
Het Leeuwarder Dominicanenklooster 
in de middeleeuw en 

In zijn ruim tien jaar geleden verschenen monasticonbijdrage over 
het Leeuwarder Dominicanenklooster kon pater Wolfs nog niet de 
vraag beantwoorden wie de patroonheilige was van de kerk die het 
uitgangspunt vormt voor de herdenking van 750 jaar werkzaam
heid der predikheren in Leeuwarden.1) Daarover had hij geen ze
kerheid kunnen verkrijgen. Veel onderzoek is sindsdien niet ver
richt, maar inmiddels is toch komen vast te staan dat de Grote of 
Jakobijnerkerk niet alleen aan Maria was gewijd maar ook aan de 
ordestichter, over wiens aktuele betekenis de bijdrage van pater 
Sechterberger handelt. Dat blijkt uit diverse testamenten die uit 
de 15de en 16de eeuw zijn overgeleverd . Zo bijvoorbeeld in de laat
ste wil van ene heer Tjalling uit Marssurn, die in 1501 zegt begra
ven te willen worden bij S. Dominikus tot die predikebroeders .2 ) 

Daarmee staat Dominicus dus ook aan het begin van mijn 
verhaal. Dat zal gaan over de middeleeuwse geschiedenis van het 
Leeuwarder predikherenklooster. Misschien mag wel worden be
nadrukt dat we de Dominicanen in de Middeleeuwen zelden ook 
als Dominicanen aangeduid vinden. Men heeft het vaak over jako
bijnen of jakopinen, zo genoemd naar de patroonheilige van het 
belangrijke klooster in Pari js, en nog vaker over de predikheren, 
predicatores, prekebroers, dus naar de activiteit waarom ze het 
meest bekend stonden , en die ze zelf ook als hu n hoofdtaak be
schouwden en beschouwen: de evangelieverkondiging. 

Mijn bijdrage is minder spiritueel van aard dan die van 
pater Sechterberger. Ten dele omdat een historicus nu eenmaal een 
andere invalshoek heeft dan een theoloog , ten dele ook omdat het 
mater iaal waarop hij zich moet baseren, aanleiding geeft tot een 
nuchtere beschouwing. Dat materiaal is overigens betrekkelijk la
cuneus. De oudere orde-historici klaagden al over het gebrek aan 
bronn en.3) Het archief van de Leeuwarder prekebroers is , zoals 
zovele Friese kloosterarchieven, tijdens de Reformatietroebelen 
verloren gegaan. We moeten het daarom stellen met externe stuk
ken en documenten, die bijvoorbeeld van de centrale ordeleiding 
zijn uitgegaan, zoals kapittelverslagen e .d. , of van particulieren en 
instanties rondom het klooster. Een uiterst belangrijke bron vor
men daarbij de zojuist genoemde testamenten, waarin het klooster 
a ls begunstigde wordt genoemd. En dat zijn er verhoudingsgewijs 
zeer veel , want het Jakopijnenklooster was populair. In niet min
der dan een kwart van de ruim 200 testamenten die we op de Frys
ke Akademy verzameld en onlangs uitgegeven hebben, wordt het 
genoemd 4 ) 

Deze stu kken vertellen iets over de sociaal- religieuze 
functie van het klooster. Als we de werkzaamheid van middel-
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eeuwse kloosters nu eens in moderne economische termen mogen 
vatten, dan zouden we ze kunnen omschrijven als dienstverlenen
de instellingen. 5) Kloosters vormden bemiddelingsinstituten, die 
voor de gelovigen probeerden een brug te slaan tussen aarde en he
mel , tussen het nu en het hiernamaals. Kloosterlingen zagen hun 
instelling als een voorafschaduwing van de hemel ; waarin zij met 
hun eeuwigdurend koorgebed de engelenkoren nabootsten. Zij wa
ren er van overtuigd dat ze daarmee de zielen van hun weldoeners 
een hemelse bestemming konden bezorgen of tenminste de weg 
daarheen voor hen toegankelijker konden maken. Gelovigen waren 
bereid van hun diensten gebruik te maken en die ook te betalen, of 
in ieder geval in het levensonderhoud van de monniken te voorzien. 

