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Van alle activiteiten die de middeleeuwse kloosters in 
Friesland hebben ontplooid, heeft geen zo tot de ver
beelding gesproken als het agrarisch ontginningswerk, 
dat hier vooral bestond uit het aanleggen van dijken en 
het zorgen voor een goede afwatering. Bij het bescher
men van het oude land en het in cultuur brengen van 
aangeslibde kwelderlanden zouden de monniken van 
de verschillende orden volgens tal van geschiedschrij
vers een pioniersfunctie hebben gehad. Sommigen 
spreken in dit verband van een maatschappelijk waar
devol werk dat ook uit 'hogere' motieven zou zijn on
dernomen. 

Volgens deze populaire visie zouden alle kloosters 
die een groot grondbezit verwierven, daar een aandeel 
in hebben gehad. En dat waren in Friesland de stichtin
gen der Cisterciënser, Norbertijner, Benedictijner, R e
guliere kanunniken, Johannieter en Duitse orden. De 
belangrijkste betekenis in dit opzicht wordt echter toe
gekend aan de eerste twee, omdat deze als hervor
mingsgezinde monniken zich volgens hun statuten 
steeds ver van de wereld in de eenzaamheid (in de 
'woestijn ') moesten vestigen en aldaar alleen van het 
werk van hun handen dienden te leven . Twee omstan
digheden worden daarbij doorgaans van bijzonder be
lang geacht: de kloosters van deze orden richtten gran
giae of uithoven van bovennormale grootte in en ex
ploiteerden deze op min of meer rationele wijze; zij de-
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den dit met behulp van conversen of lekebroeders, een 
soort werkmonniken die geen verplichting hadden tot 
het bijwonen van de koordiensten . 

Beide orden beleefden een spectaculaire bloei in de 
twaalfde eeuw. En deze bloei viel samen met de in die 
tijd ingezette ontginningsbeweging, waarvan bijvoor
beeld de Duitse oostkolonisatie deel uitmaakte . Het 
oudere onderzoek, zowel op het gebied van de neder
zettingsgeschiedenis als op dat van de geschiedenis van 
de kloosterorden, heeft daarom voor heel Europa wel 
aangenomen dat de kloosters een leidende rol bij die 
ontginningen hebben gespeeld. 

Nadere studie van de werkzaamheden van afzonder
lijke kloosters in verschillende streken heeft echter ge
leerd dat men bijzonder voorzichtig moet zijn met deze 
generalisatie. In de vijftiger en zestiger jaren is deze 
ontginningsverdienste sterk in twijfel getrokken door 
verschillende Franse en Duitse historici , van wie ik hier 
Duby, Wiswe en Epperlein wil noemen. Bij hun onder
zoek naar de opbouwen exploitatie van kloosterdomei
nen in bepaalde streken kwamen zij tot de conclusie dat 
met name vele Cisterciënser abdijen hun bezit omwille 
van het rendement juist hebben gezocht en verworven 
in vanouds bewoonde gebieden. Bossen werden bij
voorbeeld eerder door hen intact gelaten dan ontgon
nen . Inmiddels is gebleken dat deze conclusies hier en 
daar te ver doorgetrokken zijn en niet zonder meer toe
gepast kunnen worden op alle kloosters van de orde in 
Europa. In een recente balans van sindsdien voortgezet 
onderzoek is gesteld dat de Cisterciënsers zich vooral 
met d € kolonisatie van de directe omgeving hebben be
ziggehouden. Vanuit bezitskernen in reeds bewoonde 

