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Dit jaar, 2016, is het honderd jaar geleden dat de Vereniging voor Terpenonderzoek werd opgericht. De vereniging heeft dus 
iets te vieren en doet dat ook, onder andere door de uitgave van dit jubileumboek. Andere jubileumactiviteiten dit jaar waren 
een tentoonstelling in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, een feestelijke jaarvergadering met korte excursie naar 
Wierhuizen, waar het allemaal begon, en een meerdaagse excursie naar de westkust van Sleeswijk-Holstein, het gebied van 
de Halligen. De titel van dit boek, Van Wierhuizen tot Achlum, verwijst naar het oudste en het meest recente onderzoek waar 
de vereniging een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Tegelijk liggen deze plaatsen ook vrijwel aan de uiterste grenzen van het 
Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied, Achlum in het westen en Wierhuizen in het oosten. 

Van meet af aan was het doel van de vereniging het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in terpen en wierden. De 
directe aanleiding was het verdwijnen van terpen en wierden, en daarmee van een rijk archeologisch bodemarchief, door de 
grootschalige commerciële afgravingen die in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw plaatsvonden. 
De vereniging fungeerde tot 1971 als een subsidiekanaal, waarlangs alle bijdragen aan het onderzoek in Groningen en Friesland, 
zowel van overheden als van particulieren, naar het Biologisch-Archeologisch Instituut (het BAI) werden gesluisd. Het BAI was 
het instituut dat het archeologisch onderzoek in Noord-Nederland uitvoerde. Egge Knol beschrijft het allemaal in het eerste 
hoofdstuk van dit boek. Ook nu nog steunt de Vereniging het wetenschappelijk terpen- en wierdenonderzoek. Zij doet dat door 
het publiceren van onderzoeksresultaten (een kostenpost die er in onderzoeksbegrotingen vaak bij inschiet) en het subsidiëren 
van de uitgave van proefschriften en andere boeken. 

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek is de eerste doelstelling van de vereniging. Sinds de laatste statutenwijziging 
van 2009 zijn daar nog twee doelstellingen bijgekomen: “de bescherming van terpen en wierden waar deze met gehele of 
gedeeltelijke ondergang worden bedreigd, en de bekendheid van terpen en wierden en het onderzoek daarvan te vergroten”. 
Terpen en wierden worden namelijk nog altijd bedreigd, nu vaak door onopzettelijke of bewuste egalisering en door erosie en 
uitdroging. 

Voor een goede bescherming van terpen en wierden is het in de eerste plaats van groot belang dat de kennis over het rijke 
verleden van het terpen- en wierdengebied zich verspreidt. Vanuit de instellingen die zich met het wetenschappelijk onderzoek 
bezighouden moet de kennis over het verleden naar buiten worden gebracht, naar de samenleving, in de eerste plaats die van het 
terpen- en wierdengebied zelf. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom heeft de vereniging vanaf het begin het publiceren 
van archeologisch onderzoek tot haar taken gerekend, in een vorm die ook voor niet-ingewijden toegankelijk is. Dat zijn de 
Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Anders dan de naam doet vermoeden verschijnen de delen niet jaarlijks, 
en het zijn ook allang geen interne verenigingsverslagen meer. Op dit moment is de serie Jaarverslagen een boekenreeks, waarin 
wetenschappelijk archeologisch onderzoek op een aansprekende manier voor het voetlicht wordt gebracht. De dertig delen die 
sinds de oprichting van de vereniging zijn verschenen (vele bestrijken formeel verschillende jaren), ziet u naast dit voorwoord 
afgebeeld. Dit jubileumboek is het jongste Jaarverslag.

In de archeologie is niet alleen het meest recente onderzoek van belang, zoals in sommige andere wetenschapsgebieden. Het 
werk van onderzoekspioniers Van Giffen en Boeles wordt nog steeds geraadpleegd. De onderzoekers na hen staan op hun 
schouders, bij wijze van spreken, en kunnen voortbouwen op wat zij zijn begonnen. Door nieuwe vondsten en opgravingen 
ontstaan nieuwe ideeën maar ook nieuwe vragen, die duidelijk maken dat we nog steeds maar zeer beperkt zicht hebben op het 
verleden. Een nieuwe generatie archeologen, die deels verenigd zijn onder de paraplu van het Terpencentrum van het GIA, is 
op dit moment bezig met fris nieuw onderzoek en probeert de unieke archeologie van het terpen- en wierdengebied niet alleen 
nationaal maar ook internationaal onder de aandacht te brengen, in navolging van Van Giffen en Boeles. Het archeologisch 
onderzoek in terpen en wierden is springlevend.
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Dit boek biedt u een inkijkje in de moderne terpen- en wierdenarcheologie. Het begint met twee artikelen over de geschiedenis 
van het onderzoek en van de vereniging, gevolgd door een enthousiasmerend verhaal over het recente steilkantenonderzoek 
in Friesland, vanuit het perspectief van een van de deelnemende vrijwilligers. Het grootste deel van het boek is gewijd aan 
artikelen die nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis en in het leven dat de bewoners van het terpen- en wierdengebied 
in het verleden presenteren. Ze bieden u tegelijk ook een inkijkje in de keuken van de moderne archeologie. Hoe gaat 
aardewerkonderzoek in zijn werk en wat kun je daar dan mee? Welke rol spelen natuurwetenschappelijke methoden? Hoe 
worden grondsporen en vondsten gedateerd? Deze bijdragen laten ook duidelijk zien dat we niet alles kunnen weten. Bijna 
ieder onderzoek leidt wel tot nieuwe inzichten en harde gegevens, feiten zo u wilt, maar de meeste conclusies hebben de vorm 
van een hypothese. Ze vertegenwoordigen een tussenstand in het onderzoek. Een hypothese is niet ‘ook maar een mening’, 
zoals je tegenwoordig nog wel eens hoort. Een hypothese is als een trede op een wenteltrap. Het standpunt van een volgende 
onderzoeker bevindt zich op de trap misschien recht tegenover een eerdere hypothese, maar is intussen wel een stukje hoger 
gekomen op de trap.

Dit boek is tot stand gekomen dankzij, in de eerste plaats, de belangeloze medewerking van de auteurs: onderzoekers/liefhebbers 
die het terpen- en wierdenonderzoek een warm hart toedragen. De uitgave van het boek is financieel ondersteund door het 
Huis van de Groninger Cultuur, de Stichting J.B. Scholtenfonds, de Ottema-Kingmastichting en de Suzanne Hovingastichting, 
waarvoor we hen graag willen bedanken. Wij bedanken ook alle instellingen en personen die foto’s en tekeningen ter beschikking 
hebben gesteld.

Annet Nieuwhof



9



Gilles de Langen en Hans Mol

Gilles de Langen en Hans Mol

6 Terpenbouw en dorpsvorming in het 
Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de 
volle middeleeuwen

Inleiding
Wie het historische overgeleverde platteland van bovenaf be-
kijkt, bijvoorbeeld bij het raadplegen van oude topografische 
kaarten of vroege kadastrale minuutplans uit het begin van de 
negentiende eeuw op www.hisgis.nl, ziet in de kleistreken van 
Friesland en Groningen een nederzettingspatroon dat groten-
deels in de late middeleeuwen is gevormd. Zo staan de boer-
derijen gelijkmatig verspreid in het landschap, soms relatief 
ver van de oude terpen en wierden. Het is zonneklaar dat dit 
patroon zijn bestaan en uitbouw aan de gevorderde bedijking 
dankt. Duidelijk is ook dat deze nieuwe plaatsing het resul-
taat was van een beweging, want vóór dit alles tot stand kwam, 
stonden de boerderijen in dit omstreeks 800 al relatief dicht-
bevolkte cultuurland immers nog op de oude woonheuvels. 

Dit is geen nieuwe vaststelling maar ze vraagt wel om over-
denking. Wanneer men in ogenschouw neemt hoeveel boer-
derijen buiten de terpen en wierden staan, wordt duidelijk 
dat deze beweging ingrijpende gevolgen voor de toenmalige 
maatschappij heeft gehad. Toch staat het onderzoek naar het 
verloop, de omvang, chronologie en fasering ervan nog in de 
kinderschoenen. Om daarin verandering te brengen, bereiden 
de Fryske Akademy, het Terpencentrum van het Groninger 
Instituut voor Archeologie en de provincie Fryslân een nieu-
we, interdisciplinaire studie naar de laatmiddeleeuwse boer-
derijplaatsen voor. 

Bij wijze van opmaat willen we ons hier concentreren 
op wat de uitgangssituatie was voor deze intensievere inge-
bruikname en bewoning van het vlakke land: hoe zag het vol-
middeleeuwse nederzettingspatroon van het kustgebied er 
überhaupt uit en op welke wijze was het tot stand gekomen? 
Hebben de dorpen die zich in de late middeleeuwen op de 
vrijgekomen, kunstmatig opgeworpen hoogten ontwikkel-
den, vol-middeleeuwse voorgangers gehad? Is het proces van 
dorpsvorming, dat als vanzelf in een nieuwe hiërarchie van 
woonplaatsen resulteerde, al vóór de twaalfde eeuw op gang 
gekomen? We hebben het dan in de meeste gevallen over het 
ontstaan van kerkdorpen: buurten die bij en om een parochie-
kerk tot stand kwamen. Meer specifiek willen we een poging 
wagen hun ligging en ruimtelijke opzet te verklaren. Om dat te 
doen en ook om de laatmiddeleeuwse verplaatsing van boer-
derijen te kunnen duiden en begrijpen, dient echter te worden 
bepaald binnen welke nederzettingen de boerderijen ston-
den voor zij hun nieuwe positie innamen. Om die reden zal 
in deze bijdrage eerst ingegaan worden op de laatste fase van 
de terpenbouw. We zullen daarbij zowel archeologisch als his-

torisch bronnenmateriaal in de beschouwing betrekken, met 
gebruikmaking van methoden uit beide disciplines.

Enkele opmerkingen en definities vooraf
Om misverstanden te voorkomen en het leesgemak te bevor-
deren lichten wij eerst enkele begrippen toe die wij die in deze 
bijdrage hanteren. Deze toelichting is mede nodig omdat we 
vanuit onze interdisciplinaire benadering bepaalde aandui-
dingen anders gebruiken dan in de archeologische wereld ge-
bruikelijk is. Tevens is het praktisch om hier enkele knopen 
door te hakken, waarmee voorkomen wordt dat we het ver-
haal verderop voor extra uitleg moeten onderbreken.

Volle middeleeuwen, terpen en wierden
Nederlandse archeologen zijn gewend om de middeleeuwen 
op te delen in de vroege en late middeleeuwen, waarbij de 
overgang tussen beide fasen rond 1050 wordt gelegd. Deze 
indeling gaat voorbij aan het geheel eigen karakter van de pe-
riode circa 900-1250, die in onze bijdrage centraal staat. We 
duiden die overeenkomstig de gewoonte onder historici aan 
als de volle middeleeuwen.1 Met de Ottoonse tijd bedoelen we 
de periode 900-1025.

Wij respecteren de Friese en Groningse tradities om de 
kunstmatige opgehoogde woonheuvels in hun gewesten ter-
pen respectievelijk wierden te noemen, zeker wanneer het 
woonheuvels op specifieke locaties betreft. Zo schrijven wij 
over de terp van Ferwerd en de wierde van Middelstum. 
Wanneer het gaat om terpen èn wierden of om de woonheu-
vels in algemene zin spreken we echter van terpen.

Dorpen en nederzettingen
In deze bijdrage richten wij ons onder meer op het ontstaan 
van het historische dorp in het Noord-Nederlandse kustge-
bied. Hoewel in de archeologische literatuur de aanduiding 
dorp ook kan slaan op een (oudere) agrarische nederzetting 
zonder kerk, reserveren wij deze voor een vol- of laatmiddel-
eeuwse verzorgende nederzetting op het platteland. De reste-
rende bewoningsconcentraties noemen wij nederzettingen. In 
de door ons behandelde periode begint dorpsvorming altijd 
met de stichting van een kerk, al dan niet binnen een oudere 

1 In de literatuur vindt men dit tijdvak ook wel aangeduid als de hoge mid-
deleeuwen, als vertaling van de Duitse, Franse en Engelse termen (das 
Hohe Mittelalter, le Haute Moyen Âge, the High Middle Ages). De voor-
keursaanduiding in het Nederlands is echter volle middeleeuwen. Het 
tijdperk wordt gewoonlijk afgebakend tussen 1000 en 1250, echter met 
een ruime overgangsperiode in de tiende eeuw.



100 Gilles de Langen en Hans MolGilles de Langen en Hans Mol Terpenbouw en dorpsvorming in de volle middeleeuwen

boerennederzetting. Wij stellen namelijk vast dat pas na de 
bouw van een godshuis zo’n nederzetting niet-agrarische be-
woning kon aantrekken of anders gezegd: volmiddeleeuwse 
verzorgende centra zonder kerk kennen wij niet. Behalve de 
kerk en de bijbehorende pastorie vormden de huizen van am-
bachtslieden, arbeiders, handelaars en schippers de belangrijk-
ste bouwstenen van het middeleeuwse dorp. De steenhuizen 
en borgen die men er dichtbij vaak aantreft zijn als bezittingen 
van plattelandsedelen en rijke boeren te beschouwen en wa-
ren dus elementen van de agrarische nederzettingsstructuur. 
Boerderijen waren niet per se nodig om een dorp een dorp 
te laten zijn. Overigens bestonden er wel degelijk parochies 
met slechts een kerk en paar boerderijen. Dat waren echter in 
de regel nederzettingen met betrekkelijk laat gestichte kerken.

Voor de goede orde: de aanduiding dorpsterp reserve-
ren wij voor de terp die speciaal voor de kerk, de buurt en/
of eventuele boerderijen werd gebouwd dan wel verder werd 
opgehoogd en uitgebreid, zulks ter onderscheiding van de vol-
middeleeuwse akkerterpen en de grote oude agrarische terpen 
waarop een grotere nederzetting lag.

Kerkstichtingen
De parochiekerk was in de middeleeuwen altijd meer dan een 
gebouw waarin onder leiding van een geestelijke de eredienst 
werd gevierd. Zij was met ingang van de volle middeleeuwen 
meer en meer ook een instituut voor rechtspleging en belas-
tingheffing. Hier is van belang dat voorafgaand aan de oprich-
ting van een kerk eerst het structurele financiële fundament 
voor het onderhoud van het kerkgebouw en de dienstdoende 
priester moest zijn gelegd.

Meer precies gezegd was volgens het kerkelijk recht voor 
de stichting van een kerk vanouds de schenking of dos van 
twee boerderijen noodzakelijk.2 De ene boerderij vormde het 
vermogensfonds voor het onderhoud van het kerkgebouw, 
met haar interieur en verlichting; hieruit werden vaak ook de 
armen van de parochie ondersteund. In het Latijn vindt men 
dit fonds aangeduid als de ecclesiae fabrica oftewel de kerk-
fabriek. Omdat in naam de patroonheilige van de kerk er de 
eigenaar van was, staat het complex in de bronnen ook vaak 
omschreven als het patroonsgoed, of kortweg de patroon. De 
andere boerderij moest de inkomsten leveren voor het levens-
onderhoud van de pastoor als bedienaar van de kerk. Ze werd 
dan ook meestal de pastorieplaats of het pastoriegoed ge-
noemd. Bij de oudste kerken uit de Karolingische en Ottoonse 
tijd waren deze beide fondsen nog vaak onverdeeld, bij de 
latere kerken werden ze vanaf de start apart beheerd. In de 
late middeleeuwen was de administratie van het patroons- of 
kerkengoed in handen van kerkvoogden of kerkmeesters, als 
vertegenwoordigers van de parochie, terwijl de exploitatie van 
het pastoriegoed in de regel aan de pastoor of diens patroon 
kwam. Voor ons verhaal doet dit er weinig toe omdat een kerk 
ook in de vroege middeleeuwen pas van start kon gaan als er 
twee boerderijen of het equivalent daarvan beschikbaar wa-
ren gesteld. Wat de reconstructie van de goederen betreft is er 
slechts het verschil dat het pastoriegoed in de regel het meest 

2 Gerbenzon 1983.

continue deel van het totale vermogenscomplex was en het 
kerkengoed het meer vlottende. De kerkmeesters moesten na-
melijk regelmatig een stukje land verkopen om kerkgebouw-
uitbreidingen of verbeteringen te financieren, waarna ze hun 
vermogen wel weer konden aanzuiveren met testamentaire 
schenkingen.

