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1. Inleiding 

Gemeten naar het aantal kloosters dat de orde van Prémontré in de Friese landen wist 
te stichten, kan de geschiedenis van de norbertijnen hier een succesverhaal genoemd 
worden. Na een aarzelend begin in 1163, toen de meeste abdijen in de Zuidelijke 
Nederlanden reeds enige decennia bestonden, nam het aantal norbertijner 
gemeenschappen in de landen tussen Vlie en Wezer snel toe. Het kwam op den duur 
tot een eigen circarie die aan het einde van de dertiende eeuw niet minder dan 24 
kloosters telde. Dat getal krijgt reliëf als we bedenken dat het totale aantal religieuze 
huizen in deze streken omstreeks 1300 iets meer dan 80 beliep; allemaal huizen 
overigens die eerst na 1150 tot stand kwamen en dus aansluiting vonden bij de orden 
die in deze tijd opgang maakten. Bezien we de verhoudingen voor alleen 
Westerlauwers Friesland, dan springt het premonstratenzer aandeel al evenzeer in het 
oog. 10 van de 30 kloosters die hier vóór 1300 gesticht werden, werden bevolkt door 
norbertijnen of norbertinessen. 

Dat succes was in het begin zeker niet voorzien. De start was zoals zo vaak aarzelend 
en moeizaam, maar niet zonder religieus enthousiasme. Sinds het midden van de 
twaalfde eeuw bleek er in de Friese landen met name onder geestelijken grote 
belangstelling te bestaan voor het religieuze leven in gemeenschap. Die landen 
overigens vormden een lange en smalle, door getijdestromen en riviertjes doorsneden 
kleistrook langs de Noordzeekust, die van het achterland gescheiden werden door 
grote veengebieden. Zij hadden toen nog geen eigen kloosters, afgezien dan van de 
mogelijk kanonikale centra in Staveren en Dokkum. Er was zeker wel kloosterinvloed, 
omdat een groot aantal Frankische rijksabdijen als erfopvolgers van missionarissen als 
Willibrord, Bonifatius, Liudger en Willehad, er bezittingen had verworven en ook 
kerken gesticht. Men denke dan aan de abdijen van Echternach, Fulda, Werden, 
Corvey en Prüm. 

In 1132 begint voor de Friese landen in feite de eigen kloostertijd. Dan wordt de 
bestaande kanunnikengemeenschap in Staveren, het centrum van het oude graafschap 
Zuidergo en op dat moment de enige stedelijke nederzetting in Frisia, hervormd door 
de benedictijnen van Oostbroek onder Utrecht. Een kwart eeuw later, in 1158, komt de 
volgende stichting tot stand, namelijk Ludingakerke van de reguliere kanunniken van 
Sint-Augustinus, in het centrum van het landschap Westergo. Dit klooster sluit zich 
aan bij de congregatie van Kloosterrade . De derde stichting, in het centrum van het 
landschap Oostergo, dateert van enkele jaren later. We hebben het dan over het 
cisterciënzer moederklooster in Frisia, dat de naam Cia rus campus oftewel Klaarkamp 
kreeg. Het stichtingsjaar, of liever het jaar van de verheffing tot abdij, staat te boek als 
1165, maar uit de vita Fretherici weten we dat Klaarkamp al voor 1163 bestond, omdat 
pastoor Frederik er biechtelingen heen had gestuurd voordat hij de fundamenten voor 
een eigen klooster legde. Klaarkamp was - dat zal uit het vervolg ook wel blijken -
vanaf het begin de grote concurrent van Mariëngaarde. 

Dit chronologisch overzichtje maakt duidelijk dat het in 1163 begonnen kloostertje van 
Hallum slechts de vierde in de rij was. Eerst waren er de hervormingsgezinde 
benedictijnen, vervolgens de koorheren van Kloosterrade en de cisterciënzers. Pas 
daarna verschenen de norbertijnen op het toneel. Interessant is dat de beweging in alle 
vier de gevallen uit het Zuiden kwam. Het zal daarbij ook wel geen toeval zijn dat 
iedere orde zich steeds midden in het centrum van een gouw of go (ook wellerra of 
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land genoemd) vestigde, of - want het waren steeds clerici en leken ter plaatse die het 
initiatief namen - daartoe uitgenodigd werden. En waar in de ene gouw voor de ene 
orde werd gekozen, opteerde men in de andere voor een andere. Wat de volgorde van 
de gouwen dan betreft: daarin is een stichtingsbeweging van west naar oost waar te 
nemen. Gestart werd in Westerlauwers Friesland, in Zuidergo, daarna volgden 
Westergo en Oostergo, en werden er successievelijk kloosters gesticht in de 
Ommelanden, in Hunzingo (premonstratenzers in de Marne nog voor 1175) en 
Fivelgo (hervormingsgezinde benedictijnen in Feldwerd, ca 1180). 

In dit patroon geplaatst is de casus van Mariëngaarde interessant, omdat Frederik in 
zijn directe omgeving, in het centrum van Oostergo, een zeer actieve en enthousiaste 
jonge gemeenschap van de cisterciënzers actief wist. Zijn biograaf noemt Klaarkamp 
niet bij naam - hij heeft het over een novella planlacio monachorum griseorum -
maar tussen de regels door bemerken we dat zijn held zich tegen deze concurrent 
moest afzetten. Frederiks keus voor de norbertijnen lijkt daarom voor een deel een 
reactie op de bedreigende expansie der cisterciënzers, en mogelijk ook op die van de 
benedictijnen en augustijner koorheren. Wilde Frederik niet afhankelijk worden van 
een reeds bestaande vestiging in Friesland, dan kon hij zich alleen tot de 
premonstratenzers wenden. Het is bekend dat hij zich daartoe eerst op Mariënweerd 
oriënteerde, om pas na verloop van jaren - vermoedelijk omstreeks 1170/1171 -
institutioneel onderdak bij Steinfeld te vinden, nadat hij eerder nog Cappenberg als 
moederklooster in gedachten had gehad. De officiële opname in de orde kunnen we 
dus niet eerder dateren dan 1170/1171. 

Mariëngaarde was wel het eerste norbertijner huis in de Friese landen maar werd niet 
het moederklooster van alle Friese vestigingen van Prémontré. De Bonifatiusabdij van 
Dokkum en de abdij van Marne werden zelfstandige dochters van Steinfeld naast 
Mariëngaarde, terwijl Emo's bekende stichting Bloemhof bij Wittewierurn rechtstreeks 
ondergebracht werd bij Prémontré. 

