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De cistersiënzer oarder stiet op ekonomysk mêd te boek as ien fan de sukses
folste midsieuske oarders. Minder as hûndert jier nei de fundaasje fan har 
memmekleaster Citeaux telde sy al me ar as 500 kleasters , dêr 't de measte fan 
binnen inkelde desennia in woltierich bestean laten. l Yn it Fryske kustgebiet 
kaam de oarder ek ta grutte bloei. Soks docht ûnder mear bliken ut it grut tal 
kleasters dat hjir troch cistersiënzer muontsen en nonnen befolke waard: seis 
abdijen en acht frouljuspriorijen dy' t fan dy abdijen öfhinklik wiene. 2 

It aldere cistersiënzer-ûndersyk hat de sterke utwreiding fan de oarder en 
har kleasters foaral besocht te ferklearjen troch te wizen op har ûntginnings
prestaasjes , dy' t heech wurdearre waarden. 3 Utgeande fan it ideaalbyld Ut de 
iere oarderregels , dêr 't fêstiging fan de muontsen yn 'e iensumens yn foar
skreaun is en fierders har materieel bestean yn öfhinklik steld is fan wat it wurk 
fan har hannen opsmyt - ynkomsten ut hearlike rjochten , tsjerken , tsienden , 
e.s . waarden har ferbean - , is der in foarstelling makke fan de cistersiënzers as 
pioniers , dy't grutte stikken wyld lan oanmakken en as sadanich in wichtige rol 
yn de Europeeske ûntginningsbeweging fan de tolfde en trettjinde ieu spile 
hawwe soene. 

Yn 'e fyftiger en sechstiger jierren hawwe inkelde Dutske en Franske histoa
risy dy ûntginningsfertsjinste yn 'e kiif set. Undersikers Iykas Duby , Wiswe en 
Epperlein kamen by it bestudearjen fan de opset en eksploitaasje fan beskate 
kleasterdomeinen ta de konkluzje dat de cistersiënzer abdijen har besit om wil
le fan it rendemint krekt yn 'e by aids bewenne gebieten sochten, en ek be
machtige hawwe. 4 Neffens har soene sy har besit foaral opboud ha ut lannen 
dy't allang yn kultuer brocht wiene. Bosken waarden troch har earder yntakt 
litten as ta kultuerlan oanmakke. 

Underwilens hat bliken dien dat de konkluzjes fan Duby-en-dy oer ' t gene
raal te fier trochlutsen binne , en dat dy net samar op alle kleasters fan 'e oarder 
yn Europa tapast wurde kinne. Yn in resint opmakke balans fan it sûnt dy tiid 
fuortsette ûndersyk , hat de mediëvist Werner Rösener ûnderstreke, dat de cis
tersiënzers grif wol in bydrage oan 'e ûntginning fan bosken en moerassen yn 
Dutslan en Frankryk levere hawwe , al kin dy bydrage net bysûnder grut neamd 
wurde .5 Sy hawwe har Iykwols mear mei , wat Rösener neamt , 'Binnenkoloni
sation' dwaande halden . Ut besitskearnen yn bewenne gebieten wei brochten 
se ferwaarleazge lannen op 'e nij yn kultuer. Benammen yn sompige en wiete 
gebieten , yn rivierdellings en by de kust lans , soe dat wurk wat te betsjutten han 
hawwe . 

Foar de Fryske klaai- en feangebieten moat dy konkluzje noch hifke wurde . 
Dêrby is it fan belang om nei te gean yn hoefier't de cistersiënzers belutsen west 
hawwe by de offinsive bedikings dy't hjir yn de rin fan 'e Lette Midsieuwen 
ûndernommen waarden. Hawwe se nei ferhalding in selde prestaasje leverje 
kinnen as de abdijen fan Ten Duinen , Ter Doest , Cambron, en oaren , dy 't har 
besit yn Seelan en Flaanderen troch middel fan it oanlizzen fan diken en ûnt
wetteringswurken gans fermeardere hawwe?6 

Mear as yn de ûntginning wurdt tsjintwurdich de ferklearring foar de op-

De Vrije Fries, LXXI (1991) 29-52 29 



merklike ekonomyske bloei fan de cistersiënzer kleasters socht yn de bysûnde
re , 'ynnovative' organisaasjefoarmen dy't se tapasten . 7 Dêrby moat dan be
nammen tocht wurde oan it opsetten fan grutte bedriuwen dy 't mei help fan , 
ûnder de kleastertucht steande , konversen oflikebruorren eksploitearre waar
den: de grangiae of uthoven . Dat wiene meast agraryske bedriuwen mei in folIe 
grutte re omfang as de gewoane boerepleats. Yn prinsipe wiene dy uthoven be
doeld om as ienheden binnen in sletten systeem fan selsfoarsjenning te funksjo
nearjen. De opbringsten moasten fuort nei de abdij offierd wurde , dêr' t se dan 
foar konsumpsje troch de kleastermienskip bestimd wiene. Setten de muont
sen yn ' t earstoan allinnich de oerskotten op de merk of, geandewei brochten se 
dêr in grut part fan de grangia-produkten hinne , om nei ferrin fan tiid seIs de 
hiele produksje op de merkbehoeften of te stimmen. 8 De ynkomsten , dy't de 
abdij dêrfoar krige , wiene mear as foldwaande om yn 't libbensûnderhäld fan 
de sober en asketysk libjende mienskip te foarsjen , sadat dy foar in part ek wer 
foar de utwreiding fan it bedriuw brûkt wurde koene . Skaalfergrutting wie 
mooglik troch it opnimmen fan familiares (leden fan de kleaster-familia dy't 
faak wurk foar it kleaster diene , mar net bûn wiene troch geloften) en it yn 
tsjinst nimmen fan leanarbeiders, dy' t ûnder lieding fan de konversen of like
bruorren kamen te wurkjen. 

Krekt dy, hjir yn grutte halen sketste , ynpassing fan it kleasterbedriuw yn de 
him fluch ûntjaande merk- en ferkearsekonomy wurdt troch guon as de wich
tichste oarsaak fan it materieel sukses fan de cistersiënzer muontsen oanwiisd. 
Dat bringt us op de fraach oft neist de ûntginnings- en bedikingsaktiviteit fan de 
Fryske cistersiënzers ek har tapassing fan it grangia-systeem neigien wurde kin. 
As dat sa is , yn hoefier rûn dan it opsetten fan grangiae of lithoven parallel mei 
de kleasterlike besitsferwerving as gehiel? 

Dy fragen binne as gefolch fan de ûngeunstige boarnesituaasje net maklik te 
beänderjen . Foar de begjinperioade fan stichting en utwreiding oant 1350 is 
mar in Iyts bytsje direkte dokumintaasje beskikber. Orizjinele oarkonden of 
rekkens binne net me ar foarhannen , wylst ek kartularia en länregisters ûnt
brekke. Allinnich in pear trettjinde-ieuske ferheljende boarnen ut oanbuorjen
de premonstratenzer kleasters steane us ta , in glimp fan it hälden en dragen fan 
de cistersiënzers yn dy ie re tiid op te fangen .9 Wy binne dêrom yn haadsaak op 
jongere boarnen oanwiisd. Dy kinne yn twa groepen ferdieldwurde . Foarst is 
der it fersprate oarkondemateriaal fan de kleasters seIs , en twad binne der de 
sechtjinde- en santjinde-ieuske fiskale en administrative stikken ut de argiven 
fan de gewestlike oerheid . Yn dy lêste groep fan boarnen binne sawat alle 
kleasterbesittings werom te finen . Dy foarmen it utgongspunt fan myn ûnder
syk . 1O It hat bliken dien dat it mooglik wie om, troch dy besitsopjeften te ferlyk
jen mei lettere kadastergegevens , net allinnich de grutte en sprieding fan it 
kleasterbesit oan 'e ein fan de sechtjinde ieu te bepalen , mar ek de lizzing fan de 
eartiidske grangia-kompleksen foar in part te rekonstruearjen. 11 Sa 'n dûbelde 
rekonstruksje haw ik hjir foar de cistersiënzer besittings tapast. It resultaat is 
yntekene op bygeande kaartsjes. Mei help fan fjirtjinde- en fyftjinde-ieuske 
oarkondegegevens en fan oare data ut eksterne boarnen, koe dat kaartbyld 
fierder analisearre wurde. 

