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Welke publicatie je ook naslaat over de opheffing van de kloosters in Engeland, 
vrijwel elke auteur heeft het over een dramatisch gebeuren dat niet alleen een 
einde maakte aan de religieuze huizen maar ook een aardverschuiving in de 
bezitsverhoudingen teweegbracht. Een enkeling als John Hare spreekt in dit 
verband zelfs van de Greatest change sin ce the Norman conquest. Voor de 
Noordelijke Nederlanden vind je dat nooit zo kras uitgedrukt maar zou je het 
toch ook wel op die manier kunnen formuleren. De secularisatie van de 
kloosters heeft hier niet minder diep ingrijpende gevolgen gehad, niet alleen 
voor de bezitsverhoudingen maar ook voor de materiële infrastructuur en 
daarmee de macht en autonomie der afzonderlijke gewesten. Bedenken we 
maar dat, afhankelijk van de regio, 15 tot soms 25% van de beste cultuurgrond 
in dit proces van eigenaar is verwisseld. 

In Engeland is dat proces vrij goed bestudeerd en ook voor de Duitse en 
Scandinavische gebieden zijn er de laatste decennia degelijke studies aan 
gewijd. Voor Nederland moeten we ons echter nog steeds behelpen met de 
rechtshistorische dissertaties uit de school van Rengers uit de eerste decennia 
van de twintigste eeuw. De publicatie van Johanna Maris over de Reformatie 
van de geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland uit 1939 was de laatste 
op dit terrein. Sindsdien is het stil gebleven. Over de machtspolitieke, sociaal
historische en economische dimensies van de ontbinding der honderden 
kloosters en kapittels werd nog vrijwel niets geschreven. 

Waarom? Misschien omdat bij ons niet zoals in Engeland of in diverse 
Duitse vorstendommen sprake was van een goed voorbereide, geforceerde 
daad, met dito gevolgen. In Engeland kwamen de maatregelen van Hendrik 
VIII en Cromwell als een overval. In de Nederlanden is eerder sprake van een 
gefaseerde ontwikkeling die ook nog eens veel later plaatsvond. Engeland was 
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daarbij in de periode 1536-1538 voorzover ik weet nog niet in brede lagen van 
de bevolking antikloosterlijk. Voor de Nederlanden lag dat anders: de 
belangstelling voor het kloosterleven was er anno 1570 verdwenen. Slechts 
weinigen voelden zich geroepen om in te treden, terwijl haast niemand meer 
geld en goederen doneerde in ruil voor gebeden, met als resultaat overal 
halfvolle vrouwenconventen en lege mannenkloosters. Aan de secularisatie van 
de Nederlandse kloosters in de periode 1572-1594 ging een lange periode van 
disfunctioneren vooraf. Het zou daarom kunnen zijn dat de opheffing en 
bezitsovemame ervan door de diverse Statencolleges voor het toenmalige 
publiek helemaal niet problematisch is geweest. Als de tijdgenoten bij gebrek 
aan verzet en discussie al weinig oog hadden voor de diepgang van de 
consequenties, dan ligt het voor de hand dat latere beschouwers ook al niet 
geneigd waren die te peilen. 

Of het gebrek aan belangstelling daarmee geheel verklaard kan worden is 
de vraag. Los daarvan lijkt de kloostersecularisatie in de Noordelijke 
Nederlanden alleszins de moeite van het bestuderen waard, zowel om het 
proces op zichzelf als om de machtsontplooiing van de Republiek beter te 
begrijpen. Een extra reden om er aandacht aan te besteden is dat het 
documentatie heeft opgeleverd die, wanneer retrospectief benaderd, zicht biedt 
op het functioneren en de materiële uitdossing van de kloosters aan de 
vooravond van hun opheffing. In mijn bijdrage wil ik dat graag toelichten aan 
de hand van de ontwikkeling in het gewest Friesland. Omdat de Friese situatie 
beïnvloed is door die in Holland en Zeeland, en deze op haar beurt ondenkbaar 
is zonder wat zich in de diverse Duitse landen sinds 1517 op dit terrein had 
afgespeeld, eerst nog enkele woorden over wat ik dan maar gemakshalve de 
voorgeschiedenis noem. Daaraan toegevoegd is dan nog een korte 
beschouwing over de uitgangspunten van het overheidsingrijpen. 

