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miek kenden. In de veengebieden nam deze bewe

gelijkheid drastische vormen aan, met de verlating

van complete dorpen. Daarbij werden de boerderij

en en de kerk afgebroken om elders opnieuw te

worden opgebouwd. Het oude kerkhof bleef verla

ten achter, maar stond nog vaak wel lange tijd als

zodanig bekend. In de 18de-eeuwse atlas van

Schotanus vindt men een groot aantal van zulke

oude kerkhoven gelokaliseerd.

In dit tweede deel wordt de ontwikkeling van het

kerkdorp beschreven aan de hand van drie terrei

nen. Oosterbeintum vormt een voorbeeld van een

terp met een eigen vroeg-middeleeuws grafveld,

maar zonder eigen vol-middeleeuwse kerk. De

geschiedenis van Jorwerd illustreert vervolgens hoe

een nederzetting met een moederkerk een verzor

gend dorp kon zijn voor haar ruimere omgeving en

in een later stadium concurrentie ondervond van

haar eigen dochters. Akmarijp tenslotte laat zien

hoe een ontginningsnederzetting verschoof en een

oud kerkhof op de oude bewoningsas achterliet.

GJdL en PNN,
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bij als kristallisatiepunt. Hier vestigden zich

ambachtslieden en handelaren en had de recht

spraak plaats. De rechtsplaats en het kerkhof kre

gen in het oudfriese recht dan ook een bijzondere

juridische bescherming of 'vrede', evenals later

trouwens de marktplaats. In de volle middeleeuwen

kende iedere regio, naast talrijke zuiver agrarische

nederzettingen, één of meer van zulke verzorgende

centra.
Met het Ontstaan van de eerste verzorgende dor
pen - ook wel hoofddorpen genoemd- waren de

ontwikkelingen bepaald niet voor lange tijd vol

tooid. Integendeel zou men haast zeggen. Al snel

namelijk nadat de hoofddorpen waren ontstaan,
kwamen belangrijker centra naar voren. Dit kan

mede worden verklaard uit het feit dat de groot

scheepse ontginning van de veenstreken in het

achterland gunstige voorwaarden schiep voor het

ontstaan van marktcentra met een groot, regionaal
bereik; een ontwikkeling die waarschijnlijk een aan

vang nam in de 1Ode eeuw. Deze nieuwe regionale

centra - de voorlopers van de steden - lagen meest
al gunstig ten opzichte van de verschillende land

schapstypen en dienden onder andere als markt

voor de specifieke produkten van deze gebieden. In

deze plaatsen lijkt ook de verre handel, op

Engeland, het Oostzee- en het Rijngebied, haar

thuisbasis gehad te hebben. De indruk bestaat dat

deze centra naar voren kwamen uit de groep van

oudere hoofddorpen. Echt~r, lang niet elk hoofd

dorp werd een regionaal centrum: enkele markt

centra volstonden, en niet elk hoofddorp lag gun

stig genoeg om deze nieuwe rol te kunnen

vervullen.

Een andere ontwikkeling was dat reeds spoedig na

het ontstaan van de eerste kerken dochterkerken

werden gesticht. Dat ging doortot in de 13de

eeuw. De jonge parochies splitsten zich met hun

kerk en grondgebied af van de moederkerk. In

bepaalde opzichten betekende deze ontwikkeling

een decentralisatie. Vele terpen die in de vroege

middeleeuwen een grafveld hadden gehad, kregen

na enkele eeuwen nu opnieuw een begraafplaats

bij de nieuwgestichte kerk. Bovendien trokken deze

jongere kerkdorpen op hun beurt handel en nijver

heid aan, zij het op bescheiden schaal. De econo

mische positie van zowel moeder- als dochterne

derzettingen was uiteraard afhankelijk van de

landschappelijke omstandigheden. In de meeste

gevallen bleven de dochternederzettingen in verge

lijking met hun moeder bescheiden van omvang.

Diverse moedernederzettingen konden binnen hun

directe omgeving prominent blijven dankzij hun

groter en vruchtbaarder grondgebied en gunstiger

verkeersligging. Een aantal dochternederzettingen

kon echter om dezelfde redenen een geduchte

concurrent worden van hun moederparochie, ja

deze zelfs gaan overvleugelen.