Doe' t de cistersiënzers yn de twadde helte fan de tolfde ieu yn Fryslän ferskyn
den , wie de 'Landesausbau' yn it klaaigebiet al in hiel ein foardere. Lykas be
kend , wiene de kwelderrêgen allang foar de jiertelling bewenne , en hiene de 
Iju har dêr troch it oanhäldend opheegjen fan har wenplak tsjin oerstreamings 
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BLOMKAMP en Nijekleaster 
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en ynundaasjes befeilige . Om it jier 900 hinne wie it lan hjirre mei tsientallen 
terpen oerdutsen. De befolkingstichtens yn it kearngebiet Westergoa is foar dy 
tiid - op grûn fan in rû~e berekkening fan it tal fjoersteeën de terp - wol rûsd op 
20 persoanen per km-. 12 Yn 'e dêropfolgende ieu stagnearre de okkupaasje , 
mooglik as gefolch fan grutte en faak foarkommende stoarmfloeden , mar nei 
1100/1050 naam de befolkingstichtens wer ta . De terpen waarden earst ophege 
en ferbrede , sadat der me ar bougrûn op 'e flanken beskikber kaam; en op 'e 
hegere plakken fierder it lan yn waarden no ek terpkes oanlein. Underwilens 
waarden op guon plakken lege (kaai)diken oanlein om winterdeis it lan langer 
droech te halden , earst om in pear bewenningskearnen hinne en letter - troch it 
opsmiten fan ferbiningsdiken - ek om gruttere gebieten. Om 1100/1150 hinne 
moat it aldlan fan Westergoa en Eastergoa op dy wize foar in grut part om
sletten west hawwe. 13 

Tagelyk mei it tanimmen fan 'e befolking yn it terpegebiet ûntstie der in trek 
nei it fean .14 Dêr fêstigen de nije bewenners har earst op 'e hege streamrêgen by 
de rivierkes; letter bouden se de pleatsen fierder it lan yn by rjochte fearten of 
wegen lans , op perselen fan beheinde breedte dy't as stripen it fean yn rûnen. 
Hoewol't it greeflik gesach wol besocht hat dy fean-okkupaasje yn Fryslan yn 
banen te lieden , is dat net rjocht slagge , soks yn tsjinstelling ta Sud-Hollan , it 
Sticht en Flaanderen. 15 It ges ach wie blykber te swak on hjirre de 'feanwylder-
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nis '-rjochten opeaskje , en oan fazallen yn lienjaan te kinnen . Lang foardat de 
greve him as lanshear jilde litte koe , en ek lang foardat de lanseigen kleasters ta 
stan kamen , wiene de besitsrjochten al fêstlein. Sy wiene foar it grutste part yn 
hannen fan yndividuele kolonisten kommen. 

Yn it terpegebiet leine de besitsrjochten allyksa fêst, ek dêr't it gong om de 
bûtendykse gebieten dy' t lang nei 1100 ynpoldere waarden : de op- en oan
woeksen kwelders foar de kust, en it sompige reidlan fan 'e noch net öfsletten 
slinken , dy't op plakken noch djip it lan ynkrongen . Sy wiene yn hannen fan de 
by de kustline lans wenjende eigenerfde boeren of eallju .16 Om't de kleasters 
foar har besitsfoarming yn haadsaak fan de rikere grûnbesitters yn it relatyf 
tichtbefolke klaaigebiet öfhinklik wiene , moasten se dêr har delsettings wol 
stichtsje en har ferwervingsaktiviteiten konsintrearje. 

By dy besitsfoarming hiene de Fryske cistersiënzers minder te lijen fan de kon
kurrinsje fan de alde benediktynske ryksabdijen , as fan de oare 'nije oarders ': 
de premonstratenzers , de reguliere kanunniken fan St. Augustinus , en de nije , 
troch de alfde- en tolfde-ieuske earmoedbeweging ynspirearre , benediktinen , 
dy't sawat tagelyk mei de cistersiënzers yn de Fryske lannen ferskynden en har 
like fluch fersprieden. 17 Nettsjinsteande de iere kerstening yn de achtste en 
njoggende ieu wie it hjirre foar 1100 net ta eigen Fryske kleasterstichtings 
kaam. Wol hiene grutte Frankyske abdijen Iykas dy fan Fulda , Werden , Cor
vey, Echtemach , Prüm en St.-Amand, 'Fembesitz' yn Fryslan krigen . 'Fem
besitz' , dêr' t se yn de rin fan de tolfde en trettjinde ieu öfstan fan dwaan moas
ten , om't it har troch wanbehear en usurpaasjes ne at of mar in Iyts bytsje mear 
oplevere. 18 

Fan de kleasters fan 'e nije oarders Iykje de cistersiënzer abdijen by it be
machtigjen fan lanbesit it measte sukses boekt te hawwen . Dat kin opmakke 
wurde ut de oersjoggen fan de besitsgrutte neffens kleaster , dy't foar Wester
lauwersk Fryslan en Grinslan gearstald wurde koene . De gegevens dêrtit binne 
oemaam ut de administraasje fan de kleasterdomeinen , sa 't dy nei de Refor
maasje troch de steatekolleezjes fan 'e neamde gewesten eksploitearre waar
den. 19 Beheine wy us hjirre ta Westerlauwersk Fryslan , dan is it helder as glês 
dat de trije cistersiënzer abdijen Klaarkamp , Blomkamp en Gerkeskleaster , 
dy't nei elkoar ta stan kamen , respektivelik fóar 1163 , yn 1191 en yn 1240, fan 
alle kleasterynstellings yn 'e tiid fan de opheffing yn 1580 de measte en bêst 
rendearjende stikken lan yn besit hiene. Dêrby moat rekken halden wurde mei 
de omstannichheid dat de frouljuskleasters oant yn 'e midden fan de fyftjinde 
ieu by de manljuskleasters ynkorporearre wiene. It besit fan Sion en Nazareth 
foarme dus oarspronklik ien gehiel mei dat fan Klaarkamp; dat fan Nijekleas
ter hearde by dat fan Blomkamp , en dat fan Galilea by dat fan Gerkeskleaster. 
Wannear't wy dan foar de iere perioade dy besittings al neffens abdij by elkoar 
optelIe , dan komme wy foar Klaarkamp op 10949 pûnsmiet (4020 ha) mei in 
hieropbringst yn 1606/1607 fan 11800 goudgûne ; foar Blomkamp op 4979 pm 
(1881 ha) mei in opbringst fan 6722 goudgûne; en foar Gerkeskleaster op 6546 
pm (2773 ha) mei in opbringst fan 11625 goudgûne. Ferlike mei de domeinen 
fan de cistersiënzer abdijen yn Braban en Flaanderen binne dat faaks Iytse oant 
middelgrutte oerflakten en hierwearden. 2o Foar Fryske begripen giet it dochs 
wol om hege getallen . Bûten de twa rykste premonstratenzer abdijen , Mariën
gaarde en Lidlum mei har öfhinklike frouljuspriorijen Betlehem en Bajum, 
dy' t respektivelik 5921 pm (2176 ha) mei in opbringst fan 7322 goudgûne besie
ten , en 5126 pm (1883 ha) mei in opbringst fan 6127 goudgûne , koe net ien fan 
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KLAARKAMP, Sion en Nazareth 

de oare Fryske plattelanskleasters de neamde sifers belykje. Dy sifers wize dus 
grif op in nei ferhalding grutte ekonomyske bloei yn 'e earste ieuwen nei de 
stichting fan 'e kleasters. Wat wie no de eftergrûn fan dy bloei en yn it ramt fan 
hokker kondysjes en beheinings koe dy realisearre wurde? 

De plakken dêr't de kIe asters fan Klaarkamp , Blomkamp en Gerkeskleaster 
op fêstige waarden , wiene terpen yn it by aIds bewenne klaaigebiet. De kleas
terlingen setten dus net mid yn 'e wyldernis , in eremo , utein lykas de foarskrif
ten it hawwe woene. 21 Wolleine de kleasterterpen yn de legere gebieten , tich
teby wichtige ófwetteringsstreamkes. Klaarkamp lei op in stee dêr 't in tal ri
vierkes en slinken ut it feangebiet fan Dantumadiel en de hegere klaairêgen fan 
Ferwerderadiel wei byelkoar kamen om fierderop yn de Peazens oer te gean
letter soe oer it Dokkumer Djip in koartere ferbining mei de see realisearre 
wurde.22 Blomkamp syn terp wie min ofte mear omsletten troch twa sydtûken 
fan it ferlingde fan de Middelseeslinke , de Alde Ried . En de terp dêr't Ger
keskleaster op oanlein waard , lei krekt tusken de twa earmen fan it streamke 
de Lauwers , dat it oerstallige wetter ut it efterlizzende san- en feangebiet fan 
Achtkarspelen loste .23 Der is gjin mis op , dat de cistersiënzers by de kar fan dy 
fêstigingsplakken en by de beoardieling fan de har dêrby oanbeane terreinen , 
de oerwaging meispylje litten ha , dat se mei har ûntwetteringstechnyk de som
pige en saltige lannen oan wjerskanten fan rivierkes en slinken , dy' t fanwege 
har lege wearde makI ik troch de grûnbesitters ófstien waarden , frij fluch yn 
produktive mieden en greiden omsette kinne soene. Ut it lyts tal berjochten 
datoangeande docht bliken dat Klaarkamp en Gerkeskleaster yn 'e fjirtjinde en 
fyftjinde ieu de wichtichste silen fan respektivelik noardlik Eastergoa en it 
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GERKESKLEASTER en Vrouwenklooster 

streamgebiet fan de Lauwers behearden , wylst Blomkamp yn alle gefal sûnt 
1450 ferantwurdlik wie foar it ûnderhàld fan de grutte skut- en spuislûs fan sud
lik Westergoa , de Makkumer syl. 24 Lizzing en plak fan dy silen moasten fan
we ge trochbraken en opsliking faak feroare wurde . De earste lokaasjes binne 
dêrom min nei te gean , mar it is hiel goed mooglik dat it inisjatyf ta it oanlizzen 
fan 'e silen fan de kleasters utgongen is , net lang nei de stichting dêrfan. 25 Mei 
dy 'keunstwurken' koe de wetteröffier en dêrmei de boaiemfruchtberens fan 
grutte gebieten regulearre wurde . Sizzenskip by it bouwen en it behearen fan 
de silen , wie foar de muontsen as grûnbesitters fan libbensbelang, noch 6fsjoen 
fan wat de fisk- en tolrjochten, dy't oan it ûnderhàld fan de silen ferbûn wiene , 
har opleveren. 

