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Het Friese landschap wordt gekenmerkt door zijn oude kerken. Men 
vindt ze in alle soorten en maten: de oudste in tufsteen, de jongere in 
baksteen, romaans of gotisch, met torens of losstaande klokhuizen. De 
meeste vormen nog steeds het middelpunt van een dorp. Naast deze 
oude kerken hebben vele dorpen een jongere kerk, een gereformeerde, 
doopsgezinde of katholieke. Sinds enkele honderden jaren is iedereen 
vrij een kerk te kiezen. Daarmee zijn we tegelijk bij een belangrijk ver
schil tussen de huidige kerk en de middeleeuwse. 

Hoe is de middeleeuwse kerk te typeren? Een goede illustratie is 
mogelijk aan de hand van Jorwerd, dat al vaker diende als 'voorbeeld
dorp'. Een goed vertrekpunt is daarbij de taakomschrijving van de mid
deleeuwse pastoor. Diens taak was 'het bewaren en bewaken van de 
relieken' en 'het verzorgen van de zielen'. Daarmee zijn twee belangrijke 
kenmerken van de parochiekerk genoemd: als heilige en gewijde plaats, 
en als centrum van de zielzorg. 

Iedere kerk was gewijd aan God en zijn heiligen, waarbij één of 
meer heiligen de bijzondere bescherming (patrocinium) uitoefenden. 
In de regel waren relieken, heilige overblijfselen, zoals lichaamsdelen 
of kledingstukken van deze beschermheilige in de kerk aanwezig. In 
Jorwerd was de heilige Radbodus de patroonheilige. In de late Mid
deleeuwen was daardoor de verder zeldzame voornaam Radbodus 
in Jorwerd geliefd. De kerk en het omringende kerkhof hadden een 
bijzondere wijding en golden ook juridisch als een bijzondere ruimte. 
Het kerkhof was ter markering daarvan met een muur (zoals in 01-
deberkoop), een gracht, of zoals in Jorwerd met een haag afgesloten. 
Dorpsnamen zoals Augustinusga en Sint Nicolaasga herinneren nog 
aan de patroonheiligen van die dorpen, namen als Wervershoof, Hip
polytushoef, Oldehove, Niehove en Marienhafe aan het omheinde ka
rakter van het kerkhof. 

Het tweede kenmerk van de parochiekerk, zoals die in de taakom
schrijving van de pastoor wordt genoemd, was de zielzorg. De mis kon 
zowel in kerken als kapellen worden opgedragen, maar alleen in en bij 
volwaardige parochiekerken mocht de doop worden toegediend en von-
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den begrafenissen plaats. Aan het begin en het einde van het leven was er 

dus steeds de kerk. 
Tijdens kerkdiensten waren de levenden en de doden dicht bij

een vergaderd. De kerk was door een kerkenpad of - weg met alle 
omringende huizen verbonden. De inwoners van een parochiegebied 
vormden zo een eigen spirituele gemeenschap. 

Dit gemeenschapskarakter werd in belangrijke mate versterkt door 

de materiële organisatie van de kerk. Voor de bouw, het in stand houden 
en het functioneren van de kerk en voor het onderhoud van de gees
telijken - minimaal een pastoor, vaak ook meerdere priesters - waren 
inkomsten nodig. Naast incidentele bijdragen bestonden deze uit de 

tienden, de afdracht van een tiende deel van de oogst. De tiendplicht 
werd door Karel de Grote voorgeschreven. Het gevolg was dat van ieder 

huis werd vastgesteld onder welke kerk het hoorde. De parochiegrenzen 
kregen daardoor voor het eerst een vaste en dwingende vorm. Men koos 

dus geen kerk. Nee, ieder hoorde automatisch bij een kerk. 
Minstens zo belangrijk als inkomstenbron waren in Friesland de 

geestelijke goederen. Een kerk mocht niet gewijd worden als er niet 
minstens twee volwaardige agrarische bedrijven aan werden geschon
ken. Eén voor het onderhoud van de kerk, en één voor de pastoor. De 

schenking van het geestelijk goed kon gebeuren door een dorpsgemeen
schap, maar ook door één persoon of familie. In beide gevallen hadden 

de schenker en zijn rechtsopvolgers het recht de geestelijke aan de bis
schop ter benoeming voor te dragen, het zogenaamde patronaatsrecht. 