Dat was voor de abdijen van de oude agrarische orden als 
de Benedictijnen en Cisterciënzers in beginsel niet anders dan voor 
de stadskloosters van nieuwe bedelorden uit de 13de eeuw. Die ou
de orden spanden zich in voor de plattelandsbevolking, meer in het 
bijzonder voor de elite , van wie ze vaak grote stukken land kregen 
om de helledreiging af te weren. De nieuwe orden richtten zich 
daarentegen meer op de stadsbewoners , in alle standen en klassen. 
In beide gevallen waren hun conventen echter bemiddelingsinsti
tuten bij wie de gelovige zich kon verzekeren tegen de risico 's van 
het hiernamaals. 

Die risico's werden in de vroege dertiende eeuw buitenge
woon groot geacht. Dat gold vooral ook voor de bewoners van de 
steden, die in die tijd als paddestoelen uit de grond rezen. Was tot 
de llde eeuw Europa grotendeels een dunbevolkt agrarisch , deels 
ook nog onontgonnen gebied, met om de pakweg 100 kilometer een 
klein bestuurscentrum dat de naam van stad droeg, in de 12de en 
13de eeuw ontstond door bevolkingsgroei , ontginningen en andere 
ontwikkelingen een echt stedenlandschap , het eerst in Noord-Ita
lië en Vlaanderen , later ook in de Rijnstreek en Holland. Bij die 
middeleeuwse steden moet men overigens niet denken aan de me
tropolen van vandaag de dag. Het waren meestal bewoningscentra 
van een paar duizend , soms van enkele tienduizenden mensen. 
Maar voor de tijdgenoot was het ontstaan ervan een ware revolu
tie. Handel en nijverheid trokken talloze plattelandsbewoners aan, 
die een baantje zochten als wever, sjouwer of wat dan ook; mensen 
doorgaans die buiten de vertrouwde kaders van hun dorp in een 
totaal nieuwe omgeving terecht kwamen. Dat leidde als vanzelf 
ook tot werkloosheid , armoede en desoriëntatie; tot situaties die 
nieuwe levensvragen opwierpen waarop de kerk , zoals ze tot dan 
toe georganiseerd en gestructureerd was , aanvankelijk geen ant
woord wist. 

De bedelorden nu, waarvan die van Franciscus en Domi
nicus de oudste en meest bekende zijn6) , werden gesticht en - na 
enige aarzeling - ook door de paus in hun groei bevorderd om daar 
iets aan te doen. Zij stelden zich tot doel het evangelie te verkon-
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(4) R. Jelgerhuis. 
De GTOte Kerk 
te Leeuwarden, 
±1790. 

digen aan de stedelijke massa's, en hun tegelijkertijd ook het leven 
naar dat evangelie te tonen. De volgelingen van Franciscus en Do
minicus legden elk daarbij een ander accent. De Franciscanen pro
beerden de mensen het leven van Christus voor te leven door zelf 
de volkomen armoede te betrachten, terwijl dat voor de Domini
canen meer een middel was tot het grote doel: het overbrengen van 
de ware geloofsboodschap. Verdieping in de grondslagen van die 
boodschap was voor hen zo belangrijk dat ze een training in de 
theologie verplicht stelden voor ieder ordelid. 