Alhiel oerienkomstich de gewoanten fan de cistersiënzer oarder binne de 
muontsen fan de trije neamde kleasters der koart nei de stichting ta oergongen 
omgrangiae ofuth6ven oan te lizzen. 26 De àldste uth6ven lizze op koarte öfstàn 
fan de kleasters . Deselden dy letter stichte waarden , lizze dêr fierder fanöf. 
Oant it begjin fan de fjirtjinde ieu hawwe de muontsen grangiae makke. It nei 
ferhàlding frij let fundearre Gerkeskleaster hat noch trije fan sokke bedriuwen , 
dy't dêr ek wol 'voorwerken ', 'muontsehuzen' of 'uth6ven ' neamd waarden , op 
syn tichteby bemachtige klaailannen opboud . Foar har lokaasjes waard yn 't 
earstoan , krektlyk as foar de kleasters seis , de foarkar jûn oan terpen midden
mank de sàltige en leechlizzende slinkegebieten. It dudlikst is soks waar te nim
men by de besitssprieding fan Klaarkamp , dat trije grutte uth6ven op hege 
wenplakken by it 6fwetteringsstreamke de Peazens làns fêstige: Betterwird , 
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Germerhuis en it uthöf dêr't al rillegau it frouljuskleaster Sion by ferrize soe .27 

Blomkamp stichte syn uthoven allyksa op besteande , mear of minder hege , 
terpen , by de diken oan wjerskanten fan de Middelsee , ûnder mear by Hart
wert , op it plak dêr't Nijekleaster op stichte wurde soe , by it Skierhûs ûnder 
Wurdum, en by Easterwierrum. 28 It lêstneamde uthöf lei deun by de Krinzer 
Earm, de dyk dy' t de Middelseekom öfslut tusken Raard en Easterwierrum. 
Nei alle gedachten hat de abdij in wichtige rol by de oanlis spiie . It is wol net 
fuort te bewizen , mar as men de besitsrekonstruksje goed besjocht, fait jin op 
dat de dyk oan de Easterwierrumer kant sawat alhiel oer it besit fan Blomkamp 
rint. De abdij hie grut belang by in bediking, net allinne om it lan oan 'e east
kant fan de abdij seis te beskermjen , mar ek foar de feiligens fan de tsjerke- en 
pastorylannen fan it tusken de slinken fan de Middelsee lizzende terpdoarp 
Skearnegoutum. Dy besittings wiene yn it jier 1200 troch de oarspronklike eig
ner , de biskop fan Utert , as (eigen)tsjerkhear oan de cistersiënzers jûn . .. ap
tam redigi in antiquae fructificationis , dus om se wer like fruchtber as foarhinne 
te meitsjen , mei't se troch oerstreamings alhiel saltich wurden wiene en neat 
mear opbrochten. 29 

Gerkeskleaster hat syn klaai-foarwurken ek op terpen of hichten oanlein , 
ûnder mear yn Boerurn , yn bûtendyks gebiet. Syn muontsen hawwe Iykwols al 
gau besletten it fan dêrûtwei bewurke kwelderlan yn te dykjen en fan de see öf 
te sluten. De wichtige dyk fan Skarnehuzen oer Fiskfliet nei de Westerwaard , 
dy' t in grut gebiet droech halde moast en dêrby it kleaster twong om in syl yn de 
Lauwers oan te lizzen , moat koart foar 1315 ta stan kommen wêze .30 Der is gjin 
mis op , dat de muontsen by de oanlis belutsen west hawwe . 

Tagelyk of faaks ek yn in lettere faze , rjochten de cistersiënzers har ekspan
zjestribjen op de hege kwelderrêgen by de kust lans. Fanwege de ienfaldige 
ûntwettering en de goeie boaiemkwaliteit waard dat gebiet allang yntinsyf be
wenne . Guon ûthöven dy't Klaarkamp dêr opboude , ûnder mear by Nes , Hol
wert en Jelsum , waarden net mear op terpen fêstige mar kamen op it flakke lan 
tusken de doarpskearnen yn te lizzen .31 Se moasten de oanfier fan bouproduk
ten fersekerje . Dêr koene nammentlik ek ierfruchten Iykas koarn en hjouwer 
boud wurde , wylst yn 'e omkriten fan de abdij allinnich it greidebedriuw moog
lik wie . Yn de sechtjinde ieu betellen de hierders fan dy ûthöven in grut part fan 
har pacht yn de foarm fan sokke lanbouprodukten. 32 It koarn waard fansels 
brûkt foar it brouwen fan bier. Nöt foar böle waard net levere. 

Net alle ûthöfkompleksen yn Fryslan binne yn it klaaigebiet werom te finen . 
Klaarkamp en Gerkeskleaster wisten neit it suden ta , yn de tichteby lizzende 
heechfeangebieten , ek grutte stikken fean te bemachtigjen , dêr't se elk ien of 
mear grangiae stichten. 33 Dy tsjinnen as ferfeaningssintrum. Op it öfgroeven 
fean waard wol oan roggebou dien en op it noch net oanmakke heechfean 
waarden skiep halden, mar de wichtichste aktiviteit wie dochs it turfgraven. De 
grangiarius , dy't hjir ek wol feanmaster neamd waard , halde yn it graafseizoen 
tafersjoch op de groepen feanarbeiders en regele fierder ek it ferfier fan de turf 
nei it kleaster. Syn taak wie net sûnder belang. It ferlet fan branje wie grut , net 
allinnich foar de brouwerij en it calefactorium (de waarme keamer) - soks wie 
yn dizze noardlike abdijen winterdeis gjin lukse -, mar ek foar de ûnen fan de 
tichelwurken dy' t troch de muontsen eksploitearre waarden. 34 Yn prinsipe koe 
de produksje fan ien fean-uthöf dêre wol yn foarsjen. Oan tredden waard wol 
levere , mar fan in grutskipske eksploitaasje foar de merk binne gjin bewizen te 
finen. It fean stie dus net sintraai yn de ferwervingspolityk . It klaaigebiet gong 
foar. 
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De mooglikheden foar besitsutwreiding, en dêrmei ek foar it stichtsjen fan 
grangiae , wiene net foar alle abdijen gelyk. Foar in grut part wiene se 6fhinklik 
fan de keazen lokaasje en it mom i nt fan fêstiging . It aldste kleaster , Klaarkamp 
yn Eastergoa, wist foar it jier 1300 yn totaal 11 á 12 uth6ven te stichtsjen , ynklu
syf de abdijpleats. Blomkamp, dat sawat 30 jier letter yn it tichterbefolke Wes
tergoa ta stan kaam , seach him nei de fêstiging fan 4 of 5 grangiae yn it lêste 
feam fan de trettjinde ieu beheind yn syn utwreidingsstribjen en besleat , Iykas 
gans oare kleasters yn dat gebiet , om besittings bûten Fryslan oan te keapjen of 
te hieren. De abdij krige twa uth6ven yn it Hollanske Monnikendam en ien yn 
Oosterwolde op de Veluwe , dêr't de keam fan troch in alde curtis fan it kapittel 
fan St.-Marie yn Utert foarme waard. 35 Dat 'Fembesitz' ynbegrepen , hie 
Bloemkamp dus om 1300 hinne sa'n 7 á 8 uth6ven. 

Gerkeskleaster hie in geunstiger utgongsposysje troch 't it besitsrjochten op 
de foar syn kust oanslike lannen jilde litte koe. It wie nei ferhalding Iykwols frij 
let stichte. Syn muontsen eksploitearren om 1350 sa'n 6 grangiae , dêrby yn
begrepen de twa neamde fean-uth6ven , dêr't oars allinne mar in pear berjoch
ten ut sechtjinde-ieuske boamen oer bewarre bleaun binne. Ferlike mei it tal 
fan 10 oant 15 dat wol foar de trochsneed cisterciënzer abdij opjûn wurdt, binne 
dat lege sifers. 36 De mooglikheden foar it stichtsjen fan uth6ven wie yn Fryslan 
dus dudlik oan grinzen bûn. 