gebieden brachten zij moeilijk te bewerken terreinen 
tot grotere vruchtbaarheid en namen zij verlaten lande
rijen opnieuw in cultuur. Met name in moerassige ge
bieden in rivierdalen en langs de kust moet dit werk van 
betekenis zijn geweest. Voor de Friese klei- en veenlan
den dient deze conclusie nog, per klooster, getoetst te 
worden. Daarbij is het van belang na te gaan in hoever
re de Cisterciënser en Norbertijner abdijen betrokken 
zijn geweest bij de offensieve bedijkingen die hier gedu
rende de middeleeuwen werden ondernomen. Hebben 
ze op dit gebied verhoudingsgewijs eenzelfde prestatie 
kunnen leveren als bijvoorbeeld de Vlaamse abdijen 
Ten Duinen en Ter Doest in Vlaanderen en Zeeland? 
Weliswaar verleenden deze kloosters geen medewer
king aan de eerste bedijkingen. Daarvoor waren ze te 
laat. Maar wel hebben ze zich verdienstelijk gemaakt 
met het afdammen van nog niet getemde diepe kreken , 
het leggen van dijken op kritieke plaatsen en het verder 
uitbreiden van het areaal cultuurland . 

Ook voor het Friese kustgebied is nog niet zo lang ge
leden de rol van de kloosters bij de bedijkingen weer be
nadrukt , en wel door Wilfried Ehbrecht in zijn disserta
tie over het Norbertijner klooster Wittewierum in Gro
ningen. Hij stelt zelfs dat de regionale elite in dit, sinds 
de elfde eeuw in toenemende mate door natuurrampen 
bedreigde gebied, de kloosters heeft binnengehaald om 
de beveiliging van het land ter hand te nemen. Die elite 
zou hiertoe besloten hebben, omdat er door de Salische 
politiek van het tegen elkaar uitspelen van geestelijke 
en wereldlijke machthebbers een machtsvacuüm was 
ontstaan, waardoor er geen krachtige beschermings
maatregelen konden worden genomen. 



Deze hypothese klinkt aannemelijk, maar het probleem 
is dat ze niet door betrouwbare bronnen wordt onder
steund. Afgezien van de dertiende-eeuwse kloosterkro
nieken van de Norbertijnse kloosters Wittewierum en 
Mariëngaarde, is de schriftelijke overlevering trou
wens voor alle Friese kustgebieden bijzonder mager. 
Dat komt deels door het ontbreken van een centraal ge
zag met bijbehorende archiefvormende instanties, 
deels vanwege de mondelinge cultuur en deels door de 
vrijwel totale verwoesting der klooster archieven . W il
len we dan toch te weten komen welk deel van de mid
deleeuwse bedijkingsactiviteiten in Friesland aan de 
kloosters toegeschreven kan worden, dan kunnen we 
niet alleen op historische bakens vertrouwen. We die-
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nen ook de gegevens te benutten die andere disciplines 
zoals de archeologie en de bodemkunde ons aanreiken. 
D aarbij valt te denken aan bodem vondsten, verkave
lingspatronen, sedimentatiestructuren en dergelijke 
die op topografische en bodemkundige kaarten zicht
baar zijn. Daarvan is echter alleen te profiteren wan
neer we een beeld hebben van de concentratie en sprei
ding van de kloosters , hun grondbezit en hun uithoven . 
Het lokaliseren van die uithoven kan van groot belang 
zijn omdat van daaruit ontginnings- en bedijkingsacti
viteiten ondernomen werden , zo daar tenminste sprake 
van was. In de twaalfde en dertiende eeuw werden im
m ers vele grangiae door de kloosterlingen zelf geëxploi
teerd. 



Klaarkamp, Sion en Nazareth. 
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Het aardige is nu dat ondanks de lacuneuze overleve
ring der kloosterarchieven het toch mogelijk blijkt om 
en het kloosterbezit in kaart te brengen en een groot 
aantal voormalige uithoven te lokaliseren . Dat is te be
reiken door retrospectief onderzoek in de administratie 
der kloostergoederen. Die kloostergoederen kwamen 
namelijk bij de opheffing der kloosters in 1580 vrijwel 
geheel in handen van de Staten van Friesland. Van het 
beheer en ook van de verkoop in de jaren 1638-1644 zijn 
een paar bruikbare overzichten overgeleverd die door 
middel van een vergelijking met latere kadastergege
vens een kartografische reconstructie mogelijk maken . 