Beide orden hadden echter gemeen dat ze hun leden niet 
meer binnen de muren van het klooster hielden. Anders dan de ou
de orden waren ze strak hiërarchisch georganiseerd en gestuurd; 
bedelmonniken beloofden geen gehoorzaamheid aan de overste 
van hun klooster maar aan hun generaal-overste (ordehoofd). Ze 
werden gekenmerkt door een grote mobiliteit. Wie in Leeuwarden 
intrad, bleef niet persee in Leeuwarden. Hij kon makkelijk overge
plaatst worden, naar bijvoorbeeld Bremen, Rostock of Greifswald, 
terwij l kloosterlingen uit andere ordehuizen naar Leeuwarden ge
dirigeerd konden worden. Dat betekent dat elk bedelordeklooster 
in beginsel een internationale, en in ieder geval een interregionale 
bevolking kende . Zo was het ook met het klooster van Leeuwar
den.7) Wat de samenstelling betreft kan men voor de Friese bedel
ordekloosters dus niet echt van een Friese bewoning spreken. 
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Die strakke organisatie van bovenaf was er ook voor ver
antwoordelijk dat de stichting van nieuwe kloosters planmatig en 
buitengewoon snel verliep8) Dat blijkt als men de bedelorde-chro
nologie vergelijkt met die van oudere agrarische orden. Kreeg de 
orde van Citeaux eerst 67 jaar na het ontstaan van het moeder
klooster bij Dijon vaste voet aan de grond in Friesland met de stich
ting van Klaarkamp, de predikheren kwamen in 1245 in Leeuwar
den , nog geen 30 jaar na het aarzelende begin in Toulouse, anno 
1217. In 1221 kwam een klooster in Keulen tot stand, in 1225 in 
Bremen, in 1230 in Luik, in 1232 voor het eerst in het bisdom 
Utrecht , in de bisschopsstad zelf. Goed beschouwd was men er in 
Leeuwarden snel bij want het staat in de ordechronologie net na 
Antwerpen genoteerd (1244), maar ver voor Maastricht (1261) , 
Zierikzee (1279), Haarlem (1287) , Den Bosch, Zutphen (1293) en 
Groningen (1308) . Eigenlijk was het het tweede Dominicanenkloos
ter in Noord-Nederland. Dat is bijzonder als men weet dat de Do
minicanen meer nog dan de franciscanen bewust de dichtbevolkte 
steden als vestigingsplaats uitkozen. De Dominicanen stichtten uit
eindelijk minder kloosters, maar deze waren wel veel groter en 
volkrijker. Er is een middeleeuws rijmpje over de vestigingsvoor
keur van de diverse orden dat zegt, dat de Benedictijnen de heuvels 
uitzochten voor hun kloosters , de Cisterciënzers de dalen , de Fran
ciscanen de oppida - wat men wel met middelgrote steden mag ver
talen - en de Dominicanen de urbes. 9) En daarmee worden dan de 
echt grote steden van die tijd bedoeld. Dat werpt de vraag op naar 
het stedelijk karakter van Leeuwarden in deze tijd. Was Leeuwar
den dan in 1245 al een stedelijk knooppunt van formaat? Groter 
en volkrijker dan bijvoorbeeld de IJsselsteden, Leiden of Dor
drecht? 

Dat was zeker niet het geval. Leeuwarden bezat nog geen 
stadsrechten, had muren noch grachten, en was nog niet veel meer 
dan een samenstel van woonkernen op drie bij elkaar gelegen en 
met elkaar verbonden terpen.1 0) Wel kunnen we zeggen dat er een 
aanzet tot stadsvorming was. Leeuwarden was de enige woonkern 
in Friesland die op dat moment over meer dan één parochie was 
verdeeld. Naast de aloude St. Vituskerk, was er de bescheiden Ma
riakerk aan de noordzijde van de noordelijke handelsterp. Uit re
cent onderzoek is gebleken dat deze nieuwe parochie een kleine 
enclave binnen het parochiegebied van St. Vitus vormde, met een 
zeer nauwe begrenzing11) In feite omvatte ze niet meer dan een 
paar woonblokken. Maar de afsplitsing moet ten tijde van de 
komst der Dominicanen een feit zijn geweest. En daarmee werden 
de ambities van de jonge, zeg maar proto-stedelijke gemeenschap 
gedemonstreerd. Het is in deze zelfde tijd dat Leeuwarder kooplie
den in de Noordduitse havensteden aangetroffen konden worden. 
Vermoedelijk lag Leeuwarden dus nog aan open water en beschik
te het over een haven. Dan waren er dus beslist goede ontwikke-
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lingsperspectieven voor de jonge stad, totdat het dichtslibben van 
de Middelzee haar horizon zou inperken. 

Daar komt bij dat Leeuwarden, anders dan bijvoorbeeld 
Staveren dat als handelscentrum beslist groter moet zijn geweest, 
over een achterland beschikte. Voor de bedelorden was dat van 
groot belang. Zij hadden de stadsbevolking dan wel als voornaam~ 
ste doelgroep , maar ze vergaten het platteland niet. Hun monniken 
bezochten dat platteland regelmatig door jaarlijks al bedelend en 
prekend van parochie naar parochie te trekken. Daarbij kondigden 
ze hun komst tevoren aan bij de plaatselijke pastoor, die geacht 
werd hen gastvrij te ontvangen en daar meestal ook wel blij mee 
was. Bedelmonniken, en zeker Dominicanen, waren getrainde en 
gerenommeerde predikers die veel volk in de kerk trokken met hun 
mirakelverhalen, gelijkenissen en boetesermoenen. Het bedel- en 
preekgebied was aldus verkaveld over de verschillende kloosters 
van dezelfde orde. Men noemde dat een termijn of een termijnge
bied. Bedelen heette dan ook wel termineren. Welnu, de termijn 
van het Leeuwarder predikherenklooster omvatte geheel het hui
dige Friesland, ruim 360 parochies in totaal. Zo bezien had dat 
klooster vanaf het begin een belangrijke religieuze centrumfunc
tie , en het ligt voor de hand dat de Dominicanen bij de stichting 
daar rekening mee gehouden hebben. Ze hebben natuurlijk ver
wachtingen gekoesterd van de expansie van de stad zelf (die dan 
achteraf misschien is tegengevallen) , maar zullen tevoren ook met 
een half oog de rijkdom van het gehele termijngebied getaxeerd 
hebben. Het Friese kustgebied gold immers als zeer welvarend in 
deze tijd. 