Legitimatie voor het aantasten van kloosters 
In de Duitse literatuur wordt ruim aandacht besteed aan de rol van de 
landsheren. Bepalend voor hun ingrijpen zou het bekende geschrift van Luther 
An den christlichen Adel deutscher Nation van april 1520 zijn geweest, waarin het 
landsheerlijk kerkbestuur theologisch werd gefundeerd. Daarin greep de 
kerkhervormer terug op een al bestaande traditie waarin landsheren en ook 
stadsbesturen als beschermers en hoeders van de Kerk zich rechtstreeks met 
het bestaan van afzonderlijke instituties bemoeiden. Sommige auteurs, ook 
Engelse, claimen daarom dat de secularisatiepolitiek van zestiende-eeuwse 
landsheren ook zonder de theologische afwijzing van het kloosterwezen door 
de reformatoren denkbaar zou zijn geweest. Dan wordt verwezen naar 
Hendrik VlII die blijkbaar het idee van zichzelf had dat hij als christelijk vorst 
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verplicht was slecht draaiende kloosters op te heffen. Die visie kunnen we 
volgens mij echter niet serieus nemen. Het is zoals de bisschop van Winches ter 
in 1539 opmerkte: "The fowndyng of monasterys arguyd pur ga tory to be, so 
the pullyng of them down arguyth it nott to be." Zonder vagevuur geen 
noodzaak tot het bestaan van kloosters, of ze nu goed of slecht waren. De 
secularisatiepolitiek van welke protestantse overheid ook steunde daarom wel 
degelijk op de theologische afwijzing van de zin van het kloosterleven. Dat de 
monniken wegliepen was dan misschien geen factor van belang, maar wel dat 
het publiek - of liever de dragende elite, met wie de landsheer hoe dan ook 
rekening diende te houden - de kloosters niet meer voor de zekers telling van 
zijn heilsbelangen nodig had. 

Binnen de Lutherse territoria ontwikkelde niet iedere landsheer of stad 
dezelfde politiek ten opzichte van de kloosters en hun goederen. We kunnen 
ruwweg drie wijzen van omgang onderscheiden, waarvan men in de praktijk 
ook allerlei tussenvormen en combinaties tegenkomt. De eerste betreft de 
onmiddellijke compromisloze opheffing, met schadeloosstelling in de vorm 
van pensioenen voor de individuele religieuzen. De tweede is die van wat 
gemakshalve 'het uitsterfmodel' genoemd wordt, waarbij de gemeenschap 
mocht blijven voortbestaan en het eigen bezit beheren zonder nieuwe leden aan 
te nemen. Een derde is dan die van het' tolerantiemodel' , waarin ruimte werd 
gelaten voor een ·gemodificeerd voortbestaan van de conventen - dat eigenlijk 
alleen voor vrouwengemeenschappen een serieus vervolg kreeg in de vorm 
van het Evangelische vrouwenstift. 