Omdat het onbegonnen werk is binnen het bestek 
van dit artikel alle twaalfde- en dertiende-eeuwse 



kloosters te bespreken, wil ik mij ertoe bepalen alleen 
de mogelijke bedijkingsrol van de drie Friese Cister
ciënser abdijen na te gaan. Behalve dat juist de Cis
terciënsers samen met de Norbertijners in de litera
tuur vanouds als 'ontginners-monniken' worden be
schouwd, is deze keuze ingegeven door de omstandig
heid dat zij van alle Friese kloosters over de grootste 
agrarische domeinen beschikten . Zowel in Friesland als 
in de Ommelanden voeren de Cisterciënser kloosters de 
bezitsranglijst aan, gevolgd door de Norbertijner hui
zen. Hier gaat het ons in het bijzonder om de omstreeks 
Il63 gestichte abdij Klaarkamp bij Rinsumageest met 
zijn onderhorige vrouwenpiorijen Sion en Nazareth, de 
in Il91 tot stand gekomen abdij Bloemkamp bij Hart
werd, met zijn onderhorige vrouwenpriorij Nije
klooster, en de in 1249 tot de orde toegetreden abdij 
Gerkesklooster met de vrouwenpriorij Galilea ofVrou
wenklooster. De vrouwenkloosters worden in de be
schouwing betrokken, omdat zij alle tot in de vijftiende 
eeuw in economisch, juridisch en geestelijk opzicht één 
geheel vormden met hun, door mannen bewoonde, 
moederhuizen. 

Essentieel voor het begrijpen van de rol der kloosters is 
de beantwoording van de vraag wanneer de eerste dij
ken werden aangelegd en vooral op welk tijdstip de gro
te 'oudlandgebieden' door een ringdijk - de in de oud
ste Friese wetten genoemde gouden hoep of seeburch 
- omgeven waren. Op grond van archeologische 
vondsten, bodemkundige inzichten en gegevens uit 
oude Friese rechtsbronnen opteren sommigen voor de 
eerste dijkaanleg reeds vóór het jaar 1000. Anderen 

daarentegen geven de voorkeur aan de elfde of zelfs aan 
de eerste helft van de twaalfde eeuw . Duidelijk is wel 
dat voor Friesland dezelfde stadia als voor de Noord
west-Duitse kustgebieden kunnen worden aangeno
men: het eerste stadium betreft de vorming van 'kogen' 
door verbinding van enkele dorpsterritoria door middel 
van lage dijken of kaden; het tweede stadium die van 
de aanleg van ringdijken ter verdediging van het be
staande cultuurland, vermoedelijk onder toezicht van 
de landgemeente; en het derde stadium betreft het af
dammen van grote getijdekreken en het inpolderen van 
nieuwland. 

In dit verband hanteert de Zeeuwse historicus C. 
Dekker de termen 'defensieve' en 'offensieve' bedij
king voor de stadia een/twee en drie. 

Hoe er ook gedateerd wordt, vroeg of laat, we kun
nen niet anders dan constateren dat de Friese kloosters 
eerst na de tweede fase een rol gespeeld kunnen heb
ben, eenvoudigweg omdat zij pas na het midden van de 
twaalfde eeuw werden gesticht. Vóór die tijd vertrouw
den de Friezen hun zieleheil vooral toe aan ver weg ge
legen Frankische rijksabdijen als Fulda, Werden, Cor
vey e.d. Pas in Il32 , Il63 (tweemaal), en Il68 ontstonden 
achtereenvolgens de eerste grote inheemse kloosters der 
hervormingsgezinde Benedictijner, Norbertijner, 
Cisterciënser en Reguliere kanunniken. Vanuit deze 
huizen werden in snel tempo vele dochterkloosters, 
door het hele Friese kustgebied heen, gesticht. En bij 
deze huizen sloten zich ook vele , uit een locaal initiatief 
ontstane stichtingen aan . 