In het vorige deel IS duidelijk gemaakt dat middel

eeuwse nederzettingen een grote mate van dyna-
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5 Oosterbeintum

Een vroeg

middel

eeuws graf

veld
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Oosterbeintum, even ten oosten van het bekende

terpdorp Hogebeintum, bestaat heden uit een

boerderij, een woonhuis en de ruïne van een bijna

volledig afgegraven terp. Van noord naar zuid

wordt het nederzettingscomplex doorsneden door
de Oosterbeintumerweg. Het woonhuis staat aan
deze weg op een archeologisch waardevol terpres
tant (>booronderzaek), de boerderij bev',ndt zich

daarbuiten. Door het contrast tussen de afgegra
ven kern enerzijds en de terpranden, de weg en

het woonerf anderzijds, geeft de situatie te

Oosterbeintum zeer goed de gevolgen van een

terpafgraving weer. Met uitzondering van het
woonerf is de terpruïne als weiland in gebruik. Zij

staat als monument op de >Archeologische

Monumentenkaart van Friesland.

Op de zuidelijke rand van het terprestant werd in

de jaren 1988-1989 een vroeg-middeleeuws graf

veld opgegraven (>opgraving). Aanleiding vormde

de afbrokkeling, verdroging en oxidatie van het

terprestant ten gevolge van het verbreden en uit

diepen van een sloot. De opgraving heeft laten zien

wat modern grafveldonderzoek zoal kan opleveren

wanneer het door een team van specialisten wordt

verricht. Zo gaf het grafveld tal van gegevens prijs

aver het geslacht. de leeftijd en ziekten van de

overledenen. Tevens kon door het onderzoek ons

beeld van het vroeg-middeleeuwse grafritueel wor-

den aangevuld en verfijnd. Verder hebben wij er

een indruk door gekregen van de bevolkingsom
vang en het welvaartspeil van de toenmalige

Oosterbeintumers.

Ligging in een overgangszone
Precies zoals te Foudgum bevindt de terp zich net

buiten de hoge en zandige kleigronden van de

grote Oostergose kwelderwal (>bodemkaart). Het

gaat hier om de overgangszone naar het knipklei

gebied. Deze overgangszone is iets meer landin

waarts verschoven toen de Oostergose kwelderwal

na het midden van de 9de eeuw verder werd opge

hoogd en nieuwe zandige afzettingen de omge

ving van Oosterbeintum bereikten. In de vroege

middeleeuwen zal het land rondom Oosterbeintum

dus lager en vlakker zijn geweest dan later het

geval was. Geen wonder dat we te Oosterbeintum

een zelfde verkavelingspatroon met radiaire trek

ken als te Foudgum aantreffen (>kadastrale en

topografische kaarten). Deze indeling lijkt zich te

Oosterbeintum echter niet tot het centrum te heb

ben doorgezet, waarschijnlijk omdat hier nooit

meer dan vier boerenbedrijven hebben gestaan.

Dat het opwerpen van een terp in dit zilte, natte en

open kwelderlandschap oorspronkelijk geen over

bodige luxe was, werd bij de opgraving overigens

aangetoond aan de hand van stormbanden die in



het zuidprofiel van de opgravingsput zichtbaar

waren. Deze wezen erop dat de terp tijdens storm
vloeden aangetast is. Nadat het grafveld in onbruik

is geraakt, is de terp nog tenminste twee maal

opgehoogd.

Crematies en inhumaties
Het grafveld van Oosterbeintum was in gebruik

tussen 400 en 750. 1 Er werden in deze periode

zowel verbrande als onverbrande lichamen ter

aarde besteld. Alles wijst erop dat men aanvankelijk

de doden alleen cremeerde. De eerste crematie

moet rond 400 worden gedateerd. In de loop van

de 5de eeuw, dus reeds lang voor de kerstening,

begon men er ook onverbrande doden te begra

ven. Gedurende de hele periode bleven beide vor

men van dodenbestel in Oosterbeintum in gebruik,

al lijkt de inhumatie in de 8ste eeuw meer en meer

de voorkeur te hebben gekregen.

Hoewel de crematieresten over het algemeen sterk

gefragmenteerd en ook onvolledig waren, bleek

het mogelijk om vast te stellen dat onder de gecre-

meerden tenminste 28 volwassenen en 23 kinderen

waren. Van zeven volwassen kon het geslacht wor

den bepaald: het betreft één man en zes vrouwen.

