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De Petruskerk te Ureterp
Ureterp is een weg of streekdorp samen met Sêlmien aan de westzijde
en Siegerswoude aan de oostka nt. ln tegenstelling met anderewegdorpen
zoals in croningen ofDrenthe is het echter nietten gevolgevan
de veÍvening ontstaan. De langgerekte vorm is een gevolgvan de ligging op de
dekzandrugtussen de oorspronkelijke Drait (waar nu de Feart listlen
de Boorne, ook wel Koninssdiep senoemd. Deeerste bewoningvond plaats op
deze zandrug ên moet zekerzo'n duizend jaar oud zÍn. Als middelvan bestaan
wàs men ààngewezen op làndbouw en veeteelt.
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De naam Urathorp (oer = boven)vormt sêmen met utrathorp (utere =

buitensteleen namenpaardatdeliggingvantweedorpenten opzichtevande
rivierde Boorne aangeeft: Ureterp en Olterterp. Terp betekent hierdus dorp.
De langg€rektê bebouwingvan Ureterp had te maken met de kavelveÍdeling
van noord naar zuíd. Allegrond was eigendom van de kloosters. De opzeivan

deverdelingwas dat iedere "boer" gelijke kansen kreeg: een deelvan
het hoogveen, een deelvan in cultu ur gebrachte (of nog in cultuur te brengen)
grond en een uitgangvia de heidegebieden naarde graíanden aan het
Ouddiep. Ruim driehondeÍdjaar laterontstond in het hoo8veengebied ten

noorden van het dorp bêwoningdoor het graven van devaartvanuit Drachten.
Zo kwam in ditgebied een nieuw deelvan Ureterptot stand dat ruim een eeuw

lateÍal meerinwoners, (aanvankelijkvooralvêenarbeideÍs,schippeÉen
handelaren), telde dan de oude boerenstreekvan hetdorp.

onder archeologen geniet Ureterp landelijke bekendheid doordat hier in 1943
bij de Prinsendobbe aan de Mouneleanê overblijfselen zÍn g€vondenvan
rendierjagers uit het eind van d€ oude steentijd, plm 10.000 tot 9800 v ChÍ. en
dusvlak na de laêtste tstijd. Op eengebiedvan 85 vierkant€ meteÍ op de
ringwal van de dobbe w€rden 5408 vuurstenen voorwerpen gevonden,
waaÍvan 1360werktuigen zoals krombekstekers en verderafslagen en
kernstukken. Het klimaat moet hiertoen zijn geweest zoals in Lapland en
Noord-Sibêrië nu. De mensen die hier rondzwierven waren aangewezen op wat
het landschap hun bood:alleen de boge zandruggên tussen de riviertjêswaren
begaanbaar. Omdat vergelijkbare overblijfselen zÍn gevonden
bijHamburg staatdeze cultuur bekend als dê Hamburgcultuur.

Bouwgegchiedênis ên exterieuÍ
De Sint Petruskerb die op de dekzandíugten westen van het dorp ligt, werd in
de 13e eeuw gebouwd doorde cisterc!ënzers dievanuit klooster Mariëngaard
bij Hallum op diverse plaatsên in Friesland uithov€n en kerken bouwden.
crote delen van de kerk2ijn, waaíonder de noord- en oostmuur omstreeks