Dat deze inheemse kloosters alleen al om chronologi
sche redenen niet bij de defensieve dijkaanleg betrok-



ken zijn geweest, blijkt uit de ligging van bijvoorbeeld 
het oudste Friese Norbertijnse klooster , Mariëngaarde 
(II63 bij Hallurn) en zijn oudste dochterabdij Lidlum 
(II82 bij Tjummarum). Beide werden niet op een terp 
gevestigd maar op een hoge rug in het oude, hoogge
waardeerde kleigebied van respectievelijk noordelijk 
Oostergo en noord-Westergo , overigens niet ver van 
oude terpdorpen die zeker sinds de karolingische tijd 
continu waren bewoond. Uit de dertiende-eeuwse kro
niek van Emo kan trouwens zonder bezwaar worden 
geconcludeerd dat er ten tijde van de stichting van het 
Norbertijnse klooster Wittewierurn, anno 1214, in het 
ommelandse Fivelgo een uitgebreid dijkenstelsel be
stond. Hierop oefende het bestuur van de landgemeen
te toezicht uit. Hoog waren die dijken overigens niet 
want men kon er van het land af nog over heen kijken. 

De boerderij Mariëngaard staat op de plek 

van het voormalige klooster. 

(foto: Rijksmuseum Zuiderzeemuseum, 

Enkhuizen) 

Als we er aldus rekening m ee houden dat de kloosters 
alleen betrokken kunnen zijn geweest bij verdere 'of
fensieve ' landaanwinningen langs de kust en in grote 
zeeboezems als de Middelzee en de Lauwerszee, wat 
zegt dan de ligging van deze kloosters - meer in het 
bijzonder die van de Cisterciënser huizen - zelf over 
hun waterstaatkundige perspectieven ten tijde van de 
stichting? 

De vestigingsplaatsen van Klaarkamp en Bloem
kamp waren boerderijterpen in het vroeg gekoloniseer
de terpengebied . Hetzelfde geldt voor de vrouwen
kloosters die vanuit Klaarkamp , Bloemkamp en Ger
kesklooster werden gesticht. Voor al deze kloosters 
geldt dat het evenmin als bovengenoemde N orbertijnse 
abdijen nederzettingen 'in ererno ' (in de wildernis) zijn 
geweest , hoe graag hun monniken en nonnen dat mis-

• 



schien ook hadden gewild. Het is belangrijk om dit vast 
te stellen . Noch op het nieuw aangewonnen kwelder
land noch in de veenontginningsgebieden verrezen 
kloosterlijke huizen. De reden hiervoor is dat de 
kloosters - in de allereerste plaats gebedshuizen waar 
men zich kon verzekeren tegen de risico's van het hier
namaals - voor hun dotatie en recrutering in hoge ma
te afhankelijk waren van de maatschappelijke boven
laag. En die had in Friesland in deze tijd haar bezit 
voornamelijk in het vanouds bewoonde, vruchtbare 
kleigebied. 

Wel moet worden opgemerkt dat de kloosterterpen 
van Klaarkamp en Bloemkamp, evenals de natuurlijke 
hoogte waarop Gerkesklooster tot stand kwam, zich in 
de lagere gedeelten bevonden, dichtbij belangrijke af
wateringsgeulen. Klaarkamp lag op een punt waar vele 
kreken en waterlopen uit noordelijk Oostergo bij elkaar 
kwamen. Bloemkamps terp werd omsloten door twee 
zijkreken van de op dat moment vermoedelijk nog niet 
getemde Middelzee. En Gerkesklooster bevond zich 
tussen twee stroompjes die het overtollige water uit het 
achterliggende veengebied afvoerden naar de Lauwers
zee. Het lijdt geen twijfel dat de Cisterciënsers, bij de 
keuze van hun vestigingsplaats en de acceptatie van de 
hun aangeboden terreinen, de overweging hebben la
ten meespelen dat zij met hun ontwateringstechniek de 
drassige en zilte oeverlanden, die grondbezitters hier 
vanwege hun relatief geringe waarde makkelijk afston
den, vrij snel in produktieve weilanden zouden kunnen 
omzetten. 