Tenminste 21 crematies zijn in een urn ter aarde

besteld. Een grote met houtskool gevulde kuil is

herkend als brandstapelkuil, dat wil zeggen een

kuil die onder de brandstapel was aangelegd en

voor een goede luchttoevoer moest zorgen. In

totaal werden 71 crematiesporen geduid als brand

vlekken, dat wil zeggen sporen met weinig crema

tiemateriaal en zonder urnen of bijgaven. Veel van

die brandvlekken kunnen de paalkuilen van brand

stapels zijn. 17 crematiesporen bleken te zijn ver

spit.
Wat de graven van onverbrande doden betreft,

daarvan werden er in totaal 47 gevonden, vrijwel

allemaal nog met skeletresten. Acht doden lagen in

boomkisten van uitgeholde eikestammen. De

meeste Sde en 6de-eeuwse doden waren in w-o
of ZZW-NNO gerichte graven gelegd. Latere graven

kenden meer variatie in dit opzicht. Wat de hou

ding van de begravenen betreft kon een grote

Vereenvoudige hoogtelij
nenkaart (links) en drie
dimensionale weergave
(rechts; gezien vanuit het
noordwesten) van de terp
van Oosterbeintum.
Stichting RAAP

1 Knol e.a., in voorberei
ding.

Overzicht van het vroeg
middeleeuwse grafveld van
Oosterbeintum. Naar: Knol,
in voorbereiding
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zowel mannen als vrouwen in het graf meegeno

men. Interessant is dat er naast mensengraven ook

graven van dieren zijn aangetroffen, te weten zes

hondegraven en één paardegraf. Het paard, een

circa 6 jaar oude hengst, heeft ongetwijfeld als rij

dier gediend.

Bewonenalenrijkdom
In het opgegraven deel van het grafveld is geen

duidelijke planmatige structuur te ontdekken.

Wellicht gebruikten verschillende families elk een

eigen deel van het grafveld. Tijdens de opgraving

zijn de sporen van minimaal 109 en maximaal 162

bijzettingen gedocumenteerd. De bijbehorende

bevolking kan op basis van een gebruiksduur van

het grafveld van 350 jaar en de ruwe schatting dat

ongeveer de helft van het oorspronkelijke grafveld

bekend geworden is, geschat worden op 19 à 29

personen. Wanneer men aanneemt dat er op een

boederenbedrijf gemiddeld zes personen woonden,

bestond vroeg-middeleeuws Oosterbeintum uit drie

tot vijf bedrijven.

Het aantal bijgaven was tamelijk gering, zowel bij

de crematies als bij de inhumaties. Dit komt als

armelijk voor in vergelijking met de Frankische graf

velden uit deze tijd, maar past binnen het algeme

ne beeld dat we nu hebben van het Friese grafritu

eel. We hebben van de meeste Friese grafvelden

echter een uiterst incompleet beeld. Op de belang

rijke terpenreeks van Wynaldum-Berlikum bijvoor

beeld zijn grafvelden nog niet opgegraven. Het is

dus niet uitgesloten dat er wel degelijk rijkere Friese

grafvelden zijn geweest. Dit betekent dat we een

definitieve uitspraak over de sociaal-economische

plaats van Oosterbeintum moeten opschorten.

GJdL

Register van schenkingen
aan de abdij Fulda met de
vermelding van Beintum.
Handschrift uit het
Hessisches Staatsarchiv te
Marburg

1 Knol 1993b, 61-74.

2. Zie kaartje op p_ 25.
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variatie worden vastgesteld (gestrekte benen 

gehurkt; op de rug, op de zij; posities van de

armen). Een systematiek viel daarin nog niet te ont

dekken.

Onder de doden konden acht kinderen van 4-10

jaar oud worden onderscheiden en drie personen

van 16-19 jaar. De resterende 35 skeletten waren

van volwassenen tussen 20 en 55 jaar. De gemid

delde leeftijd bij overlijden wordt geschat op 29,5

jaar. De verdeling onder de sexen was ongeveer

gelijk. De lichaamslengte varieerde van 1,68 tot

1,79 meter bij mannen en 1,50 tot 1,62 meter bij

vrouwen. Doodsoorzaken konden niet worden

bepaald. Wel konden bepaalde ziekten en aandoe

ningen worden vastgesteld. Zo blijken sommige

Oosterbeintumers bij leven last te hebben gehad

van vergroeiingen. De geslachtsdeterminatie werd

in geval van de vrouwen bevestigd door de fibulae,

kralen en spinklosjes die als bijgaven in de desbe

treffende graven aanwezig waren. In sommige van

de mannengraven werden wapens aangetroffen.

Gespen, kleine messen en naalden werden door

Grafcultuur, kerstening en kerkstichting
In de wijze van begraven vonden in de loop van de

tijd veranderingen plaats, die een neerslag waren

van de veranderende maatschappelijke en gods

dienstige situatie. Zoals uit het voorgaande al dui

delijk werd, raakte het cremeren reeds voor de

kerstening minder populair. Waar de Kerk het nog

aantrof, heeft ze het zo snel mogelijk uitgebannen.

