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Regiohistoricus
in de ban van

zijn Billând
Zijn geboortegrond heeft hem in de macht. Niet zel-

den zit Sytse Keizer uit Oudebildtzijl ’s morgens in al-
le vroegte achter zijn computer om de historie van

zijn ‘Billând’ te doorgronden.

S
MARIA DEL GROSSO
ERWIN BOERS

Keizer zag op zijn
computer ineens

de contouren van
een ringwalburg

Sytse Keizer uit Oudebildtzijl
noemt zich regiohistoricus.
Als amateur heeft hij zich ge-
specialiseerd in de historie

van het Bildt voordat ,,de monnike-
dyk in 1505 ophoogd worde om ’t in-
polderde Bildt beter te beskermen’’.
Daarover houdt hij een website bij. En
de Bilkert heeft een weblog, waarop
hij zich Sytse Sylster noemt. Daar
schrijft hij niet alleen over zijn histo-
rische hobby, maar ook over zijn
werk als beeldend kunstenaar en
dichter. Ook publiceert hij in de Bildt-
se Post.

Keizer, geboren en getogen aan de
‘Ouwe-Dyk’, had altijd al wat met ge-
schiedenis. Maar zijn school- en loop-
baan bracht hem ergens anders. Via
de LTS en MTS belandde hij op de HTS
in Leeuwarden. Elke dag op het fietsje
heen en weer van de Ouwe-Dyk naar
Leeuwarden. Weg- en waterbouw-
kunde werd zijn afstudeerrichting.
Hij haalde vervolgens zijn kandidaats

aan de Technische Universiteit in
Delft, woonde in Den Haag en ging
naast zijn studie aan de slag als stads-
ontwikkelaar en invalleraar aan het
ito (individueel technisch onderwijs).

In 1984 keerde Keizer terug naar
Friesland en kreeg hij een baan in de
ict aan de hogere landbouwschool in
Groningen, het Van Hall-instituut dat
later naar Leeuwarden verhuisde.
Vervolgens ging hij aan de slag als in-
formatie-analist bij PTT Post en van
1990 tot 2010 was hij werkzaam in
ziekenhuis MCL in Leeuwarden als se-
nior-applicatiebeheerder en project-
leider ict. Al die tijd had informatica
en toegepaste wiskunde zijn speciale
interesse.

Eind jaren tachtig startte hij zijn le-
venswerk: het ontsluiten van de Sta-
tenkaart van 1737. Met twee anderen
richtte hij de Stichting Historische
Percelen en Projecten op. Doelstel-
ling: het ontdekken van interessante
panden, boerderijen en percelen op
het Bildt. Ook bijkomende informatie
wordt vastgelegd: wat bracht een
stuk land bijvoorbeeld op aan pacht?

Die gegevens achterhalen, was nog
niet zo makkelijk. De Statenkaart van
perkament lag in het Rijksarchief in
drie delen, waarvan twee vastgeplakt
zaten. De boel moest eerst uit elkaar
gehaald en gerestaureerd worden. De
oude kaart moest worden vergeleken
met het kadaster van nu. ,,Dan most
geometrys korrizjere, en met GPS-ko-
ordinaten werke’’, legt Keizer uit.

Het levenswerk is nog niet af, te-
meer daar Keizer geïnspireerd werd -
vooral door zijn vriendin Monique
Wijffels - om veel meer te onderzoe-
ken. Zelfs als hij nu gewoon door het
landschap wandelt, wat hij onder an-
dere als gids doet, kan hij het niet la-
ten naar historische aanwijzingen te
speuren.

Op een pelgrimstocht richting Has-
selt zag hij zo aanwijzingen voor
meerdere wielen (kolken). In het eer-
ste het beste restaurant tekende hij
zijn vondst uit op een servetje. Later
bij hem thuis paste hij deze ervaring
toe op de Oasterdyk en zijn dorp met
een overtrekvelletje om daar de vier
zomerdijken om en door Ouwe-Syl te

vinden. ,,'t Is maar goed, dat ôns hait
de kleuterskoal had het’’, zei de oud-
ste van zijn drie zonen, Remco.