Kortom: voor een kerkstichting was het voor de initia-
tiefnemer noodzakelijk om ten minste twee boerderijen ter 
beschikking gesteld te krijgen. Zonder werving onder ver-
mogende grondbezitters die deze basisfondsen beschikbaar 
konden stellen, kon een kerk nooit van de grond komen. De 
koning zelf kon zo’n grondbezitter zijn of een klooster dan wel 
de bisschop – die dan vaak het land door de koning geschon-
ken had gekregen. Niet voor alle of zelfs maar voor het meren-
deel van de Friese moederkerken is koningsgoed of bisschop-
pelijk bezit beschikbaar geweest. In de meeste gevallen was 
coöperatie van regionale of lokale aristocraten voor de fonds-
vorming vereist. Dat kon echter nooit zonder de bisschop die 
in elk geval toestemming moest geven, de wijding verzorgen, 
de tiendbetaling regelen enz. De bisschop kon overigens ook 
zelf optreden als ‘eigenaar’ of beheerder van de specifieke pa-
rochiekerk, waarbij hij dan de verplichting op zich nam de 
priester te onderhouden en te zorgen voor het onderhoud 
van het kerkgebouw. In veel gevallen lijkt deze zogenoemde 
‘eigenkerk’-constructie op de Friese moederkerken van toe-
passing te zijn geweest.

De buurt
Op grond van archeologisch onderzoek mag worden aange-
nomen dat handel en nijverheid in de vroege middeleeuwen 
konden zijn opgenomen in nederzettingen die in hoofdzaak 
uit boerderijen bestonden. Zeker de grotere agrarische ne-
derzetting kon zo opereren als een verzorgend centrum voor 
haar omgeving. In de volle middeleeuwen trokken handel, 
nijverheid en arbeid zich in toenemende mate terug uit de 
oude structuur, in die zin dat zij zich ruimtelijk afzonderden 
binnen een buurt bij een kerk. Onder een buurt verstaan wij 
een verzameling huizen van handelaars, nijverheidslieden en 
arbeiders. Een ‘dichte’ buurt is een buurt waarbij de huizen 
dicht bij elkaar staan aan weerzijden van een weg. 

Overigens is het nog niet bekend of alle handel en de nijver-
heid in het vroegmiddeleeuwse terpengebied binnen de agra-
rische nederzettingen gehuisvest waren. Vroegmiddeleeuwse 
handelsnederzettingen sluiten wij niet uit, maar zijn in 
Friesland en Groningen nog niet opgegraven. 

In de volle middeleeuwen konden de bewoners van een 
buurt het niet zonder ophogingslagen stellen, tenzij de buurt 
op oude terpgrond tot ontwikkeling kwam en deze oude terp-
lagen voldoende hoog reikten. Met andere woorden: terwijl 
de boeren aan hun terpen bleven bouwen kwamen ook ver-
hoogd gelegen buurten tot ontwikkeling. De vorm van deze 
niet-agrarische terpen of terpdelen was afhankelijk van hun 
specifieke ligging, zoals verderop in deze bijdrage duidelijk zal 
worden. Buurten konden daarbij de vorm en indeling van een 
oude agrarische nederzetting als het ware vastleggen, zeker in 
die gevallen waarbij de huizen van handelaars, nijverheids-
lieden en arbeiders meer verspreid over de oude terp werden 
neergezet. 
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De aandacht voor de terpen, dorpen en 
kerken uit de volle middeleeuwen
De terpentijd geldt algemeen als de periode vóór de bedij-
kingen.3 Ofschoon de relatie tussen terpen- en dijkbouw 
reeds vroeg de gemoederen bezig hield,4 is Pieter Boeles er 
in zijn meesterwerk Friesland tot de elfde eeuw uit 1927 nog 
kort over. In enkele zinnen laat hij de terpentijd verlopen in 
de tiende eeuw toen volgens hem terpen niet meer groeiden 
en het dijkwezen tot ontwikkeling kwam, ook al was dat in 
het begin aarzelend.5 In de uitgebreide tweede druk van dit 
werk is hij minder eenduidig, mede op grond van de bevin-
dingen die Albert Egges van Giffen te Ezinge en Leens deed.6 
Hij meldt dan dat de oude terpen na de tiende eeuw niet meer 
werden opgehoogd maar eerst gaandeweg hun oude functie 
verloren, daar de dijken in de elfde en twaalfde eeuw nog niet 
afdoende bescherming boden. Wel werden de terpen nog la-
teraal uitgebreid, zelfs tot in de dertiende eeuw, zoals te Ezinge 
was gebleken, ‘ter verkrijging van meer, tegen het vloedwater 
beschermd akkerland’, aldus Boeles. De terpentijd rekt hij iets 
op tot maximaal het eerste deel van de elfde eeuw.7 Daarmee 
was de toon wel gezet. Ondanks de aanwijzingen dat de oude 
terpen ook na de bouw van de eerste dijken bleven groeien, 
bleef het beeld dominant dat met het opwerpen van de eerste 
zeewerende dijken het rond het jaar 1000 afgelopen was met 
de terpenbouw.8

Deze in de praktijk zo exclusieve scheiding tussen terpen- 
en dijkbouw kan met onze studie niet worden opgeheven. 
Dat zou een uitgebreid onderzoek naar zowel de terpen als 
de bedijkingen vergen, en daartoe ontbreken ons voorlopig 
de benodigde middelen en gegevens. Omdat wij hieronder 
wel nader zullen ingaan op de volmiddeleeuwse uitbreiding 
van de oude terpen maar de dijkbouw verder laten rusten, 
volstaan we hier ten aanzien daarvan met een beknopt over-
zicht. Allereerst wijzen de recent in het Friese kustgebied 
aangetoonde sporen van dijk- en (zomer-) kadebouw uit de 
late IJzertijd en Romeinse tijd9 er volgens ons op dat ook de 
vroegmiddeleeuwse terpbewoners tot bescheiden dijkbouw in 
staat moeten zijn geweest10 en dit werk dan met het (uit)bou-
wen van terpen gecombineerd zullen hebben. Zeker tegen de 
achtergrond van de grootschalige ontginning van de veenge-
bieden is het verleidelijk om de bouw van de eerste regionale 
dijken al in de late tiende eeuw te plaatsen.11 Bewezen is deze 
vroege dijkbouw echter allerminst. Vooralsnog moet worden 
aangenomen dat in de late tiende eeuw slechts lokaal lage 
ringdijken werden opgeworpen. Pas in de elfde eeuw volgde 

3 Vgl. Knol e.a. 2008, 2 en 9.
4 Vgl. Van Giffen 1940, 75-84.
5 Boeles 1927, 238.
6 Van Giffen 1936 en 1940.
7 Boeles 1951, 476-478.
8 Boersma 1972, 19.
9 Bazelmans et al. 1999; Zandboer 2010.
10 Vgl. Borger 1985.
11 Voor de visie op de bedijkingsgeschiedenis van het huidige Friesland was 

het werk van Rienks en Walther 1954 invloedrijk. Zij stellen dat de eerste 
gewestelijke zeedijken in de tiende eeuw werden aangelegd. Zie ook de 
studie van Halbertsma 1963, 159-221.Vgl. Knol e.a. 2008, 2 en 9 (aan-
genomen dat zij met de aanleg van de eerste regionale dijken in de late 
tiende eeuw waarschijnlijk de zogeheten moederpolders van Westergo 
bedoelen en niet de gewestelijke dijken).

de aanleg van lage dijken langs rivieren en kanalen, waarna 
dan in de late elfde of vroege twaalfde eeuw de bouw van de 
vroegste zeewerende dijken langs de kust op gang kwam, om 
te beginnen daar waar sprake was van natuurlijke aanwas.12 
We hebben geen overtuigend bewijs dat er al voor 1100 sprake 
was van gesloten ringdijken rond de diverse gouwen.13 De tus-
senconclusie moet daarom zijn dat de hoogste vloeden nog 
tot in de vroege twaalfde eeuw over de wallen (en/of) zomer-
dijken heensloegen en men het tot dan toe in de kleistreek 
niet zonder verhoogde woonsteden kon stellen.14 Overigens 
laten de verhoogde huissteden in de eerste zeepolders over-
duidelijk zien dat de combinatie dijkbouw-terpenbouw zelfs 
in de dertiende eeuw nog gebruikelijk was. Al met al is het 
waarschijnlijk dat in het oude terpengebied de gebruikelijke 
bewoningsvorm op terpen eerst in de laatste fase van de volle 
middeleeuwen zijn einde heeft genomen, al bleven veel terpen 
nadien wel bewoond. 

Ondanks deze toch ingrijpende transformatie van het ne-
derzettingspatroon is tot heden de aandacht van archeologen 
voor de ontwikkeling van de terpen in de volle middeleeuw en 
beperkt gebleven.15 Op zich is dat vreemd, want het is sinds de 
tijd van Boeles en Van Giffen steeds beter bekend geworden 
dat in de eeuwen na 900 nog volop aan terpen werd gebouwd,16 
niet alleen aan nieuwe maar ook aan de oude. Heeft men soms 
stilzwijgend of onbewust aangenomen dat de terpbewoners de 
rit uitzaten, alsof ze al met een been in de bedijkte toekomst 
stonden?

Zo’n standpunt is nu niet meer verantwoord. We zijn er ons 
inmiddels terdege van bewust dat juist in de volle middeleeu-
wen ingrijpende veranderingen zijn opgetreden, die bepalend 
waren voor de ruimtelijke ordening van historisch Nederland 
en die de fundering legden onder de laatmiddeleeuwse markt-
economie of de handel via de markt danig versterkten. Deze 
ontwikkelingen deden zich ook voor in het middeleeuwse 
kustgebied van Noord-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de 
grootschalige ingebruikname van de uitgestrekte veengebie-
den na 900. Woonden de Friezen en Groningers vóór die tijd 
nog vrijwel allemaal in de klei- en klei-op-veengebieden, een 
eeuw later trof men velen van hen aan in reeksen boerderijen 
in de ten zuiden van het terpenland gelegen, nu ontwaterde 
venen.17

De omvangrijke uitbreiding en verdere differentiatie van 
het bewoonde gebied en de zelfstandige organisatie van de 
ontginningen sinds de tiende eeuw zorgden ook binnen de 
kleistreek voor nieuwe verhoudingen. Niet toevallig ontstond 
sindsdien een nieuw type verzorgende nederzetting, vaak bij 

12 Zie bv. De Langen 1992, 22-37 en 2011, 89-90; Schroor 2000; Knottnerus 
2009; Ey 2010.

13 De Langen 1992.
14 Onder bepaalde landschappelijke omstandigheden was het mogelijk om 

nieuwe woonerven tijdelijk onverhoogd te laten, bijvoorbeeld op (relatief) 
hoog opgeslibde natuurlijke kwelder- en oeverwallen; vgl. Waldus en Vos 
2006.

15 Knol e.a. 2008, 2 en 11, die aantekenen dat op de oude terpen de jongste 
bewoningssporen vaak in slechte staat verkeren; vgl. bv. Van Giffen 1940, 
32. 

16 Bv. Nieuwhof & Tuinstra 2004.
17 De Langen 1992; 2011; Ligtendag 1995; Groenendijk 1997; Slofstra 2008; 

Groenendijk & Vos 2010; Worst 2012; De Langen, Groenendijk & Schwarz 
2013; Zomer 2016.
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een kerk, niet alleen in of bij de nieuw ontgonnen gebieden, 
maar ook in de vanouds bewoonde kleistreek. Dit type is 
door Gilles de Langen in 1992 voorlopig hoofddorp gedoopt.18 
Gezien deze algemene nederzettingsdynamiek is het verant-
woord te veronderstellen, of het op zijn minst voor mogelijk 
te houden, dat ook de gemiddelde agrarische terpnederzetting 
na 900 een bijzondere ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

In hoeverre die volmiddeleeuwse hoofddorpen uiterlijk op 
de oude kernen van de latere historische dorpen leken, moet 
nog blijken want over de middeleeuwse verschijningsvorm 
van deze dorpen is nagenoeg niets met zekerheid bekend. 
Buiten het klassieke werk van Obe Postma, de publicaties van 
Marijke Miedema19 en de al aangehaalde dissertatie van De 
Langen vindt men het thema in de jongere nederzettingshisto-
rische studies slechts zijdelings behandeld.20 Ook ten aanzien 
van dit onderwerp: het ontstaan en de vroegste ruimtelijke 
ontwikkeling van de dorpen in het kustgebied, moet worden 
vastgesteld dat sprake is van een lacune in het archeologische 
en nederzettingshistorische onderzoek.

Zo’n lacune kan ten slotte ook worden aangewezen in het 
onderzoek naar het verband tussen het ontstaan van dorpen 
en de stichting van kerken. Er blijken voor de Friese landen 
net als voor andere Nederlandse gewesten tal van studies naar 
de totstandkoming van kerken te zijn verricht,21 maar die 
hebben vaak een stijl- en bouwhistorisch karakter en richten 
zich meestal op individuele kerken. Daarbij nemen ze bij het 
ontleden van de oudste bouwfase zelden de plaatsing van het 
kerkgebouw in de ruimte mee in de beschouwing. Ze laten het 
daarom moeilijk toe de ontwikkelingen binnen grotere regio-
nale eenheden met elkaar te vergelijken en ze meer precies te 
dateren en faseren. In enkele meer recente opstellen van Paul 
Noomen en Hans Mol, waarin wel geprobeerd wordt de ont-
wikkelingen in een groter ruimtelijk verband te duiden, ligt de 
nadruk op de voor ons minder belangrijke periode na 1100, 
toen een wonderbare vermenigvuldiging van parochies haar 
beslag kreeg.22 Men kan er echter in lezen hoe het onderzoek 
moet worden aangepakt. Met name Noomen heeft daarvoor 
suggesties gedaan: reconstrueer parochiegebieden waarvan de 
ligging en grootte iets zeggen over hun filiatie, verzamel gege-
vens over kerkheiligen waarvan de devoties enigszins te date-
ren zijn, combineer ze met reconstructies van kerkengoede-
ren, confronteer de informatie met wat bekend is over vroege 
steen- of houtbouw, plaats dat alles in de ruimte en relateer 
de gegevens zo aan andere ruimtelijk beschikbare data. Voor 
het onderzoek naar de datering van de moederkerken, dat we 
elders meer in detail publiceren maar waaruit we verderop wel 
enkele bevindingen willen bespreken, hebben we geprobeerd 
deze werkwijze toe te passen. Voordat die kerkstichtingsgege-
vens aan de orde komen, gaat de aandacht echter eerst uit naar 
de laatste fase van de terpenbouw. 

18 De Langen 1992.
19 Postma 1934; Miedema 1983, 1990 en 1999-2000. 
20 Noomen 1996a; 1996b; 1999a; 1999b; 2007 en 2014
21 Zie bijvoorbeeld de documentatie in Van den Berg 1981.
22 Noomen 1999b; Noomen 2014; Mol 2004.

