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Probleem: geen klooster op een Waddeneiland, maar wel hadden Friese kloosters veel bezit en 

zielzorgbelangen op haast alle eilanden, van Marken en Urk tot Schiermonnikoog. Hoe zat dat? 

Hoe en wanneer kwamen de kloosters aan hun goederen, hoe exploiteerden ze die? En wanneer 

kwam er een einde aan hun aanwezigheid daar? 
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Een eiland lijkt de ideale plek voor een klooster: geïsoleerd van de wereld en 

daarom per definitie al een stukje voorportaal van de hemel. Van de vroegste 

kloosters vinden we flink wat op een eiland: St. Honorat (Lerins), 5de eeuw op een 

eiland vlakbij Cannes, gesticht door de H. Honoratus 



Skellig rock of Skellich St Michael. 

Iers-keltisch klooster (Atl. Oceaan, 

zw. van Ierland), mogelijk al uit de 

zesde eeuw voor heroïsch soort 

monniken 



En natuurlijk Mont 

Saint Michel, met 

zijn dépendance 

St. Michaels 

Mount, bij 

Cornwall aan de 

overkant van het 

Kanaal: 

benedictijns 

kloosterleven 
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Kloostergemeenschap: voorafschaduwing van hemel, en van hemels 

engelenkoor. Belangrijkste functie: bidden voor zielenheil, voor hier en nu, 

maar vooral ook overledenen. ‘Assurantiebedrijf voor het hiernamaals’ Foto: 

cisterciënzer monniken in het koor 



Nonnen die 

bidden tot God 

(voor het heil van 

de christenheid en 

hun ‘sponsors’) 

Miniatuur uit de 

late dertiende 

eeuw 



Het schrikbeeld van 

de middeleeuwse 

mens: terechtkomen 

in de hel. Miniatuur 

van de mond van de 

hel, uit het 

getijdenboek van 

Catherina van Kleef, 

hertogin van Gelre, 

ca. 1440 
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Het concept van het vagevuur of 

purgatorium: verblijf tussen hemel 

en aarde, waar de zielen door vuur 

van zonden gelouterd worden en 

waar de niet-super-slechte mens 

en de niet-heilige [alle christenen 

dus] terechtkomen na hun dood. 

Dit verblijf kan bekort worden door 

gebedshulp van de levenden, 

onder meer van kloosterlingen. 

Onder: johannieter priesterbroeders bidden voor 

een overledene (miniatuur 15de eeuw, Steinfurt). 

Links: voetstuk altaar retabel, stadskerk van 

Wimpfen, 1519 
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Optekeningen van degenen voor wie gebeden moet worden: fraterniteitsboek van 

Corvey (links) en het Liber Vitae van Werden (rechts) 



Waarom geen vroege kloosters ondanks de 

vroege kerstening door Willibrord (l.), 

Bonifatius (r.) en Liudger (rb.)? Deze 

missionarissen bonden de bekeerde Friezen 

aan hun nieuwe huiskloosters Echternach, 

Fulda en Werden, diep in het Rijk. Daardoor 

vinden we in Friesland vóór 1000 (ook op 

Ameland) alleen goederen en rechten van 

deze rijksabdijen. 
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Inheemse kloosters vanaf ca. 1150-1350. Een wonderbare vermenigvuldiging. 

Deze kloosters werden vooral in het welvarende terpengebied gesticht, waar 

voldoende sponsors en aspirant-kloosterlingen voorhanden waren. De elite op 

de eilanden was eigenlijk niet rijk genoeg. 



De Sint Maartensabdij van Ludingakerke bij Midlum, even ten oosten van  Harlingen, 

gesticht in 1158 als dochter van Kloosterrade (Rolduc) in Zuid-Limburg 



Het grondbezit van Ludingakerke (Achlum) ten tijde van de opheffing (1580), met 

daarop aangegeven een aantal voormalige uithoven in de buurt 



De plattegrûn 

fan it kleaster, 

projektearre op 

in luchtfoto 

Het grootste klooster van Friesland, uit 1163: 

Klaarkamp bij Rinsumageest, op een terp uit de 

Romeinse tijd 
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Omvang van het voormalige kloosterbezit in Friesland en Groningen, ingedeeld naar 

orde en gemeten in ha’s. Alles bij elkaar besloeg het kloosterbezit omstreeks 1580, 

aan het eind van de kloostertijd ca. 20% van het cultuurland 



Omvang in hectares van 

de grondbezittende 

kloosters in Friesland en 

Groningen na de 

secularisatie 

Merk op dat de 

cisterciënzers het meeste 

land bezaten, gemiddeld, 

maar ook absoluut 

(Aduard, Klaarkamp): 2500 

tot zelfs 5000 ha. Maar 

ook de premonstratenzers 

hadden veel bezit 

verworven (Wittewierum). 