Maar hoe planmatig de predikheren ook te werk gingen, 
bij de stichting was hulp nodig van weldoeners ter plaatse die de 
kloosterbouw ook materieel mogelijk maakten. Hoe zat dat in 
Leeuwarden? Waar elders de landsheer nog wel eens een handje 
wilde helpen, was dat hier onmogelijk omdat de landsheren-in
naam (de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland) in deze 
tijd hun greep op Friesland begonnen te verliezen. Het ligt daarom 
voor de hand aan de lokale adel te denken. Meestal vindt men de 
Camminga 's als de voornaamste begunstigers en stichters ge
noemd. Het is een traditie die eerst uit de 16de eeuw stamt. Zeker 
is dat de Camminga's , die men wel als adellijk mag omschrijven, 
rond het midden van de 13de eeuw al enige generaties een machts
positie bezaten , aan de oostzijde van Leeuwarden , bij het Ame
landshuis. Ze worden herhaaldelijk in de abtenlevens van Mariën
gaarde opgevoerd onder de adelsfamilies die het in 
Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel voor het zeggen hadden. In de 
jaren dertig van de 13de eeuw leverden ze een abt , Jelger genaamd, 
aan het Premonstratenzer klooster Mariëngaarde; van hem wordt 
vermeld dat hij de Utrechtse Dominicanen gunstig gezind was. Pa
ter Meijer veronderstelde dat abt Jelger bij de komst van de pre-
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dikheren naar het noorden bemiddeld heeft. Maar omdat zijn ini
tiatief nergens bevestigd wordt en er in de bronnen uit die tijd 
verder geen gegevens over een relatie tussen de Camminga's en de 
Dominicanen gevonden worden, twijfelen toch veel historici aan 
zo'n vroege betrokkenheid van de familie Camminga. 

Het is echter wel opmerkelijk dat alle 15de- en 16de
eeuwse Camminga's van wie een testament overgeleverd is, zich 
naar 'older gewoonte ' bij de Jacopijnen hebben laten begraven; 
dat niettegenstaande het feit dat hun familie op het eind van de 
dertiende eeuw de derde parochiekerk van Leeuwarden, de Hoek
ster of St. Catharinakerk, heeft gesticht , en nog later op de Cam
mingaburg, verder naar het oosten een eigen kapel heeft laten bou
wen. In geen van beide bedehuizen lieten ze zich echter begraven. 
Daarvoor gaven ze de voorkeur aan de Jacopijnenkerk. Dus wat 
dat betreft is er sprake van een oude traditie. 

Daar komt bij dat de ligging van het Dominicaner grond
bezit ook richting Camminga wijst. Wellicht behoeft dat enige 
verklaring; ik bedoel het feit dat de Dominicanen grondbezit had
den. Zij predikten immers voor zichzelf niet alleen de persoonlij
ke maar ook de collectieve armoede. Hun uitgangspunt was dat 
ze alleen van aalmoezen moesten kunnen leven. Die werden ech
ter soms, en na verloop van tijd zelfs vaak, gegeven in ruil voor 
gebeden en zielemissen. Uiteindelijk leidden die gaven, zeker 
wanneer het om memoriediensten ging die regelmatig gehouden 
dienden te worden, tot renteuitkeringen, en daarmee tot de vor
ming van een vast vermogen . De Franciscanen , die het meeste 
waarde hechtten aan het beginsel van de collectieve armoede, be
dachten ingenieuze constructies voor de overdracht van zulke in
komsten12) Zij spraken dan over eeuwige aalmoezen. Vaak waren 
het de procuratoren van bevriende vrouwenkloosters die het be
heer van dit vermogen hadden. Die deden de broeders dan regel
matig uitkeringen, zodat ze het niet zelf in eigendom hoefden te 
hebben. 