Terpen als akkers en boerderijen in beweging
Volgens de oudste kadastrale opmetingen, voltooid 1832, wa-
ren rond 1800 veel grote terpen voor het grootste deel als ak-
ker of weiland in gebruik. Er zijn genoeg aanwijzingen dat dit 
al in de zestiende eeuw zo was. Dat roept de vraag op vanaf 
wanneer het agrarisch gebruik van de terpen dateert. Gaat het 
hier om een vol- of laatmiddeleeuws fenomeen?23 Zoals we in 
de inleiding aangaven, werden veel boerderijen na de bedij-
kingen buiten de oude terpen geplaatst. Het ligt voor de hand 
te veronderstellen dat vóór die tijd de oude terpen vol ston-
den met boerderijen en dat daarmee hun omvang verklaard 
is. Kijkt men bijvoorbeeld naar de terpen van Pietersbierum 
en Sexbierum in Noordelijk Westergo en beziet men het grote 
aantal boerderijplaatsen in het vlakke land eromheen – ver-
moedelijk stammend uit de twaalfde en dertiende eeuw - dan 
lijkt die aanname te kloppen. 

In de omgeving van Hallum in Oostergo lagen en liggen 
op en vlak achter de doorlopende belangrijkste kwelderwal 
diverse grote terpen. Er staan boerderijen op hun randen en 
daarbuiten. Ook op de jongere wal buiten de hoofdwal blijkt 
een ruim aantal boerderijen te zijn gebouwd. Hier wordt het 
niettemin al lastiger de oude terpen volledig te vullen met ver-
onderstelde voorgangers van de historische boerderijplaatsen.

Naarmate men de hoge oude wallen verlaat en de lagere ge-
bieden met zwaardere klei intrekt, wordt het moeilijker om op 
de ook daar aanwezige grote terpen de veronderstelde voor-
gangers van de historische boerderijplaatsen te projecteren, 
juist omdat we er simpelweg te weinig historische boerderij-
plaatsen kennen. Met name in de knipkleistreek van Westergo 
lijken aan de meeste terpen hoogstens zo’n vier boerderijen 
‘toe te wijzen’. In andere gebieden, bijvoorbeeld in de lage klei-
gebieden van Oostergo en Groningen kan het aantal hier en 
daar hoger zijn, maar volledig vol zouden daar de terpen daar 
ook niet van worden. Om een indruk te krijgen kunnen we 
het beste inzoomen op een ideaaltypische terpnederzetting als 
Biessum bij Delfzijl (fig. 1).24 Biessum lijkt een maximaal be-
zette wierde te zijn geweest: op de randzone stonden in 1832 
negen boerderijen.25 Het centrum van de terp echter bestaat 
uit een nagenoeg onbebouwde ruimte die bijna geheel als ak-
ker of weiland in gebruik is.

Wanneer de terpen in Noordelijk Westergo, maar bijvoor-
beeld ook die in het Noordwest-Groningse Marnegebied, op 
identieke wijze ingericht waren, kan het ‘overschot’ aan histo-
rische boerderijplaatsen daar alleen verklaard worden met een 
laatmiddeleeuwse uitbreiding van het aantal bedrijven. Deze 

23 Wij gaan ervan uit dat de kadastrale kaarten uit het begin van de negen-
tiende eeuw in elk geval het laatmiddeleeuwse landschap weerspiegelen. 
Wij menen dit te kunnen doen op grond van allereerst de historische 
informatie over de eigenaren uit de zestiende eeuw die aangeeft dat de 
kadastrale kavels zo oud (kunnen) zijn. Ten tweede stellen wij vast dat 
veel grenzen zijn afgestemd op natuurlijke hoogteverschillen, verschillen 
die in die delen van het terpengebied die afdoende door de dijken werden 
beschermd, sinds de late middeleeuwen niet of nauwelijks veranderd zijn, 
de afgegraven gebieden daargelaten. Kavelgrenzen zeggen natuurlijk niets 
over het gebruik van de kavels. 

24 Wij danken Saartje de Bruijn en Trijneke Sibma (provincie Fryslân) voor 
hun hulp bij het vervaardigen van de figuren.

25 Zie ook Arwerd bij Krewerd in Noordoost-Fivelgo, waarvoor bewijs is 
dat er oorspronkelijk zeven boerenbedrijven op hebben gelegen: Noomen 
1996b, 60.
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‘interne kolonisatie’ ging in dat geval gepaard met de vestiging 
van nieuwe boerderijen en expansie op het vlakke land. De la-
gere gebieden die achter deze brede, zandige en nog in de volle 
middeleeuwen verjongde en hoog opgewassen wallen langs de 
kust lagen, boden kennelijk veel minder ruimte voor nieuw-
vorming, gezien het feit dat de volmiddeleeuwse voorgangers 
van de historische boerderijen die hier worden aangetroffen 
best alle op de nabije terpen gestaan kunnen hebben.26 

Waar de meeste boerderijen in de knipkleigebieden dus 
op de terpen zijn blijven staan, zij het wel aan de rand, of in 
hun buurt zijn gebleven, zijn vele hoeven op de kwelderwallen 
van de rand van de grote vol-middeleeuwse terpen snel naar 
vlakke maar relatief hoge ruimte ruim daarbuiten verhuisd. 
Landschappelijke factoren moeten daar een doorslaggevende 
rol bij hebben gespeeld. In beide gevallen lijkt echter ten tijde 
van de verschuiving het centrale en grootste deel van de ter-
pen onbebouwd te zijn geweest. Hadden daar dan in de vroege 
middeleeuwen wel boerderijen gestaan of waren de terpen in 
hun omvangrijke vorm nooit bedoeld geweest om alleen hui-
zen, bedrijfsgebouwen en erven een verhoogde plek te geven 
en de bewoners tegen stormvloeden te beschermen? 

Terpvorming in de vroege en volle 
middeleeuwen: enkele casussen in vogelvlucht
Om de proef op de som te nemen, trekken we een paar be-
kende terponderzoeken op deze kwestie na, te beginnen 
met de ‘moeder aller opgravingen’, die van Ezinge door Van 
Giffen. Daaruit komt naar voren dat het vrijgekomen deel van 

26 Op voorhand kan evenwel niet worden uitgesloten dat het historisch ge-
ringe aantal boerderijen op en rond grote boerderijen in de lagere gebie-
den te maken heeft met migratie van boeren naar de veengebieden sinds 
de tiende of naar de nieuwe polders sinds de twaalfde eeuw en dat de 
achtergebleven bedrijven toen zijn vergroot.

de eerste middeleeuwse nederzetting, dat wil zeggen die uit 
de vierde/vijfde eeuw, gedomineerd werd door een centraal 
geplaatst en oost-west georiënteerd gebouw. Deze indeling is 
echter niet herkenbaar in de latere historisch overgeleverde 
structuur. Ergens na 500 moet de wierde dus opnieuw radi-
aal zijn opgedeeld. Wat verder opvalt, is dat de Ezinger wierde 
later in de tijd nog enorm in omvang is toegenomen. Op de 
wierderand stonden toen weinig huizen, aangezien waterput-
ten in deze zone, althans binnen het opgegraven deel ervan, 
nagenoeg ontbreken.27 

De opgraving in de westelijke Tuinster wierde bij Leens 
(fig. 2), die ook door Van Giffen werd geleid, leert dat in de 
vroege middeleeuwen midden op de terp diverse gebouwen 
stonden. De bewoning startte aan het eind van de zesde of het 
begin van de zevende eeuw. De jongste huisresten dateren op 
hun laatst uit het begin van de negende eeuw. De continuïteit 
moet sterk geweest zijn: een van de boerderijen werd namelijk 
steeds op dezelfde plaats herbouwd. De resten worden door-
sneden door jongere waterputten die vermoedelijk van vol-
middeleeuwse ouderdom zijn. Lagen jonger dan 850 werden 
niet gedocumenteerd.28

Te Tritsum, even ten zuiden van Franeker, werd in de jaren 
1958-1961 het centrale deel van de terp en de aangrenzende 
zuidflank opgegraven. De vroegmiddeleeuwse terplagen slo-
ten aan op de oudere maar bedekten deze op het hoogste punt 
niet of nauwelijks. De zuidflank bleek bezaaid met de sporen 
van hutkommen. Resten van de bijbehorende gebouwen wer-
den echter amper gevonden. Karolingisch aardewerk was op 
de plek van het onderzoek slechts spaarzaam vertegenwoor-
digd.29

27 De Langen en Waterbolk 1989.
28 Van Giffen 1940; Knol 1993, 124-132.
29 Waterbolk 1961; Taayke 1983; Taayke & Knol 1992.

Fig. 1 Biessum in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. Als goed geconser-
veerde radiaal ingerichte wierde geldt Biessum traditioneel als een ideaalty-
pische terpnederzetting. In rood: indicatie van de omvang van de wierde (op 
grond van www.ahn.nl). Kaart (en nog volgende soortgelijke kaarten): Saartje 
de Bruijn, provincie Fryslân.

Fig. 2 Dankzij de opgraving van Van Giffen in de Tuinsterwierde bij Leens in 
Humsterland weten we dat in de vroege middeleeuwen de boerderijen (rode 
blokjes) nog op het midden van de wierde stonden. In 1832 was de wierde 
hoofdzakelijk als akker in gebruik. Ondergrond www.hisgis.nl. Rode lijn: in-
dicatie van de omvang van de wierde op grond van Van Giffen 1940.
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In 1966 is te Foudgum, in het knipkleigebied van Noorde-
lijk Oostergo, een klein segment van de terp opgegraven. Vast-
ge steld kon toen worden dat de kernterp uit de Romeinse tijd 
beduidend kleiner en ook steiler was dan de middeleeuwse 
terp (fig. 4). Dat wil zeggen, binnen het onderzoeksterrein 
bleek in de vroege middeleeuwen op de flank van deze oudere 
terp een individueel opgehoogd erf te zijn ingericht. Door de 
eeuwen heen schoof dit erf naar de latere terprand. Wanneer 
het opschuiven op één lijn is doorgegaan, moet het historisch 
bekende erf even buiten de ringweg de opvolger van de opge-
graven erven zijn geweest. Zo beschouwd is het mogelijk dat 
de radiale indeling tot de vroege middeleeuwen teruggaat. Het 
is echter opmerkelijk dat een van de perceelgrenzen die tot 
deze radiale indeling behoorden, dwars over het opgegraven 
Karolingische erf liep en dus zo oud niet kan zijn. Op grond 
van de spreiding van de volmiddeleeuwse waterputten moet 
het erf vrij kort na de Karolingische tijd in de breedte zijn uit-
gebreid. Mogelijk begon het erf toen, of liever eerst toen, met 
de andere erven samen te groeien tot één geheel. Met andere 
woorden, de grote ronde terp is naar wij mogen aannemen 
pas na ca. 900 ontstaan.30 Het profiel van Foudgum (fig. 3) 
bevestigt dat de terp in de volle middeleeuwen behoorlijk is 
uitgedijd. De jongste uitbreidingen zijn minder fijn gelaagd en 

30 De Langen 1992, 183-186.

bevatten minder archeologische resten dan de terplagen on-
der het genoemde erf.31

Het bekende grootschalige onderzoek van de terp Tjitsma 
onder Wijnaldum uit de jaren 1990 toonde aan dat de eerste 
middeleeuwse huizen zich net als het erf te Foudgum van de 
oude locaties af hebben bewogen, richting de latere terprand. 
Het is waarschijnlijk dat wezenlijke veranderingen niet eer-
der dan na 850 zijn opgetreden. Zo valt te constateren dat de 
verschuiving geleidelijk is verlopen. Veel van de waterputten 
uit de vroege negende eeuw zijn nog in dezelfde zone aange-
troffen als die uit de late achtste eeuw. Deze zone werd na 850 
duidelijk verlaten.32

De terp onder het Oldehoofster kerkhof te Leeuwarden, 
die in de jaren 2004-2005 kon worden onderzocht, werd in 
de Romeinse tijd verlaten en raakte in de vijfde eeuw weer 
bewoond, waarschijnlijk pas vanaf 450. De terp werd aan de 
oostzijde uitgebreid met een flauwe helling, waarna een of 
meer erven werden ingericht. In de Merovingische periode 
groeide het bewoonde areaal verder uit. Er is sprake van een 
flinke ophoging en ook van een lichte verschuiving in de ori-
entatie van de bewoning. Beide fenomenen en de afzetting van 
sliblagen op de westelijke terpflank kunnen in verband wor-

31 De opgravingstekeningen zijn op dit punt mogelijk niet betrouwbaar, 
maar recente waarnemingen bevestigen het beeld dat volmiddeleeuwse 
ophogingslagen gemiddeld homogener zijn en minder vondsten bevatten.

32 Gerrets & De Koning 1999.

Fig. 4 Foudgum in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. Binnenste rode 
lijn: omvang terp uit de Romeinse tijd; rode rechthoek: boerderij uit de 
Karolingische tijd (naar De Langen 1992); buitenste rode lijn: indicatie van de 
omvang van de middeleeuwse terp (op grond van www.ahn.nl).

Fig. 3 Het terpprofiel van Foudgum in Oostergo toont de steile en relatief hoge kernterp uit de Romeinse tijd (in rood, onder), en de vroegmiddeleeuwse (in 
wit) en volmiddeleeuwse terpuitbreidingen (in rood, boven). Naar: De Langen 1992.

Fig. 5 Hallum in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. Binnenste rode 
lijn: omvang terp uit de Romeinse tijd; rode rechthoeken: vroegmiddeleeuw-
se boerderijen (naar Tuinstra, Veldhuis & Nicolay 2011); buitenste rode lijn: 
indicatie van de omvang van de middeleeuwse terp (op grond van www.ahn.
nl).
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den gebracht met een van de verbredingen van de Middelzee. 
Dit geldt ook voor de ophoging die in de Karolingische tijd 
nodig was. Deze leidde overigens niet tot een aanpassing van 
de oriëntatie, wel tot een verdere groei van de nederzetting. 
Het opgegraven deel toont een intensief bebouwde terp met 
een blokvormige indeling. Na de Karolingische tijd nam de 
bewoningsintensiteit sterk af, althans op het centrale opgegra-
ven deel, hetgeen te maken kan hebben met de stichting van 
de kerk.33 

Te Anjum in Noordoost-Friesland kon in 2006 worden 
vastgesteld dat daar vanaf de tweede helft van de zevende 
eeuw aparte huisterpen werden opgeworpen, die vervolgens 
verder zijn opgehoogd. In de negende of tiende eeuw, kregen 

33 Nicolay 2008. Het is onbekend of de woonerven van het centrale deel van 
de terp moesten verdwijnen ten behoeve van de inrichting van het kerk-
hof of dat de leegloop een andere oorzaak had, bijvoorbeeld het oprukken 
van de Middelzee.

deze huisterpen een sterke uitbreiding aan de flanken waar-
door hun erven elkaar begonnen te raken. Gedurende twee 
eeuwen breidde de zo ontstane terp zich zo sterk uit, dat er 
sinds het begin van de twaalfde eeuw sprake was van een 
‘dorpsterp’. Ook hier is een vol-middeleeuwse verschuiving 
van de bewoning naar de randen gedocumenteerd, zij het pas 
vanaf de elfde eeuw.34

De opgraving die in 2007 te Hallum werd uitgevoerd, wees 
uit dat de kernterp uit de Romeinse tijd hoogstens 125 meter 
in doorsnede mat (fig. 5).35 In de derde eeuw raakte deze verla-
ten, tot zich anderhalf tot twee eeuwen later nieuwe bewoners 
meldden. Binnen het onderzochte gebied werden toen op de 
uiterste rand, maar hoofdzakelijk buiten de oude terp, twee 
erven ingericht. De erven startten als individuele ophogingen 

34 Nicolay 2010, m.n. 119-129.
35 Tuinstra, Veldhuis & Nicolay 2011.

Fig. 6. De radiaal ingedeelde terp van Hogebeintum in Oostergo, de hoogste van Friesland. Foto: Aerophoto Eelde (1983).
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Fig. 7 Terpen en wierden met radiale kenmerken liggen niet egaal verspreid over het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap. Hoe groter de stip hoe 
duidelijker en vollediger de radiale indeling van terp en directe omgeving. Kaart: Saartje de Bruijn en Trijneke Sibma, provincie Fryslân.
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maar groeiden na enige tijd samen. Tot 850 was sprake van 
een continue ontwikkeling. Interessant is het gegeven dat de 
inrichting van de twee opgegraven erven aansluit op de histo-
rische blokvormige inrichting en daarbij zowel een eventuele 
radiale indeling uit de Romeinse tijd als de radiale elemen-
ten uit de historische tijd volstrekt negeert. Daarmee hebben 
we sterke aanwijzingen dat het vroegmiddeleeuwse Hallum 
volledig blokvormig van opzet is geweest. Omdat pas na de 
Karolingische tijd nieuwe lagen werden aangebracht die de 
hele terp verder ophoogden, is het goed mogelijk dat ook de 
Hallumer terp pas in de volle middeleeuwen zijn uiteindelijke 
vorm en omvang heeft gekregen. 