Een goede afwatering terwille van het agrarisch ren
dement, eerder dan veilige zeedijken, was waar deze 

kloosters in geïnteresseerd waren. Klaarkamp en Ger
kesklooster blijken in de veertiende en vijftiende eeuw 
de belangrijkste sluizen - hier zijlen genoemd - van 
hun landstreek te beheren, terwijl Bloemkamp zeker 
sinds '450 het onderhoud droeg van de grote schut- en 
spuisluis van Westergo, de Makkumerzijl. De ligging 
en plaats van deze zijlen moesten vanwege doorbraken 
en opslibbing vaak worden gewijzigd. Hun eerste loka
ties zijn daarom niet na te gaan maar het is heel goed 
mogelijk dat het initiatief tot de aanleg is uitgegaan van 
de kloosters, zelfs kort na hun stichting. Met deze wa
terstaatswerken kon de waterafvoer en daarmee de bo
demvruchtbaarheid van grote gebieden gereguleerd 
worden. Zeggenschap bij de bouwen het beheer was 
voor hen als grondbezitters van vitaal belang, nog afge
zien van de aan het onderhoud verbonden uitoefening 
van de visserij en inning van tolgelden. 

De ligging van de uithoven bevestigt de interesse van 
de Cisterciënser kloosters in drassige maar agrarisch 
snel tot produktiviteit te brengen gronden. De oudste 
liggen op korte afstand van de kloosters, de jongere zijn 
verder weg te vinden. Zulke grangiae werden tot in het 
begin van de veertiende eeuw gevormd. Voor hun loka
tie werd de voorkeur gegeven aan terpen temidden van 
zilte gronden en lage kreekgebieden. Het duidelijkst is 
dat waar te nemen bij de bezitsspreiding van Klaar
kamp, dat drie grote uithoven vestigde op verheven 
woonplaatsen bij de afwateringsgeul de Paesens, name
lijk: Betterwird, Germerhuis en de uithof waarop al 
spoedig het vrouwenklooster Sion zou verrijzen. 
Bloemkamp stichtte zijn uithoven eveneens op terpen 
bij de dijken, binnen en buiten de Middelzeekom, on-



Alleen dit naambordje op een woning herinnert nog aan het 

Nijeklooster. 

(foto: Rijksmuseum Z uiderzeemuseum, Enkhuizen) 

De dijk in de voormalige Middelzee tussen Oosterwierum en 

Rauwerd. Bezittingen van het klooster Bloemkamp lagen precies op 

de plaats van deze dam. Waarschijnlijk hebben monniken van een 

nabijgelegen uithof deze dam in de Middelzee gelegd. 

(foto: Rijksmuseum Zuiderzeemuseum, Enkhuizen) 

der andere die van de vrouwenpriorij Nijeklooster en 
bij Oosterwierum. 

Gezien het kaart beeld kan voor Klaarkamp eigenlijk 
nauwelijks van medewerking aan offensieve bedijkin
gen gesproken worden. Deze abdij richtte zijn éxpan
siestreven in een latere fase op de hoge kwelderruggen 
langs de kust. Vanwege de eenvoudige ontwatering en 
de goede bodemkwaliteit was dit gebied vanouds inten
siefbewoond. De uithoven die de Klaarkamper monni
ken hier bouwden, ondermeer te Nes, Holwerd enJel
sum, werden niet meer op bestaande terpen gevestigd 
maar kwamen in het vlakke land tussen de dorpen te 
liggen. Eens te meer vormt dit een aanwijzing dat dit 
gebied toen al door dijken was beschermd. De uithoven 
moesten de toevoer van akkerbouwprodukten verzeke
ren . 