2. Succes bij de bezitsverwerving 

Ook al hadden de Friese norbertijnen in de beginfase zware concurrentie van de 
hervormingsgezinde benedictijnen, de kanunniken van Kloosterrade, de cisterciënzers 
en later ook van johannieters en broeders van de Duitse Orde, ze wisten hun 
stichtingen tot een indrukwekkende economische en spirituele bloei te brengen. De 
economische bloei - waartoe ik me in dit opstel wil beperken - valt tot op zekere 
hoogte af te lezen uit het overzicht van de omvang en waarde van de landerijen per 
klooster, zoals we die kennen uit het einde van de kloostertijd. Voor alle duidelijkheid: 
in Westerlauwers Friesland werden de kloosters opgeheven in maart 1580, kort nadat 
de Staten van Friesland zich bij de opstandige gewesten Holland en Zeeland hadden 
aangesloten. Bij die gelegenheid namen de Staten alle kloostergoederen in beslag. Van 
echte confiscatie mag men niet spreken, maar de facto kwam het daar wel op neer. Als 
men bedenkt dat de kloosters op dat moment tezamen zo'n 15 tot 20 % van de beste 
Friese cultuurgrond in handen hadden, dan kan men zich voorstellen dat de Staten met 
die inbeslagname een beste greep hebben gedaan. In de Ommelanden zou het veertien 
jaar later, in 1594 tot een zelfde actie komen, met al even gunstige financiële 
consequenties voor de Staten van Groningen. In Oostfriesland waren de kloosters al 
eerder, niet lang na 1528, aan hun einde gekomen. 

Afb. 1. Kaart met de premonstratenzer kloosters in Friesland 
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De administratie van de kloostergoederen in Westerlauwers Friesland is grotendeels 
verloren gegaan, maar uit een familiearchief is gelukkig nog een rekening bewaard 
gebleven, en wel over het boekjaar 1606/1607. De gegevens daaruit vindt men per 
klooster en per orde gegroepeerd in de grafische tabel (afb. 2). De oppervlakte, 
uitgedrukt in de pondemaat (dat is een landmaat vergelijkbaar met het gemet of de 
acre, van ca. 0,3675 ha), is voor elk klooster grafisch weergegeven in het zwarte 
staafje; de waarde, uitgedrukt in pachtopbrengst in rijnsguldens van 28 stuivers, is 
uitgedrukt in het grijze staafje. Vergelijkt men dan de verschillende kloosters en orden 
met elkaar, dan valt allereerst op dat de cisterciënzers over vier eeuwen gezien het 
succesvolst zijn geweest met de bezitsverwerving. De premonstratenzers scoren - als 
ik dat zo mag uitdrukken - boven het gemiddelde, met Mariëngaarde en Lidlum als 
de rijkste kloosters. Daarbij valt op dat de bezittingen die zij hadden een relatief hoge 
huurwaarde bezaten. 

Nu valt er bij elk van die cijfers een heleboel commentaar te leveren. Meer in het 
algemeen moet benadrukt worden dat het om een eindopname gaat, een balans na vier 
eeuwen winst en verlies. De regel is dat de oudste kloosters dan nog steeds over het 
meeste grondbezit beschikken. Daar zijn echter uitzonderingen op, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de laat gestichte cisterciënzer abdij Gerkesklooster, die veel geluk had 
met haar landaanwinning in de vijftiende en vroege zestiende eeuw. Dat de kloosters 
van de augustijner koorheren in 1580 nog relatief veel vermogen hadden heeft ook 
daarmee te maken dat ze alle een heropleving kenden na hun aansluiting bij de 
congregatie van Windesheim in de vijftiende eeuw. De premonstratenzers hebben 
evenals de ridderorden in deze tijd veel meer moeite gehad om zichzelf te vernieuwen. 
Van een observantiebeweging bij de Friese premonstratenzers is eerst sprake op het 
eind van de vijftiende eeuw, hetgeen ook materiële consequenties had. Daarbij moeten 
we - als bijzondere omstandigheid - memoreren dat Mariëngaarde relatief veel bezit 
kwijtgeraakt is 1345, toen het eiland Marken door de graaf van Holland werd 
verbeurdverklaard, in het kader van diens poging om Westerlauwers Friesland 
gewapenderhand te veroveren. Twee uithoven en honderden hectaren land gingen toen 
voor de oudste Friese norbertijnenabdij verloren. 

De globale indruk is echter dat in Westerlauwers Friesland de premonstratenzers na de 
cisterciënzers qua bezitsverwerving het meeste succes hebben geboekt. Het gaat voor 
Mariëngaarde, Lidlum en de Dokkumer Bonifatiusabdij om oppervlakten van 
respectievelijk 1282, 1345 en 863 ha. Vergeleken met grote cisterciënzer abdijen als 
Ten Duinen, Ter Doest en Aduard, met meer dan 5.000 ha is dat allemaal nogal 
bescheiden. Ook Mariënweerd met ruim 3.000 ha, en Wittewierum met 2.200 ha 
waren rijker dan de Westerlauwers Friese abdijen. Maar domeinen van meer dan 
1.000 ha waren toch nog wel substantieel van omvang, zeker als men bedenkt dat het 
in al deze gevallen om vruchtbare kleigrond gaat. Verder dienen we in het oog te 
houden dat de domeinen van de mannenkloosters en de met hen verbonden 
nonnenkloosters oorspronkelijk bij elkaar hoorden. Zolang de eigen uitbating voorop 
stond, en dat was - zoals we nog zullen zien - tot het begin van de vijftiende eeuw 
in Friesland het geval, vormden de vrouwen- en mannenkloosters in economisch, 
juridisch en spiritueel opzicht één geheel. De goederen van Mariëngaarde en 
Bethlehem mogen dus bij elkaar opgeteld worden, evenals die van Lidlum en 
Monnikebajum en die van Dokkum en Weerd. Ze werden door lekenbroeders van de 
mannenabdij uitgebaat. Pas toen de meeste goederen verpacht werden, kwam het tot 
een boedelscheiding. 

Hoe nu wisten de Friese norbertijnen deze domeinen op te bouwen? Zijn er in hun 
verwervingspolitiek verschillen waar te nemen met de andere orden, meer in het 
bijzonder met die van de cisterciënzers? 
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Afb. 2. Tabel met de waarde en oppervlakte van het bezit der twaalfde- en dertiende
eeuwse kloosters in Westlauwers Friesland in 1606/1607 
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3. Bronnen en onderzoeksstrategie 

Voordat ik aan de beantwoording van deze vragen toekom, waarbij ik me 
hoofdzakelijk zal concentreren op de abdij van Mariëngaarde met de van haar 
afbankelijke nonnenpriorij van Bethlehem, eerst nog een paar woorden over het 
bronnenmateriaal. Wie zich bezighoudt met de Friese middeleeuwse geschiedenis moet 
rekening houden met een groot gebrek aan bronnen. De verwoesting van de Friese 
kloosters in de tijd van de Opstand, het ontbreken van een landsheerlijk gezag, althans 
tot ca. 1500, en het langdurig vasthouden aan een mondelinge cultuur zijn er 
verantwoordelijk voor dat er in verhouding met zuidelijker streken als Holland en het 
Sticht zeer weinig archivalia overgeleverd zijn. Voor de 50 Westerlauwerse kloosters 
rest bijvoorbeeld niet meer dan een paar meter archief. Cartularia en pachtboeken zijn 
er bijvoorbeeld niet beschikbaar, ook niet voor de norbertijner huizen. Oorkonden van 
de kloosters zelf zijn er maar een paar in fragmentarische bestanden voorhanden, en 
die hebben dan meestal betrekking op de vijftiende en zestiende eeuw. 

