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Zonde, een kerk op vruchtbare akkers
De oudste kerken in het terpengebied
van Friesland en Groningen verrezen
meestal niet op de belangrijkste
dorpsterp, maar een stukje verderop.
Waarschijnlijk waren de vruchtbare
terpakkers te kostbaar om op te offeren aan een kerkhof.

ERWIN BOERS

D

e vroegste Friese kerken
werden niet centraal op de
hoofdterpen
gebouwd.
Daar was de grond te kostbaar voor. Dit veronderstellen de
Friese historici Hans Mol en Gilles de
Langen in hun nieuwe studie naar
de dorpsvorming op de oude kleiterpen. Ze wijden hieraan een hoofdstuk in het boek Van Wierhuizen tot
Achlum, dat is uitgebracht ter ere
van het honderdjarig bestaan van de
Vereniging voor Terpenonderzoek.
Wie door de Friese kleigebieden
rijdt, ziet overal de kerktorentjes boven de dorpen uitsteken. Meestal
staat zo’n godshuis op de hoogste
plek van het dorp. Toen de kerkenbouwers in de middeleeuwen actief
werden, kozen zij dus steevast de top
van de oude terp uit, zou je denken.
Na 1050 gebeurde dit inderdaad
vaak, maar in de periode hiervoor
was dit juist niet zo, stellen Mol en
De Langen vast.
Vanaf de IJzertijd ontstonden in
Friesland duizenden heuveltjes met
hierop steeds een of enkele boerderijen. Pas vanaf de negende eeuw na
Christus groeiden sommige hiervan
uit tot uitgestrekte dorpsterpen.
Vaak gebeurde dit doordat kleine
woonheuveltjes aaneengroeiden,
ontdekten archeologen eerder al in
dorpen als Hallum en Foudgum. Het
lijkt erop dat boeren bewust het
grensgebied met de buurman ophoogden, zodat beiden konden profiteren van de nieuwe hooggelegen
akkers, die droog en vruchtbaar waren.
Naarmate de terp hoger en groter
werd, konden de boerderijen geleidelijk worden verplaatst naar de randen van de nieuwe heuvel, want
zelfs daar was het droog genoeg. Zo
profiteerden ze optimaal van de zeer
vruchtbare akkers op de hogere delen van de terp. Vooral in de knipklei
van noordelijk Friesland en Groningen ontstonden op deze wijze radiale (cirkelvormige) heuvels met boerderijen aan de randen. Elke boer
kreeg de beschikking over een ‘taartpunt’.

D

e katholieke wereld kreeg
langzaam greep op het kustgebied en bouwde in de periode 850-1050 veel belangrijke
godshuizen. Zij gelden als de ‘moederkerken’ van waaruit later nieuwe
parochies zijn gesticht in andere
dorpen. Oude oerkerken stonden
bijvoorbeeld in Dokkum, Leeuwarden en Bolsward en Ferwert.

Zeer oud Wierumer IJzertijdaardewerk, mogelijk
afkomstig van
Noord-Hollandse
kolonisten.

In Sexbierum
verrees de kerk
niet op een van de
oude twee terpen.

De kerk van Ferwert is niet
op een van de beide oude
dorpstperpen gebouwd,
maar op een nieuwe heuvel hiernaast.
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Zeer oud IJzertijdaardewerk, aangetroffen in het
Groninger Harssens.
Sierlijke schoen, aangetroffen in een put in de
terpbodem van Ferwert.
ILLUSTRATIES UIT BESPROKEN BOEK

,,De vroegste kerken werden in
het kustgebied zo geplaatst dat ze zo
snel mogelijk alle Friezen onder zich
brachten.’’ Ze kwamen vaak op een
nieuw podium, dat strategisch gelegen was tussen verschillende oude
terpen in, bijvoorbeeld in Kûbaard,
Bolsward en Jorwert. De oudste kerk
van Dokkum ,,is op een speciaal opgeworpen kerkheuvel verrezen’’.
In andere gevallen kwam de kerk
wel bij de hoofdterp te staan, maar
dan op een randje of verhoging ertegenaan, bijvoorbeeld in Stiens,
Arum, Ferwert, Holwerd en Minnertsga. De belangrijke Sint-Vituskerk in Leeuwarden werd wel op de
oude hoofdterp Oldehove gebouwd,
maar ondertussen vormden de
nieuwere Nijehoveterpen van de

werd geïntroduceerd door immigranten uit Noord-Duitsland.
Andere wetenschappers deden
studie naar het goudgehalte van
vroegmiddeleeuwse terpjuwelen, de
achtergrond van vroegmiddeleeuwse runenmunten of de nog altijd
mysterieuze volksverhuizingstijd,
toen de Friese terpen grotendeels
ontvolkt raakten. Verder besteedt
het boek uiteraard veel aandacht
aan de historie van de vereniging
zelf, die tot stand kwam dankzij industrieel Jan Evert Scholten, die in
Friesland vooral bekend was dankzij
zijn Lijempf-fabrieken.
Een van de actiefste Friese amateur-archeologen is de Bildtse Akkie
Visser. Zij beschrijft hoe het is om
jaar na jaar in de modder te wroeten,
waar ze telkens weer de mooiste
schatten aantreft. En dat terwijl ze
door haar schoolmeester vroeger
werd uitgelachen toen ze vertelde
dat ze archeoloog wilde worden,
want: ,,Dat is een beroep voor oude
mannen.’’

