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De oude toren te Oosterwierum. De afgebroken kerk. 

Oosterwierum, vroeger Aesterwierum genaamd, is een dorp dat in de elfde eeuw 

reeds in de geschiedenis van Friesland wordt genoemd. Het is een klein dorp, 

gelegen in de gemeente Baarderadeel, ten oosten van de spoorlijn welke 

Leeuwarden met Sneek verbindt. Het  tegenwoordige dorp ligt ten zuidoosten van de 

plaats waar het vroeger was gelegen en op de plaats, waar zich thans het dorp 

bevindt, vond men vroeger een onder dit dorp behoorende buurt, welke toen „de 

bruggebuurt" werd genoemd Het voornaamste gebouw van deze buurt was de 

herberg, thans bekend onder de naam „de Dille", welke naam is afgeleid van tille = 

brug. 

 

Als eertijds 's winters de wateren met een ijskorst waren bedekt en 't meerendeel van 

't Friesche volk zich met schaatsenrijden vermaakte, was deze herberg nog een der 

geliefdste rustplaatsen van het Leeuwarder publiek. Dan vond men hier nog de 

muzikant met zijn viool, vergezeld van een compagnon die de dansen aankondigde, 

en menig jong Friesch paar maakte hier dan zijn dansje, zoo nodig met de gladde 

ijzers nog onder de voeten. De plaats van het eertijds op een vrij hooge terp gelegen 

dorp wordt thans alleen nog aangeduid door een overblijfsel van de grootendeels 

afgegraven terp, waarop zich het met iepen en met een ringmuur omgeven kerkhof 

bevindt. Op de westzijde van deze doodenakker verheft zich de eenzame, 

overgebleven toren, waartegen — aan de oostkant — het in 't jaar 1903 afgebroken 
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kerkgebouw was aangebouwd. In de tweede helft van de negentiende eeuw is deze 

terp afgegraven: de zich hierop bevindende gebouwen zijn langzamerhand gesloopt 

en vele zijn weer op gebouwd in de nabijheid van de bovengenoemde buurt. De 

oude buurt maakt thans nog 't voornaamste deel uit van 't tegenwoordige dorp. Door 

de waarde, welke de terpgrond bezat voor de verbetering der minder goede 

landerijen, werden in die dagen vele terpen afgegraven en er werd geen oogenblik 

gedacht aan 't verlies, dat onze provincie leed door de vernietiging van de oude 

karakteristieke schoonheid. 

De thans nog aanwezige toren is, zooals uit een in de zuidelijke gevel ingemetselde 

steen met opschrift blijkt, in het jaar 1589 hersteld. In de loop der jaren is dit opschrift 

op verschillende plaatsen verweerd en bijna onleesbaar geworden. Zeer 

waarschijnlijk luidt dit echter: Anno dûi 1589 is desen Toern gehelick Gereparért 

wesende administrâtoer Doctor Dirck Foegelsangh ende pieter Isches Foegelsang."  

Thans is de toren een vierkant ongeleed baksteen bouwwerk, opgetrokken van gele 

Friesche moppen, metende 30 X 15 X 93. cm, terwijl op verschillende plaatsen het 

materiaal duidelijk wijst op herhaaldelijk uitgevoerde herstellingen. 

In de noordgevel van de toren vindt men beide galmgaten nog gedekt met een 

spitsboog, waarboven zich een nisvormig veld bevindt, dat overkraagd wordt door 

een bootboog. De galmgaten in de andere gevels zijn overdekt door 

halfcirkelvormige bogen, welke in latere tijd in deze vorm zijn vernieuwd, 

vermoedelijk in het jaar 1589 bij de door 't jaartal en opschrift aangeduide herstelling. 

Volgens een zich in het prentenkabinet van het Friesch Museum bevindende 

teekening, in het naar 1722 gemaakt door Jacobus Stellingwerf, was de toren toen 

gedekt door een zadeldak.  

In latere tijd heeft deze zoo juist bij 't landschap passende toren plaats moeten 

maken voor de meer moderne spits, welke Lier zeer laag is en vrij sterk is 

ingesnoerd. Deze verandering dateert volgens een mij indertijd door een oud-

inwoner van dit dorp medegedeeld bericht van omstreeks 1840.  

Inwendig heeft de toren thans een viertal zolders, waarvan de onderste in latere tijd 

is aangebracht. In het oude ondergedeelte vindt men aan de binnenkant muurnissen 

welke met een rondboog zijn overdekt. Deze wijzen op het ontstaan van de toren in 

de dertiende eeuw.  

In de westgevel vindt men een voor de verlichting van deze ruimte aangebrachte 

lichtopening, welke door een spitsboog is overdekt en dus niet direct bij de 

torenbouw hier is aangebracht.  