Uithoven of grangiae volgens Sibrandus Leo in 

zijn kroniek over Lidlum (16de eeuw) 

“Vanaf het begin van het gestichte klooster was het gewoon 
om de enorme bezittingen aan land allodia en grangiae 
te noemen. Die werden voor een groot deel met hulp van 
lekenbroeders geëxploiteerd. Alles wat van de 
opbrengsten overbleef boven wat voor hun 
levensonderhoud nodig was, aan zuivelprodukten, vee, 
veldvruchten en wat nog meer geproduceerd werd, 
leverden zij zeer getrouwen gehoorzaam in het klooster 
aan hun abt en procurator af. Zo werd de menigte aan 
personeel en het grote aantal kloosterlingen gevoed, en 
daarom werd aan grangiae de naam van munkhuisen 
gegeven.”  

 
Lekenbroeders of conversen waren er in de 12de en 13de 

eeuw in grote aantallen: in verhouding tot de 
koormonniken vaak 3:1. Een gebedsgemeenschap van 
zeg 40 monniken had al gauw 100-120 lekenbroeders 



Deze nieuwe 

kloosters 

stichtten overal 

uithoven (grote 

bedrijven), die 

ze lieten 

uitbaten door 

lekenbroeders; 

ook op de 

eilanden 



Reconstructie van de 

uithoven in de provincie 

Groningen 



Grote uithoven van de kloosters Feldwerd en Bloemhof/Wittewierum in 

het nieuwe land van de Fivelboezem (Gr.), elk van meer dan 200 ha. 



Belangen van de kloosters op de eilanden: 

 

1. Uithoven (vaak voor de leverantie van rogge als 

broodgraan, die in het Friese weidegebied niet geteeld 

werd) 

2. Uitoefening van zielzorg in de parochies (dan was een 

kloosterling vaak werkzaam als pastoor) 

 

We lopen de kloosters kort langs wat hun eilandbezittingen 

betreft: Urk (Odulfusabdij Staveren), Marken en Griend 

(Mariëngaarde), Texel en Vlieland (Ludingakerke), 

Terschelling (Lidlum), Ameland (Foswerd), 

Schiermonnikoog (Klaarkamp), Bosch/Korenzand 

(Aduard) en Rottumeroog (Rottum) 



Het eiland Urk, kort voor de inpoldering. Hier bezat de benedictijnse Sint- 

Odulfusabdij van Staveren een belangrijke uithof 



• Dieren West Oost Tot.
   

• Paarden 17 7 24
  

• Veulens 3 1 4
  

• Koeien      55 33 88
  

• Vaarzen 4 5 9
  

• Stieren 1 2 3
  

• Ossen 2  2
  

• Kalveren 6 10 16
  

• Varkens 5 13 18
  

• Totaal 93 71 164 

Het veebeslag op de uithoven van  Mariëngaarde op 

Marken (Westhuis en Oosthuis, samen ca. 170 ha) in 1345 



Zelfvoorziening? 

 
Een klooster wil in theorie zelfvoorzienend zijn: niet afhankelijk van de 

wereld. Gevestigd in de woestenij, ver van de zonde. En daar wil het dan 

als het ware de schepping van God opnieuw realiseren. 

 

En dus moest het klooster zijn eigen land ontginnen bedijken, zijn eigen 

voedsel verbouwen, zijn eigen stenen bakken, zijn eigen kleren en 

schoeisel vervaardigen. In de strengste regels doet men dat niet met 

dienstpersoneel, maar proberen de monniken alles zelf te doen. 

 

In de praktijk werkt dat niet altijd. Het uithofsysteem was bedoeld om 

overal eten en andere benodigdheden te produceren voor de abdij. 