De cistersiënzers stribben der by de opbou fan har grangiae safolle mooglik 
nei , oaniensletten terreinen te bemachtigjen , om kontakten mei de 'wrald' Ut 'e 
wei te gean, mar ek om it agrarysk bedriuw nei eigen ynsjoch fiere te kinnen 
sûnder folIe rekken mei belangen fan oaren halde te hoegen. Dat fereaske in 
oanhaldende ruil- en oankeappolityk .37 Claims en rjochten fan tredden moas
ten by stikken en bytsjes 6fkocht wurde. Dat stribjen nei 6frûning hie yn Frys
lan yn safier sukses , dat de grangia-domeinen hjir in opmerkIik grutte oanien
slettenheid sjen litte en as sadanich hast it ideaaltype fan it cistersiënzer uth6f 
fertsjintwurdigje. Mei it each op de nei ferhalding Iytse omfang dy' t se uteinlik 
krigen , moat it ferwervingsproses Iykwols net sûnder tûkelteammen ferrûn wê
ze. Wêr't yn de earder oanhelle besitsoersjoggen de oarspronklike bedriuws
grutte globaal neigien wurde kin - en foar in grut part fan de cistersiënzer uth6-
ven is dat mooglik -, telle wy oerflakten dy't sitte tusken de 80 en160 ha. Troch
inoar is dat om-ende-by de 100 ha. Ferlike mei de oerflakten dy' t de Flaamske 
abdijen Ten Duinen en Ter Doest yn gebieten mei gelikense boaiemkwaliteit 
byinoar wisten te krijen, tusken de 300 en 500 ha , slaan de Fryske grangia-do
meinen in earmoedich figuer. 38 Dochs gong it hjir nei ferhalding om grutskalige 
bedriuwen. De trochsneed bedriuwsgrutte yn it Fryske klaaigebiet besloech yn 
1511 net mear as 20 oant 25 ha. 39 By it ferhieren waarden de Uth6ven dan ek yn 
ferskate dielen opsplitst. Op de measte grangiae wiene om 1600 hinne fjouwer 
oant fiif pachtbedriuwen fêstige. 

Dat , ferlike mei de abdijen yn it Flaamske kustgebiet , per cistersiënzer kie aster 
yn Fryslan de grutte fan de uth6ven mar beheind wie , it talleech en de totale 
besitsgrutte midsmjittich oant Iyts , sil , behalve ut de tichte okkupaasjegraad , 
ek ferklearre wurde moatte ut 'e oare besitsferhaldings hjirre en de bysûndere 
gearstalling fan de maatskiplike boppelaach , dêr't de kleasters troch begeuns
tige waarden. Dy boppelaach wie yn it hiele Fryske kustgebiet frij breed en be
stie benammen ut grutte eigenerfde boeren en lytse haadlingen. 4o It famyljebe
sit fan de ryksten ûnder har wie yn Westerlauwersk Fryslan selden grutter as 
300 ha. 4 1 Net ien fan dy nobiles (eallju) , divites (riken) ofpotentes (machtigen) , 
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De twa patroanhilligen fan de cisterciënzer oarder: S. Maria en St. Bernardus. It loftse 
segel is it konventssegel fan Gerkeskleaster ut 1545, mei dêrop ofbylde Maria mei it 
Christusbern en in lelystêf, sittend op in troan. Raneskrift: SIGILL VM· 
CONVENTVS· IN· IHERVSALEM· It rjochtse segel is dat fan abt Bernardus fan 
Klaarkamp Lit 1467. It toant in figuer mei in abtsstêf: nei alle gedachten St. Bernardus 
fan Clairvaux. Raneskrift: SIGILLVM· FRIS· B 'NA RDI· ABBA TI· [SjA NCTA M· 
MA RIAM· I· CLAROCAM PO· XXIII· 
Foto 's Ryksargyfyn Fryslan 

sa't se yn de ferheljende boarnen fan de trettjinde ieu neamd wurde, hie sa'n 
grutte machtsbasis dat hy yn 'e tiid fan it weifaUen fan it greeflik gesach, de 
oaren ûnder syn hearskippij bringe koe. 42 Op lokaal nivo hat har optreden as 
fetelieders en famyljehaden grif hearige trekken , mar binnen de regio moasten 
se sterk rekken mei elkoar halde . It mei jin dêrom net fernuverje , en sjoch har 
meidwaan oan it bestjoer en de organisaasje fan de , gans doarpen omfiemjen
de, gritenijen en lansgemeenten .43 De dêryn fêstleine machtsdieling wjerspege
let ta in hichte de lytsskaligens fan it terplanskip . Yn it alde kearngebiet fan 
Fryslan , Westergoa , dêr' t de terptichtens grutter , de bewenning yntinsiver en 
de besitsdieling fierder trochgongen wie as yn Eastergoa en de Ommelanner en 
Eastfryske gebieten , moat mei in smeUere ekonomyske basis fan dy haadlingen 
rekkene wurde. 44 

Yn it alde Fryske rjocht, dat earst yn de fyftjinde ieu foar it romeinske rjocht 
wike moast , wurde , lykas yn gans oare germaanske rjochtssystemen, stringe 
bepalings fûn tsjin it oergean fan besit ut de famyljerûnte wei. 45 De njoggende
ieuske Lex Frisionum stiet it ferfrjemdzjen fan besit ut de miichskip seIs alhiel 
net ta . De alfde/tolfde-ieuske rjochtskodifikaasjes litte wol sa'n besitsoergong 
ta , mar allinnich foarsafier 't it giet om skinkings oan tsjerklike ynstellings foar 
it sieleheil fan de skinker en syn famylje. Lettere rjochtsboarnen biede wol 
mooglikheden om famyljebesit te ferkeapjen , mar dan ûnder betingst dat de 
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sibben - al as net tsjin in legere priis - by in foarnommen transaksje it rjocht fan 
foarkeap_ hawwe. 

len en oar moat foar de kleasters konsekwinsjes han hawwe , en wol op sa'n 
wize, dat sy fan de grutte groep grûnbesitters oer ' t generaal mar lytse skinkings 
ferwachtsje koene. Fierders mei wol oannommen wurde dat se by de oankeap 
fan lanbesit frijwat swierrichheden mei de sibben fan de ferkeapers han hawwe 
sille. Dat lêste koe , lykas yn oare gebieten faak foarkaam , te foaren kommen 
wurde troch de oankeapen as skinkings foar te stellen. 46 It earste beswier bie au 
lykwols bestean. Der is gjin mis op dat de Fryske kleasters , ek dy fan de cister
siënzers , dêrom foar in grut part oanwiisd wiene op dat wat de kleasterlingen 
oan profesjeskinkings ynbrochten .47 Fan elke muonts , non , likebroer, likesus
ter en familiaris waard ferwachte dat hy of sy by de yntree in beskate hoeman
nichte fan syn of har besit oan it kleaster skonk. Sûnder sa 'n ynbring wie it yn in 
protte kleasters gewoanwei net mooglik diel fan de mienskip ut te meitsjen. 
Dêrby waarden foar de ûnderskate kategoryen kleasterlingen ek ferskillende 
tariven hantearre. 

Wie soks yn de tsiende en alfde ieu yn de Westeuropeeske kleasterwrald 
noch in algemien gongbere en oanfurdige praktyk , yn de rin fan 'e tolfde ieu 
kamen de tsjerklike rjochtsgelearden , en yn har spoar de Romeinske kuery , 
derta , dat as in foarm fan simony öf te karren. 48 De cistersiënzer oarder, dy' t yn 
har kleasterregels gjin ferbodsbepaling tsjin simonistyske yntree opnommen 
hie , waard twongen om mei dy ûntjouwing rekken te halden. 49 Nei it fjirde La
teraanske konsily , dêr't de stringste bepalingen tsjin simony op utfeardige 
waarden , waard it it generaal-kapittel tinken mei de bestraffing fan abten en 
muontsen , dy't har oan simonistyske yntree-praktiken skuldich makke hiene. 
Wie it tafal dat de abt fan Blomkamp it as earste belije moast? Hy waard yn it 
jier 1222 öfset, om't er tajûn hie gans muontsen en konversen sub conditione , 
dus op bepaalde (wierskynlik materiële) betingsten oannommen te hawwen. 50 

Syn kleastermienskip en de abten fan de oanbuorjende cistersiënzerkleasters 
mi enden lykwols , dat syn hannelswize der hiel wol op troch koe en eins folslein 
wenst wie . Dat docht wol bliken ut it feit dat hy , doe't er it oare jier op 'e nij as 
abt troch it generaal-kapittel ut syn amt set waard , troch har fuortendaliks wer 
yn syn weardichheid weromset waard .51 

Der binne ek oanwizings dat yn de Fryske cistersiënzer kleasters de praktyk 
fan de 'oblaasje' tapast waard . It oannimmen fan 'oblaten', dat is fan bern as 
aspirant-kleasterlingen , yn ruil foar royale dotaasjes , koe ut finansjeel-ekono
mysk eachpunt geunstich wêze , om't dêrby it libbensûnderhald fan de muonts 
of koarsuster troch dy syn of har famylje yn ' t foar garandearre waard. Dizze 
wize fan rekrutearjen waard troch de cistersiënzer oarder öfwiisd , net sa lyk 
om't der simony-beswieren oan sitte soene , mar benammen om tefoaren te 
kommen dat net maklik yn 'e stringen te halden jongerein de sfear yn de kie as
ters fersteure soe. De Fryske abten dy't , nei ' t yn 1205 bekend waard, jonkjes 
ûnder de fyftjin jier ad discendum (om te learen) oannommen hiene , waarden 
dan ek troch it generaal-kapittel straft , al barde dat op in mylde wize. 52 

