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HET GRIJZE VERLEDEN VAN IDAARDERADEEL 
Door Haijte Haijtema 

Wie op een mooie avond zijn ogen laat dwalen over het groene landschap van Idaarderadeel kan iets 

gewaar worden van de rijke historie van deze aloude grietenij. 

Aan elke horizon tekenen zich grote boerderijen scherp af tegen de lucht als beboomde eilandjes te 

midden van de uitgestrekte weilanden. Bijna zonder uitzondering liggen deze boerenbedrijven op een 

verhoogd hiem, een ooit door mensenhanden opgeworpen terpje. Samen met de kerkterpen in het 

hart van elk dorp rondom, vertellen zij hun eigen verhaal. 

Een geschiedenis van strijd tegen het water, toen er nog geen dijken lagen om het grondgebied van 

Idaarderadeel te beschermen en de zee langs bochtige waterstromen en kreken vaak diep het land 

binnendrong. 

De zee als vijand én vriend, want de regelmatige overstromingen lieten in de loop der eeuwen een 

vruchtbaar kleidek achter. 

De oude terpen, de kronkelige, prehistorische riviertjes en de lang geleden aangelegde dijken en 

dijkjes, ze zijn nog moeiteloos in het landschap terug te vinden. Het zijn monumenten geworden van 

een voorbij verleden, uit de tijd voordat oude handschriften in oorkonden vastlegden hoe het hier 

reilde en zeilde. Ze lichten een tip van de sluier op welke over de oudste geschiedenis ligt van de 

grietenij Idaarderadeel. 

Zo'n dertig jaar geleden, in 1955, doorkruiste Oepke Santema de zogenaamde Wyldlânnen aan de 

oostgrens van deze gemeente. Op uitnodiging van een paar Grouwster boeren onderzocht hij in dat 

land een serie bescheiden verhogingen die in de volksmond steevast "huisplaatsen" werden genoemd. 

Archeologische vondsten in Friens. Links en rechtsachter de brandurnen uit de tijd van de Volksver-
huizing. De kandelaar voor vijf kaarsen in het midden en de (beschadigde) bolpot rechts vertegen-
woordigen de Middeleeuwen. Het scherfie  op de voorgrond is een stukje van een Romeinse "terra 
sigillata '-schaal. (foto Rinze Visser) 

Santema was verbonden aan de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden en kombineerde zijn werk, 

het onderzoeken van archieven, met een praktisch gerichte oudheidkundige interesse. 

De naam van deze landerijen in het lage veengebied zei hem genoeg: zompige, moeilijk te beboeren 
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weilanden. Toch vond hij daar een tiental huisterpjes waar de opgespitte aardewerkscherven aan-

toonden dat er in de Middeleeuwen alom bewoning geweest moest zijn. 

Een paar maanden later deed hij nog zo'n opmerkelijke ontdekking. Boven Wartena, oostelijk van 

Warstiens, bracht Santema uit een paar terpjes potscherven boven de grond die onmiskenbaar dateer-

den uit het begin van de jaartelling. 

Idaarderadeel had blijkbaar een uitgebreider historie achter de rug dan de schriftelijke archieven ons 

lieten weten. 

Schriftelijke bronnen spreken 
Archieven vormen de belangrijkste bronnen voor wie geihteresseerd is in streekgeschiedenis; zij be- 

staan meestal uit administratieve dokumenten die iets vertellen over de politieke en ekonomische 

verwikkelingen van in dit geval de grietenij Idaarderadeel of de handel en wandel van haar inwoners. 

De boerderij Groot Palma te Warga, gebouwd omstreeks 1900. Zij staat op een terp, die in het begin 
van onze jaartelling rechtstreeks op het veen werd opgeworpen. (foto  Rinze Visser) 

Wie een speurtocht in de archieven onderneemt op zoek naar de oudste vermelding van dorpen in dit 

gebied komt terecht bij de levensbeschrijving van ene abt Jaricus. Na het overlijden van deze abt van 
het klooster Mariëngaarde bij Hallum omstreeks 1240, werd zoals gebruikelijk zijn levensloop keurig 

opgetekend. Daarbij kwamen een tweetal personen ter sprake die afkomstig waren uit Idaarderadeel: 
"Magistrum Thammonem natum de Growe" en "Thadeconis de Frenigge". 