Hoe is het mogelijk dat er dan toch het een en ander over de bezitsverwerving der 
Friese norbertijnen mee te delen valt? Dat kan allereerst omdat op een nog steeds 
onopgehelderde wijze in één manuscript uit de late vijftiende eeuw een unieke serie 
afschriften van de vitae abbatum of levensbeschrijvingen van de eerste abten van 
Mariëngaarde overgeleverd is, die tot stand gekomen zijn in de dertiende eeuw. Van 
deze vitae blijkt bij nauwgezet lezen steeds weer opnieuw hoeveel informatie ze over 
de kloosters en het maatschappelijk leven in de late twaalfde en vroege dertiende eeuw 
bevatten. Herman Lambooij heeft er twee jaar geleden op de achtste contactdag van de 
Studiegroep reeds de aandacht op gevestigd. We hopen binnenkort een nieuwe uitgave 
met een parallelvertaling in het Nederlands te kunnen presenteren. 

In de tweede plaats kunnen we het spoor van de retrospectieve bezitsreconstructie 
volgen. Met behulp van nieuwtijdse gegevens, vertrekkend vanuit de oudste 
kadastrale bezitsregistratie uit de tijd van Napoleon, is het namelijk voor heel Friesland 
mogelijk het bezit van de belangrijkste machthebbers en instellingen op het eind van de 
Middeleeuwen in kaart te brengen. Daarbij valt te denken aan de adel, de kloosters en 
de parochiekerken. Het zou te ver voeren deze aanpak hier tot in details te beschrijven 
en te verantwoorden - de Duitsers spreken in dit verband van Besitzrückschreibung. 
Wat de kloosters betreft: ongeveer 80 % van alle kloosterbezit, zoals dat in 1580 in 
handen van de Staten van Friesland viel, is op het perceel nauwkeurig te karteren. Dat 
is een tijdrovende affaire, maar voor de voor ons van belang zijnde gebieden 
noordelijk van Leeuwarden is de klus inmiddels geklaard, zoals te zien valt op 
bijgaande kaart. De goederen van de parochiekerken zijn betrekkelijk makkelijk in 
beeld te brengen omdat de Reformatie nauwelijks tot veranderingen in hun omvang, 
ligging en beheer heeft geleid. De machtsposities van de adel - waarover de 
hiernavolgende bijdrage handelt -, zijn iets moeizamer in de tijd terug te volgen, door 
het nalopen van de genealogische verervingslijnen. Maar ook dat speurwerk blijkt 
interessante resultaten op te leveren. 

De reconstructie in de tijd terug wordt vergemakkelijkt doordat we voor de zestiende 
eeuw nog voor een groot deel van Westerlauwers Friesland de beschikking hebben 
over grondbezitsregisters met opgave van eigenaars, gebruikers, oppervlakte en 
huurwaarde die door de Saksische hertogen aangelegd werden met het oog op een 
evenredige omslag van de door hen te heffen grondbelasting. Het bezit van de 
parochiekerken, kloosters en de adel is daarin prima terug te vinden. 

Die bezitsreconstructies vormen nu als het ware een historisch-geografische 
infrastructuur, ... vaarop de betrekkelijk schaarse bronnengegevens uit verspreide 
oorkonden, uit de kronieken , uit administratieve registers en dergelijke vastgezet 
kunnen worden. Belangen en conflicten waarop bijvoorbeeld verhalende bronnen als 
de abtenlevens van Mariëngaarde ingaan, worden opeens duidelijk als men het 
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grondbezit - waarop tenslotte in de Middeleeuwen het overgrote deel van de 
machtsposities gebouwd was - geografisch kan plaatsen. Kaartjes en historisch
geografische beschouwingen spelen daarom een belangrijke rol in ons betoog. 

4. De begindotatie van Mariëngaarde: familiegoed, eigen kerk en intredegaven 

Terug nu naar Friesland anno 1163. De moeizame start van de charismatische pastoor 
Frederik van Hallum werd al gememoreerd. Frederik kon zijn stichtingsplan pas 
werkelijk tot uitvoer brengen toen zijn moeder overleden was en hij dus vrijelijk over 
zijn erfgoed kon beschikken. Hij wordt geen nobilis genoemd maar was toch zeker van 
goede eigenerfde komaf. De kapel met bijbehorende gebouwen waarin hij in 1163 het 
gemeenschapsleven liet aanvangen, werd immers op zijn eigen grond gebouwd. Toch 
was dit vermogensbestanddeel niet genoeg als basiskapitaal, althans niet om daarmee 
aan de vestigingseisen van een orde te voldoen. 

In de vita Fretherici wordt op subtiele wijze uitgelegd dat Frederik de grijze monniken 
aanvankelijk een goed hart toedroeg maar later in hen teleurgesteld raakte omdat ze zijn 
hulp versmaadden (helaas wordt niet gezegd op welke wijze) én omdat ze 
intredebetalingen van aspirant-kloosterlingen eisten; dus zocht hij een orde waarin 
pauperes wel welkom waren. Het is de vraag of dit sterk benadrukte ideële motief in 
werkelijkheid zo'n grote rol speelde. Bij de Friese norbertijnen is later immers ook 
sprake van intredebetalingen. De anti-Cîteaux gezindheid zal zwaarder gewogen 
hebben. Men bedenke dat als Frederik werkelijk zijn eigen klooster bij de cisterciënzers 
had willen onderbrengen, hij zijn pastoraat had moeten opgeven. De norbertijnen waren 
oorspronkelijk evenmin als de cisterciënzers geporteerd voor het bezit van 
parochiekerken. Ze hebben echter hun bezwaren ertegen sinds het midden van de 
twaalfde eeuw laten varen met het oog op het uitoefenen van zielzorgtaken door hun 
leden. Een keuze voor Norbertus betekende daarom voor Frederik dat hij het 
belangrijke pastoraat van Hallum als t\veede inkomstenbron kon blijven aanwenden. De 
jure had hij weliswaar niet het volledige beschikkingsrecht over dat pastoraat - hij had 
rekening te houden met andere grotendeels adellijke patronaatsgerechtigden -, maar 
op hen leek hij voldoende greep te hebben; al moest hij hen op zijn sterfbed wel 
bezweren de kerk van Hallum niet aan het klooster te onttrekken. 

