
meeste in het knipkleigebied verrezen, bleef te

Ferwerd behoefte aan een marktcentrum voor de

wijde omgeving. De kerk van Ferwerd heeft ook

niet al te veel geleden onder de afsplitsingen: in de

15de en 16de eeuw was men tenminste in staat

hier de kolossale huidige gotische kerk op te trek

ken. Geheel anders was de situatie in Jorwerd.
Haar dochters ontstonden op de door opslibbing

vruchtbaar geworden klei rug langs de voormalige

Middelzee. Zij profiteerde van zowel hun gunstige

verkeersligging als de inpolderingen. Met de

afsplitsing van deze dochterkerken verloor Jorwerd

dus een groot deel van haar rijkste land. Sindsdien

zal de tufstenen kerk van Jorwerd, die ooit voor de

wijde omgeving het cultische centrum was

geweest, aan de ruime kant zijn geweest en enig

zins hebben gecontrasteerd met het verder
bescheiden aanzien van de dorpskom. Aan een
nieuwe gotische kerk bestond waarschijnlijk dan

ook geen behoefte. De verbouwing bleef dan ook

beperkt tot de plaatsing van enkele gotische

ramen, waardoor het romaanse karakter van de

kerk bijna geheel bewaard bleef.

Wat de economische functie van het dorp zelf

betreft, vertoonde Jorwerd in de l7de, l8de en

19de eeuw dan ook niet het beeld van een typisch

groot dorp, zoals Ferwerd, maar eerder dat van een

doorsnee verzorgend dorp. In de dorpskom woon

den blijkens de >OAT in 1832 de volgende perso

nen met niet-agrarische beroepen: 2 timmerman

nen, 1 timmermansknecht, 2 verwers, 1 schipper, 1

bakkerse, 1 schoenmaker, 1 kuiper, 1 kleermaker, 1

slager, 1 grofsmid, 1 herbergier, 1 notaris, 1 winke

lier en 1 koopvrouw. In zijn dorpsgeschiedenis van

Jorwerd geeft Oostra een uitvoerige beschrijving

van de huizen van ambachtslieden in de vooraf

gaande twee eeuwen.1 Men kan zich voorstellen

dat zonder de afsplitsing van rijke dochterparochies

de handel en nijverheid rond de Jorwerder kerk in

de middeleeuwen en nieuwe tijd omvangrijker

geweest zou zijn. PNN

Legenda:

B'" gebouwen van vóór
1700
bebouwing van na 1700

,ri

'" tuin

boomgaard

De bebouwing in Jorwerd in
1832 volgens het kadastrale
minuutplan

1. Oostra 1993, 99-127.
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7 Akmarijp

Dochterkerk

in het

ontginnings

gebied

1. Gildemacher 1993,
339

2. PKAF VI, 23-30.
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Ten noordoosten van Akmarijp, op ongeveer drie

kwart kilometer afstand van het huidige kerkhof

aldaar, bevindt zich een plek waarop ooit een mid

deleeuwse kerk heeft gestaan. Recent onderzoek

(zie onder) heeft aangetoond dat in de ondergrond

nog resten van de oude kerk aanwezig zijn. Het

terrein staat niet als monument geregistreerd op de

>Archeologische Monumentenkaart van Friesland.

Gevreesd moet worden dat de resten geen lang

leven meer beschoren zal zijn, vanwege de geringe

diepte waarop zij zich bevinden en de kwetsbaar

heid van de venige ondergrond.

Opschuivende bewoning
Akmarijp ligt samen met de dorpen Terhorne,

Terkapie, St.-Jansga en Snikzwaag in het veenge

bied ten zuidwesten van Akkrum. Akkrum zelf is

ontstaan op de kleitong langs de rivier de Boorne.

Er ligt ook zo'n kleitong langs het voormalige zijri

viertje de Oude Wetering of Lits, waaraan de buur

schap Lekkerterp zijn naam ontleent (>toponymie),

en die tussen Akkrum en Oldeboorn in de Boorn

uitmondde.1 Vanuit deze riviertjes is klei over een

brede randzone van het omringende veen afgezet.

De onregelmatige blokverkaveling langs de Boorne

en de Lits gaat naar het zuiden vrij snel over in een

opstrekkende verkaveling (>kadastrale en topogra

fische kaarten). Deze zet zich door tot de zuidwes

telijke grens van het voormalige Utingeradeel en de

zuidelijke grens van het voormalige Haskerland.