De predikheren waren minder extreem in dit opzicht en 
stonden zichzelf wel enige bezitsvorming toe. In verhouding tot 
wat de abdijen der oude agrarische orden vergaarden, was het ech
ter zeer gering, niet meer dan enkelé tientallen hectares , waar bij
voorbeeld de Cisterciënzer abdij Klaarkamp in haar bloeitijd over 
ruim 2500 hectare beschikte. Aardig nu om te weten is echter dat 
de kern van het predikherenbezit , althans in de 16de eeuw, direct 
ten noorden en oosten van de kerk was gelegen, tot aan de later 
aangelegde Wissesdwinger13) Dat is vlakbij het bezit der Cammin
ga 's rondom het Amelandshuis. De veronderstelling ligt dus voor 
de hand dat deze situatie van ouder datum was , ja zelfs reeds in 
het begin zo geweest kan zijn. Wellicht is de grond voor de bouwen 
de stichting van het klooster dus toch door de familie Camminga 
beschikbaar gesteld. 
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Wat hebben de Camminga's, de Leeuwarder bevolking en 
de overige Friezen die hen begunstigden, in de Dominicanen ge
zien? In de begintijd werden de predikheren door de bewoners der 
oudere kloosters in ieder geval met argwaan bekeken. Abt Emo 
van het Premonstratenzer klooster Wittewierurn, ten noordoosten 
van Groningen , registreert hun komst in de Ommelanden in' het 
jaar 1234, wanneer ze de kruistocht prediken tegen de Stedingers, 
Oldenburgse boeren die in verzet gekomen zijn tegen de bisschop 
van Munster14) Hij ervaart hun optreden als een nieuwigheid en 
veroordeelt de wijze waarop ze zich gelijktijdig met de regionale 
politiek bemoeien. Maar hij is toch ook onder de indruk van hun 
gedrevenheid en succes. Volgens hem vliegen ze als wolken van 
hier naar daar, naar de Rijn, naar Westfalen, Holland, Vlaanderen 
en Brabant, en weten ze vele landsheren en edellieden op kruis
tocht mee te krijgen. Wellicht waren daar ook Friezen bij, uit Wes
tergo en Oostergo. 

Een belangrijk deel van hun succes school, zoals gezegd, 
in hun prediking. Zij verstonden de kunst - en trainden zich er ook 
in - om de geloofswaarheden en de heilsgeschiedenis op een bevat
telijke wijze in woorden toegankelijk te maken. Dat was bijzonder, 
omdat de Kerk zich tot dan toe eigenlijk nauwelijks om de lekege
lovige bekommerd had en nog in sterke mate een sacramenteel en 
ritueel karakter droeg. 

Hun succes moet voor een ander deel - maar dat geldt de 
bedelorden in het algemeen - gezocht worden in hun toegankelijk 
maken van het hiernamaals voor de massa , door de verbreiding 
van het concept van het vagevuur.1 5) Dat klinkt misschien wat 
vreemd, omdat we tegenwoordig een negatieve kijk hebben op de 
idee van het vagevuur, de louteringstijd die de ziel moet doorma
ken alvorens hij tot het hemelrijk wordt toegelaten. Men moet ech
ter beseffen dat in de vroege middeleeuwen de helledreiging bij
zonder sterk beleefd werd. Christus wordt in die tijd nog niet 
voorgesteld als de lijdende mens die alle zonden op zich heeft ge
nomen. Hij is dan eerst en vooral de strenge rechter die de gewone 
sterveling , die geen plaatsvervangende penitentie kan regelen , 
rechtstreeks naar de hel verwijst. De voorstelling van het vage
vuur als tussenverblijf biedt een ontsnappingsmogelijkheid. Men 
vindt het concept in ruwe vorm ook wel bij de kerkvaders, maar 
het is eerst in de 10de en llde eeuw theologisch doordacht en voor 
de gelovigen tot een hanteerbaar geheel uitgewerkt. Het bood bij 
wijze van spreken de lekegelovige, die zich niet als een aspirant
heilige in een ver van de wereld verwijderd klooster reeds op de 
hemel kon voorbereiden, een uitweg om daar toch te geraken. De 
bedelorden nu, die zich intens om het zieleheil van de massa be
kommerden, gebruikten het daarom bij hun diepergaande kerste
ningswerkzaamheden. Ze wezen erop dat in het vagevuur de ziel 
nog niet verloren was; dat hij nog door gebedshulp van Kerk en 
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nabestaanden gelouterd en gered kon worden. Rijken dienden 
daarvoor uiteraard meer inspanningen te leveren dan armen, in
dachtig de bijbelspreuk dat het makkelijker is voor een kameel om 
door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het ko
ninkrijk Gods te beërven. 