Voor Bloemkamp zijn er wel aanwijzingen voor be
dijkingsactiviteit, zij het niet in ruime mate. Of de 
monniken verantwoordelijk zijn geweest voor de aan
leg van de afsluitdijk tussen Hartwerd en De Klieuw is 
bij gebrek aan bronnen niet te zeggen. Het valt op dat 
het bezit van de abdij in Nijlan voor een deel op strekt 
tot aan de hoofdrestgeul de Alde Ried. Mogelijk had
den de monniken hier een opstrekrecht verworven. Dat 
zij er echter maar voor een gering deel in geslaagd zijn 
hun bezit verder in het nieuwland van de parochij Nij
lan uit te breiden, geeft echter aan dat de overige ge
erfden eveneens zeer op dit land gesteld moeten zijn ge
weest. In het algemeen springt in het oog hoe weinig 
goederen de kloosters verder naar het noorden aan de 
oevers van de Middelzee bezaten. Grondbezitsregisters 
uit het jaar 15II laten dit zien. Er is dan ook terecht ge-



concludeerd dat de geërfden hier zelf het nieuwland in 
ontginning moeten hebben genomen . Zij hadden er de 
kloosters niet voor nodig. 

Waar zij de abdij Bloemkamp wel voor nodig gehad 
kunnen hebben, was de afsluiting van het stroomgat 
van de Middelzee, tussen Oosterwierum en Rauwerd. 
Daar ligt de dijk die de Middelzeekom afsluit, precies 
op de grond van een kloosteruithof. De monniken had
den zelf groot belang bij een afdamming, niet alleen 
voor de bescherming van het voor de abdij gelegen land 
maar ook ter beveiliging van de kerkgoederen van het 
tussen de kreken gelegen, overigens oude, terpdorp 
Scharnegoutum. Deze goederen waren in het jaar 1200 

door de bisschop van Utrecht aan de Cisterciënsers ge
geven' ... aptam redigi in antiquae fructificationis ', 

omdat ze reeds lang door overstromingen verzilt waren 
en niets meer opbrachten. 

Zulke kansen schijnen zich meer te hebben voorge
daan, vooral ná grote overstromingen. Enkele zestien
de-eeuwse kronieken melden dat kloosters als Bloem
kamp veel goederen dankten aan dijkdoorbraken en 
overstromingen: zij zouden die hebben gekregen van 
geërfden die niet in staat waren geweest de lasten van 
het dijkherstel voor hun rekening te nemen . 

De bezitskaarten laten evenwel zien dat deze vorm 
van bezitsverwerving toch geen grote rol kan hebben 
gespeeld. De kloosters waren voor hun expansie aange
wezen op aankoop- en ruilmogelijkheden in de directe 
omgeving. Voor Bloemkamp waren die mogelijkheden 
niet erg ruim , getuige haar bezitsuitbreiding elders. De 



abdij ging er in de tweede helft van de dertiende eeuw 
namelijk toe over om, evenals vele andere kloosters uit 
W estergo , goederen buiten Friesland aan te kopen ofte 
pachten . De abdij verwierf twee uithoven te Monni
kendam in Holland en vestigde er in 1276 een in O oster
wol de op de Veluwe . 

Uit het voorgaande volgt dat kloosters zeer geïnteres
seerd waren in bedijkingen als zij daar zelf voordeel bij 
hadden ; dus als ze daardoor agrarisch waardevol bezit 
konden verwerven . Wanneer aan die bezitsverwerving 
gren zen waren gesteld, doordat alle rechten vastlagen, 

Gezicht op het Oude Klooster Bloemkamp. 

Anoniem. tekening gewassen inkt, 14.4 x 17 cm. 

(Collectie Fries Museum, Leeuwarden) 

viel er weinig in te polderen . Van dijkaanleg ten behoe
ve van het publiekbelang of uit ' hogere motieven ' is 
geen sprake. 