Wij maken kennis met Magister Thammo die geboren is in Grouw en met ene Thadeconis, afkomstig 
van Friens. 

De andere dorpen komen pas later in de archieven aan bod. Idaard in 1314, Roordahuizum in 1389, 

Wartena in 1412, Warga in het jaar 1422, Aegum in 1450 en in 1477 Warstiens. 

De grietenij-naam "Echtawerderadeel" komt voor het eerst voor in 1276. 

Toch is er aan de hand van de oudste naamschrijvingen een vroeger verleden te rekonstrueren. 
Plaatsnamen eindigend op -werden -heem dateren volgens naamkundigen uit de 7e en Be eeuw. 

De namen Idaard (Etwerth, Eedawere), Koldaard ten zuiden van Grouw (uit Coldawerd), Wilaard 
bij Friens (uit Wilawerd) en de Wargaster buurtschap Narderbuorren (uit Hennawerd) stammen uit 

deze periode. 



De oogst aan heemnamen is magerder: Aegum (uit Agheem) en Gotum, een buurtschap ten zuiden 

van Grouw. 
De plaatsnamen Roordahuizum (uitbuurt van Rauwerd?), Grouw en Warga, Warstiens, Wartena zijn 

moeilijker in de tijd thuis te brengen. Weliswaar is in een 10e-eeuwse goederenlijst van het klooster 

Fulda sprake van landerijen gelegen in "Wartengahe", toch is het niet zeker of dat dorpsgebied be-

hoorde tot de genoemde namenfamilie. 

In de Friese geschiedschrijving kon ondertussen afgerekend worden met de begripsverwarring rond 

"het verdronken stadje Wartena" en de foutieve naamgeving "Rawier" voor het dorp Warga. 

De naam Friens lijkt te behoren tot de oudste Friese plaatsnamen die eindigen op -ens, -inge. Alleen 

al vanwege die naam mocht vermoed worden dat de Frienser dorpsterp al bewoond werd ver voordat 

de Middeleeuwen aanvingen. 

Terpen geven hun geheimen prijs 

Bij de, ter verkrijging van meststof georganiseerde terpafgravingen sinds de tweede helft van de 

vorige eeuw kwam ook een aantal terpen in Idaarderadeel aan snee. Daarbij werd een grote hoe-

veelheid oudheidkundige voorwerpen aan het licht gebracht. 
Het Fries Museum te Leeuwarden kon gelukkig een aantal van deze vondsten door aankoop of 

schenking verwerven met name uit terpen in Friens, Idaard, Roordahuizum en Warga. 

Veel van dit bewaard gebleven gebruiksaardewerk en de talloze potscherven geven een prima beeld 

van wanneer er in de oudheid op deze plaatsen bewoning was. 

Zij leveren de bewijzen dat zowel in de Romeinse Tijd als in de Middeleeuwen al veel mensen vanuit 

genoemde dorpen hun boerenbedrijf uitoefenden. 
Friens neemt in dat geheel een opvallende plaats in. Het is de enige tot nog toe bekende plek in 
Idaarderadeel waar, naast fragmenten van prachtig Romeins vaatwerk en bijzondere middeleeuwse 
voorwerpen, ook potten werden gevonden welke dateren uit de tussenliggende periode: de 4e, 5e, 

en 6e eeuw van onze jaartelling. 
In het Terpenboek, aanwezig op het Fries Museum, werden toendertijd deze zeldzame vondsten 

ingeschreven. Het boek geeft mooie omschrijvingen zoals: "bolvormige Saksische urn, gevuld met 

verbrande overblijfselen van een skelet", "late, onversierde peervormige Saksische brandurn met 
afgeplatten bodem" en deze "fragment van een geimporteerde spitsbuikige Merovingische urn, lood-

grijs met radstempel-ornament van vierkantjes". 

