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NABIJ, IN EN ROND DE KERK Het godshuis

D

e relatie van gelovigen met het godshuis speelt zich in de Middeleeuwen
letterlijk op drie standpunten af: dat van buiten, waar de kerk ver of na-

en zijn
gebruikers

bij kan zijn, dat van binnen, waar de bezoeker deelgenoot wordt van de

ruimte, de inrichting en de liturgie, en dat van de directe omgeving, de ‘hof ’ van
de kerk. Deze drie perspectieven van verblijf en waarneming komen achtereenvolgens aan de orde, waarbij de nadruk ligt op het zintuiglijk ervaringspotentieel
van kerkgebouwen in de middeleeuwse Friese landen voor leken.
nab i j d e k e r k

Een dicht netwerk van parochies
Het meest zichtbare gevolg van de christianisering van de Friese kustgebieden
was de bouw van kerken. Vooral sinds de twaalfde eeuw werd Frisia bij uitstek
een land van kerken, niet alleen omdat ze talrijk, maar in het open landschap ook
zo herkenbaar waren. De sterke toename van het aantal parochies rond en na 1100
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bracht een navenante vermeerdering van het aantal cultusgebouwen met zich
mee. Dit was ook de tijd dat kerkgebouwen een monumentale gedaante kregen,
al was die monumentaliteit een relatief begrip. Maar in een land van eenvoudige
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boerderijen en woonhuizen moet een kloek stenen bedehuis, steeds vaker ook

kige Martinikerk van Bolsward, en de tot brede hallenkerk verbouwde Martinikerk

uitgerust met een toren, een krachtige presentie hebben gehad.

in Groningen. Het ijl oprijzende laatgotische koor van de Groninger Martinikerk

De verdichting van het netwerk van kerspelkerken tussen de elfde en de veer-

voorzien van een kooromgang (1410-1425), heeft een ruimtewerking van kathedrale

tiende eeuw is vaak als een kenmerk van het middeleeuwse Friesland gezien (zie

aspiraties, die op bezoekers die van het Friese platteland kwamen een overweldi-

hoofdstuk 1). Hans Mol berekende dat er rond 1500 in het gebied van de oude Frie-

gende indruk moet hebben gemaakt. De stuwende krachten voor de ambitie in de

se landen, dus tussen het Vlie en de Wezer, ruim 800 parochies bestaan moeten

kerkbouw moeten we in de heersende Friese verhoudingen bij de lokale macht-

hebben. Dat betekent dat ook tal van nederzettingen van hoogstens acht boerde-

hebbers zoeken: dus bij leken.5 Toch hebben slechts weinigen het voorbeeld ge-

rijen over een eigen dorpskerk met een eigen priester beschikten. Vanaf de twaalf-

volgd van Ippo in Larrelt bij Emden, die zich rond 1200 in beeld en tekst prominent

de eeuw vermenigvuldigde het aantal kerken zich nog meer door de stichting van

op het boogveld van het kerkportaal als weldoener liet representeren.6

kloosters, die in de Friese landen ook in relatief groten getale tot stand kwamen.1
Het fijnmazige parochiewezen garandeerde dat vrijwel alle Friezen een directe
binding hadden met hun kerspelkerk, die meestal op lokaal initiatief tot stand ge-

Bozum (Westergo), interieur Maartenskerk.

➤

komen was. Daar konden zij terecht voor de sacramenten en voor een begrafenis
in gewijde aarde. Alleen in de veen- en geestgebieden moesten gelovigen vaak grotere afstanden afleggen om hun kerk te bereiken. De vaste term voor het kerkgebouw in het Oudfriese recht, naast tzerke, is godeshus.2 De vier wegen die volgens
Oudfries recht naar de kerk leidden, moesten ‘open en begaanbaar zijn voor levenden en doden’.3 De kerspellieden waren gehouden de wegen naar de kerk goed te
onderhouden en ervoor te zorgen dat deze zo breed waren dat vier man een dode
naar de kerk konden dragen en een dopeling erheen konden brengen.4 De band
beperkte zich niet tot de lijfelijke aanwezigheid van de gelovigen in het godshuis,
want het kerkgebouw was omgekeerd ook fysiek present in het alledaagse leven
van de omwonenden, thuis en op het land. Zij zagen en hoorden de kerk bij alles
wat ze deden.

Monumentalisering van het kerkgebouw
Op tal van terpen en wierden in de Friese kleigebieden verrezen vanaf de late elfde eeuw kerkgebouwen in uit de Eifel geïmporteerde tufsteen. Soms vervingen
zij een houten voorganger, maar vaker nog zullen zij als gevolg van de genoemde
kerkvermenigvuldiging nieuwe stichtingen geweest zijn. Ondanks de bescheiden
architectuur moeten deze eenbeukige kerken van verre herkenbaar geweest zijn,
door het uitzonderlijke bouwmateriaal, de relatieve grootte ten opzichte van de
andere bebouwing en dikwijls door de hoge ligging op terp of wierde. De oorspronkelijk nog torenloze kerken van Leermens en Kimswerd horen bij de oudste traceerbare voorbeelden (circa 1050-1100).
Toen men vanaf de dertiende eeuw steeds meer in lokale baksteen ging bouwen, bleef het eenbeukige standaardtype bij de kleine plattelandsparochies in
zwang. De laatromaanse kerk van Stedum laat echter zien hoe een rijkere parochie haar kerkgebouw verder monumentaliseerde door de toepassing van een
dwarsschip en een robuuste toren. Ook in de gotiek bleef het standaardtype herkenbaar, nu met grote spitsboogvensters, een veelhoekige koorsluiting en – vooral in Westerlauwers Friesland – een integraal geconcipieerde toren aan de westzijde. In de steden verrezen kerken van pretentieuze proporties, zoals de driebeu-
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Merktekens van het godshuis: torens

dergeschikte ‘toren’. Naar het westen toe verliep de evolutie naar relatief hoge,

De toren was het meest zichtbare onderdeel van een kerkgebouw. Een kerktoren

en in het kerkgebouw geïntegreerde torens steeds sneller, om in Westerlauwers

laat zich niet puur praktisch-functioneel verklaren, hoewel sommige ervan als ver-

Friesland al vroeg tot standaard te worden. Het functionele aspect van de kerkto-

sterking fungeerden en de meeste luidklokken droegen. De kerktoren was primair

ren als drager van klokken versmolt daarbij met de symbolische betekenis. Deze

een wijd en zijd zichtbaar teken van de aanwezigheid van het godshuis en – vol-

laatste moest kennelijk voldoen aan de behoefte van het kerspel aan een herken-

gens het niet helemaal onzinnige cliché – bovendien een wegwijzer naar de hemel.

baar merkteken van geloof, en ongetwijfeld ook aan een uiting van lokale trots.

In de ontwikkeling van de kerkbouw zijn torens echter ‘toegevoegde’ elementen,

Het netwerk van parochiekerken werd nog eens verdicht door de kloosters,
die in de kleigebieden zodanig verbreid waren dat de meeste bewoners wel een

te zien. Het lijkt erop dat ten oosten van de Eems een vroege fase het langst door-

klooster in hun omgeving hadden. De prominente abdijen van de oudere orden

leefde, met torenloze eenbeukige kerken en een latere, losstaande, in hoogte on-

op het platteland hadden grootscheepse kerkgebouwen, in de dertiende eeuw
➤
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en dat is in de uiteenlopende bouwtradities van het middeleeuwse Friesland goed

Jorwert (Westergo), exterieur Redbadkerk.