Evenals in de hoogveen- en zandstreken, zoals in

Wijnjeterp, zijn ook in dit laagveengebied - dat

vaak als de Lege Wàlden wordt aangeduid - de

dorpen aan dit karakteristieke verkavelingspatroon

als ontginningsnederzettingen te herkennen. Sinds

de ontginningen is veel van het oorspronkelijke

veen verdwenen, vooral als gevolg van uitdroging

en oxydatie. Het uitdrogingsproces startte al toen
de eerste sloten werden gegraven. Als gevolg van

het verdwijnen van veen begon de bodem te dalen,

waardoor de nederzettingen ten gevolge van

wateroverlast van plaats moesten verschuiven,

steeds verder het nog niet gedaalde veen in. De

afstand die zij daarbij in de loop van de tijd afleg

den, verschilde overigens per dorp.

Op grond van verschillende historische, naamkundi

ge en geografische gegevens is het mogelijk een

hypothese op te stellen voor de fasering in de ont
ginning van Akmarijp en omgeving) De plaats

naam Akmarijp of 'Ackrommaryp', dat is de 'neder

zettingsstrook bij Akkrum', had oorspronkelijk

betrekking op het hele nederzettingsblok van

Terhorne tot Snikzwaag. Dit gegeven wijst er al op

dat ontginning plaats had vanuit Akkrum.

De bewoningsas (as B) waarop Terkaple ligt moet in

de 12de eeuw reeds hebben bestaan. We weten

namelijk dat de kerk van Terkaple van tufsteen is

geweest. De naam Terkaple duidt dan ook niet

zomaar een kapel aan, maar de oudste kapel of
dochterkerk van Akkrum in deze omgeving. De lig

ging van het kerkegoed van Akkrum en Terkapie,

aaneensluitend in dezelfde opstrekkende weren,

illustreert deze band tussen Akkrum en Terkapie.

Terhorne ligt op een nog noordelijker gelegen en



daarom mogelijk oudere as (A).

De nederzetting bleef daar liggen omdat ze niet

verder kon opschuiven vanwege de grens met het

op de Middelzee geöriënteerde ontginningsblok

van Rauwerderhern/Doniawerstal. Dat ook in het

verlengde van Terhorne, langs de Geeuw mogelijk

oorspronkelijk bewoning lag, kan worden afgeleid

uit de naam Geeuw (dat is 'dorpsweg')l en twee
aan de Geeuw gelegen percelen grasland, die

'Olthof' (in dit geval waarschijnlijk met de beteke

nis 'oude huisplaatsen') heten.

De bewoningsas van Terhorne (as A) zou uit de

11 de eeuw kunnen stammen. Archeologisch

onderzoek moet aantonen of er elders langs deze

as aan de Geeuw nog sporen van bewoning aan

wezig zijn en of er eventueel noordelijker ook nog

oudere, bijvoorbeeld 1Ode-eeuwse assen bestaan.

Het 'Oltlwf' van Akmarijp onderzocht
De >eigendomsreconstruetie van het kerkelijke

bezit in 1700 en 1543 maakte het waarschijnlijk

dat ook tussen de bewoningsas van Terkaple (as B)

en die van het huidige Akmarijp (as C) een geneti

sche relatie bestaat. In dezelfde strook als de inmid

dels zelf ook verdwenen kerk op het huidige kerk

hof van Akmarijp, bleek namelijk meer naar het

noordoosten, op de as B, een perceel te liggen dat
in 1700 "t Olthof' heette. Zowel in 1543 als in

1700 was het eigendom van de >vicarie van

Akmarijp.2 De naar aanleiding van deze vondst ont

wikkelde hypothese dat op deze plaats een eerdere

kerk van Akmarijp heeft gestaan, kon in 1993

getoetst worden.

Haskcrdijkcn

• ; mocdcrktuk
DO; dochterkerk
~;rivier

"'oo nederzettingsas

Tijdens een bezoek aan het terrein (>visuele inspec

tie) kon de precieze lokatie van het Olthof worden

vastgesteld dankzij de ontdekking van een min of

meer rechthoekige en ongeveer oost-west gerichte

vorm die recentelijk als gevolg van differentiële

klink zichtbaar geworden was.