Deze in Friens gevonden potten vertegenwoordigen een periode die in Friesland bekend is onder de 

naam "Volksverhuizings-Tijd". Overal werden de voorheen welvarende landstreken verlaten en 

honderden terpen bleven onbewoond achter. De belangrijkste oorzaak daarvan zal de zee geweest 
zijn. Door een langzame stijging van de zeespiegel in de loop van tientallen jaren kwam steeds vaker 
het zoute water over het land. Gaandeweg veranderden vruchtbare akkers en weilanden in slechte, 

weinig vruchten opbrengende landerijen. 

Slechts een beperkt aantal Friese terpen bleef in deze duistere eeuwen bewoond, rondom Dokkum 

op het hoger liggende land en een aantal in het hart van Westergo. 

Friens was in deze streken de enige uitzondering. Deze vele meters boven het omringende land uit-

rijzende dorpsterp was blijkbaar bestand tegen het watergeweld terwijl er net voldoende te beboeren 

grond in de omgeving overgebleven zal zijn om te voorzien in het levensonderhoud van de (weinige) 

bewoners. 

Men moet bedenken dat het afgraven van terpgrond alleen plaats kon vinden op onbehuisde terpge-

deelten. Vandaar dat menig dorp er zo gehavend bij ligt. In Friens is dat vanwege de oorspronkelijk 

zeer hoge woonheuvel wel erg opvallend, het verschijnsel is echter ook waar te nemen in Idaard, 
Aegum en Warstiens. Het is bekend dat een paar buurtschappen aanvankelijk ook een grotere om-

vang hadden dan nu, zoals Narderbuorren (Warga), Wilaard (Friens) en Hottingawier in het Leech-

lân. 



Het is weliswaar te betreuren dat het beeld van dit terpenlandschap zo is aangetast, aan de andere 

kant mogen we blij zijn met de door de graverij te voorschijn gekomen archeologica. 

Boerderijen op het veen 

Jammer is dat tot dusverre geen enkele dorpsterp of boerderijhoogte onderwerp van een gedegen 

onderzoek is geweest. Behalve dan één van de, door Oepke Santema ontdekte, Romeinse terpjes op 

het veen ten oosten van Warstiens. 

Deze bescheiden woonhoogte met een doorsnede van slechts 25 meter bleek nog een boerderijplatte-

grond te bevatten. 

De onderzoeker, provinciaal archeoloog G. Elzinga, kon dat in 1965 vaststellen aan de hand van 

paalresten en andere houtsporen die hij hier vond. Het aardewerk dat hij er aantrof liet zien dat het 

terpje opgeworpen moet zijn rond het begin van onze jaartelling. Het rietgedekte houten gebouwtje 

zal regelmatig vernieuwd zijn totdat de laatste boer circa 300 jaar na Christus met zijn have en goed 

moest wijken voor het water. 

Deze historische ontwikkeling, het bewoonbaar zijn gedurende een drietal eeuwen, geldt eigenlijk 

voor het gehele gebied. 

De ondertussen samengestelde terpenkaart van Idaarderadeel laat in de Romeinse Tijd een intensieve 

bewoning zien. 

Bijna elke zichtbare woonhoogte of voorheen afgegraven terp, en dat zijn er bij elkaar zo'n 120, 

dateert uit deze periode. Veelal zijn de terpen door de eerste bewoners opgeworpen vlakbij of langs 

een natuurlijk water. 

-- 
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Gezicht op Wartena, getekend 1745. 