Naast zijn patrimoniaal erfgoed en het pastoraat van Hallum was er nog een derde pijler 
waarop de nieuwe stichting materieel kon rusten. En dan doel ik op de inbreng van de 
vooraanstaande edelman Goslik van Hallurn, wiens spectaculaire bekering meteen na 
het verhaal over de stichting in de vita Fretherici wordt beschreven. Zijn toetrede zou 
velen ertoe hebben geïnspireerd zichzelf met het hunne aan het klooster te schenken. 
Met dat 'hunne' komen we terecht bij de al dan niet vrijwillige intredegaven. In de oude 
benedictijnse abdijen was het stellen van materiële eisen aan intrede normaal en 
geaccepteerd. Maar in de twaalfde eeuw kwam deze praktijk onder het vuur van 
canonieke rechtsgeleerden te liggen die haar als een vorm van simonie veroordeelden. 
Om die reden keerden de nieuwe orden zich althans in theorie tegen de verplichte 
medegave. De meeste kloosters echter, en zeker die instellingen die nog maar net 
gesticht waren, konden intredegaven goed gebruiken en bleven grote aandrang op 
postulanten uitoefenen om met dotaties het vermogen van de gemeenschap te vergroten. 
Het voorbeeld van Klaarkamp is al genoemd. Bekend is ook het geval van Emo van 
Wittewierurn, die uit economische noodzaak geestelijken met beneficies opnam en zich 
vervolgens zorgen maakte over de hemelse schade die zijn nieuwe convent door deze 
handelwijze kon oplopen. De cisterciënzer abten van Frisia waren minder scrupuleus. 
In 1222 bleken zij het eisen van intredegelden een acceptabele wijze van handelen te 
vinden, toen ze hun collega van Bloemkamp - die vanwege simonistische praktijken 
door het generaal kapittel was afgezet - rustig weer in zijn ambt herstelden. We 
mogen derhalve aannemen dat ook Frederik en zijn opvolgers getracht hebben het 
kloostervermogen te vergroten met conditionele medegaven. 
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De lange aanloop van Mariëngaarde lijkt typerend voor de Friese kloosterstichtingen in 
het algemeen. Waar we meer weten over de aanvangsfase van kloosters, zoals bij 
Lidiurn, Wittewierurn, Schildwolde en Gerkesklooster: steeds lijkt hij zeer veel tijd in 
beslag te hebben genomen, mede doordat de begindotaties klein waren. Ongetwijfeld 
speelde daarbij een rol dat er in de Friese landen geen sprake was van landsheerlijke of 
hoog-adellijke, boven-regionale begunstiging. Het was de lokale en regionale adel die 
zich achter de stichtingen stelde, hetzij door zelf het initiatief te nemen, hetzij door een 
geestelijke uit zijn midden te steunen. Het is dan ook opvallend hoe weinig de orden 
zelf in de Friese landen de voortgang van de stichtingsgolf en de uitbreiding van hun 
huizen beïnvloedden. In het geval van Mariëngaarde lijkt het er ook niet op dat de orde 
van Prémontré Frederiks stichting al snel als haar eerste Friese huis heeft willen 
opnemen. Frederik had een leerjaar doorgebracht in Mariënweerd en daar een 
ordinarius en andere boeken voor de eredienst laten afschrijven. En toch kwam hij na 
een omweg pas na verloop van tijd bij Steinfeld in de Eifel terecht. Politieke redenen 
waarom de norbertijnen van Mariënweerd de stichting van Frederik niet onder hun 
hoede wilden nemen, zijn niet te bedenken. Hun aarzeling moet daarom wel van 
economische aard zijn geweest. In hun ogen was Mariëngaarde materieel gesproken 
vermoedelijk lange tijd niet levensvatbaar. 

5. Het belang van de parochiekerken 

Cisterciënzers stelden hoge eisen aan het economisch fundament van nieuwe 
stichtingen. Dat is misschien de reden dat ze uiteindelijk minder huizen in de Friese 
landen kregen dan de andere orden. Telt men het totaal, dan moet men immers 
vaststellen dat de benedictijnen, de premonstratenzers en de johannieters er veel meer 
conventen wisten te stichten. Die orden hadden het voordeel dat ze inderdaad 
inkomsten uit kerken accepteerden. Het gaat te ver om in dit verband van een [ow 
budget-formule te spreken, maar feit is wel dat veel van hun stichtingen in Friesland 
zich formeerden rond een al dan niet geïncorporeerde parochiekerk. 

Daarbij blijkt de politiek van de bisschop van Utrecht hun terwille te zijn geweest. 
Anders dan zijn collega van Munster bleek hij bereid de nieuwe orden te ondersteunen 
door aan hen een deel van zijn oude eigenkerken over te dragen, of de overdracht van 
nieuwe adellijke eigenkerken te vergemakkelijken, op voorwaarde dat deze orden er de 
zielzorg voor hun rekening namen. Voor Mariëngaarde kunnen we die politiek niet 
direct bewijzen - al moeten we er rekening mee houden dat de bisschop van 
oorsprong rechten op de Sint-Maartenskerk van Hallum heeft bezeten en medewerking 
heeft verleend aan de overdracht van de patronaatsrechten. Mariëngaarde wist naast 
Hallum na verloop van tijd ook het patronaatsrecht op de oude, aan Corvey behorende 
Sint-V ituskerk van Leeuwarden te verwerven. Van de jongere, secundaire kerken, zijn 
in ieder geval die van Jelsum, Lekkum en Oosternijkerk te noemen. Het is niet 
uitgesloten dat Mariëngaarde er nog meer door haar kanunniken heeft laten bedienen, 
maar het ontbreekl ons aan gegevens. Voor Mariëngaardes dochterabdij Lidlum kan uit 
de zestiende-eeuwse kroniek van Sibrandus Leo achterhaald worden dat zij rechten op 
niet minder dan zestien parochiekerken heeft uitgeoefend. Dergelijke gegevens 
ontbreken voor Mariëngaarde. Van Jelsum hebben we de relatie met Mariëngaarde 
alleen kunnen achterhalen door de toevoeging callonÎGus achter de toevallig 
overgeleverde naam van de pastoor in de vijftiende eeuw. 