Behalve de door Cromwell uitgedachte opheffingsmaatregelen valt, om 
maar eens een voorbeeld te noemen, het optreden van de graven van 
Oostfriesland en die van Oldenburg in de eerste categorie. Graaf Enno TI van 
Oostfriesland en zijn opvolgers, die onder invloed van radicaalreformatorische 
adviseurs stonden, zorgden er met intimidaties eerst voor dat de kloosters 
ontvolkt raakten. Ze verklaarden zich vervolgens bevoegd de kloostergoederen 
als bona vacantia over te nemen om de inkomsten eruit voor de 
landsverdediging aan te wenden. Later vindt men de meeste kloostergoederen 
dan ook terug in de grafelijke domeinen. In een betrekkelijk recent en helder 
opstel over 'Enteignung oder Umwidmung' wijst Harm Klueting er terecht op 
dat in de Duitse gebieden de minste terughoudendheid werd betracht door 
juist die (kleine) landsheren en rijkssteden die geen of weinig rekening met de 
keizer en het Heilige Roomse Rijk hoefden te houden. Hoe vrijer de vorst, des 
te verregaander dus zijn antikloosterpolitiek. Die vaststelling vinden we mijns 
inziens bevestigd in de ontwikkelingen in Denemarken, Zweden en Engeland. 
Het machtsaspect lijkt daarom een grotere rol te hebben gespeeld dan rechts
en kerkhistorici ons willen doen geloven. 
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Toch kan ook bij een dergelijk handelen nog niet van een zuiver profane 
aanpak gesproken worden, zoals na de Franse en Russische revoluties. Zolang 
kerk en staat nog ·niet gescheiden waren, moest het wereldlijk gezag wel de 
verantwoording voor de Kerk claimen. Het aanwenden van inkomsten uit 
kloostergoederen voor het militair-politieke acties of zelfs voor de versterking 
van de staat kon daarom altijd als wettig en noodzakelijk voorgesteld worden 
met het oog op de bescherming van de Kerk. 

Holland en Zeeland: confiscatie ofbeheersovemame? 
Daarmee komen we uit bij de situatie in Holland en Zeeland anno 1572. De 
Prins van Oranje had - aanknopend bij zulke acties van Duitse vorsten - al voor 
het begin van de Opstand de gedachte opgevat dat de strijd met inkomsten uit 
geestelijke goederen gefinancierd kon worden. De vlucht van vele monniken en 
nonnen voor het oorlogsgeweld bood hem de mogelijkheid die gedachte ook in 
daden om te zetten. Het idee was dan niet om meteen het kloosterbezit te 
onteigenen maar om het in beheer te nemen en de pachtopbrengsten eruit te 
innen, eventueel ze zelfs te verpanden. Daarom werden de termen 
inventariseren en annoteren gebruikt. Omdat op dat moment de uitoefening 
van de katholieke religie nog niet verboden was, werd deze bezitsovername 
gemotiveerd met de overweging dat de vluchtelingen vijanden waren van de 
Opstand en dat hun goederen in beheer konden worden genomen ten bate van 
de Gemene zaak. Daarbij viel alleen in Zeeland de term confiscatie. De drie 
Walcherse steden stelden dat alle geestelijke goederen 'conqueste van der 
oerloghe' waren en daarom als aan de Gemene zaak vervallen beschouwd 
konden worden. Vandaar ook het Zeeuwse besluit van gouverneur en raden 
om alles in één massa te beheren zonder onderscheid naar de voormalige 
eigenaars. 

Maar mocht het ook in dat geval wel echt naasting of confiscatie heten? 
De rechtshistorici uit de school van Rengers Hora Siccama uit Utrecht hebben 
betoogd dat het dat niet was. Met name Van Beeck Calkoen, die over de situatie 
in Holland schreef, was daar vrij stellig in: Hij poneerde dat het verbod op de 
uitoefening van de katholieke religie (maart 1573) niet het einde van de 
kloosters als stichtingen betekende. Formeel hebben de Hollandse Staten de 
kloosters ook niet echt opgeheven. Wat ze deden, was - het is al gemeld - dit 
bezit annoteren of inventariseren, om het vervolgens 'te aanvaarden' of 'aan te 
tasten'. Minder vaak stuit men op de in Duitsland vaak gebruikte woord 
'sequestreren'. Deze termen drukken geen onteigening uit als wel een 
beheersovername. De goederen kwamen namelijk niet in handen van de fiscus 
en diens domeinen maar werden - herkenbaar naar hun herkomst - in aparte 
beheersfondsen ondergebracht. Daarbij werd de steden gelegenheid gegeven 
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de goederen van de instellingen binnen hun klokslag te administreren en 
daaruit dus ook de inkomsten te trekken. Zowel de steden als de gewestelijke 
staten troffen bij de uitvoering van deze politiek alimentatieregelingen met de 
achtergebleven kloosterlingen. Vaak genoeg drongen ze hun die zelfs met 
harde hand op om te voorkomen dat ze de conventen bezet zouden blijven 
houden. 

