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Lege vitrines door inbraak Aerden Plaats
MARIA DEL GROSSO

OUDEBILDTZIJL Alle archeologische
vondsten uit het Bildt die tentoon-
gesteld stonden in bezoekerscen-
trum de Aerden Plaats in Oude-
bildtzijl, zijn voor het pinkster-
weekend gestolen.

,,Een rotstreek’’, zo betitelt Kirsten
Zwijnenburg, coördinator bij de Aer-
den Plaats, de inbraak. Net nu het
fiets- en wandelseizoen losbarst en
veel passanten even neerstrijken in

de tuin zijn de vitrines leeg. In de ex-
positieruimte gapen twee gaten
waar moderne schilderijen hingen.

De daders gristen de kassa leeg en
het donatiebakje voor het orgel-
fonds, namen apparatuur als de cd-
speler, een laptop en een versterker
mee, en naast de twee schilderijen
ook een collier van de kunstenaar-
sexpositie. Maar het ergste is dat alle
archeologische vondsten weg zijn,
aldus Zwijnenburg. De Aerden
Plaats noemt zich Archeologisch
Steunpunt.

In de vitrines met vondsten lagen
spullen in bruikleen van het Fries
Museum. Maar ook veel vondsten
van particulieren. ,,We waren net be-
zig dit meer eigen te maken. Op de-
terminatiedagen lieten we mensen
met hun vondsten komen en als het
interessant genoeg was, vroegen we
of we het in bruikleen konden krij-
gen’’, vertelt Zwijnenburg. Ze schat
dat het meeste, aardewerk en scher-
ven, afkomstig is uit de zeventiende
eeuw en daarom misschien qua oud-
heid niet heel kostbaar is, maar voor

de eigenaren wel van waarde. Bij het
Fries Museum bekijken experts nog
wat de waarde is van de spullen die
zij missen. Tussen de buit zitten on-
der andere een baardmankruik, een
strijkglas, een antiquarisch astrono-
mieboek en een Friese staartklok. De
daders namen volgens Zwijnenburg
de tijd. De vitrinekasten waren keu-
rig opengeschroefd. Wel is er een
klink van een deur geforceerd tus-
sen de Julianakerk en het bezoekers-
centrum. De dieven zijn de kerk via
de toren binnengekomen.