Een nadere analyse van het grondbezit van kloosters in de parochies waar ze ook 
zielzorg uitoefenden of het patronaat in handen hadden, leert dat ze daar - als het tot 
een complete incorporatie kon komen - een deel van de pastorie- of kerkegoederen 
van het geheel afsplitsten om het als eigen goed, al dan niet in een uithof zelf uit te 
baten, terwijl ze het overgebleven deel als apart pastoriefonds lieten voortbestaan. Iets 
dergelijks moet gebeurd zijn in Jelsum, waar het Mariëngaarder goed in feite op de 
plaats ligt - pal naast en in de opstrek van de kerk - waar men het pastoriegoed zou 
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verwachten. Het nieuwe pastoriegoed grenst aan dit complex, maar is kleiner en lijkt 
afgescheiden. Dergelijke constructies worden veel bij de Westerlauwers Friese 
kloosters gevonden, niet in de laatste plaats bij de premonstratenzers. Zelfs in 
Leeuwarden kunnen we een complex van Mariëngaarde aanwijzen dat oorspronkelijk 
tot het pastoriegoed van de Sint-Vituskerk moet hebben behoord. Anders dan bij de 
cisterciënzers treffen we daarom ook regelmatig uithoven van premonstratenzers bij of 
naast parochiekerken. 

6. De uithofeconomie in het algemeen 

Dat brengt me op het belang van de uithofeconomie voor de Friese norbertijnen. 
Vroeger werd de sterke expansie van de hervormingsgezinde orden van de elfde en 
twaalfde eeuw vooral gekoppeld aan hun ontginningsprestaties, die hoog werden 
ingeschat. Uitgaande van het ideaalbeeld van de orderegels waarin vestiging van de 
kloostergemeenschap in de eenzaamheid, ver van de bewoonde wereld, is 
voorgeschreven en het materieel bestaan van de kloosterlingen afhankelijk wordt 
gesteld van wat hun handenarbeid in 'Eigenwirtschaft' oplevert, heeft men het beeld 
geschetst van de cisterciënzers en premonstratenzers als ontginners en pioniers. Ook 
voor Friesland is het beeld van de monnik met zijn schep en berrie een alleszins 
vertrouwd begrip. Hier waren geen bossen en heidevelden te ontginnen maar konden 
net als in Zeeland en Kustvlaanderen kwelders worden ingepolderd, dijken aangelegd 
en ontwateringsstelsels gecreëerd en verbeterd. Dat de kloosters bij al deze activiteiten 
een leidende rol gespeeld zouden hebben, kan betwijfeld worden. Het beeld van de 
Friese monniken als pioniers-ontginners is inmiddels op tal van punten gecorrigeerd, 
maar ik wil wel meteen benadrukken dat we hun niet meteen alle ontginnings
verdiensten kunnen ontzeggen. 

Meer dan in de ontginning wordt tegenwoordig echter de verklaring voor de snelle 
groei van de nieuwe orden gezocht in de bijzondere organisatievormen die zij 
toepasten. Daarbij kan gedacht worden aan de inrichting van grote agrarische 
bedrijven die met behulp van - onder de kloosterdiscipline staande - lekenbroeders 
werden geëxploiteerd: de grangiae, bij de premonstratenzers ook wel curiae of curtes 
genoemd. In beginsel waren deze opgezet als eenheden binnen een gesloten systeem 
van zelfvoorziening. De opbrengsten moesten direct naar de abdij gevoerd worden en 
waren bestemd voor consumptie ter plaatse. Voor de premonstratenzers vinden we dit 
systeem theoretisch uitgewerkt in de statuten uit de jaren dertig van de twaalfde eeuw, 
en wel in het hoofdstuk over de provisor exteriorum, de manager en supervisor over 
het totaal van alle curiae of uithoven. Van hem wordt gezegd dat hij regelmatig de 
uithoven langs moet gaan en de broeders, het personeel, de werktuigen, het vee etc. 
inspecteren, de opbrengsten tellen, daarvan regelmatig rekening en verantwoording 
doen, en ten aanzien van de bestemming der overschotten overleg plegen met de 
uithofmeesters enerzijds en de abt en de kellenaar anderzijds. Dietrich Lohrmann heeft 
ons er attent op gemaakt dat de opzet wel sterk op die van Cîteaux lijkt maar daar toch 
niet in zijn geheel aan ontleend kan zijn. Alleen al de titel en functie van provisor 
exteriorum was bij de cisterciënzers onbekend. Bij hen was de kellenaar de centrale 
managersfiguur. Ook de opname van conversen als werkmonniken was geen 
cisterciënzer noviteit. 

In principe was het uithofstelsel als een autarkisch systeem ontworpen. Het moest de 
kloosterlingen alle levensbehoeften bieden en tegelijkertijd hun afgeslotenheid van de 
wereld bevorderen. Het werd een economisch succes omdat het tot op zekere hoogte 
tot specialisatie en overschotproduktie leidde. Werd aanvankelijk alleen datgene wat in 
de abdij niet verteerd kon worden op de stedelijke markt afgezet, gaandeweg zou men 
een belangrijk deel van de uithofprodukten daarheen gevoerd hebben en werd de 
produktie zelfs geheel op de markt afgestemd. Vandaar ook de inrichting van 
stadshoven als stapelplaatsen. De inkomsten die naar de abdij terugvloeiden waren 
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meer dan voldoende om de behoeften van de sober en ascetisch levende gemeenschap 
te dekken en konden deels worden aangewend voor de uitbreiding van het 
kloostercomplex, en het aankopen van nieuwe landerijen. Schaalvergroting bleek 
mogelijk door de opname van familiares en het in dienst nemen van loonarbeiders die 
onder leiding van de conversen opereerden. Kortom, juist de inpassing van het 
agrarisch kloosterbedrijf in de zich snel ontwikkelende markt- en verkeerseconomie 
wordt tegenwoordig als de belangrijkste oorzaak voor het materiële succes van de 
cisterciënzers en premonstratenzers aangemerkt. 

Is dit systeem nu ook bij de Friese premonstrenzer kloosters aan te wijzen? Zo ja, hoe 
vlakdekkend was het; en zijn er ook verschillen met dat der cisterciënzers te 
constateren? Wat dat laatste betreft: bij zijn onderzoekingen naar de Noord-Franse 
norbertijner abdijen kwam de reeds genoemde Dietrich Lohrmann tot de conclusie dat 
Prémontré in de eerste decennia van zijn bestaan zeer veel uithoven wist te stichten, 
die echter wel klein van opzet waren. De moederabdij in Laon liet in de jaren vijftig 
van de twaalfde eeuw zelfs meer dan 30 curiae uitbaten. Van de grote oude abdijen 
van de orde van Cîteaux kennen we er toch weinig met meer dan 20 grangiae. Waren 
de uithoven bij de premonstratenzers en mogelijk ook bij de andere kanonikale orden 
gemiddeld kleiner dan bij de cisterciënzers? 