De swierrichheden mei it bemachtigjen fan besit , dêr't sokke praktiken al
teast foar in part ut fuortkamen , hawwe mooglik ek in rol spile by it stichtsjen 
troch de Fryske cistersiënzers fan öfhinklike frouljuskleasters. Behalve dat se 
mei it oprjochtsjen fan frouljuskonvinten yn in beskaat geastlik en maatskiplik 
ferlet foarseagen , krigen se dêrmei ek de mooglikheid om neist dotaasjes fan 
yndividuele muontsen en nonnen , ek kombinearre famyljeskinkings te ûntfan
gen. S3 Yn de fjirtjinde en fyftjinde ieu kaam it yn Fryslan wol foar , dat lju by 
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testamint famyljegoed oan in kie aster oerdroegen op betingst dat eventuele 
bern of sibben , dy't in kleasterbestean ambiearren , sûnder mear yn dat kleaster 
opnommen wurde soene. 54 Der is gjin reden om oan te nimmen dat sokke be
skikkings earder net makke waarden. Dêr moat by betocht wurde dat sawat 
alle kie asters fan de oare oarders yn Fryslàn - ek dy fan de ridderoarders - oar
spronklik as dûbelkleasters stichte wiene. Sy koene soannen en dochters ut ien 
famylje ûnderbringe. 55 Troch frouljuskleasters op har eigen patrimonium te 
stichtsjen koene de cistersiënzers , dy' t dat dûbelkleastersysteem-yn-ingere-sin 
6fwiisden , dy konkurrinsje treast wêze. Fan Klaarkamp kenne wy ut 1372 in 
oarkonde (opnommen yn 'e taheakke) dêr' t sa 'n famyljeskinking yn fêstlein is. 
In troud pear draacht dêryn in grut stik fean yn St.-Johanniswàld - dat is it lette
re Feanwàlden - oan God en it konvint fan Klaarkamp oer , op betingst dat se 
mei har twaen har , yn details fêstleine , fierdere libbensûnderhàld fan de 
muontsen krije sille en dat har soan as sca/aris (skoaljonge) yn Klaarkamp en 
har dochter as sanctimaniale (koarsuster) yn it nonnekleaster Nazareth op
nommen wurde sille. Sa 't Ut de trettjinde-ieuske Abtenlibbens fan Mariën
gaard dudlik wurdt , wie soks al oan 'e ein fan de tolfde ieu in akseptearre gong 
fan saken yn Fryslàn. 56 

Inkelde sechtjinde-ieuske kroniken berjochtsje oer noch in twadde , mear ta
fallige foarm fan besitsferwerving troch lju dy' t it kleaster yn geane. 57 De kie as
ters, sa diele se mei , hawwe fral in soad làn by de seediken lizzen , om't de ear
dere eigners fan dat làn nei in tal grutte oerstreamings de lêsten fan it dyksher
stel net me ar opbringe koene , en it , troch de need twongen , wol oan de kIeas
ters oerdrage moasten , mei harsels dêrby as (like)bruorren. Nammen fan 
beskate besittings wurde yn dat ferbàn net neamd , dat it is foarearst net moog
lik om nei te gean, hokker besitskompleksen fan hokker kleasters bedoeld bin
ne. Mar de berjochten lykje op harsels net ûnwierskynlik . Ut oare streken is ek 
bekend , dat kleasters besittings bemachtigen fan boeren dy' t it net mear bol
wurkje koene en as likebroer of familiaris it kleaster yn gongen om besteans
wissichheid te krijen. 58 

De Fryske cistersiënzer kie asters lieten yn 'e tiid fan har ekspànzje net al har 
làn troch konversen , familiares en leanarbeiders seis bewurkje. Sy moatte in 
wichtich part dêrfan al yn 'e earste desennia oan tredden yn hier utjûn hawwe . 
Direkte dokumintaasje dêroer is net foarhannen , mar as wy al neffens abdij de 
som fan de rekonstruearre uth6f-oerflakten mei it totaal fan har lànbesit ferlyk
je, dan docht bliken dat it uth6flàn mar in part fan it gehiel omfieme. Dat liket 
der in oanwizing foar te wêzen dat de kleasters , neist de opbringsten ut it eigen 
agrarysk bedriuw, al betiid ynkomsten ut hieren en rin ten hiene . De uth6fbe
sittings fan Klaarkamp berûnen bygelyks , mei ynbegryp fan de Klaarkampster 
abdijpleats en de seis eksploitearre pleatsen fan Sion en Nazareth , byelkoar 
sa 'n 1450 ha , op in totaal fan 3842 ha. No sil dat totaal yn 1300 grif leger west 
hawwe , fanwegen de besitsutwreiding fan Klaarkamp en syn dochterkleasters 
yn de fyftjinde ieu . Om't dy lettere besitsfermeardering lykwols skraachwurk 
de 300 ha te boppe gongen wêze kin , kin de konkluzje net oars wêze as dat net 
mear as de helte fan it Klaarkampster besit yn it jier 1300 yn grangiae eksploi
tearre waard . Foar de oare abdijen kin dy rûge berekkening ek tapast wurde , 
mei likern6ch inselde utkomst. 

D êrmei is net se in dat de grangia-ekonomy foar de ne am de abdijen mar in 
lyts bytsje betsjutte. Krektoarsom , dy kin as de wichtichste pylder fan har eko
nomysk systeem fóar 1300 sjoen wurde. Beskiedend foar it sukses fan it sys-
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teem wie de ofstimming fan de agraryske produksje op de fraach fan de merk , 
wat foar de kleasters ynhàlde , dat se har op de stêden oriïntearje moasten . Dê
re kochten se huzen en hoven om as steapelplakken en ferhannelingssintra te 
tsjinjen. 59 Oer de stedshoven fan de Westerlauwersk-Fryske cistersiënzers is 
net it measte bekend. Allinne fan Gerkeskleaster kin der yn Grins ien oanwiisd 
wurde .60 Blomkamp besiet yn de sechtjinde ieu inkelde huzen - mei dêrby in 
abtshuys - yn it tichteby lizzende Boalsert , wylst Klaarkamp yn 1511 mear as 
ienfiifde part fan de stedsgrûn yn Dokkum yn eigendom hie .61 Doe wie de 'Ei
genwirtschaft' ûnderwilens al beheind ta de abdijpleats en hiene de muontsen 
gjin ferlet mear fan stedshoven as steapelplakken. Berjochten ut earder tiid oer 
dat stedsbesit binne net oerlevere, mar it leit foar de hàn om oan te nimmen , 
dat beide abdijen op it hichtepunt fan de eigen eksploitaasje wol sokke hannels
huzen yn 'e neamde stedsjes hàn hawwe. 

Har aksjeradius wie doe lykwols folIe grutter, dat gou benammen foar it 
kleaster Klaarkamp. Syn muontsen en konversen kamen yn de trettjinde en 
fjirtjinde ieu mei har skippen net allinnich yn Dokkum en Grins, mar ek yn 
Hamburch , Stralsund en yn de Flaamske havenstêden .62 Ut ferskate oanteke
nings yn it skuldboek fan Hamburch docht bliken dat se wol gjin fêst hannels
hûs yn de Elbestêd hiene , mar der dochs op syn minst fjouwer kear jiers kamen 
om saken te dwaan. Mear as ien oantekening befettet de bepaling dat de kleas
ters de troch har oangongen skulden betelje meie op it kantoar fan de skuldeas
kers yn Flaanderen , wat wol bewiist , dat se dêre ek geregeldwei kamen . Sa far
den de skippen fan Klaarkamp hinn ' en wer tusken Flaanderen , de Noardduts
ke havenstêden , it kleaster en syn eilànbesittings. Foarsafier' t yn de registers 
fan Stralsund en Hamburch de eftergrûn fan de skulden ferklearre wurdt , 
docht bliken dat dy fuortkamen Ut de oankeap fan grutte hoemannichten rog
ge. Om't dy rogge net allinnich yn jierren fan krapte en hege notprizen kocht 
waard, mei oannommen wurde dat de breanotproduksje fan Klaarkamp net 
hegernoch wie om yn it eigen ferlet te foarsjen. By gefolch moat de abdij har 
wol op it greidbedriuw talein hawwe en bestie har eksportpakket wierskynlik ut 
oksen , sàlt fleis , butter en tsiiS. 63 

Nei 1315 wurde de berjochten oer hannelsaktiviteiten fan de kIe asters seld
sumer. Wat der bekend is , wiist dêrby op slimme fersteurings fan de hannels
relaasjes . Tusken 1320 en 1323 waard bygelyks in Klaarkampster skip yn de 
haven fan Hamburch fêsthàlden as ferjilding fan de ûnderstelde plundering fan 
in skip ut Hamburch troch de muontsen fan Klaarkamp , doe' t dat skip op har 
eilàn oan 'e grûn rûn wie. 64 Kin dat faaks noch as in soarte fan bedriuwsûngefal 
ofdien wurde , oars leit it mei aksjes dy' t yn 1346 ta in soartgelikense gizelings
aksje fan Hamburch laten. 65 Doe hiene Klaarkampster konversen mei gàns kol
lega's ut in rige oare Fryske kleasters - ûnder mear ut Gerkeskleaster en 
Aduard - har skuldich makke oan neat minder as it bestellen fan keaplju ut 
Hamburch , wat yn de bewiisstikken ek mei safolle wurden tajûn wurdt. 66 Yn 
1362 namen deselde konversen op gesach fan har abt goed fan Grinzer keaplju 
yn beslach , om't har mei-bruorren yn Grins molestearre wiene. 67 Dat wier wie
ne gjin op harsels steande ynsidinten. Sokke kaperijen , berovings en gizelings 
binne foar dy tiid ek foar oare Fryske kleasters dokumintearre. Sy wiene an
neks mei de oarloggen en ynlànske skelen , dy't yn dy tiid ek it Fryske kust
gebiet teheisteren . Fangefolgen moasten de muontsen me ar en me ar fan gere
gelde hanneIsreizen ofsjen 68, wat fansels syn wjerslach op it funksjonearjen fan 
de kleasterekonomy hie. 69 