Stedum (Fivelgo), exterieur Bartholomeuskerk.
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vaak drieschepig en met een transept (dwarsbeuk) uitgebouwd, en tot aanzien-

of drie klokken was een gedifferentieerd gebruik mogelijk al naar gelang het karak-

lijke hoogte oprijzend. Hoewel hier doorgaans de monumentale toren ontbrak,

ter van de gelegenheid. In Zandeweer is uitzonderingsgewijs een middeleeuws

waren de kloosters van verre zichtbaar, met de conventsvleugels en bijgebouwen

klokkenpaar bewaard dat in één keer gegoten is, door Henrick Kokenbacker in

oprijzend als spirituele burchten in het vlakke land.

1467. De grote klok heet Maria, de kleinere Katerina. Ze zijn beide met een keur van
heiligen versierd, waaronder in het groot de naamgeefsters. Met ‘mijn stem is de

Waarschijnlijk is het zadeldak de gangbare afdekking geweest van de oudere
torens in de Friese landen. Daardoor hield het profiel van de toren iets aards. Het

stem des levens, ik roep jullie op naar de heilige geheimen te komen’ verklaart

verwijzende karakter van de toren komt wellicht sterker tot uitdrukking in een

één van de opschriften de hoofdfunctie van de kerkklok. Naast de oproep voor de

spitse bekroning, die in de dertiende eeuw soms al werd toegepast, bijvoorbeeld

– frequente – eredienst markeerden de klokken belangrijke momenten in het pu-

in de stenen spits van Schildwolde. Zo’n steil hemelwaarts oprijzende toren was

blieke en persoonlijke leven, zoals rechtszittingen en bruiloften, deden zij uitge-

in de rurale bouwtradities van de regio iets buitengewoons en benadrukte het

leide aan de doden, waarschuwden zij voor onraad en bezworen zij op magische

onderscheid tussen de opstallen voor het alledaagse leven en het sacrale kerkge-

wijze gevaren.9 Sommige opschriften vermelden deze functies uitdrukkelijk, bij-

bouw. Het is opmerkelijk dat in de Friese landen het zadeldak zo lang standhield,

voorbeeld in Akmarijp (1527): ‘Salvator heet ik, de levenden roep ik, de doden be-

ook toen elders spitse torens al de overhand hadden gekregen. Zelfs prestigieuze

schrei ik, hagel en donder breek ik’. Tenslotte gaf het klokgelui ritme aan de tijd

laatmiddeleeuwse kerken als de Martini in Bolsward kregen een zadeldaktoren,

door op de drie keerpunten van de dag te klinken met een oproep tot het Angelus-

die overigens door omvang en hoogte onderscheidend genoeg zal zijn geweest.

gebed. Met hun verreikende klank en hun gedifferentieerde gebruik waren de klok-

Misschien speelde hier een vorm van conservatisme een rol, die uiteindelijk de za-

ken de stem van de kerk, die zich vanuit de toren, of vanuit het klokhuis in de wijde

deldaktoren tot een typisch Fries verschijnsel leek te maken. Torens waren waar-

omgeving kon verspreiden.

schijnlijk altijd al een icoon van lokale identiteit geweest, en konden op den duur

De parochiekerk was dus dominant aanwezig in het dagelijks leven van de mid-

ook dragers van ‘nationale’ eigenheid worden.

deleeuwse Friezen, ook wanneer zij niet in de kerk waren. Het land was bezaaid
met markante kerkgebouwen en torens, waarbij op het eind van de Middeleeuwen

Stemmen van het godshuis: klokken

zadeldaken en ranke spitsen elkaar in evenwicht hielden. Veelvuldig klonk vanuit

Evenals torens zullen luidklokken in randgebieden als de Friese kustlanden met

deze torens de stem van de klokken. De kerk was altijd nabij, zichtbaar en hoor-

enige vertraging zijn doorgedrongen, maar in de dertiende eeuw hoorden zowel

baar.

torens als klokken er tot de vaste onderdelen van de kerkbouw. In sommige delen
in de kerk

van Frisia lijken klokken er eerder te zijn geweest dan torens, en werden voor de
klokken speciale klokhuizen gebouwd. De oudste bewaarde bronzen klokken in

Kerkgang

de Friese landen dateren uit de dertiende eeuw, maar deze zijn qua profiel, klank
en vormgeving al zo ontwikkeld, dat er een langdurige traditie achter moet liggen.7

Niet alle gamegen [parochianen] zullen even vaak hun kerspelkerk bezocht hebben,

Menige middeleeuwse klok heeft een gewicht van meer dan 700 kilo, waardoor de

maar voor allen stond zij in het centrum van hun leven. De hoofdmomenten van

klank bij het ‘vliegend’ luiden vanuit een toren tot grote afstand te horen kon zijn.

doop en dood eisten voor de christelijke middeleeuwer een gang naar de kerk,

Eén van de zwaarste is de Maria-klok in Loppersum uit 1397 van gieter Albertus,

evenals de paas- en zondagsplicht. Een hoge boete stond op het blokkeren van de

2250 kilo wegend. Gezien het relatief grote aantal bewaarde middeleeuwse klok-

weg aan hen die een kind ter doop naar de kerk wilden brengen.10 Het seendrecht

ken en de talrijke overgeleverde namen van klokgieters die tussen Bremen en Har-

stelde de ‘vrije Fries’ een boete in het vooruitzicht voor het niet bezoeken van de

lingen actief geweest zijn, mag van een hoogstaande klokkencultuur in de regio

zondagse dienst.11 Een wettig huwelijk tussen vrije Friezen moest ten overstaan

gesproken worden. Voor zover de opschriften er iets over zeggen, is de meerder-

van de dorpsgemeenschap gesloten worden.12 De bruid werd met hoorngeschal,
vreugdevuur en toejuichingen van de bewoners binnengehaald, waarna het hele

De namen van de curatus (pastoor) en eventueel de kerkvoogden worden dan ge-

Zuurdijk (Hunsingo), parochiekerk (patroon onbekend),

dorp het feestmaal genoot. Na de bruidsnacht trokken de echtelieden naar de kerk,

noemd, of de formule: ‘Maria ben ick gheheten / dat kerspel to der Pasen hebben

klok gegoten door Herman in 1482. Detail van het rand-

waar de koster de klok luidde en de priester hen naar binnen leidde. Het bruids-

my laten geten’ (Paesens 1507, vergelijkbaar Zuurdijk 1482). Slechts in enkele ge-

schrift ANNO DNI MCCCCLXXXII. MARIA BIN ICK GHEHETEN.

paar woonde de mis bij, deed gaven aan het altaar en bevestigde het huwelijk ten

vallen profileren individuele leken zich als schenkers, zoals hoofdeling Wibrand

KERSPEL TO SURDIKE LEITE MI GETE[N]. In het bovenste

overstaan van de priester en getuigen.