7. De uithofeconomie bij de Friese premonstratenzers 

Een nadere inventarisatie van alle gegevens over ui th oven en conversen voor 
Mariëngaarde, Lidlum en de andere Westerlauwers Friese norbertijner huizen, brengt 
aan het licht dat het systeem van eigen exploitatie door hen op grote schaal werd 
toegepast. Ik moet erbij opmerken dat een deel van de gegevens over het bestaan van 
uithoven afkomstig is uit de tijd dat ze niet meer functioneel waren en aan pachters -
meestal aan twee of meer tegelijk - waren verhuurd. We herkennen de uithoven dan 
aan de naam van mOllllikhuis of voorwerk, waarmee ze hier in het noorden doorgaans 
in de volkstaal werden aangeduid. Het begrip monnikhuis is doorzichtig genoeg. 
Omdat microtoponiemen doorgaans verwijzen naar de gebruiker, in plaats van naar de 
eigenaar, danken de monnikhuizen hun naam aan de mOllachi conversi die erop 
leefden, werkten en ze ter plaatse beheerden. Voor de premonstratenzers in Friesland 
geldt overigens dat met monniken steeds conversen werden bedoeld. 

Voor Mariëngaarde beschikken we natuurlijk ook over gegevens uit de abtenlevens. 
Hoewel daarin - net zoals in de kronieken van Wittewierum - weinig aandacht aan 
het economisch leven wordt besteed, komen er een paar aardige passages in voor 
waaruit het belang van de uithoven gedestilleerd kan worden. Buitengewoon boeiend 
is een uitvoerig relaas over een conflict tussen Mariëngaarde en Klaarkamp over de 
ontginningsrechten op een binnenmeertje in het noordoosten van het dorpsgebied van 
Stiens, de Wijderneer genoemd. Mariëngaarde met haar dochterpriorij Bethlehem 
meende dat dit meertje - dat aan het verlanden was en daarom in vruchtbare weiden 
veranderd kon worden - aan haar toebehoorde omdat zij twee grallgiae had die er aan 
grensden: een aan de zuidoostzijde, Petwert geheten, en de ander meer naar het 
noordwesten, de grallgia Herum. De conversen van deze uithoven kregen het echter 
aan de stok met hun collega's van Klaarkamp die zo brutaal waren al het riet en de 
andere opbrengsten naar de vromvenpriorij Nazareth te voeren. Zij hadden naar eigen 
zeggen alle bezitsrechten geschonken gekregen van een grondeigenaar ter plaatse. Het 
conflict liep hoog op en leidde na een uitvoerig overleg tussen de abten van beide 
kloosters en na zoenprocedures waarbij de belangrijkste edelen van Oostergo, van wie 
sommigen als voogd, betrokken waren, tot een compromis, waarbij de onscrupuleuze 
abt Sidachus van Klaarkamp aan het langste eind trok en abt Ethelger van 
Mariëngaarde het nakijken had omdat hij geen eed durfde zweren. Dit althans volgens 
de vooringenomen auteur van de vita Etlzelgeri. Interessant is dat de 
bezitsreconstructie de ligging en grootte van beide genoemde uithoven aan het licht 
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Afb. 4. Mariëngaarde op de kaart van de Bildtlanden, ca. 1550. Uit: Wumkes, 
Sibrandus Leo, p. IV 
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brengt - ook ten opzichte van het cisterciënzer goed. Waar we tot voor kort alleen 
nog maar de namen kenden, hebben we nu de situatie in kaart, waardoor we ieders 
aanspraken beter kunnen begrijpen. Opnieuw blijkt hoe exact de informatie uit de 
abtenlevens is. De reconstructie bevestigt daarbij de veronderstelling dat de eigen 
exploitatie van aparte bezitscomplexen in grangiae voor Mariëngaarde, zelfs in de 
directe nabijheid van de abdij, in de eerste helft van de dertiende eeuw regel was. 

Een goed beeld van de inrichting en de grootte van deze grangiae krijgen we uit het 
confiscatie-overzicht met betrekking tot de Mariëngaarder goederen op het eiland 
Marken. Di t eiland, dat toen anderhalf keer zo groot was dan tegenwoordig, was deels 
door schenking, maar vermoedelijk grotendeels door aankoop omstreeks 1235, onder 
abt Siard, in handen van Mariëngaarde gekomen. Graaf Willem IV van Holland
Henegouwen liet het eind 1344 tezamen met andere goederen van Friese kloosters in 
Holland in beslag nemen om de Friese prelaten onder pressie te zetten teneinde hun 
landsbesturen te overreden zijn heerschappij te accepteren. Zoals bekend bogen de 
Friezen niet voor die druk. Graaf Willem sneuvelde op 26 september 1345 in de slag 
bij Staveren, met als gevolg dat Marken definitief werd geconfisqueerd. Uit de 
inventaris die na de inbeslagname werd opgemaakt, blijkt dat de helft van het eiland 
door de broeders zelf werd geëxploiteerd in twee uithoven: het Westerhuis en het 
Oosterhuis. De oppervlakte van deze uithoven tezamen besloeg 346 deimten of 
dagmaden, dat is ca. 200 ha, hetgeen uitkomt op zo'n 100 ha per uithof. De overige 
landerijen werden aan eilandbewoners verpacht. De veestapel van het Westerhuis telde 
20 paarden, 55 koeien, 4 vaarzen, 1 stier, 2 ossen, 6 kalveren en 5 varkens. Die van 
het Oosterhuis omvatte 8 paarden, 33 koeien, 4 vaarzen, 2 stieren, 10 kalveren en 13 
varkens. Uit die cijfers mag opgemaakt worden dat het bedrijven betrof van meer dan 
normale grootte, die duidelijk in veeteelt en zuivelproduktie gespecialiseerd waren, 
gegeven ook de omstandigheid dat de rest van de inboedel een groot aantal emmers, 
tinnen, melkvaten, troggen, zeven, een karn en kaasstenen bevatte. 

Of de produktie van Marken steeds voor de abdij bestemd is geweest of naar de 
markten in Amsterdam en Naarden werd gevoerd, is niet duidelijk. Het laatste ligt wel 
het meest voor de hand, omdat men aan zuivel in Friesland geen gebrek had. Toch is 
er voor de spreiding van de uithoven door Mariëngaarde wel sprake van een zeker 
autarkiestreven. Dezelfde abt Siard verwierf in Bakkeveen, in het zuidoostelijk 
heidegebied tussen Friesland en Drenthe, een enorme oppervlakte aan landerijen -
vermoedelijk van een soort Wüstung - waar hij een uithof liet inrichten. Aan die 
uithof was tevens een parochiekerk verbonden. Ook hier gingen dus zielzorg en 
uithofexploitatie hand in hand. De zestiende-eeuwse kroniekschrijver Sibrandus Leo 
stelt dat de uithof Bakkeveen gesticht werd met het oog op de turfgraverij, maar van 
een systematische turfexploitatie was hier pas in Sibrandus' eigen tijd sprake. Het 
enige economische motief dat Mariëngaarde met de uitbating van Bakkeveen - dat de 
naam Mariënhof droeg en nog een tijdje de status van priorij heeft bezeten - kan 
hebben gehad, is dat van de roggevoorziening. Broodgraan werd in het kleigebied niet 
geteeld; alleen gerst voor de brouwerij werd wel op de flanken van de terpen 
verbouwd. Dat moest, in de vorm van rogge, steeds ui t de 'woud gebieden ' in het 
zuiden aangevoerd worden, of eventueel in verre havensteden aangekocht. In 
Bakkeveen kon nu mooi rogge voor de kloosterlingen geproduceerd worden. Er 
waren wel meer Friese abdijen, ook van andere orden, die met opzet uithoven in 
roggeproducerende gebieden ver weg verwierven. De cisterciënzer abdij Bloemkamp 
onder Bolsward bijvoorbeeld kocht in het midden van de dertiende eeuw daartoe zelfs 
een curlis op de Veluwe. De Mariëngaarder broeders verkregen verder uit Bakkeveen 
ook nog wol van de schapen die op de uitgestrekte heidevelden graasden. Turf 
daarentegen haalden ze dichter bij huis, namelijk in de uithof te Rijperkerk, waar aan 
droge vervening werd gedaan. 