Een gesprek (>oral history) met de eigenaar van het

perceel, dat minstens vier generaties in het bezit

van zijn familie is, maakte duidelijk dat de aanwe-

De opschuiving in fasen

1. Gildemacher 1993,
256-258

2 PKAF VI, 25, 119.

Reconstructie van het gees
telijk goed in Akmarijp
1700/1640 op het kadastrale
minuutplan van 1832
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Overzicht van vicariegoed
van Akmarijp in het
Beneficiaalboek van 1543,
met de vermelding van het
'olde hoft'

Item, noch ii ij pondemaeten, legg"n.
de buyten de Jlachten, op Siçke fenne
Jloetswal, ende wertf tegens Ellert Botte
foon ertfgenaemen, van den (ç) die Pre
bende een vasfen (chyne (d)
in der moet holden.

Noch x i pondemaeten graslandt , lig
gende· in Ona. Tgbafoons vuytgangen, bie.
tende ,dat oLde hoW; ende wordeu,deefen
landen oeu' de voorfcreueu Prehenlle ge
bruicket, getaxeert jaerlicx op x ii golden
gulden.

Noch drie hoernkesgulden renten wt Tta
Alles faete.

Item, neghen pondemaeten graslandt In
']ouçke C/aesfooIJ là~te van den nachte oen
den dyek, Agge ·Douweflon áen de noor-

zigheid van een oud kerkhof hier bekend was. De
vader van de eigenaar wist dat zijn grootvader ruim
honderd jaar geleden het hoge kerkhof heeft afge

graven en de grond over de omliggende landerijen
heeft uitgereden. Bij het afgraven werden volgens
hem 'grafstenen' van rode zandsteen aangetroffen.

Op de stenen zouden geen namen hebben
gestaan, maar wel kruisen. De grote stukken waren
meegenomen om er bij de boerderij een drink

plaats voor kalveren mee te plaveien. In de jaren
vijftig werd een met een kruis versierd stuk zand
steen door o. Santema meegenomen naar

Leeuwarden. Dit stuk is tot op heden spoorloos.
Tijdens ruilverkavelingswerkzaamheden in de jaren
zeventig werd het kerkhof door een nieuwe sloot

vorm, of liever het fundament van de gezochte

kerk zeer duidelijk naar voren. De kerk blijkt te heb
ben bestaan uit een rechthoekig schip met een niet
versmald, rondgesloten koor. Er zijn geen aanwij
zingen voor het bestaan van een toren. Als we

mogen aannemen dat de muren midden over het
fundament hebben gelopen, dan was de kerk ruim
25 meter lang en ruim 8 meter breed. De kerk

stond waarschijnlijk op een door een gracht omslo
ten hol.
Naast een oppervlakte-weerstandsmeting werd ook

een diepte-weerstandsmeting uitgevoerd. Het
pseudo-profiel van Akmarijp is daarbij over de leng
te-as van de kerk getrokken tot voorbij de voorma
lige gracht Van oost (A) naar west (B) zijn achter

eenvolgens aan te wijzen: de verharde/dicht
gereden rand van het perceel (R), het fundament
van het koor (K), het fundament van de westgevel

van de kerk 0N) en de voormalige gracht (G). De
hogere weerstand op grotere diepte (Z) houdt ver

band met de pleistocene zandige ondergrond. Het
pseudo-profiel geeft aan dat het fundament niet
diep gaat.
Na deze weerstandsmetingen is een >booronder

zoek uitgevoerd. Over het terrein zijn twee raaien
boringen gezet: buiten het voormalige kerkhof zijn
de boringen om de 10 meter geplaatst, daarbinnen

om de 5 meter Het kerkfundament is gedetailleer
der uitgeboord: op het noord- en westfundament
is om iedere meter een boring gezet. Hier wordt

het zuidwest/noordoost-profiel besproken. In de
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van de oude eenheid afgesneden, terwijl de halve
ringsloot die voordien nog langs het kerkhof liep,

werd gedempt Het kerkhof werd geëgaliseerd,
waarbij veel puin naar boven kwam.
Op het terrein is een oppervlakte-weerstandsme

ting (>weerstandsmeting) verricht, mede om te
kunnen bepalen of deze techniek nuttig is voor de

archeologie en de monumentenzorg in veenontgin
ningsgebieden. De omstandigheden bleken wel
haast ideaal. Door de klink van het veen was de

kerk goed zichtbaar, zodat zij makkelijk uitgeboord
kon worden en de weerstandsmeting prima te con
troleren viel. In de grafische voorstelling komt de

boringen B31-B29 en B20-B21 kon duidelijk de lig

ging van de voormalige gracht herkend worden.
Binnen de gracht wees de vermenging van puin in

de bouwvoor op de voormalige aanwezigheid van
het kerkgebouw De lokatie van het kerkgebouw.
lijkt geen directe relatie te hebben met de pleisto

cene ondergrond. Het zand duikt onder het kerk
gebouw juist weg.
In B7 is het eigenlijke kerkfundament aangeboord.