Hoezeer de indijkingsmogelijkheden waren bepaald 
door de ligging van de kloosters en uithoven en het toe
vallige verloop van het opslibbingsproces, laat de situ
atie m et betrekking tot Gerkesklooster zien. Deze ab
dij , ontstaan omstreeks 1240 , is één van de laatste 
Cisterciënser stichtingen in Friesland en heeft zich der
halve m aar korte tijd kunnen bedruipen uit de inkom
sten van zijn bezittingen. Waar we van Klaarkamp ten
minste elf uithoven kennen , zijn er voor Gerkesklooster 



niet meer dan zes bekend, waarvan er slechts vier in het 
kleigebied lagen. Na 1350 was de grote tijd van de eigen 
exploitatie voorbij, en gingen de meeste abdijen ertoe 
over hun uithoven te verpachten. Dat betekent dat de 
periode van de 'ontginnersmonniken' voor Gerkes
klooster betrekkelijk kort geweest is. Toch is het juist 
Gerkesklooster op wiens naam de belangrijkste inpol
deringen staan; het bezat een veel gunstiger uit
gangspositie, doordat het zijn bezitsrechten kon uit
strekken over de voor zijn kust aangeslibde landen. 

Na de stichting hebben zijn monniken naar alle 
waarschijnlijkheid . al spoedig het ten noorden van het 
klooster gelegen kwelderland ingedijkt en van de zee af
gesloten. De belangrijke dijk van Skarnehuzen over 
Visvliet naar de Westerwaard die een groot gebied be
veiligde en tevens het klooster noodzaakte een zijl in de 
Lauwers aan te leggen, moet even voor 1315 tot stand ge
komen zijn. Daarna volgden omstreeks 1330-1340 twee 
kleine bedijkingen rondom Boerum. Maar daarmee 
was Gerkesklooster nog geen rijk klooster. Op een con
tributielijst van Cisterciënser abdijen uit het midden 
van de veertiende eeuw staat het als het minst vermo
gende Friese klooster genoteerd . Voor dat moment had 
het ook geen gunstige perspectieven, aangezien vrijwel 
alle kloosters toen met grote economische problemen te 
kampen kregen. De periode 1350-1400 staat immers be
kend als een tijd van crises, oorlogen en demografische 
en economische neergang. Voor de kloosters betekende 
dit het opgeven van handelsactiviteiten, de beperking 
van de eigen exploitatie, het verpachten der landerijen 
en een reductie van het aantal lekebroeders . 
Eerst in het eerste kwart van de vijftiende eeuw zijn er 
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tekenen van herstel, tegen de achtergrond van de intro
ductie van een aantal geestelijke hervormingen. Het 
gaat te ver om hier het verband tussen de religieuze ver
nieuwingen en het economisch herstel van de Cister
ciënser abdijen te analyseren, maar feit is wel dat 
Klaarkamp , Bloemkamp en Gerkesklooster econo
misch eerst weer konden bloeien nadat enkele energie
ke abten de geest van ascese en armoede weer over hun 
monniken vaardig hadden doen worden. 

Het is juist in deze tijd dat Gerkesklooster grote land
winst boekte . Omstreeks 1425 realiseerde het samen met 
de geërfden van het westelijk gelegen Kollumerland 
een bedijking van de 'Keegen' die meer dan 500 ha 
nieuw land opleverde . Tussen 1453 en 1471 volgde de in
poldering van het eiland het Ooch dat zeker 300 ha om
vatte. Aansluitend werd in overleg met de rechtheb
benden aan de oostelijke zijde van de nieuwe polder 
het, tussen het Ooch en de Waarden gelegen uitstroom
gebied van het riviertje de Lauwers afgesloten, waar
door de abdij in het bezit van nog eens 100 ha kwam. 
Een halve eeuw later, in 1529, ondernam de abt met de 
westelijk aangelande Kollumers andermaal een indij
king van het voor hun gebied opgeslibde land, het 
Kruisland . Het oostelijk gedeelte daarvan ter grootte 
van 300 ha viel aan Gerkesklooster toe . 

