
Kloosters in Friesland 

Aan het eind van de Middeleeuwen telde Fries land 
ruim 50 kloosters . Deze waren in twee perioden ge
sticht. De meeste stichtingen uit de laatste periode -
de vijftiende eeuw - waren bescheiden van opzet. Dit 
bet rof voor het merendeel stedelijke vrouwenconven
ten met een bevolking van lekenzusters di e in hun 
levensonderhoud voorzagen met spinnen en weven. 
De meer klassieke kloosters, een vijfenderrig tal, 
stamden uit de twaalfde en dertiende eeuw. Alleen 
de Sinr-Odulfsabdij van Stavoren en de Sinr-Bonifa
tiusabdij van Dokkum waren ouder. Zij gaan terug 
op kloosterachtige miss iecenrra uit de achtste en ne
gende eeuw. Beide huizen kregen overigens in de 
twaalfde eeuw een nieuwe impuls door de komst van 
g roepen hervormingsgez inde kloosterlingen. 

H et lijkt vreemd dat de eerste inheemse instellin
gen pas in de twaalfde eeuw tot stand kwamen, zo'n 
vier eeuwen na de kerstening van Fries land . Bij na
der inzien is dat roch niet zo verwonderlijk . De be
woners van Friesland hebben zeker ook vóór di e tijd 
de gebedsbemiddeling van kloosters gezocht. Men 
ri chrre zich toen echter op de Frankische rijksabdij 
en di e door missionarissen als Willibrord , Bonifatius 
en Liudger waren gesti cht. Vandaar dat kloosters als 
Echternach (aan de Moezel), Fulda (in H essen) en 
W erden (aan de Ruhr) in de tiende en elfde eeuw 
over tal van goederen en kerken in W es terlauwers 
Friesland beschikten. 

In de twaalfde eeuw kwam , onder invloed van een 
vroomheidsbeweging di e door heel Europa trok , een 
eind aan de begunstig ing van deze g rote rij ks kloos-
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rers. In navo lg ing van de adel elders begon roen ook 
de Friese elire dichr bij huis eigen gebedshui zen op 
re ri chren. H er zijn daarom de 'klassieke' kl oosrers 
uir de rwaalfde en derriende eeuw die het beeld van 
her kloosterlandschap in Friesland bepalen. In deze 
conventen werd in een onafgebroken reeks koordi en
sten dag en nacht Gods lof gezongen, vooral ook 
voor het zielenheil van hun begunsrigers. Als zoda
nig waren her diensrverlenende instellingen. Men 
kon zich bij hen, bij wijze van spreken, verzekeren 
tegen de risico 's van her hi ernamaa ls . Dar laatste 
deed men door aan zulke godshuizen ge ld en goede
ren re schenken in ruil voor gebeden. Een andere 
mogelijkheid was om zelf in het kloosrer re rreden of 
daarin een of meer kinderen onder te brengen. In 
beide gevallen moest een zogenaamde dos of mede
gave aan her kloosrer worden geschonken. In de 
praktijk was de intrede in kloosters , tenminsre als 
koormonnik of non , daarom voorbehouden aan wek 
gesrelde Friezen. W e zien dan ook de adel een g roté 
rol spelen in de eerste fase van srichring en vroege 
begunsrig ing van deze kloosters . Minder vermogen
den waren welkom als lekenbroeders of lekenzusrers . 
Zij werden veelal ingeschakeld bij de arbeid op her 
land of in de huishouding. 

In verhouding rot andere landsrreken is er voor 
Westerlauwers Friesland - evenals trouwens voor de 
Ommelanden en Oosrfriesland - sprake van een heel 
dicht kloosrerlandschap. In een rijdsspanne van an
derhalve eeuw raak re het land bezaaid mer kloosters . 
De hervorming van de abdij van Sravoren in II32 

vormde her starrpunt. Omsrreeks 1300 was het ge
daan mer de srichting van nieuwe huizen. De meeste 
kloosters uir deze sti chringsreeks behoorden ror de 
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vier orden die in de twaa lfde eeuw in heel Europa in 
de mode waren: de reeds genoemde benedicrijnen , 
de reguli ere kanunniken van Sint-Augustinus, de 
cisterciënzers en de premonstratenzers. Na de Vijfde 
Krui srocht (1217 -1 221), waaraan de Friezen voor 
het eerst in groten getale meededen, kregen deze or
den geze lschap van twee geestelijke ridderorden: die 
der johannieters en de Duitse orde. Daarnaast wisten 
de jonge bedelorden der dominicanen en francisca
nen in de derriende eeuw ieder een convent in een 
Friese stad te stichten, te weten in Leeuwarden en 
Bolsward. Hun monniken trokken vanuit di e centra 
jaarlijks al bedelend en prekend het Friese platte
land rond . 