Uit de fijnmazige boorraaien over het fundament
bleek dat dit bestaat uit twee lagen zand in een

sleuf die in het veen uitgegraven is. De onderste
zandlaag is vrij van puin en bevat humeuze brokjes



zand. Daaroverheen ligt een zandlaag, die

gemengd is met baksteen puin en schelpgruis. In de

hoeken van de westgevel is onder de tweede zand

laag liggend hout aangeboord. Het betreft tot 11

centimeter dik eikehout. In het middendeel van de

westgevel werd over één meter een doorlopend

stuk geel en rood bakstenen fundament aange

boord. In het overige onderzochte deel van het

fundament is alleen los puin aangetroffen. 1
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1. De Langen e.a. 1994.

Bewerkte grijswaardenkaart
van de oppervlakte-weer"
standsmeting (onder) en het
bewerkte pseudo-profiel
(boven) over het voormalige
kerkhof te Akmarijp. De aan
duidingen worden in de
tekst toegelicht. Stichting
RAAP
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Ontginningsfasen nader gedateerd
Geconcludeerd kan worden dat op het Olthof een

vol-middeleeuwse kerk heeft gestaan. De kerk

stond op een door een gracht omgeven verhoging.

Hoewel de precieze ouderdom van de kerk nog

niet is vastgesteld, kan worden aangenomen dat
Akmarijp in de 12de eeuw ter hoogte van 't Olthof

lag. Bij de verschuiving van het dorp is de kerk

afgebroken en verplaatst. Naderhand is de achter

gebleven hof verlaagd en uiteindelijk geëgaliseerd.

De gracht werd daarbij gedempt.

Voor de ontginningsgeschiedenis van de omgeving

van Akkrum betekent deze conclusie, dat nu met

zekerheid gesteld kan worden dat de bewoning in

dit gebied verschillende malen is verschoven: vanuit

de klei langs de Boorne en de Lits naar as A, van

daar vond een gedeeltelijke verdere verschuiving

naar as B plaats. De eigendomsreconstructie rond

Akkrum (op de klei) en Terkaple (op as B) bevestigt

dat de kerk van Terkaple niet los van de oude struc

turen op de kleistrook werd gesticht, maar dat zij

voor ca. 1200 werd gebouwd op landerijen die bij

voortgaande ontginning van het goed van de moe

derkerk in Akkrum konden worden afgesplitst.

Vanuit as B had tenslotte een laatste verschuiving

plaats, naar as C. De ligging van het het Olthof (op

as S) en het huidige kerkhof van Akmarijp (op as C)

in hetzelfde weer illustreert dat ook tussen deze as

sen een relatie bestaat, in die zin dat de kerk en

ongetwijfeld ook de overige bebouwing binnen

continue eigendomsverhoudingen na de 12de

eeuw verder het veen in zijn verplaatst.

GJdL en PNN
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Deel 111 Kloosters op het Friese platteland

Het klooster Mariëngaard,
vergroot naar een afbeel
ding op de kaart der
Bildtlanden, tweede helft
16de eeuw. Uit: Wumkes
1929

1. Mol 1991a, 31-33;
113-116

2 Mol 199ü; Mol 1992a.

3. Mol 1991a, 51-52;
167-172.

4 Mol 1993, 28-30.
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Aan het eind van de middeleeuwen telde Friesland

ruim 50 kloosters. 1 Deze waren in twee perioden

gesticht. De meeste stichtingen uit de laatste perio

de: de 15de eeuw, waren bescheiden van opzet.

Het waren voor het merendeel stedelijke vrouwen

kloosters met een bevolking van lekezusters die

zich in hun levensonderhoud voorzagen met spin

nen en weven.2 De meer klassieke kloosters, een

dertigtal, stamden uit de 12de en Bde eeuw.