Roorda en echtgenote in Genum (1490).8

randschrift staan de namen van de pastoor, de kerkvoog-

In tal van dorpen in de kleigebieden bood de toren plaats aan een tweetal klokken; de grotere kerken hadden er meer, zoals een driegelui in Ferwerd. Met twee
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heid van de kostbare bronzen klokken door de kerspelgemeenschap gefinancierd.
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In de eenvoudigste dorpskerk zal elke dag tenminste één mis gelezen of gezon-

den en de gieter; in de band met randschriften de beel-

gen zijn. Was aan de kerk behalve de pastoor ook een vicaris voor een speciale al-

tenissen van negen apostelen met hun attributen.

taarstichting verbonden, dan zullen meer missen hebben plaatsgevonden. Zo on-
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schillende kerken. In de stadskerken, vaak met grotere aantallen vicarissen, vond

Vanouds was het gebruik dat de gelovigen stonden tijdens de liturgie, als houding

de liturgie frequenter plaats, en zullen naast missen ook getijden zijn uitgevoerd.

van eerbied. Voor degenen die moeilijk konden staan, of voor een rustpunt tijdens

Het intensiefst was uiteraard de dagelijkse liturgie in de kloosterkerken, waarbij

lange preken, hadden sommige kerken muurbanken.22 In de late Middeleeuwen

ook geregeld omwonenden aanwezig geweest zullen zijn. Kloosterkerken waren

moeten houten banken met zitplaatsen voor de meeste kerkgangers in de Friese

geliefde locaties voor stichtingen van particulieren, omdat men hier de hoogste

landen echter al gebruikelijk geweest zijn, zodat ze bij de invoering van de Reforma-

garantie verwachtte van de gebeden voor het zielenheil van overleden stichters.13

tie tot de standaardinrichting van de kerk behoorden.23 De elite creëerde aparte

Tenslotte zorgden op verschillende plaatsen de devote broederschappen voor in-

banken voor zichzelf. Zo had de bewoner van de Tammingaborg in Hornhuizen in

tensivering van het kerkbezoek (zie hoofdstuk 4).

1416 recht op zijn eigen plaats in de kerk.24

Ook voor niet-strikt religieuze redenen kwamen de omwonenden in de kerk.

Vele kerken hadden een speciale faciliteit voor de gelovigen die om de een of

De kerk was een door het recht beschermde plaats. Het breken van haar immuni-

andere reden tijdelijk geen toegang hadden tot het interieur van het kerkgebouw,

teit gold als heiligschennis.14 Kerken konden dienen als toevluchtsoord. Enerzijds

bijvoorbeeld omdat zij vanwege een boeteprocedure ‘buiten de kerk moeten

in de vorm van het officiële asielrecht, anderzijds ook met defensieve overwegin-

staan’.25 Het Oudfriese recht bepaalde voor een doodslager van zijn eigen familie-

gen, soms gefaciliteerd door het versterkte karakter van de toren. In een kroniek

leden zelfs: ‘nooit meer mag hij in een godshuis zijn met andere christenen, ten-

als die van Worp Tyaerda van Thabor komen diverse episoden voor van dorpsbe-

zij hij achter de deur gaat staan en om de hostie vraagt in zijn schuilhoek.’26 Deze

woners die zich in hun kerktoren in veiligheid brengen als er gevaar dreigde, wat

buitengeslotenen, ook besmettelijke zieken, konden via een laag venster in de zij-

in de vetemaatschappij van de late vijftiende eeuw herhaaldelijk het geval was.15

muur van de kerk een blik werpen in de altaarruimte (zie ook hoofdstuk 4).27 On-

Ook in de rechtspraak was de kerk een centrale locatie. Zo bleven de oude moe-

der andere in Ezinge en Leermens zijn deze vensters voorzien van een knielbank.

derkerken van de vele later afgesplitste parochies fungeren als seendkerken, waar
op gezette tijden de kerkelijke rechtspraak namens de bisschop plaatsvond.16
In alle kerken waar kinderen gedoopt en doden begraven werden, konden ook

Het brandpunt van elk middeleeuws kerkinterieur was het altaar. In de Friese
kerken stond het op zeer korte afstand van de oostelijke afsluiting, of dat nu een
halfronde apsis, een rechte wand of een veelhoekige koorsluiting was. Hier cele-

seendrecht-procedures gehouden worden, waaronder, tot in de veertiende eeuw,

breerde de priester de eucharistie, met zijn gezicht volgens de aloude traditie naar

godsoordelen.17 Iemand kon zijn onschuld bewijzen door een vuurproef, bijvoor-

het oosten. De mis speelde zich dus op het eindpunt van de lengteas van het kerk-

beeld door over verhitte ploegscharen te lopen of een verhit stuk ijzer van de doop-

interieur af, afhankelijk van de afmetingen van het gebouw op grotere of kleinere

vont naar het altaar te dragen, dat wil zeggen over de hele lengte van de kerk.18

afstand van de gelovigen. De centrale betekenis van het altaar wordt ook duidelijk

Daarnaast had ook het lokale bestuur een podium in de kerk. In Bolsward stonden

uit wetten die voor het ontwijden van de hoogste van de drie altaartreden – die

bij beraad tussen de burgers en het stadsbestuur de ‘heren van de stad’ in het koor

‘waar de priester op staat’ – een extra hoog vredegeld bepalen ‘omdat het altaar

van de Martinikerk, dat doorgaans aan de clerus was voorbehouden.19 Kerken wa-

alle eer wel waardig is: het is het hart van het godshuis’.28

ren bij uitstek de locaties vanwaar officiële afkondigingen een optimale verspreiding konden krijgen. Zo werd de vrede met de graaf van Holland in 1348 in alle ker-

In of onder de natuurstenen dekplaat van het altaar, de mensa, bevonden zich de
relieken. Tamelijk veel mensae zijn bewaard, omdat ze in de protestantse tijd als

ken van Westergo en Oostergo bekend gemaakt.20 Maar ook alledaagse zaken als

vloerplaat bij de deur hergebruikt zijn, zoals in Langezwaag en Saaksum: een de-

de verkoop van land kondigde men af ‘oer de tsjerke’, het liefst ’s zondags in de

monstratieve ontheiliging van een element dat ooit alleen door de priester mocht

druk bezochte hoogmis.21

worden aangeraakt.29 Het meest in het oog springende deel van het altaar was

De meeste middeleeuwse kerken in de Friese gebieden hadden de hoofdin-
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echter de opstand die boven de mensa stond en rijk met Bijbelse scènes en heiligen

gangen voor de kerkgangers in het westelijke deel van de zijmuren. Volgens een

was versierd. In het Lutherse deel van Oost-Friesland zijn nog laatmiddeleeuwse

aloude christelijke traditie kwamen de vrouwen binnen aan de noordkant, de

altaarretabels ter plekke bewaard gebleven, die een indruk geven van het visuele

mannen aan de zuidkant. In hoeverre in de kleine dorpskerken de scheiding der

brandpunt van menig Fries kerkinterieur.30 In de late Middeleeuwen was de Krui-

geslachten kon worden gehandhaafd als de gelovigen eenmaal binnen waren, is

siging van Christus vaak het centrale beeldthema. Volgens de Croniicke ende waar-

de vraag. In ieder geval stonden mannen en vrouwen daar in de liturgie dicht bij

achtige Beschrijvinge van Vrieslant van Andreas Cornelius uit 1597 stond in de abdij-

elkaar in elkaars gezichtsveld. Volgens de kerkelijke wetgeving moest er een dui-

kerk van Dokkum ‘op ’t hoge altaar een zeer schone tafel van de passie onzes Hee-

delijke afscheiding zijn tussen het deel van de kerk waar zich de leken ophielden

ren’.31 Als het om een rijk, bont gekleurd en met bladgoud bewerkt retabel ging,

en de altaarruimte of het presbyterium. Grofweg was het westelijk deel van de

kreeg het altaar een bijna theatrale dimensie, die zijn doel om ontzag en eerbied

kerk bestemd voor de leken.

bij de kerkgangers te bewerkstelligen niet gemist zal hebben.
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derhield het Ommelander hoofdelingengeslacht Van Ewsum tien vicarieën in ver-

Ezinge (Hunsingo), Petruskerk, laag venster met knielbank
in de noordelijke buitenmuur.
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letterlijke en visuele barrière te vormen. Het effect voor de gelovigen was para-

