uit werkput 1, waarmee de aanleg 
van de boerderijplaats globaal in de 10e-12e eeuw is te dateren. Foto RAAP.
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Bijlage 3:  Resultaten workshops met bewoners
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