De besitsutwreiding fan 'e Fryske cistersiënzers kaam yn deselde tiid ta stil-
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stan . Dat kin dudlik neigien wurde by Gerkeskleaster , dat om 1330/1340 hinne 
noch mei twa Iytse bedikings in protte nij lan oan syn grûnbesit tafoege hie. 70 

Dêrnei koe it net mear genöch kapitaal byinoar bringe foar it ynpolderjen fan 
de heech foar syn kust opslike kwelders. De abdij gong der yn deselde tiid ta 
oer, de al de tithöven of foarwurken Fiskfliet en Boerum te ferhieren . Dat soe 
altea st opmakke wurde kinne ut in berjocht oer it bouwen fan in parochytsjerke 
yn Fiskfliet om 1370 hinne: sa'n parochytsjerke koe ommers allinnich mar be
stean , as der ûnderwilens genöch hierders/parochianen kommen wiene te wen
jen .71 

Wylst Gerkeskleaster syn besitsferwerving stagnearre , naam it besit fan 
Blomkamp seis hurd öf. 72 Neffens de sechtjinde-ieuske abdijkronyk ferlear 
Blomkamp yn de jierren tusken 1365 en 1373 in grut tal besittings yn de neiste 
omkriten , en moasten har muontsen yn deselde tiid har uthöven te Monniken
dam yn Hollan fan 'e han dwaan. Yn it jier 1393 namen dy ek it besltit om har 
tithöf op de Feluwe te ferkeapjen. Inkelde jierren foardat yn 1398 de oarloch 
mei Hollan op 'e nij oplöge , ferhierde de abdij har tichteby lizzende grangia 
Oegekleaster oan in susterkonvint. 

Fan Klaarkamp hawwe wy gjin berjochten oer it ferfrjemdzjen fan kie aster
besit. De abdij moat , krektlyk as Blomkamp , al foar de ieuwiksel uteinset wêze 
mei it opsplitsen fan ûnrendabele grangiae; in proses dat stadich ferrûn en earst 
yn 'e rin fan de fyftjinde ieu syn beslach krije soe. Om 1460 hinne waarden be
halve de abdijpleats noch mar twa uthöven troch de muontsen seis eksploitear
re: it grutte muontsehûs by Nes en it fean-uthöf yn Feanwalden. 73 It lêstneamde 
soene se oant it opdoeken fan it kleaster yn eigen behear halde. 

Ut hokker reden seagen de abdijen har no twongen , har uthöven te ferhie
ren, de eigen eksploitaasje foar it grutste part op te jaan en har hannelsakti
vi teiten tige te beheinen? De oarloggen en ynlanske skelen binne ien ferklear
ring . De , har sûnt 1348 geregeld herheljende , pestepidemyen mei har ferwoast
jende gefolgen in twadde. Sy binne , sa't ut ferskate kroniken bliken docht , net 

Twa byldhoude kopkes ût de 16de ieu, fûn yn de kleasterterp fan Klaarkamp; mooglik 
in fo arstelling fan de Oanbidding. Foto 's Fries Museum 
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oan de Fryske kIe asters foarbygongen. 74 It kin wêze dat de dêrut fuortkommen
de ferlytsing fan it arbeidsoanbod, by omheechgeande leankosten , de muont
sen derta brocht hat , fan it ûtoefenjen fan it eigen bedriuw óf te sjen. Oan de 
oare kant rûnen by ferlet fan hierders de hierprizen ek hurd omleech .75 It fer
hieren betsjutte lykwols in ferienfaldiging fan 'e administraasje. Fan in tebek
rinnend tal konversen as gefolch fan de pest , in leger wurdende religieuze sta
tus fan it likebroerskip of de konkurrinsje fan de biddeloarders , kinne wy yn de 
boarnen neat gewaarwurde. Yn de kroniken fan Blomkamp en Aduard wurdt 
foar it begjin fan de fyftjinde ieu noch melding makke fan grutte groepen kon
versen , dy't net sa maklik yn 'e han te halden binne. 76 

De herfoarmings dy' t yn it earste fearn fan de fyftjinde ieu yn hast alle Fryske 
cistersiënzer abdijen plakfûnen , foarmje de eftergrûn fan in ekonomysk herstel 
fan de measte kleasters, dat yn dy tiid begjint. De man dy't de foarstap ta dy 
herfoarmin~s naam , wie Boyngus , de enerzjike abt fan it Ommelanner kleaster 
Menterne .7 As reformator en visitator fierde hy op gesach fan it generaal-ka
pittel fan 1412 oant 1418 herfoarmings troch yn it Eastfryske Ihlo , dêr't er tyd
lik it abbatiaat waarnaam. 78 Yn 1424 trede er foar in jier ek yn Klaarkamp as abt 
op . Muontsen dy't dy abdij tydlik foar Ihlo ferwiksele hiene , kamen no werom. 
Nei Boyngus syn Ofreizgjen hjirre , waard ien fan syn learlingen as abt van 
Klaarkamp oansteld. Om deselde tiid stjoerde Boyngus op fersyk fan abt Dodo 
Feitama fan Blomkamp herfoarme muontsen en konversen ut Ihlo en Menter
ne nei dy syn abdij . De kronyk fan Blomkamp neamt mei klam dat de fan abt 
Dodo fierder trochfierde reformaasje ek materiële saken omfieme. 79 Sa soe hy 
it konversebestan op sa'n wize fermindere hawwe, dat der fan de oarspronklike 
50 bruorren mar in pear me ar oerbeleaune: genóch om it wurk yn 'e hushalding 
en op 'e abdijpleats dwaan te kinnen. Dat halde Iykwols ek yn , dat Blomkamp 
no folslein op it pachtsysteem oerskeakelje moast. Dodo syn opfolger , Ulbo
dus , dy' t by Boyngus yn Menterne syn oplieding han hie , soe dy situaasje be
stindigje. 

Fan de geastlike en ekonomyske herfoarmings yn Blomkamp en Klaarkamp 
gong in beskate rop ut , ek nei de oare oarders yn Fryslan. Dat docht bliken ut it 
feit dat in muonts fan de earstneamde abdij yn 1429 oansocht waard om it abba
tiaat fan it benediktynske kleaster SmelIe Ie op him te nimmen , mei it each op 
in better behear fan it lan. In twadde bewiis dêrfoar is , dat de benediktinen fan 
Foswert yn 1437 in muonts fan Klaarkamp fregen om har abdij spiritueel en 
materieel te sanearjen. 80 

Binnen de nije ekonomyske konstellaasje wie de bining tusken de cistersiën
zerinnekleasters en de abdijen net mear needsaaklik. As earste realisearre de 
abt fan Blomkamp yn 1435 in boelskieding tusken syn abdij en de foarhinne 
ófhinklike frouljuspriorij Nijekleaster of Aula Dei Y De priorij Galilea, dy 't 
ûnder Gerkeskleaster ressortearre , krige yn 1479 har ekonomyske selsstanni
gens. 82 De fan Klaarkamp ófhinklike priorijen Sion en Nazareth binne nei alle 
gedachten tusken 1430 en 1480 fermogensrjochtlik fan har memme-abdij skaat 
- as wy alteast ófgean meie op de datearring fan de besitsoerienkomsten , dy' t 
har oersten en behearders yn dy tiid op eigen gesach ófsleaten. Ut de besits
rekonstruksje kin opmakke wurde , dat alle fjouwer neamde frouljuspriorijen it 
pachtbesit yn 'e neiste omkriten fan har kleastergebouwen tawiisd krigen. In 
konvers of prysterbroer fan de abdij fierde dêroer wol noch hieltiten it behear, 
mar hy hoegde foar syn hannelings gjin ferantwurding mear oan de kellener fan 
de abdij óf te Iizzen . Syn titel feroare nei ferrin fan tiid dan ek fan hofmaster of 
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It part fan Gerkeskleaster dat yn 1722 noch oerein stie, tekene troch 1. Stellingwerf It is 
itse!de gebou as de tsjintwurdige helfoarme tsjerke. Foto Fries Museum 

grangiarius yn kellener. 83 Sa stie hy min ofte me ar like heech as syn eardere 
superieur. 

It is krekt yn 'e tiid nei de herfoarmings as wy by de trije abdijen wer in ut
wreiding fan it besit waarnimme kinne. Klaarkamp die yn de rin fan de fyftjinde 
ieu in grut tallytse grûn-oankeapen ; soks om ûnderskate hierpleatsen , dy' t -
ofhinklik fan de lizzing en boaiemkwaliteit - trochinoar sa'n 15 oant 20 ha grut 
wiene, of te rûnjen. 84 De oankeapen gongen troch oant likernoch 1500. Dêrnei 
fo lstie it kie aster mei it konsolidearjen fan syn posysje. 

