
Wat een koud en somber voorjaar was dat! Harde winden om de pastorie waar 

ik woon deden mij moeilijk afscheid nemen van de warme kachel of die lekkere 

wollen deken op mijn bed. Maar ja, plicht is plicht en arbeid adelt. In de benen 

of op de fiets voor God en vaderland. Vooral dat eerste weet mij te motiveren 

als de regen weer eens tegen de ruiten slaat. Dan ben ik altijd erg blij met goed 

waterbeheer en vooral de Westfriese Omringdijk. Een dijk van toch al zo’n 800 

jaar oud en ooit opgeworpen door Westfriezen onder leiding van godgewijde 

mannen en vrouwen uit wat nu provincie Fryslân is. Denkt u maar aan 

Wervershoof, dat begonnen is als Werenfridus’ hoeve. Veel kloosters hadden 

uithoven/ buitenposten van waaruit zij allerlei taken op zich namen. Daaronder 

ook het management voor de aanleg van wegen tussen de dorpen en dijken om 

mens en goed te beschermen tegen de immer op de loer liggende waterwolf. 

Tevens zijn veel moerasachtige gebieden onder leiding van monniken 

drooggelegd, bijvoorbeeld als middel tegen muggen die malaria verspreidden. 

De input en invloed van kloosters en hun bewoners is niet weg te denken uit de 

geschiedenis van West-Friesland. Heden ten dage lijkt het Rooms-Katholieke 

geloof wel helemaal verdwenen te zijn uit het overgrote deel der huidige 

bewoners, die er wel hun droge voeten en (landbouw-)grond aan te danken 

hebben. 

God, die zijn arbeiders zond om dit vlakke, vruchtbare land aan de macht der 

zee te onttrekken, waakt nog steeds over West-Friesland en haar bewoners. 

God komt in Zijn Zoon Jezus de Christus ons heel nabij. Jezus zelf trekt met ons 

mee op onze tocht door het aards bestaan. De Heilige Geest, die met 

Pinksteren neerdaalde, blaast ons in de juiste richting: het eeuwig leven bij God 

en onze dierbaren in de hemel! Gelukkig ook tijdens ons leven zijn Vader, Zoon 

en Geest altijd op onze hand als wij hen durven toelaten in ons bestaan. 

Moge de Heilige Drieëenheid ons beschermen tegen alle verkeerde dingen in 

ons leven, op voorspraak van Moeder Maria. 

Kapelaan Peter Piets 

 

 

 

 

 


