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WAAR ZIJN DE 

KLOOSTERS GEBLEVEN?
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De glorie van de kloosters

Friesland als kloosterland

Aan het einde van de middeleeuwen waren er in Fryslân ongeveer vijftig kloosters. De 

mensen die in deze kloosters leefden waren zeker niet alleen maar bezig met godsdienst. 

De kloosters hielden zich ook bezig met zaken zoals handel en het aanleggen van dijken. 

Jij gaat in deze opdracht bekijken hoe het leven in een klooster was.

Eerste kloosters
In de 12de eeuw werden de eerste kloosters 

in Fryslân gebouwd. Omdat de Friese 

gebieden rijk waren, konden er zo’n vijftig 

worden gebouwd. De Friezen hielpen graag 

mee aan de oprichting van de kloosters. De 

mensen geloofden in die tijd dat hoe meer 

land je afstond aan de kloosters, des te beter 

de plek die je in de hemel kreeg. Ze wilden 

daarom dus graag hun steentje bijdragen aan 

de stichting van de kloosters.

Bazen
Het waren vooral de rijke mensen die land aan 

de kloosters schonken. Hun zonen en dochters 

kregen ook vaak een plekje in het klooster. Zo 

kwam een vijfde deel van de Friese grond in 

handen van kloosters. De grootste en 

belangrijkste kloosters waren Klaarkamp 

(bij Rinsumageest) en Mariëngaarde (bij 

Hallum). Vanuit deze kloosters werden overal 

in Fryslân kerken en kapellen bestuurd. Ook 

hadden de kloosters boerderijen in bezit en 

bouwden ze dijken.

Sloop
Het einde van de kloosters begon met Luther 

en Calvijn, even na het jaar 1500. Zij vonden 

dat het katholieke geloof helemaal anders 

moest en richtten hun eigen, protestantse, 

kerken op. De Friezen waren het hier mee 

eens en veranderden van geloof. De katholieke 

kloosters raakten hierdoor hun volgelingen en 

macht kwijt. Vlak na 1580 werden bijna alle 

kloosters afgebroken. Daarom is er nu zo goed 

als niets meer terug te vinden van de oude 

glorie van de Friese kloosters.

Een kaartje met de vroegere kloosters in de Friese gebieden; Versloot-kartografy

De Friese kloosters werden na de Reformatie 

gesloopt, maar sommige stenen bleven 

bewaard; Fries Scheepvaartmuseum
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 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_klooster01
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Wil je nog meer weten 
over het leven in een 
middeleeuws klooster? 
Leen dan een boek uit de 
bibliotheek!

De heilige Siardus van Klooster Mariëngaarde.

Monument op het vroegere 

terrein van Klooster 

Mariëngaarde, vlakbij Hallum.