Inselde ûntjouwing kin by Blomkamp waarnommen wurde. Abt Dodo syn 
maatregels hawwe derfoar soarge, dat it betrouwen fan de haadlingefamyljes 
yn de omkriten wat de sieleheilsfoarspraak fan 'e muontsen oanbelange , wer 
tanaam. Nei 1420 namen se yn har testaminten wer bepalings yn it foardiel fan 
it kie aster op. 85 Fierders wiist de oankeap fan in besitskompleks besteande ut in 
stins , in state en likernoch 40 ha lan , yn it klaaigebiet by Swichum yn 1435 , op in 
bette re finansjele posysje fan de abdij.86 In grutte oanwaaks koene de muont
sen yn de rin fan 'e ieu net mear realisearje , mar it kleaster wist syn besitsposys
je oant de opheffing yn 1580 goed te hanthavenjen . 

Oer in religieuze oplibbing yn Gerkeskleaster sizze de boarnen neal. It leit 
lykwols net yn 'e reden , dat de boppeneamde abt Boyngus , as visitator fan de 
Fryske cistersiënzer kleasters , de abdij oan de Lauwers gewurde litten hal. Wat 
it materiële oanbelange , gong it Gerkeskleaster yn alle gefal yn 'e selde snuorje 
as Klaarkamp en Blomkamp foar de wyn. Mei as gefolch fan de geunstige liz
zing fan de foar syn diken opwoeksen kwelders , dêr 't it syn rjochten oer ut
strekke koe , wie it nei 1420 by steat, in pear manske ynpolderingswurken te 
organisearjen. Om 1425 hinne realisearre it yn 'e mande mei de ynwenners fan 
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it westlik oanswettende Kollumerlan in bediking fan de Keegen , dy't mear as 
500 ha fruchtber klaailan oplevere. 87 Tusken 1453 en 1471 folge de ynpoldering 
fan it eilan it Ooch , dat op syn minst 300 ha omfieme. Oanslutend waard yn 
oerlis mei de rjochthawwenden oan de eastkant fan de nije eilanpolder it tus
ken it Ooch en de Waarden lizzende mûningsgebiet fan it rivierke de Lauwers 
öfsletten . Dat levere de abdij nochris 100 ha lan op .ss In heale ieu letter , yn 
1529, ûndernaam de abt mei de grûnbesitters oan de westkant fan it kleasterbe
sit yn Kollumerlan , opnij in yndiking fan de foar har gebiet opslike kwelder: it 
Nij-Knislan. It eastlik part dêrfan , mei in grutte fan 300 ha , foei oan Ger
keskleaster ta. 89 

By dy ûndernimmings sette it kie aster gjin konversen mear yn. Har tal wie 
krektlyk as yn 'e oare kie asters ta in minimum werombrocht. De abt naam wol 
it inisjatyf ta de bediking, mar spile ut namme fan syn kleaster allinne noch mar 
de rol fan kapitaalferskaffer en bet rou de it eigentlike wurk oan in oannimmer 
ta. 90 Fan de kleastermeiers dy't fan de nije bediking ekstra beskerming fer
wachtsje mochten , easke er bydragen ynjild en tsjinsten . It nije lan waard yn te 
ferhieren stikken fan 20 oant 30 ha opsplitst en foar terminen fan njoggen jier 
yn hier titjûn. It bouwen fan huzen en bedriuwsgebouwen waard oan de hier
ders seis oerlitten . 

Dat yn fazen bedykjen fan mear as 1200 ha tusken 1420 en 1530 leve re Ger
keskleaster sawat in ferdûbeling fan syn besit op . As de lêst stichte abdij wie 
Gerkeskleaster noch om 1350 hinne mei syn fiif á seis uthöven de earmste fan 
de seis Fryske cistersiënzer abdijen . Dat komt wol dudlik ta utering yn de hich
te fan de oanslach foar de finansjele bydrage oan it generaal-kapittel: by in con
tributio moderata (de normale kontribusje) moast it 81b. (pûn Tours) betelje , 
tsjin Blomkamp 15 lb. , Klaarkamp 16 lb . 10 S. , en Aduard 18 lb . 15 S. 91 Twa 
ieuwen letter kaam it wat besit en rykdom oanbelange hast like heech ut as 
Klaarkamp. Foar in tiid dy' t yn de cistersiënzer skiedskriuwing bekend stiet as 
in perioade fan delgong en ferfal, mei soks wol in opmerklike ekspanzje neamd 
wurde. 92 Behalve troch de geunstige lizzing fan it kleasterbesit en de religieuze 
stabiliteit fan it kleaster seis , is dy materiële bloei grif befoardere troch de poli
tike rêst yn de perioaden 1420-1490 en 1520-1550, doe' t respektivelik de stêd 
Grins en Karel V de rjochtsoarder yn 'e wide omkriten fan it kleaster garan
dearje koene . 

Gearfetsjend kin sein wurde , dat de mooglikheden foar it bemachtigjen fan be
sit foar de cistersiënzers yn Fryslan yn ' t earstoan net altyd like geunstich wie
ne . De haadlingen en eigenerfde boeren , dêr't se yn dit nei ferhalding ticht
befolke gebiet foar har begeunstiging en rekrutearring fan öfhinklik wiene , 
koene har gjin grutte skinkings permittearje. Sy joegen dy net earder as op it 
stuit dat se der wis fan wêze koene dat har neikomlings yn it kleaster opnom
men waarden. By gefolch moasten de kleasters finansjele betingsten keppelje 
oan de yntree yn har mienskippen. Wy meie wol oannimme dat de cistersiën
zers Iyk as de konkurrearjende oarders in wichtich part fan har oanwinsten op 
dy wize binnenhellen . It is net utsletten dat it stichtsjen fan öfhinklike frouljus
kie asters dêrmei yn ferban brocht wurde moat , om' t sokke dependanses it de 
muontsen mooglik makke om mear - en ek gearstalde dotaasjes oan te lûken . 

De trije abdijen wisten troch in systematyske ruil- en oankeappolityk grutte , 
öfrûne en öfsletten besitskompleksen op te bouwen , ta fuortsterking fan de spi
rituele isolaasje , mar benammen ek mei it each op in doelmjittich behear. AI
hiel neffens de foarskriften foarmen se hjir ek grangiae , grutte agraryske be-
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driuwen ûnder eigen eksploitaasje. Se hawwe har abdijen en earste uthoven 
mei sin yn de lege dielen fan it klaaigebiet fêstige. De dêr oanwêzige sàltige en 
leech wurdearre binnen- en bûtendykse lannen , koene se it maklikst bemach
tigje en mei har ûntwetteringstechnyk fluch yn produktive greiden en mieden 
omsette. Op dy wize hawwe dus ek de Fryske cistersiënzers har mei 'Binnenko
lonisation ' dwaande hàlden. Dêrneist hawwe benammen Blomkamp en Ger
keskleaster in bydrage levere oan de offinsive bedikings , al moat dy bydrage 
net al te heech oanslein wurde. 

Ut it lege gebiet wei ekspandearren de neamde abdijen nei it 'hege làn ' en nei 
it feangebiet , foar de not- en turffoarsjenning. Ta de opbou fan in autarkysk 
systeem kaam it Iykwols net. De Fryske abdijen stimden de eksploitaasje fan 
har besit nei ferrin fan tiid ek op de merk of, om sa jild foar de finansiering fan 
in fierdere utwreiding binnen te krijen . Hoewol't der grinzen oan dy utwreiding 
steld wiene , sjoen it frij lege tal uthoven , har beheinde grutte en de ek net iens 
sa ûnbidige omfang fan de Fryske kleasterdomeinen yn har gehiel , altea st ferli
ke mei dy fan de Flaamske en Brabànske abdijen - kin dy dochs wol suksesfol 
neamd wurde. It sukses kin öfmetten wurde oan de Iytsere besitskompleksen 
fa n de kleasters fan 'e oare oarders , dy' t ut inselde startposysje begongen wie
ne . In bytsje hoedenens is Iykwols op syn plak by it lûken fan dy konkluzje , yn't 
foa rste plak om't yn de sechtjinde- en santjinde-ieuske sifers, dêr' t wy hjir op 
öfgeane , ek it ekonomysk herstel ut de fyftjinde ieu ferdiskontearre is - benam
men Gerkeskleaster belibbe yn dy tiid in perioade fan bysûndere materiële 
bloei. En twad kin de cistersiënzer besitsferwerving net earder nei wearde skat 
wurde , as wannear't ek de ekonomyske ûntjouwing fan de kleasters fan 'e oare, 
konkurrearjende oarders bestudearre is. Te faak is de cistersiënzer oarder wat 
dat oangiet yn it histoarysk ûndersyk as in aparte entiteit behannele. 

Taheakke: Skinkingsoarkonde Jaar it kleaster Klaarkamp Jan 4 juny 1372 
Sim·dus Tiabkama en syn frou Wireka yn Sr. ·Johanniswtîld drage harsels en har besir oan ir kleasrer 
Klaarkamp oer. By wize fan kompensaasje sille sy har libbensûnderhtîld fan de muonrsen krije en sil 
har soan as scolaris yn Klaarkamp en har dochter as sanctimoniale yn Nazarerh opnommen wurde 

Universis Ch risti fidelibus praesentia visuris seu audituris , nos frater Ludulphus, dictus abbas Cla
ricampi. salutem cum noticia veritatis. 

l overint universi ac singuli , quorum interest vel interesse poterit in futurum , quod Siardus Tiab
kama in Silva S. Johannis et uxor ei us Witeka se et sua Dei et convent ui nostro in elemosinam 
optuleru nt , ita videlicet quod novem virgas praediorum palludalium praecise ante mortem dede
runt. post mortem necessario alte rius conjugum omnia mobilia cedent monasterio , ni si de consen
su nost ro superstes extra remaneat bona non minuendo. 

