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Dokkum G EM EE N TE D ONGERADEE L F 

locatie: 

Bisdom: 

Kapel ten oosten van Dokkum (pat rocinium onbekend) 

Gron ingen 

Cultusobject: 

Datum: 

O.l. Vrouw, 'Onse l ieve Vrouw to(e) Berg' (beeld?) 

Palmzondag 

Periode: 14e eeuw - 16e eeuw 

De 17e-eeuwse kronieksch rijver Schota nus vermeldt een wassen Ma ria beeld dat voor de reformatie in 
een kapel nabij Dokkum op Palmzondag door vele bedevaa rtga ngers werd vereerd . 

Topografie 
- In de literatuur staat het godshuis waar deze devotie 

gevestigd was sinds 1664 bekend als de Sionsberg. In 

zijn toen uitgekomen, veelvuldig geciteerde Beschry
vinge van de heerlyckheydt van Frieslandt deelt de kroniek

schrijver Christianus Schotanus mee dat een half uur 
gaans ten zuidoosten van Dokkum een uithofvan het 

bagijnenklooster Sion lag met de naam Sionsberg. 

Daar placht zich in de voorreformatorische tijd jaar

lijks o p Palmzondag een grote menigte mensen te 

verzamelen voor een ommegang met een Mariabeeld 

rondo m het klooster (bedoeld zal zijn rondom de uit

hof). Schotanus ' bron is niet bekend. 

- Het staat vast dat op de bewuste plaats, op een terp, 
oflieve r op de grootste van twee vlakbij elkaar gele

gen te rpen, zo 'n 1000 m ten oost-zuidoosten van de 

wallen va n Dokkum, inderdaad een kapel heeft 

gestaan die gewijd was aan Maria. Deze kapel is opge

richt in het begin van de 14e eeuwen bestond nog in 

1562. Zij staat zeer duidelijk aangegeven als een 

betrekkelijk grote kerk op de kaart die in dat jaar van 
Dokku m werd vervaardigd door Jacob van Deventer. 

Wanneer de kapel afgebroken werd, is niet bekend. 

Cultusobject 
- Schotanus spreekt van een Mariabeeld, en wel van 

een beeld in was. 

Verering 
- Er zouden op de ommegangsdag (Palmzondag) 

zoveel mensen op O.L. Vrouw ' toe Berg' afgekomen 

zijn dat er dikwijls in Dokkum geen brood ofbier voor 
de menigte te verkrijgen was : 'Men offerde ten princi

paele was ende vlas. Daer op had men een spreeck

woordt: Onse Lieve Vrouwe van ter Bergh heeft alsoo 

liefvlas als gaern '. 

Over het beeld wordtverder in geen enkele andere bron 

gesproken. Wel is het een en ander bekend over de ka

pel. Het oudste bericht betreft een aflaatlicentie die in 

1332 werd verleend door de bisschop van Utrecht aan 
de 'ruezaurius ' van een (niet geïdentificeerde) kerk van 

St. Stefanus voor al degenen die in de onlangs gebouw

de kapel (' noviter erecta ') na biecht en boete de mis 

zouden bijwonen en de kapel materieel zouden steu

nen op een aantal nader gespecificeerde feestdagen. 

Deze feestdagen waren de bekende Christus- en Ma

riafeesten : Kerstmis, Christus ' Besnijdenis, Epifanie, 

Goede Vrijdag, Pasen , Hemelvaart en Pinksteren; Ma-
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ria Ontvangenis, Maria Geboorte, Maria Lichtmis, Ma

ria Verkondiging en Maria Hemelvaart; verder de da

gen van St. Johannes de Doper, St. Stefanus, de Twaalf 

Apostelen, St. Catharina, de H. Maria Magdalena en de 
dag van de kerkwijding. Vreemd genoeg ontbreekt 

Palmzondag in dit betrekkelijk uitvoerige lijstje. 

- In tegenstelling totwat in het regestwerk van Colm

jon over de oorkonde van 1332 wordt vermeld, is aan 

de kapel niet de naam va n Sion of zelfs die van Dok

kum verbonden. Het gaat eenvoudig om de kapel ' in 
Montibus ' (op de bergen) van de H. Maria. De naam 

Sion valt ook niet in de verspreide berichten in tes ta-
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menten , adm inistratieve regis ters en kronieken die 

op de cultus betrekking hebben . Steeds gaan deze 
over 'Onze Lieve Vrouwe wee) Berg', aan wie ee n 

schenking wordt gedaan of een jaarlijkse rente moet 

worden uitgekeerd. Het is mogelijk dat verwarring is 

opgetreden met het ten noorden va n Dokkum gele
gen cisterciënzerinnenklooster Sion te Nijewier dat, 

behalve aan St. Bernardus, ook aan Maria gewijd was 

en op een terp lag. Bovengenoemde berichten, uit de 

periode 1472 tot 1524, demonstreren overigens dat 
kapel en cultus een zekere populariteit genoten in 

Noordelijk Oostergo in de 15e en vroege 16e eeuw. 
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