Op grond van al deze gegevens kunnen we veronderstellen 
dat in het vroegmiddeleeuwse terpengebied de boerderijen 
naast elkaar en niet ver van het midden van de terp stonden 
opgesteld. Na 850 kwam er meer ruimte tussen de boerderijen 
toen deze naar de terprand werden verplaatst. De terp was 
(vanaf nu) voor het grootste deel onbebouwd en waarschijn-
lijk voor akker- of tuinbouw belangrijk. De akkerterp kon 
verder worden uitgebreid, waarbij de boerderijen als het ware 
meeliepen met de opschuivende terprand. Dit proces kan zich 
snel voltrokken hebben.36 Wel dient te worden opgemerkt dat, 
zeker in die gevallen waarin sprake is van een bewoningskern 
uit de Romeinse tijd, het midden van de terp al in een zeer 
vroeg stadium nagenoeg zijn historische hoogte kan hebben 
bereikt. 

De ruimtelijke indeling van de grotere terpen 
Nu duidelijk is dat de grote agrarische terpen met hun boerde-
rijen op de randen pas in de volle middeleeuwen tot stand zijn 
gekomen, als resultaat van een snelle ontwikkeling, kunnen 
we nader ingaan op hun functie en ruimtelijke opzet. Veel van 
deze terpen zijn rond en radiaal ingedeeld. Dit type spreekt 
vanwege zijn opvallende vorm al sinds het begin van het ter-
penonderzoek tot de verbeelding. Op de kadasterkaarten van 
1832 was en is een aantal bijzonder gaaf bewaarde exemplaren 
aan te wijzen, zoals de reeds genoemde terpen van Foudgum, 
Ezinge en Biessum. De bekendheid en het belang van de op-
gravingen te Ezinge en het gegeven dat de radiaal ingedeel-
de terp van Hogebeintum faam verwierf als de hoogste van 
Friesland (fig. 6), droegen er het hunne toe bij dat het grote 
publiek maar ook vele archeologen de radiaal ingedeelde wier-
de als de oervorm van de terp gingen beschouwen. 

Kijken we alleen naar hun verschijningsvorm volgens de 
oudste kadastrale metingen, dan kunnen we echter niet an-
ders concluderen dan dat radiale terpen niet representatief 
zijn voor alle woonheuvels in het Friese kustgebied. Voor de 
provincie Fryslân is bij een eerdere verkenning al aangetoond 
dat deze verkavelingsvorm niet overal binnen het middel-
eeuwse woongebied tussen Vlie en Lauwers voorkomt. Toen 
is een onderverdeling van radiale kenmerken in vier klassen 
gebruikt. De hoogste waardering daarbij kreeg een radiale in-

36 Dat een terp in de volle middeleeuwen snel kon groeien, bewijst ook 
Deersum, dat grotendeels uitgebouwd is over een jonge Middelzeegeul uit 
ca. 900: De Langen 2007b op basis van: Ten Anscher en Van den Bergh 
2005.

deling van zowel de terp en terprand als de omgeving. Terpen 
waarvan niet de top, maar wel de randen en de omgeving deze 
trekken tonen, volgden op de tweede plaats. Dan waren er de 
terpen waarvan alleen de omgeving radiaal is vormgegeven. 
Ten slotte volgden de terpen die alleen zelf radiale trekken 
vertonen.37 Voor de onderhavige studie die ook betrekking 
heeft op de Groninger wierden tussen Lauwers en Eems en 
in het kader waarvan we de Friese terpen opnieuw zijn langs-
gegaan, hanteren wij een iets minder grove, maar nog steeds 
uiterst eenvoudige methode die per terp leidt tot een waarde-
ring tussen 0 en 6 punten en daarmee tot een indeling in ca-
tegorieën. Een terp scoort 2 punten wanneer op de kadastrale 
kaart radiale kenmerken aanwezig zijn die betrekking hebben 
op meer dan de helft van de terp zelf en 1 punt wanneer een 
kleiner deel van de terp volgens de kadastrale kaart radiaal is 
opgedeeld. We zijn coulant: zelfs wanneer slechts een uiterst 
bescheiden terpdeel radiale gerichte begrenzingen toont krijgt 
de terp nog een punt toegekend. Op gelijke wijze bekijken wij 
de directe omgeving van de terp, waarbij wij wel van de mo-
gelijke radiale grenzen vragen tot aan de terp door te lopen. 
Vervolgens wordt beoordeeld in welke mate de inrichting van 
terp en omgeving op elkaar zijn afgestemd, waarbij wij letten 
op de overeenkomst in de oriëntatie, niet naar het op elkaar 
aansluiten van de grenzen. Deze nieuwe beoordelingswijze 
leidt echter niet tot een wezenlijk afwijkend resultaat. Er is – 
zo beseffen we terdege – natuurlijk van alles af te dingen op 
deze beoordelingswijze, maar hoe we er ook aan sleutelen, een 
radiale indeling blijft in bepaalde gebieden zeldzaam zo niet 
afwezig. Het is uiteraard moeilijk en vaak onmogelijk om op 
deze wijze volledig verdwenen radialiteit te achterhalen, maar 
wij kunnen zo wel aantonen dat op grond van de historisch 
overgeleverde informatie de radiale vorm niet als een alge-
meen of ideaal kenmerk naar voren te brengen is. Wij kunnen 
trouwens met gemak strenger zijn en bijvoorbeeld eisen dat 
‘echte’ radialiteit pas aan de orde is wanneer ten minste drie 
op het midden van de terp gerichte kavelgrenzen werkelijk een 
centraal gelegen snijpunt hebben, al was het maar pas wan-
neer zij ‘op papier’ doorgetrokken zijn. Dat leidt tot een nog 
grotere zeldzaamheid van radialiteit.

Wat verder opvalt, is dat terpen met radiale kenmerken, 
zeker die met de meeste punten voor radialiteit, meer landin-
waarts liggen. Men vindt ze bijna uitsluitend in gebieden met 
een onregelmatige verkaveling. In deze, op onze kaart met ver-
kavelingstypen (fig. 7) donkergroen weergegeven gebieden, 
waar voormalige prielen en laagtes voor een opdeling in klei-
nere eenheden zorgen en waar grote en hoge wallen ontbre-
ken, treft men vanwege het microreliëf en het daarbij horende 
afwateringspatroon geen rechthoekig slotenstelsel. Aanleg 
daarvan zou niet efficiënt zijn geweest. Men treft er ook geen 
rechthoekig ingedeelde nederzettingen van enige omvang aan. 
Dat dit exclusieve voorkomen van bepaalde nederzettingen 
klaarblijkelijk samen hangt met de landschappelijke omstan-
digheden, in het bijzonder met het natuurlijke reliëf, heeft al-
les te maken met de wijze waarop de lokaal beschikbare gron-
den onder de boerenbedrijven werden verdeeld.

37 De Langen 2012; vgl. idem 1992. 
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Op grond van de historische bezitsverdelingen wordt 
sinds het baanbrekende onderzoek van Obe Postma naar de 
geschiedenis van de Friese kleihoeve verondersteld dat de 
boerenbedrijven in de Noord-Nederlandse kuststreek wat de 
aard van hun percelen betrof oorspronkelijk gelijkwaardig 
waren.38 De eindsituatie is goed te zien op de oudste kadaster-
kaart van het al genoemde terpdorp Biessum bij Delfzijl, waar 
in 1832 negen boerenbedrijven samen even zoveel segmen-
ten van de cirkel beslaan (fig. 8). Postma is voor Foudgum, 
waar hij hetzelfde verschijnsel aantrof, nagegaan of dit ook 
omstreeks 1500 – en wellicht ook eerder - al zo was. Hij deed 
dat door met behulp van de voor Friesland compleet overge-
leverde fiscale en bestuurlijke boerderijadministraties uit de 
achttiende en zeventiende eeuw, de zogenoemde floreen- en 
stemkohieren, het spoor per boerderij terug te volgen. Dat is 
goed te doen omdat de laatst overgeleverde reeks floreenko-
hieren – ze lopen van 1700 tot 1848-1858 - rechtstreeks aan 
de gekarteerde percelen van het kadaster te koppelen valt.39 
Zo kan een sprong gemaakt worden van 1858-1848-1832 naar 
de vroegste floreenkohieren van 1700; vandaar naar de oud-
ste stemkohieren van 1640; en dan meer selectief daar weer 
vandaan naar het zogenoemde Register van de Aanbreng van 
1511, waarin de huurwaarde van alle boerderijen met hun 
eigenaars en pachters opgegeven is. Volgens het aldus gere-
construeerde principe van gelijkwaardigheid der boeren-
bedrijven beschikte elk bedrijf over een deel van de terp, de 
terprand en de met deze taartpunt corresponderende over-
gangsgebieden en daarachter gelegen landerijen. Wanneer in 
een deelgebied ruimte was voor meer dan vier bedrijven, kon 
dit bij afwezigheid van doorlopende hoge kwelderwallen tot 
een karrenwielachtige opdeling van de terp en zijn omgeving 

38 Postma 1934.
39 Zie voor deze retrospectieve methode van bezitsreconstructie ook Mol en 

Noomen 1988, 8-14.

leiden. De boerderijen op de terp werden binnen deze inde-
ling radiaal opgesteld. Anders gezegd: de radiale nederzetting 
was agrarisch en geconditioneerd door de morfologie van het 
landschap. Overigens schoven in Foudgum de boerderijen op 
den duur van de terprand af naar een vlakke plek verderop in 
ieders segment. In Biessum daarentegen bleven ze op de ter-
prand hangen. Dat zal te maken hebben met de ligging vlakbij 
de Eems, die alle bedijkingen ten spijt voor grote overlast bleef 
zorgen. 

In gebieden met rechte en hoge kwelderwallen moet het 
principe van de gelijke samenstelling der bedrijven tot een 
meer rechthoekige indeling hebben geleid. In Barradeel, in 
Noordelijk Westergo, waar enkele van zulke wallen evenwijdig 
aan elkaar liggen, zien we dat de historische verkaveling inder-
daad gedomineerd wordt door parallelle lijnen. De landerijen 
op en naast de grote kwelderwallen blijken in dwars op de 
wal uitgezette patronen te zijn onderverdeeld. Het dorpsge-
bied van Firdgum bijvoorbeeld beslaat daarbinnen een smal-
le strook, die zelfs zo uitgestrekt is dat hij alle verschillende 
landschapszones van het oude Barradeel omvat. De terpen, de 
boerderijplaatsen en de bezitsspreiding per boerderij voegden 
zich naar dit regelmatige raster (fig. 9).40

Op basis van deze waarneming kunnen we al de tussen-
conclusie formuleren dat de uiterlijke verschijningsvorm – ze-
ker die van terpen met de meest duidelijke radiale kenmerken 
– alleen kan gelden voor de boerderijnederzettingen in spe-
cifieke deelgebieden van het Noord-Nederlandse kustgebied. 
Deze vorm toont daarbij op een aansprekende en karakteris-
tieke manier welk algemeen ordeningsprincipe werd gevolgd, 
namelijk het uitgangspunt om per nederzetting de boerenbe-
drijven wat hun opzet betreft onderling gelijkwaardig te laten 
zijn.

40 Postma 1934.

Fig. 8 De eigendommen van vier afzonderlijke boeren te Biessum in Fivelgo 
volgens de kadastrale gegevens van 1832 (www.hisgis.nl).

Fig. 9 Firdgum in Westergo in 1832 (volgens www.hisgis.nl) met een ver-
deling haaks op de wal, rechthoekige percelen en een nederzetting met een 
blokvormige opzet. In rood: indicatie van de omvang van de terpen (op grond 
van www.ahn.nl).



110 Gilles de Langen en Hans MolGilles de Langen en Hans Mol Terpenbouw en dorpsvorming in de volle middeleeuwen

Natuurlijk ontwikkelden zich naast radiaal en rechthoe-
kig ingedeelde terpen ook diverse tussenvormen, om de een-
voudige reden dat het landschap geschakeerd was. Buiten 
de hierboven besproken territoria op de grote doorlopende 
wallen en in de sterk met laagtes dooraderde gebieden meer 
landinwaarts zijn diverse landschappelijke overgangszones te 
onderscheiden. De percelering van deze gebieden paste zich 
bij de landschappelijke omstandigheden ter plaatse aan en laat 
dan ook veelal een tussenvorm zien. Op onze kaart met verka-
velingstypen staat de tussenkleur groen voor zulke gebieden 
met een verkaveling van ‘kleinschalige regelmaat’. Parallelle 
lijnen zijn in deze gebieden alleen binnen kleinere eenhe-
den zichtbaar. Wat vooral opvalt, is dat de regelmatigheid 
van de verkaveling op de grote doorlopende kwelderwal van 
Oostergo niet zo grootschalig is als in Noordelijk Westergo. 
Zoomen we meer in, dan vinden we op de wal van Oostergo 
wel degelijk kleine gebieden met een rechthoekige indeling. 
Nederzettingen daarbinnen konden dan ook zeker rechthoe-
kig worden ingedeeld, zoals Marrum duidelijk toont (fig. 10).

Hoe verder men in detail treedt, hoe meer bijzonderhe-
den aan het licht komen die om een nadere onderverdeling 
van categorieën vragen. Dat onderverdelen bergt echter het 
gevaar in zich dat men door de bomen het bos niet meer ziet. 
Voor ons huidige betoog levert het ook weinig op omdat de 
kenmerken van de afzonderlijke agrarische nederzettingen de 
centrale these niet lijken te ondergraven. Om een voorbeeld 
te noemen: ook binnen een onregelmatige blokverkaveling 
komen terpen voor zonder radiale indeling, zelfs wanneer de 
rand van de terp die radiale indeling wel heeft. Dit verschijnsel 
is goed te verklaren met het aantal boerenbedrijven waaron-
der de terp of wierde verdeeld moest worden: wanneer op een 
terp of wierde minder dan vier bedrijven gevestigd waren, was 
een karrenwielopdeling niet noodzakelijk – zoals de terp van 
Oosterbeintum mogelijk laat zien (fig. 11) - of konden de ken-
merken ervan bescheiden blijven. Overigens kon een priel die 
om de terp draaide ook zorgen voor een radiaal patroon langs 
zijn randen zonder dat deze indeling doorgetrokken werd tot 

binnen de nederzetting, zoals de inrichting van de terp van 
Mantgum bewijst (fig. 12). 

Het omgekeerde proces is evenmin uit te sluiten: het ‘ver-
trek’ van boerderijen kan tot herverdeling van gronden en de 
vorming van grotere kavels op de terp hebben geleid. Sommige 
grote terpen zien er wat hun opdeling aangaat verdacht leeg uit 
(zie bv. fig. 30). Voor diverse wierden kan echter ook een vol-
komen tegenovergestelde ontwikkeling aangetoond worden, 
van een verdere opdeling en fragmentatie, bijvoorbeeld als 
gevolg van de splitsing van percelen na verkoop aan kleinere 
boeren of anderen. Tevens kon het voorkomen dat een terp als 
gevolg van verdere ophoging afgeronde vormen kreeg en een 
hogere en meer geprononceerde kop. Deze kop hoeft niet per 
se het oude centrum aan te geven. Zo hebben de Leeuwarder 
stadsterpen waarschijnlijk zo’n nieuwe vorm aangemeten ge-
kregen, naar wij aannemen ten behoeve van de afwatering.