Bijgaven kwamen ook bij christelijke begravingen

nog voor, soms nu met christelijke symboliek, zoals

kruisjes. 1

De grootste verandering ten gevolge van de kerste

ning in de Karolingische tijd trad echter op in de

lokatie van de begraafplaatsen. Voordat Willibrord

en Bonifatius in de 8ste eeuw de eerste kerken in

Friesland stichtten, had iedere nederzetting van

enige omvang haar eigen grafveld.2 Behalve voor

Oosterbeintum is ook voor Hogebeintum zo'n graf

veldje aangetoond. In Karolingische tijd of kort

daarna werden deze lokale veldjes opgegeven. De

doden zullen sindsdien begraven zijn bij de oudste

parochiekerken; in deze omgeving moet dat de

kerk van Ferwerd zijn geweest. Van invloed was



daarbij dat in iedere kerk relieken - dus een klein

deel van het lichaam - van de beschermheilige aan
wezig was (>patrocinium). Men wilde de wederop
standing uit de dood graag afwachten in de nabij

heid van de heilige: in Ferwerd van St. Martinus. 1

De keuze van deze beschermheilige wijst naar de
bisschopskerk in Utrecht. Dat de kerk van Ferwerd

inderdaad in de Frankische of Ottoonse tijd vanuit
Utrecht werd gesticht, blijkt uit het patronaatsrecht
dat de bisschop ook later in Ferwerd nog bezat.' De

'oer'- of moederparochie Ferwerd strekte zich over
een groot gebied uit: behalve Ferwerd, Blija,
Hogebeintum en Oosterbeintum behoorden ook

Wanswerd, Janum, Genum, Jis\um, Reitsum en
Lichtaard er waarschijnlijk toe; de laatste vier
nederzettingen werden samen met

'Westerbintheim' en 'Osterbinehheim' - dus Hoge
en Oosterbeintum - ook in de registers van Fulda
uit 945 genoemd als plaatsen waar de abdij grond

bezatJ Aanvankelijk betekende de kerstening dus
een sterke concentratie van de begraafplaatsen.
Ook in andere opzichten zullen de oudste kerkdor

pen allerlei niet-agrarische activiteiten tot zich
getrokken hebben: metaalbewerking, die In eerde
re tijd binnen agrarische kaders plaats had (zie

Wynaldum), zal nu bijvoorbeeld vooral in zulke
centrale plaatsen zijn verricht.
Met de voortschrijdende kerstening van de samen

leving werd in de loop van de middeleeuwen indivi
duele vroomheid steeds belangrijker. Daarmee
gepaard gaand verdichtte zich het net van

parochiekerken. Van de oude moederparochies
splitsten zich nieuwe parochies af. 4 Zoals de oude
parochies aan 'oude' patrocinia, zoals Martinus, te

herkennen zijn, zo zijn voor deze jonge kerken

andere beschermheiligen typerend, zoals bijvoor
beeld Nicolaas (in Blija) en (atharina (in Jislum). De

dorpen met de moederkerken, zoals Ferwerd,
Holwerd en Hallum, behielden in vele opzichten

een centrale functie; daarnaast was er door deze
kerkstichtingen sprake van een decentralisatie van
andere functies, zoals op het gebied van begraven,
eredienst en andere activiteiten, waarvoor de nieu

we kerkjes als kristallisatiepunten dienden.

Oosterbeintum als gemankeerde parochie
Terwijl Hogebeintum en Blija in de late middeleeu
wen een kerk en een begraafplaats hadden, heeft
Oosterbeintum nooit de status van parochie

bereikt. Hoewel het ten oosten van Hogebeintum
ligt, is het altijd onderdeel van de moederparochie
Ferwerd gebleven; het ligt daardoor samen met de

twee eronder horende sates Groot en Klein
Heskampen, die eigendom van het klooster
Foswerd waren, als een bijna-exclave van Ferwerd

tussen Hogebeintum en Blija in. Een >reconstructie
van het grondbezit van 1700 en 1640 toont dat op
de terp van Oosterbeintum toen nog vier boerderij

en lagen. Drie daarvan waren toen nog volledige
agrarische bedrijven; één was inmiddels als bedrijfs
eenheid uiteengevallen, maar op het land rustte

nog steeds stemrecht.5 Door de opgaven met
betrekking tot Oosterbeintum in het >register van
den aanbreng van 1511 en 1540 wordt dit beeld

bevestigd: ook daarin is sprake van vier boerderijen
op Oosterbeintum. Verder had de kerk van Ferwerd
in de Oosterbeintumer Marren ten oosten van de

terp in 1543 en ook later nogal wat - onbehuisd 
land 6 PNN

1. Verhoeven 1989, 85

2. Van Buijtenen 1950,
147

3. Dronke 1844, cap. 7 en
37

4 Zie kaartje op p. 25

5. Van Dijk 1987, 261
269

6 RvdA I. 91-96, 111, 49
81; Beneficiaalboek,
139-141

Eigendomsreconstructie van
de vier sates op
Oosterbeintum 1700/1640
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6 Jorwerd