Uit die beheersfondsen konden alleen geestelijke of pieuze doelen 
gefinancierd worden; waartoe overigens ook de strijd tegen Spanje wel werd 
gerekend. De achtergrond hiervan is dat in het protestantse rechtsdenken de 
geestelijke goederen niet aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken 
konden worden. Ze mochten alleen niet meer gebruikt worden voor het 
nastreven van de bestaande onchristelijke, dat is Roomse doeleinden. Het was 
aan de staat als dienaresse van de Ware Kerk om zorg te dragen voor de juiste 
bestemming. Er kon dan alleen nog worden getwist over de vraag of de 
bestaande en oorspronkelijke doeleinden wel uitsluitend geestelijk waren. Dat 
werd dan ook driftig gedaan, in het bijzonder door de adel en de centrale 
instituties van de ridderorden. 

Het zou te ver voeren daarop door te gaan, maar de vertegenwoordigers 
van de Ridderschap hebben er bij voorbeeld alles aan gedaan om te 
benadrukken dat de adellijke vrouwenkloosters in Holland vooral gediend 
hadden om de dochters van edelen tot levensonderhoud te dienen; het bezit 
van die kloosters was daarom in hun ogen gemeenschappelijk adellijk 
familiegoed. Volgens ons historisch inzicht zaten ze er flink naast, maar het 
tekent de kracht van hun politieke invloed dat ze er in slaagden Rijnsburg en 
Leeuwenhorst als bezitscomplexen onder het beheer van de Ridderschap te 
houden teneinde daaruit prebenden voor hun dochters te reserveren. 

De kwestie van de eigendom is daarmee nog niet in alle opzichten helder 
geworden. Volgens protestantse juristen bleven de kloosters na de annotatie en 
aanvaarding als rechtssubjecten voortbestaan, zelfs al waren er geen leden 
meer. Kloosters gingen pas dan te niet als er geen kansen meer op herleving 
waren. Maar wanneer was dat? Zolang het pieuze doel gehandhaafd bleef en 
de overheid die bestemming garandeerde, werden ze volgens sommige auteurs 
in principe voortgezet. Of moeten we concluderen dat ze na verloop van tijd als 
bona vacantia aan de Overheid vervielen, onder voorbehoud van hun 
doelbestemming? Daarover lopen de rechtshistorische meningen nog altijd 
uiteen. 

De ontwikkeling in Friesland 
Wat nu de situatie in Friesland betreft, is het nuttig om te vermelden dat bij het 
sluiten van de Unie van Utrecht onder meer afgesproken werd dat elk gewest 
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gerechtigd was ten aanzien van de religiezaken zelf ' ... ordre te stellen ende 
disponeren'. Met andere woorden, de besluitvorming ten aanzien van de 
geestelijke goederen was een provinciale en niet een generaliteits
aangelegenheid. Het calvinistische georiënteerde Statencollege dat in de zomer 
van 1579 na een staatsgreep in Friesland aan de macht kwam en het gewest bij 
de Opstand deed aansluiten, ontwierp meteen na het verraad van Rennenberg 
eigen regelingen op dit terrein. De belangrijkste daarvan was het afschaffen van 
alle 'pauselijke ceremonieën en diensten' per decreet van 31 maart 1580. Van 
een formele opheffing van de kloosters was ook hier echter geen sprake. Men 
volgde dus min of meer de Hollandse lijn. Ondertussen hadden de 
Gedeputeerden, vooruitlopend op dit besluit, al eerder de kloosteroversten 
naar Leeuwarden gesommeerd - zonder resultaat. Vervolgens is een aantal 
commissarissen van de Staten op de kloosters afgestuurd om met de 
achtergeblevenen over goederenoverdracht en pensioenen te accorderen. De 
meeste monniken en nonnen hadden de bui echter al zien hangen en waren in 
ballingschap naar de stad Groningen getrokken, die met stadhouder 
Rennenberg de zijde van de Koning hield. 