Toch was het altaar voor de gelovigen niet onbeperkt te zien. Kerken hadden
altijd al een afscheiding gehad tussen het lekendeel en de altaarruimte, het pres-

doxaal: juist door afgrenzing en verhulling werkten de openingen met het door-

byterium. Mede onder invloed van de kloosters kwam het in de loop van de Middel-

zicht op het altaar als geregisseerde onthulling. Dit zal vooral sinds de opkomst

eeuwen tot een sterkere vorm van separatie, zoals nog te zien is in de klooster-

van de elevatie in de mis en de sacramentscultus in de dertiende eeuw het geval

kerk van Ter Apel. De koorafscheidingen bestonden in vele varianten, van een sim-

geweest zijn. De gelovigen beseften dat het een voorrecht was een blik op te van-

pele muur met boogopening in het midden (Leegkerk) en een houten hekwerk met

gen van de opheffing van hostie en kelk op het heiligste moment van de als geloofs-

beweegbare deuren (bijvoorbeeld in Marsum Gr. en Workum) tot driedimensionale

mysterie opgevatte eucharistie. In menige kerk zal het niet gemakkelijk geweest

doksalen, bestaande uit muren en/of arcaden die aan de bovenzijde waren afge-

zijn voor een grote groep kerkgangers om de elevatie met eigen ogen te zien, maar

dekt door een begaanbare galerij (Krewerd, Oosterend/Easterein en meerdere

belgerinkel bewerkstelligde in ieder geval akoestische deelname.33 Buiten de kerk

doksalen – Lettner in het Duits – in Oost-Friesland).32 In alle gevallen benadrukte

zorgde de torenklok ervoor dat ook niet-aanwezigen de transsubstantiatie konden
➤

de afscheiding de sacraliteit van het oostelijk deel van de kerkruimte, door een

Schortens (Östringen), Sint-Stefanuskerk, doksaal met

gedenken.
Als het ware ter compensatie voor het verlies aan zicht op het centrale liturgisch
gebeuren, konden de gelovigen zich richten op de zijaltaren en op een beeldpro-

➤

zicht op altaar en altaarretabel.

Doopvont uit de Johanneskerk in Wier (Westergo), met
reliëf van priester bij een doopvont, circa 1520.

gramma aan de schipzijde van de koorafscheiding. Vele, zelfs kleinere kerken hadden zijaltaren.34 Deze waren bestemd voor de bijzondere verering van een heilige
of voor de memorie van een stichter. Zij stonden onder het doksaal of elders in het
lekendeel van de kerk, met het Maria-altaar aan de noordelijke, dat wil zeggen de
vrouwen-zijde. Zelden hebben zij de Reformatie overleefd, maar in vele kerken getuigen muurnissen nog van hun aanwezigheid, bijvoorbeeld in Holwierde en Zeerijp. De Martinikerk in Groningen had er meer dan twintig, de Nicolaikerk in Appingedam acht. In zekere zin waren de zijaltaren ‘volksaltaren’, waaraan de mis van
zeer nabij kon worden meegemaakt. Ze werden doorgaans gesticht, van liturgische
voorwerpen voorzien en onderhouden door families en gilden, waarmee vele kerkgangers bindingen hadden.
De schipzijde van de koorafscheiding had vaak ook het karakter van een beeldwand, die de gelovigen de gelegenheid tot visuele contemplatie bood. Het doksaal
van Leermens was al in de dertiende eeuw beschilderd met een Passie-cyclus.35 De
balustraden van de Oostfriese doksalen waren vaak met de figuren van de twaalf
apostelen getooid. Vermoedelijk was een doksaal in de stad Groningen de oorspronkelijke locatie van een zandstenen beeldje van Johannes de Evangelist en
Apostel, dat in 1990 in de Groninger binnenstad werd opgegraven.36 Als blikvanger
fungeerde vaak een groot crucifix, dat op de afscheiding kon staan of los daarvan
in de koorboog kon hangen.37 In de late Middeleeuwen was er vaak sprake van een
Calvariegroep, met Maria en Johannes terzijde van het kruis.38 Een van de weinige
bewaarde voorbeelden in de Friese gebieden bevindt zich in het Oostfriese Middels, waar de beelden op een (moderne) balk in de koorboog staan (circa 1480).39
De aanzienlijke Salvius Poppinga uit Dronrijp bepaalde in zijn testament van 1543
dat hij op een prominente plek in de grote gotische dorpskerk begraven wilde worden: ‘voor aen die trappen voor dat heylige Crus’, dat wil zeggen voor de treden
naar het koor waar zich het grote kruisbeeld bevond.40
Stond het hoofdaltaar relatief ver van de kerkgangers verwijderd, in het lekendeel van de kerk bevond zich een ander essentieel attribuut van de sacramentsbediening in elke parochiekerk: de doopvont. Het was een oud gebruik dat het
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sacrament van de initiatie werd toegediend in de ingangszone van de kerk. In de

lovigen niet meer elkaar, maar in plaats daarvan het osculatorium, dat na gekust

Friese gebieden zijn diverse sporen gevonden van een opstelling in het westelijke

te zijn door de priester werd doorgegeven onder de gelovigen. Iemand die onder

deel van het schip, meestal in de lengteas van de kerk.41 Zoals de dopeling de drem-

boete-restricties stond, mocht ‘de pas niet beroeren zoals de andere mensen’.51

pel naar het heil overging, zo werd elke gelovige bij het overgaan van de drempel

Het moment bij uitstek waarin de gelovigen tijdens de liturgie direct werden

van de kerk herinnerd aan dat beginmoment.42 Er zijn genoeg middeleeuwse doop-

aangesproken, was de preek. Een sermoen (preek) in de volkstaal werd idealiter

vonten uit de Friese landen bewaard om te getuigen dat de doopvont opvallend

op elke zon- of feestdag tijdens of voor de hoogmis gehouden.52 Zelfs de geleerde

aanwezig moet zijn geweest in het lekendeel van de kerk.43 Archeologische sporen

abt Jarich van Mariëngaarde (1238-1240) hield in zijn kloosterkerk speciaal preken

vanaf de twaalfde eeuw wijzen erop dat zij vaak op sokkels van meerdere treden

voor het gewone volk.53 In Friesland duurden de preken in de zestiende eeuw

stonden. Elke kerkganger kon de vonten met hun versieringen van dichtbij zien en

doorgaans een half uur, wat als bijzonder kort werd beschouwd. Bij gelegenheid

aanraken. In Eenrum staat een basaltstenen exemplaar, misschien nog van voor

was de preek een instructie in de geloofs- en zedenleer met het karakter van een

1100, met een kuip die zo diep is dat kinderen er in ondergedompeld konden wor-

catechisatie. De priester verliet de altaarruimte en begaf zich tussen de gelovigen

den. Diverse bronzen vonten van de succesvolle klokkengieters zijn nog ten oosten

door naar een spreekgestoelte in het schip. Een vaste kansel voor dit doel deed

van de Eems bewaard. Een laat stenen voorbeeld is de kleine doopvont uit Wier

waarschijnlijk pas in de vijftiende eeuw breed zijn intrede in de Friese kerken.54

(Westergo), die rijk gebeeldhouwd is en vier scènes met de doop en de reiniging

Ze stonden op een zo klein mogelijke gehoorafstand van de kerkgangers. In de

door water als thema heeft.44

eenbeukige dorpskerken waren zij bevestigd aan de zijmuur van het schip, zoals

Voor het boetesacrament bestonden in de Middeleeuwen nog geen speciale
meubels. Ergens in een stille hoek knielde de gelovige voor de zittende priester om
zijn zonden te biechten en vergeving te ontvangen. Bij het beleg van de kerk van

de afkondigingen van de wereldlijke autoriteiten zijn gedaan.
Actieve deelname van de gelovigen werd verwacht aan de processies of om-