Dat kon getalsmatig worden uitgewerkt , in de vorm van 
memorie- of zielemissen die door de broeders werden opgedra
gen16) Hoe meer men de ziel in gevaar achtte, hoe m eer zielemis
sen er dienden te worden opgedragen. Hoe dat in de praktijk func
tioneerde, leren we uit de testamenten . Een mooi voorbeeld biedt 
in dit verband de laa t ste wil van Lutke Harinx ma uit Sneek , de 
dochter van de hoofdeling Bocke Harinxma de machtigste man in 
het Zuidfriesland van zij n tijd1 7) Zij was zozeer bekommerd om 
het lot van haar ziel dat zi j voor een fors bedrag 'met haaste en 
zonder vertreck ' vijfhonderd missen wilde la ten lezen, waarvan 
honderd in het predikherenklooster van Leeuwarden, dat kenne
lijk als zeer betrouwbaar te boek stond. Er zit een duidelijke ratio 
achter deze h andeling. Wie met een tijdelijk verblijf in het vage
vuur rekende, moest zijn voorzorgsmaatregelen ook op die basis 
organiseren. Overigens handelde niet iedereen zoals Lutke H a 
rinxma . D e meesten b estelden een zielemis op hun sterfdag , die 
dan telkenjare tot in der eeuwigheid moest worden opgedragen, in 
de gedachte dat het definitieve oordeel op het eind der tijden 
wordt geveld. 

Of het nu op tijdelijke of op eeuwige basis was, de Leeu
warder predikheren besteedden een belangrijk deel van hun tijd 
aan , en haalden een groot deel van hun inkomsten uit het opdragen 
van zielemissen. De op- en neergang van hun klooster was daarom 
mede afhankelijk van het vertrouwen dat de bevolking in hun heils
bemiddeling had. Op het midden van de 15de eeuw was dat echter 
danig geslonken . Dat was overigens niet alleen bij de Dominica
nen het geval , want we zien bij veel kloosters dat hun bewoners in 
deze tijd zich lang niet meer naar de oorspronkelijke normen ge
droegen . Het gemeenschapsleven werd niet meer betracht , monni
ken en nonnen bezaten vaak persoonlij k eigendom en namen soms 
ook de geloften van kuisheid en gehoorzaamheid niet meer geheel 
naar de letter. De kritiek op de reguliere clerus was dan ook niet 
van de lucht, en er ontstonden allerlei hervormingsbewegingen , in 
de diverse orden. Men spreekt in dit verband ook wel van de ob
servantiebeweging, omdat ze zich r ichtte op het observeren, of in 
acht nemen van de oorspronkelijke leefregel. Nu is het interessant 
om die beweging niet a lleen bij de Dominicanen te volgen maar 
ook bij de andere bedelorden. Want dan zien we dat er sprake is 
van concurrentie, op wat ik dan maar heel profaan de 'zieleheils
markt' zal noemen. 