Nu we vastgesteld hebben dat de historisch overgeleverde 
hoofdstructuur van een terp of wierde - radiaal ingedeeld dan 
wel blokvormig of met een tussenvorm - tot stand gekomen is 
op grond van algemeen gevolgde, zuiver agrarische principes, 
is het zaak om onze aandacht te verleggen naar de dorpen die 
op de terpen en wierden zijn ontstaan, teneinde te bezien of de 
dorpsvorming onze opvattingen over de volmiddeleeuwse ter-
penbouw kan ondersteunen. Meer in het bijzonder vragen wij 
ons af wat de inrichting van de dorpen zegt over de oorspron-
kelijke akkerfunctie en het groeitempo van de grote agrarische 
terp in de volle middeleeuwen. We richten ons daarbij eerst op 
de radiale terpen omdat daar relatief jonge kerken op worden 
aangetroffen. De standplaats daarvan kan vervolgens vergele-
ken worden met die van de moederkerken. 

Dorpsvorming en het verschijnen van kerken 
op de radiale terpen
In de vroegmoderne tijd was het terpen- en wierdengebied 
van Noord-Nederland een groot aantal dorpen rijk. De oud-
ste kadastrale kaarten laten zien dat de dorpen onderling in 

Fig. 10 Marrum in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indica-
tie van de omvang van de terp (op grond van www.ahn.nl).

Fig. 11 Oosterbeintum in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: 
indicatie van de omvang van de terp (op grond van www.ahn.nl).
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grootte en opzet verschilden. Een snelle scan leert dat de niet-
agrarische componenten zich in veel dorpen hebben gevoegd 
naar de inrichting van de oudere agrarische nederzettingen, 
in die zin dat hun toevoeging leidde tot een verdere opdeling 
van de oude inrichting en niet of niet per se tot het verdwij-
nen ervan. Omdat de hoofdvorm van de agrarische neder-
zetting bepaald werd door het landschap, heeft het voor het 
bestuderen van hun ontstaan en ontwikkeling geen zin de 
dorpen naar hun totale vorm te ordenen. Zo zegt de aandui-
ding radiaal terpdorp weinig over de eigenlijke dorpsvorming 
in kwestie. Aangezien het juist de niet-agrarische elementen 
waren die een nederzetting tot een dorp maakten, is het beter 
om de lens scherp te stellen op de wijze waarop de niet-agra-
rische componenten binnen het oudere agrarische patroon 
hun plaats kregen.

Kijken we naar de nederzettingen op terpen met radiale 
kenmerken en een kerk, dan stellen we vast dat de kerken in 
de regel (nagenoeg) centraal op de terp of wierde staan.41 Dit 
lijkt een aanwijzing dat de terp ten tijde van de vroegste kerk-
stichting zijn historische omvang en hoogte al bereikt had, dat 
wil zeggen in de twaalfde en in een enkel geval zelfs in de elfde 
eeuw, en ook dat het een invulling van een akkerterp betrof. 
Zo eenvoudig ligt het echter niet. Ten eerste kunnen terpen 
immers hun historische hoogte al veel eerder hebben bereikt, 
een mogelijkheid waarop Boeles reeds wees. Ten tweede zegt 
de centrale plaatsing van de kerk weinig over de omvang van 
de terp, want de terp kan in principe ook na de kerkstichting 
nog flink zijn uitgebreid. Ten derde kan de bouw van de kerk 
niet bewijzen dat de terp als akker in gebruik was: mogelijk 
stond de terp vol met huizen en werd het centrale deel speci-
aal voor de kerkbouw vrijgemaakt.

41 Er zijn maar een paar uitzonderingen: Heveskes (kerk ten zuiden van de 
borg op het niet-radiale deel), Wirdum in Fivelgo (kerk staat op de niet-
radiale terp ernaast) en Feerwerd-Noord (kerk tussen twee agrarische 
terpen in). Voor Middelstum: zie de lopende tekst.

De omvang van de terp en de akkerfunctie zouden even-
tueel wel aan de hand van de spreiding van de niet-agrarische 
huizen kunnen worden bewezen, maar archeologische gege-
vens erover zijn niet voorhanden. We kunnen echter veilig 
aannemen dat de voorgangers van de afzonderlijke niet-agra-
rische huizen in een dorp niet allemaal uit dezelfde tijd date-
ren. Zo lijkt de ontwikkeling van huizen langs een gegraven 
water een latere fase te vertegenwoordigen – zeker wanneer 
de huizen op de vlakke grond of op een slechts lage verho-
ging zijn gebouwd. Zie bijvoorbeeld de ruimtelijke opzet van 
Birdaard (Oostergo) en Appingedam (Fivelgo), nederzettin-
gen die tot bloei kwamen aan een laatmiddeleeuwse vaarver-
binding, overigens op korte afstand van een agrarische terp. 
Mogelijk geldt zo’n jongere datering ook voor de huisreeksen 
die aan doorgaande wegen zijn ontstaan. Niet-agrarische 
woonsteden die op de terp of een eigen duidelijke ophoging 
zijn ingericht maken meer kans op volmiddeleeuwse voor-
gangers. We zullen dus vooral op de plaatsing van deze ver-
hoogd staande huizen moeten letten, wanneer we op zoek 
gaan naar aanwijzingen voor het bestaan en de omvang van 
de volmiddeleeuwse akkerterp.

Het is een handicap dat het historische kaartbeeld wisse-
lend is. In Friesland hebben de radiale terpen-met-kerk, zoals 
het al eerder genoemde Foudgum, nauwelijks niet-agrarische 
huizen. Zij zullen in de regel geen verzorgende economische 
functie hebben gehad.42 In Groningen is het beeld anders, 
maar niet eenduidig. Net als de terp van Foudgum bleef ook 
de wierde van Toornwerd nagenoeg zonder niet-agrarische 
bebouwing, terwijl de naburige wierden van Kantens en 
Middelstum met hun oudere kerken juist wel druk bezet 
raakten. Naast de kerk van Westerwijtwerd, dochter van de 
kerk van Middelstum en gebouwd naast een vaart, kwam 

42 Overigens moet men hierbij altijd een slag om de arm houden. Een dorp 
als Jorwerd, met een oude belangrijke kerk, liep in betekenis terug toen 
dochterstichtingen vanwege hun gunstiger ligging het oude centrum gin-
gen overvleugelen.

Fig. 12 Mantgum in Westergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indica-
tie van de omvang van de terp (op grond van www.ahn.nl).

Fig. 13 Weiwerd in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl).
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slechts een bescheiden dorpskern tot ontwikkeling. Hieruit 
valt wellicht te concluderen dat het moeilijk was om als dorp 
te groeien wanneer dorpsvorming in de nabijheid al een ze-
kere vlucht had genomen. 

De locatie van de niet-agrarische huizen werd vanzelf-
sprekend mede bepaald door het aantal (nog) aanwezige 
boerderijen. Sommige terpen en wierden kwamen in de loop 
van de tijd volledig voor dorpsvorming beschikbaar, andere 
werden niet of nauwelijks verlaten. Zo bleven veel boerderij-
en in de strook langs de dreigende Eems op de wierden staan. 
Het dorp Weiwerd daar toont hoe de niet-agrarische huizen 
her en der over de nog volledig actieve agrarische nederzet-
ting verspreid werden (fig. 13). Ook Spijk (met een overigens 
relatief kleine wierde) en Niehove lagen een tijd lang aan een 
eroderende of althans bedreigde kust, hetgeen mogelijk kan 

verklaren waarom op beide wierden de meeste huizen in een 
dichte krans om de kerk staan. De bijzondere omgeving van 
deze dorpen maakt dat op hun bijgevolg niet-representatieve 
voorkomen geen algemeen gelden argumenten inzake de vol-
middeleeuwse akkerterp kunnen worden gebaseerd.

Er blijven dan maar vier radiale wierden met een noe-
menswaardige niet-agrarische component. Deze laten even-
wel geen vast patroon zien. In het op zeer korte afstand 
van Baflo gelegen en daarmee een tweeëenheid vormende 
Rasquert staan de huizen geconcentreerd binnen een derde 
deel van de terp, maar daarbinnen redelijk verspreid; de rest 
van de terp is nog steeds in agrarisch gebruik (fig. 14). Het 
dorp bezat echter waarschijnlijk nooit een eigen kerk. Het zal 
in dat geval zijn niet-agrarische functie aan de ontwikkeling 
van het direct naastgelegen Baflo te danken hebben gehad. 

Fig. 14 Rasquert in Hunzingo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indi-
catie van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl).

Fig. 15 Godlinze in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl).

Fig. 16 Godlinze in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl) en de belangrijkste 
(voormalige) radiale lijnen (veronderstelling 1; vgl. afb. 18). 

Fig. 17 Leermens in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl).
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Met andere woorden, de dorpsvorming van Rasquert kan pas 
in de late middeleeuwen zijn opgetreden en zal in dat geval 
weinig zeggen over omvang en groeitempo van de volmid-
deleeuwse terp.

De dorpsvorming op de wierde van Godlinze (fig. 15) is 
enigszins problematisch. Het is niet geheel duidelijk in welke 
mate de terp radiaal ingedeeld is geweest. Wanneer de wierde 
oorspronkelijk wel het karrenwielpatroon had (fig. 16), moet 
ondanks alle rangschikking naar de oude indelingen toch ook 
sprake zijn geweest van een herinrichting van het ruime, nog 
onbebouwde midden. Daarmee zou dan een aanwijzing ge-

vonden zijn voor de ver gevorderde uitbreiding van een agra-
rische terp in het begin van de elfde eeuw, ten tijde dus van de 
stichting van de kerk en dit geval ook de herinrichting van de 
terp, gezien de positie van de pastorie en de kosterij. Wanneer 
we ons echter laten inspireren door de historische indeling 

Fig. 18 Godlinze in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl) en de hoofdlijnen 
van de indeling van de agrarische nederzetting (veronderstelling 2; vgl. afb. 
16). 

Fig. 19 Middelstum in Hunzingo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: 
indicatie van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl). 
Onderbroken rode lijn: begrenzing van de mogelijke oudste buurt (vgl. afb. 
20).

Fig. 20 Kantens in Hunzingo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indica-
tie van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl). Onderbroken 
rode lijn rechtsboven: begrenzing van de veronderstelde oudste buurt.

Fig. 21 Ezinge in Middag in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de wierde (op grond van www.ahn.nl). 
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Fig. 22 De oudste kerken van het terpen- en wierdenlandschap tussen Vlie en Eems. Dochterkerken waarvan onzeker is of ze inderdaad voor 1050 werden 
gebouwd, worden niet getoond. Kaart: Saartje de Bruijn en Trijneke Sibma, provincie Fryslân..
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van de ‘zusternederzetting’ Leermens (fig. 17), die zeker een 
belangrijke niet-radiale component had, kunnen we op de 
terp van Godlinze ook andere lijnen belangrijk vinden voor 
de reconstructie van de oorspronkelijke indeling en tot de 
opvatting komen dat te Godlinze oorspronkelijk helemaal 
geen sprake was van volledige radialiteit (fig. 18). Dit bete-
kent dat de kerk, pastorie en kosterij zich gevoegd kunnen 
hebben naar en binnen de agrarische structuur en wel op zo’n 
wijze dat de basis wegvalt onder de aanname dat in de vroege 
elfde eeuw de agrarische terp al een grote omvang had. 

In Middelstum (fig. 19) is sprake van niet-agrarische be-
bouwing langs straten die de oude radiale indeling volgen. 
Veel huizen staan echter aan de voet van de wierde. Dit kan 
erop duiden dat de invulling op de wierde zelf pas in twee-
de instantie tot stand is gekomen, als aanvulling op de eer-
ste dorpsvorming op of langs de terprand. In beide gevallen 
zou de terp zijn inrichting en omvang pas gekregen kunnen 
hebben toen de eerste niet-agrarische huizen te Middelstum 
verschenen, maar we kunnen niet uitmaken waar pre-
cies dat was. De situatie in Kantens (fig. 20) lijkt op die in 
Middelstum, al lijkt daar de invulling op de wierde nog meer 
te volgen op de buurtvorming op of langs de terprand, in dit 
geval de buurt op de noodoostelijke rand. Aangezien de kerk 
van Middelstum in de elfde eeuw is gesticht, zouden we ver-
wachten dat ook daar de oudste buurt zo hoog lag als die te 
Kantens, maar dat is niet het geval. Of lag die ooit op de noor-
delijke terprand tussen pastorie en de historische bebouwing 
langs de rand? Wanneer het klopt dat de buurtvorming te 
Kantens en Middelstum inderdaad op deze posities is gestart 
en de buurten er ook een eigen ophoging hebben gekregen, 
hebben we voor het eerst enig houvast: beide terpen waren 
dan al in de late elfde of vroege twaalfde eeuw (nagenoeg) 
zo groot als in historische tijd en waarschijnlijk hoofdzakelijk 
reeds als akker in gebruik.

De wierde van Ezinge (fig. 21) ten slotte is de enige vol-
ledig radiale wierde waarop een omvangrijke niet-agrarische 
buurt zich concentreert op de wierde zelf en zich keurig 
houdt aan de begrenzing van één der in oorsprong agrarische 
taartpunten en - belangrijk ook - deze met grote regelmaat 
volledig vult terwijl de rest van de wierde nog tot omstreeks 
1832 volledig in agrarisch gebruik was. De Sint-Petruskerk 
van Ezinge heeft nog geen aanwijzingen prijsgegeven dat zij 
al vóór de dertiende eeuw aanwezig was, maar wij scharen 
ons achter Otto Roemeling als hij meent dat de parochie ou-
der is.43

Het feit dat de dorpsvorming op radiale terpen zich heeft 
aangepast aan een oudere agrarische structuur bevestigt de 
hierboven geopperde these dat de grote akkerterp een vol-
middeleeuws fenomeen is. De besproken dorpen laten zelfs 
doorschemeren dat de akkerterp al voor de twaalfde eeuw zijn 
historische omvang had bereikt. Zolang echter de vestiging 
van de eerste niet-agrarische huizen nog niet is gedateerd, is 
de laatste (substantiële) uitbreiding van de agrarische radiale 
terp nog niet met zekerheid in de tijd te plaatsen en moeten 

43 Roemeling 2017, onder het lemma Ezinge.

we wat dit betreft genoegen nemen met de stichtingsdata van 
de kerken in kwestie: een wankele basis. 

De vroege kerk en de oudere terpnederzetting
Er is een aantal redenen om naar de plaatsing van kerken in 
relatie tot de stichting te kijken. De belangrijkste is wel dat 
de verzamelde gegevens over de chronologie en fasering van 
het proces van kerkstichting erop wijzen dat kerkstichting (en 
dus buurtvorming) op de radiale terpen een relatief laat feno-
meen vormt en – heel belangrijk ook - dat veel van de oudste 
kerken juist niet op de kruin van een akkerterp zijn neergezet. 
Zij blijken tamelijk autonoom in de ruimte geplaatst, in die 
zin dat de eerste kerken niet werden gesticht als elementen 
van de belangrijkste oudere nederzettingen, maar dat zij op 
zo’n wijze in positie werden gebracht dat hun gebieden het to-
tale fysieke landschap op de meest efficiënte wijze opdeelden, 
naar wij aannemen volgens een plan dat door de bisschop 
werd beïnvloed of zelfs gestuurd.44 

Een en ander dwingt ons ook voor deze oudste kerken na 
te gaan waar zij precies ten opzichte van de grote agrarische 
terpen werden gebouwd. Maar voordat we de precieze loca-
ties nader analyseren, is het zinvol een snelle blik te werpen 
op de vroege kerken en hun buurten die in overgangszones, 
randveenontginningen en rivierontginningen werden geves-
tigd, omdat ze goed laten zien met welke eenheden en welke 
principes op deze schaal werd gewerkt. 