Folsgare in 1498 kwam een bejaarde man om het leven die juist voor de priester

gangen, die geregeld werden gehouden. Sacramentsprocessies moeten overal

geknield aan het biechten was.45

gebruikelijk zijn geweest, minstens op Sacramentsdag (de tweede donderdag na

Participatie in de liturgie

Pinksteren).55 Soms was een aansporing tot deelname nodig. In 1506 bepaalde
de raad van de stad Sneek dat de ambtman met de rechters en raadslieden op

De Latijnse mis in haar middeleeuwse vorm was niet gericht op een actieve deel-

Sacramentsdag en op alle hoogtijdagen als men gewoon was ‘dat heilige waerdi-

name van de gelovigen aan tekst en handeling. Het ging om de aanwezigheid bij

ge sacrament om die stat off om dat kerckhoff [te] dragen’, verplicht waren ‘mede

het mysterie van het altaar. Deze liet veel ruimte aan de eigen beleving, die door

affter dat heilige sacrament in die processie [te] volgen by een pena van een min-

sommigen gevuld zal zijn met privégebeden uit gebedenboeken (zie hoofdstukken

gelen wyn.’56 Halverwege de zestiende eeuw moest in Leeuwarden de rector van

8, 9 en 10). Slechts op enkele momenten van de eucharistie werd de directe aan-

de school uitdrukkelijk worden opgeroepen de scholieren te laten meelopen in de

dacht van de gelovigen gevraagd. De elevatie is al genoemd. De communie lijkt

plechtige processies.57 Het ging dus om processies met de geconsacreerde hostie

dat in veel mindere mate te zijn geweest.

vanuit de kerk rondom de stad of om het kerkhof. De route werd voor die gelegen-

In de latere Middeleeuwen gingen de gelovigen uit twijfel over een voldoende

heden versierd. Toen de Snekers hun held Bocke Harinxma terug van het slagveld

‘goede staat van genade en verlangen’ slechts enkele keren per jaar daadwerkelijk

weer binnen de stad haalden, werd het Sacrament door de met boomtakken op-

naar de communie om de geconsacreerde hostie te ontvangen.46 In Warga was

gesmukte straten van de stad gedragen.58

sprake van een algemene communie op drie hoogtijdagen per jaar. De geleerde
leek Wessel Gansfort bepleitte niet als enige in zijn tijd de ‘geestelijke communie’

Memorie

als het betere alternatief.47 Het was zelfs niet nodig de hostie te zien tijdens de

De gemeenschap der gelovigen bestond niet alleen uit de levende kerkgangers,

elevatie, want voor de veelvuldige geestelijke communie was het zuivere geloof,

maar ook uit de gestorven voorouders. Diegenen die over voldoende status en

komend vanuit het hart, voldoende. In geval van nood, zoals bij stervensgevaar,

middelen beschikten, lieten zich bij voorkeur in het kerkinterieur begraven. Wytz

was de priester echter gehouden zijn gelovigen de hostie te brengen.48

Aebyngha uit Blija bepaalt in haar testament van 1540: ‘Ten eersten zoe bevele ick

Het zogenaamde paxtafeltje, meestal een metalen bordje met handvat, gesierd

62

de in baksteen gemetselde preekstoel van Fransum (circa 1500). Hier zullen ook

Godt almachtich myn ziele, die nae zyn godtlyck beelde gescapen is, myn lichaem

met een Christussymbool of een Bijbels tafereel, was ook in de Friese landen in

te rusten by Sinte Nicolaes [de patroonheilige van de kerk van Blija], waer dattet

gebruik. Een ‘silver paes’ wordt bijvoorbeeld vermeld in een kerkinventaris van

Adzert, myn man, dan gelieven zal, op een gewyde plaetse.’59 Tal van zerken getui-

Grouw.49 Het was vanaf de dertiende eeuw in zwang gekomen als substituut voor

gen van de hiërarchie van de doden, naar locatie in de kerkruimte en naar uitvoe-

de vredeskus tijdens de mis.50 Om ongeregeldheden te voorkomen, kusten de ge-

ring van de gedenksteen. Het merendeel van de bewaarde exemplaren dateert
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uit de zestiende eeuw, maar een vroeg voorbeeld is de zandstenen figuurzerk in

taar aan. In de jaren erna werd deze hostie met pauselijke aflaten aan bezoekers

Holwierde uit de tijd rond 1200. Hierop is een vrouw in gebedshouding afgebeeld,

getoond.66

die door een man wordt omarmd.60 Het zou een ongewone voorstelling van een

Steeds vaker werden de geconsacreerde hosties bewaard op een vaste, en voor

echtpaar in een dubbelgraf kunnen zijn. Boven de beide figuren zijn twee engelen

aanbidding geënsceneerde locatie in het kerkinterieur. Tal van Friese kerken heb-

te zien die een miniatuur-persoon in een doek dragen: een verwijzing naar de op-

ben nog sporen van een laatmiddeleeuws sacramentshuis of tabernakel, door-

neming van de ziel van de overledene in de hemel, die in deze vorm ook op een

gaans aan de noordzijde van het hoofdaltaar.67 Meestal werden hier hosties voor

zerk in Ditzum, Reiderland, voorkomt. In de vloer van de kerk in Rinsumageest lag

de zieken, een grote hostie voor zegeningen en processies en de heilige oliën op-

de grafzerk van Eppo van Tjaerda, overleden in 1341, met een inscriptie die uitgaat

geborgen.68 De resten van een natuurstenen muurnis, zoals in Westeremden en

van de vanzelfsprekende band tussen levenden en gestorvenen: ‘Hier in de aarde

Opwierde, wijzen op een houten buitendeurtje en daarachter een transparant me-

is de dierbare jongeling Eppo. Hij deed zijn verwanten goed met zijn woorden, zo-

talen deurtje voor zicht naar binnen.69 Min of meer vrijstaande sacramentstorens

als hij goed kon. Dus jij die hier voorbijgaat, [bid dat] de hemel [zijn deel zij].’61

met rijk gotisch lofwerk verschijnen tegen 1500, bijvoorbeeld in Arle en Tettens.70
De vraag is in hoeverre deze nadruk op de sacrale conservering van het Heilig Sa-

De steen en het graf in de kerk garandeerden de symbolische deelname van de
overledenen aan de liturgie van de levenden, maar herinnerden de laatsten ook

crament tot een populaire cultus geleid heeft. Feit is, dat het tabernakel zich meest-

aan hun plicht te bidden voor het zielenheil van de doden. Uit de bewaarde laat-

al diep in het priesterkoor bevond. Toch stond boven het sacramentskastje in het

middeleeuwse testamenten blijkt hoezeer mensen bij leven bezig waren zich te

Oostfriese Strackholt een tekst die zich direct tot de gelovige wendde: ‘Hier ligt ver-

verzekeren van een optimale zorg voor hun zielenheil, liefst door gedachtenis (me-

borgen het lichaam dat uit de maagd geboren is. Als gij dus hier voorbijgaat [doe

moria) in de liturgie (zie kaders ‘Levenden herdenken doden’ op p. 76 en ‘Een voor-

dit] buigend in verering. Neig ook het hoofd, [want] hier rust het medicijn van de

beeld van herdenken’ op p. 80). Elke gelovige had recht op gedachtenismissen na

wereld’.71 Friese wetten stelden een extra hoge boete voor het aanvallen van een

zijn dood,62 maar wie het zich kon veroorloven wilde hier graag iets aan toevoe-

persoon terwijl die in de kerk ‘tifara tha heligha (voor het Allerheiligste Sacrament)

gen. Dat kon door het verwerven van een geprivilegieerde ‘legerstede’ (graflocatie),

staat en zijn gebed verricht’.72 In de Ludgerikerk van Norden staat het monumen-

door de investering in memoriemissen en eventueel zelfs in een apart altaar voor

tale torentabernakel in een arcade naar de kooromgang. Deze dispositie gaf de

dat doel. Douwe Harinxma bepaalde zijn legerstede in de ‘greate tierke’ van het

gelovigen de mogelijkheid het sacramentshuis aan de achterkant te naderen, wat

klooster Thabor bij Sneek voor het Sint-Anna-altaar, terwijl vicaris heer Foppe van

ook in de stad-Groninger kerken met kooromgang, de abdijkerk van Aduard en

de kerk in Tzummarum koos voor het Sint-Catharina-altaar ‘tomidde in die kercke’.63

de Martinikerk in Franeker het geval geweest kan zijn.
Het kwam vaak voor dat leken olie en lampen schonken voor een permanent

