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

Wanswerd, Janum, Genum, Jislum, 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

bezat.J 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 Slija 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

Eigendomsreconstrudie van
de vier sates op
Oosterbeintum 170011640
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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

kernen 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

9de/l 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 >geomorfologl

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-Merovingisch 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



1200 overdroeg aan de Cisterciënzer abdij

Bloemkamp of Oldeklooster bij Hartwerd.1

Dat de kerk van Jorwerd inderdaad, zoals we uit

het bisschoppelijk patronaatsrecht kunnen afleiden,

een bisschoppelijke stichting was, wordt bevestigd

door de patroonheilige (>patrocinlum) van de kerk.

Zij was namelijk gewijd aan de heilige Radbodus.

Radbodus stamde uit een adellijk Frankisch

geslacht. Van moeders zijde zou hij een nakome

ling zijn geweest van de Friese koning Redbad of

Radboud (zie Wynaldum).

Hij werd opgeleid aan de Keulse domschool en aan

de hofschool van Karel de Kale. Verschillende

geschriften van hem zijn bewaard gebleven. Sinds

B99 was hij bisschop van Utrecht, maar hij resideer

de in verband met de dreiging van invallen van

Noormannen meestal in Deventer. Toen hij in 917

een reis door het bisdom maakte om de kerkelijke

rechtspraak uit te oefenen werd hij in Drenthe ern

stig ziek. Hij spoedde zich nog naar Ootmarsum,

waar de Utrechtse bisschoppen een belan9rijk land

goed hadden, en stierf daar.'

Als we er van uitgaan dat het Radbodus-patrocini

um het oorspronkelijke is, betekent dit dus dat de

kerk na 917 gesticht werd. Waarschijnlijk had de

stichting nog in de 1Ode eeuw plaats.

Afsplitsing van parochies
Zoals we het een en ander over de stichting van de

Jorwerder kerk kunnen afleiden uit latere gegevens

over patronaat en patrocinium, zo kunnen we op

basis van laat-middeleeuwse gegevens ook hypo

theses vormen over de oorspronkelijke omvang van

de moederparochie Jorwerd. Volgens het oude ker

kelijke recht waren de parochianen van jongere

kerken verplicht de zogenaamde >seend (afgeleid

van 'synode' = bijeenkomst), dat is de kerkelijke

rechtspraak, bij te wonen in de moederkerk.3 De

omvang van de seenddistricten in de late middel

eeuwen kan daarom een indicatie geven voor de

oorspronkelijke grootte van de moederkerken.

Onder het seenddistrict van Jorwerd hoorden in de

15de eeuw behalve Jorwerd de parochies Boxum,

Lions, Hylaard, Jellum, Beers, Weidum, Mantgum,

Schillaard, Oosterwierum en Bozum. Aannemelijk is

dat deze dorpsgebieden samen met die van

Jorwerd het gebied van de moederkerk Jorwerd

vormden. Een blik op de kaart laat zien dat het

gaat om een aaneengesloten gebied met natuurlij

ke grenzen: in het oosten is de Midde\zee de grens;

in het westen is dat het lage land, waarvan volgens

Schotanus (>atlassen) in de 1Bde eeuw nog delen

(zoals het Skillaerder Leech en de Hesenser Meer)

onder water stonden.

Dat Jorwerd van dit gebied de moederparochie Is,

wordt ook geïllustreerd door het verloop van de

parochiegrenzen. Bij afsplitsing van dochterkerken

waren de parochianen van de moederkerk er uiter

aard op gebrand, het verlies zo veel mogelijk te

beperken. De nieuwe parochies nemen als het

ware dan ook vaak slechts kleine hapjes uit de

moederparochie. Dit is op de kaart duidelijk te zien.

Jorwerd is niet alleen de grootste parochie, zij heeft

ook op het Nieuwland in de Middelzee tussen

Weidum en Mantgum nog land weten te behou

den. Ook interessant is de situatie rond de terp

1. Schoengen 1903, 154.

2. MGH SS xv, I, 568
571.

3. Nolet en Boeren 1951,
320; Buma 1961, 131;
Joosting 1914, 355.
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schip op het andere stapte, liet hij zijn buidel zilver

geld tussen de beide schepen in het water vallen

vallen. Door godsvertrouwen en gebed lukte het

het geld weer op te vissen.2

Aan het einde van de 12de eeuw kwam in

Friesland de baksteen industrie tot ontwikkeling)

Aan het gebruik van tufsteen kwam toen een

einde. Het al of niet voorkomen van tufsteen vormt

daarom een hulpmiddel, waarmee kan worden

vastgesteld of een kerk van voor of van na onge

veer 1200 dateert. Een overzicht voor het hele

kustgebied tussen Vlaanderen en Jutland stelde

Haiduck op; recent publiceerde De Langen zo'n

kaart voor Oostergo.4 Waarschijnlijk was de 5t.