Alleen de Odulfusabdij van Staveren was ouder: zij

gaat naar alle waarschijnlijkheid terug op een mon

achaal missiecentrum uit de 9de eeuw.

De Odulfusabdij en de 12de en Bde-eeuwse

kloosters waren vóór alles gebedsinstellingen, waar

in een onafgebroken reeks koordiensten dag en

nacht Gods lof werd gezongen, vooral ook voor

het zieleheil van hun begunstigers. Deze kloosters

behoorden tot wat men wel de agrarische orden

noemt; dat wil zeggen dat zij voor hun bestaan

afhankelijk waren van een uitgebreid grondbezit.

Voor Friesland kunnen in dit verband genoemd

worden de Benedictijnen, de Cisterciënzers, de

Reguliere kanunniken van St. Augustinus, de

Premonstratenzers en twee geestelijke ridderorden,

namelijk de Duitse Orde en de Johannieter orde.

Daarnaast waren in enkele Friese steden conventen

van bedelorden gevestigd.

Inheemse kloosters pas in de 12de eeuw
Het lijkt vreemd dat de eerste inheemse instellingen

pas in de 12de eeuw werden gesticht, zo'n vier

eeuwen na de kerstening van Friesland. Bij nader

inzien is dat toch niet zo velWonderlijk. De bewo

ners van Friesland hebben zeker ook vóór die tijd

de gebedsbemiddeling van kloosters gezocht. Het

betrof toen echter de Frankische rijksabdijen die

door missionarissen als Willibrord, Bonifatius en

Liudger buiten Friesland waren gesticht om als uit

gangsbasis te dienen voor hun kersteningswerk.

Vandaar dat kloosters als Echternach (aan de

Moezel), Fulda (in Hessen) en Werden (aan de

Ruhr) na verloop van tijd ook over tal van goederen

en kerken in Friesland beschikten.

In de 12de eeuw komt, onder invloed van een

vroomheidsbeweging die door heel Europa trekt,

een eind aan de begunstiging van grote rijkskIoos

ters. In navolging van de adel elders begint ook de

Friese elite dan dicht bij huis instellingen te stichten

aan wie zij de zorg voor haar zieleheil en dat van

haar voorouders toevertrouwt. De meeste vinden

we in het kleigebied, waar de vermogenden, van

wie de kloosters voor hun recrutering en begunsti

ging afhankelijk waren, hun goederen hadden lig

gen-' De oudste, zoals Ludingakerke bij Midlum, en

Mariëngaarde bij Hallum, werden gevestigd in het

centrum van Westergo en Oostergo, de jongere
zoals de >proosdij Bergum en het Haskerconvent

bij Haskerdijken, aan de rand, langs de riviertjes

vanwaaruit het veengebied in ontginning waren

genomen.4 Voor de veenontginningen zelf hadden

de kloosters geen belangstelling. Ze prefereerden

goed renderende landerijen. Wat dat betreft zijn er

geen grote verschillen tussen de orden aan te wij

zen.

De stichtingsreeks van de 12de en 13de eeuw sluit

chronologisch aan bij, en volgt deels op het proces

van stichting en afsplitsing van dochterkerken uit

grote moederparochies, zoals beschreven onder

Jorwerd. In feite kon het kloosternetwerk dus eerst

na de voltooiïng van de parochie- en dorpenstruc

tuur ontstaan. Dat had gevolgen voor de lokatie

van de kloosters. In een aantal gevallen diende een

reeds afgesplitste secundaire kerk als kerndotatie

en vinden we het klooster terug op een voormalige

'dorpsterp' . In andere gevallen werden kloosters

gevestigd op deels verlaten terpen.

Ruimtelijke opzet
Hoewel ze zo de landschappelijke structuur niet

wijzigden, hebben de kloosters uit de 12de en

13de eeuw toch een sterk stempel gedrukt op het

platteland. Vooral ook door de inrichting en opzet

van hun gebouwen. De gebouwencomplexen van

deze instellingen waren dikwijls omvangrijk.

Rondom een vierkant pandhof bevonden zich in

ieder geval een kerk, een slaapzaal, een eetzaal,

een keuken en soms een bibliotheek. Verder trof

men er altijd een aantal bedrijfsgebouwen aan, een

poorthuis en een gastenverblijf. Behalve aan koor-


