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Voorwoord 

Ik heb dit onderzoek naar middeleeuwse kloosters in Friesland en Groningen mogen uitvoeren voor 

mijn masterscriptie van de opleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 

Mijn interesse in dit onderwerp heeft een persoonlijke achtergrond. Ik ben opgegroeid in het 

kustgebied van West-Friesland, een gebied wat tijdens de middeleeuwen rijk was aan kloosters. Ik wist 

dat de plaatsnamen ‘Klooster Lidlum’ en ‘Klooster Anjum’ verwezen naar de kloosters die hier ooit 

hebben gestaan, maar wist er verder eigenlijk niets van af. Na het opzoeken van literatuur over 

middeleeuwse kloosters in Friesland, werd het mij duidelijk waar de kennislacune ligt. De combinatie 

van onderzoeksmethoden om een bijdrage te leveren aan deze kennislacune sprak mij erg aan. Om 

het onderzoeksgebied buiten Friesland uit te breiden, heb ik er ook voor gekozen om de kloosters van 

Groningen mee te nemen in mijn onderzoek.  

Ondanks dat het scriptieproces soms wat stroef verliep, zou ik het eindresultaat van dit onderzoek niet 

hebben kunnen bereiken zonder de hulp van mijn scriptiebegeleider dr. Jeroen Benders. Ik heb zijn 

commentaar, tips en gesprekken als erg waardevol ervaren en wil hem graag bedanken voor zijn hulp. 

Daarnaast wil ik graag mijn familie en vriendinnen bedanken die altijd vertrouwen in mij hebben gehad 

en zorgden dat ik ook even mijn rustmomenten pakte tijdens de scriptieperiode.  

Ikzelf heb veel geleerd over de middeleeuwse kloosters van Noord-Nederland en hoop met deze 

scriptie een bijdrage te hebben geleverd aan de kennislacune van dit onderwerp. 

 

Tzummarum, 23 augustus 

  



Samenvatting 

De provincies Friesland en Groningen waren voor de achtste eeuw onderdeel van het koninkrijk 

Friesland: Magna Frisia. Terwijl er niet één grote staat is geweest, kan er wel van een overeenkomende 

identiteit worden gesproken in culturele en taalkundige aspecten. Van 719 tot 734 werd het gebied 

stapsgewijs van het zuidwesten naar het noordoosten veroverd door de Franken. Een grote invloed 

van het nieuwe Frankische gezag in Friesland en Groningen was de komst van het christendom. De 

komst van het christendom betekende ook de komst van nieuwe gebouwen, zoals kerken, kloosters 

en bijbehorende uithoven. Kloosters zijn een gebouw of meerdere gebouwen waar religieuzen in 

gemeenschap leven. Het zijn plekken waar monniken en nonnen hun leven wijdden aan het christelijke 

geloof en de religieuzen besteedden hun tijd aan samen bidden en eten en deelden daarnaast ook de 

slaapvertrekken. Voor een deel van de zielzorg - kloosterlingen gebruiken hun connectie met God om 

het heil van gelovigen te redden van haar zonden - waren Friesland en Groningen eerst nog afhankelijk 

van abdijen in verre streken. Vanaf de twaalfde eeuw kwam er een einde aan het versterken van grote 

rijkskloosters en werden er kloosters in Friesland en Groningen gesticht. Stichters van kloosters waren 

bijvoorbeeld graven - vertegenwoordigers van de Frankische koning die in een bepaald gebied de 

hoogste bestuurlijke functie invulden – en rijke families. Een belangrijke factor in het 

locatiekeuzeproces van kloosters was dan ook de schenkingen van gronden door de elite (wat is er 

mogelijk), maar het is nog onbekend of er ook landschappelijk aspecten een rol hebben gespeeld bij 

de locatiekeuze van middeleeuwse kloosters in Noord-Nederland, en welke dan. Ook is het nog 

onbekend welke landschappelijke restanten er per klooster zijn overgebleven na de opheffing van de 

kloosters tijdens de Reformatie. Er zijn (archeologische) onderzoeken uitgevoerd naar de restante n 

van kloostergebouwen, maar de landschappelijke resten worden hier niet in meegenomen. Met 

landschappelijke restanten worden restanten bedoeld die in het landschap op of kaarten te ‘lezen’ zijn: 

dit zijn de elementen reliëf – voor de restanten van kloosterterpen en contouren van het 

kloosterterrein – en verwijzingen naar het voormalige klooster in bijvoorbeeld straatnamen. De 

landschappelijke factor van de vestiging en het verdwijnen van kloosters is in dit onderzoek onderzocht 

aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: “Welke factoren speelden een rol bij de keuze van de 

vestigingsplaatsen van kloosters in Friesland en Groningen in de periode van circa 1100-1500, hoe 

verliep het proces van de opheffing van de kloosters in beide provincies rond 1600 en welke restanten 

zijn er overgebleven?”. Door middel van de onderzoeksmethoden literatuuronderzoek, historisch 

kaartonderzoek, GIS-onderzoek en veldbezoek zijn gegevens uit verschillende bronnen met elkaar 

verbonden om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag.  

Voor de landschappelijke locatiefactoren is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de 

‘plattelandskloosters’ en de stadskloosters. Vanaf 1250 komen de bedelorden in Noord-Nederland, die 

zich niet onderhouden door middel van grondbezit – zoals de orden die zich op het platteland vestigen 

– maar door aalmoezen en giften van mensen. Hiervoor vestigen zij zich in en rondom stedelijke 

gebieden en zijn landschappelijke vestigingsfactoren minder van belang dan bij de 

plattelandskloosters. Daarom zijn de bedelorden niet meegenomen in de analyse naar 

landschappelijke locatiekeuzefactoren en restanten.  

De kloosters op het platteland hebben door de jaren heen (gezamenlijk) een groot areaal aan 

grondbezit opgebouwd, wat zij gebruiken om zichzelf te onderhouden. Voor deze kloosters zijn er 

enkele trends te herkennen als het gaat om haar vestigingslocaties. Dit is ten eerste de overgang van 

seizoengebonden bewoning in de lagergelegen, nattere gebieden (veenlanden) naar permanente 

bewoning in de twaalfde eeuw. De eerste kloosters worden in de rijke delen van het kustgebied van 

Noord-Nederland gesticht, in het terpenlandschap. Nadat de kloosters zich in het kustgebied van 

Noord-Nederland hadden gevestigd, vond er een snelle uitbreiding plaats naar het overige kustgebied 



en verder landinwaarts naar de veengebieden. Het is opvallend dat de kloosters zich voornamelijk 

vestigden op overgangsgebieden, zoals de overgang van zavel- naar kleigronden en van zand- naar 

veengronden. Dit waren waarschijnlijk de meest winstgevende gebieden, waar kloosters zichzelf  

konden onderhouden door middel van akkerbouw, veeteelt en veenontginningen. Door op de hoger 

gelegen delen te vestigen in het landschap – al dan niet op terpen – konden ze zichzelf beschermen 

tegen overstromingen. Overstromingen vonden namelijk nog regelmatig plaats, ondanks de 

bedijkingen in het gebied. Wanneer kloosters niet op de hoger gelegen delen vestigden kregen zij vaak 

te kampen met waterproblemen, zowel in het kustgebied als in het veengebied. De locatiekeuze van 

middeleeuwse plattelandskloosters in Noord-Nederland is een combinatie geweest van wat er 

mogelijk was (welke gronden werden er geschonken door de elite), hoger gelegen gebieden (veilig 

tegen overstromingen) en welke gebieden het meest winstgevend konden zijn bij exploitatie. 

Tijdens de eerste vestigingen van kloosters in Friesland en Groningen was sprake van Friese vrijheid. 

Er was geen centraal gezag en het bestuur werd uitgevoerd door kleine republieken. Hierbij werkten 

hoofdelingen (lokale grondbezitters, vaak gevestigd in versterkte huizen) en eigenerfde boeren 

(boeren met eigen bezit) samen om een gebied te besturen. In 1498 kwam er een einde aan de Friese 

vrijheid toen stadhouder Albrecht van Saksen als stadhouder werd aangesteld. Na verschillende 

conflicten en meerdere stadhouders werd uiteindelijk keizer Karel V landsheer in zowel Friesland als 

Groningen. In deze periode kwam ook het protestantisme op, waar zijn opvolger Filip II hard tegen 

optrad. Het ongenoegen tegen de Spaanse keizer nam toe en in 1579 werd de Republiek der Verenigde 

Nederlanden opgericht. In 1580 werden de Gedeputeerde Staten van Friesland overgenomen door de 

calvinisten en werden de kloosters opgeheven. Grote kloosters werden als waardevolle plaatsen 

gezien voor Spanjaarden om zich te vestigen, dus werden deze afgebroken op bevel van het 

provinciebestuur. Andere kloosters waren al beschadigd in gevechten met de Spanjaarden in de jaren 

ervoor en restanten werden grotendeel ook afgebroken. In 1594 sloot ook de stad Groningen zich aan 

bij de Republiek en werd het christendom vervangen door het protestantisme. Ook hier werden de 

kloostergoederen overgenomen door de Staten en de kloostergebouwen werden (grotendeels) 

afgebroken.  

Voor de landschappelijke restanten van de kloosters is gekeken naar de aanwezigheid van 

kloosterterpen, de contouren van het voormalige klooster(terrein) en veldnamen die naar het 

voormalige klooster verwijzen. De kloosterterpafgravingen die in de twintigste eeuw zijn uitgevoerd in 

zowel Friesland als Groningen een groot deel van de kloosterterpen laten verdwijnen. In totaal zijn er 

van de verschillende orden voor tien kloosters in Friesland en Groningen (een deel van) de terp of 

wierde waar het klooster heeft gestaan nog te herkennen in het landschap. Ook zijn er van een achttal 

kloosters (een deel van) de contouren van de voormalige kloosterterreinen nog te herkennen. Maar 

de aanwezigheid van de voormalige kloosters in Noord-Nederland zijn grotendeels te halen uit de 

verwijzingen in namen.  
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1. Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1: Tekening klooster Ter Apel. 
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
De twee noordelijkste provincies van Nederland zijn Friesland en Groningen. Deze kustprovincies 

hebben elk een eigen geschiedenis, maar er zijn ook overeenkomsten in zowel culturele- als 

landschappelijke aspecten. Ongeveer 700 voor Christus begon de kolonisatie van het kustgebied in 

Noord-Nederland. In dit onderzoek wordt er met de aanduiding Noord-Nederland de huidige 

provincies Friesland en Groningen bedoeld. Hoewel men zich vestigde op de hogere delen in het 

landschap – de kwelderwallen – bleek dit niet genoeg bescherming te bieden tegen overstromingen 

tijdens hevige stormvloeden en men ging over tot het kunstmatig opwerpen van woonplaatsen. Deze 

door de mens opgehoogde woonplaatsen worden in Friesland terpen genoemd en in Groningen 

wierden.1 Tot ongeveer 900 na Chr. woonden de bewoners in Noord-Nederland uitsluitend in de 

kustgebieden (kleigebieden of klei-op-veengebieden), tot er vanaf die tijd de uitgestrekte 

veengebieden werden ontgonnen en bewoning in vrijwel de gehele provincies plaats kon vinden.  

De provincies Friesland en Groningen waren voor de achtste eeuw onderdeel van het koninkrijk 

Friesland: Magna Frisia. Net ten zuiden van de rivier 

de Schelde in België tot de Weser in Duitsland 

strekte het koninkrijk zich uit langs de kust. In 

werkelijkheid was het gebied niet één geheel, maar 

waren er verschillende koninkrijkjes met elk een 

eigen machthebber (figuur 1.2). Terwijl er niet één 

grote staat is geweest, kan er wel van een 

overeenkomende identiteit worden gesproken in 

culturele en taalkundige aspecten – de zogenoemde 

Noordzeecultuur.2 Terwijl het gebied in 716 zijn 

grootste omvang had bereikt werd het van 719 tot 

734 stapsgewijs van het zuidwesten naar het 

noordoosten veroverd door de Franken.3 Een grote 

invloed van het nieuwe Frankische gezag in 

Friesland en Groningen was de komst van het 

christendom. De leiders toentertijd wilden dat alle 

inwoners in hun rijk hetzelfde geloof hadden, 

omdat dit eenheid schiep. Daarom werd er 

begonnen met het bekeren van de heidense 

noordelingen.4  

De komst van het christendom betekende ook de komst van nieuwe gebouwen, zoals kerken, kloosters 

en bijbehorende uithoven. Kloosters zijn een gebouw of meerdere gebouwen waar religieuzen in 

gemeenschap leven. Het zijn plekken waar monniken en nonnen hun leven wijdden aan het christelijke 

geloof en de religieuzen besteedden hun tijd aan samen bidden en eten en deelden daarnaast ook de 

slaapvertrekken.5 Bovendien was arbeid een belangrijk onderdeel van het kloosterleven, hierdoor 

konden de kloosters in hun eigen levensonderhoud voorzien. Deze werkzaamheden vonden meestal 

plaats vanuit de uithoven. Een uithof is een kloosterboerderij waar lekenbroeders werkten, van 

 
1   Schepers & Borsje 2021, p. 337; De Langen 1995, p. 172-173. 
 

2   Boers 2014, p. 20; Feenstra 1993, p. 230. 
 

3   Noomen 2005, p. 62. 
 

4   Canon van Nederland 2020. 
 

5   Raaijmakers 2008, p. 17.  

Figuur 1.2 Grenzen Magna Frisia met versnipperde koninkrijkjes. 
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waaruit het bijbehorende land van een klooster werd bewerkt.6 In de praktijk was het toetreden tot 

een klooster als monnik of non weggelegd voor de rijke mensen. Mensen met minder vermogen 

konden toetreden als lekenbroeder of lekenzuster om te werken in het huishouden of op de uithoven.7 

In dit onderzoek zal alleen naar de locaties van de kloosters worden gekeken en niet naar de bij de 

betreffende kloosters behorende gebouwen elders. Bij de komst van religieuze gebouwen was het 

belangrijk dat ze op hogere delen in het landschap werden geplaatst, om – net als andere gebouwen 

in die tijd, zoals boerderijen en huizen - veilig te zijn tegen eventuele overstromingen. Want na de 

aanleg van de eerste dijken vanaf de tiende eeuw speelden opgehoogde woonplaatsen nog steeds een 

belangrijke rol in het kustgebied van Noord-Nederland. Dijkdoorbraken zorgden er namelijk voor dat 

terpen en wierden na de bedijking nog langere tijd een belangrijke rol speelden in de bescherming 

tegen het water.8 Kerken werden daarom bijvoorbeeld op een eigen podium of bestaande huisterp 

gebouwd.9  

Voor een deel van de zielzorg - kloosterlingen gebruiken hun connectie met God om het heil van 

gelovigen te redden van haar zonden - waren Friesland en Groningen eerst nog afhankelijk van abdijen 

in verre streken (zogenoemde rijkskloosters): Echternach in de Eifel, Werden aan de Ruhr en Fulda in 

Hessen. Een abdij is ook een klooster, maar wordt geleid door een abt of abdis en heeft een grotere 

zelfstandigheid. Elke abdij is een klooster, maar niet elk klooster is een abdij.10 Rijkskloosters waren 

kloosters die verdeeld over een groot areaal grondbezit hadden, rijk waren en stopplaatsen waren 

voor koninklijke leden. Rijkskloosters hadden een belangrijke rol in het Heilige Roomse rijk: ze 

waarborgden politiek bestuur en territoriale controle en zorgden voor de verbreiding van het 

christendom en de Karolingische cultuur.11 Het Heilige Roomse rijk (circa 960-1805) was geen staat, 

maar een politiek samenwerkingsverband van bestuurlijke en kerkelijke gebieden die al dan niet onder 

direct gezag van een Rooms-Duitse vorst, keizer of koning stonden.12 De bekeerde noordelijke elite 

wilde zich graag binden aan deze abdijen door middel van schenkingen van bijvoorbeeld grond, 

waardoor de kerkelijke instellingen een groot areaal aan grondbezit konden opbouwen. Voor de 

bewoners van de noordelijke provincies was dit gunstig omdat ze zo onderdeel zouden zijn van de 

heilzame gebeden van de kloosterlingen, het aanzien van de families werd vergroot en hun aansluiting 

aan het Frankische rijk nam toe.13 

Vanaf de twaalfde eeuw kwam er een einde aan het versterken van grote rijkskloosters en werden er 

kloosters in Friesland en Groningen gesticht. Stichters van kloosters waren bijvoorbeeld graven - 

vertegenwoordigers van de Frankische koning die in een bepaald gebied de hoogste bestuurlijke 

functie invulden – en rijke families.14 Voor het stichten van een klooster was (materiële) steun van de 

elite in een gebied nodig. De gedachte van “Hoe rijker een gebied en zijn elite, des te eerder en des te 

meer kloosters er gesticht werden” wordt ondersteund door de overeenkomst in rijkdom van het 

gebied en ouderdom van kloosters in het kustgebied van Noord-Nederland (over het algemeen van 

 
6   Betten 2009, p. 13, 27 en 151. 
 

7   Mol 2008, p. 78. 
 

8   Schepers & Borsje 2021, p. 343. 
 

9   Mol & de Langen 2016, p. 123. 
 

10   Betten 2009, p. 150; Ensie 2020; Van Tongeren 2012, p. 27-28. 
 

11   Thibaut 2020, p. 215 
 

12   Visser & Visser 2019.  
 

13   Betten 2009, p. 22; Noomen 2008-a, p. 58. 
 

14   Betten 2009, p. 84 en 89; Noomen 2008-a, p. 59-60; Raaijmakers 2008, p. 20-21.  
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west naar oost).15 Het hoogtepunt van de kloosters is rond 1500 geweest, waarbij de huidige provincies 

Groningen en Friesland samen ongeveer tachtig kloosters telden (figuur 1.3).16  

In de zestiende eeuw nam de kritiek op de rijkdom van de kloosters en de levenswijze van haar 

inwoners toe. Kloosters hoefden – net als andere kerkelijke instellingen – geen stedelijke belastingen 

te betalen. Op deze manier profiteerden kloosters bijvoorbeeld wel van de bescherming van een stad, 

maar betaalden ze niet mee met de stedelijke lasten. Ook hadden kloosters veel grondbezit, wat 

uitbreidingsmogelijkheden voor de ‘gewone’ mensen beperkte. Zo was in de zestiende eeuw een kwart 

van het land in Groningen en twintig procent van het land in Friesland in bezit van kloosters. De kritiek 

op het rijkdom van de kloosters en de levenswijze van de kloosterlingen nam toe. Zo vond men dat de 

kloosterregels niet goed werden nageleefd, gebouwen niet goed werden onderhouden, de 

kloosterlingen te veel bier en wijn dronken en er te veel vrouwen in een mannenklooster kwamen en 

te veel mannen in een vrouwenklooster. Er was sprake van een verandering in de gedachtegang over 

het christendom en veel mensen sloten zich tijdens de Reformatie aan bij christelijken zoals Maarten 

Luther en Johannes Calvijn, om misstanden van de Rooms-katholieke kerk zoals corruptie aan te 

pakken en teruggaan naar het oorspronkelijke kloosterleven zoals dat in de regels was geschreven. De 

Reformatie heeft uiteindelijk geleid tot een kerkscheuring en het ontstaan van het protestantse geloof. 

De bekendste stromingen hiervan zijn het calvinisme (vooral in Nederland) en het lutheranisme.17 De 

Reformatie bereikte ook Noord-Nederland en Friesland werd in 1580 en Groningen in 1594 

 
15   Mol & Noomen 1996, p. 18. 
 

16   Mol 1999-b, p. 7. 
 

17   Nissen 2008, p. 179, 181-182, 188 en 191; Koops 2021.  

Figuur 1.3 Kloosterlocaties in Friesland en Groningen tussen circa 1100 en 1600 
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‘overgenomen’ door de calvinisten. Er worden drastische maatregelen doorgevoerd om een einde te 

maken aan de Rooms-Katholieke praktijken en plaats te maken voor de gereformeerde kerk. De 

katholieke kloosters verliezen hun rol en worden afgebroken.18 

Ondanks dat de kloosters in Friesland en Groningen zijn verdwenen, is er door archiefdocumenten en 

onderzoeken bijvoorbeeld wel bekend waar ze (ongeveer) hebben gelegen, wanneer ze gesticht zijn  

en aan welke orden ze toebehoorden. Landschappelijk domineerden de kloosters het land en hebben 

ze een grote bijdrage geleverd aan onder andere de waterstaatkundige toestand van Friesland en 

Groningen. Ook over grondbezit weten we het nodige, maar wat nog niet duidelijk is, is waarom de 

kloosters gevestigd waren op de plekken waar ze lagen. Welke factoren zijn bijvoorbeeld van belang 

geweest bij de locatiekeuze van de vestigingsplaatsen van de kloosters. En zijn er overeenkomsten en 

verschillen te zien tussen de twee provincies als het gaat om locatiekeuzes van de vestigingsplaatsen 

van de kloosters? Spelen de verschillende kloosterorden hier eenzelfde of uiteenlopende rol bij? 

1.2 Stand van het onderzoek 
Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de historie van Friesland met onder andere het 

opwerpen van terpen en de ontwikkeling van dorpen met betrekking tot de terpen, het stichten en 

verdwijnen van kloosters en de invloed van kloosters op landschappelijke- en culturele aspecten zoals 

waterstaat en bezitsverhoudingen. Hieronder worden belangrijke publicaties over deze verschillende 

onderzoeken behandeld, welke bijdrage zij leveren voor dit onderzoek en waar nog een kennislacune 

zit.  

Terponderzoek 

Er zijn verschillende publicaties over de bewoningsgeschiedenis van Noord-Nederland. Daarin wordt 

de vorming van het landschap onder invloed van de zee als basis gebruikt. Een voorbeeld hiervan is 

het in 2016 door de Vereniging van Terpenonderzoek uitgegeven boek over de ontwikkeling van het 

kustgebied van Noord-Nederland, waarin terpen en wierden centraal staan.19  In het boek is er een 

hoofdstuk geschreven door Hans Mol (projectleider en onderzoeker middeleeuwse geschiedenis)20 en 

Gilles de Langen (bijzonder hoogleraar Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en 

wierdenlandschap aan de RUG).21 Zij hebben de vestiging van kerken op verschillende terpvormen in 

het terpenlandschap van Noord-Nederland onderzocht en hebben dit onderwerp in de historische 

context van het gebied gezet. Deze publicatie levert een bijdrage aan de context van dit onderzoek 

naar zogenoemde kloosterterpen en de natuurlijke- en antropogene processen bij de vorming van het 

kustgebied dat tegenwoordig nog is te zien. Het is opvallend dat de meeste publicaties over 

terponderzoek zich richten op huisterpen of dorpsterpen en niet op kloosterterpen. Er is één publicatie 

te vinden over kloosterterpen. In een boek van H.E. van Gelder (red.) uit 1947 heeft Nanne Ottema 

een hoofdstuk geschreven over Friese kloosterterpen.22 Ottema was notaris en had een grote interesse 

in (Fries) cultureel erfgoed.23 Uit zijn publicatie wordt duidelijk dat in de tweede helft van de 

negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw de ‘beste’ terpaarde al was afgegraven en er 

werd overgegaan op het afgraven van de ‘slechte’ uit steen en puin bestaande kloosterterpen. Er 

worden enkele voorbeelden genoemd, zoals de kloosters Mariëngaarde, Oldeklooster en Klaarkamp, 

maar de tekst zelf gaat voornamelijk over vondsten die zijn gedaan tijdens de terpafgravingen.  

 
18   Betten 2009, p. 125; Mol 1999-b, p. 12. 
 

19   Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. 
 

20   Fryske Akademy z.d. 
 

21   Rijksuniversiteit Groningen 2022-b. 
 

22   Een kwart eeuw oudheidkundig bodemonderzoek in Nederland: gedenkboek A. E. van Giffen, (pp. 445-458).  
 

23   Rijksuniversiteit Groningen 2018. 
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Kloosters en kloosterorden 
In de periode van circa 1100 tot 1600 zijn kloosters een belangrijk onderdeel geweest van het Friese 

en Groningse (cultuur)landschap en hebben hier een grote invloed op gehad. In een boek uit 2009, 

geschreven door mediëvist en journalist Erik Betten, worden verschillende aspecten van de kloosters 

in Friesland besproken: wanneer en door wie zijn de kloosters gesticht, wat was hun rol in de 

samenleving en wat is er van hun geschiedenis bewaard gebleven.24 Deze publicatie geeft een bijdrage 

aan dit onderzoek, doordat het boek informatie bevat over de stichting van de verschillende kloosters 

in Friesland en het verdwijnen ervan. Ook is er achter in het boek een kloosterlijst met bijbehorende 

kaart van alle kloosters die in de periode van circa 1100 tot 1600 in Friesland gevestigd zijn geweest. 