Zoals langs het Ald Djip, een vroeger riviertje dat komend vanaf Bergum zich via Wartena, Warstiena 

en Warga in de richting van de latere Middelzee slingerde. Aan weerszijden van deze in het landschap 

nog te herkennen stroom vindt men boerderijterpen terwijl S.J. van der Molen aantoonde dat ten 

noord-oosten van Wartena langs dit water een aantal boerenbedrijfjes heeft gestaan dat onder - 
tussen verdwenen is. 
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Opvallend zijn echter de vele gevonden terpjes op het veen, niet alleen tussen Warstiens en Wartena, 
maar ook rondom en ten noorden van de Grouwster buurtschap Sitebuorren. 
De toenmalige bewoners hadden de voor hun huishouding noodzakelijke veenbrandstof in ieder ge-
val vlak naast de deur. 

Sa rcofaagdeksel 

Bij de restauratie van de hervormde kerk in 
Idaard, in 1982, kwamen merkwaardige vondsten 
aan het licht. De fundering van de 15e eeuwse 
zadeldaktoren bleek te bestaan uit grote brokken 
rode zandsteen, te zamen de restanten vormend 
van een paar 12e eeuwse sarcofagen.  In Friesland 
zijn tientallen gave exemplaren gevonden van 
deze rode of gele zandstenen doodskisten, altijd 
in dorpen waar in de lie of 12e eeuw een 
tufstenen kerkje verrees. De voor die tijd zeer 
kostbare grajkisten kwamen uit het Duitse 
Ben theim en welgestelde Friese boeren zullen ze 
ingevoerd hebben tegelijk met de voor kerkbouw 
benodigde, eveneens uit Duitsland afkomstige, 
tufstenen. 
Ook in Idaard hebben enkele families het zich 
kunnen permitteren een sarcofaag  te kopen en 
deze vele generaties lang als "grafkelder" te 
gebruiken. Ongeveer twee eeuwen later raakten 
sarcofagen weer in onbruik als laatste rustplaats. 
Voor de gegoede burgerij komen dan de houten 
doodskisten weer in zwang. Het is te betreuren 
dat de Idaarder torenbouwers de in de late 
middeleeuwen ouderwets geworden stenen kisten 
en bijbehorende deksels kapot hebben geslagen 
om de stukken te gebruiken voor versteviging van 
de torenfundering. 
Gelukkig is één gaaf sarcofaag-deksel  in zijn 
geheel bewaard gebleven, het heeft  thans, samen 
met andere zandstenen fragmenten, een plaats 
gekregen in de torenvloer van de Idaarder kerk. 
De moeilijk zichtbare versieringen op het deksel 
zijn nauwkeurig weergegeven op bi/gaande 
tekening van Architektenbureau Kijlstra uit 
Beetsterzwaag. 

In Grouw werd in 1956 een eveneens merk -
waardig middeleeuws grafmonument  opgedolven 
ten noorden van het St. Pieter-kerkhof in het 

tuintje van het huis Kerkstr. 46. Het bleek een zogenaamd 'riesterzerkje" te zijn, dat in de 12e 
eeuw het met een kruis versierde hoofdeinde  van een toen nog komplete sarcofaag vormde. Een 
Grouwster priester heeft  er een paar eeuwen later zijn eigen (tweedehandse) grafzerk  van laten 
maken. Het steentje werd opgegraven door J.J. de Wal, die het aan het Gemeentemuseum te Grouw 
heeft geschonken (foto  Rinze Visser). 
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En ze maakten er gebruik van ook, want sporen van deze kleinschalige veenderijen werden in de 

vijftiger jaren teruggevonden bij een gedetailleerd bodemonderzoek voorafgaande aan de ruilver-

kaveling Garijp-Wartena. Het Stiboka-rapport waarin de heren Van der Schans en Vleeshouwer hun 

bevindingen noteerden vermeldt nog meer bodemkundige bijzonderheden: 

"Het gehele klei- en veengebied werd tussen de 3e en Be eeuw na Christus door de zee overspoeld. 