De mees te van die twaalfde- en derriende-eeuwse 
kloosters vinden we in her kleigeb ied, waar de ver
mogenden, van wie de kloosters voor hun recrute
ring en begunsriging afhankelijk waren, hun goede
ren hadden liggen. De oudste , zoals de augustijner 
koorherenabdij Ludingakerke bij Midlum (1158), 
de cisterciënzer abdij Klaarkamp bij Rinsumageest 
(vóór 11 63), en de premonstratenzer abdij Mariën
gaarde bij Hallum (1163), werden gevestigd in het 
centrum van Westergo en Oostergo. Zij fungeerden 
als moederhuis , van waaruit nieuwe kloosters wer
den gesticht of bij wie spontaan ontstane gemeen
schappe n van elders zich aansloten. Die jongere hui
zen ontsronden aan de rand van het kleigebied of 
langs de rivierrjes van waaruit het veengebied in 
ontginning was genomen. H et koorherenklooster 
van Burgum en de benedicrijner abd ij Smalle Ee wa
ren zulke stichtingen uit de tweede fase. Overigens 
geldt ook voor deze conventen dat ze betrekkelijk 
we1ll1g belangstelling hadden voor de veenontgin-
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ningen zelf. Ze prefereerden goed renderende lande
rij en, en die waren eerst en vooral op de klei te zoe
ken. Vandaar dat bijvoorbeeld het klooster Burg um 
erg veel grondbezit in Huizum en Wirdum had lig
gen, rondom de uithof Barrahui s. W el beschikten 
zulke kloosters ieder ovet een eigen turfwinnings
cemrum in het hoog veengebied. 

Opmerkelijk is dat vrijwel all e Friese kloosters uit 
deze periode dubbelkloosters waren. Ze besronden 
uit zowel een mannenconvem als een vrouwenge
meenschap. Als ze veel bez it hadden weten te ver
werven, gingen ze er vroeg of laat roe over hun vrou
wengemeenschap in een apart convem , op een zekere 
afsmnd van het moederhui s, onder te brengen. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld bij Mariëngaarde, dat een 
vrouwenklooster met de naam Bethlehem (Barde
hiem!) oprichtte onder Aldtsjerk. Zulke afgesplitste 
vrouwenkloosters bleven in geestelijk , juridisch en 
economisch opzicht wel afhankelijk van het man
nenklooster. De goederen van de vrouwenpriorij 
Sion bij Niawier bijvoorbeeld werden tot in de vijf
tiende eeuw door lekenbroeders van Klaarkamp 
geëxploiteerd . Meer bescheiden instellingen zoals 
Smalle Ee en het klooster Burg um slaagden er niet 
in zulke dependances op afs tand te stichten. Zij het
bergden hun mannen- en vrouwengemeenschappen 
in aparte behuizingen op hetzelfde kloosterterrei n. 

Deze kloosters uit de twaalfde en dertiende eeuw 
hebben een sterk stempel gedrukt op het maat
schappelijk leven. Een factor van belang daarbij 
vormde het grootg rondbez it dat zij wisten te ver
krijgen; grondbezi t dat zij tot het eind van de veer
ti ende eeuw g rotendeels zelf uitbaatten. Dat laatste 
deden zij vanuit aparte bedrijfscomplexen: monnik-

10 



hui zen, voorwerken of uithoven genaamd . Deze bo
venmodale boerderij en waren de g rootste agrarische 
bedrijven van hun tijd . Ze zijn daarom wel eens ver
geleken met de sovchozen di e in de jaren- 1930 in 
Rusland werden opgeri chr. Dat is wat overdreven, 
maar feit is dat de kloosters aan het eind van de 
Middeleeuwen veel en vooral ook waardevol land be
zaten. In 1580 hadden ze tezamen 15 [Ot 20% van 
de beste culruurgrond in W estergo en Oos tergo in 
handen. De rijkste kloos ters, de cisterciënzer abdijen 
Klaarkamp en Gerkesklooster, bezaten zelfs meer 
dan 6000 pondematen (ca. 2500 ha). En wat het [0-

tale aam al uithoven berrefr: de 35 kloosters van voor 
1300 beschikren tezamen over meer dan 100 van de
ze monnikhuizen in Friesland. 