l8OOvernieuwd- De metwaalstenen beklampte noordmuuí bestaat nu uit
brede, door lisenen ges€heiden vakken, elk meteen rondboogvenster. Aan de
westzijde bevindtrich de verdíepte, rondbogige ingang metdubbele deur. ln
de rechte sluiting staat een breed licht spitsboglg venster. Aa n de zuidmuur h
tezien datde kerk is opgetrokken uitvooralgele kloostermoppen. Het
metselwerk taat duidelijk onregelmatigheden in de stenen zíen,2owel in vorm
als kleur. Opverschillende plaatsen groeit hetzilver grijze mos op de oude
stenen die een kleur hebben van chromaatg€el, diep karmunrood, parelgrijs of
groen. Aan deze zuidkant kan men ook hetzeldzame muurvarentje vinden. Aan
deoostelijke kantvan de muur heefteen rondbogige openinggezeten, diê
waarschijnlijk duidt op een hagioscoop. ook zien we hierêen dichtgemetselde
ingang. Sovenin de muur is een geproflleerde stênên gootlijsttêzien die aan de
westzijde eindigt in een nieuwe, klassiek uitziende, kroonlijst.
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Ook de ongelede vierkante toren, gebouwd van vooralrode moppen, dateert
uit de 13e eeuw. Er zitten lichtspleten in het muurwerken bovenin zitaan elke
zijde een rondbogig galmgatenpaar. Detorên/ met zijn dikke muren, is zonder
fundering op zand gebouwd. op hetzadeldak staat êen windwijzer in devorm
van een paard.lnwendig staatdê íngang toi de toren in een spitsboognis,
geflankeerd doortwee rondboognissen. ln dê hoekenvan de benedenruimte
laten muralen en pêndentiefs de restanten van een koepelgewelf zien. Het
tÍaliewerk in de deur naar de benedenruimte herinnêrtons aan dat deze
gêbruildwerd als cachot. ln de 16" êeuw2Ín in detoren twee klokkên
gehangen. ln de 18e eeuw had de toren, volgens dê Drachtster kroniek€h rijver
'Bearn Lap'echter geen klokken:

'Mij dunk het jaar von zes en zestich,
Dot begint bi nij niet bestig.
tk dogt een goed begin te moken,
von de keÍkelijke zooken.

Ikqinq noot Urcterpet ketb
hoten noot het prcdikwek
Doe ik kwom in de ke* gegoon,
Doe wos de pridikdienst gedoon !
Te

Het is ondat olhier geen klokken,
zondogs worden hieÍ getrokkenHet dorp woÍdt UÍeterp Geheeten;
Slegt dat men tijd noch ure weten.
Mijn dunkt voor zeekeí en gewís,
Dat hiet een klok von nooden is-'
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Kbkken en klokkensto€l
Vanwege hetgewi€ht en detrillingen zÍntwee nieuwe klokken in de 1766
gebouwde klokkenstoel geha ngen. Omdat deze klokken in deïweede
Wereldoorlog ,ijn geroofd, zijn ertwee nieuwe in 19218 opgehangen met de
grondtonen resp. fis en gis. Op de kleine klok staat (!eft.| Al moest ons volk in
de ooÍlos vehtoeden - voot vrije Fiezen noqen wij weer luiden'.
De (oude) klokkenstoel kon echter de klokkên nietgoed dragen, zodat er in
1889 een nieuwe is geplaatst. Deze is in 1982 gerestaureeÍd.
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lnwendig is de kerkgedekt meteen vlak houten plafond en de wanden worden
geleed door muurnksen boven elkaar.
De banken zijn in de loop derjaren een aantal keren verplaatst. De
vrouwenbankên zijnvan de linker naarde rechtêr kantvan het schip verplaatst.
De banken van de notabelen staan evenmin op hun oorspronkel;jke plaats-

preektoelmet gêtoogde panele. isvoorzien van fraai
houtsnlwerken stamt uit de 17'eeuw. Detrap en de druppek aan het
De eikenhoutên

klankbord zijn van latere datum. De preekstoel is een aàntal keren verplaatst.
ln 1887 heeft de preekstoelzijn huidige plaatsgekregen. Toen is ook in dê
rechte oostelijke muureen groot (neo sothisch)raam aangebrc€ht.

vloer is grotendeels van hout en ter hoogte van het koor is deze betegeld
met daarin drie grafstenen. De opschriftên vertellen onswelke beroepen de
ov€rleden hadden: kuiper, brouweren bedienaer des goddelyken woords.
Petrus Theodorus crans, was de eerste p.edikantvan dezelfstandige kerkelUke
gemeente van u.eterp/Sie8erswoude.
De

oryel
Het orgelis in 1904gebouwd door Bakker &ïmmenga. Hetorgelkostte F
1600,- en voor het stemmen betaalde meí F 8,- . ln 1980 gerestaureerd door
bovengenoemde orgelbouwer.
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