Maartenskerk van Bozum, die eveneens geheel in

tuf is opgetrokken de oudste dochterkerk van

Jorwerd. Het naar Utrecht verwijzende Martinus

patrocinium past daar goed bij: de moederkerk was

immers tot 1200 nog steeds in handen van de bis

schop van Utrecht.

Kristallisatiepunten
Zoals ook bij Oosterbeintum al ter sprake kwam,

dienden kerken - en vooral de oude kerken - ook

als kristallisatiepunten voor allerlei niet-agrarische

activiteiten. Toevallig kennen we daarvan voor

Bozum een beschrijving uit 1226. In een door

Caesarius van Heisterbach opgetekende wonderge

schiedenis wordt verhaald van het feest van de

kerkwijding, waarschijnlijk de herwijding na de

bouwhistorisch vastgestelde verbouwing rond deze

tijd. De dag voor het feest hadden de kooplieden al

hun kraampjes rond de kerk opgezet, en was er

een marktvrede - een extra juridische bescherming

van de veiligheid van het marktterrein - afgekon

digd.5 Het laat zich indenken dat niet alleen bij bij

zondere gelegenheden de omgeving van de kerk

een gunstige vestigingsplaats was voor werkplaat

sen, herbergen en winkels. De kerk fungeerde in de

middeleeuwse maatschappij immers als plaats die

toch al door het overgrote deel van de bevolking

geregeld bezocht werd. Een plekje in de schaduw

van de kerk garandeerde dan ook een goede aan

loop. Zo hebben we uit het nabije Oosteriittens een

vermelding uit de tijd rond 1350 dat een gespeciali

seerde ambachtsman, die we in latere tijd slechts in

een stad zouden zoeken, daar zijn bedrijf uitoefen

de: een goudsmid, Hobbo genaamd, vervaardigde

toen voor de abt van het klooster Lidlum bij

Tzummarum een kostbare kelk, die deze in 1352

aan het klooster vermaakte.6

In vergelijking met Ferwerd is Jorwerd achtergeble

ven in het uitgroeien tot regionaal centrum. De

belangrijkste oorzaak daarvoor was vermoedelijk

de ongunstiger ligging van Jorwerd ten opzichte

van haar dochternederzettingen. Ferwerd lag op de

vruchtbare zavel rug, waar behalve veeteelt ook op

grote schaal landbouw mogelijk was en waarlangs

al het doorgaande verkeer over het land trok. Ook

na de afsplitsing van dochterkerkjes, waarvan de
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Tjeintgum ten westen van Mantgum: één sate van

deze buurschap is onder Mantgum gekomen, de

overige vier zijn bij Jorwerd gebleven.1 De grote en

rijkbewerkte kerk van Jorwerd moet, zo kan de

conclusie zijn, niet geilen worden tegen de achter
grond van de latere parochie Jorwerd alleen. Zij

werd gebouwd - het huidige gebouw dateert uit

het begin van de 12de eeuw - als kerk van een veel

groter gebied. De huidige kerk zal ondertussen, zo

kan uit de belangrijke positie van Jorwerd worden

afgeleid, zeker niet de eerste kerk ter plaatse zijn

geweest Of de voorgangster(s) in hout of steen

waren gebouwd, is onbekend.

moerassig

Tufsteen en baksteen
De muren van de huidige kerk bestaan grotendeels

uit tufsteen. Deze steensoort werd gewonnen in de

Eifel en langs de Rijn en de Ijssel naar deze streken

vervoerd. In steden als Deventer en Utrecht waren

tufsteenmarkten, waar uit de verre omgeving kerk

voogden en prelaten met bouwplannen hun inko

pen kwamen doen. De Abtenlevens van het kloos

ter Mariengaarde bij Hallum beschrijven in een

schilderachtig tafereel dat de abt in Deventer kwam

om tufsteen te kopen. Toen hij van het ene vracht-

Legenda:

• '" moederkerk/seend,

D kerk Jorwerdo = jongere kerken

..... _..... ,= grens seenddistrict
... Jorwerd
~ = parochiekerk op het

oudland
parochiegrens op
het nieuwland

--;::7 = dijk

1. PKAF V, 30, 44.

2. Wybrands 1879, 56.

3. Van den Berg 1989,
xvnL

4. Haiduck 1992, 53-66;
De Langen 1992,90.

S. Hilka 1937, 71-73.

6. Wumkes 1929, 52.
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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 17de, 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

111= gebouwen van vóór
1700
bebouwing van na 1700

,,'
= 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 Uts, waaraan de buur

schap Lekkerterp zijn naam ontleent (>toponymie),

en die tussen Akkrum en Oldeboorn in de Boorn

uitmondde.! Vanuit deze riviertjes is klei over een

brede randzone van het omringende veen afgezet.

De onregelmatige blokverkaveling langs de Boorne

en de Uts 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 voorlT.!alige Haskerland.

Evenals in de hoogveen- en zandstreken, zoals in

Wijnjeterp, zijn ook in dit laagveengebied - dat

vaak als de Lege Wálden 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. 2 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 S) 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