Het Dominican enklooster te Leeuwarden sloot zich in 
1476 aan bij de regionale observantiebeweging binnen de Domini-
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caner orde, van de zogenaamde Hollandse congregatie. Dat zou ge
beurd zijn onder dwang van de raad en burgemeesters. Pater De 
Meijer en pater Lambermond schrijven beide in hun historiewer
ken over het klooster dat dat een kant is van waar men de stimu
lans tot een geregelder leven niet zou verwachten. Maar daUijkt 
me bij nader inzien te kerkelijk gedacht. In 1476 was de observan
tiebeweging in andere orden in Friesland al een heel eind gevor
derd. Het begon met de Windesheimers - de volgelingen van Geert 
Grote - die in de eerste helft van de 15de eeuw h et ene na het an
dere koorherenklooster reformeerden. Daarna volgden de Cister
ciënzers met hun eigen abdijen. Van hun kloosters ging een roep 
van hernieuwde ascese en een hernieuwd élan uit , wat vervolgens 
tot een hernieuwde begunstiging van de kant van de gelovigen 
leidde. Bij de bedelorden kwam de beweging wat later op gang, 
het eerst bij de Franciscanen. De bekende pater Brugman meldde 
zich in 1454 in Bolsward om het mendicantenklooster daar te sa
neren. Hoewel hij er een jaar verbleef, mislukte zijn poging aldaar. 
In 1459 of kort daarvoor ontstond echter een geheel nieuw Fran
ciscanen-observantenklooster in Leeuwarden. Of pater Brugman 
het initiatief tot de stichting heeft genomen, weten we niet , maar 
we kunnen het wel aannemen. Belangrijk is echter dat dit nieuwe 
barrevoetersklooster meteen bijzonder populair werd , en dus zo
wel het Bolswarder zusterklooster - in de termijn waarvan het als 
het ware was ingebroken - als het Leeuwarder Dominicanenkloos
ter enorme concurrentie aandeed. In de heilsbemiddeling van as
cetische barrevoeters hadden de gelovigen, zowel in de stad als op 
het platteland, duidelijk meer vertrouwen dan in de vermoedelijk 
wel vrome, maar toch allerlei privileges genietende monniken die 
hun leven wilden voortzetten zoals zij het tot dan toe kenden. 
Geen wonder dat zowel in Bolsward als in Leeuwarden de stads
besturen en de plaatselijke hoofdelingen ingrepen. De concurren
tie van andere, instellingen in andere plaatsen was zo zwaar dat ze 
moesten vrezen voor armoede, en dus ook verlies aan centrum
functies voor hun klooster. En dat zou des te erger zijn omdat het 
zieleheil van hun voorouders die in dat klooster begraven lagen, 
daardoor schade kon oplopen. 

Kloosters opereerden dus niet in een vacuum. Ze moesten 
ten aanzien van hun heilsbemiddeling rekening houden met elkaar. 
Het moet gezegd worden dat het Leeuwarder predikherenklooster 
het na de hervorming c .q. sanering van 1476 in dit opzicht prima 
heeft gedaan. Het wordt van alle Friese kloosters het vaakst in de 
testamenten genoemd en ook het rijkst bedacht. Eigenlijk kunnen 
we dat ook aflezen aan de omvang en inrichting van de Grote 
Kerk. De uitbreiding en verbouw hebben juist in de jaren 1480-
1520 plaatsgevonden. Opvallend is dat de Friese adel en het 
Leeuwarder patriciaat het klooster zo ruim begunstigd hebben. 
De Camminga's kwamen reeds ter sprake maar er kunnen ook ve-
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Ie andere families worden genoemd als de Martena's , Boulsma's en 
Auckema's. Voor een deel komt dat natuurlijk ook omdat Leeu
warden sinds 1500 hoofdstad was en veel edelen zich metterwoon 
hierheen begaven om zo dicht mogelijk bij het centrum van de 
macht te kunnen zijn. 

Opvallend is verder dat velen zich ook bij de predikheren 
lieten begraven. Zo bijvoorbeeld Douwe Tetema die zich liet inspi
reren door de eenvoud der Dominicanen en in zijn testament uit 
1528 bepaalde dat hij net zoals een arme lekebroeder op de aller
nederigste plaats in de kruisgang wilde liggen, zonder een pom
peuze steen op zijn graf.18) Men moet daarbij wel bedenken dat een 
begrafenis in een kloosterkerk per definitie een kostbare zaak was 
omdat ieder volgens het kanoniek recht in of bij zijn eigen pa
rochiekerk begraven diende te worden. Elders een legerstede kie
zen was wel mogelijk maar alleen wanneer men een vergoeding 
aan de parochiekerk had betaald. En dat konden natuurlijk alleen 
welgestelden zich permitteren. Zo ontstond de paradoxale situatie 
- tenminste bij de bedelorden - dat in de kerken van de orden die 
volgens hun normen de uiterste armoede hoorden te betrachten, de 
meeste aandacht werd besteed aan het zieleheil van juist de rijken. 

Het is in deze jaren dat het klooster ook op studieus ge
bied een goede roep genoot . Verschillende kloosterlingen die in 
Leeuwarden ingetreden waren, maakten naam als theoloog, onder 
meer Cornelis van Sneek. Het leidde tot veel intredes; men schat 
dat het klooster nog nooit zo dichtbevolkt was als omstreeks 1520. 