Wanneer wij hieronder bij de analyse van de precieze 
locaties van de oudste kerken (fig. 22) spreken over moe-
derkerken, bedoelen we de kerken van de zogenoemde oer-
parochies. Dat zijn de eerste parochies waarin Friesland en 
Groningen territoriaal werden onderverdeeld. Zij kwamen in 
de tweede helft van de tiende eeuw tot stand. Vroege dochters 
noemen we de kerken die voor 1050 werden gesticht en waar-
van het gebied van een van de oerparochies was afgesplitst.45

44 Zie daarvoor De Langen en Mol in voorbereiding (2017)
45 Ibidem.

Fig. 23 Rauwerd in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indica-
tie van de omvang van de dorpsterp (op grond van www.ahn.nl). 
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Kerken en buurten buiten het gebied met grote 
agrarische terpen
Belangrijke moederkerken in de randveenontginnin-
gen waren Oudkerk, Rinsumageest en Westergeest. Deze 
Oostergose kerken stonden, althans sinds de twaalfde eeuw, 
alle drie op een zandkop.46 De bij de kerk ontstane buurt van 
Rinsumageest is groot en dicht, die van Oudkerk eerder be-
scheiden van omvang, naar wij aannemen omdat de nabij 
gelegen dochters van Oudkerk eveneens niet-agrarische be-
woners aantrokken. Bij Westergeest is helemaal geen buurt te 
onderscheiden. Mogelijk heeft deze plaats nooit een buurt ge-
had of is zij in een vroeg stadium leeggelopen ten gunste van 
Kollum. Bekend is dat dorpsvorming in de middeleeuwen een 
dynamisch proces was: elke periode stelde nieuwe eisen en 
uitdagingen aan een verzorgende nederzetting. Ook een oud 
centrum als Jorwerd verloor na verloop van tijd aan economi-
sche betekenis ten gunste van haar dochters. Waarschijnlijk 
geldt dat eveneens voor Wartena. 

De meeste moederkerken die met de veenontginningen 
te associëren zijn, maar niet een zandkop opzochten, staan 
of stonden in oorsprong op kleine terpen. Het gaat dan om 
de kerken van Abbega, Sneek, Oldeboorn, Rauwerd (fig. 23), 
Grouw, Wartena en de kerk van Oudkerk vóór deze naar 
haar huidige positie werd verschoven. In dit rijtje volgden de 
vroege dochters te Tjerkwerd, Heeg, IJlst, Goënga, Akkrum, 
Bedum en Stedum. Op dit moment is niet te zeggen welke 
van deze kerkpodia op maagdelijke grond opgeworpen wer-
den en welke een oudere terp als basis benutten.47 Men moet 
oppassen voor te snelle aannames. Zelfs in het veengebied 
werden kerken op oude woonlocaties opgetrokken: zo stond 
de kerk van Kloesewier, mogelijk in de late elfde of anders 
vroege twaalfde eeuw gesticht, wel degelijk op een ouder agra-

46 De kerk van Rinsumageest stond waarschijnlijk sinds de stichting op deze 
plaats: vlg. Glazema 1948, 303-309 en 319; In het geval van Oudkerk is de 
zandkop opgehoogd: Halbertsma 1978, 53.

47 Voor oudere bewoning te Grouw zie Tuinstra 2005; voor Akkrum zie 
Marinelli 2000.

risch erf op een kleine en lage terp van veenplaggen.48 Ook te 
Bedum ging agrarische bewoning op een kleine terp vooraf 
aan de kerkstichting.49

De buurten die naast deze kerken gingen functioneren 
kwamen eveneens op een verhoging tot ontwikkeling, maar 
in lijn met wat zojuist is gezegd, kon hun omvang sterk wisse-
len. Opvallend is dat Abbega helemaal geen buurt heeft gehad. 
Er is althans geen duidelijke uitbreiding van de kerkheuvel te 
onderscheiden die een dergelijke buurt heeft kunnen huisves-
ten. Klaarblijkelijk is het tij bijzonder snel ten nadele van dit 
vroege kerkelijke centrum gekeerd. Het kan ook aangeven dat 
de buurt in zijn algemeenheid eerst enige tijd na de kerkstich-
ting ontstond, met andere woorden, dat de buurtvorming ook 
elders niet voor de vroege elfde eeuw tot ontwikkeling kwam, 
zoals te Oldeboorn (fig. 24) waar de kerk in de late tiende 
eeuw werd gesticht en de buurt eerst in de vroege elfde lijkt te 
zijn ontstaan.50 Combineren we dit met de situatie te Wartena 
en Westergeest, dan mogen we er misschien een bewijs in 
zien dat het in de tiende eeuw in eerste instantie nog alleen 
om de kerkstichting zelf ging en dat men bijvoorbeeld inzake 
de benodigde ruimte geen rekening met een buurt heeft hoe-
ven houden. Dat de ‘dorpsontwikkelaars’ toen inderdaad nog 
niet ver voorbij deze stichtingstijd hebben willen of hoeven 
kijken, bewijst wel de gehele nederzettingsontwikkeling in 
de veengebieden. Wij willen er althans van uit gaan dat men 
zeker sinds de Karolingische tijd voldoende ervaring in het 
veen had opgebouwd en goed wist dat de ontginningen re-
latief snel tot bodemdaling zouden leiden met als gevolg dat 
men dan in de meeste gevallen weer zou moeten vertrekken. 
Investeringen werden dus niet met het oog op de (zeer) lange 
termijn gedaan.

Naast de genoemde kerken zien we in een aantal geval-
len ook boerderijen staan, op een eigen gescheiden podium 
of een uitbreiding van de kerkterp. Welke van deze boerde-
rijen meteen bij de kerkstichting werden toegevoegd of zelfs 
nog ouder waren en bijvoorbeeld onderdeel vormden van de 
stichtingsdotatie is niet te zeggen. Wel is duidelijk dat de ker-
ken niet bij een agrarisch centrum werden opgericht. 

De tussenconclusie kan zijn dat in de besproken gebie-
den de nieuwe (geplande) kerken op een eigen verhoging 
werden geplaatst; dat kon een oude kleine terp zijn maar ook 
een vers opgeworpen podium. Deze kerkterp, in de vorm van 
een nieuwe of al dan niet uitgebreide of verhoogde oude ver-
hoging, kon groter worden door aansluiting van een buurt. 
Boerderijen konden ook aansluiten of waren al aanwezig. 
Ook op deze manier kon een dorpsterp ontstaan. 

Moederkerken en vroege dochterkerken in het knipkleigebied 
De vroegste kerken werden in het kustgebied zo geplaatst 
dat ze zo snel mogelijk alle Friezen onder zich brachten. Om 
die reden stonden ook de kerken die een deel van de veen-
ontginningen moesten bedienen maar zelf juist daarbuiten 
waren geplaatst in eerste instantie op hun eigen plek, in die 
zin dat ze niet aansloten bij eventueel oudere bewoning maar 

48 De Langen 1992, 112-124.
49 Kooi 1996.
50 De Langen 1992, 124-129.

Fig. 24 Oldeboorn in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indi-
catie van de omvang van de kerkterp en de terp van de buurt (op grond van 
www.ahn.nl). 
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bijvoorbeeld rekening hielden met haar bereikbaarheid voor 
alle zielen binnen de parochie. Een mooi voorbeeld biedt de 
kerk van de parochie Tjerkwerd waarvan de plaats zo werd 
bepaald dat zowel de oudere terpnederzettingen aan de oost-
zijde als de klei-op-veenontginningen aan de west- en zuid-
zijde werden bediend. Ook de plaats van de kerk van Stedum 
(fig. 25) lijkt zo tot stand te zijn gekomen: niet gebouwd in het 
randveengebied en evenmin op een van de nabij gelegen grote 
terpen, maar op een kleine terp die zo gelegen was dat het 
midden werd gehouden tussen de nieuwe opslibbingen voor 
de kust en de ontginningen in het achterland.51 

Het is in dit verband interessant dat de kerkplaatsing in het 
centrale knipkleigebied van Westergo met haar talrijke grote 
terpen eveneens in eerste instantie lijkt te zijn geleid door de 
wens het midden te houden. Dat kon zelfs in de meest let-

51 Miedema, 1999-2000, 261-262 en 351 fig 8: de westelijke door de kerk 
ingenomen terp bestond al voor de kerkstichting

terlijke zin worden opgevat: niet op een van de vele grote ter-
pen, maar op een geheel eigen plek op een eigen al dan niet in 
oorsprong ouder podium. Een goed voorbeeld is de kerk van 
Oosterend die in haar moeder te Bolsward wat dit aangaat 
een belangrijke voorgangster vindt. De Sint-Maartenskerk 
van Bolsward staat namelijk eveneens op een geheel eigen 
plek op een kleine terp te midden van een groep grotere ter-
pen, net als de oude kerk van Oldehove in Humsterland (fig. 
26).52 De bekendste kerk met een geheel eigen plaats is het 
missiecentrum van Dokkum dat na de gewelddadige dood 
van Bonifatius tot stand kwam en in eerste instantie werd op-
gezet als een memoriekerk met een klein priesterconvent. Dit 
is, zoals de schriftelijke bronnen ook aangeven, op een speci-

52 Voor Bolsward: Halbertsma 1956 en 1971, 59-62; voor Oldehove: 
Halbertsma 1958 en 1971: wij menen op basis van zijn verslaglegging dat 
er sprake is van een speciaal in de tiende eeuw opgeworpen kerkheuvel.

Fig. 25 Stedum in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de kerkwierde (linksboven) en de wierde van de buurt 
(op grond van www.ahn.nl en Miedema 1999-2000, 351). 

Fig. 26 Oldehove in Humsterland in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: 
indicatie van de omvang van de dorpswierde (op grond van www.ahn.nl).

Onder: Fig. 27 Holwierde in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: 
indicatie van de omvang van de kerkwierde en beide agrarische wierden (op 
grond van www.ahn.nl). Onderbroken rode lijn: begrenzing van de buurt.
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aal opgeworpen kerkheuvel verrezen.53 Een heel aardig voor-
beeld is verder Holwierde (fig. 27), dochter van Farmsum: 
de kerk staat daar precies tussen twee agrarische terpen in.54 
Maar zelfs op deze schaal betekende het midden houden nog 
niet per se ook het geografische midden. De door ons veron-
derstelde eerste kerk van Oudkerk bijvoorbeeld stond aan het 
noordelijke uiteinde van de randveenontginning van haarzelf 
en haar toekomstige dochters, maar mogelijk wel aan het ge-
graven water dat de ontginningen op de meest efficiënte wijze 
onderling verbond. 

Ook wanneer de kerk niet de nabijheid van een grotere 
terp meed, werd de kerk vaak op een eigen podium geplaatst, 
zoals de kerk van Kubaard laat zien (fig. 28). In de nabije 
omgeving van Kubaard liggen meerdere agrarische terpen 
en toch werd de kerk niet op maar naast een van die ter-
pen geplaatst. Een dergelijke opstelling kwam al eerder ook 
in Jorwerd tot stand. Wij hebben geen aanwijzingen dat de 
agrarische nederzetting van Kubaard economisch gezien be-
langrijker was dan die op de omringende terpen. Dit zal de 
keuze voor Kubaard dus niet bepaald hebben, net zo min als 
de omvang van de oudere nederzetting er de reden van was 
dat de kerk buiten de terp werd gebouwd. 

Niet alle jonge dochterkerken in het knipkleigebied wer-
den overigens naast de terp gebouwd. De kerk van Achlum, 
mogelijk even voor 1050 gesticht en net iets jonger dan de 
kerk van Kubaard, staat namelijk wel de oude terp, zij het 
op de uiterste rand (fig. 29). Deze kerk lijkt de terp al meer 
te naderen, maar voor we in deze plaatsing het bewijs wil-
len zien dat de akkerterp rond 1050 al voor dorpsvorming in 
aanmerking kwam, moeten we ons toch ook realiseren dat de 
terp van Achlum omvangrijk was en het ruimtebeslag door 

53 Van Vliet 2002, 191. Dokkum; voor de opgravingen zie Halbertsma 1960-
61 en 1971, 68-81. Voor de buurt zie Dijkstra 2003 en Schrijer 2005.

54 Op een eigen ophoging op oudere bewoningssporen: BKNOB 1949, 
158-159.

de kerk relatief gering bleef.55 Mogelijk is er enige variatie te 
bespeuren in de ontwikkelingen: niet alleen in de tijd, maar 
ook per gebied. Zo zou men kunnen veronderstellen dat hoe 
lager het gebied lag, des te langer akkerterpen hun waarde 
behielden. Zie bijvoorbeeld de kerk van Baard, dochter van 
Oosterlittens en kleindochter van Winsum, die niet op maar 
nog steeds naast de grote agrarische terp opgericht. 

Kerken op kwelderruggen en oeverwallen
Wenden we dan nu de blik naar de gebieden met grote terpen 
op de kwelderruggen en de hoge oeverwallen langs zeearmen 
en rivieren, dan blijkt ook daar een relatief groot deel, ja zelfs 
het merendeel van de daar tot stand gekomen moederkerken 
naast in plaats van op een grote terp te zijn gebouwd. Een 
goed voorbeeld vormt het in noordelijk Westergo gelegen 
Sexbierum (fig. 30). De agrarische terp kent twee toppen en 
een indeling die goed past binnen de omringende verkaveling. 
De aan Sint Sixtus gewijde kerk staat op een aparte verhoging 
die door een waarschijnlijk jongere vaart van de agrarische 
terp gescheiden wordt. Het lijkt er niet op dat de verhoging 
waarop de kerk staat bij het graven van de vaart is afgesneden 
van de agrarische terp. De kerkterp heeft een uitbreiding naar 
het zuiden waarop de noordelijke helft van een ‘dichte’ buurt 
ligt, een straat met dicht op elkaar gebouwde niet-agrarische 
huizen. De voortzetting ervan is niet verhoogd. Ook langs de 
vaart is een buurt ontstaan. Deze staat mogelijk op een uitlo-
per van de agrarische terp maar lijkt verder niet op een speci-
ale verhoging te zijn geplaatst. 

Het is een patroon dat we ook aantreffen bij de moeder-
kerken te Arum, Ferwerd, Holwerd, Garnwerd en Winsum 
in Hunzingo en de vroege dochterkerken van Stiens en 
Minnertsga.56 In al deze dorpen ligt de kerkterp relatief dicht 
tot zeer dicht bij de agrarische grote terp. De Sint Maarten van 

55 Een goede indruk van de omvang en verkaveling van de terp van Achlum 
van voor de komst van het klooster geeft de terp ten oosten van de priel 
aan de westzijde waarvan Achlum ligt; voor de opgraving ten zuiden van 
de kerk met de vastlegging van de terprand: Nicolay en De Langen 2015. 

56 Halbertsma 1955, 124-125; idem 1971, 62-63.

Fig. 28 Kubaard in Westergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indi-
catie van de omvang van de kerkterp en de agrarische terp (op grond van 
www.ahn.nl).

