Publicaties over Archeologie in Leeuwarden
De Wereld onder de Oldehove

In 2005-2006 vond op het Oldehoofsterkerkhof, in het centrum van Leeuwarden, een grootschalige
opgraving plaats, toen daar een ondergrondse parkeergarage gebouwd moest worden.
Op deze plek bevond zich vanaf de Romeinse tijd een van de terpen waaruit Leeuwarden is ontstaan.
Het onderzoek bracht grote verrassingen boven de grond, die een geheel nieuw beeld geven van de
vroegste geschiedenis van de stad.
Het boek "De wereld onder de Oldehove" geeft zowel een gedetailleerde weergave van het
archeologisch onderzoek als een reconstructie in woord en beeld van de eerste duizend jaar van de
geschiedenis van Leeuwarden. Het is geschreven door Erwin Boers, die behalve journalist van de
Leeuwarder Courant ook een gedreven amateurarcheoloog is en grote interesse heeft voor de
Leeuwarder geschiedenis.
Het boek is te koop bij de boekhandel en bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Prijs € 19,95.
Erwin Boers, De Wereld onder de Oldehove. Zoektocht naar het vroegste verleden van Leeuwarden,
Friese Pers Boekerij, 2009.

De Geluksbrenger

Ooit was het plein waar nu de scheve toren Oldehove staat, een terp die aan zee lag. De terp heette
Oldehove en er woonden boerengezinnen. De ouders en hun kinderen jaagden en visten en molken
de kleine koeien die op de kwelders graasden. Toen de Romeinen kwamen met hun machtige leger
werd het wereldje van de kinderen een stuk groter en avontuurlijker.
Tussen het jaar 0 en 1500 veranderde het leven op de terp doorlopend. Er werden huizen en kerken
gebouwd en de Oldehoveterp groeide uit tot de stad Leeuwarden. En nu is daar een groot plein met
een parkeergarage!
In het boek De geluksbrenger vertellen drie schrijvers elk een verhaal over kinderen die op de
Oldehoveterp woonden. De verhalen spelen in drie verschilende perioden tussen het jaar 0 en 1500.
De archeologische opgraving in 2005-2006 vormt de inspiratie voor dit kinderboek. Een amulet dat
toen gevonden is, speelt in de drie verhalen de rol van ‘geluksbrenger’. En geluk had je als kind wel
nodig in die tijden!
De schrijvers zijn Arend van Dam, Akky van der Veer en Janny van der Molen. De prachtige illustraties
van het leven zoals het in de drie verschillende periodes was, zijn van de hand van Babs Wijnstra.
Dit kinderboek is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij het Historisch Centrum Leeuwarden.
De Geluksbrenger. 3 kinderen - 3 tijden - 1 terp, Friese Pers Boekerij, 2011. Prijs: € 12,50

Sporen van de vroege geschiedenis

Dit boekje in de serie stadswandelingen van het HCL, beschrijft een wandeling en twee fietstochten
langs archeologische en cultuurhistorische plaatsen en gebouwen uit de vroegste geschiedenis van
Leeuwarden.
De stadswandeling gaat door het oude centrum van Leeuwarden en toont de plek waar Leeuwarden
ontstaan is, de plaatsen en gebouwen die te maken hebben met de middeleeuwse bloei van de stad
binnen de oudste omgrachting en met de eerste groei en uitleg daarvan vanaf de 14e eeuw aan de
oostkant.
De twee fietstochten gaan door het noordelijk en door het zuidelijk deel van het buitengebied. De
route voert langs de kenmerkende terpen, locaties en landschapselementen die het ontstaan, het
gebruik en de bewoning van het gebied door de eeuwen heen markeren.
Het routeboekje is te koop bij het HCL en de VVV. Prijs € 7,50
Stadswandelingen en fietstochten Leeuwarden: Sporen van de vroege geschiedenis. Uitgave
gemeente Leeuwarden, september 2011.