Dan is de Reformatietijd echter al aangebroken en dringt 
geleidelijk de gedachte door dat het alleen in de hand van God is 
om het lot van de mens te bepalen; wat als vanzelf twijfel doet ont
staan bij de gelovigen over het nut van het laten opdragen van gro
te aantallen of lange reeksen zielemissen na het overlijden. Die 
twijfel was overigens ook al gezaaid door bijbelse humanisten als 
Erasmus. We vinden die twijfel terug in de testamenten, in zoverre 
daarin steeds minder bepalingen ten aanzien van memoriediensten 
worden opgenomen. Men blijkt er steeds minder geld voor over te 
hebben en spendeert zijn gaven liever aan charitatieve doeleinden. 
Dat wordt ook uitgesproken in het veel geciteerde testament van 
de stichtster van het Leeuwarder Olde Burger Weeshuis, Auck Pe
tersdochter uit 153419) Zij wilde begraven worden in de kerk van 
de predikheren, in het graf van haar ouders , met de bepaling dat 
haar uitvaart en de gebruikelijke zielemis een maand daarna zo 
eenvoudig mogelijk zouden geschieden, zoals dat voor de allerarm
ste burger van de stad gewoon was, want ze was er van overtuigd 
dat de allerkleinste druppel bloed van Christus voldoende was 'tot 
[haar] si els profyt'. 

Deze mentaliteitswijziging, die we zeker niet alleen bij 
protestantiserenden aantreffen - ook de adel, die in het algemeen 
de Moederkerk bleef steunen, had gaandeweg minder over voor 
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zielemissen e .d. - , betekende echter voor de kloosters die niet op 
een groot grondbezit konden steunen, dat ze h et materieel uiterst 
moeilijk kregen. Er werden steeds minder gebedsdiensten bij hen 
besteld , en ook de gewone bedelgang leverde hun weinig meer op. 
Geen wonder dat de prior in 1560 in een verzoekschrift om steun 
aan de Staten van Friesland klaagt dat hij en zijn monniken tot 
uiterste armoede zijn vervallen: bedelen helpt niet , want door de 
duurte der tijden zouden de 'gewon e termijnen en aalmoezen ge
heel en al verkleind en ondergegaan' zijn. Het is natuurlijk zeer de 
vraag of alleen de duurte der tijden voor de vermindering van aal
moezen verantwoordelijk was. In deze tijd gold een leven van 
apostolische armoede niet meer als navolgbaar en waardig om on
dersteund te worden; integendeel , bedelmonniken werden in de 
publieke opinie regelmatig als nietsnutten en functieloze klaplo
pers voorgesteld. 

Dat leidde a ls vanzelf tot een verminderde belangstelling 
voor het lidmaatschap van de bedelorden. De dominicanen had
den na ca. 1530-1 540 zeker te kampen met een gebrek aan novicen. 
Misschien moesten ze daarom wel minder kieskeurig zijn in hun 
toelatingsbeleid, want over de kwaliteit van hun broeders vindt 
men ook klachten. De bekende Friese staatsman Viglius van Aytta , 
die goed op de hoogte was van de godsdienstige situatie in zij n va
derland, oordeelde in 1570 dat het Leeuwarder klooster, dat 'wel
eer beroemd was door zijn geleerde priesters , ... nu daaraan een 
groot gebrek heeft '20) 

H et klooster slaagde er tijdens de woelige jaren 1570-1580 
niet in tot een grondige sanering te komen. Maar dat zou de mon
niken vermoedelijk ook niet meer hebben gebaat. Begin 1580 kwa
men de calvinisten, die overigens in Leeuwarden hun sterkste aan
hang hadden , werkelijk aan de macht in Friesland. Zij verboden 
meteen de uitoefening van de katholieke eredienst, zodat de mon
niken, nonnen, pastoors en kapelaans die h et k atholieke geloof 
trouw wilden blijven, niets anders overbleef dan onder de bespot
ting door het Leeuwarder publiek te vluchten en in ballingschap 
te gaan. Dat lot trof ook de dominicanen. H et was niet bepaald een 
heroïsch einde voor een kloostergemeenschap die meer dan 300 
jaar met haar prediking en gebedsvoorspraak in belangrijke reli
gieuze behoeften van de Friezen had voorzien. 

J.A. Mol 
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