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VRAAG EEN WILLEKEURIG IEMAND WAT MONNIKEN IN 

de Middeleeuwen deden, en er is een grote kans dat hij of 
zij iets mompelt over land ontginnen en dijken aanleg

gen. 'Bidden' zou een beter antwoord zijn, maar het koorgebed 
spreekt nu eenmaal minder tOt de verbeelding. Die land-uit-zee
verbeelding is sinds het midden van de vorige eeuw sterk gevoed, 
vooral door katholieke kerkhistOrici. Overal waar oude dijkjes het 
landschap verdelen, zagen zij de zegentijke hand van nijvere 
kloosterlingen. Nu hebben die kloosterlingen, met name de asce
tisch levende cisterciënzers en norbertijnen, dat beeld ook zelf 
opgeroepen. Zij zetten zich destijds af tegen de oude benedic
tijnse abdijen, die horigen voor zich lieten werken, terwijl de 
ware monnik volgens de Regel van Benedicrus tOch van de eigen 
handenarbeid moet leven. Zijzelf volgden dat voorschrift aanvan
kel ijk naar de letter, namen daartoe lekebroeders als een soort 
werkmonniken in dienst, en presenteerden zich vervolgens als 
pioniers, die zich in de eenzaamheid van nog woeste gebieden 
afZonderden om er met Gods hulp de Schepping na te bootsen. 

Recent onderzoek heeft uitgewezen da t de ontginnings- en 
bedijkingsprestaties van de middeleeuwse kloosters nier zo groot 
waren als wel gedacht is. Kloosters waren voor hun recrutering, 
begunstiging en bezitsvorming afhankelij k van de regionale elite, 
die haar goederen vrijwel altijd in het reeds lang bewoonde cul
ruurland had liggen. Aan de aanleg van de eerste dijken ter 
bescherming van dat oude land, in de elfde eeuw, kunnen weinig 
monniken hebben meegedaan. De meeste van hun kloosters 
kwamen immers pas later tOt stand. wel waren ze geïnteresseerd 
in de aanleg van dijken, dammen en sluizen, wanneer ze daarmee 
hun eigen bezit konden vergroten en de opbrengst ervan verbete
ren. Want het is wel j uist dat de cisterciënzers en norbertijnen in 
de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw veel belang srel
den in het eigen landbouwbedrijf. Ze bewerkten hun landerijen 
grotendeels zelf, in relarief grote bedrijfseenheden (de zoge-
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naamde uithoven of8ran8iae). Als dat land gunstig lag ten 
opzichte van nieuw aangeslijkte kwelders en ze daarop ook rech
ten konden verwerven, lieten ze niet na die re bedijken en in cul
tuut te brengen. 

Zo kan men op voormalig kloosterland, vooral van cisterciën
zer en norbertijner abdijen, zeker nog wel dammen en dijken 
aantreffen die door, of op initiatief van monniken zijn aangelegd. 
Een mooi voorbeeld biedr de hier afgebeelde dijk bij Munnekezijl, 
op de grens van Groningen en Friesland. Deze is tussen 1453 en 
1471 opgeworpen ter bescherming van het eilandje het 'Ooch', dat 
na een juridisch gevecht russen de norbertijner abdij van 
Dokkum en de cisterciënzer abdij Jeruzalem of Gerkesklooster 
aan de laars te werd tOegewezen. Het sloot ook direct aan bij het 
grote, ca. 2500 hectare omvattende bezitscomplex aan weerszijden 
van de Lauwers van deze uit 1240 stammende kloos tergemeen
schap. Bij de aanleg waren overigens geen monniken met de 
schep in actie. De abt had tOen vrijwel geen beschikking meer 
over lekebroeders. Hij huurde er een aannemer mer een legerrje 
arbeiders voor in. Kort nadien, in 1476, heeft hij vanaf de 'Ooch'
dijk, oostelijk naar de Waard, een nieuwe dijk laten leggen, door 
de Lauwers, waarin omwille van de afwatering een sluis of zijl 
moest worden geconstrueerd. Die kreeg de naam van Munneke
zijl. 

De dijk is nu wel veel hoger dan bij de aanleg. Vermoedelijk 
haalde deze oorspronkelijk de twee meter niet eens. In sommige 
kloosterkronieken is wel sprake van monniken die, staande op het 
land, over de dijken heen kunnen kijken. Maar dit gedeelte heeft 
tOt 1877 zijn zeewerende functie behouden, en moet in de loop 
van de tijd vrij vaak zijn opgehoogd. De wiel (kolk) op de fotO her
innert nog aan een dijkdoorbraak in de achttiende eeuw. 



Polder bij Woerden (zie kaart pag. 138) 
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