Deze kaart en lijst zijn opgesteld met behulp van de website www.hisgis.nl waar onder andere alle 

Friese kloosters en hun locatie op weergegeven zijn. HisGIS is in 2005 begonnen als een project voor 

het uitwerken van de Kadastrale en Prekadastrale Atlas van Friesland. De kadastrale registratie van 

1932 en een systematische boerderijenconstructie voor de jaren 1700 en 1640 werden door Hans Mol 

en Paul Noomen (historicus, gespecialiseerd in de Friese geschiedenis van de middeleeuwen) 25 

gedigitaliseerd. Later zijn er ook nog andere gegevens gedigitaliseerd, zoals de reconstructie van 

middeleeuwse kloostergoederen op basis van verkoopgegevens uit het archief van de Staten van 

Friesland van de jaren 1638-1644 en reconstructie van ongeveer 800 middeleeuwse stinzen met 

behulp van een onderzoek naar middeleeuwse stinzen in Friesland van Paul Noomen. Bovendien zijn 

gegevens zoals eigenaar en bewoners, religie en beroep toegevoegd door administratie uit de late 

achttiende en vroege negentiende eeuw te koppelen met huis- en kadasternummers.26 Voor het 

digitaliseren van kennis over het erfgoed, landschap en sociale en economische ontwikkelingen in het 

verleden van Groningen is het model van HisGIS Fryslân gebruikt. In 2010 is gestart met het 

digitaliseren van kadastergegevens uit 1832 en middeleeuwse kloostergoederen met behulp van de 

reconstructies van de Historische Atlas van Groningen door B.W. Siemens.27 Deze digitale uitwerkingen 

van kloostergoederen en kloosterlocaties in HisGIS zijn als basis gebruikt voor de locaties van de 

kloosters in Friesland en Groningen. Aanvullende informatie zoals het jaar van de stichting van het 

klooster, kloosterorde en bijzonderheden zoals verplaatsing of overgang naar een andere kloosterorde 

zijn ook in HisGIS genoemd. Zoals Erik Betten in zijn publicatie vermeldt: “Het is een onmisbaar 

hulpmiddel voor wie zich in kloosters wil verdiepen”.28  

Voor een overzicht van alle kloosters die in Friesland en Groningen hebben gestaan biedt ook de 

kloosterlijst van de Vrije Universiteit (VU) een goede bron. Deze lijst is samengesteld door professoren 

en medewerkers van de VU: prof. dr. Koen Goudriaan (inhoudelijk verantwoordelijk), drs. Ben 

Stuyvenberg (ICT), drs. Lida Ruitinga (conservator kaarten en atlassen) en Peter Vos (IT voor 

onderzoek).29 In 2008 was er maar één publicatie door M. Schoengen uit 1941-1942 waarin een 

overzicht van alle Nederlandse kloosters in de Middeleeuwen te vinden was. Echter is Schoengen 

overleden voordat hij zijn publicatie af kon maken, waarna twee andere redacteurs een poging hebben 

gedaan zijn aantekeningen uit te werken. Dit was niet helemaal goed gegaan en er was dus de behoefte 

aan een nieuwe juiste middeleeuwse kloosterlijst van Nederland. De lijst is meerdere malen vernieuwd 

 
24   Kloosters in Friesland: een inleiding. 
 

25   Crijnen 2004.  
 

26   HisGIS 2019-a. 
 

27   HisGIS 2019-b. 
 

28   Betten 2009, p. 152. 
 

29   Vrije Universiteit Amsterdam 2020-b. 

http://www.hisgis.nl/
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en in 2019 heeft de laatste herziening plaatsgevonden. Sindsdien is de definitieve kloosterlijst online 

te raadplegen.30  

Voor de verschillende kloosterorden biedt het boek van Paulina de Nijs en Hans Kroeze (red.) uit 2008 

een goede bron.31 Dit boek is onderdeel van een driedelige boekenreeks waarin de geschiedenis van 

het middeleeuwse kloosterleven geschetst wordt. Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals 

architectuur, onderwijs, spiritualiteit en het dagelijks leven van de kloosterlingen. Het eerste deel richt 

zich op de kloostergeschiedenis in het algemeen en geeft een bijdrage aan dit onderzoek door middel 

van de algemene informatie over de komst van kloosters in Noord-Nederland, de verschillende 

kloosterorden en hun kenmerken en de opheffing van kloosters als gevolg van de Reformatie Ook kan 

het boek van Kristina Krüger uit 2017 over het kloosterleven, verschillende kloosterorden en 

christelijke kunst en cultuur geraadpleegd worden.32 In combinatie met de eerdergenoemde 

publicaties over verschillende kloosterorden levert dit boek een bijdrage aan de informatie over de 

stichting en kenmerken van de kloosterorden.  

Voor informatie over de verschillende kloosters als het gaat om stichting en opheffing zijn er veel 

individuele onderzoeken naar de betreffende kloosters te raadplegen. Zo zijn er veel artikelen in 

tijdschriften waarin een onderzoek naar een klooster is uitgewerkt of zijn er verschillende 

archeologische rapporten te raadplegen. In verschillende edities van het tijdschrift Paleo-aktueel door 

het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) kan informatie worden gevonden over enkele 

middeleeuwse kloosters in Friesland en Groningen. Het tijdschrift verschijnt jaarlijks en er zijn korte, 

rijk geïllustreerde artikelen over huidige onderzoeken door de medewerkers van GIA in te vinden. Zo 

is er in de edities van 2005, 2012 en 2018 informatie te vinden over drie verschillende kloosters in 

Friesland en Groningen. Een ander tijdschrift waar informatie over een klooster gevonden kan worden 

is het Historisch Tijdschrift Friesland over de geschiedenis van Friesland. Het tijdschrift verschijnt 

zesmaal per jaar en wordt samengesteld door een redactie met kennis van geschiedenis, talen en 

cultuur.33 Een ander voorbeeld is het tijdschrift Noorderbreedte van de gelijknamige onafhankelijke 

organisatie met als doel verschillende actoren, zoals burgers en bestuurders, te inspireren tot 

ontwikkeling van het landschap, identiteit en duurzaamheid in Noord-Nederland. Dit wil de organisatie 

bereiken door het uitbrengen van hun tijdschrift waarin interviews, achtergrondartikelen, essays, 

columns, rapportages en opiniestukken over de genoemde thema’s in te vinden zijn.34 Artikelen uit 

deze tijdschriften over individuele kloosters uit dit onderzoek bieden een bijdrage door informatie over 

de stichting en opheffing van het betreffende klooster te leveren. Ditzelfde geldt voor archeologische 

rapporten waarin onderzoek gedaan is naar de voormalige kloosterplaatsen. Hierin wordt vaak ook 

informatie gegeven over de stichting en opheffing van de kloosters wat als informatiebron gebruikt 

kan worden voor dit onderzoek.  

Ten slotte bieden kloosterkronieken een bron voor dit onderzoek. Een kroniek is een boek of document 

waarin de voornaamste gebeurtenissen en feiten in chronologische volgorde vermeld worden. 

Kronieken kunnen onder andere over individuele mensen, families, steden en gebouwen geschreven 

zijn.35 Kloosterkronieken zijn vaak door monniken of nonnen van het betreffende klooster geschreven. 

Bekend is de kloosterkroniek van Wittewierum uit de dertiende eeuw door Emo en Menko. Emo was 

 
30   Vrije Universiteit Amsterdam 2020-a. 
 

31   De Middeleeuwse kloostergeschiedenis van Nederland: Deel I, Kloosterleven in Nederland. 
 

32   Kloosters en kloosterorden: 2000 jaar christelijke kunst en cultuur. 
 

33   Koninklijk Fries Genootschap 2021.  
 

34   Van Leeuwen z.d.  
35   Van Dale 2022.  
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een geleerde abt van het klooster in Wittewierum die gebeurtenissen binnen en buiten zijn klooster 

opschreef in een kroniek. Na zijn dood is zijn opvolger Menko hiermee verdergegaan. Er wordt niet 

alleen het klooster in Wittewierum genoemd, maar er worden ook enkele andere kloosters in provincie 

Groningen genoemd.36 Sibrandus Leo heeft in de zestiende eeuw voor de kloosters in Lidlum en Hallum 

een kloosterkroniek geschreven.37 De kloosterkronieken bieden informatie uit de middeleeuwen over 

bijvoorbeeld de stichting, verandering in abt en bijzondere gebeurtenissen van een klooster en zijn 

voor verschillende onderzoeken als bron gebruikt. Dit biedt een bijdrage aan dit onderzoek als het 

bijvoorbeeld gaat om stichting van een klooster, overgang naar een andere orde en opheffing.  

Uit verschillende publicaties kan dus informatie worden gehaald over de vestiging en de opheffing van 

kloosters in de huidige provincies Friesland en Groningen. Ook waar ze precies gelegen hebben, wat 

er wellicht nog van over is en aan welke kloosterorde ze toebehoorden. Maar er is nog geen onderzoek 

gedaan naar de locatiekeuzefactoren die een rol hebben gespeeld bij de vestiging van de kloosters in 

Noord-Nederland.   

Fysisch-geografisch onderzoek en het cultuurlandschap 
Met fysisch-geografisch onderzoek worden de natuurlijke processen bedoeld die het landschap 

vormen en hebben gevormd. Het cultuurlandschap bestaat uit de invloed van de mens op het 

landschap en hoe dit is terug te zien, bijvoorbeeld terpen en wierden en dijken. Natuurlijke processen 

en menselijke invloeden hebben het landschap gevormd zoals het er vandaag de dag uitziet. Deze 

informatie is van belang voor de vestigingslocatiekeuzes van de kloosters: op welke ondergrond zijn ze 

gevestigd? En heeft dit een rol gespeeld in de ouderdom van kloosters? Hebben hoogteverschillen een 

rol gespeeld en is hierin een trend te onderscheiden? Voor informatie over fysisch-geografische 

gegevens en het ontstaan van het landschap kan wederom de publicatie door de Vereniging van 

Terponderzoek over de ontwikkeling van het kustgebied van Noord-Nederland uit 2016 geraadpleegd 

worden.38 Hierin is een hoofdstuk geschreven door Jeroen Wiersma (wetenschappelijk medewerker 

Rijksuniversiteit Groningen, vakgebied landschapsgeschiedenis)39 en Annet Nieuwhof 

(onderzoeker/docent Rijksuniversiteit Groningen, vakgebied pre- en protohistorie)40 over het ontstaan 

van het terpen- en wierdenlandschap. Deze publicatie geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van 

het landschap en relatie tot de menselijke bewoning staat hierin centraal. Daarnaast kan een boek uit 

2010 van Barends et al. geraadpleegd worden. In deze publicatie wordt het landschap dat is gevormd 

onder invloed van de mens in ‘samenwerking’ met natuurlijke processen besproken.41 Het tweede 

hoofdstuk is door archeoloog en fysische en historisch geograaf Louwrens Hacquebord (werkzaam 

geweest bij Rijksuniversiteit Groningen en Groningen Instituut voor Archeologie) geschreven over het 

Noordelijke zeekleilandschap. Ook het zesde hoofdstuk uit het boek kan worden geraadpleegd voor 

dit onderzoek, dit hoofdstuk gaat over het turfwinningslandschap, geschreven door onderwijsgeograaf 

en historisch geograaf T. Stol (docent aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer op 

Scholengemeenschap Lelystad en ROC Flevoland).42 Beide boeken bieden een uitleg over het ontstaan 

van het Noord-Nederlandse natuurlijke landschap en het gebruik van en de invloed op dit landschap 

door de mens. Deze publicaties bieden een bijdrage aan dit onderzoek door informatie over hoe het 

landschap tot stand is gekomen te geven, waardoor onderzocht kan worden of fysisch-geografische 

 
36   Damen 1972, p. 12.; Van der Laan, Braakman & Collette 2021. 
 

37   Lambooij 2008. 
 

38   Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. 
 

39   Het Groninger Landschap z.d. 
 

40   Rijksuniversiteit Groningen 2022-a. 
 

41   Het Nederlandse landschap: een historisch-geografische benadering. 
42   Barends et al. 2010, p. 207. 
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processen een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuzefactoren van klooster in Friesland en Groningen 

tijdens de middeleeuwen.  

Voor het ontstaan van het landschap door een combinatie van natuurlijke processen en menselijke 

invloeden kan ook de website van het Kenniscentrum Landschap van Rijksuniversiteit Groningen 

geraadpleegd worden.43 Op de website wordt informatie over de opbouw en het ontstaan van het 

landschap van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gegeven. De provincies zijn opgedeeld 

in deelgebieden met elk haar eigen kenmerkende onderdelen, zoals het centrale Woldgebied in 

Groningen (laaggelegen zeekleigebied), Fivelingo in Groningen (oud zeekleigebied), Westergo in 

Friesland (oorspronkelijke kern van Friesland) en de Noordelijke Friese Wouden in Friesland 

(zandgronden met coulissenlandschap). Van elk van de deelgebieden wordt onder andere de 

landschapsopbouw en landschapsgeschiedenis behandeld, wat een bijdrage levert aan dit onderzoek 

als het gaat om het ontstaan van het landschap. 

Ten slotte is de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA 2.0) te raadplegen. Hierin staan de 

belangrijkste onderzoeksvragen binnen het vakgebied van archeologie, onderverdeeld in 23 thema’s.  

In de eerste versie van de onderzoeksagenda zijn de onderzoeksvragen te vinden, dit zijn brede vragen 

die door middel van archeologisch onderzoek beantwoord zijn of worden. In de tweede versie van de 

onderzoeksagenda worden de vragen zo compleet mogelijk beantwoord. Terwijl enkele vraagstukken 

beantwoord worden, komen er ook weer nieuwe vragen naar boven die nog niet beantwoord zijn. 

Jaarlijks wordt de onderzoeksagenda geactualiseerd en aangevuld met nieuwe vraagstukken en wordt 

nieuwe informatie uit opgravingen en onderzoeken toegevoegd.44 Hoofdstuk 12 van de nationale 

onderzoeksagenda is geschreven door Jos Bazelmans (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), Henny 

Groenendijk (Provincie Groningen en RUG/GIA), Gilles de Langen (Provincie Fryslân), Johan Nicolay 

(RUG/GIA) en Annet Nieuwhof (RUG/GIA) en gaat over Noord-Nederland tijdens de prehistorie en 

protohistorie.45 Er worden resultaten van meer dan 150 jaar onderzoek gepresenteerd en er worden 

nog onbeantwoorde vraagstukken aangereikt voor toekomstig onderzoek. De resultaten van meer dan 

150 jaar onderzoek geven inzicht in het ontstaan van het landschap en de invloed en rol van de mens 

hierin en biedt daarom een goede bijdrage aan dit onderzoek.  

De genoemde publicaties die het ontstaan van het landschap beschrijven, bevatten allemaal zowel de 

natuurlijke processen als de menselijke invloeden. Dit komt omdat het (Noord-)Nederlandse landschap 

gevormd is door een interactie van mens en natuur.  

De informatie uit de publicaties wordt ondersteund door kaarten die in ArcMap te vinden zijn. ArcMap 

is onderdeel van ArcGIS (Geografische Informatiesystemen), een programma waarin (geo)ruimtelijke 

gegevens bekeken, bewerkt en geanalyseerd kunnen worden. Dit kan vervolgens geëxporteerd 

worden naar kaarten. Het programma heeft toegang tot onder andere de bodemkaart,  

geomorfologische kaart, hoogtekaart (AHN), historische kaarten en luchtfoto’s (huidige situatie).  

Samen met de informatie over de ontstaansgeschiedenis van Noord-Nederland, kunnen de gegevens 

in ArcMap gebruikt worden om weer te geven hoe het landschap gevormd is en om te analyseren in 

hoeverre de fysisch-geografische factoren als locatiekeuzefactoren hebben gediend.  

 
43   http://landschapsgeschiedenis.nl/.  
 

44   Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed z.d. 
 

45   De late prehistorie en protohistorie van Holoceen Noord-Nederland: Nationale onderzoeksagenda 
      archeologie, hoofdstuk 12. 

http://landschapsgeschiedenis.nl/
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Bestuurlijke geschiedenis 
Voor de opheffing van de kloosters is het van belang de bestuurlijke geschiedenis van beide provincies 

naar voren te halen. Wat gebeurde er bijvoorbeeld na de opheffing met de kloostergoederen en is 

hierin onderscheid te maken tussen de twee provincies. Er zijn alleen geen publicaties over bestuurlijke 

geschiedenis van beide provincies, er zullen hiervoor publicaties geraadpleegd moeten worden die zich 

op meerdere onderwerpen richten en dan de bestuurlijke geschiedenis hieruit halen. Voor Groningen 

kan het eerste boek uit de driedelige boekenreeks van H. Feenstra, M.G.J. Duijvendak, M. Hillenga en 

C.G. Santing uit 2008 over de geschiedenis van Groningen van de prehistorie tot de middeleeuwen 

geraadpleegd worden.46 Thema’s die in het boek behandeld worden zijn onder andere landschap, 

tegenstelling van de stad en Ommeland, culturele bloei en politiek en bestuur. Zo levert deze publicatie 

een bijdrage aan de bestuurlijke geschiedenis van provincie Groningen.  

Voor de bestuurlijke geschiedenis van Friesland kunnen verschillende publicaties worden 

geraadpleegd. Ten eerste kan het boek van D. Kooistra, E. Betten en P.A. de Vries (red.) uit 2008 

geraadpleegd worden.47 In dit boek zijn door verschillende historici in totaal vijftig verhalen geschreven 

over de geschiedenis in Friesland. Hierbij wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de vorming van het 

(natuurlijke) landschap, Friesland in de Romeinse tijd en het opwerpen van terpen en dijken. Maar er 

zijn ook verhalen geschreven over specifiekere onderwerpen, zoals de universiteit van Franeker en het 

Planetarium. Daarnaast wordt de komst van het christendom en kloosters ook behandeld, evenals de 

opheffing van deze kloosters en de bestuurlijke gesteldheid in die tijd. Daarom biedt deze publicatie 

een goede bijdrage aan dit onderzoek. Een andere publicatie die geraadpleegd kan worden is een 

artikel van Hans Mol  in Signum uit 2004, over de kloostergoederen na de Reformatie. Hierbij wordt 

ook globaal de bestuurlijke situatie in die tijd behandeld.48  

1.3 Theoretisch kader 
Kloosters hebben een belangrijk deel uitgemaakt van het Friese en Groningse landschap. 

Kloosterlingen gebruikten het landschap voor het verbouwen van voedsel en winnen van grondstoffen 

zoals klei (baksteenfabricage) en beïnvloedden het landschap op bijvoorbeeld het gebied van 

waterstaat en veenontginning. Anderzijds hebben deze activiteiten ervoor gezorgd dat het landschap 

veranderde en sommige activiteiten niet meer mogelijk waren of het landschap niet meer geschikt was 

om te wonen. Zo daalde het maaiveld als gevolg van veenontginning, waardoor het uiteindelijk 

onbewoonbaar werd. Ook zorgden de dijken ervoor dat het landschap niet meer overstroomde bij 

vloed (behalve bij een dijkdoorbraak) en werd er niet telkens een nieuwe laag vruchtbare klei afgezet 

(zie paragraaf 2.2). Door de jaren heen zijn locatiekeuzetheorieën ontwikkeld om de locatiekeuze en 

verspreiding van bijvoorbeeld nederzettingen te verklaren. Hoewel er geen locatiekeuzetheorie voor 

kloosters is ontwikkeld, zullen er in deze paragraaf relevantie locatietheorieën voor dit onderzoek 

behandeld worden. Deze theorieën zullen gebruikt worden als inspiratie bij de analyse voor 

locatiekeuzefactoren voor middeleeuwse kloosters in Noord-Nederland.   

Locatiekeuze voor historische buitenplaatsen 
In 2015 is er in opdracht van de Nederlandse Kastelenstichting bij Wijk bij Duustede een onderzoek 

uitgevoerd naar de locatiekeuze voor historische buitenplaatsen uit de zeventiende tot en met de 

negentiende eeuw. Historische buitenplaatsen zijn grote buitenhuizen met bijbehorende tuinen voor 

de stedelijke elite om in de zomer de drukke en vervuilde stad te ontvluchten. Bij de locatiekeuze van 

 
46   Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen.  
 

47   Friesland verleden: De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.  
 

48   De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie.    



Pagina 11 van 111 

buitenplaatsen hebben verschillende aspecten een rol gespeeld. De factoren die uit het onderzoek 

naar voren zijn gekomen worden in deze paragraaf opgesomd.  

Locatiefactoren historische buitenplaatsen  

Ten eerste zijn er algemene factoren die een rol speelden in de locatiekeuze voor buitenplaatsen. Deze 

zijn nauw verbonden met de landschappelijke locatiefactoren. Als eerste was bereikbaarheid 

belangrijk. De buitenplaats moest voor de eigenaar namelijk te bereiken zijn vanuit de stad. Ook was 

economie een belangrijk onderdeel van de locatiekeuze. Vanaf veel buitenplaatsen vonden namelijk 

ook agrarische of industriële activiteiten plaats, zoals zandwinning, houtproductie en veeteelt. Ook 

speelde grondbezit een belangrijke rol uit financiële en praktische overwegingen. De elite koos vaak 

boerderijen, plaatsen waar nijverheid werd uitgevoerd en kastelen als basis voor het bouwen van een 

buitenhuis, omdat zij hier vaak al grondbezit hadden. Daarnaast speelden sociale factoren ook een rol 

in de locatiekeuze van buitenplaatsen. Het hebben van een sociaal netwerk en bevriende rijke families 

was erg belangrijk. Vaak waren rijke families sociaal en financieel met elkaar verbonden door middel 

van huwelijken, waardoor een buitenplaats in de buurt van vrienden en familie een bepaalde locatie 

extra aantrekkelijker maakte.49  

Als het om landschappelijke locatiefactoren gaat speelt de stijl van de buitenplaats ook een rol, er zijn 

geometrische stijlen en landschapsstijlen. Onder de geometrische stijl vallen alle stijlen die populair 

waren tot 1760, zoals de renaissancestijl, classicisme en rococo. Deze stijlen worden geometrische 

stijlen genoemd omdat ze allemaal geometrische vormen als basis hebben, bijvoorbeeld   

rechthoekige-, vierkante- en ronde vormen. De landschapsstijlen zijn de ontwerpstijlen die populair 

waren vanaf 1760. In deze stijl verdwijnen de rechte vormen en wordt de nadruk gelegd op een 

natuurlijke uitstraling. In deze stijl wordt het (geïdealiseerde) natuurlijke landschap nagebootst, met 

slingerende lanen, vijvers, kronkelpaadjes, heuvels en dalen in combinatie met nagebootste structuren 

zoals tempels, tuinhuisjes, beelden, en mooie bruggen.50 

Voor de buitenplaatsen in een geometrische stijl (ca. 1600 tot 1760) waren vier landschappelijke 

locatiefactoren van belang. Ten eerste was de aanwezigheid van stromend water of een waterweg een 

belangrijke factor. Zo was de buitenplaats vanuit de stad te bereiken en kon het gebouw vanaf het 

water gezien worden, wat de maatschappelijke status vergrootte. De tweede locatiefactor was de 

ligging op een overgangszone van zand naar klei of veen. Dit waren vaak plekken waar economische 

activiteiten plaats konden vinden, zoals veenontginning, zandwinning en kleiwinning. De derde 

locatiefactor was vruchtbare grond. Dit had ook economische voordelen, zoals het verbouwen van 

voedsel in een boomgaard of moestuin. De vierde en laatste landschappelijke locatiefactor in de 

geometrische stijl was vooral toepasselijk voor Noord- en West-Nederland en ging over de 

aanwezigheid van reliëf. Hierbij ging de voorkeur uit naar de hoger gelegen delen in het vlakke 

landschap of een buitenplaats aan de voet van een heuvel. Omdat deze locatiefactor vooral een rol 

speelde in de lagere delen van Nederland, kon het vanuit praktische redenen belangrijk zijn om beter 

beschermd te zijn tegen hoge grondwaterstanden dan in de lagergelegen delen van het landschap. De 

landschappelijke locatiefactoren in deze periode waren vooral gericht op praktische redenen en 

hadden een economisch motief.51  

Voor de buitenplaatsen in een landschapsstijl (vanaf ca. 1760-1900) waren ook vier landschappelijke 

locatiefactoren van belang. Deze factoren komen grotendeels overeen met die van de geometrische 

 
49   Koppert 2015, p. 22 en 24-25. 
 

50   Baas, Burm, Ligtendag & Vreugdenhil 2001, p. 45-48. 
51   Koppert 2015, p. 36-37, 50 en 60. 
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stijl, maar kennen een gevoelsmatig en esthetisch motief. Zo was de aanwezigheid van natuurlijk 

stromend water van belang om vijvers te kunnen realiseren. Een buitenplaats bouwen op een 

overgangszone van zand naar veen of klei had wel een meer economisch motief. Zo kon de 

buitenplaats op de hogere gelegen zandgronden geplaatst worden en een boerderij met weilanden 

bijvoorbeeld op de aangelegen kleigrond. De derde locatiefactor in deze stijl is de aanwezigheid van 

reliëf. Hoogteverschillen zijn een belangrijk onderdeel van de landschapsstijl; ze zorgen voor 

natuurlijke zichtlijnen. De laatste locatiefactor voor buitenplaatsen in de landschapsstijl komt niet 

overeen met de locatiefactor van de geometrische stijl en gaat om een afwisselend landschap. Hoewel 

niet helemaal duidelijk wordt genoemd wat er met een afwisselend landschap wordt bedoeld, zou een 

afwisselend landschap de ideale omgeving voor de landschapsstijl zijn. Het zou bijdragen aan het 

romantische beeld dat een belangrijk onderdeel is in deze stijl. Waarschijnlijk hangt deze locatiefactor 

samen met de eerdergenoemde locatiefactor over de aanwezigheid van een overgangszone waarbij 

ook een afwisseling in natuur hoort.52  

Toepassing voor locatiefactoren van middeleeuwse kloosters 

Hoewel de historische buitenplaatsen uit een latere periode komen dan kloosters kunnen er wel 

enkele locatiefactoren overeenkomen, al dan niet met een ander motief. Dit is bijvoorbeeld ook waar 

te nemen tussen de buitenplaatsen in geometrische en landschapsstijl. De verschillende stijlen hebben 

elk vier landschappelijke locatiefactoren, waarvan drie met elkaar overeenkomen. Maar de 

overeenkomende factoren hebben bij beide stijlen een ander motief als locatiefactor. Daarom zullen 

de genoemde locatiefactoren voor historische buitenplaatsen meegenomen worden in de analyse om 

te kijken of de aspecten ook als locatiefactoren voor middeleeuwse kloosters gelden en welk motief 

hier dan (waarschijnlijk) achter zit.  