Vele zijaltaren waren een vrucht van de ‘optelvroomheid’ van de gelovigen in hun
verlangen om door dodenmissen de verlossing uit het vagevuur te bespoedigen.

licht bij het Heilig Sacrament, bijvoorbeeld in het klooster Thabor in 1456. Zo be-

Zo stichtte de Groninger burger Harman Hopper in 1475 een altaar onder het orgel

schikte Wiba Thierxma uit Broek bij Joure in 1456 voor het klooster Thabor: ‘dattet

– waarschijnlijk in het transept – van de Onze Lieve Vrouwe Der Aa-kerk in Gronin-

vors. convent eene lampe holde voer dat Hilighe Sacrament, durende ynt ewige’.73

gen, met een omvangrijke regeling voor missen en getijden, uit te voeren door een

In Groningen zorgde het brouwersgilde voor een eeuwig licht bij het Heilig Sacra-

speciaal aangestelde vicaris. ‘Ende in allen myssen sal he bydden vor my, Harman

ment in zowel de Martini- als de Der Aa-kerk.74 Ook is er in sommige kerken – bij-

Hopper, ende voer myne salige huesvrouwe, Lamme Huynge, ende voer alle onser

voorbeeld in Bolsward en Franeker – sprake van een altaar van het Heilig Sacra-

beyder vrende [vrienden; verwanten] ende vor alle kersten zelen.’64

ment, waar leken speciale schenkingen aan deden.75 De meeste kerken beschikten
over een monstrans, doorgaans een kostbaar object waarin de geconsacreerde

Objecten van cultus

hostie ter aanbidding voor de gelovigen ‘tentoongesteld’ kon worden bij speciale

De cultuspraktijk in een middeleeuwse kerk beperkte zich niet tot de eredienst,

gelegenheden of bij processies.76 Een gotische torenmonstrans uit het Oostfriese

maar was in ruime mate mede gericht op objecten die ook buiten de uren van de

Campen was blijkens het inschrift in 1523 gemaakt in opdracht van de hoofdeling

liturgie aanbidding en verering opriepen. De opkomst van de Sacramentscultus

Victor Friso, de cureet (pastoor) en de kerkvoogd.77 De staatsman en rechtsgeleer-

vanaf de dertiende eeuw bracht met zich mee dat het sacrament van de eucharis-

de Viglius van Aytta, die vanuit Brussel steeds de relatie met zijn geboortegrond

tie niet alleen tijdens de mis, maar ook daarbuiten permanent in de kerk aanwezig

koesterde, schonk de parochiekerk in Swichum in 1561 een monstrans, met daar-

was. Ook in de Friese landen vonden in de vijftiende eeuw diverse hostiewonderen

op onder andere de beeldjes van de kerkpatronen Nicolaas en Catharina.78

plaats, die trouwens soms nodig waren om de twijfels die bij velen leefden over
Schraard troffen de pastoor en de vicaris rond 1410 een hostie bloedend op het al-
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Holwierde (Fivelgo), Stefanuskerk, grafzerk met figuren

bij vechtpartijen, grote gevolgen kon hebben. Toen huursoldaten in 1496 de kerk

van vrouw en man, circa 1200.

van Ypecolsga afbrandden, gingen ook vijftien ‘sacramenten, ofte geconsacreerde
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Tal van verhalen maken duidelijk dat het ontwijden van de hostie, bijvoorbeeld
➤

de reële presentie van het lichaam van Christus in de hostie weg te nemen.65 In

Anjum (Oostergo), parochiekerk (patroonheilige Michaël?),
sacramentshuis in de noordwand van het koor.

65

hostien’ in vlammen op, maar hun restanten deden vervolgens ‘grote miraculen’,

Verschillende kerken hadden een speciaal beeld en/of altaar van Onze Lieve Vrouw

waardoor offergaven binnenkwamen waarvan de kerk herbouwd kon worden.79

ter Nood. Een lid van de aanzienlijke familie Cammingha wilde in 1440 in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden uitdrukkelijk voor dat altaar begraven worden.92 Ook

Relieken waren in elk altaar aanwezig, maar doorgaans ging het om minimale
partikels die bovendien verborgen bleven in de mensa of in de massieve onder-

in de Martinikerken van Groningen en Franeker vereerde men Onze Lieve Vrouw

bouw van het altaar en niet tot specifieke verering opriepen (zie ook hoofdstuk 5).

ter Nood.93

Van slechts twee kerken in deze streken is bekend dat zij welbewust boven het graf

Onder bepaalde omstandigheden konden beelden object van een bijzondere

Bedum, de Walfriduskerk al in de elfde en twaalfde eeuw.80 Beide grafkerken on-

de eerste, houten kerk van het vrouwenklooster Yesse ten zuiden van Groningen

derscheidden zich door een uitzonderlijke architectuur.81 In die zin stonden ze in

stond een beeld van de Maagd Maria met het Kind op haar schoot, ‘sierlijk gesneden

een oude Europese traditie van het hoogste architectonische vertoon juist bij ker-

alsof engelen het hebben gemaakt’, waarvoor een kaars brandde die na gedoofd

ken die door het bezit van bijzondere heilige graven of relieken tot centra van pel-

te zijn op wonderbaarlijke wijze weer ging branden.94 Later zijn Mariabeelden

grimage werden. Van de vermaarde reliek van de arm van Johannes de Doper in de

met wonderkracht onder andere bekend in Stavoren, Bolsward en Leeuwarden

Groninger Martinikerk is bekend dat deze in een armvormige schrijn van verguld

(zie hoofdstuk 6). Voor het Mariabeeld in de benedictijner abdijkerk van Stavoren

zilver, met edelstenen bezet, op een speciaal altaar werd bewaard en op negen

werd al in 1284 een aflaatlicentie verleend.95 Het ging om een beeld van de Moeder

feestdagen per jaar aan de toegestroomde pelgrims werd getoond (zie kadertekst

Gods waarin een reliek van haar moedermelk gevat was. In de volgende eeuwen

‘De arm van Johannes de Doper’, hoofdstuk 5).82 Dat toch ook in plattelandskerken

was er vaak sprake van toeloop naar het beeld, dat – waarschijnlijk bij gelegen-

reliek-partikels op een toonbare manier bewaard konden worden, bewijst de hou-

heid van de Mariafeesten – met een mantel gekleed werd ‘als een Friese vrouw’.96

ten reliekkist uit de kerk van Warffum, die oorspronkelijk met versierd koper besla-

