
Siardus 

Siardus, telg uit een hoogadelijk Fries geslacht, groeit in de tweede helft van de 12e 
eeuw op in de schaduw van de Norbertijnenabdij Mariëngaarde bij het Friese dorpje 
Hallum. Over zijn jeugd weten we eigenlijk niets, maar het klooster moet al vanaf dat hij 
een klein knulletje was een grote aantrekkingskracht op hem hebben uitgeoefend. Hij 
volgt daar niet alleen de abdijschool maar ontvangt er ook het kloosterkleed. In 1194, na 
het overlijden van abt Johannes, wordt hij tot nieuwe abt gekozen.  
 
In de loop van zijn leven krijgt Siardus drie bijnamen. "Machtige Vredestichter", 
"Spieghel der Deughden" en "Vader der Armen".  
In de 11e en 12e eeuw waren er geregeld bloedige twisten tussen trotse, koppige 
Friezen. Met veel geduld en overredingskracht wist Siardus de door haat en afgunst 
versteende harten weer liefdesvatbaar te maken. De bevolking roemt zijn diplomatieke 
kwaliteiten en noemt hem de "Machtige Vredestichter". Siardus leidt een voorbeeldig 
kloosterleven. Door strenge ascetische praktijken kneedt en vormt hij zijn geest en 
lichaam naar Gods wil en is zo voor zijn medebroeders een "Spieghel der Deughden". 
Een speciaal oog heeft Siardus voor de armen en zwakken. Op reis neemt hij altijd 
voldoende brood en andere levensmiddelen mee, zodat hij die onderweg kan uitdelen. 
De behoeftigen kunnen trouwens altijd bij hem terecht, want vrijgevigheid en 
liefdadigheid zijn hem op het lijf geschreven. Zieken die aan de kloosterpoort komen, 
kunnen vrijwel altijd rekenen op een persoonlijke behandeling. Een oud Vlaams lied 
bezingt de wonderen die dan gebeuren als volgt: "Door sijnen bijstand crijght men 
menigmael, Aldaer genesingh van sijn sieckt en qual." Niet voor niets krijgt hij de 
bijnaam "Vader der armen". 

In de compositie wordt de sfeer opgeroepen van de gebeurtenissen die hebben geleid 
tot het verkrijgen van de drie bijnamen voor Siardus. Er zijn drie muzikale gegevens die 
in de basis sterk met elkaar verwant zijn. De uitwerking ervan is echter zeer verschillend 
van sfeer en karakter. Drie bijnamen verenigd in een persoon. 

Siardus is geschreven in opdracht van de Hallumer Fanfare, ter gelegenheid van hun 
40-jarig bestaan. 

  
 

 