In cuius recompensam habebunt annuatim de conventu speciales provisiones unam videlicet 
aream in Dockum sine huris pabulabuntur et eis duo vaccae tam hiernis tempore quam aestivali 
fag inabuntur, etiam illis pascentur sex oves, duo porci et una faica tempore tantummodo aestivali 
dabuntur. 

I nsuper et eis de Bethrawerde panes pro tribus personis sufficientes et cervisia tempore Adven
tus Domini et Quadragesimae quantum aliis familiaribus nostris consimilibus dare consuevimus. 

Item dabuntur eis sex modia fabarum , duo modia farris , unam salis , viginti c10mpes cespitum et 
tempore Quadragesimae dimidia lagenus alleci anus. 

Insuper praedictorum conjugum filius vestietur in scolarem et filia in Nazareth in sanctimonia
Iem. 

In quorum omnium robur et testimonium sigi llum nostrum praesentibus est appensum. Datum 
anno Domini MCCCLXXII in profesto S. Bonifacii martyris. 

Ofskrift (17de ieu) , Provinsjale Biblioteek Ljouwert , S.A. Gabberna , Copiariwn Frisiaca· 
rum , Hs. 9056, 0-2 , s. 61-62. 
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Oersetting: 

Alle leauwigen yn Christus dy't dizze saken lêze of hearre sille , groetsje wy , Ludulphus , neamd abt 
fa n Klaarkamp, en meitsje wy bekend mei de wierheid. 

E lkenien yn it algemien en yn it bysûnder dy 't der belang by hat of der yn de takomst belang by 
hawwe kin , moat witte dat Siardus Tiabkama yn St.-Johanniswald en syn frou Witeka harse ls en 
har besit by wize fan iel mis oan God en us konvint opdroegen hawwe , en wol op sa 'n wize , dat sy no 
foa r har dea us krekt njoggen roeden feanlan jûn hawwe , en* nei de dea fan ien fan har, man-en
wi if, al har replik goed oan it kleaster 6fstean sille , op betingst dat as de langstlibjende mei us ta
stimming bûten it kleaster bliuwe wol , hy of sy dat goed brûke mei, mits it mar net fermi ndere 
wurdt. 

By wize fan kompensaasje si ll e sy alle jierren fan it kleaster in tal bysûndere foa rsjennings ge
nietsje , te witten , dat sy sûnder hier te beteljen in hûs en hiem yn Dokkum ta har foldwaa n krije 
sille; dat foar har yn 'e winter en yn 'e sim mer twa kij fuorre en weide wurde sille ; en dat har yn 'e 
simmer seis skiep , twa bargen en in stik boulan jûn wurde sille. 

Dêrboppe sil har ut Betterwert wei b61e levere wurde, gen6ch foar trije persoanen, en ek yn 'e 
advints- en fêste ltiid safolle bier as wy wend binne oan us oare , soartgelikense,familiares te jaan. 

Har si l ek seis mudden beane , twa mudden moal , ien [ ... ) salt , tweintich klampen turf en yn 'e 
fêste lt iid in heal fet hjerring jûn wurde. 

Boppedat sil de soan fan it boppeneamde pear as scolaris ynklaaid wurde en de dochter as saneri
moniale yn Nazareth. 

Ta bekrêftiging en as bewiis fan dit alles is us segel oan it foarlizzende stik hongen. Jûn yn it jier 
fan 'e Hear MCCCLXXII , op de dei foa r it feest fan S. Bonifacius martIer. 

*) Fanwege de andûdlike grammarikale srrllkruerfan ir Laryn - ir gier hjir om in 17de-iellsk 6fskrifrf 
-, wW'dr yn ir felfoleh fan dizze sin in frije ynrerpreraasje fan de reksr jan. 

Noaten 
Ein dit jier sil in , op punten wizige, Dutsktalige ferzje fan dit artikel ferskine yn de studzjebondel : 
Enverbspolirik lInd Wirrsehafrsweise mi{{elalrerlieher Ordenllnd Klösrer ûnder redaksje fan K. Elm 
(Freie Universität Berlyn) . Foar de korreksje fan de Fryske tekst en foar it neisjen fan de oersetting 
fan de taheakke wol ik hjir respektivelik B. Oosterhaven en mr. D.W. Kok betankje . 

1. Oer de ûtwreiding fan de cistersiënzer oarder yn Europa yn it algemien, sjoch: G.B. WinkIer , 
'Die Ausbreitung des Zisterzienserordens in Europa' , yn: K. E lm , P. Joerissen en H.J . Roth 
ed. , Die Zisrerzienser: Ordensleben zwischenldealllnd Wirkliehkeir (Keulen 1981) 87-93 . U t 
ekonomysk-histoarysk perspekryf wei sjoen is de ekspanzje aa rdich behannele troch Ch. Hi
gounet , 'Le premier siècle de I'économie rurale cistercien ne' , yn: lsruzioni monasriehe e isru
zioni eanonieale in Oecidenre, //23-/2/5. Atti della settima Settimana internazionale die Studi 
medioevali Mendola 1977 (Milaan 1980) 345 e .f . Wat oars it neamde tal fan 500 kleasters oan
giet, kin hjir sein wurde dat it Fryske kleaster F/oridus Campus of Blomkamp op 25 july 1192 as 
it 499-ste manljuskleaster yn 'e oarder op naam is: L Janauschek , Originum Cislerciensiwl1 I 
(Wenen 1877) 194. 

2. It giet yn gronologyske folchoarder om : Klaarkamp (foar 1163) , met syn 6fhinkli ke froulj us
priorijen Sion en Nazareth (beide foar 1215/1216) ; Blomkamp ofOldekleaster (1191), mei Nij
ekleaster of Aula Dei (1233); Aduard (1192), mei Trimunt (foar 1329) en St.-Annenklooster 
of Klein-Aduard (1340) ; Ihlo of Schola Dei (1216) , mei Meerhusen (1228); Gerkeskleaster of 
Jeruzalem (1240) , mei Vrouwenkleaster of Galilea (foar l326): en Menterwolde ofTermunten 
(1259), mei Midwolde of Grijzevrouwenklooster (1259). De frouljusabdij Jesse of Essen tus
ken Haren en Grins st ie streekrjocht ûnder de paterniteit fan Clai rvaux. Hja waard net ta de 
Fryske kleasters rekkene. M. Cocheril en E. Manning , Dicrionnaire des Monasrères Cisrerciens 
I (Rochefort 1976) 26-27 , 52. F. van der Meer , Arlas de /'Ordre Cisrercien (ParyslBrusseI1965) 
IIL 

3. In koart historiografysk oersjoch biedt : W. Rösener. 'Zur Wirtschaftstätigkeit der Zisterzien
ser im Hochmittelalter', Zeirschrifrfür Agrargeschichre IIl/d Agrarsoziologie 30 (1982) 117-148, 
118-1 20. Ferlykje Higounet, 'Premier siècle ' . 

4. G. Duby , /'Economie rurale er la vie des campagnes dans /'Occidenr médiévale I (Parys 1962) 
146-153; H . Wiswe , 'Grangien niedersächsischer Zisterzienserklöster. Entstehung und Be
wirtschaftung spätmittelalte rlicher Grossbetriebe' , Braunscl/lveigisehes lahrbueh 34 (1953) 5-
134: S. Epperlein , 'Grundungsmythos deutscher Zisterziense rklöster westlich und östlich der 
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Elbe im hohen Mittelalter und der Bericht des Leubuser Mönches im 14. Jahrhundert ', lahr
buch für WirTSchaftsgeschichte 19671111, 303 e.f. 

5. Rösener , 'Wirtschaftstätigkeit ', 122-123. 
6. Oer de bedikingsaktiviteiten fan de Flaamske e n Brabanske abdije n yn Seelan , sjoch: C. Dek

ker , Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de 
middeleeuwen (Assen 1971) 137 e.f. ; M.K.E. Gottschalk , De Vier Ambachten en het Land van 
Saaf tinge in de Middeleeuwen (Assen 1984) 67 e.f. 

7. Rösener , 'Wirtschaftstätigkeit ' , 137-138. 
8. Oer it cistersiënzer e konomysk systeem , sjoch: W. Ribbe , 'Die Wirtschaftstätigkeit der Zister

zie nser im Mittela lter: Agrarwirtschaft ', en W. Schich , 'Die Wirtschaftstätigkeit der Zister
zie nser im Mittelalter: Handel und Gewerbe ', beide yn: Elm e.o. , Die Zisterzienser, 203-216 , 
217-236. In analyze mei de klam op de relaasje kleaster-stêd jout W. Rösener , 'Grangienwirt
schaft und Grundbesitzorganisation südwestdeutscher Zisterzienserklöster vom 12. bis 14. 
Jahrhundert ', yn: K. Elm , P. Joerissen en H. Rothe ed. , Die Zisterzienser: Ordensleben zwi
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