Fig. 29 Achlum in Westergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de terp (op grond van www.ahn.nl en de vergelijking met 
een overeenkomstige naburige terp). 
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Ferwerd bijvoorbeeld staat op een eigen ophoging naast twee 
grote, inmiddels afgegraven agrarische terpen. Op de weste-
lijke helft van de zuidelijke van de twee was aan het begin van 
de negentiende eeuw een stateterrein ingericht, de oostelijke 
helft ervan en de gehele tweede, noordelijk aansluitende terp 
waren in agrarisch gebruik. Naast de kerk is een dichte buurt 
te zien. De oudste kern ervan ligt verhoogd, de parallelle uit-
breiding en de verlenging van deze uitbreiding liggen lager. 
In het geval van Holwerd staat de in de Karolingische tijd aan 
Sint Willibrord gewijde kerk buiten de historische dijk, onge-
twijfeld als gevolg van afslag: de hogere kwelder lijkt hier te 
zijn ‘afgesneden’ waarbij ook de oudste dijk door de zee kan 
zijn opgeruimd. De buurt ontstond overigens niet op de kerk-
terp maar even ten zuiden daarvan op de agrarische terp die 
een blokvormige opdeling toont, passend binnen het ruimere 
verkavelingspatroon.

In Stiens is de situatie enigszins anders (fig. 31). Het histo-
rische dorp maakt verbinding tussen twee grotere agrarische 
terpen. De Sint-Vituskerk, die door de abdij van Corvey is 
gesticht en op een zeer hoge ouderdom kan bogen, staat op 
een eigen verhoging,57 vlak naast de noordelijke agrarische 
terp die een eenvoudige opdeling kent. Het oudste deel van 
de buurt ligt op de flank van deze terp, de latere uitbreiding 
van de buurt bevindt zich ten zuidoosten van de kerk en ligt 
lager, net als de uitbreidingen te Ferwerd. Een uitloper van 
deze zuidelijke buurt ligt op de zuidelijke terp die voor het 
grootste deel een blokvormige opzet toont en rond 1832 nog 
in agrarisch gebruik was. Stiens ligt in een zone waarbinnen 
de regelmatige verkaveling van het hogere deel van de grote 
wal van Oostergo naar het zuiden toe overgaat in de meer on-
regelmatige percelering van de lagere delen van de wal. Deze 

57 Halbertsma 1976; vgl. De Langen 1996.

overgang zal mede te maken hebben met de tijdens de vroege 
en volle middeleeuwen opgetreden erosie en verplaatsing van 
zuidelijke delen van de wal. Voordat de polder voor de kust 
van Stiens werd aangelegd, in de late middeleeuwen of even 
daarvoor, lag het dorp direct aan zee, waarschijnlijk sinds on-
geveer 900. De hoofdoriëntatie van de beide agrarische ter-
pen van Stiens is niet die van de direct omringende verkave-
ling. Mogelijk houdt dit verschil verband met de genoemde 
landschappelijke veranderingen.

Het model van de eigen kerkterp naast of in de nabijheid 
van een grote agrarische terp is ook toe te passen op Winsum 
in Westergo, Leeuwarden, Usquert, Farmsum en Termunten, 
met dien verstande dat daar de kerkterp waarschijnlijk een 
kleine, in oorsprong agrarische terp is. De agrarische oor-
sprong van de terp van de Sint-Vituskerk van Leeuwarden 
is al aangetoond.58 De Sint-Vitus werd op de oude terp ge-
bouwd, terwijl in de eeuw daarvoor ten oosten van deze oude 
terp twee nieuwe agrarische terpen waren opgeworpen. Het 
oprukken van de Middelzee (die omstreeks 900 een belang-
rijke stap naar het oosten zette en vanaf dat moment zelfs 

58 Nicolay 2008; Dijkstra, Gerrets en Nicolay 2008.

Boven: Fig. 30 Sexbierum in Westergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In 
rood: indicatie van de omvang van de kerkterp (met uitbreiding voor de oud-
ste buurt) en de agrarische terp (op grond van www.ahn.nl). 

Rechts: Fig. 31 Stiens in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: in-
dicatie van de omvang van de kerkterp en beide agrarische terpen (op grond 
van www.ahn.nl). Onderbroken rode lijn: begrenzing van de oudste buurt.
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voorbij de oude terp reikte)59 kan de volmiddeleeuwse vorm 
van Leeuwarden en de plaats van de Sint-Vituskerk verklaren. 
Zoals het zich laat aanzien bestond Farmsum in oorsprong 
uit twee, door een waterloop van elkaar gescheiden agrari-
sche terpen (fig. 32).60 De kerk kreeg een plaats naast de noor-
delijke kleinere terp, de buurt kwam hoofdzakelijk langs de 
noordoostelijke zijde van de grote zuidelijke terp tot ontwik-
keling.

In Usquert staat de door Liudger gestichte Sint-Petrus en 
Pauluskerk op de overgang van een onregelmatige blokverka-
veling en een smalle wal met een meer regelmatige opdeling. 
In dit dorp staat de kerk op het midden van een ovale noord-
zuid georiënteerde wierde, die in vergelijking met de wierden 
in de omgeving van bescheiden omvang is. Omdat de vorm 
van de terp die van de buurt lijkt en gezien ook de rangschik-
king en vorm van de terpen die ten zuiden van Usquert lig-
gen, achten we het goed mogelijk dat onder de ovale wierde 
van Usquert zich een kleinere, agrarische voorganger bevindt. 

Net zoals de kerken van Dokkum en Usquert de eerste 
kerken in respectievelijk Oostergo en Hunzingo waren, was 
de kerk van Loppersum de eerste in de gouw Fivelgo. De kerk 
en de buurt staan ieder op een eigen verhoging die naar elkaar 
zijn gegroeid.61 De vormontwikkeling lijkt daarmee op die 
van dochter Stedum. De kerk heeft geen aansluiting gezocht 
bij een grote agrarische terp, maar heeft – zo lijkt het – een ei-
gen plek uitgekozen. Ook de dochterkerken van Witmarsum 

59 De Langen 2007a.
60 Knottnerus 2008, 48.
61 Miedema 1990, 253-254 en 350 fig. 6.

Fig. 32 Farmsum in Fivelgo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de kerkwierde en beide agrarische wierden (op grond 
van www.ahn.nl). 

Fig. 33 Anjum in Oostergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indicatie 
van de omvang van de dorpsterp (op grond van www.ahn.nl). 

Fig. 34 Menaldum in Westergo in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: in-
dicatie van de omvang van de agrarische terp (op grond van www.ahn.nl). 

Fig. 35 Leens in Humsterland in 1832 volgens www.hisgis.nl. In rood: indica-
tie van de omvang van de dorpswierde (op grond van www.ahn.nl). 
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en Almenum-Harlingen62 in Westergo lijken op een eigen 
plek en op een eigen terp tot ontwikkeling te zijn gekomen. 

Oude kerken op een grote terp
Voor we de oude kerken op de echt grote terpen langs gaan, 
willen wij de dorpsterpen bespreken die naar wij aannemen 
wel als kerkterp zijn begonnen (al dan niet op een oudere 
voorganger), maar die een iets grotere omvang hebben ge-
kregen dan hun tegenhangers. Zonder nader onderzoek is 
het niet mogelijk om in elk afzonderlijk geval te bepalen hoe 
groot de terpen werkelijk zijn of waren en moeten we dus een 
flinke slag om de arm houden. Zo is niet echt duidelijk hoe 
groot de kerkterp van Winsum in Westergo is. Maar de terpen 
van Wirdum en Anjum zijn toch beslist groter dan de gemid-
delde kerkterp. Naar we aannemen is de omgeving rond 900, 
toen de Middelzee zich andermaal vergrootte, nog behoorlijk 
veranderd. Wellicht is dat de reden waarom op een uitbrei-
ding van de kerkterp, die zelf mogelijk rust op een oudere 
kernterp, behalve de buurt ook enkele boerderijen staan.63 
Rond Anjum werd nog lang aan de terpen gebouwd, zoals 
eerder al is gememoreerd. Het kan dus zijn dat de terp van 
Anjum langer is opgehoogd en uitgebreid dan dorpsterpen 
elders (fig. 33). Van een dergelijke situatie lijkt ook sprake 
te zijn geweest in de omgeving van Wons, die als gevolg van 
het verwijden van de Zuiderzee nog in de volle middeleeu-
wen volop in beweging was. De Wonzer dorpsterp, mogelijk 
begonnen als kerkterp,64 kan om deze reden nog een aantal 
decennia na 1050 zijn doorgegroeid. De opzet van de neder-
zetting is echter niet eenduidig; voor meer helderheid is hier 
nader veldwerk vereist.

Een kleine minderheid van de kerken van vóór 1050 staat 
op de terp zelf, waarbij we allereerst aandacht schenken aan 
de kerken die op de rand van de terp zijn opgericht. De vroeg-
ste daarvan is de moederkerk van Menaldum (fig. 34). Deze 
kerk spaarde dus niet eventueel akkerareaal op de agrarische 
terp in kwestie. Wellicht hield dit verband met de omvang van 
de schenking ten behoeve van de kerk en de eigendomssitu-
atie op de rest van de terp. Zo is het denkbaar dat de terp 
van Menaldum reeds ten tijde van de kerkstichting één enkele 
eigenaar had, zoals in de achttiende en negentiende eeuw, en 
dat dus het voor de kerkstichting benodigde deel van de ak-
kerterp gemakkelijker uit productie kon worden genomen 
dan wanneer dit deel het hoofdbestand van een kleiner boe-
renbedrijf was geweest

Menaldum brengt de situatie in Middelstum in herinne-
ring. Daar naderde de kerk iets meer het midden maar stond 
zij zeker niet centraal op de terp.65 Mocht de eigendoms-
situatie ook hier een rol hebben gespeeld bij de plaatsing 
van de kerk, dan is de locatie mogelijk uitzonderlijk en niet 

62 Halbertsma 1972, 100 spreekt van een kerkheuvel. Een enkele scherf uit 
de negende of tiende eeuw moet dan van elders komen (p. 99).

63 Vgl. Schrijer 2015: oudste plaggenophoging onder de boerderijplaats 
naast het kerkhof bevatte (aangevoerde?) scherven uit de Romeinse tijd 
en een scherf uit de negende eeuw. Boerderijplaats in elk geval sinds de 
twaalfde eeuw aanwezig.

64 Vgl. Blom en Koopstra 2006.
65 Miedema 1999-2000, 284-285 en 353, fi g. 13 noemt de plaatsing excen-Miedema 1999-2000, 284-285 en 353, fig. 13 noemt de plaatsing excen-

trisch. Zij geeft aan dat de aanleg van het Asingaterrein de oude radiale 
indeling heeft verbroken.

vertaalbaar naar een eventuele algehele trend. Toch zien we 
dat ook andere vroege dochterkerken op de rand van de terp 
werden gebouwd, te weten de kerken van Achlum, Dronrijp 
en Bozum. Voor het als een vroege dochter van Winsum in 
Hunzingo te beschouwen Adorp geldt dat de buurt bij de kerk 
zich wel op een hoog deel van de oudere terp heeft ontwik-
keld, maar dat de kerk zelf op de uiterste rand van de terp is 
gezet.66 

Dan blijven er nog enkele kerken over die wel midden 
op een grote terp zijn gebouwd. Dat zijn om te beginnen die 
van Franeker, Tzum, Leens en Baflo (en Usquert, wanneer 
de oude terp groter is dan we nu aannemen). Een groot deel 
van Leens ligt in een vierkant dat past binnen de ruimere ver-
kaveling die haaks op de kwelderwal staat (fig. 35). De kerk 
heeft een (nagenoeg) centrale positie, zowel op de wierde als 
binnen de langgerekte noord-zuid gerichte buurt. Deze buurt 
reikt voorbij het vierkant net als een zuidelijke uitloper van de 
wierde. Wat dit betekent is onzeker. Mogelijk staat de kerk op 
een agrarische terp van meer bescheiden omvang en is met de 
ophoging onder de kerkbuurt een nieuwe vorm over de oude 
terp gelegd. Een dergelijke ontwikkeling valt ook te veronder-
stellen bij Ulrum en Wehe, dochters van Leens en gelegen op 
dezelfde kwelderwal. 

De kerken van Franeker en Tzum kwamen al in de 
Karolingische tijd tot stand. Zij werden beide op een rela-
tief omvangrijk koninklijk domein gesticht. Dat geldt trou-
wens ook voor de kerk van Baflo, die dan weer later, in de 
tweede helft van de tiende eeuw werd opgericht. De konink-
lijke setting, met een gesloten bezitscomplex als uitgangs-
punt, kan goed de vestiging midden op de terp verklaren. De 
Karolingische kerken van Leens en Leeuwarden67 zijn beide 
vermoedelijk ook op koningsgoed tot stand gekomen, wat 
dan kan verklaren waarom ze bovenop een oudere terp staan.

Anders ligt dat bij een paar kerken uit de groep van vroege 
dochters die in de eerste helft van de elfde eeuw of heel kort 
daarna ontstonden en daarbij toch midden op een agrarische 
terp verrezen. Het betreft in de eerste plaats Godlinze, uit de 
vroeg elfde eeuw, en verder Leermens, Hallum en Marssum, 
die door ons verondersteld worden iets maar toch niet veel 
later te zijn gesticht. Het is de vraag of hun locatie als een 
uitzondering op de door ons geformuleerde regel dat vroege 
kerken niet bovenop de terp gevonden worden, moet worden 
opgevat. Een datering rond 1050 sluit niet uit dat ze wel dege-
lijk in het model past, met die kanttekening dat er juist in het 
midden van de elfde eeuw van snelle veranderingen sprake 
kan zijn geweest, veranderingen die we hieronder zullen pro-
beren te achterhalen.

Conclusie en poging tot verklaren
Ons overzicht toont aan dat de moederkerken die in de tiende 
eeuw zijn gesticht met opzet autonoom in de ruimte zijn ge-

66 Het echter moeilijk om de situatie hier goed in te schatten; mogelijk staat 
de terp toch op een eigen podium. Vgl. Miedema 1983, Afbeeldingen, 
afb. 36.

67 Hoewel volgens Dijkstra, Gerrets & Nicolay (2008, 283-284) de opgra-Hoewel volgens Dijkstra, Gerrets & Nicolay (2008, 283-284) de opgra-
vingsgegevens kunnen wijzen op een kerkstichting in de tiende eeuw, vol-
gen wij Paul Noomen (1999a) met een datering van de eerste Sint Vitus in 
de negende.
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plaatst, op een eigen podium of op een bestaande huisterp, 
maar nooit op een grote agrarische terp, zelfs niet wanneer 
deze voor de kerkbouw op een gunstige plek lag. Welke ver-
klaringen zijn daar voor te geven?

Zo op het eerste gezicht dienen zich drie mogelijkheden 
aan. De eerste is dat de bisschop of zijn staf, als verondersteld 
initiatiefnemer van de stichtingen, haast had; dat hij daarbij 
met te veel partijen moest accorderen om de kerk overal mid-
den op de terp tussen de boerderijen en huizen te krijgen, en 
daarom met een willekeurige keus volstond. Echt waarschijn-
lijk is dat echter niet. Als de koning geen domein beschikbaar 
stelde en de bisschop zelf ter plaatse ook geen goederen bezat 
die hij kon inbrengen, was de bisschop afhankelijk van lokale 
en regionale aristocraten voor het bijeenbrengen van de vol-
gens het kerkelijk recht vereiste dos van tenminste twee boer-
derijen. Dat vroeg werving en overleg. Daar zullen vaak wel 
bepaalde moeilijkheden bij zijn gerezen, maar als we ervan 
uitgaan dat het in de Friese landen inderdaad steeds concreet 
om twee boerenbedrijven ging en dat die hoeven zich in be-
ginsel op een terp bevonden, zullen die problemen geen be-
trekking hebben gehad op de plaatsing van de kerk bovenop 
de terp. Als men de kerk min of meer centraal op de terp had 
willen bouwen, was plaatsen op terp binnen één van erven 
van de twee boerderijen – of op beide, als ze toevallig aan 
elkaar grensden – de meest voor de hand liggende optie ge-
weest. Dat men daar tot omstreeks 1050 toch niet de voorkeur 
aan gaf en de kerk naast of achter de terprand plaatste, moet 
dus een andere reden hebben.