In de late Middeleeuwen spraken daarnaast voorstellingen van Christus’ lijden en

gen was en een inscriptie draagt met de namen van vijftien heiligen.83 Ook in Oost-

sterven enorm tot de verbeelding. Een levendige beeldengroep van de Geseling

Friesland zijn enkele fraaie exemplaren uit de vroege vijftiende eeuw bewaard.84

van Christus – waarschijnlijk onderdeel van een altaarstuk – uit de Sint-Vituskerk in

Voor bepaalde rechtsprocedures was in de kerk een ‘eed op de relieken’ nodig (zie

Leeuwarden, sculpturen van Christus op de Koude Steen en de met uitdrukkingen
van pijn en smart doordrongen Calvariegroep uit de Petruskerk (voorheen Augus-

lijk.86 Waarschijnlijk gebeurde dit op het altaar, of bij een aparte reliekschrijn als

tinuskerk) te Zuidbroek getuigen van de behoefte van de gelovigen zich te herken-

die van Warffum.

nen in het menselijk lijden van de Heiland en zijn moeder.97

Ook Friese kerken hebben tal van driedimensionale beelden van favoriete heiwaarin bij de beeldenstorm vijftien beelden vernield werden, geen uitzondering

➤

hoofdstuk 2).85 Deze witheth (van withe ‘reliek’) was in alle Friese landen gebruike-

ligen gehad.87 We mogen althans aannemen dat de dorpskerk van Garsthuizen,
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cultus worden, waarbij miraculeuze Mariabeelden in heel Europa domineren. In

Zuidbroek (Oldambt), Augustinuskerk, fragmenten van
Calvariegroep: kop van Maria.

De verering van het Heilig Sacrament, relieken en cultusbeelden vond een collectief hoogtepunt in de ‘ommegangen’ waarin deze objecten centraal stonden.

➤

van een vereerde heilige gebouwd zijn: de Walfriduskerk en de Radfriduskapel in

Zuidbroek (Oldambt), Augustinuskerk, fragmenten van
Calvariegroep: kop van Jezus.

Het woord ommegang wijst op een rondgaande beweging, vanuit de kerk rond of

was.88 De presentie van de heiligen op altaren, in beelden en in relieken vervol-

in ieder geval parallel met de stadsmuren of -wallen. Sommige vonden geregeld

maakte het kerkgebouw als een volledige afspiegeling van de hemelse heerlijkheid.

plaats, zoals al genoemd op Sacramentsdag, maar ook bij bijzondere gelegenheden

Van deze holistische visie op het kerkgebouw geeft bijvoorbeeld Epo Lyauckema

van vreugde of nood. Tijdens het beleg van Appingedam door de Groningers in 1501

blijk, die in 1535 aan de kerk van Sexbierum een hoeveelheid was schonk, zoveel

gingen de Damsters de vijand niet alleen met wapens te lijf, maar ook met een pro-

er nodig was, om ‘het Heilige Sacrament, God almachtig, Maria de Moeder Gods

cessie waarin het Heilig Sacrament en een kruisbeeld over het bolwerk werden ge-

en alle lieve heiligen Gods in de Sexbierumer tsjerke te eren’.89

dragen.98 Opvallend is de ommegang met een gloednieuw, maar meteen miracu-

Heiligenbeelden leenden zich voor individuele verering. Dat gebeurde onder

leus, beeld van Maria met Kind in Leeuwarden vanaf 1510. De processie werd een

andere door kaarsen mee te nemen naar de kerk en voor een heilige te plaatsen.

jaarlijks gebruik.99 Weliswaar waren de gelovigen gehouden mee te lopen in een

Een Leeuwarder pastoor die met de Reformatie sympathiseerde, liet zijn gelovigen

beddenlaken of wit hemd omdat de processie het karakter van boetedoening had,

in een Allerheiligen-preek weten dat dit gebruik ‘niet tho beduyden’ had, net zo

maar de feestelijke stemming zal daar niet onder geleden hebben. In de stoet met

min als een bedevaart naar Rome, en dat ze beter de armen konden bezoeken.90

het beeld, waarin ook het Heilig Sacrament werd meegedragen, zorgden de stads-

Juist zijn kritiek getuigt van de diepe wortels die de heiligenverering had in de

speellieden voor muziek en de rederijkers voor toneel.100 De thuisbasis van het

vroomheid van brede groepen van de bevolking. Maria nam daarbij wel de voor-

Mariabeeld was de Sint-Vituskerk van Oldehove, waar in 1577 nog een nieuw taber-

naamste plaats in. Hoewel slechts enkele houten Mariabeelden de Reformatie

nakel tot stand kwam om de wonderbaarlijke Moeder Gods te herbergen. Op de

hebben overleefd, moet een beeltenis van de Heilige Maagd in elke kerk van enige

dag van de processie werd het interieur van de kerk – maar waarschijnlijk ook de

betekenis aanwezig zijn geweest (zie hoofdstuk 6).91 Vooral nood leerde bidden.

route – versierd met uit de Friese Wouden aangevoerde eikentakken.
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Zintuiglijke ervaring
Het kerkinterieur was voor dorpsbewoners ongetwijfeld de meest verheven ruimte in hun leefomgeving, met een groot potentieel aan zintuiglijke beleving.101 De
gerichtheid op het altaar in het oosten, de hoogte van de ruimte en de uitmonstering met beelden en schilderingen stimuleerden de religieuze sensibiliteit van
de bezoeker. In de romaanse kerken gebeurde dat praktisch in het halfduister, in
de gotisch gebouwde of verbouwde kerken kwam het daglicht overvloedig, door
kleurige glazen gefilterd, naar binnen. Op het eind van de Middeleeuwen waren
de meeste Friese kerken door gotische vensters, tenminste in de zuidmuur, volop
van licht voorzien.
In de romaanse kerken was een iconische voorstelling van Christus in het apsisgewelf, zoals in Bozum en het Oostfriese Eilsum, het brandpunt van het beeldprogramma. De hemelse Christus was frontaal naar het kerkvolk gericht, maar bleef
letterlijk en figuurlijk op afstand (zie afb. op p. 53). De laatmiddeleeuwse beeldprogramma’s komen veel dichter bij de leefwereld van de gelovigen, door herkenbare huiselijke scènes, eigentijdse kostumering van de figuren, en door de meer
of minder geslaagde pogingen levendigheid en emotie in de voorstellingen te leggen.102 De gewelven en wanden van het lekendeel van de kerk deden in de rijkdom
van hun beschildering nauwelijks meer onder voor de altaarruimte. ‘Noodhelpers’
die hulp boden tegen ziekte of een plotselinge dood (vooral Christoforus, maar ook
Vitus, Dionysius, Sebastianus, Rochus) of als militante bestrijders van het kwaad
vereerd werden (Joris, Margaretha) waren prominent aanwezig. In rijk beschilderde kerken waren zo de hoogtepunten van de heilsgeschiedenis en diverse heiligen
in beeld te zien.103 Het Laatste Oordeel ontbrak daarbij zelden en was altijd afgebeeld op plaatsen waar de kerkganger er een goed zicht op had.104 Het oude idee
van beeldende voorstellingen als hulpmiddel voor de verkondiging aan de ongeletterden, maar ook de moraliserende strekking van het beeld kwamen in de Friese
Noordbroek (Oldambt), parochiekerk (patroon onbekend):

op de opstelling van de zangers kunnen wijzen.110 In andere kerken was het orgel

Legende van Christoforus, muurschildering op het gewelf

de zintuiglijke sensaties in de kerk. Er moet veelvuldig gezongen zijn, door de gees-

bevestigd aan de westelijke eindmuur van het schip, zoals in Loppersum in de

van het schip, circa 1488.

telijken en door zangers. De meeste missen werden gelezen, maar op zon- en feest-

vroege zestiende eeuw. Het instrument diende ter afwisseling met of vervanging

dagen, alsook op wens van particuliere stichters werd de mis ‘plechtig gezongen’.105

van de Gregoriaanse zang.