De Staten van Friesland hechtten nogal aan de vrije overdracht van de 
goederen. De Friese kroniekschrijver Winsemius schrijft wel terecht dat het 
vrije van die overdracht in de meeste gevallen slechts schijn was. Er was geen 
sprake van een overeenkomst tussen twee gelijkwaardige partijen. Wat telde 
was de blote macht. Waar er lang geaarzeld werd, zoals in het geval van het 
Bolswarder tertiarissenconvent dat tot begin 1581 intact bleef, werden 
geruchten verspreid over het onzedelijk gedrag van de zusters en het 
samenspannen van de pater met 'suspecte' burgers; waarna er een 
Gedeputeerde op afgestuurd werd om er zogenaamd een einde aan te maken. 
Dat doet een bee~e denken aan de inspecties die de graaf van Oostfriesland in 
de jaren vijftig bij de johannieter vrouwenkloosters in zijn gebied liet uitvoeren; 
waarbij de zuste~es steeds weer andere ' tendentieuze vragen voorgelegd 
kregen over het naar horen zeggen liederlijke gedrag van hun oversten. 

Zo waren in korte tijd de goederen van vrijwel alle plattelandskloosters 
als aparte beheerseenheden onder zogenaamde geestelijke kantoren gebracht. 
Uniform van opzet was het systeem aanvankelijk nog niet. De administratie 
van enkele armoedige conventen werd eerst aan voormalige oversten 
overgelaten, vanuit de overweging dat die de verplichtingen als pensioenen en 
schuldbetaling die erop rustten mooi zelf konden afdoen. Daarbij werd er dan 
wel rekening mee gehouden dat het batig saldo - als ik dat zo mag noemen -
voorlopig nihil was en ook lange tijd zou zijn. In de jaren tachtig waren er eerst 
aparte kantoren voor de diverse landschappen Westergo, Oostergo en 
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Zevenwouden. Later zijn de administraties in één gewestelijk kantoor 
ondergebracht, dat ook door één hoofdontvanger werd bestuurd. 

Nu moet wel gemeld worden dat Friesland al voor de aansluiting bij de 
opstandige gewesten Holland en Zeeland ervaring had opgedaan met het 
beheer van kloostergoederen. Het Hof van Friesland had zich namelijk in 1575 
ontfermd over het bezit van het verlaten windesheimse klooster 
Haskerconvent, dat sinds de plundering door de Geuzen in 1572 verlaten was. 
Sindsdien werden de Hasker goederen door het gewest beheerd met 
toestemming van de stadhouder, ten gunste van het Gemene Land. Dat 
gebeurde ook met het bezit van de drie kloosters die ten behoeve van de 
materiële uitdossing van het bisdom Leeuwarden waren opgeheven. Dat bezit 
was na de gevangenname en het daaropvolgende vertrek van bisschop 
Cunerus Petri begin 1578 weer vrijgekomen. 

Wat betreft de Friese steden gold de door de Staten aangehouden regel, 
dat ze de bezittingen mochten beheren van de kloosters binnen hun territoir 
gelegen én van de daarbinnen gelegen goederen van andere kloosters, zulks 
ook weer op conditie dat daaruit alleen pieuze doelen ondersteund mochten 
w orden. Dat leverde per stad nog wel een aantal problemen op. Want sommige 
steden waren alleen met arme kloosters gezegend, terwijl in andere een of meer 
grote instellingen gevestigd waren met veel goederen buiten de stedelijke 
jurisdictie. Dokkum bijvoorbeeld wilde zich daarom graag rijk rekenen met de 
goederen van de Bonifatiusabdij. Maar de Staten hadden het voor het zeggen in 
de onderhandelingen met de respectieve stadsbesturen en behielden dus de 
beste brokken voor zichzelf. Dokkum moest genoegen nemen met alleen de 
premonstratenzer goederen binnen de eigen klokslag. Sneek kreeg evenzo van 
het johannieter klooster op haar grondgebied alleen de bezittingen binnen het 
eigen territoir maar wist wel weer de buitengoederen van het binnen haar 
muren gelegen kruisherenklooster te verwerven ten behoeve van het nieuw 
gestichte weeshuis. 