Economisch-geografische locatietheorieën 

Als het om locatietheorieën gaat komen er vooral theorieën naar voren die zich richten op de 

locatiekeuze van economische activiteiten. Hierbij gaat het om de beste locatie voor een bedrijf om 

zich te vestigen.  

(Neo)klassieke locatietheorieën 

De eerste locatietheorieën zijn ontstaan in het begin van de twintigste eeuw en zijn ontwikkeld door 

Alfred Weber en Von Thünen. Zij zijn de grondleggers van de klassieke locatietheorieën, waarbij Weber 

zich richt op industriële bedrijven en von Thünen op de landbouw. Beide theorieën richten zich op het 

minimaliseren van de kosten en er wordt een ideale situatie voorgesteld. Er wordt gericht op het effect 

van de afstand naar de afzetmarkt en daarmee de transportkosten om grondgebruikspatronen en 

grondprijzen te verklaren. Omdat deze theorieën zich dus vooral richten op economisch aspecten, zijn 

deze niet primair van belang voor dit onderzoek.53  

Ditzelfde geldt voor de neoklassieke locatietheorieën, deze theorieën zijn uitbreidingen van de 

klassieke locatietheorieën. Ze verschillen van de klassieke locatietheorieën op het gebied van 

(aandacht voor) marktwerking, winstmaximalisering en kostenminimalisering, interne 

schaalvoordelen en er is aandacht voor meerdere marktvormen. Net als bij de klassieke 

locatietheorieën wordt er in de neoklassieke locatietheorieën vanuit gegaan dat er sprake is van een 

ideale en onrealistische situatie, waardoor ze moeilijk zijn toe te passen in de praktijk. Zo wordt er 

uitgegaan van één (geïsoleerd) bedrijf op één locatie (dus geen concurrentie) en zijn transportkosten 

overheersend als locatiefactor. Daarnaast richten ook deze theorieën zich te veel op economische 

 
52   Koppert 2015, p. 38-39 en 61. 
 

53   Rietveld & Koomen 2004, p. 11; Wiersma 2015, p. 16.  
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aspecten om bruikbaar te zijn voor dit onderzoek, maar uit de theorieën kan wel meegenomen worden 

dat er altijd meerdere (landschappelijke/ ruimtelijke) factoren meespelen in de keuze van een 

vestigingslocaties. De keuze voor een vestigingslocatie komt voort uit een combinatie van 

verschillende factoren.54  

Locatiekeuze Noord-Brabant  
In 2012 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de opdracht gekregen van de Staatssecretaris 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen enkele projecten uit te voeren om de kennis van 

verschillende archeologische onderwerpen uit te breiden. Dit moet ertoe leiden dat er een betere 

belangenafweging gemaakt kon worden binnen de archeologische monumentenzorg (AMZ). Zo werd 

uit een evaluatie van Wet en het Besluit op de AMZ duidelijk dat enkele archeologische vraagstukken 

nog onbeantwoord zijn. Eén van deze onderwerpen – die het RCE heeft gekozen om uit te voeren als 

project – ging over de locatiekeuze van bewoningsplaatsen en bewoningsdynamiek in Zuid-Nederland 

tijdens de middeleeuwen en dan met name West-Brabant en Limburg.55 

Het Laarbeekmodel 

In een afstudeeronderzoek is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen de ligging van de bewoning 

tussen 700 en 1500 en natuurlandschappelijke aspecten en exploitatie van het landschap in de huidige 

gemeente Laarbeek. Hieruit is naar voren gekomen dat in de periode van 900 tot 1050 de bewoning 

te vinden is in de vruchtbare gebieden. Dit waren hoger gelegen gebieden met relatief vruchtbare 

gronden, op de drogere en vochtigere delen. In de periode 1050 tot 1250 neemt het aantal 

nederzettingen toe en blijven de nederzettingen zich concentreren in de relatief vruchtbare gebieden. 

Hoewel de meerderheid van deze nederzettingen zich in de droge gebieden bevindt, komen er ook 

nederzettingen op de rand naar natte gebieden. Deze verplaatsing is wellicht te verklaren vanuit het 

feit dat het klimaat in de eerste helft van de tiende eeuw tot het begin van de elfde eeuw droger werd 

en ontginning van de beekdalen en depressies in het landschap (de nattere delen) mogelijk en 

aantrekkelijker werd. Ook is er de mogelijkheid dat de drogere delen te droog werden door de 

verdroging van het klimaat in de genoemde periode en men genoodzaakt was de meer natte delen van 

het landschap in gebruik te nemen als akkerland. Ten slotte kan een verplaatsing naar de natte delen 

verklaard worden vanuit een verandering in de verhouding akkerbouw-veeteelt. Door een 

toenemende exploitatie in veeteelt was er meer hooi nodig, dat diende als veevoer. De lagergelegen 

gebieden dienden dan als hooiland (figuur 1.4). In dit model wordt aangenomen dat de bewoning 

plaatsvond in de economisch meest aantrekkelijke gebieden, dus bij de gronden die geëxploiteerd 

werden voor bijvoorbeeld akkerbouw en veeteelt.56 

 
54   Atzema, van Rietbergen, Lambooy & van Hoof 2012, p. 61; Wiersma 2015, p. 17-18. 
 

55   De Groot & Groenewoudt 2013, p. 3; Huijbers 2018, p. 511. 
 

56   Huijbers 2018, p. 514-518. 
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1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
Friesland en Groningen delen landschappelijke- en religieus-culturele aspecten in hun geschiedenis als 

er gekeken wordt naar bijvoorbeeld het ontstaan van het landschap, het opwerpen van terpen en 

wierden en de komst van het christendom en stichting van kloosters. Er hebben verscheidene 

onderzoeken plaatsgevonden naar deze belangrijke onderdelen van de historie van Noord-Nederland, 

maar er is nog geen onderzoek geweest waarin (landschappelijke) locatiekeuzefactoren meegenomen 

worden. Het is nog onbekend welke landschappelijke factoren een rol hebben gespeeld bij de keuze 

van de vestigingslocaties van kloosters in Friesland en Groningen in de volle middeleeuwen. Hiervoor 

zullen de genoemde landschappelijke vestigingsfactoren uit het theoretisch kader gebruikt worden: 

geomorfologie, grondsoorten en reliëf (AHN). Ook is het nog onbekend welke landschappelijke 

restanten er per klooster zijn overgebleven na de opheffing van de kloosters tijdens de Reformatie. Er 

zijn (archeologische) onderzoeken uitgevoerd naar de restanten van kloostergebouwen, maar de 

landschappelijke resten worden hier niet in meegenomen. Met landschappelijke restanten worden 

restanten bedoeld die in het landschap op of kaarten te ‘lezen’ zijn: dit zijn de elementen reliëf – voor 

de restanten van kloosterterpen en contouren van het kloosterterrein – en verwijzingen naar het 

Figuur 1.4 Het Laarbeekmodel weergegeven in grafische vorm.  
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voormalige klooster in bijvoorbeeld straatnamen. Bovendien zal er gekeken worden of er tussen de 

provincies overeenkomsten en verschillen zijn als het om gaat om locatiekeuzefactoren en restanten 

van de kloosterplaatsen. Het doel van het onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennis over de 

locatiekeuzefactoren van middeleeuwse klooster in Noord-Nederland en een overzicht van de 

overgebleven restanten van kloosterplaatsen na de opheffing ervan rond het jaar 1600.   

De centrale onderzoeksvraag die in dit onderzoek beantwoord zal worden luidt als volgt:  

Welke factoren speelden een rol bij de keuze van de vestigingsplaatsen van kloosters in Friesland en 

Groningen in de periode van circa 1100-1500, hoe verliep het proces van de opheffing van de 

kloosters in beide provincies rond 1600 en welke landschappelijke restanten zijn er overgebleven? 

De thema’s die hierin centraal staan zijn: verschillende kloosterorden in Noord-Nederland, vestiging 

en verspreiding van kloosters, de opheffing van kloosters en restanten van kloosterplaatsen. Deze 

thema’s zijn doorvertaald naar een drietal deelvragen die het mogelijk maken om de hoofdvraag te 

beantwoorden:  

1. Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze van de vestigingsplaatsen van kloosters 

in Noord-Nederland in de periode van circa 1100-1500? 

2. Hoe verliep het proces van opheffing van kloosters in Noord-Nederland rond 1600? 

3. Welke landschappelijke restanten zijn er tegenwoordig nog van de kloosterplaatsen terug te 

vinden in Noord-Nederland? 

1.5 Onderzoeksmethoden 
Er zijn verschillende bronnen en onderzoeksmethoden gebruikt om antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvraag.  

Stichting van kloosters: Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag is gebruik gemaakt van 

literatuuronderzoek, historische kaartonderzoek en GIS. Door middel van literatuuronderzoek is 

informatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, maatschappelijke ontwikkelingen en de 

komst van kloosters in beeld gebracht. Ook zijn onderzoeken naar middeleeuwse kloosterplaatsen in 

Noord-Nederland naar voren gekomen die informatie geven over de stichting van verschillende 

kloosters. Bovendien zijn er verschillende locatietheorieën naar geraadpleegd die gebruikt zijn als 

vergelijking voor de locatiekeuzefactoren voor kloosters. Door middel van het literatuuronderzoek zijn 

verschillende aspecten van achtergrondinformatie bijeengebracht om de landschappelijke 

locatiekeuzefactoren van kloosters te kunnen bepalen.  

De locatiefactoren zijn achterhaald door middel van historisch kaartonderzoek, HisGIS en GIS-

onderzoek. In HisGIS zijn de locaties van alle kloosters in Friesland en Groningen op de topografische 

kaart te vinden. Door middel van historisch kaartonderzoek op websites van Tresoar, Groningen 

Archieven, de beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Universiteit Bibliotheek 

Groningen zijn historische kaarten met de voormalige kloosterplaatsen opgezocht. Voor Friesland zijn 

er historische kaarten uit 1718 beschikbaar waarop de ligging van voormalige kloosterplaatsen worden 

aangegeven. Deze kaarten zijn rond 1670 gemaakt door cartograaf Bernardus Schotanus en in 1718 

verbeterd door François Halma, drukker van de Friese Staten. De kaarten van de tweede versie van 

Halma zijn gedigitaliseerd en op de topografische kaart van Nederland geprojecteerd. Deze historische 

kaarten zijn gebruikt voor het nauwkeuriger intekenen van de kloosterlocaties in GIS. In het 

programma GIS heb je toegang tot veel (geo)ruimtelijke gegevens en zijn de AHN, grondsoortenkaart 

en geomorfologische kaart geanalyseerd. Hieruit zijn de landschappelijke locatiekeuzefactoren van 

klooster gehaald.  
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Opheffing van kloosters: Voor informatie over de opheffing van kloosters is gebruik gemaakt van 

literatuuronderzoek. Hierdoor is in beeld gebracht welke maatschappelijke ontwikkelingen er 

plaatsvonden in (Noord-)Nederland die geleid hebben tot de opheffing van kloosters in Friesland en 

Groningen.  

Landschappelijke restanten kloosters: Voor het beantwoorden van de laatste deelvraag is gebruik 

gemaakt van historisch kaartonderzoek, GIS, literatuuronderzoek en veldbezoek. Op historische 

kaarten van Friesland van cartograaf Eekhoff uit 1853 zijn de terpen ingetekend. Door deze te 

vergelijken met de hoogtekaart in GIS zijn (verdwenen) kloosterterpen in beeld gebracht. Voor de 

restanten van Groningen zijn de AHN- en geomorfologische kaart in ArcGIS geraadpleegd. Het 

literatuuronderzoek heeft bijgedragen door aanvullende informatie te leveren over de 

landschappelijke restanten van kloosters in Friesland en Groningen.  

Ten slotte is er nog een veldbezoek geweest naar enkele kloosterplaatsen. Dit is gedaan om de 

gegevens van de hoogtekaart en het literatuuronderzoek te verifiëren. Er is gekozen om een aantal 

voormalige kloosterplaatsen te bezoeken die verschillen in de restanten van kloosterterpen en bij 

elkaar in de buurt liggen. De kloosters Mariëngaarde (Hallum), Nazareth (Hallum), Klaarkamp 

(Rinsumageest), Weerd (Morra) en Foswerd (Ferwerd) zijn bezocht.   
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2. Ontstaan en ontwikkeling van het Noord-Nederlandse landschap 

en bewoningsgeschiedenis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Terp Ezinge. 

 

 

 

 

Figuur 2.2: Veenontginningen bij Veendam. 
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2.1 Inleiding 
De vorming van het Noord-Nederlandse landschap heeft plaatsgevonden onder invloed van natuurlijke 

processen en menselijk handelen; dit komt samen in paleogeografische kaarten.57 Om de 

landschappelijke ligging en locatiekeuzefactoren van de kloosters in de provincies Friesland en 

Groningen te kunnen begrijpen worden in dit inleidende hoofdstuk het ontstaan en de ontwikkeling 

van het Noord-Nederlandse landschap en de bewoningsgeschiedenis in kaart gebracht.  

2.2 Het fysisch-geografische landschap 
 

Stijging en daling van de zeespiegel: ontwikkeling van het kustgebied 

Het huidige kustgebied van Noord-Nederland bestaat uit het zogenoemde terpen- en 

wierdenlandschap waarbij de zee een belangrijke rol heeft gespeeld. Voor de bedijking stond het 

kustgebied onder invloed van het dynamische proces van de zee en door de afwisseling van glacialen 

en interglacialen veranderde de zeespiegel voortdurend. Tijdens de koudere perioden was een groot 

deel van het water opgeslagen in ijspakketten en lag de zeespiegel veel lager dan in de warmere 

perioden. Tijdens de een na laatste ijstijd (het Saalien) werd – net als in Drenthe – een groot pakket 

keileem uitgesmeerd over de provincies dat door een schuivend ijspakket vanuit Scandinavië 

meegevoerd werd. Keileem bestaat uit een combinatie van zand, klei, leem en keien. Na het Saalien 

kwam er een warmere periode, het Eemien, waardoor het landijs begon te smelten. Er ontstonden 

diepe smeltwatergeulen die tegenwoordig nog als rivieren in het landschap liggen, zoals de Hunze, de 

Boorne en de Fivel. Na deze 20.000 jaar durende warmere periode brak de laatste ijstijd aan, het 

Weichselien. De zeespiegel daalde opnieuw omdat het water werd opgeslagen in ijskappen. Ditmaal 

bereikten de ijskappen Nederland niet, maar er was wel sprake van een koud klimaat en een 

toendralandschap. Dit betekent dat het klimaat te koud was voor bomen en struiken om te groeien en 

het kale gebied begroeiing van grassen, mossen en dwergstruiken kende. In de laatste periode van het 

Weichselien was het zo koud dat de grond permanent bevroren was en er helemaal niets meer groeide. 

Windstormen namen vanuit de drooggelegen Noordzeebodem zanddeeltjes mee en spreidde dit uit 

over het huidige Nederland. Zo is er onder de kleilaag van het kustgebied keileem en (dek)zand te 

vinden.58  

Ongeveer 11.700 jaar geleden kwam er een einde aan de laatste ijstijd en startte het interglaciaal het 

Holoceen, waar we tegenwoordig nog in leven. Door het opwarmen van de aarde tijdens het Holoceen 

smolt het ijs uit de laatste ijstijd en was er sprake van een snelle stijging van de zeespiegel. Daarnaast 

was het klimaat weer warm genoeg voor het groeien van grassen, planten, struiken en bomen en 

veranderde de toendravegetatie in bos. Na enige tijd nam de stijging van de zeespiegel door smelten 

van de ijskappen af en kon sedimentatie – het bezinken en ophopen van sedimenten – plaatsvinden.59  

Ondanks dat de zeespiegelstijging als gevolg van smeltwater enorm was afgenomen, was er ook nog 

sprake van relatieve zeespiegelstijging (die tegenwoordig nog steeds voortduurt). Een belangrijke 

sturing hiervan is postglaciale isostatic rebound. Door het gewicht van enorme ijskappen in 

Scandinavië tijdens het Weichselien daalde het land, gebieden daaromheen die niet met landijs bedekt 

waren kwamen tegelijkertijd omhoog. Door het smelten van dit ijs is er nu sprake van een omkering: 

onder andere Nederland daalt terwijl in Scandinavië het land omhoog veert. Door de relatieve 

zeespiegelstijging verplaatste de kustlijn zich landinwaarts. De relatieve zeespiegelstijging kon rond 

5000 voor Chr. de sedimentaanvoer niet meer overheersen en er kwam een einde aan de 

 
57   Feenstra 1993, p. 230. 
 

58   Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 11. 
      

59   Bazelmans, Groenendijk, de Langen, Nicolay & Nieuwhof 2009, p. 22; Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 11. 



Pagina 19 van 111 

landinwaartse verplaatsing van de kustlijn. Door sedimentatie ontstonden er zandplaten die tijdens 

hoogwater droog bleven liggen en pioniersvegetatie (voornamelijk zeekraal) kon gaan groeien. Deze 

vegetatie hield slib vast, waardoor kwelders werden gevormd die steeds hoger werden en zich 

zeewaarts uitbreidden.60 Tijdens overstromingen vanuit de zee werden klei- en zanddeeltjes 

meegenomen door het water. De grovere zanddeeltjes waren de zwaarste sedimenten en zonken eerst 

naar de bodem, terwijl de lichtere kleideeltjes verder landinwaarts werden meegenomen en afgezet. 

Door een ophoping van zand – en klei – ontstonden er hoger gelegen zandige wallen die kwelderwallen 

worden genoemd. Kwelderwallen blijven bij vloed droog en overstromen alleen nog maar bij storm of 

hevige vloeden. Het proces van kwelderwalvorming werd meermaals herhaald waardoor verschillende 

kwelderwallen parallel aan elkaar kwamen te liggen met daartussen lagergelegen kleigebieden; de 

kwelders. De oudste kwelderwallen liggen het meest landinwaarts. Voor de bedijking lagen kwelders 

bij eb droog en bij vloed onder water.61 

Ontwikkeling van de veengronden 

Naast het klei-kustgebied heeft het binnenland van Friesland en Groningen andere fysisch-

geografische kenmerken. Met het opwarmen van het klimaat tijdens het Holoceen, steeg niet alleen 

de zeespiegel maar ook de grondwaterspiegel en trad vernatting op. Deze natte omstandigheden 

boden een goed klimaat voor de vorming van veen en door de zeespiegelstijging trad steeds verder 

landinwaarts veenvorming op (figuur 2.3). In de figuur is te zien dat het bruine veenoppervlak 

toeneemt, wat ten koste van de zandgronden en kleigronden gaat. Af en toe werd het veen overspoeld 

met zeewater en werd er een laagje klei op afgezet (klei-op-veen).62 Er was sprake van een uitgestrekte 

veenwildernis met verschillende riviertjes die water afvoerden richting de kwelders in het 

kustgebied.63  

2.3 Het cultuurlandschap 
 
Eerste bewoning in het kustgebied 

Hoewel het gebied waarschijnlijk een tijdelijke woonplaats heeft geboden aan jagers en verzamelaars 

in de prehistorie en misschien is gebruikt voor het beweiden van vee in een later stadium, vond de 

eerste bewoning in het kustgebied plaats rond 700 voor Chr. De eerste nederzettingen in het 

kustgebied van Noord-Nederland begonnen op het natuurlijke maaiveld, waarbij gekeken werd naar 

de hoger gelegen gebieden in het microreliëf van het landschap. De hoogste delen boden nog niet 

genoeg bescherming tegen hoge waterstanden en men ging over op het opwerpen van terpen en 

wierden. Hiervoor werden wederom de hoger gelegen delen in het landschap gebruikt, de plaatsen 

die minder dan 50 dagen per jaar overstroomden (figuur 2.4). De terpen en wierden zelf boden 

schuilplaatsen bij buitengewone hoge waterstanden en waren de basis waarvandaan het landschap 

geëxploiteerd werd, zoals het beweiden van vee en verbouwen van voedsel.64 De kolonisatie van het 

gebied gebeurde niet in één keer maar in fasen. Als er weer een nieuwe kwelderrug hoog genoeg was 

opgeslibd, konden daar nieuwe nederzettingen worden gebouwd. Op deze manier nam de bevolking 

in de loop van de tijd in het kustgebied van Noord-Nederland toe.65 

 
60   Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 12-14. 
 

61   Bazelmans et al. 2009, p. 22. 
 

62   Bazelmans et al. 2009, p. 27; Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 12.  
 

63   Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 17. 
 