 

Maar het klooster moest ook zaken aanschaffen op de markt die het zelf 

niet kon produceren, zoals bouwhout en natuursteen, en broodgraan. 

 

Om aan geld daarvoor te komen, moest men eigen (over)productie op de 

markt zelf afzetten. Bijvoorbeeld te Groningen, Bremen en Hamburg. En 

zo raakten veel kloosters gebonden in een markteoonomie. De uithoven 

op de eilanden maakten deel uit van het systeem.  



En zo voeren de door lekenbroeders bemande koggen en andere schepen van de diverse 

kloosters heen en weer tussen de kloosters zelf, hun eilandbezittingen en de diverse havens 

langs de Noordzeekust, met allerhande goederen die nodig waren voor de kloostereconomie 



Ludingakerke: Sint Maartensklooster van de reguliere 

kanunniken van Sint Augustinus (congregatie van 

Kloosterrade/Rolduc) was een belangrijk klooster voor 

het westelijk Waddengebied en Holland: uithoven 

 

1. Monnickendam (Monikehuus, 1345) 

2. Den Burg (Monnikenhove, Graevendael, 1353) 

3. De Waal (Berger huse, 1360) 

4. Vlieland (de monic van Vlieland 1379 toponiem Monkesand) 

5. Achlum (fratres regularis in … Achtlum, 1455) 

6. Weidum (Muunka statha, 1480; Monickehuys, 1655) 

7. Arum (Monickenhuys, 1543) 

8. Achlum (Monninckhuystera saete, 1547) 

9. Harlingen (Monnikhuis, 1642). 



Texel, op de kaart van Christiaan Sgrooten (1573) 



Ludingakerke en Texel: vier 

kerken en twee uithoven, 

waaronder één centrale curtis 

in Den Burg, met bijbehorende 

grond. Alles verkregen via 

schenking en aankoop van de 

graaf van Holland. 



West-Vlieland ca. 1580-

1590 



Overzichtskaart uit van de kerken en uithoven (met kloostergoederen in 

Friesland): hier van Vlieland, Terschelling en Ameland. De abdij van Lidlum bij 

Tjummarum stelde de pastoor aan van Hoorn op Terschelling 



Foswerd en Ameland: verbinding via het wantij. Twee kerken, twee 

uithoven en de strandvond aan de oostzijde van het eiland 



De uithof Monnekehiem in de Ballumer mieden, Ameland, van het benedictijner klooster 

Foswerd bij Ferwerd. Uitsnede uit www.hisgis.nl (kadastrale kaart 1832) 

Monnekehiem 

http://www.hisgis.nl/


Tot de 15de eeuw was 

Schiermonnikoog via een wantij 

verbonden aan het vasteland van 

Friesland. De Scholbalg was nog niet 

doorgebroken en de eigenlijke ingang 

van de Lauwers liep achterom Schier. 

Daarom kon Klaarkamp van haar 

uithof te Nes min of meer oversteken 

naar het eiland Werversoog = 

Wierumer oog = insula monachorum 



Bosch, Korenzand, 

Heffezand en Rottum, 

oostelijk van 

Schiermonnikoog: 

Oldeklooster in de 

Marne, later Aduard; en 

Rottum. Vooral van 

belang voor strandvond 



Einde van het systeem: ca. 1350-1400 

 
De Friese en Groningse kloosters werden pas ten tijde van de 

Reformatie (1580 en 1594), maar ze maakten al in de 14de eeuw een 

periode van crisis door. Daarvan herstelden ze zich wel, maar in een 

nieuwe opzet. 

 

De oorlogen met Holland (1345/1396), de pestepidemieën van 1348-

50, de opkomst van kapers, terugloop van de bevolking, disciplinaire 

problemen enz. leidden tot een enorme afname van het aantal 

monniken, nonnen en lekenbroeders.  

 

En dus moest de economie worden aangepast. Men verpachtte het 

land en bewerkte het niet meer zelf. De uithoven – ook op de 

eilanden – konden worden opgeheven, of werden door 

machthebbers als de graaf van Holland in beslag genomen. 

 

Na 1400 spelen de Friese kloosters dus geen rol van betekenis meer 

op de eilanden. 