Een tweede mogelijke verklaring zou zijn dat de kerk niet 
in het midden geplaatst kon worden omdat die nog vol stond 
met boerderijen en woonhuizen. Uit de beschikbare opgra-
vingsgegevens - die overigens nog summier zijn - blijkt echter 
dat die ruimte er wel degelijk was. We spraken al herhaalde-
lijk van boerderijen die sinds 850 naar de terprand verplaatst 
werden of bij het uitbreiden van de terp steeds verder naar 
de terprand waren geschoven. Daarbij moet men bedenken 
dat een kerk in vergelijking met een boerenbedrijf niet zoveel 
plaats in beslag neemt, afgezien van het kerkhof waarvoor 
ook plek gereserveerd moest worden.68 Maar zelfs al zouden 
er wel behuizingen midden op de terp hebben gestaan, dan 
had men die ter wille van de kerkbouw kunnen verwijderen 
om ze elders weer op te bouwen.

We moeten dus uitzien naar een derde mogelijkheid. Die 
lijkt ons dat men het terpgedeelte van de voor het kerk- en 
pastoorsonderhoud bestemde boerderijen liever niet voor 
kerkbouw bestemde omdat het daarvoor te kostbaar was. Te 
kostbaar in die zin dat het nodig was voor de akkerbouw, in 
het bijzonder voor de teelt van brood- en brouwgraan, die 
men elders in het zilte kweldergebied niet zonder risico op 
overstroming kon realiseren. Dat de terpen na 850 zo sterk 

68 Het is nog niet vastgesteld wanneer in het kustgebied van Noord-
Nederland begraven bij de kerk regel werd. Wij achten het waarschijnlijk 
dat na de eerste kerstening in de Karolingische tijd christelijke grafvelden 
werden aangelegd zonder dat ter plaatse al een kerk was (De Langen & 
Noomen 1996a), maar ook dat kerkbouw en begraven sinds de late tiende 
eeuw wel ruimtelijk aan elkaar gekoppeld waren, een relatie die mede ge-
baseerd was op de groeiende wens dicht bij de (relieken) van de heilige ter 
aarde te worden besteld.

groeiden – op basis van aanzienlijke communale inspannin-
gen – en tot akkerterpen werden, moet alles met deze functie 
te maken hebben. Zolang het kwelderland nog niet met zee- 
en stormvloedkerende dijken omgeven was en men buiten de 
terpen zeker in de lagere knipkleigebieden geen intensieve 
akkerbouw kon plegen, zal het de zorg van de terpbewoners 
zijn geweest het verhoogde akkerareaal zo groot mogelijk 
te houden. Dan konden de kerk en de daar later als vanzelf 
bij te verschijnen buurt beter op een apart podium of huis-
terp aan de rand of op enige afstand van de terpboerderijen 
worden geplaatst. Niettemin scharen wij ons volledig achter 
Mans Schepers als hij stelt dat akkerbouw buiten de terpen al 
voor de bedijkingen op reguliere basis werd beoefend.69 Het 
is niet nodig hier een tegenstelling te zien. Blijkbaar kon een 
individuele boer het eenvoudigweg niet riskeren om in een 
rampjaar de gehele oogst verliezen. Het is ook mogelijk dat 
het belangrijk was en het na 850 belangrijker werd om zo min 
mogelijk tuin- en akkerbouwproducten te hoeven kopen, re-
den om in bepaalde gebieden extra in te zetten op de aanleg 
van verhoogde akkers.

Dat men voor de kerken vanaf omstreeks 1050 wel het 
midden gaat zoeken, suggereert dat we dan met een omslag-
punt te maken hebben. Het is echter niet duidelijk of en in 
hoeverre deze nieuwe ontwikkeling in de kerkbouw direct 
te verbinden is met het stoppen van de intensieve terpuit-
breiding. Het plaatsen van de kerk op de top van de terp kan 
namelijk ook een meer cultureel fenomeen zijn geweest, dat 
werd gestuwd door de toegenomen waarde die de parochia-
nen en hun leiders hechtten aan de fysieke uitstraling van hun 
kerk, qua hoogte, centrale ligging en bouwvorm. 1050-1100 
is immers ook de tijd dat tufsteen zijn intrede doet voor de 
constructie van de meer voorname dorpskerken. 

We hebben vastgesteld dat de landschappelijke omstan-
digheden in het kustgebied plaatselijk varieerden en we heb-
ben de mogelijkheid benadrukt dat de ontwikkelingen in de 
terpen- en kerkbouw niet synchroon liepen. Het kan dus goed 
zijn dat op terpen op de kwelderwallen de kerken eerder de 
nieuw gewenste positie konden innemen dan op terpen in de 
lagere gebieden, die afhankelijker waren van een hooggelegen 
akkerbouwareaal. Het valt althans op dat de eerste kerken die 
op de kruin van de terp werden gebouwd, terug te vinden zijn 
op kwelderwallen of vlak bij nieuwe opslibbingen (zoals bij 
Middelstum, Kantens, Godlinze en Leermens) met hun rui-
mere respectievelijke nieuwe mogelijkheden voor akkerbouw 
buiten de terp, terwijl in de lagere gebieden de terp nog tot in 
de late elfde eeuw lijkt te zijn ontzien. Maar ook daar hingen 
veranderingen in de lucht: in de twaalfde eeuw was een cen-
trale plaatsing van de kerk ook daar geen zeldzaamheid meer. 

Het tijdstip waarop de intensieve terpenbouw werd ge-
staakt is moeilijk vast te stellen, ook omdat de akkerterpen 
nog tot in historische tijd hun waarde behielden en zeker in 
de elfde en twaalfde eeuw zoveel mogelijk in functie werden 
gehouden. Alles overziend achten wij het, afgaand op de po-
sities van die paar kerken die in de tiende eeuw vlak naast 
en in de elfde eeuw juist op de terprand zijn gebouwd, waar-

69 Schepers 2014 en 2015.
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schijnlijk dat de sterke uitbreiding van terpen rond 1050 op-
hield, al sluiten wij bepaald niet uit dat zij daarna nog wel 
doorgroeiden, zij het minder sterk. 1050 markeert in elk geval 
niet het einde van de terpentijd. Dat is goed af te lezen aan de 
buurten die naast een dochterkerk tot ontwikkeling kwamen 
en - net als overigens de boerderijen – het in de late elfde en 
vroege twaalfde eeuw nog niet zonder kunstmatige ophoging 
konden stellen.

Epiloog
Keren we aan het slot terug naar ons uitgangspunt om het 
(ontstaan van) het nederzettingspatroon van het volmiddel-
eeuwse kustgebied te achterhalen en te duiden. Als er uit ons 
nog verkennende onderzoek één zaak duidelijk wordt, is het 
wel dat de Ottoons-Salische tijd voor de Friese landen een 
formatieve periode was, waarin de ontwikkelingen elkaar snel 
opvolgden en op elkaar inwerkten. Allereerst werden veel ter-
pen sterk vergroot voor agrarisch gebruik, zodat ze het ka-
rakter van akkerterpen kregen. Dat proces, begonnen in de 
negende eeuw, blijkt in zijn meest actieve vorm te zijn door-
gelopen tot halverwege de elfde eeuw. Bijkomend fenomeen 
was dat de boerderijen, voor zover ze centraal op de terp ge-
legen waren, steeds verder naar de randen werden verplaatst, 
om daar op een zeker moment gefixeerd te raken. 

In het terpengebied eindigde het daar niet mee, omdat 
na verloop van tijd – wanneer en hoe dient nog nader be-
studeerd te worden – veel terprandboerderijen afgebroken 
werden om verderop in de nu door dijken beveiligde vlakte 
opnieuw te worden opgebouwd, zij het nog wel vaak op een 
podium. Bij de analyse van dit proces moet overigens wel 
onderscheid worden gemaakt tussen de hoge kwelderwallen 
en de lage knipkleigebieden, met alle variaties daartussenin. 
Vorm en inrichting van de terpen blijken ook in hun ver-
dere ontwikkeling steeds te zijn afgestemd op hun plaats in 
een hoog of juist laag landschap en zijn specifieke reliëf. Zie 
bijvoorbeeld de terp van Kubaard in het hart van het knip-
kleigebied van Westergo, waar vier hoeven mooi constant op 
of anders direct naast hun elfde-eeuwse terprandlocatie zijn 
blijven staan. Logischerwijs leenden de hoge ruggen zich eer-
der voor het loslaten van de akkerterp als boerderijlocatie dan 
zo’n tamelijk lage graslandomgeving. En dan was er nog de 
factor van de meer of minder acute dreiging door de zee. Het 
valt in elk geval op dat de terpen in Oost-Fivelgo, ten minste 
daar waar de Eems gevaarlijk dichtbij was, hun boerderijen 
wel heel lang op hun rand behouden hebben. Het is niet voor 
niets dat Biessum bij Delfzijl nog steeds als de ideaaltypische 
wierde geldt. 

Tegelijkertijd met de terpuitbreiding in haar laatste fase 
en de aanleg van dijken – eerst als kades om dorpsgebieden 
heen, later als zeekerende ringdijken – kwam de grootschalige 
veenontginning op stoom met de begeleidende verschijnselen 
van bodemdaling en wateroverlast. Het openleggen van ve-
nen voor agrarisch gebruik – roggeteelt! – kan er een bijdrage 
aan hebben geleverd dat de terpgrond gaandeweg aan waarde 
verloor. Er kwam immers ook broodgraan uit de veengebie-
den op de markt. 

Zo werkten de krachten van de diverse landschappelijke 
ontwikkelingen sterk op elkaar in. De kerkstichters, waar-
onder zowel de sponsors en lokale initiatiefnemers zijn te 
verstaan als de bisschoppen met hun medewerkers die de 
uitbouw van de kerk in hun diocesen begeleidden en deels 
ook stuurden, waren elk voor zich niet rechtstreeks bij deze 
processen betrokken. Ze moesten er echter wel rekening mee 
houden en deden dat ook, getuige de ruimtelijke analyse van 
het resultaat van hun inspanningen. Duidelijk is dat er een 
zekere planmatigheid naar voren komt uit de plaatsing van de 
kerkgebouwen en de afbakening van de bijbehorende paro-
chie- en dekenaatsgebieden. De kerken werden verspreid en 
autonoom neergezet in de ruimte, met oog op de landschap-
pelijke mogelijkheden, het gebied dat bediend moest worden 
en de omvang of groeipotentie van de aanwezige bevolking. 
Dat laatste geldt dan met name voor de randveengebieden, 
met de stichting van moederkerken op de overgangszone op 
het moment dat de meeste ontginningen nog op gang moes-
ten komen. In het terpengebied werd aanvankelijk de voor-
keur gegeven aan zelfstandige vestiging op een huisterp of 
nieuw podium, om het voordelige gebruik van de terp als ak-
ker niet te storen, tenzij er sprake was van een grote sponsor, 
bijvoorbeeld in de persoon van de koning, die de beschikking 
had over een terp als geheel of grote delen daarvan en deze 
ook aan de kerk deed toekomen.

De buurten die bij de kerken tot stand kwamen waren al-
tijd volgend. Als cluster van niet-agrarische huizen konden 
ze verschillende vormen aannemen, al naar gelang de agra-
rische en economische ontwikkeling van de nederzetting 
die ze dienden. Zoals gezegd vinden we ze vaak op een ei-
gen verhoging als toevoeging aan de kerkterp of het kerkpo-
dium. In Friesland lijkt het steeds te gaan om een deel van 
een dichte buurt. Of deze dan ook de oudste vorm vertegen-
woordigt, is nog niet gezegd. Het valt niet uit te sluiten dat 
de eerste niet-agrarische huizen nog niet zo dicht op elkaar 
stonden als de historische kaarten tonen. In dit verband wij-
zen we graag op de eerdere vaststelling dat het oudste niet-
agrarische Leeuwarden begon als een invulling van een agra-
rische blokverkaveling op twee terpen aan weerszijden van de 
Ee. Weliswaar is langs de huidige Leeuwarder Hoogstraten 
de oudste kern van deze invulling te zoeken, maar het heeft 
niet lang geduurd of elders werden eveneens niet-agrarische 
huizen gebouwd, en die hadden nog de ruimte.70 Geven zij 
een hint dat de eerste huizen aan de Hoogstraten en, mutatis 
mutandis in de eerste buurten bij kerkterpen elders, ook een 
wat ruimere opzet hadden? Over het handelskarakter hebben 
we het dan nog niet gehad, maar zo lang er geen zekerheid 
bestaat over de oorspronkelijke bezetting en functie van de 
huizen en erven in deze buurten, lijkt het ons geraden het ge-
bruik van de term ‘handelsterpen’ te vermijden. 

Summary
The present day clay district of the Northern Netherlands once 
was an open salt marsh where people had to erect their houses 

70 De Langen 1999, 40-44; vgl. Ufkes 1999.



Gilles de Langen en Hans Mol 125Gilles de Langen en Hans Mol Terpenbouw en dorpsvorming in de volle middeleeuwen

on clay platforms in order to protect themselves against high 
tides and floods. These artificial dwelling mounds are called 
terps, in Dutch terpen or wierden. The High Middle Ages saw 
the last phase of this traditional way of living.

Since c. 850, that is well before the whole coastal region was 
embanked, many terps were greatly enlarged for agricultural 
use, by which they got the character of raised arable fields. This 
specific process of terp extension reached its momentum in the 
tenth century and slowed down after the middle of the eleventh 
century. However, the year 1050 does not mark the end of the 
terp period. The so-called buurten (neighbourhoods) – small 
clusters of non-agricultural dwellings –developed during the 
eleventh and early twelfth centuries, on platforms of their own 
or on the edge of older agricultural terps, in most cases next to 
or near a church. 

It has become clear that as the terps were gradually raised 
and broadened, the farms which had their original location at 
the centre of the mounds moved to the edges, to become fixed 
there at a certain point. The form and structure of a terp as 
arable elevation and the position of the farms on it seem to have 
been tailored to the specific relief of the surroundings, as the 
terp may be situated e.g. on a high sandy salt marsh ridge or 
in a lower part of the salt marsh. In general, the principle was 
followed that the farmsteads had to be mutually equal. On this 
basis and depending on the landscape, the form of the arable 
mound could vary from a circle shape with a radial allotment 
division to a square appearance with rectangular-shaped par-
cels (and several forms in between).

As in many other regions in Europe, the formation of villa-
ges started with the foundation of parish churches. The overall 
shape of the first villages depended therefore on the location of 
the churches, as a church could be built at a distance of or just 
very near an older agrarian settlement. The early church buil-
ders apparently chose to spare the raised arable fields when they 
looked for an apt site, since the mother churches of the tenth 
century are never found to have been erected right at the centre 
of a large terp. Most of them were built on small, already exis-
ting one-farm terps or on separate new clay platforms.

One of our new insights is that the later developments in 
church building did not take place in the same way and at the 
same time in the various parts of the coastal area. Landscape 
conditions played a major role in this process. The first daughter 
churches that branched off the mother parishes and were yet 
built on top of a mound, are found only on the higher ridges of 
the salt marsh and in the vicinity of newly silted up land, that is 
land with favourable conditions for arable farming outside the 
terps. For the churches that were founded in the lower parts of 
the salt marsh, elevated sites next to the large arable mounds 
were still preferred. However, in the twelfth century the change 
sketched above occurred here as well: the new daughter chur-
ches of that time often got a location on the very top of the terps 
concerned.

The fact that after c. 1050 the terps gradually lost their ara-
ble space to houses and allotments of non-agricultural villagers 
had multiple causes. Continued embankment construction by 
then made arable farming on the flat land outside the terps – 
although widely practiced before - significantly less risky. The 

large-scale reclamation of the adjacent peat areas, which star-
ted off in the tenth century, also may have contributed to the 
decline of the value of fields on the terps for agriculture. At least 
in their initial phase, these reclamations led to an additional 
supply of bread grain to the market.
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