64   Schepers & Borsje 2021, p. 337-338. 
 

65   Betten, de Vries & Kooistra 2008, p. 26. 
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Figuur 2.3 Paleogeografische ontwikkeling Friesland en Groningen (rood omlijnd) 2750 v.Chr. en 1500 v.Chr.  
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Bewoning in het veengebied 

Door het ontginnen van de veenrandzone door de bewoning vanuit het hoger gelegen omliggende 

gebieden werd de veenrandzone in de prehistorie al beperkt gebruikt. Door het afwateren van de 

veengebieden, oxideerde het veen en klonk het in. Er trad bodemdaling op wat werd versterkt door 

het ploegen van de grond, waardoor zuurstof de bodem in kon dringen. De bodemdaling van 

veengronden in gebieden die aan kwelders grensden zorgde ervoor dat de invloed van de zee toenam 

en erosie op kon treden. Zo ontstond in Friesland een zeearm (de Middelzee) die ver het binnenland 

indrong en tussen Friesland en Groningen ontstond de Lauwerszee (figuur 2.5). In de figuur is te zien 

dat het areaal aan bruine veengebieden afneemt, ten gunste van de wadden en slikken, kwelders en 

kwelderwallen. Hoewel er een tijdje gestopt werd met het ontginnen van de veengronden, werd dit in 

de vroege middeleeuwen (7e – 8e eeuw) opnieuw ‘ontdekt’ en werd er weer begonnen met het 

ontginnen van de veenrandzone.66  

De ontginningen van de veengebieden vonden eerst op kleine schaal plaats, op initiatief van 

individuele boeren, al dan niet verenigd in een gemeenschap. Langzamerhand werden er stukken veen 

ontgonnen en in gebruik genomen. In de loop van de twaalfde eeuw werden de veenontginningen 

grootschaliger opgezet. Natuurlijke waterlopen in het landschap vormden de basis waarvandaan het 

veen werd geëxploiteerd, zoals de Hunze en de Fivel in Groningen en de Lauwers en de Oude Ried in 

Friesland.67 In het algemeen werd de ontginning opgedeeld in lange, (min of meer) evenwijdige stroken 

met elk een eigen boerderij. Elke strook kende zowel weiland, als lage hooilanden en op de hogere 

delen bouwland. De stroken werden gescheiden door middel van gegraven rivierstroompjes, die de 

ontwatering en ontginning van het veen mogelijk maakten. De bodemdaling als gevolg van de 

veenontginning werd vaak zo extreem dat bewoning en akkerbouw niet meer mogelijk was. De 

nederzetting werd dan verderop verplaatst naar het nog hoger gelegen, onontgonnen veen, verder 

van de ontginningsbasis af. Daar werd het proces van veenontginning herhaald. Het oude ingeklonken  

  

 
66   Bazelmans et al. 2009, p. 14-15; Wiersma & Nieuwhof 2018, p. 23-24. 
 

67   Noomen 2008-b, p. 68; Duijvendak, Feenstra, Hillenga & Santing 2008, p. 138.  

Figuur 2.4 Huidige en voormalige terpen op kwelderwallen in zuidwest Friesland.  
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Figuur 2.5 Paleogeografische ontwikkeling Friesland en Groningen (rood omlijnd) 500 v.Chr. en 800 n.Chr.  
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land diende als hooiland en het nieuwe 

ontgonnen veengebied werd in gebruik 

genomen als akkerland. Het proces van 

verschuiving van bewoning/nederzetting en 

akkerland kan verschillende keren herhaald zijn 

vanwege wateroverlast (figuur 2.6).68  

Inpoldering van het landschap 

Voor de jaartelling werden de eerste dijken al 

opgeworpen. Dit waren dijken van ongeveer 

anderhalve meter hoog en moesten het 

akkerland beschermen tegen hogere 

waterstanden. Een lange tijd werden dijken niet 

meer gebruikt om land te beschermen en pas 

vanaf 950 werden er in Noord-Nederland weer 

dijken aangelegd tegen bescherming van het 

water. Door de toenemende bevolkingsaantallen 

was er meer grond nodig om te kunnen wonen 

en om akkerbouwproducten te kunnen 

verbouwen; de terpen- en wierden werden te 

klein om als woon- en werkplaats te fungeren. 

Daarnaast kwamen er ook steeds meer 

stormvloeden die voor meer overstromingen van 

het zoute zeewater zorgden en het zoete 

binnenwater naar andere locaties leidde. Door 

het aanleggen van binnendijken werden 

overstromingen in het voor- en najaar tegengegaan en kon het land intensiever worden gebruikt. 

Dijkaanleg gebeurde eerst op kleine schaal door inwoners van een gebied. Er werden dijken 

opgeworpen van aarde rondom één of meerdere dorpen. Later werd het waterbeheer grootschaliger 

en professioneler aangepakt door onder andere kloosterlingen. Ondanks de aanwezigheid van dijken, 

brak het zeewater er soms nog door tijdens hevige stormvloeden en overstroomde het land. Daarom 

waren terpen en wierden ook nog steeds in gebruik na het bouwen van dijken. Deze ophogingen 

dienden nog steeds als bescherming tegen het water tijdens dijkdoorbraken. Terpen en wierden en 

dijken werden in samenwerking gebruikt als waterbeheer in Noord-Nederland.69  

Uiteindelijk hebben natuurlijke processen en menselijke handelingen, zoals veenontginningen en 

dijkbouw, het huidige landschap gevormd. In figuur 2.7 en figuur 2.8 is de ontwikkeling van de 

toenemende invloed van de mens te herkennen. Hierop is te zien dat rond 1500 het grootste gedeelte 

van Friesland en Groningen omdijkt is en dat gaandeweg de eeuwen de grootte van de veengebieden 

afnamen door veenontginningen. In de tweede helft van de zestiende eeuw en de eerste helft van de 

zeventiende eeuw nam de vraag naar de brandstof turf enorm toe en kwamen de veengebieden in 

Noord-Nederland in aanmerking voor grootschalige vervening. Het verdwijnen van het veen zorgde 

ervoor dat de onderliggende zandgronden weer aan het aardoppervlak kwam te liggen, wat te 

herkennen is op de paleogeografische kaart.70  

 
68   Noomen 2008-b, p. 68-69. 
 

69   Betten, de Vries & Kooistra 2008, p. 63-64; Schepers & Borsje 2021, p. 343-345. 
 

70   De Vries z.d.-b, Nieuwe Tijd (1500-1800). 

Figuur 2.6 Vier verschillende bewoningsassen bij de veenontginning ten 
zuidwesten van Akkrum. 
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Figuur 2.7 Paleogeografische ontwikkeling Friesland en Groningen (rood omlijnd) 1500 n. Chr. en 1850 n. 
Chr. 
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Figuur 2.8 Paleogeografische kaart Friesland en Groningen (rood omlijnd) 2000 n.Chr.  
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3. Kloosterorden en locatiekeuzefactoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Historische kaart uit 1718 van grietenij Wymbritseradeel.  
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3.1 Inleiding 
Van de ruim 80 kloosters die ooit in Noord-Nederland hebben gestaan is van de meeste bekend aan 

welke kloosterorde ze toebehoorden. Een kloosterorde is het geheel van – meestal verschillende – 

kloostergemeenschappen die samen een regel volgen. De paus moet toestemming geven voor het 

stichten van een kloosterorde. Maar soms ging een klooster over van de ene naar een andere orde en 

ontwikkelden dubbelkloosters – een gemeenschap die bestond uit zowel monniken als nonnen – zich 

tot een religieuze gemeenschap voor alleen mannen of vrouwen.71 Het is belangrijk op te merken dat 

er een wezenlijk verschil was tussen mannenkloosters en vrouwenklooster. Vrouwenkloosters waren 

namelijk afhankelijker dan mannenkloosters. Nonnen waren voor enkele belangrijke christelijke 

activiteiten afhankelijk van mannelijke geestelijken, zoals het opdragen van de mis en het afnemen 

van biecht. Christelijke gemeenschappen voor vrouwen konden daarom nooit volledig zelfstandig 

zijn.72  

In dit hoofdstuk wordt eerst weergegeven welke verschillende kloosterorden zich in Noord-Nederland 

tijdens de middeleeuwen hebben gevestigd en welke kloosters bij de betreffende orden behoorden. 

Ook worden er verschillende kenmerken van de kloosterorden gegeven die onderbouwen waarom er 

enkele orden niet worden meegenomen in het verdere onderzoek. Vervolgens wordt er naar 

verschillende (landschappelijk) locatiefactoren gekeken die van invloed kunnen zijn geweest op de 

vestiging van de kloosters.  

3.2 Regel van Benedictus 
 

 
71   Betten 2009, p. 151; Mol 2008, p. 81; Van Moolenbroek 2008, p. 31. 
 

72   Krüger 2017, p. 258. 

Figuur 3.2 Kloosters in Friesland en Groningen die tot de orde van de benedictijnen en cisterciënzers 
behoorden. 
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Benedictijnen 
Sinds de concilies van Aken in 816-817 dienden kloosterlingen voortaan de kloosterregel van 

Benedictus na te leven. Deze kloosterregel werd voor het klooster Monte Cassino geschreven, gesticht 

in 529 door de schrijver van de regel Benedictus van Nursia (ca. 480-547). Bij benedictijnen en 

benedictinessen ligt de nadruk op het gemeenschappelijk leven, werken en bidden. Er werd in de regel 

vanuit gegaan dat kloosters over grondbezit beschikten om zichzelf te kunnen onderhouden, waar 

pachters en lekenbroeders werkten. Maar tijdens het oogsten werd er wel van de monniken verwacht 

dat ze meehielpen op het land. Nederigheid stond centraal in het leven van de benedictijnen. Deze 

kloosterorde past binnen de gedachte van de pioniers van het kloosterwezen, waarbij christelijke 

gelovigen in Syrië en Egypte zich terugtrokken in de woestijn om hun leven aan God te wijden. Door 

zelfopoffering en afstand te nemen van materiële zaken hoopten zij dichter bij God te komen.73  

Deze orde bereikte, na monastieke vernieuwingen in de regio’s Bourgondië en Lotharingen in Frankrijk 

na 1100, uiteindelijk Noord-Nederland, waar vooral dubbelkloosters gesticht werden. Tussen 1132 en 

1301 werden er 11 benedictijnen en benedictinessen kloosters gesticht in Friesland en Groningen 

(figuur 3.2) (tabel 3.1). Religieuzen die de regels van deze orde naleefden waren van goede stand en 

de leefgewoonten werden geleidelijk verzacht naar hun behoeften.74 Waar het oorspronkelijk de 

bedoeling was dat de kloosterlingen meehielpen op het land tijdens oogsten, verschoof dit meer naar 

de nadruk op bidden en administratieve werkzaamheden.75 

Tabel 3.1 Locaties en informatie benedictijnse kloosters in Noord-Nederland. 

Locatie Gender Eerste 

vermelding 

Laatste 

vermelding 

Alias Provincie 

Boornbergum M/V, later v 1200 1580 Smalle Ee Friesland 

Ferwerd M/V 1228 1580 Foswerd, Bethanië Friesland 

Hemelum V, later M Voor 1245 1580 S. Nicolaasklooster Hemelum, St. 

Odolphus 

Friesland 

Holwierde M/V, later V 1183 1594 Oldenklooster bij den Dam, Feldwerd Groningen 

Marssum M/V 1270 1270 Franjum, Poppenhuysen, Nigrum, 

Claustrum 

Friesland 

Nieuwolda M/V, later M Voor 1247 1259 Menterwolde, Campus Silvae Groningen 

Rottum M 1226 1594 Sint-Julianaklooster Groningen 

Selwerd M/V, later V 1207 1594 Syloe, Catharinaklooster Groningen 

Stavoren M/V, later M 1132 1580 Odolphusabdij Friesland 

Ten Boer M/V, later V 1301 1485 - Groningen 

Thesinge M/V, later V 1283 1594 Germania Groningen 

 

Voor de dertiende eeuw waren benedictijnse kloosters grotendeels zelfstandig, omdat er geen officieel 

kloosterverband bestond met eigen statuten en wetgevende vergadering van abten. Er ontbrak een 

centraal bestuur, waardoor benedictijnse kloosters dus vaak zelfstandig opereerden.  Vaak gingen 

nieuwe kloosters een moeder-dochterrelatie aan met een al bestaand klooster voor de inrichting van 

het kloosterleven.76 Ook werden er vanuit verschillende grote, machtige kloosters het initiatief 

genomen om elders een klooster te stichten, al dan niet om monniken en nonnen te scheiden. Het al 

 
73   Raaijmakers 2008, p. 13.  
 

74   Van Moolenbroek 2008, p. 33. 
 

75   Betten 2009, p. 33.  
 

76   Damen 1972, inleiding; Feikens & Mol 2015, p. 2. 
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bestaande klooster wordt dan het moederklooster genoemd en het nieuwe klooster het  

dochterklooster.  

Het eerste klooster van de benedictijnen in Noord-Nederland is te vinden in Stavoren (Fr) en werd in 

1132 gewijd. De Odolphusabdij in Stavoren stond er als sinds het einde van de negende eeuw, maar 

was eerst gesticht voor kanunniken door Sint-Odulphus.77 Odulphus (ca. 775-865) was een kloosterling 

van de kanunnikenorde in Utrecht en vertrok naar Noord-Nederland om de Friezen te bekeren. Om 

zijn bekeringswerk uit te kunnen voeren stichtte hij een kapel in Stavoren. Na zijn dood werd hij heilig 

verklaard.78 Reguliere (of augustijner) kanunniken volgden de regel van Augustinus (zie paragraaf 3.3).  

Deze orde verspreidde zich beperkt in Noord-Nederland en de leden gingen veelal over tot een andere 

orde, in Stavoren was dit ook het geval.79 De kanunniken hadden de kapel in verval laten raken waarna 

de lokale inwoners om hulp vroegen aan de bisschop van Utrecht. Benedictijnse monniken uit Utrecht 

werden gestuurd om alles op orde te stellen en de Benedictijnse regel in te voeren.80 De komst van de 

benedictijnen zorgde voor het eerst klooster in Noord-Nederland. Het klooster in Stavoren begon als 

een dubbelklooster, maar ontwikkelde zich tot een 

monnikengemeenschap. Waarschijnlijk is het 

klooster in Hemelum (Fr) afhankelijk geweest van 

Stavoren, omdat dit klooster bevolkt werd door uit 

Stavoren afkomstige nonnen (figuur 3.3).81 Tot 1415 

was de Odolphusabdij ongeveer 800 meter ten 

westen van de huidige Noorderhaven gelegen. Door 

stormvloeden van de Zuiderzee lag de fundering van 

het klooster rond 1410 waarschijnlijk al in het water 

en is besloten de kloosterlingen te verplaatsen naar het hospitaalcomplex aan de zuidkant van de stad 

wat ze ombouwen tot een klooster.82 In de periode van 1434-1440 worden de nonnen uit Hemelum 

weggestuurd en nemen de monniken hun intrek in het Nicolaasklooster.83  

Het tweede klooster van deze orde is in 1183 in Holwierde (Gr) (figuur 3.4) gesticht door Sint 

Hathebrand. Sint Hathebrand is abt geweest van dubbelklooster Weerselo in Twente en het Sint-

 
77   Raats 2016, p. 1. 
 

78   Klinckaert 1994, p. 4-5. 
 

79   Van Moolenbroek 2008, p. 36-37; Raats 2016, p. 1.  
 

80   Raats 2016, p. 1.  
 

81   Arts 1945, p. 42. 
 

82   Mulder 2015, p. 80.  
 

83   Betten 2009, p. 28. 

Figuur 3.3 Abdij van Hemelum (rechts, rood omcirkeld) ten opzichte van Stavoren (links), aangepast overgenomen van 
historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.  
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Paulus in Utrecht, twee benedictijnenkloosters. Hij wilde zelf ook graag een klooster stichten en keerde 

terug naar zijn geboorteplaats ten noorden van Holwierde. Het huis dat zijn ouders hadden gebouwd 

voordat ze zijn overleden is waarschijnlijk het begin van klooster Feldwerd geworden, dit huis en 

bijbehorende grond had hij geërfd. Inwoners uit het gebied die zich aansloten als monnik of non 

schonken hun bezit aan het klooster.84 

Het derde benedictijnerklooster in Noord-Nederland is rond 1200 gesticht bij Smalle Ee, in de buurt 

van Boornbergum (Fr) (figuur 3.5). De stichting van het klooster is mogelijk geweest door de 

veenontginningen die vanaf de late negende en tiende eeuw in het gebied hebben plaatsgevonden. 

Langs de Smalle Ee werd een nederzetting gesticht, waar ook een houten kerkje werd gebouwd. Rond 

deze kerk werd het klooster gesticht. Dit was een strategische plek, omdat deze onderdeel was van de 

beste gronden van de oeverwal en het grondgebied stroomafwaarts uitgebreid kon worden bij verdere 

ontginningen.85 Later wordt het klooster overgenomen door de cisterciënzer orde, iets wat geen 

onbekend fenomeen is in de middeleeuwen. Er zijn verschillende kloosters in Noord-Nederland 

geweest die door een andere orde worden overgenomen en in 1429 wordt cisterciënzer Johannes 

Wijnberg als abt van het klooster in Boornbergum aangesteld.86 

In 1207 is het vierde benedictijnse klooster in Noord-Nederland gesticht in Selwerd (Gr) (figuur 3.6).  

In 1169 werd door benedictijnse abdij in Ruinen (Drenthe) grond in Selwerd gekocht. Hoewel er 

genoemd wordt dat het klooster in 1216 door de Groningse priester Theodorik gesticht is, wordt er uit 

een andere bron duidelijk dat er in 1207 al een religieuze gemeenschap te vinden was. Wellicht heeft 

de abdij in Ruinen een rol gespeeld bij de stichting van het klooster, al is dat niet met zekerheid te 

zeggen. Wel kan gezegd worden dan priester Theodorik in 1216 het klooster onafhankelijk heeft 

 
84   Damen 1972, p. 46-47. 
 

85   De Langen 1997, p. 23; Mol 1991, p. 173. 
 

86   Brandsma 1944, p. 267; HisGIS = Fryslân – Kaartlagen: kloosters Fryslân – Franjum, bijzonderheden.  

Figuur 3.5 Kloosterterrein Smalle Ee (rood omcirkeld) aangegeven als 
‘vernietigt Klooster’, aangepast overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.4 Klooster Feldwerd (rood omcirkeld) ten noordwesten van 
Holwierde aangegeven, aangepast overgenomen van historische kaart 

‘Groninga Dominium’ uit 1630.  
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gemaakt van de abdij in Ruinen, omdat uit bronnen duidelijk wordt dat de abdij dan geen bezittingen 

meer in Selwerd heeft.87  

Het vijfde benedictijnse klooster van Noord- Nederland werd in 1226 wederom in provincie Groningen 

gesticht, in Rottum (figuur 3.7). Opvallend is dat dit klooster het enige benedictijnse klooster in Noord-

Nederland was dat geen dubbelklooster is geweest, maar uitsluitend voor monniken is gesticht.  Er is 

weinig bekend over dit klooster, behalve dat het een monnikenklooster was dat in 1226 is gesticht en 

een relatie had met het eerdergenoemde Rijksklooster Werden aan de Ruhr. Er zijn meerdere 

mogelijkheden naar voren gekomen in de kroniek van Emo en Menko wat deze relatie precies inhield. 

Zo zouden enkele abten van klooster Werden visitator zijn geweest van het klooster in Rottum, waarbij 

ze (geen vast) toezicht hielden op het klooster. Daarnaast kan de relatie ook betekenen dat het klooster 

is ontstaan op grondbezit van het Rijksklooster en Werden in zeker opzicht als moederklooster van het 

klooster in Rottum beschouwd kan worden.88 

Het zesde benedictijnse klooster werd in 1228 gesticht in Ferwerd (Fr) (figuur 3.8). Dit klooster heeft 

veel bezittingen gehad op Ameland en de familie Camminga – soevereine heren van Ameland – wordt 

in connectie met het klooster gebracht. Zo stelden zij Foswerd als Amelands klooster voor om de 

Foswerder goederen op Ameland toe te kunnen eigenen. Maar het is niet met zekerheid te zeggen dat 

de Camminga’s ook een rol hebben gespeeld bij de stichting van het klooster.89  

Helaas is het niet bekend wie of welke groep het dubbelklooster in Nieuwolda (Gr) gesticht heeft en 

wanneer dit was. De gedachte is dat klooster Feldwerd in Holwierde het moederklooster van 

Menterwolde is geweest, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat het klooster 

maar relatief kort heeft bestaan net ten noorden van Nieuwolda.90 Voor het verlaten van het klooster 

werd het in 1259 overgenomen door de cisterciënzers en werd het een mannenklooster. De reden 

 
87   Damen 1972, p. 51-52.  
 

88   Damen 1972, p. 53-54; Hofdijk & van der Kellen 1873, p. 5.  
 

89   Noomen 1989, p. 14. 
 

90   Feikens & Mol 2015, p. 2.  

Figuur 3.6 Klooster Selwerd ten opzichte van de stad 
Groningen, aangepast overgenomen van historische 
kaart ‘Groninga Dominium’ uit 1630.  

Figuur 3.7 Klooster Rottum (rood omcirkeld) afgebeeld op 
aangepaste overgenomen historische kaart ‘Groninga Dominium’ 
uit 1630. 
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hiervoor is vermoedelijk de materiële en technische waterstaatkundige hulp die het klooster nodig had 

van Aduard om op het waterprobleem in te kunnen spelen. Het klooster was namelijk gelegen in een 

laaggelegen veengebied waar bodemdaling voor wateroverlast zorgde. Uiteindelijk werd het klooster 

in 1259 toch verlaten vanwege wateroverlast en werd het verplaatst en samengevoegd met het 

cisterciënzer St. Benedictus klooster in Termunten.91 Uiteindelijk is op de plaats van het klooster de 

Dollard doorgebroken en is het klooster ook niet terug te vinden op historische kaarten.92 

Ook over Franjumklooster onder Marssum (Fr) is weinig bekend (figuur 3.9). Uiteindelijk zijn de 

kloosterlingen in 1270 wegens armoede van het klooster verhuisd naar de premonstratenzer kloosters 

in Lidlum en Winsum. Waarschijnlijk is het kloostergebouw als uithof behouden, omdat er genoeg 

kloosterlingen/ lekenbroeders werden achtergelaten om op de landerijen te werken.93  

Het in 1283 gestichte Germaniaklooster in Thesinge (Gr) was het op een na laatste benedictijnse 

klooster wat in Noord-Nederland is gesticht (figuur 3.10). Dit klooster is net als het klooster in 

Holwierde door Sint Hathebrand gesticht. Het Germaniaklooster is waarschijnlijk als dochterklooster 

 
91   Feikens & Mol 2015, p. 4; Molema, de Jong, Rooke & Mennens-van Zeist 2010, p. 12-13. 
 

92   Knottnerus z.d., Vruchtbaar polderland (1500-1800). 
 

93   Hofdijk & van der Kellen 1873, p. 6; HisGIS = Fryslân – Kaartlagen: kloosters Fryslân – Foswerd, 
      Bijzonderheden. 

Figuur 3.8 Klooster Foswerd (linksonder) ten opzichte van Ferwerd 

(rood omcirkeld), aangepast overgenomen van historische kaart 
van Schotanus-Halma uit 1718.  

Figuur 3.9 Klooster Franjum (rood omcirkeld) ten opzichte van Marssum, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.  

Figuur 3.10 Klooster Thesinge (rood omcirkeld) en Ten Boer (geel omcirkeld) ten 
opzichte van de stad Groningen, aangepast overgenomen van historische kaart 
‘Groninga Dominium’ uit 1630. 
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van Feldwerd gesticht.94 Het laatste benedictijnse klooster wat in Noord-Nederland werd gesticht was 

rond 1301 in Ten Boer (Gr). Uiteindelijk is dit klooster in 1485 overgegaan in het nabijgelegen 

Germaniaklooster wegens armoede.95 Het klooster wordt in figuur 3.10 dan ook niet aangegeven, maar 

alleen de nederzetting ‘Ten Buir’ is aangegeven op de historische kaart.  