Voor het overige vinden we geen splitsing in onderscheiden categorieën 
van de kloostergoederen die onder het gewest kwamen. De met Leeuwenhorst 
en Rijnsburg vergelijkbare nonnenkloosters werden op dezelfde voet 
behandeld als de andere instellingen. Dat was ongetwijfeld een gevolg van de 
omstandigheid dat de adel niet apart binnen de Staten vertegenwoordigd was. 
Edellieden mochten slechts per grietenij of gemeente deelnemen aan de 
Statenvergaderingen, waardoor het hun aan een apart machtspodium voor het 
nastreven van het eigen groepsbelang ontbrak. Zodoende kregen ook de 
vestigingen van de ridderorden aanvankelijk geen afzonderlijke behandeling. 
Welke claims ook door de johannieters en de Duitse Orde werden ingediend 
met betrekking tot het bezit van hun Friese huizen - deze zouden onmisbaar 
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zijn geweest voor de financiering van hun niet aflatende strijd tegen de Turken, 
die toch de gehele christenheid ten goede kwam -, ze werden afgewezen met 
de juiste observatie dat het geestelijke conventen betrof waarin nooit 
ridderbroeders verblijf gehouden hadden. De enige concessie die de Staten van 
Friesland onder druk van de Staten-Generaal deden was dat ze in 1602 de 
armoedige commanderij van Schoten, met een vergoeding voor de gederfde 
pachtpenningen aan de Balije Utrecht van de Duitse Orde afstonden. Nog veel 
jaren later, in de jaren zestig van de zeventiende eeuw, is een langdurige 
discussie gevoerd met de Maltezer Orde over restitutie van de johannieter 
goederen. Omdat de maltezers toen een belangrijke politieke rol in het 
Middelandse Zeegebied vervulden (waarmee de Republiek als handelsnatie 
rekening te houden had), was de Staten-Generaal toen geneigd tot concessies, 
onder meer ten aanzien van de commanderijen van Arnhem en Nijmegen. 
Friesland heeft echter nooit enige vergoeding aan de orde betaald voor de 
naasting van het Hospitaalklooster van Sneek. 