Veel kloosters hadden ook een aandee l in de ziel
zorg. Met name de bened icrijnen, aug ustijner koor
heren, premonstratenzers, johannieters en Dui tse 
heren bezaten in veel parochiekerken het recht om 
de pas [Oor te benoemen. In die plaatsen was dan ook 
meestal een kloos terling ac ti ef als zielenherder. Ze
ker een derde van de Friese parochies in de deniende 
en veerti ende eeuw werd door een kloosterling be
di end . H et klooster Burg um bijvoorbeeld zond zijn 
koorheren uit naar niet minder dan negen parochies 
in Tytsjerksteradiel. Dat zelfde gold voor de Dokku
mer Boni fa tiusabd ij met betrekking rot de Donger
adelen en Kollumerl and. Aldus functioneerden deze 
instellingen tevens als opleidings instiruut voor pas
[Oors. Deze pas[Oors speelden naast de diverse abten, 
proos ten, prioren en andere kloos teroversten een niet 
te onderschatten rol in de rechtspraak, de waterstaat 
en het politieke leven, als scheidsrechters en bemid
delaars in het algemeen. 
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Ook in landschappelijk opz icht hebben deze 
kloosters het land gedomineerd. De eigenlijke 
kloostercomplexen waren dikwij ls zeer omvang rijk . 
Rondom een vierkant pandhof bevonden zich in ie
der geval een kerk of kapel, een slaapzaal, een eet
zaal, een keuken en soms een bibli otheek. Verder 
waren er altijd een aantal bedrijfsgebouwen, een 
poorrhuis en een gastenverblijf. Behalve aan koor
monniken of nonnen - in aantal variërend van tien 
tot hoog uit veertig , gaven ze in de eerste twee eeu
wen van hun bestaan ruimte aan een menig te leken
broeders en dienstpersoneel. Deze kloostercom
plexen waren meestal ommuurd en omgracht. De 
g rootste bes loegen inclusief de bijbehorende appel
hof een oppervlakte van meer dan twee hectare. 
Geen wonder dat de g rote kloosters in de tijd van 
vetes en parrijtwisten ook wel als militaire verster
kingen werden gebruikt. Van die gebouwencom
plexen is nu vrijwel ni ets meer over. Dat komt om
dat ze na hun opheffing in 1580 op las t van de 
Staten van Friesland afgebtoken werden om de 
Spanjaarden , die toen nog regelmatig Friesland bin
nenvielen, geen gelegenheid te geven zich erin te 
verschansen. De gebouwen di e in de jaren 1580-
1600 overeind bleven, werden nadien gebruikt als 
openbare steengroeve. W at er in het beg in van de 
negenti ende eeuw nog aan fundamenten restte, is 
sindsdien bij de massa le terpafgrav ingen verdwenen. 

H er uitgebreide goederenbezit werd in 1580 door 
de Staten in beslag genomen om er uitgaven voor 
'vrome doelen' van te kunnen betalen. D aarbij valt 
te denken aan het bedélen van de armen, het bekos
tigen van predikanten, de financier ing van de uni
versiteit van Franeker, en vooral ook het dekken van 
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de gewes reli jke oorlogs las ren; al mer al uirgaven di e 
anders veel zwaarder op her overheidsbudger hadden 
gedrukr. Zo konden de fi sca le las ren voor de Friese 
bu rger in de zevenriende eeuw dus berrekkelijk laag 
worden gehouden. W ar dar berrefr moer de conclu
sie zijn dar de Friese welvaarr uir de Gouden Eeuw 
roch minsrens voor een dee l aan de Friese kloosrers 
re danken is geweesr' 

J.A . Mol 
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