Cisterciënzers en cisterciënzerinnen 
Een andere grote kloosterorde waarin de regel van Benedictus werd nageleefd, was de 

cisterciënzerorde. Enkele benedictijnen vonden dat de groeiende rijkdom van de kloosters in 

tegenspraak was met de gewenste soberheid en eenvoud om een kloosterleven in het teken van God 

te kunnen volgen. Onder leiding van de Franse monnik Robert van Molesme werd er vanuit het 

Bourgondische klooster Cîteaux (1098) de cisterciënzerorde opgericht.96 Ze wilden een strikte 

interpretatie van het benedictijner voorschrift ‘bid en werk’. Monniken en nonnen van deze orde 

zochten eenzame plekken op waar ze zelf de gronden geschikt maakten voor het verbouwen van 

voedsel. Ze bewerkten zelf het land, aten geen vlees en leefden zo bescheiden mogelijk.  Doordat er 

niemand anders dan de monniken en nonnen in hun woongedeeltes mocht komen waren ze daar 

compleet van de buitenwereld geïsoleerd. In Noord-Nederland bloeide deze orde flink op, de eerste 

stichting was in 1163 het klooster Klaarkamp in Rinsumageest (Fr) (figuur 3.11). Deze stichting werd 

mogelijk gemaakt door lokale grootgrondbezitters. De cisterciënzer kloosters konden goed opbloeien 

in het net bedijkte Noord-Nederlandse kust- en kleigebied, omdat hier genoeg mogelijkheden waren 

om zelf gronden te ontginnen (figuur 3.2) (tabel 3.2).97 Geleidelijk werden ook in deze orde de strenge 

regels verzacht.98  

Tabel 3.2 Locaties en informatie cisterciënzer kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Augustinusga M 1240 1580 Gerkeklooster Jeruzalem Friesland 

Burum V 1326 1580 Vrouwenklooster, Galilea Friesland 

Hallum V 1215 1580 Nazareth, Gennaerd, Genezareth Friesland 

Hartwerd M 1191 1580 Bloemkamp, Aldekleaster Friesland 

Niawier V 1215 1580 Sion, OLV van Dale Friesland 

Rinsumageest M 1163 1580 Klaarkamp Friesland 

Scharnegoutum V 1233 1580 Nijekleaster, Aula Dei Friesland 

Ten Boer V 1301 1485 Sint Anna, Klein Aduard Groningen 

Fransum M 1192 1594 Aduard Groningen 

Marum V 1287 1594 Trimunt Groningen 

Midwolda V 1259 1594 Grijzevrouwen Groningen 

Termunten M  1259 1594 St. Benedictus, Boskamp, Grijze monniken Groningen 

Lichtaard V Ca. 1170 1215 Bernardahuis, Bernardaburen, Bannerhuis Friesland 

Luinjeberd V Voor 1375 1580 Steenkerk, Mariënbos Friesland 

Essen V 1215 1594 Jesse Groningen 

 

 
94   Damen 1972, p. 45. 
 

95   Van Schaïk 2021, p. 3. 
 

96   Van Moolenbroek 2008, p. 33; Mulder 2018, p. 95-96. 
 

97   Mol 2006, p. 8; Mulder 2018, p. 96; Raaijmakers 2008, p. 23-24. 
   

98   Van Moolenbroek 2008, p. 34. 
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Van de mannenkloosters in Rinsumageest waren vijf vrouwenpriorijen afhankelijk. Waarschijnlijk was 

het vrouwenklooster in Lichtaard (Fr) bedoeld om onderdak te bieden aan de eerste vrouwelijke leden 

van klooster Klaarkamp (figuur 3.12). Al snel was dit klooster te klein om de cisterciënzerinnen op te 

vangen en was het waarschijnlijk volgens de Cisterciënzer abten van Klaarkamp te dicht bij het 

mannenklooster gelegen (minder dan 1 km ervandaan) om het klooster uit te breiden. Voor de 

cisterciënzers was de ruimtelijke scheiding van mannelijke en vrouwelijke religieuzen een voorwaarde 

om bij de orde aangesloten te mogen worden. Daarom is er gekozen het voormalige klooster van 

Lichtaard in 1215 op te splitsen in twee nieuwe vrouwenkloosters in Hallum (Fr) en Niawier (Fr), om 

de nonnen op gepaste afstand van het mannenklooster te vestigen (figuur 3.13 en 3.14). Dit verklaart 

ook waarom beide kloosters tegelijk tot stand zijn gekomen. De gebouwen van het voormalige klooster 

in Lichtaard zijn in gebruik gebleven als uithof en later – toen het niet meer geëxploiteerd werd door 

lekenbroeders – werd het verhuurd.99   

 
99   Mol 1999-a, p. 21-22; Mol 2008, p. 81. 

Figuur 3.11 ‘Geweesen klooster’ Klaarkamp, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 
1718. 

Figuur 3.12 Klooster Lichtaard (rood omcirkeld) ten 
opzichte van klooster Klaarkamp. Het klooster wordt 

niet aangegeven met een kloosterteken, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-
Halma uit 1718. 

Figuur 3.14 Voormalig klooster Sion aangegeven op aangepaste 
overgenomen historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.13 Klooster Gennaerd (rood omcirkeld) ten 

opzichte van Hallum (linksboven), aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma 
uit 1718. 
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Het in 1191 gestichte klooster Bloemkamp (of Aldekleaster: ‘oud klooster’) in Hartwerd (Fr) was een 

dochterklooster van de abdij Klaarkamp. In 1233 kreeg dit klooster een eigen vrouwenpriorij in 

Scharnegoutum (Fr), ook wel Nijekleaster (‘nieuw klooster’) genoemd (figuur 3.15 en 3.16).100  

In 1192 werd een van de rijkste, machtigste en 

beroemdste kloosters van Noord-Nederland 

gesticht in Fransum (Gr): Aduard. Dit klooster werd 

als tweede dochterklooster van Klaarkamp gesticht 

met behulp van adellijke families en hun 

schenkingen. Hoewel het klooster in het begin 

moeilijk opbloeide en het financieel lastig was het 

klooster te onderhouden, kreeg Aduard rond 1215 

haar eerste dochterklooster. Vrouwenklooster 

Yesse in Essen (Gr) werd gesticht (figuur 3.17).101  

In Augustinusga (Fr) werd in 1240 de op vier na 

grootste cisterciënzerabdij in Friesland gesticht 

(figuur 3.18). Dit werd gedaan door een rijke 

inwoner uit het dorp Twijzel, genaamd Gercke (zijn 

familienaam wordt niet vermeld). Hij had geen 

kinderen en had de wens om een klooster te 

stichten en zijn bezit aan het geloof en God te 

wijden. Het aansluiten bij een orde bleek een 

moeilijk proces te zijn voor Gercke. Nadat hij eerst  

het premonstratenzer klooster Ludingakerke en 

cisterciënzerklooster Klaarkamp had benaderd, 

kreeg hij pas steun toen hij premonstratenzer 

klooster Mariëngaarde benaderde. Echter werd hij 

weer benaderd door klooster Klaarkamp, die hem herinnerden aan zijn verzoek. Uiteindelijk werd het 

klooster toch aangesloten bij de cisterciënzerorde. Later werd het klooster zelfs moederklooster van 

 
100   Kuiken 2018, H3: God in Jorwerd, p. 1. 
 

101   Groenendijk & Woldring 2012, p. 65; Mol 1992, p. 22-24.  

Figuur 3.15 Oude klooster ten opzichte van Hartwerd, 
aangepast overgenomen van historische kaart van Schotanus-

Halma uit 1718. 

Figuur 3.16 Nijekleaster (Ny Klooster) ten 
opzichte van Scharnegoutum. Het klooster 

wordt niet aangegeven met een kloosterteken, 
aangepast overgenomen van historische kaart 
van Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.17 Klooster Aduard (geel omcirkeld) en Essen (rood 
omcirkeld) ten opzichte van de stad Groningen, aangepast 
overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 

1630.  
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de vrouwenpriorij onder Burum (Fr) (figuur 3.19). Dit klooster was eerst een uithof, maar is uitgegroeid 

tot vrouwenpriorij.102  

Het klooster in Termunten (Gr) is eerder ook al genoemd: 

vanwege wateroverlast verhuisden de kloosterlingen in 1259 

uit Nieuwolda naar Termunten. De kloosterlingen waren 

afkomstig uit een voormalig benedictijns dubbelklooster, 

waarna de monniken en nonnen werden opgesplitst bij het 

verhuizen. De mannen kwamen in Termunten en de vrouwen 

verhuisden naar Midwolda (Gr) (figuur 3.20).103  

Over het in de 13e eeuw gestichte Trimunt klooster in Marum 

(Gr) is weinig bekend (figuur 3.21). In de kroniek van Aduard 

wordt vermeld dat de toenmalige abt het klooster onder zijn 

hoede nam, omdat het klooster door armoede was vervallen. 

Ook wordt er vermeld dat het eerst om een 

benediktinessenklooster ging, het klooster is dus 

overgenomen door de cisterciënzerorde. Door wie en 

wanneer het klooster precies is gesticht, is niet duidelijk.104 

Ook over het in 1301 gestichte vrouwenklooster in Ten Boer 

(Gr) is weinig bekend (figuur 3.22). Er zijn bronnen die 

vermelden dat het klooster door de eerdergenoemde Sint 

Hathebrand als benedictijns dubbelklooster is gesticht. Omdat 

het klooster wel geregistreerd staat als cisterciënzerklooster, 

is deze later waarschijnlijk door de kloosterorde 

overgenomen.105   

 
102   Andreae 1890, p. 2-4; Mol & Zomer 2015, p. 30-31 en 33. 
 

103   Vermeer 1999, p. 181. 
 

104   Damen 1972, p. 54. 
 

105   Damen 1972, p. 55. 

Figuur 3.18 Gerkesklooster (rechtsboven), aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 

1718. 

Figuur 3.19 Vrouwenklooster ten opzichte van Burum, 
aangepast overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.20 Het grijze monnikenklooster van Termunten 
(rechtsboven) en grijze vrouwen klooster onder Midwolda, 
aangepast overgenomen van historische kaart ‘Groninga 

Dominium’ uit 1630. 
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Het voor 1375 gestichte klooster in Luinjeberd (Fr) was eerst een vrouwenklooster van de Duitse Orde, 

het was een vrouwendependance van het klooster in Nes (figuur 3.23). In 1491 werd het klooster 

overgenomen door de cisterciënzers en is het tot de Reformatie een vrouwenklooster onder de 

cisterciënzerorde geweest. Vanwege wateroverlast als gevolg van bodemdaling door 

veenontginningen is het kloostergebouw meerdere keren verplaatst.106  

 
106   HisGIS: Fryslân – Kaartlagen: kloosters Fryslân – Sinte Elizabeth to Stenenkercke, orde en bijzonderheden.  

Figuur 3.21 Klooster Trimunt (rood omcirkeld) ten opzichte van Marum, aangepast 
overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 1630.  Figuur 3.22 Klooster Sint Anna ten opzichte van 

ten Boer, aangepast overgenomen van 
historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 
1630. 

Figuur 3.23 Klooster Steenkerk ten opzichte van Luinjerberd,, met hooilanden voor  het 

beweiden van vee ten noorden en bouwlanden voor akkerland ten zuiden van het 
klooster. Aangepast overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.   
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3.3 Regel van Augustinus 

Regulieren en regularissen (of augustijner) kanunniken 
Naast de kloosterregel van Benedictus was de tweede grote kloosterregel in het christelijke westen de 

regel van Augustinus (bisschop van Hippo rond het jaar 400). Deze regel werd onder andere gevolgd 

door reguliere (of augustijner) kanunniken. Monniken en nonnen van deze kloosterorde konden kiezen 

voor het leven in een traditioneel-kloosterlijke vorm – zich ‘afscheiden’ van de buitenwereld en in een 

klooster leven – of een apostelleven om het christelijke geloof onder leken te brengen. Het leven van 

de gelovigen in kloosters was in de praktijk niet veel anders dan dat van benedictijnen of cisterciënzers.  

Het verschil tussen de regel van Benedictus en Augustinus was dat Augustinus zich – in tegenstelling 

tot Benedictus – vooral richtte tot gewijde geestelijken.107 Een belangrijk onderdeel van het leven van 

volgelingen van de orde van Augustinus is de zielzorg.108 

Hoewel de Reguliere orde zich in de twaalfde eeuw sterk uitbreidde, was dit in Noord-Nederland maar 

beperkt het geval en zijn er alleen kloosters van deze orde in de huidige provincie Friesland gesticht 

(figuur 3.24) (tabel 3.3).109 Waarschijnlijk met betrokkenheid van de Limburgse abdij Rolduc is rond 

1158 door de adellijke familie Ludinga het eerste reguliere klooster in Noord-Nederland gesticht: 

Ludingakerke bij Midlum (figuur 3.25). Vanuit deze abdij werden in ieder geval drie dochterhuizen 

 
107   Betten 2009, p. 42-43; Van Moolenbroek 2008, p. 36. 
 

108   Van Dijk 2008, p. 52. 
 

109   Van Moolenbroek 2008, p. 36-37. 

Figuur 3.24 Kloosters in Friesland en Groningen die tot de orde van de Regulieren, Premonstratenzers en Kruisheren 

behoorden. 
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gesticht: Bergklooster (Bergum), het Haskerconvent (Haskerdijken) en Klooster Anjum (Slappeterp) 

(figuur 3.26, 3.27 en 3.28). Ook werd er in Achlum in 1270 nog een tweede huis (priorij) voor 

regularissen van klooster Ludingakerke gesticht.110 Door groeiende concurrentie van andere 

kloosterorden kwam er eerst een einde aan de uitbreiding van regularissen vanuit Ludingakerke. 111 

Tabel 3.3 Locaties en informatie reguliere kanunniken kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Achlum V 1270 1429 - Friesland 

Bergum M/V, later M Ca. 1235 1570 Bergklooster, barraconvent Friesland 

Bolsward V 1504 1580 Heilige Geestklooster, de Witte 
Beginen 

Friesland 

Haskerdijken M/V, later M 1231 1579 Rozendaal, Haskerconvent Friesland 

Idzega V 1483 1580 Nazareth in Idsgae Friesland 

Midlum M 1158 1580 Ludingakerke Friesland 

Siegerswoude V 1482 1580 Grauwe begijnen, Sinai, Sigerswold Friesland 

Slappeterp M/V 1256 1580 Mariënberg, klooster Anjum Friesland 

Tirns M 1406 1580 Thabor Friesland 

 
 

  

 
110   Betten 2009, p. 43; Mol & Noomen 1996, p. 11; Van Moolenbroek 2008, p. 37. 
 

111   Betten 2009, p. 43. 

Figuur 3.25 Klooster Ludingakerke (rechtsonder) 
ten opzichte van Midlum, aangepast 
overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718.   

Figuur 3.28 Bergklooster (rood omcirkeld) aangegeven op aangepaste 
overgenomen historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.26 Klooster Haskerdijken, aangepast overgenomen 

van historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.   

Figuur 3.27 Klooster Anjum ten opzichte 
van Slappeterp, aangepast 

overgenomen van historische kaart van 
Schotanus-Halma uit 1718.   
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Vanuit Deventer kwam rond 1380 door Geert Grote (1340-1384) een maatschappelijke en kerkelijke 

vernieuwingsbeweging op die Moderne Devotie werd genoemd. De hervormingsbeweging vond plaats 

binnen het Christendom en kwam tot stand uit onvrede over misstanden onder geestelijken en 

kerkelijke leidingen. Na de dood van Geert Grote stichtte een vriend van hem – priester Florens 

Radewijns – in 1387 het klooster Windesheim bij Zwolle. Dit klooster werd het moederhuis voor de 

Moderne Devotie en werd bekend als de congregatie van Windesheim.112 Bij deze congregatie werden 

ook veel al bestaande kloosters van regulieren opgenomen, zo ook de toen bestaande reguliere 

kloosters in Friesland.113 Dit resulteerde wel in een einde aan de verbonden vrouwenkloosters, daar 

was binnen de congregatie geen plaats voor. Dit verklaart waarom de eerdere dubbelkloosters van 

Bergum en Haskerdijken werden omgezet naar mannenkloosters en waarom de vrouwenpriorij van 

Achlum in 1429 werd opgeheven. Andere vrouwenkloosters werden aangesloten bij gemeenschappen 

van lekenzusters die in de vijftiende eeuw ontstonden.114  

De overige kloosters die aan deze orde toebehoorden zijn pas na 1400 gesticht. De uit Sneek 

afkomstige Rienck Bockema (1350-1436) heeft met behulp van de Reguliere kanunniken van 

Windesheim in 1406 het klooster Thabor in Tirns gesticht (figuur 3.29). Uit de kroniek van schrijver 

Worp Tjaarda van Rinsumageest (ook wel Worp van Thabor genoemd) blijkt dat Rienck een rijke 

grondeigenaar was en baljuw (hoogste rechterlijke functionaris) van enkele streken. Hij had zich 

aangesloten bij de Hollandse graaf Albrecht van Beieren, die invloed in Friesland probeerde te 

verkrijgen. Dit mislukte echter en van Beieren trok zich terug uit Friesland, met als gevolg dat Rienck 

en andere medestanders van de graaf werden verjaagd. In 1402 keerde Rienck terug naar Sneek, maar 

zijn grondbezit schonk hij aan zijn schoonzoon. In 1406 stichtte Rienck het klooster Thabor in de buurt 

van Sneek om zijn christelijke status ten opzichte van God te herstellen.115 

Siegerswoude was een buurtschap van Garijp en had haar 

eigen kerk. Aan het einde van de vijftiende eeuw waren de 

inwoners vertrokken en de kerk was in verval geraakt. 

Waarom de buurtschap ontvolkt raakte is niet bekend. In 1482 vluchtten er vijf zusters uit Hoorn 

(Noord-Holland) naar Friesland vanwege oorlogsgeweld. Zij namen hun intrek in de vervallen kerk en 

 
112   Lavèn 2021.  
 

113   Van Moolenbroek 2008, p. 37. 
 

114   Betten 2009, p. 119. 
 

115   Van Haersma Buma 2008, p. 139-140. 

Figuur 3.29 Klooster Thabor ten opzichte van Tirns, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.   

Figuur 3.30 Klooster Siegerswoude (rood omcirkeld) ten 
opzichte van Garijp, aangepast overgenomen van historische 

kaart van Schotanus-Halma uit 1718.    
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hebben het met toestemming van de bisschop van 

Utrecht omgebouwd tot een eenvoudig 

kloostergebouw (figuur 3.30). Het vrouwenklooster 

kreeg een goede naam in de omgeving vanwege de 

uitstraling, bescheidenheid en het eenvoudige leven 

van de nonnen en het klooster en al snel sloten er meer 

vrouwen zich aan bij het klooster.116 Over de laatste 

twee kloosters van deze orde in Friesland in Idzega 

(figuur 3.31) en Bolsward is geen verdere informatie te 

vinden over de initiatiefnemers van de stichtingen. Het 

klooster van Bolsward was in de stad gesticht en wordt 

niet weergegeven op de historische kaart uit het begin 

van de achttiende eeuw. 

Premonstratenzers 

Een andere kloosterorde die de regel van Augustinus volgde was die van de premonstratenzers,  

vernoemd naar het eerste gestichte klooster met deze orde in Prémontré in 1120-1121 bij Laon 

(Frankrijk). Kloosterlingen van deze orde worden ook wel norbertijnen genoemd, naar de stichter van 

de orde Norbertus van Xanten (ca. 1075-1134). Hoewel de gebruiken in deze orde erg overeenkomen 

met de regel van Benedictus, was zielzorg ook een belangrijk onderdeel voor de premonstratenzers. 117 

Het eerste klooster van deze orde in Noord-Nederland werd in 1163 in Hallum (Fr) gesticht door 

Frederik van Hallum (figuur 3.32). Hij was pastoor van adellijke afkomst en na de dood van zijn moeder 

gebruikte hij zijn erfenis om zijn wens om een klooster te stichten te verwezenlijken. Samen met 

andere mannelijke en vrouwelijke leden van adel wist hij genoeg vermogen op te bouwen om een 

klooster te stichten. Veel kloosters van deze orde werden – net als anderen orden in Noord-Nederland 

– gesticht als dubbelklooster, maar later vaak opgesplitst in aparte vrouwen- en mannenkloosters. De 

stichting van Mariëngaarde in Hallum was de start van de premonstratenzer expansie in Noord-

Nederland (figuur 3.24) (tabel 3.4).118  

Het tweede premonstratenzerklooster in Noord-Nederland werd in 1175 gesticht in Oudkerk (Fr) 

(figuur 3.33). De stichter van Mariëngaarde in Hallum vond het verstandig om de monniken en nonnen 

te scheiden en de nonnen verhuisden naar de oostzijde van rivier de Ee. Op een terp nabij Oudkerk 

werd het vrouwenklooster gesticht, maar ze bleven onder toezicht staan van de monniken in Hallum. 119   

De abdij van Dokkum (Fr) is voortgekomen uit de memoriekerk van Sint Bonifatius. Bonifatius was een 

missionaris en werd gedood bij Dokkum. Hij was een heilige en men kwam bij zijn graf om offers te 

brengen. Boven op de graven van heiligen werd regelmatig een kerk gebouwd, die memoriekerk of 

memoria worden genoemd.120 Dit is ook het geval in Dokkum bij het graf van Bonifatius. Aan het begin 

van de elfde eeuw ontwikkelde deze kerk zich tot een kapittel (geestelijke gemeenschap) voor 

kanunniken. In 1170 werd het kapittel overgenomen door de premonstratenzers en werd het 

omgebouwd tot een klooster.121 Het klooster is gebouwd in de stad en is daarom niet op de historische 

kaart uit 1718 afgebeeld.  

 
116   De Bruin 2022. 
 

117   Van Moolenbroek 2008, p. 38. 
 

118   Betten 2009, p. 66; Van Moolenbroek 2008, p. 38. 
 

119   Henstra 2000, p. 6. 
 

120   Van Cauteren 1991, p. 189.  
 

121   Roemeling 2007, p. 31. 

Figuur 3.31 Klooster Nazareth ten opzichte van Idzega, aangepast 

overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718.    
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Tabel 3.4 Locaties en informatie Premonstratenzer kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Bakkeveen M 1300 1343 Mariënhof Friesland 

Bolsward M 1474 1580 ’t Zand Friesland 

Dokkum M/V 1170 1580 Bonifatius Friesland 

Hallum M/V, later M 1163 1580 Mariëngaarde Friesland 

Harkema V 1249 1580 Mariëngraf, Buweklooster Friesland 

Kloosterburen M/V, later M 1204 1594 Oldenklooster in de Marne Groningen 

Kloosterburen V  1204 1594 Nijenklooster in de Marne Groningen 

Lidlum M/V, later M 1182 1580 Lidlum, Mariëndaal Friesland 

Morra V 1238 1580 Templum Domini, Weerd Friesland 

Oldekerk V Voor 1287 1594 Kuzemer / Cusemar Groningen 

Oudkerk V 1175 1580 Bethlehem, Bartlehiem Friesland 

Oudwoude V 1287 1580 Veenklooster, Olijfberg Friesland 

Pingjum M 1266 1500 ’t Zand, Vinea Domini Friesland 

Schildwolde M/V, later V 1204 1594 Mariae Gratia Groningen 

Westerlee V 1223 1594 Berg Sinaï, Oosterlee, Asterlee, 

Heiligerlee 

Groningen 

Winsum V 1186 1580 Sint-Michielsberg, (Monnike)bajum Friesland 

Wittewierum M 1213 1594 Bloemhof, Rozenkamp Groningen 

 

Het vierde klooster wat tot deze orde behoorde dat werd gebouwd was klooster Lidlum (Fr). Hoewel 

de stichting van dit klooster in 1182 wordt gezet, is dit waarschijnlijk al eerder geweest. Door de rijke 

gelovigen Sibo van Lidlum en Tjalling Benneterp uit Winsum werd noordelijk van de huidige weg tussen 

Tzummarum en Oosterbierum een dubbelklooster gesticht. Hierbij werden zij begeleid door de 

augustijner koorheren van Ludingakerke in Midlum. Ze waren ontevreden over de regels van 

Ludingakerke en besloten zich aan te sluiten bij de strengere en in hun ogen meer effectieve leefwijze 

van de premonstratenzers. 1182 is dan waarschijnlijk het jaar dat het klooster in Lidlum zich aansluit 

bij de premonstratenzer orde en een dochterklooster wordt van Mariëngaarde in Hallum. De plek waar 

het klooster was gebouwd, was lagergelegen in het landschap en het klooster had te kampen met 

wateroverlast. Daarom werd in 1234 door abt Sibod besloten om de kloosterlingen te verplaatsen naar 

een hoger gelegen plek verder van de zee (figuur 3.34). Het oude kloostergebouw werd gebruikt als 

Figuur 3.32 Klooster Mariëngaarde (linksonder) ten opzichte van 
Hallum (rechtsboven), aangepast overgenomen van historische kaart 

van Schotanus-Halma uit 1718.    

Figuur 3.33 Klooster Bethlehem (linksboven) ten opzichte van Oudkerk 
(rechtsonder), aangepast overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718.    
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agrarisch uithof. Omdat in de premonstratenzer orde de monniken en nonnen gescheiden werden, 

werd er voor de nonnen in 1186 een klooster in Winsum (Fr) gesticht (figuur 3.35)122 

 

 
122   De Langen & Mol 1998, p. 37-38. 

Figuur 3.34 Klooster Lidlum ten opzichte van Tzummarum, aangepast overgenomen van historische kaart van Schotanus-
Halma uit 1718.      