Naast ruimte, licht en beeld hoorde ook muziek tot de hoofdbestanddelen van

Meestal zorgden hiervoor de schooljongens, die een speciale training in het zingen
van Gregoriaans ontvingen.106 In grotere kerken waren er betaalde zangers, die in
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kerken volop tot hun recht.

Theatrale effecten konden de ervaring van de heilsgeheimen verdiepen die
gedurende het liturgisch jaar aan de orde kwamen. Zo is in een twaalfde-eeuws

de zestiende eeuw ook meerstemmig gezongen zullen hebben.107 Vanaf de vijf-

missaal uit de kerk van Hellum een paasspel overgeleverd, waarin op Paaszondag

tiende eeuw verschenen orgels steeds vaker in Friese kerken.108 Uit het dominica-

de gebeurtenissen van dood en opstanding van Christus met gezongen teksten ten

ner klooster in Winsum (Gr.) komt de oudst bewaarde bladmuziek voor het orgel

tonele gevoerd werden (zie hoofdstuk 6, Kadertekst).111 Ook moet het in sommige

in het Duitse rijk (circa 1430).109 Zeker wanneer er geen sprake was van een diep

kerken gebruik geweest zijn op Hemelvaartsdag een Christusbeeld aan een koord

koor waar geregeld getijden werden gezongen, dus in verreweg de meeste kerken,

op te trekken en te laten verdwijnen boven de gewelven. Het ‘Hemelvaartgat’ in

kreeg het orgel een plaats in het lekendeel van de kerk. In Krewerd (1531) is het front

een gewelfkruin van de Der Aa-kerk in Groningen laat weinig te raden over om-

vanaf het doksaal naar het schip gekeerd. In de Groninger Martinikerk stond het

trent het sensationele effect dat dit gebruik in deze ijle, hoge kerk gehad moet

orgel aanvankelijk in het noordelijke dwarspand, waar klankpotten in het gewelf

hebben.112
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Vele graven op de middeleeuwse kerkhoven zullen hoogstens met houten kruiron d d e k e r k

sen gemarkeerd geweest zijn.120 Werden de armen zonder enige verdere omhulling ter aarde besteld, wie het zich kon veroorloven liet zich begraven in een hou-

Vrijwel alle kerken in de Friese landen waren in de Middeleeuwen voorzien van een

ten kist, een tombe samengesteld uit losse stenen (stolpgraf), of in een uit Duits-

begraafplaats (zie hoofdstuk 1). Het begraven van de doden in en rondom het cul-

land geïmporteerde natuurstenen sarcofaag, die in de Friese landen relatief vaak

tusgebouw is in cultuurhistorisch perspectief een typisch christelijk verschijnsel,

voorkomt.121 De van christelijke symbolen voorziene deksels van de ingegraven

dat voortkomt uit de overtuiging dat de gelovige gemeenschap zowel de levenden

sarcofagen of de tentvormige afdekking van de stolpgraven bleven boven het maaiveld uitsteken.122 Geen wonder dat de wet een grafschenner die ‘een kist opgraaft

Friese kustgebieden sprake van continuïteit met het heidense verleden, omdat ook

en de deksel ervan afneemt’ een hoge boete in het vooruitzicht stelde.123 Pasgebo-

voor de christianisering de grafvelden op de terpen lagen.113 Het belangrijkste ver-

➤

als de doden omvat, verenigd in de hoop op de wederopstanding. Toch is er in de

Krewerd (Fivelgo), Mariakerk, interieur naar het oosten,
met doksaal en orgel.

schil dat archeologisch kan worden aangetoond tussen de heidense en christelijke
begraafplaatsen is de consequente west-oost oriëntatie van de christelijke graven.
Vanaf de twaalfde eeuw was het gangbare bebouwingspatroon van de nederzettingen een – meestal centraal gelegen – kerk op de hoogte van de terp, omringd
door het kerkhof en daarbuiten door de boerderijen en andere woningen. De combinatie van kerk en kerkhof werd ook vastgehouden in de opkomende steden, niet
alleen voor de parochiekerken maar ook voor de kloosters. Zo lagen in het stadsgebied van Leeuwarden in het begin van de zestiende eeuw drie parochiekerkhoven en tenminste vier kleinere begraafplaatsen bij kloosters en kapellen. Voor
de doden was het van belang ‘mey boke ende mey stoela’ [met boek en stola], dat
wil zeggen door de priester, in ‘helge wiade eerde’ [heilige, gewijde aarde] begraven te worden.114 Wie in de kerkelijke ban stierf, had hierop geen recht: ‘geen priester mag hem begraven, noch een kaars voor hem aansteken, noch een mis voor
hem lezen, nog een kruis over hem dragen, noch hem op een kerkhof in een graf
leggen.’115
Het kerkhof was gewijde grond, dat wil zeggen dat het terrein door de priester
‘met de wijwaterkwast besprenkeld’ was. Het vormde met het kerkgebouw een sacraal en door immuniteit beschermd areaal midden in het alledaagse leven van de
bewoners. In het Oudfriese recht was het tzerckhoff of de houe daarom met de kerk
een beschermde vrijplaats of ‘vrede’, waartoe ook de weg behoorde die buiten
rondom het kerkhof liep.116 De kerkgangers passeerden voortdurend de graven
van de overledenen. De doden rustten in de directe nabijheid van het godshuis en
konden rekenen op de voorbeden van de levenden voor hun zielenheil binnen en
buiten de liturgie. Sommige getijdenboeken bevatten speciale gebeden voor het
bezoek aan het kerkhof.117
Het kerkhof was niet uitsluitend aan de dood gewijd, maar was als centrale plek
in de nederzetting de aangewezen plaats voor activiteiten van de bewoners. Het
zal niet alleen in Bozum gewoonte zijn geweest dat op de jaarlijkse herdenkingsfeest van de kerkwijding marktkramen op het kerkhof werden opgesteld om na de
mis de ‘kermis’ met een jaarmarkt te vieren.118 Bepaalde godsoordelen in rechtsprocedures vonden plaats bij de muur van het kerkhof van de hoofdkerk in een
regio: de priester en gerechtsautoriteiten stonden binnen de muur, de verdachte
erbuiten en de ketel met het hete water hing aan de kerkhofmuur.119
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ren kinderen die waren gestorven voordat zij de doop konden ontvangen, waren

Noten

van begraving in gewijde aarde uitgesloten. Op diverse Friese begraafplaatsen zijn

1
2

aarden potten gevonden op de rand van het kerkhof die mogelijk gebruikt zijn voor
de bijzetting van doodgeboren of direct gestorven kinderen.124 De locatie van deze

3
4
5
6
7

zogenaamde kinderpotten laat de behoefte zien ook de onschuldige ongedoopten
zo veel mogelijk binnen de gemeenschap van levenden en doden te houden.
Vooral in de dorpen van de huidige provincie Friesland en in Oost-Friesland over
de grens leeft het idee van de rustplaats van de doden te midden van het sociale
en religieuze leven van de gemeenschap tot op de huidige dag voort. Misschien is
hier de betekenis van het middeleeuwse kerkgebouw nog het meest voelbaar ge-

8

bleven.
➤

Hijum (Oostergo), Nicolaaskerk en kerkhof.

9

10
11
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17
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