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WER BINNE DE 

KLEASTERS BLEAUN?

Pinne, papier en 

ynternet.
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De gloarje fan de kleasters

Fryslân as kleasterlân

Oan ’e ein fan de midsieuwen wienen der yn Fryslân sawat fyftich kleasters. De minsken 

dy’t yn dy kleasters libben, wienen echt net allinnich mar mei godstsjinst oan ’e gong. De 

kleasters holden har ek dwaande mei aktiviteiten lykas hannel en it oanlizzen fan diken. 

Do silst yn dizze opdracht besjen hoe’t it libben yn in kleaster wie.

Earste kleasters
Yn de 12de ieu waarden de earste kleasters 

yn Fryslân boud. Om’t de Fryske gebieten 

ryk wienen, koenen dêr wol sa’n fyftich boud 

wurde. De Friezen holpen graach mei oan it 

oprjochtsjen fan de kleasters. De minsken 

leauden yn dy tiid dat wat mear lân oft je 

ôfstienen oan de kleasters, wat better plak 

oft je yn de himel krigen. Dêrom woenen se 

dus graach harren stientsje bydrage oan it 

stichtsjen fan de kleasters.

Bazen
It wienen foaral de rike minsken dy’t lân 

oan de kleasters skonken. Harren soannen 

en dochters krigen ek faak in plakje yn it 

kleaster. Sa kaam in fyfde part fan de Fryske 

grûn yn hannen fan kleasters. De grutste en 

belangrykste kleasters wienen Klaarkamp (by 

Rinsumageast) en Mariëngaarde (by Hallum). 

Ut dy kleasters wei waarden oeral yn Fryslân 

tsjerken en kapellen bestjoerd. Fierder hienen 

de kleasters buorkerijen yn besit en bouden 

se diken.

Sloop
De ein fan de kleasters begûn mei Luther en 

Calvijn, koart nei it jier 1500. Dy beiden fûnen 

dat it katolike leauwe hielendal oars moast 

en se rjochten harren eigen, protestantske, 

tsjerken op. De Friezen wienen it dêr mei 

iens en feroaren fan leauwe. De katolike 

kleasters rekken dêrtroch harren folgelingen 

en macht kwyt. Flak nei 1580 waarden hast 

alle kleasters ôfbrutsen. Dêrom is der no suver 

neat mear werom te finen fan de âlde gloarje 

fan de Fryske kleasters.

In kaartsje mei de eardere kleasters yn de Fryske gebieten; Versloot-kartografy

De Fryske kleasters waarden nei de 

Reformaasje sloopt, mar sommige 

stiennen binne bewarre bleaun; 
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Wolst noch mear witte 
oer it libben yn in 
midsieusk kleaster? 
Lien dan in boek út de 
biblioteek! 

De hillige Siardus fan Kleaster Mariëngaarde.

Monumint op it eardere terrein 

fan Kleaster Mariëngaarde, 

flakby Hallum. 