Figuur 3.35 Klooster Monnikebajum ten opzichte van Winsum, 
aangepast overgenomen van historische kaart van Schotanus-

Halma uit 1718.  

Figuur 3.37 Klooster Schildwolde (rood omcirkeld) ten opzichte van de stad Groningen, aangepast overgenomen van 
historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 1630. 

Figuur 3.36 Oldenklooster en Nijenklooster ten opzichte 
van elkaar, aangepast overgenomen van historische kaart 

‘Groninga Dominium’ uit 1621.  
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In 1204 werd het eerste premonstratenzerklooster in Groningen gesticht, in Schildwolde (figuur 3.37). 

Door het kerkelijke ambt van de Marne, Henricus, werd het dochterklooster van Hallum in Schildwolde 

gesticht. Het werd gesticht als dubbelklooster, maar later werd het een klooster voor uitsluitend 

nonnen.123  

Oldenklooster en Nijenklooster in de Marne (Kloosterburen, Gr) worden ook genoemd met het 

stichtingsjaar in 1204 (figuur 3.36). Vermoedelijk is de stichting van Oldenklooster eerder geweest. 

Oldenklooster staat eerst aangegeven als een dubbelklooster van de benedictijnse orde. 124 In 1204 is 

het klooster waarschijnlijk overgegaan op de premonstratenzer orde en zijn de monniken en nonnen 

van elkaar gescheiden, zoals dat in deze orde wenselijk is. De stichting van het Nijenklooster heeft dan 

vermoedelijk wel in 1204 plaatsgevonden. Welke persoon, familie of instantie betrokken is geweest 

bij de eerste stichting van het voormalige benedictijnse dubbelklooster in Kloosterburen is niet 

bekend. 

Het rond 1213 gestichte mannenklooster in 

Wittewierum (Gr) is gesticht om de monniken van de 

nonnen te scheiden (figuur 3.38). De monniken waren 

afkomstig van het dubbelklooster in Romerswerf – een 

gehucht wat niet meer bestaat – vlak boven 

Appingedam. Het klooster werd gesticht door Emo van 

Romerswerf, de neef van de bekende eerdergenoemde 

abt Emo (van Huizinge). Het lukte de stichter niet om 

genoeg volgelingen te vinden en samen met zijn neef 

Emo van Huizinge besloten ze het klooster aan te sluiten 

bij een kloosterorde. Op deze manier stond het onder 

hoede van een moederklooster en stond het onder 

bescherming van de kerk en de paus. De monniken en 

nonnen werden van elkaar gescheiden en voor de 

monniken werd in Wittewierum (toen Wierum 

genaamd) een klooster gesticht.125  

Toen de tante van de eerdergenoemde abt Herderic van 

Schildwolde toetrad tot zijn klooster, gingen haar 

grondbezittingen over tot het klooster. Herderic wilde 

graag zijn invloed vergroten en besloot op deze gronden 

een vrouwenklooster te stichten, in de buurt van 

Westerlee (Gr) (figuur 3.38).126  

Het is onbekend wie of welke (gelovige) instantie het 

klooster in Morra (Fr) gesticht heeft, maar wel is bekend 

dat het een dochterklooster van de abdij van Dokkum 

was (figuur 3.39). Rond 1238 is het vrouwenklooster gesticht en werd in 1580 opgeheven.127  

 

 
123   Erfgoedkloosterleven 2022.  
 

124   Doedens & Houter 2019.  
 

125   Feith & Acker Stratingh 1886, p. 5-6; van der Laan, Braakman & Collette 2021.  
 

126   Stolk z.d. 
 

127   Van den Berg 1983, p. 390-391. 

Figuur 3.38 Klooster Wittewierum (rood omcirkeld) en klooster 
Heiligerlee (geel omcirkeld) ten opzichte van Westerlee (blauw 

omcirkeld), aangepast overgenomen van historische kaart ‘Groninga 
Dominium’ uit 1630.  
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De stichting van het Buweklooster in Harkema (Fr) is verbonden met de 

eerdergenoemde stichting van het cisterciënzer Gerkesklooster in 

Augustinusga (figuur 3.40). Hoewel het klooster uiteindelijk werd aangesloten 

bij de cisterciënzerorde, waren er enkele gelovigen die zich niet bij de orde 

wilde aansluiten en zich op de uithof bij het klooster gevestigd hadden. Deze 

kwam namelijk wel onder de premonstratenzer orde te staan. In 1252 werd 

door de edelman Buwe het premonstratenzer Buweklooster gesticht en de 

gelovigen die zich in de uithof hadden gevestigd verhuisden naar dit klooster. 

De uithof werd een agrarisch exploitatiecentrum van het klooster in 

Harkema.128  

Rond 1266 werd er vanuit klooster Lidlum een dochterklooster in Pingjum (Fr) 

gesticht. Het klooster werd rond 1500 echter alweer verlaten vanwege 

overstromingsgevaar. De kloosterlingen verhuisden naar een 

gasthuiscomplex in Bolsward (Fr).129 Gasthuizen konden verschillende doelen 

hebben. Eerst waren gasthuizen een plek voor daklozen om te overnachten, 

maar later kwamen er ook gasthuizen voor onder andere de opvang van 

zieken en bejaarden.130 De kloosters van Pingjum en Bolsward worden niet 

aangegeven op de historische kaart uit 1718. 

Het precieze stichtingsjaar en stichter van klooster Kuzemer in Oldekerk (Gr) 

is onbekend (figuur 3.41). Wel is bekend dat de stichting van het klooster vóór 

1287 heeft plaatsgevonden.131  

Het klooster in Bakkeveen (Fr) is als dochterklooster gesticht voor klooster 

Mariëngaarde in Hallum (figuur 3.42). Hoewel het klooster eigenaar was van 

verschillende gebouwen en grondbezit had, was het bijbehorende uithof 

vooral bedoeld om het moederklooster van turf, wol en rogge te voorzien.  

Uiteindelijk werd het bezit van klooster Mariëngaarde in Bakkeveen geruild voor een boerderij in Sint 

Annaparochie.132 

 
128   Lambooij & Mol 2001, p. 109; Noomen 1993, p. 35. 
 

129   Jager 2005, p. 174; Mol 1996, p. 24; Spaans 1997, p. 35. 
 

130   Spaans 1997, p. 56.  
 

131   Buursma z.d. 
 

132   Worst & Zomer 2011, p. 22. 

Figuur 3.39 Klooster Weerd ten opzichte 
van Morra, aangepast overgenomen van 

historische kaart van Schotanus-Halma uit 
1718. 

Figuur 3.40 (Vervallen kerk) van Buweklooster ten opzichte van Drogeham, aangepast overgenomen van historische kaart 
van Schotanus-Halma uit 1718. 
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Kruisheren 
In 1211 stichtte Theodorus van Celles (ca. 1165-1236) bij Hoei en Luik (België) de orde van de 

kruisbroeders. De orde vond verbondenheid met de plaatselijke kerk belangrijk en de monniken van 

deze regel leefden samen in een klooster. De orde wilde het oorspronkelijke ideaal van de 

eerdergenoemde kanunniken herstellen waarbij geen sprake is van persoonlijk bezit, maar 

gemeenschap van bezit en waarbij tijd wordt besteed aan gebed en zielzorg. De orde van kruisheren 

komt veel overeen met die van reguliere kanunniken, maar door hun pastorale taken (prediken en 

armenzorg) en mobiliteit in het stedelijk gebied hebben ze ook veel gemeen met bedelorden (zie 

paragraaf 3.5).133 

De orde is tot de vijftiende eeuw beperkt verspreid over Midden- en Zuid-Nederland en pas aan het 

einde van de vijftiende eeuw in Noord-Nederland gekomen. In de vijftiende eeuw sloten de kruisheren 

zich aan bij de Moderne Devotie en kwamen er nieuwe stichtingen tot stand, onder andere ook vier in 

Noord-Nederland (zie tabel 3.5).134  

Tabel 3.5 Locaties en informatie kruisheren kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Franeker M 1466 1580 Jeruzalem, Maria’s Zonnebloem Friesland 

Scharmer M 1489 1594 Helena, Huis des Lichts Groningen 

Ter Apel M 1465 1494 Sellingen, Nieuwlicht Groningen 

Sneek M 1464 1580 Groot Lankum Friesland 

 

 
133   Van Dijk 2008, p. 63; Reyniers 2018, p. 45-46. 
 

134   Lyklema 2012, p. 23.  

Figuur 3.42 Voormalig kloosterterrein (rood omcirkeld) aangegeven in 
situatie Bakkeveen in 1718, aangepast overgenomen van historische 

kaart van Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.41 Klooster Kuzemer (Cusemaer) ten opzichte van Oldkerke, aangepast 
overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 1630. 
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Hoewel er uiteindelijk wel vier kloosters van de kruisbroeders gesticht worden in Noord-Nederland, is 

er toentertijd maar één nieuw klooster gebouwd. Over het algemeen werden bestaande gebouwen in 

gebruik genomen door de kruisbroeders. Zo wordt het klooster in Franeker (Fr) gesticht op initiatief 

van pastoor Syardus Watkensz van de parochie Arum (figuur 3.43). Het bestuur van de stad staat een 

voormalig gasthuiskerk af aan de pastoor om het klooster te stichten. Het gasthuis was al verplaatst,  

maar de kerk was blijven staan. In Sneek (Fr) hebben de kruisbroeders zich gevestigd in een klooster 

van de tertianen.135 Dit klooster is in de stad gevestigd en niet afgebeeld op de historische kaart uit 

1718. Voor het kloostergebouw in Ter Apel (Gr) werd een gebouw wat in verval was geraakt 

gerestaureerd waarna de orde van de kruisheren erin trok.136 Ten slotte is er voor de stichting van het 

klooster in Scharmer (Gr) wel een nieuw gebouw gekomen (figuur 3.44). De heer van Scharmer wilde 

de parochie Scharmer, de parochiekerk en nog andere bezittingen aan de kruisheren te schenken 

onder de voorwaarde dat zij daar een klooster zouden stichten. Enkele kruisbroeders uit het klooster 

van Sellingen verhuisden naar het nieuwe klooster in Scharmer.137 

  

 
135   Lyklema 2012, p. 23; Tromp 2002, p. 4. 
 

136   Houting 1992, p. 227. 
 

137   Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 2022.  

Figuur 3.43 Klooster Groot Lankum ten opzichte van Franeker, aangepast overgenomen van historische 
kaart van Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.44 Klooster Sellingen (rood omcirkeld) en Scharmer (geel omcirkeld) ten opzichte van de stad 

Groningen (linksboven), aangepast overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 1621.  
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3.4 Geestelijke ridderorden 
De geestelijke ridderorden zijn ontstaan toen paus Urbanus II in 1095 Europese gelovigen aanstuurde 

om Jeruzalem te bevrijden van ‘ongelovigen’, doelend op moslims. De paus rechtvaardigde de strijd 

tegen de moslims met zijn mening om uit liefde voor God in de voetsporen van Jezus te treden en 

spoorde elke christen aan om boete te doen. Er werd gereageerd op de oproep van de paus en vanaf 

1096 vonden er drie grote kruistochten plaats. Zieke en gewonde bedevaarders die meeliepen in deze 

kruistochten werden verzorgd door hospitaalbroeders- en zusters in speciaal opgerichte hospitalen. 

Hieruit ontstonden geestelijke ridderorden die bedevaarders beschermden en verzorgden tijdens hun 

strijd tegen de ongelovigen: de Duitse orde, de tempeliers en johannieters (figuur 3.45).138  

Johannieters 
De Johannieter orde is voortgekomen uit een geestelijk broederschap voor zieken- en armenzorg in 

Jeruzalem. Rond 1120 sloten kruisridders zich aan bij de hospitaalbroeders. Zij vormden de militaire 

tak van de broederschap en schoven de ziekenzorg geleidelijk naar de achtergrond toe. In 1154 werd 

de orde door de erkenning van de paus een officiële kloosterorde. De orde bestond uit ridders, 

priesters en broeders die voor de hospitaal- of wapendienst werkten.139 De orde kreeg parochiekerken, 

hospitalen en kloosters in hun bezit en in Noord-Nederland werden deze uitsluitend door 

 
138   Krüger 2017, p. 245; Raaijmakers 2008, p. 25. 
139   Krüger 2017, p. 247. 
 

Figuur 3.45 Kloosters in Friesland en Groningen die tot de orde van de Johannieters en Duitse orde 

behoorden.  
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priesterbroeders, koorzusters en lekenbroeders of lekenzusters bewoond. Er waren dus geen huizen 

waar ridderbroeders woonden te vinden in Friesland en Groningen.140  

Tabel 3.6 Locaties en informatie Johannieters kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Finsterwolde V 1319 1480 Goldhoorn Groningen 

Heveskes V, later M 1319 1594 Oosterwierum Groningen 

Oosterwijtwerd M/V 1466 1480 Nijenklooster bij den Dam, 
Rozenwerf, Jukwerd 

Groningen 

Sneek M  Voor 1243 1580 Hospitaal Sint Jans Godshuys op den 

Berg 

Friesland 

Usquert V Ca. 1240 1618 Wijtwerd Groningen 

Warffum V 1284 1610 - Groningen 

 

De huizen worden commanderijen genoemd, hiermee wordt een kloostergemeenschap met ridders, 

broeders/zusters en priesters aangeduid. Toch leken de meeste Johannieter commanderijen in 

Nederland meer op boerenhoeven of landgoederen dan op kloostergemeenschappen (tabel 3.6). Rond 

1450 waren er in de provincie Groningen vijf commanderijen te vinden, in Usquert, Warffum, 

Finsterwolde, Heveskes en Oosterwijtwerd (figuur 3.46 en 3.47). Over de stichters van deze 

commanderijen is niets met zekerheid te zeggen. Ditzelfde geldt ook voor de grotere en belangrijkere 

commanderij in Sneek (Fr) (figuur 3.48). 

 
140   Van Moolenbroek 2008, p. 39. 

Figuur 3.46 Commanderijen van Warffum (rood omcirkeld), Usquert (groen omcirkeld), Oosterwijtwerd (geel omcirkeld) 
en Heveskes (blauw omcirkeld) weergegeven, aangepast overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 

1630.  
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Duitse orde 
De Duitse orde werd in 1190 als hospitaalbroederschap gesticht voor de verzorging van Duitstalige 

zieken en gewonden bij de belegering van Akko (Israël) door kruisvaarders uit Bremen. De orde breidde 

zich uit na de kruistocht van 1217-1219, na de belegering van Damiate (Egypte). Ridders vochten mee 

en broeders verzorgden zieken en gewonden in de hospitalen. Veel ridders schonken tijdens of na de 

belegering goederen en rechten aan de orde, zo ook verschillende Nederlandse kruisridders. Rond 

1230 vestigde de Duitse orde zich in Utrecht, waarvandaan uitbreidingen naar onder andere Katwijk,  

Rhenen en Doesburg plaatsvond. Ook bereikte de orde uiteindelijk Noord-Nederland (figuur 3.45) 

(tabel 3.7). Het belang van de zielzorg groeide binnen de orde en de drie middeleeuwse Friese huizen 

binnen deze orde hadden een kloosterlijk karakter met nadruk op geestelijke verzorging.141  

Tabel 3.7 Locaties en informatie kloosters van de Duitse orde in Noord-Nederland 

 

 
141   Mol 1991, p. 38-40; Van Moolenbroek 2008, p. 40-41; Krüger 2017, p. 248. 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Akkrum M 1243 1580 Nes Friesland 

Luinjeberd V 1281 1510 Steenkerk, Katryperconvent (na 1525), 
Marieënbosch 

Friesland 

Oudeschoot M/V, later M Voor 1299 1580 Nicolaas Friesland 

Figuur 3.47 Commanderij Finsterwolde (rechtsonder) ten 
opzichte van Heveskesklooster (linksboven), aangepast 

overgenomen van historische kaart ‘Groninga Dominium’ uit 
1630. 

Figuur 3.48 Commanderij Sneek (Hospitaal) ten opzichte van de 
stad Sneek, aangepast overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718.  
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De komst van de Duitse orde in Friesland is mogelijk geweest door de ondersteuning van de plaatselijke 

adel. Door de schenking van grond en bezit van een rijke familie aan een orde, kon er een klooster van 

de Duitse orde in Akkrum gesticht worden (figuur 3.49). Later is het vrouwenklooster in Luinjeberd  

gesticht als vrouwenafdeling van het klooster in Akkrum (figuur 3.23, paragraaf 3.2). Ten slotte was 

het klooster in Akkrum ook het moederklooster van het klooster in Oudeschoot.142 Het klooster van 

Oudeschoot is niet terug te zien op de historische kaart uit 1718, omdat er rond 1580 een schans is 

gebouwd op de plaats waar het klooster stond.  

3.5 Bedelorden 
In de dertiende eeuw komt er in Nederland een nieuwe kloosterrichting: de bedelorden. Zij 

onderscheiden zich van andere kloosterrichtingen door hun ver doorgevoerde armoede-levenswijze. 

Hoewel bij andere orden de kloosterlingen geen persoonlijk bezit mogen hebben, geldt dit bij de 

bedelorden voor de gehele orde. Ze voorzagen niet in hun levensonderhoud door middel van beheer 

van grondbezit, maar door het inzamelen van giften en bijdragen van mensen.143 De komst van 

broeders of zusters van een bedelorde in een stad leidde niet meteen tot de stichting van een klooster. 

Zij vestigden zich eerst in bestaande gebouwen die beschikbaar werden gesteld door een 

stadsbestuurder, een (rijke) burger of een landsheer. Eerst hielden zij zich bezig met het integreren in 

een stad en verkrijgen van acceptatie van verschillende sociale groepen en andere kerkelijke 

instellingen. Na officiële erkenning van de orde in de stad werd er een bestaande kerk in gebruik 

genomen of zo nodig een nieuwe gebouwd.144  

 
142   Mol 1991, p. 26, 51 en 53. 
 

143   Krüger 2017, p. 284; Raaijmakers 2008, p. 26.  
 

144   Coomans 2002, p. 178. 

Figuur 3.49 Klooster Nes ten opzichte van Akkrum, aangepast overgenomen van historische kaart van Schotanus-Halma uit 
1718.  
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Franciscanen 
Dit is de oudste bedelorde, gesticht door Franciscus van Assisi (1181-1226). Hij was de zoon van een 

welvarende koopman en leefde meerdere jaren als kluizenaar in de Umbrische bergen (Italië). Later 

wijdde hij zijn leven aan prediking en het aanzetten van mensen tot omkeer en boetedoening. Samen 

met wat volgelingen trok hij langs steden in Midden-Italië. In 1209 vertrokken de metgezellen naar 

Rome om pauselijke erkenning te krijgen voor hun levenswijze zonder bezittingen en rondtrekkende 

predikers zonder vaste woonplaats. Hij die afstand deed van zijn bezittingen en dit onder de armen 

verdeelden en voor een rondtrekkend leven koos, werd opgenomen als broeder.145 Al snel bleek het 

leven zonder bezittingen erg lastig. De levenswijze was niet werkbaar voor de orde die zich uitbreidde 

over Nederland en steeds meer leden telde. In 1245 werd er een omzeiling gebruikt voor deze eis in 

de orde: alle bezittingen en eigendommen waren officieel in handen van het Vaticaan en de 

franciscanen hadden hier dan het gebruiksrecht op.  

Tabel 3.8 Locaties en informatie Franciscanenkloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Bolsward M 1281 1575 - Friesland 

Groningen M 1250 - Barvoeters Groningen 

Leeuwarden M 1457 1580 Galilea Friesland 

 

 
145   Krüger 2017, p. 286-287. 

Figuur 3.50 Kloosters in Friesland en Groningen die tot de verschillende bedelorden behoorden.  
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Zoals genoemd vestigde deze orde zich in steden, dit is ook in Noord-Nederland het geval (figuur 3.50) 

(tabel 3.8). Hoewel de steden in de middeleeuwen nog niet zo groot waren als tegenwoordig, waren 

het wel de plaatsen waar de bedelorden konden vestigen om van aalmoezen te leven. Hoewel ze ook 

regelmatig het platteland opzochten tijdens bedeltochten. Ook hadden de volgelingen van deze orde 

een kerk nodig om erediensten te kunnen vieren. Zo kreeg Franciscus een verlaten kerk buiten Assisi 

tot beschikking, waar hij samen met zijn metgezellen de kerk restaureerde en woonruimte bij bouwde.  

Conventen – gemeenschappelijke woningen voor nieuwelingen die toegetreden zijn in een klooster -  

van de bedelorden dienden ook vaak als plekken voor het politieke leven en als vergaderplaatsen. 146 

De franciscanen die zich uitsluitend in steden vestigden kwamen eerst in Noord-Nederland met haar 

vestiging in Groningen (Gr). Daarna volgde in 1281 een vestiging in Bolsward (Fr) en in de tweede helft 

van de vijftiende eeuw nog een vestiging in Leeuwarden (Fr). Omdat de kloosters zich in de steden 

bevonden, zijn ze niet weergegeven op de historische kaart uit 1718.  

Tertiarissen 
Er waren enkele zuster- en broederhuizen die zich aansloten bij het Kapittel van Utrecht (1399). Hierin 

stond een gemeenschappelijk leven volgens de derde regel van Franciscus centraal, maar met invloed 

van de Moderne Devotie. Hierbij stond innerlijke vernieuwing voorop, in tegenstelling tot armoede bij 

de (derde) regel van Franciscus. Oorspronkelijk was deze regel bedoeld voor mannen en vrouwen die 

niet als monnik of non hun leven aan God wijdden, maar wel hun leven in de ‘gewone wereld’ 

toegewijd aan God wilden leiden. In werkelijkheid werd de regel nageleefd in vrouwenhuizen met een 

kloosterlijke karakter (figuur 3.50) (tabel 3.9).147 Vrouwen kozen regelmatig voor deze vorm van 

kloosterleven, zodat ze meer financiële middelen tot hun beschikking hadden. Vrouwenkloosters 

hadden namelijk minder inkomen dan mannenkloosters, die naast inkomsten van de landerijen ook 

nog schenkingen binnenkregen voor priesterwerk in de parochies (bijvoorbeeld voor het voorlezen van 

een mis). De vrouwenhuizen waren grotendeels in steden te vinden en de nonnen zorgden voor extra 

inkomsten door middel van werken in bijvoorbeeld hospitalen. In Noord-Nederland waren in de 

middeleeuwen in Groningen, Leeuwarden, Sneek en Workum tertiarissenconventen te vinden. Ook 

waren er enkele in de buurt van steden gelegen, in Blesdijk, Hartwerd (figuur 3.51), Jirnsum,  

Poppingawier (figuur 3.52), Ten Hoorn (figuur 3.53) en Tzummarum.148 

Tabel 3.9 Locaties en informatie Tertiarissen kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Blesdijk V 1446 1446 Sorores toe Blesdiken  Friesland 

Groningen V 1396 - Geestelijke maagden Groningen 

Hartwerd V 1411 1580 Oegeklooster, Grauwe begijnen, 
Mariënpoort 

Friesland 

Jirnsum V 1422 1580 Aalsum: grauwe begijnen Friesland 

Leeuwarden V 1285 1580 Galilea, later Fiswerd, Grauwe 
begijnen 

Friesland 

Poppingawier V 1478 1580 Engwerd, Grauwe begijnen Friesland 

Sneek V 1463 1580 Grauwe begijnen, Groendijk, 
Sydsingawier 

Friesland 

Ten Hoorn V 1456 1575 - Groningen 

Tzummarum V 1474 1580 Bethanië Friesland 

 
146   Krüger 2017, p. 264 en 287-288; Van Moolenbroek 2008, p. 41-42. 
 

147   Van Moolenbroek 2008, p. 47; Van Dijk 2008, p. 70. 
 

148   Betten 2009, p. 106-107 en 110. 
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Workum V 1457 1580 Mariënacker, susterencloester Maria 
acker 

Friesland 

 

Dominicanen en dominicanessen 
Hoewel de dominicanen net als de franciscanen een rondtrekkend apostelleven hadden, kwam de 

levenswijze van deze orde dichter bij het traditionele kloosterleven. De stichter van deze orde is de 

Spaanse priester Dominicus Guzman (1170-1221). Dominicanen volgden de leefregel van de 

premonstratenzers, maar in een vorm die geschikt was voor prediking en met de nadruk op zielzorgers. 