Op een eerdere studiedag van de werkgroep, met het thema stadshoven, verwonderde 
Bas van Bavel zich over het geringe aantal stadshoven dat we van de Friese kloosters 
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kennen. Inderdaad, veel stadshoven bezaten de norbertijner abdijen van Friesland niet. 
Lidlum had in de vijftiende eeuw een refugium in het nog amper tot stad uitgegroeide 
Franeker. En de Ommelandse kloosters hadden allemaal een vestiging in Groningen, 
waar trouwens ook Mariëngaarde een bescheiden mOllllikhuis exploiteerde. Er moet 
meteen bij gemeld worden dat we weinig weten over de stapelfunctie van deze 
stadshoven in Groningen, omdat de informatie dateert uit een tijd waarin de eigen 
uitbating van de landerijen al voor het grootste deel was opgegeven ten gunste van de 
verpachting. 

Dat betekent echter niet dat er geen sprake was van handel in overschotten door de 
kloosters. Groningen was één van de weinige echte steden in de Friese landen waar 
kloosters daarvoor terecht konden. Leeuwarden bleef in de dertiende eeuw steken in 
het stadium van regionaal pre-stedelijk marktcentrum. De oriëntatie van de meeste 
kloosters was althans in de tijd tot ca. 1350 echter veel breder. Men bedenke dat zij 
toen in Friesland heel makkelijk toegang hadden tot de grote handelsweg die gevormd 
werd door de Noorzee met haar aanvoerroutes langs de Zuiderzee en de Waddenzee. 
De grote abdijen hadden vrijwel allemaal één of meer door conversen bemande 
schepen in de vaart, die heen en weer voeren tussen hun klooster, uithofbezittingen, 
en de grote havensteden in Noord-Duitsland en Vlaanderen. Dat kan mooi 
gedemonstreerd worden aan de hand van de toevallig overgeleverde berichten over 
handelsvaart door de broeders van Mariëngaarde. 

In 1247 staat de Engelse koning Hendrik III aan de monniken van Mariëngaarde toe 
om ten behoeve van hun klooster 300 kwarters tarwe en gerst in zijn land aan te kopen 
en deze via Kings Lynn aan de Engelse oostkust over zee uit te voeren. In november 
1289, zo lezen we in het schuld boek van de stad Hamburg, verklaren de met name 
genoemde abt van Mariëngaarde, Waltetus, een priesterbroeder, een subdiaken en vijf 
ook al met name genoemde conversen aan een crediteur uit de Elbestad een bedrag 
schuldig te zijn van 40 pond sterling. Er staat niet bij voor welke waren, maar 
vermoedelijk gaat het om graan, aangezien de schuldeiser in kwestie zelf in graan en 
textiel handelde. Belangwekkend daarbij is de belofte dat de broeders het 
verschuldigde bedrag toezeggen te betalen bij hun eerste reis naar Vlaanderen. 
November was het einde van het vaarseizoen. De eerstvolgende gelegenheid tot 
betalen deed zich dus kennelijk pas voor bij de voorjaarsreis naar het zuiden. Dat de 
broeders van Mariëngaarde ook daar zeer geregeld kwamen, blijkt wel uit het gegeven 
uit 1294 dat er een schip van het klooster gesignaleerd was te midden van een hele 
vloot van 32 Friese schepen die door een storm naar de Engelse oostkust gedreven 
waren; deze vloot was op weg naar Vlaanderen. Het schip van Mariëngaarde stond 
onder leiding van frater Boydinus en was geladen met houtskool. Dezelfde frater - ik 
neem tenminste aan dat hij dezelfde was - is als Boydinus monachus cOllversus in 
1300 geattesteerd in Hamburg, alwaar hij in april een schuld aanging van 36 pond, te 
betalen op de eerste zomerreis, voor het feest van Sint-Jan. 

De conclusie uit deze verspreide berichten moet zijn dat de broeders van Mariëngaarde 
minstens zeer geregeld heen en weer voeren tussen Hamburg, Bremen - voor 
verschillende andere kloosters is de aanwezigheid van conversen geattesteerd in 
Lübeck en Stralsund - enerzijds en de Vlaamse havensteden anderzijds. Een eigen 
stadshof of kantoor bezaten ze daar niet maar wel deden ze er steeds zaken met 
dezelfde handelaars. Wat er verkocht werd, wordt zelden gespecificeerd, maar het zal 
hoofdzakelijk om zuivelprodukten en huiden zijn gegaan. En men kocht er 
broodgraan, gerst en bouwmaterialen in. Voor de bouw van Buweklooster, zo weten 
we uit de vita Ethelgeri, werd omstreeks 1250 hout uit Hamburg betrokken. Hamburg 
was ook de overstapplaats voor de broeders en zusters uit Mariëngaarde die een 
bezoek wilden brengen aan hun dochterkloosters Belbuck en Treptow in Pommeren, 
dichtbij de monding van de Oder. 
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8. Bezitsverwerving; expansie tot ca. 1350 

Uithofexploitatie, eigen beheer, handenarbeid door conversen en overzeese handel 
omwille van het dekken van de eigen behoeften grepen in elkaar. We hebben niet de 
beschikking over rekeningen waaruit de overschotproduktie met cijfers kan worden 
aangetoond. Op indirecte wijze valt evenmin te bewijzen dat Mariëngaarde en andere 
kloosters door dit systeem gaandeweg van tijd kapitaalkrachtig zijn geworden. De 
aankoop van landerijen bij Marken en de verwerving van grondbezit bij Bakkeveen in 
het midden van de dertiende eeuw doen evenwel een flinke toename van het 
kloostervermogen vermoeden. Dit patroon is bij de meeste Friese kloosters waar te 
nemen. Hoewel er nauwelijks transport-oorkonden uit de vroege tijd overgeleverd 
zijn, lijkt alles erop te wijzen dat het in de tweede helft van de dertiende eeuw nog 
steeds bergop ging. Juist uit die tijd zijn ook van andere grote kloosters als de Sint
Odulfusabdij van Staveren, de augustijner koorherenabdij Ludingakerke en de 
cisterciënzer abdij Bloemkamp aankopen van bezitscomplexen buiten Friesland 
bekend. 

