ACTUEEL
Vondstenavond Ameland (20 november 2008)
Op 20 november werd door de Amelander Stichting Ouwe Pôlle in samenwerking met Stichting
Verdronken Geschiedenis een vondstenavond georganiseerd waar vinders van oude objecten deze
konden laten beoordelen door enkele deskundigen. Beide Stichtingen hoopten dat de getoonde
vondsten hier en daar een nieuw licht zouden kunnen werpen op enkele van de mysteries die
Ameland’s historie omgeven.
De vondstenavond trok een kleine honderd belangstellenden. Ruim dertig van hen hadden dozen vol
vondsten meegenomen. De deskundigen Drs. Evert Kramer (Fries Museum), Dr. Egge Knol
(Groninger Museum) en Dr. Albert Oost (Rijkswaterstaat/Universiteit van Utrecht) hadden een zware
taak de diverse vondsten te identificeren en te dateren. Vaak wisten zij hierover boeiende verhalen te
vertellen.

Opvallend was dat de vondsten zowel van het strand en van het eiland zelf afkomstig waren. Op een
vorig jaar gehouden vondstenavond op Schiermonnikoog kwamen bijna alle vondsten van de
stranden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de grootte van Ameland en met een ietwat andere
bewoningsgeschiedenis.
Aan het eind van de avond konden enige conclusies worden getrokken. Er was geen nieuwe
informatie, van voor het jaar 1400, naar voren gekomen over het Ballumerslot, waarvan de familie
Jelmera eerste bewoner was. Evenmin waren er vondsten van de oude nederzetting van Hollum rond
de vroegste kerk. Liggen deze misschien nog ergens ondergestoven onder het zand? Ook werd niets
gevonden over de oude Oerd-dorpen.
De getoonde vondsten bestonden onder meer uit zeer divers aardewerk, glaswerk, scheepsblokken en
scheepsnagels en munten van diverse herkomst en ouderdom. Een op het strand gevonden 13e eeuwse
munt en een gaaf Jacoba kruikje en ook een stuk Romeins aardewerk duiden op een herkomst uit
scheepswrakken, waarvan er vele voor de kust van Ameland liggen. In de Hanzetijd was er langs de
kust een drukbevaren handelsroute.
De oudste vondst van het bewoonde Ameland was een 11e eeuwse munt. Dergelijke oude munten
werden door de deskundigen niet verwacht. De oorsprong van de munt dient nog verder te worden
opgehelderd. Nog ouder was de strandvondst van een van dierlijk bot vervaardigde bijl uit de
middensteentijd, zo’n 7 tot 8000 jaar oud.