Een leven zonder bezittingen was ook onderdeel in deze orde. Enerzijds zorgde dit ervoor dat de 

ketters die Dominicus wilde bekeren geen aanleiding hadden om te klagen over pronkzucht. Anderzijds 

werd er in de orde zo terug gegaan naar het voorbeeld van Norbert van Xanten, die als rondtrekkende 

prediker in armoede leefde.149 In Noord-Nederland zijn er vier vestigingen geweest van de 

dominicanenorde (figuur 3.50) (tabel 3.10).  

 

 
149   Krüger 2017, p. 294-296. 

Figuur 3.51 Oegeklooster (Hartwerd) ten opzichte van Bolsward, aangepast overgenomen van historische kaart van 
Schotanus-Halma uit 1718. 

Figuur 3.52 Klooster Engwerd ten opzichte van 
Poppingawier (ten noordoosten van Sneek), 
aangepast overgenomen van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718.  

Figuur 3.53 Klooster Ten Hoorn (Hooren) ten opzichte van de stad 
Groningen, aangepast overgenomen van historische kaart 
‘Groninga Dominium’ uit 1630.  
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Tabel 3.10 Locaties en informatie dominicanenkloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Fiemel V 1376 1530 Reide Groningen 

Groningen M 1308 1594 Predikheren, Jacopinen Groningen 

Leeuwarden M 1245 1580 Jacobijnen Friesland 

Leeuwarden V 1512 1580 Witte of nieuwe nonnen, Gijsbertisten Friesland 

 

Karmelieten 
 
Tabel 3.11 Locaties en informatie karmelietenkloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

IJlst M 1388 1580 Carmelieten IJlst Friesland 

Woudsend M 1337 1580 Carmelieten Woudsend, convent 

Jeruzalem 

Friesland 

 
Naast de twee grote bedelorden, waren er ook nog enkele kleinere. Hoewel de 

meesten in 1274 zijn opgeheven, is dit niet het geval voor de karmelieten en de 

augustijner eremieten. De orde van de karmelieten is ontstaan uit een gemeenschap 

op de berg Karmel (Israël). Toen het gebied in de dertiende eeuw veroverd werd door 

moslims, vestigde de gemeenschap zich in West-Europa. In 1247 werd hun leefregel 

erkend door de paus waardoor hun kluizenaarsbestaan omgevormd werd naar een 

kloosterleven met prediking, zielzorg en biechtafname.150 De orde kreeg in Nederland 

in 1249 haar eerste vestiging in Haarlem en in de veertiende eeuw werden er nieuwe 

kloosters gesticht en bereikte de orde ook Noord-Nederland (figuur 3.50) (tabel 

3.11).151 In 1337 kwam er een mannenklooster in Woudsend (figuur 3.54) en in 1388 

kwam er een tweede klooster van deze orde in de stad IJlst. 

Augustijner eremieten 
In 1256 werd door de toenmalige paus de bedelorde augustijner eremieten gesticht 

uit een samenvoeging van verschillende Italiaanse kluizenaarsgemeenschappen en 

een Zuid-Franse armoedebeweging. In de nieuwe orde werd de regel van Augustinus 

aangenomen en werd het leven georganiseerd naar het voorbeeld van de 

dominicanen. De orde richtte zich vooral op prediking. In de veertiende eeuw 

bereikte de orde ook Noord-Nederland (figuur 3.50) (tabel 3.12).152 Er zijn van deze 

orde twee vestigingen geweest in Noord-Nederland, beide in stedelijke gebieden. 

 
150   Krüger 2017, p. 300. 
 

151   Van Moolenbroek 2008, p. 43. 
 

152   Van Moolenbroek 2008, p. 43; Krüger 2017, p. 300. 

Figuur 3.54 Woudsend 
(linksboven) ten opzichte van 

Sloten (rechtsonder), ten noorden 
van Woudsend ligt nog de stad 
Sneek. aangepast overgenomen 
van historische kaart van 

Schotanus-Halma uit 1718. 
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Tabel 3.12 Locaties en informatie augustijner eremieten kloosters in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Appingedam M 1328 1586 Augustijner eremieten in Appingedam Groningen 

Sloten M 1479 1507 Broeren tho Slaet Friesland 

 

3.6 Semireligieuzen en Magdalenen 

Broeders en zusters van het gemene leven 
Gaandeweg kwamen er meerdere religieuze gemeenschappen die niet of niet helemaal aan alle 

kerkelijke kenmerken van kloosterlingen of kloostergemeenschappen voldeden. Kloosterlingen 

dienden namelijk de gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af te leggen en dienden een 

gemeenschappelijk leven te leiden. Daarnaast diende hun gemeenschap een erkende (klooster)regel 

te volgen. De broeders en zusters van het gemene (= gemeenschappelijke) leven hebben een eigen 

benaming gekregen, omdat ze in een kloosterlijke levenswijze volgden, maar niet aan alle eisen van 

een kloosterorde voldeden. Gelovigen die deze kloosterregel volgden hoefden geen geloften af te 

leggen, volgden geen officiële kloosterregel en droegen niet de traditionele kledij die monniken en 

nonnen droegen. Zij volgden een teruggetrokken, eenvoudig monastieke levensstijl en leefden van 

inkomsten uit textiele nijverheid en kopieerwerk.153 

 
153   Van Moolenbroek, p. 46-47 en 68-69. 

Figuur 3.55 Kloosters in Noord-Nederland die tot de orde van de Broeders en zusters van het gemene leven en Magdalenen 

orde toebehoorden.    
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In Noord-Nederland zijn er tijdens de middeleeuwen drie vestiging van de broeders en zusters van 

het gemene leven geweest (figuur 3.55) (tabel 3.13). 

Tabel 3.13 Locatie en informatie Broeders van het gemene leven klooster in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Berlikum M 1482 1491 Tom Gnadesberg Friesland 

Groningen M 1436 1578 Martinikerkhof Groningen 

Leeuwarden V 1285 1580 Fiswerd Leeuwarden 

 

Magdalenen 
De vrouwenorde van de Maria Magdalena is nauw verwant met de begijnen (ofwel tertiarissen). 

Hoewel de nonnen geen gelofte hoefden af te leggen, hielden ze zich wel aan een leven in armoede 

en kuisheid. Bij de orde van de tertiarissen sloten zich vooral niet-adellijke vrouwen aan die uit de 

stedelijke middenklasse of hogere klasse afkomstig waren. De Magdalenen onderscheiden zich van de 

tertiarissen omdat het een orde was voor ex-prostituees die boete wilden doen. Maria Magdalena 

werd als patroonheilige gekozen voor deze orde omdat er in die tijd gedacht werd dat zij ook een 

bekeerde zondares was. De orde zou in 1227 zou zijn opgericht, waarna verschillende vrouwenhuizen 

zijn gesticht (figuur 3.55 en 3.56) (tabel 3.14).154 

Tabel 3.14 Locatie en informatie Magdalenen klooster in Noord-Nederland 

Locatie Gender Eerste 
vermelding 

Laatste 
vermelding 

Alias Provincie 

Stavoren V 1435 1580 ‘Domus conversarum ordinis Sancti 
Augustini’ 

Friesland 

Tzum V Na 1227 1289 Miedum, Bethanië Friesland 

 
154   Het Utrechts Archief 2021, Wittevrouwenklooster. 

Figuur 3.56 Vrouwenconvent Miedum (Tzum, rechtsonder) 

ten opzichte van Franeker, aangepast overgenomen van 
historische kaart van Schotanus-Halma uit 1718. 
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3.7 Kloosterorden in het verdere onderzoek 
Alle kloosterorden die tijdens de middeleeuwen in Noord-Nederland waren gevestigd zijn nu 

behandeld. De komst van de benedictijnen in Stavoren in 1132 betekende de start van een enorme 

expansie van kloosters en kloosterorden in Noord-Nederland. Tot 1250 werden er vrijwel uitsluitend 

kloosters gebouwd die behoorden tot één van de vier orden: de benedictijnen, cisterciënzers, 

premonstratenzers en regulieren of (augustijner) kanunniken. Hoewel de orden hun eigen kenmerken 

en gewoonten hadden, hadden ze ook enkele overeenkomsten als het gaat om vestigingsfactoren. Ze 

wilden zich afscheiden van de buitenwereld en zochten dunbevolkte of onbewoonde gebieden op – 

het platteland. Het nog grotendeels onontgonnen kustgebied van Noord-Nederland bood de nodige 

afzondering en vruchtbare grond om eigen voedsel te verbouwen. Ook trokken de kloosters verder het 

binnenland in en zochten ze ook de veenranden op, waar veenontginning kon plaatsvinden (figuur 

3.57). 

Vanaf omstreeks 1250 bereiken ook nieuwe kloosterorden Noord-Nederland. Er komen nieuwe 

vestigingen van de geestelijke ridderorden en ook de bedelorden komen langzaam op (figuur 3.57). De 

ridderorden vestigen zich deels op het platteland en deels in de steden, de bedelorden voorzien in hun 

levensonderhoud door middel van het inzamelen van giften en bijdragen van mensen en vestigden in 

of nabij steden (figuur 3.58, 3.59 en 

3.60). Er vonden wel bedeltochten 

plaats door het platteland, maar zij 

vestigden zich hier niet. Ook gingen de 

bedelorden nog een stap verder als het 

om bezit gaat. Terwijl er bij de andere 

orden geen sprake was van persoonlijk 

bezit, maar wel van gemeenschappelijk 

bezit, was dat bij de bedelorden in 

eerste instantie ook niet het geval. 

Hoewel er later wel een versoepeling op 

kwam: gebouwen kwamen in bezit van 

het Vaticaan en de leden van de 

bedelorden hadden dit dan in bruikleen.  

Ook bouwden ze niet altijd een nieuw 

gebouw om zich te vestigen, maar 

namen ze ook regelmatig hun intrek in 

een al bestaand gebouw.  

Omdat de locatiekeuzefactoren van de 

bedelorden heel anders zijn dan de 

overige kloosterorden, zullen de 

bedelorden niet meegenomen worden 

in het verdere onderzoek. De 

landschappelijke locatiekeuzefactoren 

van de bedelorden spelen namelijk een 

hele andere rol (veel kleinere rol) dan bij 

de andere kloosterorden.   

Figuur 3.57 De ontwikkeling van de kloosterdichtheid tot 1250 in Noord-Nederland. 
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Figuur 3.59 Kloosters van de genoemde orden in de stad 
Groningen (rood omcirkeld), aangepast overgenomen van de 
reproductie van de plattegrond van Groningen uit 1563-1567. 

Figuur 3.60 Augustijner eremietenklooster in Appingedam (rood 
omcirkeld), aangepast overgenomen van historische plattegrond 

van Appingedam uit 1400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.58 Vestiging van genoemde kloosters in de Friese steden Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Bolsward, Sneek, Workum, 
Stavoren, Sloten en IJlst. Aangepast overgenomen van Kloosterkaart van Friesland uit 1943. 



Pagina 61 van 111 

Vanaf het jaar 1300 is er een teruggang in het aantal kloostervestigingen in Noord-Nederland, maar 

aan het einde van de veertiende eeuw begint er een nieuwe periode van groei die zich in de vijftiende 

eeuw doorzet (figuur 3.61 en 3.62). In deze periode vestigen er ook nog drie nieuwe kloosterorden in 

Noord-Nederland: de broeders en zusters van het gemene leven, tertiarissen en de vrouwenorde van 

Magdalenen. In 1512 vindt de laatste vestiging van een nieuw klooster plaats in Noord-Nederland. De 

meeste kloosters blijven dan bestaan tot de Reformatie (figuur 3.63).  

Figuur 3.61 De ontwikkeling van de kloosterdichtheid tot 1350 in 
Noord-Nederland.  

Figuur 3.62 De ontwikkeling van de kloosterdichtheid tot 1450 in 
Noord-Nederland. 

Figuur 3.63 kloosterdichtheid Noord-Nederland in de periode 1512-1580. 
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3.8 (Landschappelijke) locatiefactoren 
In het eerste deel van dit hoofdstuk komt ten eerste naar voren dat de locatiekeuze van kloosters in 

Noord-Nederland afhankelijk was van de kloosterorde: vestigden ze zich in de stad/dichtbevolktere 

gebieden of juist in afzondering op het platteland. Ook waren schenkingen van de elite een belangrijk 

onderdeel van de locatiekeuze. Deze aspecten van de locatiekeuze van middeleeuwse kloosters is naar 

voren gekomen uit de literatuur. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt gekeken of er ook 

landschappelijke aspecten een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze van kloosters tijdens de 

middeleeuwen. Voor deze landschappelijke factoren zal gekeken worden naar de locatiekeuzefactoren 

die naar voren gekomen zijn in het theoretisch kader bij de locatiekeuze van historische buitenplaatsen 

uit de zeventiende tot de negentiende eeuw en van de bewoningsplaatsen in West-Brabant en Limburg 

tijdens de middeleeuwen.  

Op de geomorfologische kaart wordt weergegeven welke geologische processen en menselijke 

invloeden een rol spelen of hebben gespeeld bij de vorming van het aardoppervlak. Van elke eenheid 

is in de legenda een code aangegeven die aangeeft tot welke (sub)groep de landvorm toebehoort, 

welke mate reliëf de eenheid heeft en de ontstaanswijze en het ouderdom van het element.155  

Geomorfologie en bodem in combinatie met locaties van de kloosters in Noord-Nederland 

Het grootste deel van de kloosters die weergegeven staan in figuur 3.64 hebben zich in de twaalfde en 

dertiende eeuw in Noord-Nederland gevestigd. De kloosters in Hallum, Oudkerk, Lidlum, Winsum, 

Midlum, Rinsumageest, Hartwerd en Fransum zijn in de twaalfde eeuw in het kustgebied van Friesland 

gesticht en zijn allemaal gebouwd op een terp/wierde of hoogwatervluchtheuvel of op de rand 

hiervan. Ook in de periode hierna zien we dat kloosters in het kustgebied voornamelijk op de hoger 

gelegen delen in het landschap werden gesticht. Regelmatig op de overgang van een terp naar 

kwelderwal of op de overgang van een kwelderwal en vlakte van getij-afzetting (de kweldervlakte).  

Wanneer dit niet werd gedaan kregen kloosters vaak te maken met wateroverlast en werden de 

kloosterlingen verplaatst, dit is bijvoorbeeld het geval geweest in Lidlum, Pingjum en Stavoren.  

Kloosters werden dus niet altijd op terpen gesticht, maar wel nog steeds op de natuurlijke hoger 

gelegen delen in het landschap. Dit komt overeen met de ontwikkeling van de bewoning in het 

kustgebied tijdens de middeleeuwen. De terpen en kwelderwallen vormden de basis waarvandaan het 

landschap geëxploiteerd werd. Hoewel de kloosters veel hebben betekend voor de waterstaatkundige 

toestand tijdens de middeleeuwen, bood dit nog niet genoeg zekerheid tegen overstromingen. Dit is 

terug te zien in de locatiekeuze van kloosters uit de twaalfde, dertiende en eerste helft van de 

veertiende eeuw in het kustgebied van Friesland en Groningen.   

De kloosters die meer landinwaarts waren gelegen zijn in het voormalige veengebied gesticht.  In de 

zevende en achtste eeuw wordt er begonnen met het ontginnen van de veenranden vanuit het 

kleigebied. Deze ontginningen beginnen kleinschalig door individuele boeren, al dan niet verenigd. 

Vanaf de twaalfde eeuw worden de veenontginningen grootschaliger opgezet, hier speelden de 

kloosters ook een rol in. Bij de grens van Friesland en Groningen in het midden van de provincies zijn 

de kloosters gesticht op de hoger gelegen zandgronden die aan het aardoppervlak kwamen te liggen 

na veenontginning (zandgronden zijn oranje op de geomorfologische kaart). Het gaat om de kloosters 

Boornbergum, Siegerswoude, Bergum, Augustinusga, Harkema, Oldekerk, Marum en Bakkeveen. Ze 

zijn gelegen op de rand van de hoger gelegen zandgronden en de lagergelegen vlakten van 

 
155   Maas, van der Meij, van Delft & Heidema 2019, Opzet van legenda en codering. 
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Figuur 3.64 Geomorfologische kaart Noord-Nederland met kloosters van de premonstratenzers, regulieren, 
benedictijnen, kruisheren en cisterciënzers. 

Figuur 3.65 Grondsoortenkaart Noord-Nederland met kloosters van de premonstratenzers, regulieren, 
benedictijnen, kruisheren en cisterciënzers.  



Pagina 64 van 111 

veenontginning (veengronden zijn lichtpaars op de geomorfologische kaart). Ook zijn er kloosters 

gesticht in de lagere delen van het veenlandschap, zoals Haskerdijken, Luinjeberd, Westerlee, 

Midwolda, Schildwolde en Nieuwolda, hoewel het lijkt dat deze kloosters gelegen zijn in het kustgebied 

van Groningen, naast de Dollard (= zeeboezemvlakte, lichtblauw op de geomorfologische kaart). Echter 

is de Dollard aan het einde van de middeleeuwen pas ontstaan na enkele stormvloeden die het 

ingeklonken veenland hebben overgenomen. Er werd een nieuwe laag slib afgezet door de 

overstromingen en het gebied heeft op de geomorfologische kaart het kenmerk ‘zeeboezemvlakte’ 

gekregen. Wel zijn kloosters in deze omgeving soms eerder verlaten in verband met 

overstromingsgevaar. 

De geomorfologische eenheden komen ook overeen met de grondsoortenkaart (figuur 3.65). De 

kloosters in het kustgebied die grotendeels op de hoger gelegen terpen en kwelderwallen zijn 

gebouwd, zijn overgang zones van (lichte en zware) zavelgronden en (lichte en zware) kleigronden.  

Zavelgronden zijn een combinatie van zand en klei, wat zorgt voor kalkrijke, goed bewerkbare gronden 

die geschikt zijn voor akkerbouw. De (zware) kleigronden zijn in de winter te nat en zwaar om te 

bewerken en in de zomer droogt de bodem te snel uit, waardoor het grotendeels als grasland en 

veeteelt werd gebruikt.156 Zoals hierboven genoemd, zijn de kloosters in het voormalige veengebied 

ook op overgang zones te vinden. Ze zijn grotendeels gelegen op de rand van het hoger gelegen 

zandplateau, waarvandaan het veen ontgonnen kon worden. Hoewel de regulieren alleen in Friesland 

zijn gevestigd, is er geen onderscheid tussen de vier plattelandsorden met locatiekeuze. Ze zijn 

allemaal te vinden op de overgangsgebieden in het kustgebied van Friesland en Groningen en de 

overgangsgebieden in het voormalige veenlandschap.  

De kloosters weergegeven op de geomorfologische kaart in figuur 3.66 zijn gesticht in de dertiende tot 

vijftiende eeuw. Ondanks dat de kloosters uit een latere periode komen, komen de locatiekeuzes 

grotendeels overeen met de kloosters die hierboven behandeld zijn. In het kustgebied zijn de kloosters 

gebouwd op een overgang van zavel- en kleigronden en verder het binnenland in zijn ze gebouwd op 

de overgang van zand- en veengronden (figuur 3.67).  

Locatiekeuzefactoren vergeleken met factoren uit het theoretisch kader 

Een verschillende ondergrond zal ook voor een afwisseling in het landschap hebben gezorgd, wat voor 

historische buitenplaatsen in de landschapsstijl een locatiefactor was. Dit was echter een locatiefactor 

vanuit een esthetisch motief, omdat een afwisselend landschap een kenmerk van de landschapsstijl is. 

Twee andere locatiefactoren van buitenplaatsen in de geometrische- en landschapsstijl komen wel 

overeen met de locatiekeuzefactoren van middeleeuwse kloosters. Dit zijn de ligging op 

overgangszones en de aanwezigheid van vruchtbare grond. Beide factoren hadden bij buitenplaatsen 

een economisch motief; het zorgde ervoor dat er een goede ondergrond was om de buitenplaats op 

te bouwen met daarnaast mogelijkheden voor exploitatie van het landschap. Dit zal voor de kloosters 

ook het motief zijn geweest om deze landschappelijke aspecten als factor mee te nemen in haar 

locatiekeuzeproces. 

De locatiekeuze komt ook deels overeen met de genoemde verschuiving van bewoning in het 

Laarbeekmodel van Zuid-Nederland. Hier is een proces te herkennen waarbij men zich in de periode 

900-1050 op de hoger gelegen, vruchtbare gronden vestigt. Maar door een combinatie van het 

verdroging van het klimaat (en daarmee de nattere, lager gelegen gebieden) en de nood naar nieuwe 

vruchtbare landbouwgrond als gevolg van bevolkingsgroei verplaatst de concentratie van bevolking. 

In de periode 1050-1250 verplaatst de bewoning ook naar de randen van de hoge plateaus;  

 
156   De Vries z.d.-d, Middeleeuwen (800-1500); De Tuinen van Appeltern 2022.  
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Figuur 3.66 Geomorfologische kaart Noord-Nederland met kloosters van de Magdalenen, broeders v/h gemene 
leven, Johannieten, Duitse orde en tertiarissen.  

Figuur 3.67 Grondsoortenkaart Noord-Nederland met kloosters van de Magdalenen, broeders v/h gemene leven, 
Johannieten, Duitse orde en tertiarissen.   
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de lagergelegen nattere gebieden. Dit proces is ook in Noord-Nederland te herkennen. Door de 

behoefte aan nieuwe landbouwgrond en mogelijkheden voor het ontginnen van het veen, vond er in 

de twaalfde eeuw een overgang plaats van seizoengebonden bewoning naar permanente bewoning in 

de veengebieden. Terwijl men zich in Noord-Nederland wel in lagergelegen, nattere gebieden ging 

vestigden, zorgden ze er wel voor dat er geen overstromingen plaats zouden vinden. Dit deden ze door 

in het lagergelegen landschap de hogere delen (bijvoorbeeld zandkoppen) op te zoeken of zelf terpen 

op te werpen in het veenlandschap, zogenoemde veenterpen.157  

  

 
157   De Vries z.d.-a, vroegste bewoning en middeleeuwen; de Vries z.d.-c, vroegste bewoning en 
        middeleeuwen. 
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3.9 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de locatiekeuzefactoren voor middeleeuwse kloosters die naar voren 

zijn gekomen uit de literatuur en de landschappelijke locatiekeuzefactoren door middel van een 

analyse naar geomorfologie, grondsoorten en reliëf. Hierbij wordt antwoord gegeven op de eerste 

deelvraag: “Welke factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze van de vestigingsplaatsen van 

kloosters in Noord-Nederland in de periode van circa 1100-1500?”.  

Een belangrijke factor in het locatiekeuzeproces van kloosters is de elite. Door schenkingen van grond 

en goederen door plaatselijke grondbezitters kon een kloosterorde uiteindelijk genoeg land verkrijgen 

in een gebied om een klooster te bouwen en om zichzelf te onderhouden. Bijvoorbeeld door het 

verbouwen van voedsel vanuit een uithof. Ook namen er regelmatig rijke mensen of families het 

initiatief om een klooster te stichten en benaderden dan een kloosterorde. De elite was dus een 

belangrijke factor in de mogelijkheden voor kloosterorden om een klooster te stichten in Noord-

Nederland. Daarnaast is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen de ‘plattelandskloosters’ 

en de stadskloosters. Vanaf 1250 komen de bedelorden in Noord-Nederland, die zich niet 

onderhouden door middel van grondbezit maar door aalmoezen en giften van mensen. Hiervoor 

vestigen zij zich in en rondom stedelijke gebieden en zijn landschappelijke vestigingsfactoren minder 

van belang dan bij de plattelandskloosters.  

De kloosters op het platteland hebben door de jaren heen (gezamenlijk) een groot areaal aan 

grondbezit opgebouwd, wat zij gebruiken om zichzelf te onderhouden. Vanuit uithoven exploiteren 

lekenbroeders- en zusters het land en voorzien haar moederklooster van inkomen. Voor deze kloosters 

zijn er enkele trends te herkennen als het gaat om haar vestigingslocaties. Deze locatiekeuze is terug 

te herkennen in de locatiekeuze van historische buitenplaatsen van de zeventiende tot de negentiende 

eeuw en bewoningslocatiekeuze in Brabant en Limburg tijdens de middeleeuwen. Dit is ten eerste de 

overgang van seizoengebonden bewoning in de lagergelegen, nattere gebieden (veenlanden) naar 

permanente bewoning in de twaalfde eeuw. De eerste kloosters worden in de rijke delen van het 

kustgebied van Noord-Nederland gesticht, in het terpenlandschap. Doordat hier veel elite woonde, 

werden er veel van deze gronden aan de kloosterorden geschonken waardoor daar de eerste 

vestigingen plaats konden vinden. Nadat de kloosters zich in het kustgebied van Noord-Nederland 

hadden gevestigd, vond er een snelle uitbreiding plaats naar het overige kustgebied en verder 

landinwaarts naar de veengebieden. Het is opvallend dat de kloosters zich voornamelijk vestigden op 

overgangsgebieden, zoals de overgang van zavel- naar kleigronden en van zand- naar veengronden. 