Bij al deze ondernemingen zette het geen lekebroe
ders meer in. Hun aantal was evenals in de andere ge
noemde kloosters tot een minimum teruggebracht. De 
abt nam als belangrijkste grondbezitter wel het initia
tief tot de bedijking, maar verder trad hij namens zijn 
klooster alleen op als kapitaalverschaffer. Het eigenlij
ke werk vertrouwde hij toe aan een aannemer. Van de 



kloostermeiers , die van de nieuwe bedijking extra be
scherming mochten verwachten, eiste hij bijdragen in 
geld en diensten . Het nieuwe land werd na de inpolde
ring in verhuurbare delen van 20 tot 30 ha gesplitst. De 
bouw van schuren en huizen werd verder aan de nieu
we pachters overgelaten. 

Deze gefaseerde bedijking van ruim 1200 ha tussen 
1420 en 1530 betekende bijna een verdubbeling van Ger
keskloosters bezit. En tevens een verdubbeling van zijn 
rijkdom . In het midden van de zestiende eeuw had het 
bijna evenveel inkomsten als het oude en eerbiedwaar
dige Klaarkamp . Al met al kan men hier spreken van 
een uitzonderlijke expansie in een tijd die in de Cister
ciënser geschiedschrijving bekend staat als een periode 
van neergang en verval. 

Welke conclusies zijn nu te trekken over de water
staatkundige rol der Cisterciënser kloosters, en welke 
werkzaamheid mogen we op grond daarvan veron
derstellen voor de huizen der andere orden? Vast staat 
wel dat het oude land reeds vóór de komst van de kloos
ters met een gesloten dijkstelsel was beschermd. Duide
lijk is ook dat de nieuwe kloosters gesticht werden te
midden van oud cultuurgebied, in of in de nabijheid 
van reeds bestaande nederzettingen. Dat laat zich ver
staan omdat ze voor hun dotatie en recrutering afhan
kelijk waren van de lokale aristocratie, die immers op 
dit oude land gegoed was . Dit geldt in wezen ook voor 
de Cisterciënser kloosters, gevestigd als zij waren op 
terpen en reeds eerder bewoonde natuurlijke hoogten. 
Wel mogen we zeggen dat de Cisterciënsers doelbewust 
hun terpen en grangiae gevestigd lijken te hebben in de 
lage delen van het kleigebied . Dit met het oog op de 

eenvoudige verwerving van de hier gelegen zilte en 
aanvankelijk minder gewaardeerde gronden, die ze 
met hun ontwateringstechniek relatief snel in produk
tieve weilanden konden omzetten. Aldus hebben de 
drie abdijen zich met de kolonisatie van de nabije om
geving beziggehouden. Hoofddoel was het bereiken 
van een hoog agrarisch rendement. Zij speelden stellig 
een hoofdrol bij de bouwen het beheer van zijlen. 
Daarnaast heeft Bloemkamp vermoedelijk de afdam
ming van de restgeul in de westelijke Middelzeekom 
voor zijn rekening genomen. Voor dit klooster kan men 
noodzakelijkerwijs ook zeggen dat het een bijdrage aan 
de offensieve bedijking heeft geleverd , al moet zijn 
prestatie niet worden overschat. Het bedijkingsverhaal 
van Gerkesklooster voor de vijftiende en zestiende 
eeuw is daarentegen een succesverhaal, zij het een zeer 
uitzonderlijk . 

De in economisch opzicht meest actieve periode van 
de Friese agrarische kloosters ligt in de tijd tussen het 
derde kwart van de twaalfde eeuwen het tweede kwart 
van de veertiende. Wanneer het nu zo is dat de rol van 
de Cisterciënser monniken als ontginners/ inpolderaars 
in deze tijd minder groot is geweest dan vaak wordt ge
dacht , dan geldt dat a forteriori voor de kloosters der 
andere orden. Zij immers konden zich door hun werk
zaamheid op het gebied van de zielzorg minder doelge
richt op een, op zelfvoorziening gebaseerd, bestaan 
concentreren. Net als iedere andere grondeigenaar wil
den zij wel bedijken wanneer dat rendement leek op te 
leveren. Dat juist zij als grote en centraal geleide orga
nisaties er van te voren op uit waren, kan men niet zeg
gen. 
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