Omvang en waarde van de goederen 
Over hoeveel bezit spreken we nu eigenlijk als het om de voormalige 
kloostergoederen gaat die door de Staten van Friesland in beheer werden 
genomen? Van de administratie der geestelijke kantoren is niet overgeleverd. 
Gelukkig is bij toeval in een particulier archief een overzichtsregister van de 
'kloosterontvanger' over het boekjaar 1606-1607 bewaard gebleven, waarin met 
betrekking tot de inkomstenkant van het Statenbezit alle opbrengsten per 
pachtboerderij in geografische rondgang genoteerd staan, onder vermelding 
van het klooster waarvoor ze ooit bestemd waren. Per boerderij (in Friesland 
sate genoemd) vindt men ook steeds de oppervlakte geregistreerd. Uit al die 
cijfers valt op te maken dat niet minder dan 1.500 van de ruwweg 10.000 
boerderijen die Friesland aan het eind van de zestiende eeuw telde, omstreeks 
1580 in handen van de klooster.s waren. Vertaald naar de oppervlakte 
cultuurland die daarbij hoorde, hebben we het dan over 16 en 20% van de beste 
kleigronden van de respectieve kwartieren Westergo en Oostergo. Uiteraard 
was daarbij sprake van concentratie en spreiding, zodanig dat in sommige 
dorpen zelfs 90% van de grond ooit aan een of meer kloosters toebehoorde. 
Wie de waarde van al die kloosterlanderijen uitrekent, zal tot de ontdekking 
komen dat die niet veel afwijkt van het algemene gemiddelde. Splitsen we de 
gegevens uit per klooster, dan blijkt dat de cisterciënzers uiteindelijk over beter 
renderende landerijen beschikten dan de andere orden, al is dat verschil eerder 
gradueel dan fundamenteel te noemen. 
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Bedragen en bestemmingen 
Zien we af van de bedragen die de eerste decennia nog aan alimentatie voor de 
overgebleven kloosterlingen werden betaald en de kosten voor het delgen van 
de schulden der kloosters, dan is als eerste grote doelbestemming de 
financiering van de in 1585 nieuw opgerichte universiteit van Franeker te 
noemen. Hier volgden de Staten van Friesland het voorbeeld van die van 
Holland en Zeeland die aanvankelijk de onkosten van de universiteit van 
Leiden grotendeels betaalden uit kloostergoederen (Egmond, diverse Leidse 
stadskloosters). Maar ook dat model was niet nieuw. Denk maar aan de 
oprichting van de universiteit van Marburg in 1529 op het financiële 
fundament van voormalig kloosterbezit in Hessen. Zonder kloosters waren de 
protestantse universiteiten nooit van de grond gekomen, zo zou de paradoxale 
conclusie kunnen luiden. 

Verder werden er uitgaven gedaan voor armenzorg en de aanvulling van 
de predikantstraktementen in dorpen en steden waar de plaatselijke fondsen 
zelf te weinig genereerden. Naar verhouding gaat het daarbij echter niet om 
substantiële bedragen. Wat er overschoot - en dat was een steeds groter deel -
werd ingezet voor de financiering van de strijd tegen Spanje en het verlichten 
van de gewestelijke oorlogslasten in het algemeen. 

Alles tezamen ging het om een substantieel bedrag. Uit een voorlopige 
sondering in het kader van een onderzoek van Cor Trompetter naar de 
gewestelijke financiën van Friesland in de tijd van de Republiek blijkt dat de 
kloostergoederen het gewest in de jaren 1589, 1593 en 1595 229.374 
carolusgulden opleverde een totaal van 2.554.158 gulden. Trekken we de lasten 
daar dan weer vanaf, zijnde ca. een kwart van het totaal, dan komen we op 
7,5%. In 1626 gaat het om ca. 120.000 gulden op een totaal van 1.500.000 gulden, 
dat is ongeveer 8%. In die jaren moesten veel oorlogsinspanningen worden 
geleverd, waarvoor extra belastingen werden geheven. In vredestijd 
(gedurende het Twaalfjarig Bestand bijvoorbeeld), wanneer het gewest minder 
hoefde te lenen, kwamen jaarlijks dezelfde inkomsten binnen, die dan dus een 
groter deel van het totaal vormden, zo om en nabij der 10%. Kapitaliseert men 
dat op de penning 20, dan komt men dus uit op een bedrag van tweemaal de 
jaarlijkse inkomsten van het gewest. 

Achteraf bezien is Friesland wel erg slordig met deze 'aardgasbel' 
omgesprongen. Omdat het gewestelijk bestuur vanwege langdurige interne 
verdeeldheid niet tot een hervorming van het belastingstelsel kon besluiten -
Friese landdagen verliepen in deze tijd zo mogelijk nog chaotischer dan Poolse 
- liet het zijn schulden aan de Generaliteit zo hoog oplopen dat het door de 
laatste onder dreiging van militair ingrijpen gedwongen werd zijn kloosterbezit 
te verkopen. Dat gebeurde in vijf tranches. In 1624/1625 werden de losse, 
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jaarlijks verhuurde percelen verkocht, en in 1638,1639, 1640 en 1644 alle 
boerderijen (boerderij sate en bijbehorend land). Vooral die 
boerderijenverkoop had enorme consequenties voor de eigendoms
verhoudingen. Binnen nog geen negen jaar kwam op deze wijze 15% van de 
grond op de markt. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de aard van deze 
bezitsverschuiving, maar op voorhand is al wel duidelijk dat de Friese adel 
enorm bij de verkoop gewonnen heeft, niet alleen in economisch maar vooral 
ook in politiek opzicht. Aan de voormalige kloosterboerderijen werd namelijk 
stemrecht verbonden. Wie zulke boerderijen verwierf, vergrootte dus meteen 
zijn electorale basis. Het kan daarom haast niet anders of het op de markt 
brengen van het kloostergoed in Friesland heeft het voor de tweede helft van 
de zeventiende eeuw gedocumenteerde proces van aristocratisering sterk 
bevorderd. 

