
'Skerven fan 'e Skar'

Het gehele jaar vrij toegankelijk vanaf 10.00 uur

Archeologische vondsten
uit natuurpolder 'De Wolvetinte'
tentoongesteld in een voormalig
melktanklokaaltje uit de jaren 80

aan de Skar 4, It Heidenskip.

 

 

Terug in de tijd...

Vanaf 1741 tot aan 1865 staat er op de zuidpunt van de Skar een boerderij 'De Wolvetinte' met 
een bijzondere ligging door een eigen insteekhaven, een vijver en een molen aan het meer de 
Fluessen in de Zuidwesthoek van Friesland.

De boerderij is vernoemd naar de punt land op de hoek waar de Fluessen een knik maakt,
'de Wolvehoeke'.
Het woord 'tinte' komt waarschijnlijk van timpe, ook wel verbasterd tot tippe, een puntig stuk 
land.

Familie de Wolff:
De familie die hier in 1753 komt wonen heeft de naam van de plaats 'de Wolvehoeke' gekregen 
waar de boerderij staat.



3 Februari 1825 steekt er een zware storm
met onweer op.

Het bar slechte weer houdt aan tot 5 februari.

Op verscheidene plaatsen langs de Zuiderzee
en de Wadden breken de dijken door,

waardoor grote delen van met name Friesland
en Overijssel onder water komen te staan.

Op 4 februari begeven de zeedijk en slaperdijk bij het Workumer Nieuwland het eveneens 
waardoor 'De Wolvetinte' wordt getroffen door een stormvloed.

De boerderij raakt deels of geheel afgebrand.

Hylke Speerstra schrijft:

De storm huilt met lange uithalen...de
wind giert door het gebinte...een
allesverblindende bliksemschicht,

onmiddellijk daarop een
oorverdovende donderslag...golven met
hier en daar meetollende, glinsterende
ijsschotsen rollen op het voorhuis af...

Hylke Speerstra brengt deze periode in zijn boek 'De Oerpolder' tot leven.
Ook de boerderij 'De Wolvetinte' speelt een grote rol.

Feit en fictie komen bij elkaar over het zware bestaan van de boerenbevolking
in de polders van It Heidenskip.

De voor die tijd grote 'kopromppleats' (22 x 32,5 m) met het vooreind richting Fluessen
moet nadien voor een groot deel opgelapt worden.

Op 'De Wolvetinte' is nog tot 1861 geboerd.

De boerderij wordt in oktober  1865 verkocht voor afbraak.



In 1865 wordt er een nieuwe
boerderij gebouwd 500 meter
noordelijker, dit is de huidige

boerderij 'De Wolvetinte' aan de
Skar  4, It Heidenskip.

In 2011 en 2012 verandert door werkzaamheden een landbouwpolder aan de Skar
in It Heidenskip in een natuurpolder.

Dit stuk land ligt aan de boorden van de Fluessen in de Zuidwesthoek van Friesland.

In het afgegraven land komen sporen aan het licht van de boerderij 'De Wolvetinte'.

Amateurarcheoloog Auke Bult wordt in mei 2012 door omwonenden ingeseind.

Dit resulteert in een 4 maanden durende 'verkenning' samen met archeologiestudent
Wytze Stellingwerf door een bijzondere geschiedenis aan de randen van de Fluessen.

De familie De Wolff leidt een welvarend leven op de boerderij in de Heidenskipster polder.

Dit blijkt uit de ontdekking van een veelvoud aan 
materiaal uit de 18e en 19e eeuw zoals gewoon 
gebruiksaardewerk, prachtig beschilderde 
Makkumer en Harlinger schalen, bijzonder 
glaswerk en porselein.

Ooit is er gedronken, gegeten en gepronkt
of anders met het gevonden materiaal
door de in het bekende boek 'De Oerpolder' 
weer tot leven gekomen familie De Wolff!



 De reis door de tijd met een verscheidenheid van wetenswaardigheden zoals de ontginning uit de 
periode 900 – 1300 van het veen naar landbouw, wordt tevens in 2012 zichtbaar.

De afgraving van de plek bracht verschillende
sporen van menselijke activiteit en vele vondsten

uit het verleden aan het licht.

Tussen 2012 en 2015 zijn er onder grote belangstelling verschillende lezingen en kleine 
tentoonstellingen over de archeologische vondsten in de regio gepresenteerd.

In 2016 is er een laatste grote tentoonstelling
'Skerven fan 'e Skar'

georganiseerd in de Waag in Workum.

'Skerven fan 'e Skar', sporen en vondsten, daterend
vanaf circa 1000 jaar terug tot in het derde kwart

van de 19e eeuw, liggen na de laatste grote
tentoonstelling in Workum in dozen in museum

'Het Bakkerswinkeltje' te Molkwerum...

Het materiaal is in beheer van
amateurarcheoloog Auke Bult.



Het is 2019...

Voor het natuurgebied 'De Wolvetinte'
zijn er regelmatig groepen en belangstellenden

waar een rondleiding voor wordt gegeven.

Van de unieke opgraving in It Heidenskip is tot 29 juni 2019 enkel nog wat te vinden op internet...

~~~

Sinds augustus 2017 zijn Harry van der Velde en Tryntsje van der Wal de trotse bewoners
van de imposante en robuuste boerderij 'De Wolvetinte' aan de Skar 4, It Heidenskip.

Al geruime tijd wordt er niet meer geboerd op de boerderij en zo staat dan ook het 
melktanklokaaltje uit de jaren 80 al een aantal jaren werkloos tegen de grote boerderij 'geplakt'.

Bij Harry en Tryntsje ontstaat het idee om het melktanklokaaltje geschikt te maken om de
'Skerven fan 'e Skar' voor belangstellenden weer tentoon te stellen.

Met veel enthousiasme zijn de dozen van zolder gehaald!

'Skerven fan 'e Skar' zijn in de Skar gevonden en verworven...
Per 29 juni 2019 terug op 'De Wolvetinte'

Een particulier initiatief van Harry van der Velde en Tryntsje van der Wal.



Het melktanklokaaltje vóór de verbouwing.

Nog net voordat de mechanisatie toesloeg is onderstaande foto gemaakt in ca. 1965
achter op het erf van boerderij 'De Wolvetinte'