De kerkstichter, tevens eigenaar van het patronaatsrecht, verwierf zo 
een belangrijke positie in de parochiegemeenschap, omdat hij overwe

gende invloed had op de aanstelling van de pastoor. 
Duidelijk is dat al de kerken met hun parochiedistricten niet in één 

keer ten tijde van de kerstening zijn ontstaan. In feite was het een heel 
langdurig proces. Als begin- en eindpunten kunnen ruwweg aangewezen 

worden de aanvang van de kerstening kort na 754 en het grote sterven tij
dens de pestepidemieën van de veertiende eeuw. Nadien werden in nieuw 

aangewonnen gebieden als het Bildt nog wel enkele kerken gesticht, maar 

na 1350 zijn er toch meer verdwenen dan dat er bijkwamen. 
We kunnen zo van een 'kerkenfiliatie' spreken, dus van een paro

chienetwerk met moederkerken, 'dochters' en 'kleindochters'. De af

splitsing van dochterkerken blijkt soms expliciet uit een stichtingsbrief, 
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zoals de losmaking van 01-
deholtpade van Steenwijk in 
1206 en die van Maarhuizen 
van BaRo in 12II. Meestal 
ontbreken zulke brieven. 

Toch is het vaak moge
lijk met behulp van latere 
gegevens de filiatie te re
construeren. Zo moesten 
dochterkerken bij wijze van 
erkenning een jaarlijkse be
taling aan de moederkerk 
doen. Ook de tienden wer
den vaak aan de moederkerk 
betaald. De kerkelijke recht
spraak of 'seend' (afgeleid 
van synode) had in de regel eveneens plaats bij de oudste kerken. Omdat 
de keuze van heiligen in de loop der eeuwen aan verschillende modes 
onderhevig was, kan ook de patroonheilige aanwijzingen geven voor 
de ouderdom. Tenslotte werpen de parochiegrenzen vaak licht op het 
afsplitsingproces. 

Tot zover is er niets bijzonder Fries aan dit verhaal. Met andere 
plaatsnamen zou het op iedere streek van West-Europa betrekking kun
nen hebben. Op twee punten onderscheidde Friesland zich in de late 
Middeleeuwen echter wel van veel andere streken. Namelijk door het 
bijzonder grote aantal kerken en door de grote invloed die de parochia
nen, althans de meest aanzienlijken onder hen, op hun kerk hadden. 

Aan de hand van Jorwerd is goed te illustreren hoe deze bijzondere 
situatie tot stand kwam. Hoogstwaarschijnlijk werd de (voorgangster 
van de) kerk van Jorwerd in de loop van de tiende eeuw gesticht. Van 
de Utrechtse bisschop Balderik (918-976), die na de Noormannentijd 
orde op zaken stelde, weten we namelijk dat hij ook in Friesland de 
kerkstichting geweldig stimuleerde en daartoe de cultus bevorderde van 
heiligen als Pontianus en Radbodus. De laatste gold als nakomeling (in 
vrouwelijke lijn) van de gelijknamige Friese koning. Hij bracht het op 
het eind van de negende eeuw tot bisschop van Utrecht. Hij stierf in 917 
in Ootmarsum, en werd meteen na zijn dood als heilige vereerd. 
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Omdat de kerk vanJOIwerd aan hem is 
gewijd, kunnen we aannemen dat de kerk 
van Jorwerd na 917, maar nog in de tiende 
eeuw werd gesticht. Als zodanig hoorde zij 
tot de tweede generatie bisschoppelijke ker
ken in Friesland; onder de eerste generatie 
verstaan we dan de Sint-Maartenskerken 
van Franeker en Bolsward, die in de achtste 
en negende eeuw werden gebouwd. 