Uiteraard valt er ook veel te zeggen over de ontwikkeling van de sociale 
positie der kloostermeiers. Bij gebrek aan ruimte moet ik het hier laten bij de 
indruk dat ze in de decennia kort voor en na de opheffing een geprivilegieerde 
klasse van boeren lijken te hebben gevormd, die haast op hetzelfde niveau 
opereerden als die eigenerfden. 

Retrospectiefbelang voor de kloostergeschiedenis 
Voor verschillende gewesten is het mogelijk voormalige kloostergoederen 
beeld te brengen met behulp van manuscriptkaarten die door landmeters op 
last van de nieuwe beheerders werden vervaardigd. Van de Groningse 
klooster landen zijn bijvoorbeeld zeer fraaie boerderijkaarten uit het begin van 
de achttiende eeuw bewaard gebleven, op basis waarvan B.W. Siemens in de 
jaren zestig een gedetailleerde atlas van het kloosterbezit kon samenstellen. 
Dergelijke handschriftkaarten ontbreken in Friesland. Hier blijkt het echter 
mogelijk viervijfde van het kloosterbezit te karteren door de gegevens van de 
boekhouding van 1607/1607 via de overgeleverde boerderij lijsten van de 
verkopingen uit de jaren 1638-1644 te koppelen aan kadastrale 
boerderijreconstructies uit later tijd. Dat geeft uitstekende mogelijkheden om 
de ligging van de diverse kloostercomplexen ten tijde van de opheffing na te 
gaan. Het daaruit ontstane ruimtelijke beeld kan vervolgens per 
kloosterdomein weer retrospectief geanalyseerd worden op basis van wat er 
verder aan kennis over de vorming en ontwikkeling van de betreffende 
kloosterdomeinen bekend is. 

Slot 
Tot slot nog een enkele gedachte over de gevolgen van de secularisatie voor het 
functioneren van de nieuwe protestantse staten. Volgens diverse auteurs die 
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zich met de Engelse situatie hebben beziggehouden, leidden de Disso/ution
maatregelen via het vrijkomen van enorme geldbedragen uiteindelijk tot een 
versteviging van de economische grondslag van het Engelse absolutisme. 
Tegelijkertijd leverden ze een bijdrage aan de sociale vernieuwing van de 
'Commonwealth': de armenzorg kreeg een impuls en ook de ontwikkeling van 
het onderwijs en de landsverdediging werd er door bevorderd. En wat in dit 
opzicht voor Engeland geldt, gaat ook op voor Denemarken en Zweden: de 
verregaande beschikking over de inkomsten uit de voormalige kloosters lijkt 
hier al evenzeer tot een versterking van het zittende landsbestuur i.c. de vorst 
te hebben geleid. Houden we daar rekening mee, dan staat niets ons in de weg 
om voor Friesland, en misschien ook wel voor de andere Verenigde 
Nederlanden, de hypothese te lanceren dat het in beslag genomen kloosterbezit 
één van de belangrijkste financiële fundamenten vormde waarop de 
hernieuw de autonomie van het gewest kon gedijen. 
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Bezit en waarde van het Friese kloosterbezit in 1606 per orde 
(1 pm = 0,3675 ha) 
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