De vraag naar het verschil tussen het premonstratenzer en het cisterciënzer 
uithofsysteem is moeilijk te beantwoorden. De cisterciënzers lijken grotere grangiae 
geëxploi teerd te hebben dan de premonstratenzers - maar dan gaat het om conclusies 
op basis van de omvang der uithoven in 1511, dat wil zeggen in een tijd dat ze allang 
verpacht waren. Met de interpretatie van de groottecijfers uit het begin van de 
zestiende eeuw moeten we voorzichtig zijn omdat er toen al veel bezit van de 
voormalige uithofcomplexen afgesplitst kan zijn geweest. De gegevens over Marken 
wijzen anderzijds voor Mariëngaard toch ook wel op een grootschalige aanpak. Wel 
durf ik te beweren dat de uithoven van de overige orden - die vrijwel allemaal een 
groot deel van hun land met behulp van conversen uitbaatten -, in het algemeen 
kleiner waren dan die van de cisterciënzers en premonstratenzers. 

9. Einde van het uithofsysteem; verpachting 

Bij gebrek aan rekeningmateriaal is de crisis in het uithofsysteem niet exact te dateren. 
Zeker is echter wel dat de jaren 1345-1350 een keerpunt moeten hebben gevormd. De 
oorlog met Holland, die niet alleen het einde bracht voor de Hollandse bezittingen der 
Friese abdijen, maar bovendien het scheepvaartverkeer belemmerde vanwege de 
kaapvaart, speelde daarin een belangrijke rol. Hamburg beklaagt zich in deze tijd bij 
diverse orden in Friesland over berovingen van hun kooplieden op zee door 
conversen. Het is ook de tijd dat tal van vetes en partijschappen het land in hun greep 
hielden; vetes waarin de kloosters zelf als partij optraden omwille van de bescherming 
van hun nu vrij omvangrijke grondbezit. De kloosterreinen werden in deze tijd met 
grachten en muren beveiligd; hier en daar verrezen ook stinzen (stenen 
mottekasteeltjes) bij de exploitatiecentra. Behalve oorlogsomstandigheden en 
vetegeweld moeten ook de pestepidemiëen negatieve gevolgen hebben gehad voor het 
functioneren van het uithofsysteem, doordat ze het dienstpersoneel decimeerden en het 
lekenbroederbestand uitdunden, voorzover dat al niet klein geworden was door de 
concurrentie van de bedelorden. Grote cisterciënzer abdijen als die van Aduard bij 
Groningen blijken bij gebrek aan conversen en arbeidskrachten in de jaren tachtig van 
de veertiende eeuw een groot deel van hun land en uithoven in huur aan pachters 
uitgegeven te hebben; pachters overigens die men op dat moment vergeefs aan de 
grond probeerde te binden omdat ze zo moeilijk te krijgen waren. 

Berichten over handel door Friese kloosters van na 1350 zijn er nauwelijks meer 
overgeleverd. Als we al eens een schip van een Fries klooster in Hamburg aantreffen, 
zoals in 1369 wanneer Mariëngaarde er weer acle de présence geeft, wordt dat ook 
niet meer door een broeder bevaren maar door een dienstman. Wat de uithoven zelf 
betreft - in 1402 werd de grangia Herum nog door een convers beheerd - is mijn 

. ._.,. 
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indruk dat de verpachting in de eerste helft van de vijftiende eeuw sterk werd 
doorgezet. Diverse, als ik dat zo mag noemen, specialistische uithoven, zoals die te 
Bakkeveen waar men zich nu op de schapenteelt toelegde, of die te Rijperkerk waar 
men voortging met de turfwinning, bleven wel in eigen beheer, maar dan niet met een 
lekenbroeder als magister grangiae als bedrijfsleider maar met een provenier, wiens 
rechten en verplichtingen contractueel werden vastgelegd. De eigen abdij hoeve, vaak 
met een omvang van 100 ha of meer, werd eveneens nog in eigen exploitatie 
gehouden, tot ver in de zestiende eeuw. Maar ook het management daarvan en het 
eigenlijke handwerk kwamen voor rekening van dienstpersoneel. De lekenbroeders 
blijken op een vrij gering aantal na in de vijftiende eeuw grotendeels uit de norbertijner 
kloosters in Friesland te zijn verdwenen. 

10. Besluit 

Zo kwam dan in Friesland net zoals in veel andere streken van Europa in het midden 
van de veertiende eeuw een einde aan de economische expansie van de 
premonstratenzer kloosters. Deze kloosters waren niet buitengewoon groot maar wel 
groot in aantal, met als eerste vestiging de abdij van Mariëngaarde bij Hallum, gesticht 
in 1163. De conclusie moet zijn dat hun oversten de bescheiden begindotaties - al 
dan niet collectief bijeengebracht door een aantal lokale adelsfamilies - van hun 
instellingen, met als kern het patronaatsrecht op een belangrijke parochiekerk, 
succesvol wisten uit te bouwen tot goed renderende bezitscomplexen. Die expansie 
werd sterk bevorderd door een selectief toelatingsbeleid dat rekening hield met 
intredegaven, door een sober, ascetisch en dus spaarzaam leven van de klooster
bevolking, en vooral ook door de toepassing van het tot overschotproduktie leidende 
uithofsysteem. Het bestaan en functioneren van uithoven als agrarische bedrijven van 
een buitengewoon grote omvang met een staf van lekenbroeders kan ook voor 
Mariëngaarde voor de dertiende en veertiende eeuw aangetoond worden. Ook blijkt 
sprake te zijn geweest van afzet van produkten op stedelijke markten. Weliswaar 
hadden de Friese premonstratenzers in deze dynamische periode weinig stadshoven 
als stapelplaatsen, zij bezochten wel degelijk regelmatig de grote Noord-Duitse en 
Vlaamse havens om er zaken te doen. In dit alles week het economisch systeem van de 
Friese premonstratenzers weinig af van dat van de cisterciënzers. Misschien waren 
hun grangiae of curiae gemiddeld kleiner van omvang dan die van de grijze monniken. 
Tenslotte kan nog worden vastgesteld dat een deel ervan verbonden was met 
parochiekerken (en de bijbehorende kerkegoederen) waarvan de premonstratenzers het 
patronaatsrecht hadden en de cura animarum verzorgden. 
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