In dit gebied werd overal een betrekkelijk dunne laag zware klei, de zogenaamde knipklei afge-

zet." 
De klei-aanvoer verstopte gaandeweg de oude geulen en dekte de bij de boerderijtjes behorende ver-

veningen en verkavelingssloten toe. 
Zo verdwenen het oppervlakteveen en de bewoningssporen onder de stugge knipklei. Behalve de 

meeste terpen, zij lagen eeuwenlang onbewoond in het verlaten landschap en wachtten rustig de 

Middeleeuwen af. 

Middeleeuwen brachten welvaart 

Toen de zee zich uiteindelijk in de Be eeuw uit Idaarderadeel terugtrok, liet zij een vruchtbaar klei-

gebied achter. 

Dat bleef niet onopgemerkt. Een gestage bevolkingsgroei elders in Friesland zorgde ervoor dat een 

aantal boeren moest uitkijken naar nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf uit te oefenen. In de loop 

der volgende jaren namen zij bezit van de grootste, nog aanwezige terpen in dit gebied en brachten 
het omliggende land in kultuur. 

De vroegmiddeleeuwse verkavelingspatronen kunnen we herkennen op luchtfoto's van Warstiens, 

Warga, ldaard en Grouw. Deze onregelmatige slootsystemen onderscheiden zich duidelijk van de pas 
na het jaar 1000 aangelegde strokenverkaveling. 

Ondertussen was namenlijk het aantal inwoners belangrijk toegenomen en zij zochten uitbreiding 
van hun landbouw- en veeteeltgronden. Uiteindelijk werd het hele landschap opgedeeld en konden 
de dorpsgrenzen bepaald worden. 

Het in die tijd ontstane dorpsbewustzijn, en in groter verband de geboorte van de Grietenij 

Idaarderadeel, zal het mogelijk gemaakt hebben met gezamenlijke krachten een werk te volbrengen 

dat nu nog tastbaar aanwezig is: de Middelzeedijk. Deze dijk was noodzakelijk om de in de 1 l eeuw 

tot zijn grootste omvang uitgegroeide Middelzee in te dammen. 

De toegenomen welvaart is in de dorpen af te lezen aan de tufstenen kerken die er verrezen. Het 

is helaas niet bekend of er eenvoudige, houten voorgangers geweest zijn, wél dat zowel in Grouw, 

Wartena, Warga als Idaard in de 12e eeuw een voor die tijd zeer kostbaar godshuis gebouwd werd. 

Alleen in Grouw is dat nog te zien. De noordmuur van de N.H. kerk aldaar en het halfronde koor 

geven de in die periode gebruikelijke versieringen in tufsteen weer. Van de andere dorpen weten we 

bij toeval dat het uit Duitsland afkomstige, vulkanische gesteente bij de kerkbouw toegepast werd. 

Bij Wartena vernemen wij het dankzij Wumkes Dorpskroniek welke een krantebericht uit het jaar 
1780 afdrukt waarin "400 â 500 ton duifsteen" te koop werd aangeboden. 

Tijdens de restauratie in 1982 van de Idaarder dorpskerk vond men een tuf stenen muurfragment in 

het koorgedeelte. Datzelfde gebeurde een jaar later in Warga waar onder de houten vloer van de 
huidige N.H. kerk ook tuf stenen tevoorschijn kwam. 

Het hervormde kerkgebouw in Roordahuizum bevat in de noordmuur nog grote kloostermoppen in 

13e eeuws metselverband, evenals het muurwerk van de nu opgeknapte Aegumer toren die eenzaam 

achterbleef na afbraak van het kerkgebouw in 1838. 

We herkennen veel tekenen van welstand, zo aan het einde van de 13e eeuw. 
De inwoners van deze grietenij hadden echter op dat moment wel iets anders aan hun hoofd. De 

dorpen van Idaarderadeel maakten zich klaar om, samen met andere grietenijen, de strijd aan te 
binden met het water. Ondertussen namen welgestelde boeren door het bouwen van stinsen hun 

maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan een provinciale burgeroorlog, de strijd tussen 
Schier en Vet. 

Zo zien we, de tijden veranderden weer eens. 