Het afgelopen jaar kwam de Bilkert
met intrigerende beweringen over
versterkte bouwwerken. Naar eigen
zeggen stuitte hij bij Westhoek op de
locatie van een buitendijkse stins,
een middeleeuws torenkasteeltje.
Ook wist hij de 450 morgen monni-
kenland te lokaliseren als een smalle
strook langs de Oudebildtdijk. Dit jaar
voegde hij hier nog een indrukwek-
kender vondst aan toe: een ringwal-
burg in de buurt van Sint Annaparo-
chie. Zulke burchten werden ruim
duizend jaar geleden in het Neder-
landse kust- en rivierengebied aange-
legd tegen aanvallen van de Noor-
mannen. Ze bestonden uit een om-
grachte ronde wal, van waaruit aan-
vallers teruggeslagen konden
worden.

Ook het Texelse dorp Den Burg is
ontstaan als een walburg, maar in de
huidige provincie Friesland is nooit
enige aanwijzing gevonden voor zul-
ke versterkingen. Keizer zag de con-

touren hiervan echter ineens op zijn
computer toen hij hoogtekaarten
combineerde met Google Earth. Een
donkerbruin gekleurde cirkel doem-
de op in het landschap. Hoogtever-
schillen bij het kerkhof en de Keeg
van Sint Annaparochie bevestigen de
vondst, aldus Keizer. Hij ontdekte bo-
vendien percelen in dit gebied die
vroeger Valbrug of Walburg heetten.

De amateur-historicus ziet het ver-
der als zijn opdracht aan te tonen dat
de monniken veel meer in het ‘Bil-
lând’ hebben teweeggebracht dan tot
nu toe bekend was. Zo is Keizer ervan
overtuigd dat de monding van de
Middelzee bij Zwarte Haan niet op na-
tuurlijke wijze is verschoven, maar
door de monniken die rond 1200
door het ‘stroomgat’ een dam aanleg-
den omdat ze in de luwte wilden wer-
ken aan een zomerdijk. Die dam zorg-
de ervoor dat de monding opschoof.
Ook vond hij de plek van de kalk-
ovens die de monniken gebruikten.
Zijn grootste wens is dat nader arche-
ologisch onderzoek zijn vondsten
verder kan bevestigen.

Bewijs voor ringwal is mager
Hans Mol, historicus aan de Fryske
Akademy, is terughoudend over de
vondsten van Keizer. De bronnen-
basis is te smal om conclusies te
trekken, aldus Mol. Er zijn meer
archeologische bewijzen voor
nodig. Keizer trekt conclusies op
basis van ,,circumstantial eviden-
ce’’, aldus Mol. Hij linkt hoogtever-
schillen aan toponiemen en ver-
bindt daar een vondst aan. In het
Bildt ligt dat helemaal moeilijk.
Het gebied was voor 1500 nog
niet ingepolderd en viel ten prooi
aan wind en water, waardoor veel
historische elementen verloren zijn
gegaan.

Op basis van de hoogtekaarten
,,zie ik zo een twee drie nog geen
ringwal’’, zegt provinciaal arche-
oloog Gilles de Langen. Ook hij
vindt de door Keizer aangevoerde
argumenten te mager. Het vergt
bijvoorbeeld meer onderzoek naar
de hoogte van de buitendijkse
kwelders in de tijd waarin de
burcht zou zijn aangelegd, stelt hij.
De Friese gemeenten, die verant-
woordelijk zijn voor archeologie,
zijn meestal terughoudend met
onderzoek. Zij kiezen alleen voor
opgravingen wanneer de bodem
ergens verstoord dreigt te raken,
bijvoorbeeld door een bouwplan.

Sytse Keizer met een kloostermop uit de tijd van de monniken. FOTO CATRINUS VAN DER VEEEN

Hier gaat volgens Sytse Keizer de wal van de rin
aan de Nassaustraat en industrieterrein de W

ngwalburg de bocht om tussen de volkstuintjes
Wissel in Sint Annaparochie. FOTO SYTSE KEIZER

Een combinatie van hoogtekaarten en Google Earth bracht Sytse Keizer tot het inzicht dat de ringvorm die op-
doemde wel eens een ringwalburg zou kunnen zijn.