Op de vierde verdieping bevindt zich in de muur nog een nis welke overdekt is op de 

oudste, meest primitieve wijze, namelijk met een keperboog.  
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De deur in de oostzijde van de toren is aangebracht in de vulling, welke men, na het 

sloopen van het kerkgebouw, heeft aangebracht in de boogopening, welke vroeger 

toegang verleende van de kerk tot de toren. Voor deze ingang ligt thans een 

trapezium-vormige, van roode zandsteen vervaardigde steen, welke aan het 

voeteneinde een gedeelte mist.  

Deze steen, die met een in relief aangebracht lijn-ornament, opgesloten in een rand, 

is versierd, zal eenmaal gediend hebben als deksel op een zandsteenen doodlkist, 

welke het lijk van een priester zal hebben geborgen. Zeer waarschijnlijk lag dit 

vroeger in het kooreinde van het kerkgebouw.  

Op het kerkhof zijn, door de ligging der oude grafsteenen, de afmetingen en het 

grondvlak van het oude kerkgebouw nog duidelijk te herkennen.  

In deze ruimte vindt men nog een twaalftal grafzerken, welke voor het meerendeel 

versierd zijn met wapens der vroeger in de nabijheid gewoond hebbende families. 

O.a. treffen we hierbij aan die van de familie Vogelsang, een geslacht dat hier een 

slot heeft bewoond.  

In de oude toren hing vroeger een klok, welke omstreeks 1912 is overgebracht naar 

ten bij het nieuwe kerkgebouw opgetrokken toren. In 1911 besloten de kerkvoogden 

van dit dorp om de toren te sloopen en van het afbraakmateriaal een nieuwe toren 

voor hun nietswaardig kerkgebouw op te trekken.  

Gelukkig is toen door een gevoerde actie dit plan niet tot uitvoering gekomen; 

verhinderen dat de klok uit deze toren werd verwijderd kon men niet, al werd dit te 

onzaliger ure uitgevoerd plan later ook door velen betreurd. De genoemde klok heeft 

in Gothische letters het volgende opschrift: „Verbum domini manet in eterurn. Jesaie 

- profete XL. Sancts Nicolaus vocor. Ano MCCCCCXXXVII." Vertaald is dit: „Het 

Woord des Heeren blijft in de eeuwigheid. Profeet Jesaja 40. Heilige Nicolaas heet ik. 

In het jaar 1537." 

De kerk was in de katholieke tijd gewijd aan den heiligen Nicolaas en het was een in 

Gothische vorm — van groote, bonte baksteen — opgetrokken gebouw. De 

eenschepige ruimte was aan de oostzijde gesloten door een halve tienhoek.  

Omstreeks 1860 had men aan deze kerk toch vrij belangrijke bedragen besteed voor 

de vernieuwing van het dak en tevens had men tegen de kapspanten een nieuw 

gewelf aangebracht.  

Het in de kerkruimte aanwezige meubi lair was voor het meerendeel van eikenhout 

gemaakt. De preekstoel was met snijwerk versierd, evenals een tweetal overhuifde 

banken welke zich tegen de noordelijke wand bevonden. De eene bevatte enkele 

gesneden en in de heraldische kleuren geschilderde wapens van een lid van het 

geslacht Vogelsang. Het in deze kerk aanwezige orgel was een der oudste van de 

hier in de provincie aanwezige. Thans is dit alles van hier verdwenen en enkele 

restanten zijn nog in de nabijheid te vinden. De oude toren, die voor ongeveer twintig 
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jaar op onvoldoende wijze is hersteld, zal thans, naar ons blad reeds meldde, 

gerestaureerd worden. Uit een geschiedkundig oogpunt is deze restauratie van veel 

belang. De toren zal het nageslacht nog steeds de plaats kunnen aanwijzen waar 

zich eenmaal het oude dorp bevond. 

Talrijke inwoners van onze provincie zullen zich afvragen of in onze economisch 

moeilijke tijden het wel de moeite waard is deze oude steenklomp te bewaren. 

Laat men echter bedenken, dat het cultureel belang en het vreemdelingenbezoek 

aan onze provincie het behoud hiervan zeker wettigen. In onze tijd is bij velen het 

materialistisch standpunt overheerschend en de overblijfselen, welke de vroegere 

grootheid van het Friesehe volk in de voorbijgegane tijd weergeven, worden vaak 

met onvoldoende zorg behandeld. 

De bij dit artikel afgebeelde foto van het vroegere kerkgebouw is in 1902 kort voor de 

afbraak opgenomen in opdracht van het Friesch Genootschap voor Taal- en 

Oudheid- Kunde. Hierdoor is ons tenminste een duidelijk beeld van dit oude 

kerkgebouw bewaard gebleven en het toenmalig bestuur van dat lichaam verdient 

daarvoor alle hulde.  

G. J. VEENSTRA. 

 

Het oude kerkhof te Oosterwierum met zijn merkwaardige toren. 
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