Moeder

kerk in de

kleistreek

1. Boeles 1951, 542.
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Het terpdorp Jorwerd wordt gedomineerd door de

monumentale romaanse kerk. Momenteel is

Jorwerd beduidend kleiner dan de nabijgelegen
kemen Mantgum en Weidum. Volgens de kaart

van Eekhoff (>kadastrale kaart) en de >bodemkaart
was het terpareaal rond Jorwerd echter van redelij

ke omvang. Heden is dit areaal voor het grootste
deel afgegraven. De dorpsterp staat, op een klein
deel na, niet op de >Archeologische Monumenten

kaart van Friesland en is niet recentelijk onderzocht.

Knipklei en oeverwal
Jorwerd ligt in het knipkleigebied van Westergo in

de nabijheid van de Middelzee (>bodemkaart). De
omgeving van Jorwerd raakte in de late ijzertijd

bewoond (>archeologisch literatuur- en archiefon

derzoek) en het is goed mogelijk dat zich toen ook
te Jorwerd reeds een nederzetting bevond. In ieder

geval mag men aannemen dat Jorwerd zich ont

wikkeld heeft aan een van de talloze prielen die dit
van oorsprong vlakke land doorsneden. Het ont

staan van de Middelzee in de laat-Romeinse perio

de heeft voor de omgeving van Jorwerd tamelijk
ingrijpende gevolgen gehad. In eerste instantie

ging de ontwikkeling van de zeearm gepaard met

een omvangrijke erosie en de vernietiging van

nederzettingen. Doordat de geërodeerde klei ech

ter vrijwel dadelijk opnieuw werd afgezet groeiden

langs de nieuwe oevers hogere wallen die gunstige

omstandigheden voor bewoning boden. Nog in de

9defl Ode eeuw breidde de Middelzee zich uit.
Mantgum en Weidum lagen uiteindelijk bovenop

een oeverwal direct aan de Middelzee. Jorwerd

daarentegen lag iets landinwaarts, aan een uit

bouw van het oeverwallensysteem en aan een

belangrijke priel. Nederzettingen die op de oever
wal lagen, konden in de 13de eeuw goed profite
ren van de inpoldering van de dichtslibbende zee-

arm, alsmede van een gunstige ligging ten opzichte

van het verkeer langs de dijk. In de verkaveling

(>kadastrale en topografische kaarten) is deze ont
staansgeschiedenis nog goed af te lezen: in het
lage knipkleigebied domineert de onregelmatige
blokverkaveling, terwijl de voormalige Middelzee te
herkennen valt aan een karakteristieke polderinde

ling. De grotere oeverwallen zijn op zich regelmatig

verkaveld, maar dit is vanwege hun smalle en

gebogen vormen niet eenvoudig uit de kaarten op

te maken. Een vergelijking met de >geomorfologi

sche kaart is in dit geval dan ook onontbeerlijk.
GJdL

Jorwerd centrum van een oerparochie
Bij Oosterbeintum maakten we kennis met de moe

derparochie Ferwerd en met vele in de late middel

eeuwen daarvan afgesplitste dochterkerken. Een

voorbeeld in het knipkleigebied van Westergo van

zo'n oude moederkerk is die van Jorwerd. Een eer

ste aanwijzing voor het christendom in deze omge

ving is een kalkstenen amulet. Het werd gevonden

in een terp te Jorwerd en vertoont aan één zijde

een Chistusfiguur met een stervormige stralen

krans, geflankeerd door de Griekse letters alpha en

omega, de laatste overtopt door een kruis. Op

basis van de uitvoering van de Christusfiguur

dateert men dit amulet als laat-Merov"lngisch of

vroeg-Karolingisch.1

Wanneer de kerk van Jorwerd is gesticht, is onbe

kend. Toch kunnen we uit verschillende latere

gegevens over deze kerk afleiden dat het hier om

de oudste kerk van de wijde omgeving gaat.

Allereerst is er het >patronaatsrecht. Dat is het

recht dat de stichter van een kerk - of zijn rechtsop
volger - had om een pastoor te kiezen. Dat recht

behoorde in het geval van Jorwerd, evenals te

Ferwerd, aan de bisschop van Utrecht, die het in


