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Skelet in boomkist
onder plein in Grou
ERWIN BOERS

GROU Bij rioleringswerk in het
dorpshart van Grou is een skelet in
een uitgeholde boomstam opge-
graven. Het lijkt een heidens graf
uit de vroege middeleeuwen.

,,De verwachtingen voor deze plek
waren niet zo hoog. Het was dan ook
een verrassing’’, zegt archeologisch
medewerker Mariëlle Kenemans
van de gemeente Leeuwarden.

Voor de herinrichting van het
Halbertsmaplein werd ingenieurs-
bureau MUG ingehuurd om het
werk archeologisch te begeleiden.
De vondst werd gedaan op het plein-
deel dat officieel It Grien heet.

,,Wij hielden rekening met bewo-
ningsresten, want het gaat hier om
terpgrond’’, vertelt Elma Schrijer
van MUG. Op een diepte van 1 tot 1,5
meter kwam echter een skelet te-
voorschijn, dat duidelijk begraven
was in een boomstam. ,,Zo’n graf
was hier nog nooit gevonden.’’

Boomkistgraven kwamen in de
mode in de vroege middeleeuwen,
de overgangstijd van het oude hei-
dense geloof naar het christendom.
,,Christelijke graven zijn vaak her-
kenbaar aan hun oost-westrichting,
maar dat is hier niet het geval, het
graf ligt noord-zuid.’’

Het is daarom aannemelijk dat
het hier een persoon uit de late hei-
dense periode betreft. ,,We denken
aan de zevende of achtste eeuw.’’ De
dode kan een tijdgenoot zijn ge-
weest van prediker Bonifatius en ko-
ning Redbad.

Het skelet is zo snel mogelijk ge-
ruimd om het rioleringswerk niet te
vertragen. Verdere analyse kan

waarschijnlijk nog wel duidelijk ma-
ken of het hier een man of een
vrouw betreft, zegt Schrijer.

MUG heeft een deel van de boom-
stam (vermoedelijk van een eik) vei-
liggesteld. Op basis van jaarringen of
koolstof (C14-datering) kan mogelijk
de kapdatum worden bepaald. Bij
het graf doken enkele leerresten op,
mogelijk van oud schoeisel. Siera-
den zijn vooralsnog niet gevonden.
Die zijn wel bekend van oudere
boomkistgraven.

Begravingen in boomkisten
maakten vaak deel uit van grotere
grafvelden. Schrijer houdt er dan
ook rekening mee dat het niet bij de-
ze ene vondst blijft. MUG zal de ko-
mende weken nog meer graafwerk
in de omgeving begeleiden.

Het beroemdste Friese boomkist-
graf werd in 1905 gevonden boven-
op de hoge terp van Hegebeintum.
Het ging hier om een dame, wier ge-
zicht in opdracht van het Fries Mu-
seum opnieuw is geconstrueerd. Ze
staat sindsdien bekend als ‘Beitske’.

Archeologen
verwachten meer
graven onder
Halbertsmaplein
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