Pas na dijkenbouw
kwam er ruimte
vrij op de terp voor
een kerk
Grote en Kleine Hoogstraat al de
kern van de nederzetting, veronderstellen de schrijvers.
Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld in Franeker en Tzum, waar de
kerk wel op de top staat. Dit had te
maken met de hoogadellijke (koninklijke) eigenaren van dit gebied,
denken de schrijvers. Ook in gebieden met zandkoppen, zoals Rinsu-

mageast stond de oude kerk al vroeg
op de top.
Zij overwegen verschillende verklaringen waarom dit in de knipkleigebieden meestal niet gebeurde. Het
was nogal wat, wanneer er een kerk
met bijbehorend hof kwam, stellen
ze vast. De nieuwe kerk moest namelijk ook beschikken over twee
boerderijen met grond, waarvan de
opbrengst bedoeld was om het onderhoud en de pastoor te betalen. Zij
denken ,,dat men het terpgedeelte
van de voor het kerk- en pastoorsonderhoud bestemde boerderijen liever niet voor kerkbouw bestemde
omdat het daarvoor te kostbaar
was.’’
De boeren hadden de terpen met
veel inspanning gebouwd en waren

er sterk van afhankelijk, want dit
was veruit het vruchtbaarste akkerland in de omgeving. Het zou dan
wel bijzonder onhandig zijn om zo’n
ruimteslurpende kerk precies op die
akker te zetten. Daarom gebeurde
het dus meestal niet, vermoeden zij.

K

erken die na 1050 zijn gebouwd, verrezen juist vaak
wel op de terptoppen, geven
de schrijvers toe. Ze opperen een
verband met de dijkenbouw, die
toen grootschalig tot stand kwam.
Dit leverde zeer veel nieuwe landbouwgrond op en een deel van de
boeren bouwde zelfs nieuwe boerderijen buiten de hoge terpen. Het
belang van de schaarse terpakkers
nam dus af, terwijl de kerken juist in

Doorboorde hersenpangedeeltes
van pasgeboren
kalveren, die
opdoken bij opgravingen in Arkum
(boven) en Lollum.

aanzien groeiden. Soms raakte de
omgeving van de kerk dichtbebouwd, ,,maar deze buurten waren
altijd volgend’’.
De terpenvereniging vierde in
2016 haar honderdjarig bestaan en
sloot het feest af met het nieuwe
boek. Het biedt ook nieuws op andere terreinen. Yftinus van Popta en
Gerard Aalbersberg zetten op een rijtje wat er zoal tevoorschijn is gekomen in de drooggelegde Zuiderzee.
,,Wanneer alle middeleeuwse nederzettingsresten bij elkaar worden gevoegd, blijkt dat de Noordoostpolder een dichtbevolkt terpengebied
moet zijn geweest.’’ Het meeste is
vernield door de zee en de latere
landbouw, maar dijken en scherven
zijn nog eenvoudig terug te vinden.

Noordoostpolder
was een
dichtbevolkt
terpengebied
Mannelijke terpbewoners hadden
een fijne smaak voor sierlijk schoeisel, zo constateren Carol van DrielMurray en Hans van der Plicht. Zij
analyseerden de resten van twintig soms prachtige - schoenen. De Friezen lieten zich inspireren door de
Romeinse mode, maar droegen vanaf de vijfde eeuw de zogenaamde
terpstijl-schoen, die waarschijnlijk

ietske Prummel en Arjan
Hullegie bogen zich over
drie schedelnapjes, die de
afgelopen jaren zijn opgedoken bij
opgravingen in Arkum, Wijnaldum
en Lollum. Ze zijn gemaakt uit de
schedels van kalveren. Eerder werden al vier soortgelijke bordjes gevonden die zijn gefabriceerd uit
mensenschedel.
Wat deden de terpbewoners hier
toch mee in de IJzertijd, vragen de
archeologen zich af. Ze opperen dat
ze werden gebruikt als lepels of
schepjes. Een andere optie is dat ze
na fabricage in een sloot werden geworpen als deel van ,,een magische
of rituele handeling’’.
Oervoeding is de laatste jaren modieus en wie de vergeten terpengroenten wil leren kennen, kan ook
terecht in het boek. Mans Schepers
bracht alle bruikbare planten in
kaart, voor zover ze zijn aangetroffen in terpen uit de periode voor
1200. In eerste instantie moesten de
terpbewoners het vooral doen met
gerst en in mindere mate met huttentut, lijnzaad (vlas), emmertarwe,
tuinbonen, vlierbessen en hennep.
Rogge kwam vanaf de Romeinse tijd
beschikbaar.
Heel soms waren er bramen en
hazelnoten te vinden op of nabij de
terpen. Spaarzame zaadvondsten
van appels, druiven en erwten,
broodtarwe, gierst, haver en spelt
wijzen er op dat hier en daar nog iets
meer variatie aanwezig was, maar
op basis van de getelde zaden waren
deze gewassen vermoedelijk niet op
grote schaal aanwezig.
Voor vegetariërs valt er dus weinig plezier te beleven aan dit oerdieet en het is dan ook geen wonder
dat er destijds veel zuivel en vlees
werd gegeten. Gezien de overvloedige beschikbaarheid van gerst en
schaarse aanwezigheid van andere
granen is het zelfs de vraag of brood
tot het normale voedselpakket behoorde. De glutenarme gerst is hiervoor niet plakkerig genoeg. Mogelijk
werd dit gegeten als gekookte grutten of als onderdeel van melkpap.
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