Dat de Jorwerder kerk oorspronkelijk 
eigendom van de Utrechtse bisschop was, 
is zeker: omstreeks 1200 droeg deze haar 
met alle inkomsten over aan de cisterciën
zer abdij Bloemkamp bij Hartwerd, die er 
later overigens weer afstand van zou doen. 
Jorwerd was de moederkerk van de latere 
dorpskerken in de naaste omgeving. Deze 
moederparochie is goed te reconstrueren 
op basis van de beschikbare informatie over 
de seend die inJorwerd werd gehouden. Op 
deze rechtszitting moesten in de vijftiende 
eeuw behalve de parochianen van Jorwerd 
zelf die van Boksum, Lions, Hilaard,Jellum, 
Beers, Weidum, Mantgum, Schillaard, Oos-
terwierum en Boazum verschijnen. Aanne

melijk is daarom dat de territoria van deze dorpen samen het gebied van 
de moederkerk Jorwerd vormden. Het gaat, landschappelijk gesproken, 
om een aaneengesloten gebied met natuurlijke grenzen: de Middelzee 
in het oosten en laag, drassig hooiland in het westen. Het verloop van de 
parochiegrenzen ondersteunt dat beeld. 

Bij afsplitsing van dochterkerken waren de pastoor en de voorname 
parochianen van de moederkerk er uiteraard op gebrand het 'verlies' zo
veel mogelijk te beperken. De nieuwe parochies namen daarom als het 
ware slechts kleine hapjes uit de moederparochie. Jorwerd bleef altijd de 
grootste parochie, gevolgd door Boazum, dat haar eerste dochter moet zijn 
geweest. Boazum was nog aan de Utrechtse heilige Martinus gewijd; de 
nieuwere parochies hadden deels heiligen als patroon die eerst in later tijd 
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in de mode kwamen. Zo was Lions aan Catharina en Oosterwierum aan 

Nicolaas gewijd. Elders in Friesland treffen we hetzelfde verschijnsel aan. 
Wie bijvoorbeeld alle Friese dorpen met namen op Nij- of Nieuw- naloopt 

al ontdekken dat deze vaak aan Nicolaas of Catharina zijn gewijd. 
Tussen ongeveer 1000 en 1300 zijn er direct of indirect van Jorwerd 

niet minder dan tien dochterkerken afgesplitst. Zelfs kleine buurschap
pen als Lions en Schillaard met niet meer dan zes of zeven boerderijen 
kregen daarbij hun kerk. Zo is het ook met andere oude moederparo
chies, zoals Dokkum, Franeker en Bolsward, gegaan. Vooral in de peri

ode lIOO - 1250 moet er een geweldige bouwactiviteit zijn geweest. Het 

gevolg was dat Friesland omstreeks 1500 met 350 van de 1600 parochies 
van het bisdom Utrecht bijna een kwart van alle kerken had. 

Het grote aantal kerken in Friesland heeft alles te maken met de an

dere bijzonderheid: de grote invloed van de parochianen. In de loop van 

de dertiende eeuw stootten de oude buitenlandse abdijen en de bisschop 
hun rechten op kerken af. In hun plaats traden de nieuw in Friesland 

gestichte kloosters, terwijl ook aanzienlijke leken, zoals edellieden en 
stadsbesturen invloed wisten te verkrijgen. 

De rem op een steeds verdere opsplitsing van de oude parochies was 
daarmee weggevallen. Naast vroomheid en vrijgevigheid werden de lo

cale machtsverhoudingen nu doorslaggevend bij de stichting van nieuwe 

kerken. In Jorwerds dochter Jellum wijst de ligging van de kerk en het 
kerkeland er bijvoorbeeld op dat de (voorgangers van de) hoofdelingen 
Mammema een belangrijke rol bij de stichting hadden. In Weidum had
den de abdij Ludingakerke en de hoof delingen Hania en Dekema een 

vergelijkbare rol. In Oosternijkerk was er een vergelijkbare samenwerking 
tussen de abdij Mariengaarde en plaatselijke edellieden. Ook in vele an

dere Friese dorpen, zowel op de klei als in de wouden, wijzen de nabijheid 
van de kerk en een adelshuis (stins) samen met de door een hoofdelingen

familie uitgeoefendepatronaatsrechten erop dat de adel in de kerkstichting 

participeerde. Het grote aantal kerken was één van de uitvloeisels van 
deze lekenparticipatie; het feit dat de Friese pastoors in de vijftiende eeuw 

zonder uitzondering zelf hun ambt uitoefenden en dit niet aan een inge

huurde vervanger overlieten, was een ander gevolg ervan. 
Mede hierdoor verkreeg de kerk ondanks haar universele karakter 

in de late Middeleeuwen in Friesland in sommige opzichten een eigen 

regionale kleur. 
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