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Den Burg ■ ’Tamelijk spectacu-
lair’, zegt gemeentelijk archeoloog
Michiel Bartels terwijl hij probeert
zijn enthousiasme binnen de per-
ken te houden. 

De nieuwe inzichten zijn te dan-
ken aan de opgravingen van afgelo-
pen najaar op de locatie van de afge-
brande discotheek J’elleboog, maar
vooral aan de nieuwste onderzoeks-
methode OSL van de universiteit
van Wageningen. Met Optical Sti-
mulated Luminescence kan bepaald
worden wanneer een grondlaag
voor het laatst licht heeft gezien.

Uit de analyse van de grondmon-
sters blijkt dat de vroegste wal aan
de Kantoorstraat is aangelegd in de
8e of vroeg-9e eeuw. 

Vikingen
,,De 9e eeuw was een tijd van grote
instabiliteit in het hele Noordzeege-
bied van Noord-Frankrijk tot ver in
Denemarken. De bewoners moesten
zich beschermen tegen zeerovers of
Vikingen. De ringwalburg van Den
Burg was altijd een vreemde eend in
dat hele Noordzeeverhaal, maar nu
past het perfect’’, aldus Bartels.

,,Tot voor kort gingen we er nog
vanuit dat de buitenste ring van Den
Burg was aangelegd op last van de
Hollandse graaf Jan van Beaumont
in de 14e eeuw. Dat verhaal kan nu in
de prullenbak. Waarschijnlijk heb-
ben de Texelaars de gracht en verde-
digingswal zelf gebouwd, onder lei-
ding van een of meer Friese families
die hier toen de baas waren.’’

Tijdens eerdere onderzoeken in
het centrum van Den Burg waren de
grachten en omwalling van de bin-
nenste ring gezien. Die werden toen
geïnterpreteerd als een kleine
vroegmiddeleeuwse ringwalburg

met de huidige Burghtkerk als mid-
delpunt.

De nieuwe inzichten duiden er

echter op dat de buitenste ring, die
onder andere langs de huidige War-
moesstraat en Elemert loopt, er al

tegelijkertijd met de binnenste ring
lag. De binnenste ring was wellicht
de scheiding tussen het kerkelijke
en het burgerlijke deel van Den
Burg. 

De buitenste wal werd eerder veel
te laat gedateerd omdat de verdedi-
gingswal die tijdens de machtsstrijd
in het graafschap Holland ten tijde
van Floris V in de 13de eeuw werd
aangelegd en de ’nieuwe’ aarden wal
die Jan van Beaumont in de 14e eeuw
liet construeren in feite reparaties
en verbeteringen van de vroegmid-
deleeuwse wal waren.

Vraagtekens
Met deze nieuwe inzichten blijven
nog veel vraagtekens over bij arche-
ologen Sander Gerritsen, die de op-
gravingen uitvoerde, en Michiel
Bartels van Archeologie West-Fries-
land. 

,,Hangt de bouw samen met vroe-
ge invallen van de Noormannen of is
de versterking gebouwd door de
nieuwe Frankische overheersers als
reactie op de constante dreiging van
de Friezen die in de vroege 8e eeuw
nog oprukten tot Utrecht en Dore-
stad? Of is de aarden burg juist een
verdediging van de bedreigde Frie-
zen op de Frankisch-christelijke
agressie?’’, vragen zij zich af.

Ook roepen de Texelse onder-
zoeksgegevens vragen op over ande-
re ringwalburgen langs de Noord-

zeekust, zoals het Zeeuwse Dom-
burg. Wellicht zijn die ook ouder
dan gedacht.

Bartels en Gerritsen staan te
springen om hun bevindingen te
testen tijdens nieuwe opgravingen
in het centrum van Den Burg. Wan-
neer die gaan plaatsvinden is nog
niet bekend.

REPORTAGE Texelaars maakten een ringwalburg voor zeerovers

Onderzoek zet geschiedenis
van Den Burg op z’n kop
De geschiedenis van Den
Burg staat op z’n kop na
de ontdekking dat de
middeleeuwse ringwal-
burg vijf eeuwen ouder
en veel groter is dan tot
nu toe werd aangeno-
men.

Anja Roubos

Monstername tijdens de opgravingen aan de Kantoorstraat. ARCHIEFFOTO ARCHEOLOGIE WEST-FRIESLAND

❜❜De ringwalburg van Den Burg
was altijd een vreemde eend in
dat hele Noordzeeverhaal, maar

nu past het perfect
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Michiel Bartels presenteerde
zaterdag tijdens de landelijke
Dag van de Archeologie een
uitgebreide geïllustreerde
folder over de opgravingen op
de J’ellebooglocatie. Die is
vanaf woensdag verkrijgbaar
bij de openbare bibliotheek, de
Oudheidkamer en de
Historische Vereniging in Den
Burg en museum Kaap Skil in
Oudeschild.

De opgraving op de plek van de afge-
brande discotheek J’elleboog.
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