Dit waren waarschijnlijk de meest winstgevende gebieden, waar kloosters zichzelf konden 

onderhouden door middel van akkerbouw, veeteelt en veenontginningen. Door op de hoger gelegen 

delen te vestigen in het landschap – al dan niet op terpen – konden ze zichzelf beschermen tegen 

overstromingen. Overstromingen vonden namelijk nog regelmatig plaats, ondanks de bedijkingen in 

het gebied. Wanneer kloosters niet op de hoger gelegen delen vestigden kregen zij vaak te kampen 

met waterproblemen, zowel in het kustgebied als in het veengebied. Vaak zijn deze kloosters dan ook 

verlaten en zijn kloosterlingen overgegaan naar een ander al bestaand klooster, of werd er op een  

andere hoger gelegen plek een nieuw klooster gesticht voor de kloosterlingen. De locatiekeuze van 

middeleeuwse plattelandskloosters in Noord-Nederland is een combinatie geweest van wat er 

mogelijk was (welke gronden werden er geschonken door de elite), hoger gelegen gebieden (veilig 

tegen overstromingen) en welke gebieden het meest winstgevend konden zijn bij exploitatie. 
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4. Opheffing van kloosters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1: Tekening van ‘Het oude Klooster’.   
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4.1 Inleiding 
Sinds de komst van kloosters in Noord-Nederland in de twaalfde eeuw tot de Reformatie is het 

(religieuze) landschap sterk veranderd. Kloostercomplexen domineerden het landschap en hadden 

door de jaren heen een groot (gezamenlijk) grondbezit weten te verwerven. Door schenkingen van 

landerijen, schuren en molens, maar ook door middels van landwinning en het aankopen van land, 

hebben kloosters een belangrijke economische positie ingenomen.158 Uiteindelijk kwam er een einde 

aan de periode waarin kloosters het landschap domineerden toen in 1580 Friesland en in 1594 

Groningen werden overgenomen door de calvinisten. In dit hoofdstuk wordt de (aanleiding van de) 

opheffing van de kloosters in Friesland en Groningen besproken. Dit is in context gezet met de 

bestuurlijke gesteldheid op dat moment in beide provincies. 

4.2 Van vrijheid naar grafelijke machten 
In de periode vanaf het midden van de dertiende eeuw tot omstreeks 1500 was er in Noord-Nederland 

sprake van Friese vrijheid. Tegenwoordig wordt er nationale onafhankelijkheid bedoeld als we spreken 

van vrijheid in relatie met een volk of land. In de middeleeuwen betekende vrijheid van een volk dat 

men vrij stond van vorstelijke – in die tijd voornamelijk grafelijke – heerschappij. Ondanks dat Friesland 

en Groningen onderdeel waren van het Heilige Roomse Rijk, was er in de periode van de Friese vrijheid 

geen sprake van feodale instituties en bestond er 

geen centraal bestuur. De stad Groningen was 

ondergeschikt aan het grafelijke gezag van de 

bisschop van Utrecht, maar in praktijk stelde dit 

niets voor. Dit in tegenstelling tot de situatie 

elders in het huidige Nederland, waar juist sprake 

was van versterking van het grafelijke macht.  

Graven groeiden daar uit tot landsheren en hun 

territoria tot vorstendommen. Omdat er in Noord-

Nederland geen centraal gezag was werd het 

bestuur uitgevoerd door kleine republieken, deze 

werden in Friesland landsgemeenten genoemd en 

in Groningen Kerspelen.159  

Binnen de landsgemeenten en kerspelen werkten 

hoofdelingen (lokale grondbezitters, vaak 

gevestigd in versterkte huizen; stinzen) met elkaar 

samen. De landsgemeenten gaven niet een strikt 

landschappelijk territorium aan, maar een groep 

mensen die bestond uit erfelijke 

(groot)grondbezitters. Deze groep is weer onder 

te verdelen in edelen en eigenerfde boeren 

(boeren met eigen bezit). Elke landsgemeente 

kerspel bestond weer uit verschillende kleinere 

bestuurseenheden, die ook weer onderverdeeld 

waren in kleinere eenheden van dorpen.160 

Ondanks dit relatief democratische bestuur 

kwamen er in Friesland ook gewelddadige 

 
158   Raaijmakers 2008, p. 29; Vanderputten 2008, p. 98. 
 

159   Nip 2008, p. 229 en 252; Vries 2008, p. 94-95. 
 

160   Vries 2008, p. 94-96 en 98. 

Figuur 4.2 Klooster Lidlum met omgrachting op kaart van Caspar de Robles uit 
ca. 1572. 
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conflicten voor. De hoofdelingen hadden onderling regelmatig conflicten en vochten in verschillende 

samenstellingen met en tegen elkaar. Uiteindelijk ontstonden er twee groepen: de Schieringers en de 

Vetkopers.161 Het was een onstuimige periode waarbij de kloosters niet gespaard werden van 

plunderingen en vernielingen. Om zichzelf te beschermen kregen de grotere en rijkere kloosters dan 

ook grachten om vijanden buiten te houden (figuur 4.2).162  

De strijd tussen Schieringers en de Vetkopers leidde tot gevaar voor boerenbedrijf, handel en 

scheepvaart als inkomstenbronnen. Dit had niet alleen gevolgen voor de bewoners van het platteland 

van Groningen, maar ook voor inwoners van de stad Groningen. De stad fungeerde als centrale plaats 

en belangrijke handelsroute voor de Friese landen. Door middel van het maken van afspraken en 

afsluiten van verdragen probeerden de ‘overheden’ (adel, abten, rechters en af en toe ook 

hoofdelingen) van het platteland – de Ommelanden – het geweld in te dammen. Bij het afsluiten van 

deze verdragen werd de stad Groningen vaak betrokken, waardoor zij een steeds grotere rol ging 

spelen in de provincie. Ook werd de macht van de stedelijke elite uitgebreid in de Ommelanden door 

middel van het kopen van bezittingen of huwelijkspolitiek met hoofdelingenfamilies. In de provincie 

Groningen was zo sprake van machtsconcentratie in de gelijknamige stad.163  

Hoewel er sprake was van een burgeroorlog in Noord-Nederland, stond de vrijheid voor iedereen 

voorop. Het huidige Friesland, de stad Groningen en de Ommelanden sloten verschillende verdragen 

om samen te werken om het hertogelijke gezag buiten haar gebied te houden. Bijvoorbeeld bij strijd 

tegen de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht.164  

Doordat de oorlog tussen de hoofdelingen haar bestuurlijke en rechterlijke organisatie sterk had 

verzwakt, werd er in de Ommelanden steeds vaker samenwerking met de stad Groningen gezocht. De 

stad kreeg zo steeds meer invloed op de rechtsspraak in de Ommelanden en wilde de economie van 

het platteland ook onder haar hoede krijgen. Toen de Vetkopers de strijd leken te verliezen, zochten 

ze dan ook hulp bij de stad Groningen, die op haar beurt keizer Maximiliaan van het Habsburgse rijk 

om hulp vroeg. In ruil voor het verwijderen van de Vetkopers uit Westergo (een grote landsgemeenten 

van Friesland), hadden de Schieringers beloofd de Duitse stadhouder – iemand die namens de 

landsheer een gebied bestuurd – Albrecht van Saksen als stadhouder en machthebber van Westergo 

te erkennen. Dit werd in 1498 vastgelegd in het verdrag van Sneek en in datzelfde jaar namen er enkele 

andere bestuurlijke gebieden Albrecht van Saksen aan als stadhouder. Er kwam een einde aan de 

Friese vrijheid.165 Omdat Albrecht van Saksen keizer Maximiliaan had bevrijd toen hij gevangen werd 

genomen in Brugge, benoemde de keizer Albrecht tot stadhouder van Friesland, Groningen en de 

Ommelanden om hem te bedanken. De Duitse stadhouder moest hiervoor wel zelf Groningen en de 

Ommelanden nog veroveren. Enkele hoofdelingen wilden de strijd met Albrecht niet aangaan en 

schonken hun bezittingen aan de stadhouder om als leenheer verder te gaan. Na mislukte acties van 

Albrecht om de stad te veroveren, deed zijn zoon Georg van Saksen na zijn dood ook een poging. Met 

de hulp van een graaf uit Oost-Friesland (in Duitsland) vond Groningen de dreiging te groot en besloten 

ze in 1506 uit nood de graaf Edzard Cirksena uit Oost-Friesland als landsheer aan te nemen. Er kwam 

zo ook een einde aan de Friese vrijheid in Groningen.166  

 
161   De Kanon fan de Fryske Skiednis 2013-a. 
 

162   Betten 2009, p. 113 en 115. 
 

163   Nip 2008, p. 233-235.  
 

164   Nip 2008, p. 252. 
 

165   Gerrits & Mulder-Radetzky 2009, p. 18-19; Gerrits 2010, p. 255; Nip 2008, p. 268. 
 

166   De Geschiedenisbibliotheek van Groningen z.d., 1. De achtergrond. 
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4.3 De opkomst van de Tachtigjarige oorlog 
De Oost-Friese Edzard wilde van Noord-Nederland een staat maken en ging de strijd aan met Albrecht 

van Saksen. Edzard verloor de strijd en Groningen zocht steun bij de graaf van Gelre. Ondertussen 

verkocht Georg van Saksen in 1515 zijn rechten op Friesland aan de graaf van Holland, de toekomstige 

Habsburgse keizer Karel V. Net als in de rest van het Habsburgse rijk werd er een college van 

raadsheren opgericht. Er werden edelen, geestelijken en eigenerfden uitgekozen als afgevaardigden 

om in Statenvergaderingen de landsheer te adviseren. Omdat de graaf van Gelre tegen gemaakte 

afspraken inging, zagen ze zich in 1536 genoodzaakt zich bij de machtige Karel V aan te sluiten. Tegen 

betaling konden Groningen en de Ommelanden hun rechten en vrijheden behouden en genoten ze 

van de bescherming van het Habsburgse rijk.167  

De Reformatie 

Nadat Karel V in 1555 werd opgevolgd door zijn zoon Filips II ontstond wederom een onstuimige 

periode. Onder andere zijn vervolging van protestanten zorgde voor veel onrust. Nadat er in de 

veertiende eeuw een vernieuwingsbeweging (de Moderne Devotie) ontstond, was er nog steeds kritiek 

op de kloosters. Kloosters die zich hadden aangesloten bij de congregatie van Windesheim, gingen zich 

meer richten op gebed en afzondering. Doordat de maatschappelijke rol van de kloosters afnam, 

gingen veel kloosters haar landerijen verhuren in plaats van zelf exploiteren vanuit uithoven en 

krompen hun aantallen in lekenbroeders- en zusters in. Ondanks deze veranderingen verkleinde het 

maatschappelijke draagvlak van de kloosters nog verder door de opkomst van de Reformatie. Het 

gevolg hiervan was dat minder mensen zich aansloten als monnik of non en de kloosters steeds minder 

schenkingen kregen.168 Het ongenoegen van de protestanten over het Christendom leidde in 

Noordwest-Europa uiteindelijk in 1566 tot het plunderen en vernielen van katholieke heiligdommen 

in de Beeldenstorm. Filips II stuurde de genadeloze hertog van Alva om de opstand te onderdrukken. 

Dit mislukte en mondde uit in de start van de Tachtigjarige oorlog waarin inwoners van het huidige 

landen Nederland, België en Luxemburg strijdden tegen het Spaanse gezag.169  

Overname door de calvinisten 

Na de start van de Tachtigjarige oorlog, besloten de zeven gewesten Gelderland, Friesland, Holland, 

Zeeland, Overijssel, Utrecht en Groningen (met uitzondering van de stad) zich te verenigen in de 

Republiek der Verenigde Nederlanden in de strijd tegen de Spanjaarden. Dit werd in 1579 vastgelegd 

in de Unie van Utrecht.170 In 1580 werden de Gedeputeerde Staten van Friesland overgenomen door 

de calvinisten en maakten zij een einde aan het christendom. Er moest plaats worden gemaakt voor 

de gereformeerde kerk. De kloostergoederen kwamen bij de opheffing van de kloosters allemaal in 

bezit van de provincie. De kloosterlingen die nog in Friesland waren te vinden vertrokken om zich aan 

te sluiten bij katholieke gemeenschappen in het buitenland of namen geld aan om een bestaan buiten 

de kloosters te kunnen leiden. Omdat de grote kloostercomplexen als waardevolle versterkingen 

konden worden gebruikt door Spaanse soldaten, werden deze gesloopt. Veel andere 

kloostergebouwen waren al beschadigd tijdens gevechten tijdens de Tachtigjarige oorlog en werden 

ook afgebroken. Ze hadden geen nut als bouwval en de stenen konden gebruikt worden voor de bouw 

van nieuwe huizen en versterkingen.171  

 
167   De Geschiedenisbibliotheek van Groningen z.d., 1. De achtergrond. 
 

168   Mol 2008, p. 82-83. 
 

169   Visser & Visser 2018. 
 

170   Parlement.com z.d., inleiding.  
 

171   Betten 2009, p. 125 en 131-132; De Kanon fan de Fryske Skiednis 2013-b. 
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In 1594 sluit ook de stad Groningen zich aan bij de Republiek der Verenigde Nederlanden en wordt het 

protestantse geloof aangenomen. Ook hier worden de kloostergoederen overgenomen door de Staten 

en werd het merendeel van de kloostergebouwen afgebroken. De bezittingen werden in één fonds 

samengebracht en enkele rentmeesters aangesteld om het (financieel) beheer uit te voeren. Hoewel 

de Johannieter commanderijen eerst niet werden ingenomen door de Staten, werden zijn in 1609 ook 

toegevoegd aan het fonds.172  

4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de opheffing van kloosters in Friesland en Groningen en welke 

ontwikkelingen hierbij een rol hebben gespeeld. Hierbij wordt antwoord gegeven op de tweede 

deelvraag: Hoe verliep het proces van opheffing van kloosters in Noord-Nederland rond 1600? 

Hoewel Friesland en de stad Groningen en Ommelanden wel onderdeel uitmaakten van het Heilige 

Roomse Rijk, was er in de eerste helft van de dertiende eeuw tot de circa 1500 sprake van een vrij 

gebied. Door de Friese vrijheid hadden kloosterorden veel mogelijkheden om zich te vestigen in Noord-

Nederland en wisten ze door schenkingen en het aankopen van grond een belangrijke 

maatschappelijke positie in te nemen. In 1498 kwam er door de komst van stadhouder Albrecht van 

Saksen een einde aan de Friese vrijheid. Na verschillende conflicten en meerdere stadhouders werd 

uiteindelijk keizer Karel V landsheer in zowel Friesland als Groningen. In deze periode kwam ook het 

protestantisme op, waar zijn opvolger Filip II hard tegen optrad. Het ongenoegen tegen de Spaanse 

keizer nam toe en in 1579 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden opgericht. In 1580 werden 

de Gedeputeerde Staten van Friesland overgenomen door de calvinisten en werden de kloosters 

opgeheven. Grote kloosters werden als waardevolle plaatsen gezien voor Spanjaarden om zich te 

vestigen, dus werden deze afgebroken op bevel van het provinciebestuur. Andere kloosters waren al 

beschadigd in gevechten met de Spanjaarden in de jaren ervoor en restanten werden grotendeel ook 

afgebroken. De stenen werden gebruikt voor de bouw van nieuwe huizen en versterkingen. In 1594 

sloot ook de stad Groningen zich aan bij de Republiek en werd het christendom vervangen door het 

protestantisme. Ook hier werden de kloostergoederen overgenomen door de Staten en de 

kloostergebouwen werden (grotendeels) afgebroken. Op deze manier is de opheffing van de 

kloostergoederen in Friesland en Groningen sterk beïnvloed door de maatschappelijke situatie in die 

tijd. Zo kwam er een einde aan de kloostertijd in Noord-Nederland. Hoewel de kloostergebouwen 

grotendeels verdwenen zijn (op enkele kerken na), zal er in het volgende hoofdstuk gekeken worden 

naar de restanten van kloosters die nog in het landschap zijn te zien.   

 

 

 

 

 

 

 

 
172   Boeles 1866, p. 22. 
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5. Restanten van de kloosterplaatsen in Noord-Nederland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: naambord ‘Kleaster’ bij voormalig klooster Mariëngaarde.  
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5.1 Inleiding 
De kloostergebouwen zijn bijna allemaal afgebroken rond 1600, toch zijn er nog resten van de vele 

kloosters die ooit in Noord-Nederland hebben gestaan te herkennen. In dit hoofdstuk wordt gekeken 

naar de restanten van kloosters die in het landschap te herkennen zijn. Hierbij wordt niet gefocust op 

de kloostergebouwen of de funderingen, omdat hier al (archeologische) onderzoeken naar zijn 

uitgevoerd. Er zal gefocust worden op restanten die in het landschap of van kaarten te ‘lezen’ zijn: 

reliëf en verwijzingen in namen (bijvoorbeeld kloosterweg en monnikenweg). Er zal naar het reliëf 

gekeken worden voor restanten van kloosterterpen en de contouren van het kloosterterrein. Eerder 

in dit onderzoek is genoemd dat kloosters voornamelijk op hoger gelegen plaatsen in het landschap 

zijn gesticht, al dan niet op terpen en wierden. Veel terpen en wierden zijn in de twintigste eeuw 

afgegraven. Al vroeg was bekend dat landerijen vruchtbaarder werden als er aarde over gestrooid 

werd. Er werd aarde uit greppels en sloten gehaald om akkers te bemesten, maar toen de terpen en 

wierden hun functie verloren door de verbetering van de bedijking werd er ook overgegaan op het 

vergraven van deze woonheuvels. Eerst werd dit voor eigen gebruik – op kleine schaal – gedaan, maar 

in de tweede helft van de negentiende eeuw werden terpafgravingen grootschaliger opgezet voor 

commerciële doeleinden.173 In het begin van de twintigste eeuw waren er niet meer veel terpen en 

wierden die geschikt waren voor afgravingen en werd er overgegaan op de zogenoemde 

kloosterterpen. Deze bevatten veel steen en puin en werden daarom als minder geschikt gezien om te 

gebruiken als mest. De kloosterterpen kwamen grotendeels met elkaar overeen; het waren min of 

meer ronde heuvels met een singel die ze van het omliggende wei-of akkerland afsloot.174  

5.2 Benedictijnen 
In tabel 5.1 zijn de landschappelijke restanten van de klooster van de benedictijnse orde opgesomd. 

Van de kloosters in Boornbergum, Ferwerd en Rottum zijn contouren van het voormalige 

kloosterterrein nog op de hoogtekaart te herkennen (figuur 5.2). 

Tabel 5.1 Landschappelijke restanten benedictijnse kloosters. 

Locatie Contouren 
kloosterterrein 

(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Boornbergum Ja -   Kleasterkampen (weg of straatnaam) 
-   Smalle Ee (plaatsnaam) 

Grasland of akker 

Ferwerd Ja -   It Kleaster (weg of straatnaam) 
-   Kleasterdyk (weg of straatnaam) 

Boerderijen 

Hemelum Nee -   Odulphuswei (weg of straatnaam) 

-   De Kleaster (weg of straatnaam) 

Grasland of akker 

Marssum Nee -   Franjumbuorren (weg of straatnaam) 
-   Poppenhuysen (gebouw0 
-   Franjumbuorren (buurtschapsnaam) 

Bebouwing en grasland of 
akker 

Holwierde Nee -   Feldwerderweg (weg of straatnaam) 
-   Oldenklooster (buurtschapsnaam) 

 

Nieuwolda Nee X Grasland of akker 

Rottum Ja -   Kloosterweg (weg of straatnaam) 

-   Kloosterkerk (kerk) 

Kerkhof en bebouwing 

Selwerd Nee -   Groot klooster (gebouw) 
-   Laan naar ’t klooster (weg of straatnaam) 

Boerderij 

 
173   Arjaans 1990, p. 54.  
 

174   Ottema 1947, p. 445-446. 
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-   Selwerdhof (begraafplaats) 
-   Selwerd (stadswijk) 

Ten Boer Nee -   Kloosterkerk (kerk) Bebouwing 

Thesinge Nee -   Kloosterkerk (kerk) 
-   Kapelstraat (weg of straatnaam) 
-   Germania (molen) 

Bebouwing 

Aan de noordkant van het voormalige kloosterterrein van Boornbergum is op de AHN kaart te zien dat 

het terrein hoger gelegen is. Hier is een boerderij op gelegen en dit is een restant van de oude terp die 

op de historische kaart uit 1851 is afgebeeld (figuur 5.3). Ditzelfde geldt voor het voormalige 

kloosterterrein van Ferwerd. Aan de noordkant van het terrein zijn twee boerderijen te vinden op het 

restant van de terp. Aan de zuidkant van het terrein, wat gebruikt wordt als bouwland of akker, is de 

voormalige terp afgegraven. De terp die op de historische kaart staat afgebeeld is dus nog maar deels 

aanwezig (figuur 5.4). Op de historische kaart wordt er geen terp aangegeven op het kloosterterrein 

van Hemelum, maar wel op het voormalige kloosterterrein van Marssum (figuur 5.5). Deze terp is op 

de hoogtekaart niet meer te zien en is dus afgegraven.  

Van het klooster van Nieuwolda is niet met zekerheid te zeggen waar het heeft gelegen. Dit komt 

omdat het klooster is verlaten vanwege wateroverlast en het gebied aan het einde van de 

middeleeuwen ook onder de Dollard is komen te vallen. In Rottum, Ten Boer en Thesinge zijn kerken 

te vinden die ‘Kloosterkerk’ worden genoemd. De kerken hebben deze verwijzing omdat het de kerken 

waren die bij de kloosters hoorden. Deze zijn na de opheffing van de kloostergoederen niet 

Figuur 5.2 Contouren voormalige benedictijnse kloosterplaatsen zichtbaar op de AHN. 
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afgebroken. Ze zijn in gebruik genomen als protestantse kerken en staan tegenwoordig – al dan niet in 

huidige vorm – op hun oorspronkelijke plaats (voorbeeld Rottum; figuur 5.6 en 5.7).175  

 
175   Wagenaar-Hummelinck z.d., klooster.  

Figuur 5.3 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Smalle Ee aangegeven op de historische kaart, aangepast 

overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851.   

Figuur 5.4 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
klooster Foswerd aangegeven op de historische kaart, 

aangepast overgenomen van historische kaart van Eekhoff 
uit 1851.  

Figuur 5.5 Terp op het voormalige kloosterterrein van 

klooster Franjum aangegeven op de historische kaart, 
aangepast overgenomen van historische kaart van Eekhoff 
uit 1851. 

Figuur 5.6 reconstructietekening van het voormalig 
kloostergebouw, de kloosterkerk (rechts) en school in 

Rottum uit 1831.  

Figuur 5.7 Kloosterkerk van Rottum in de huidige situatie. 
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5.3 Cisterciënzers 
In tabel 5.2 zijn de landschappelijke restanten van de kloosters van de cisterciënzers opgesomd. In 

figuur 5.8 is te zien dat de locatie van het voormalige kloosterterrein van Augustinusga nog steeds 

hoger gelegen is dan het landschap eromheen. Hoewel er op de historische kaart geen terp is afgebeeld 

op het voormalige kloosterterrein, is uit de geomorfologische kaart wel naar voren gekomen dat het 

klooster op een terp was gebouwd. Er staat ook nog een kerk op de plaats waar de kloosterkerk heeft 

gestaan (Hervormde kerk Gerkesklooster). De contouren van het voormalige kloosterterrein van 

Niawier zijn zowel zichtbaar op de historische kaart en in de huidige situatie op de hoogtekaart (figuur 

5.8 en 5.9). Op de hoogtekaart is te zien dat ongeveer een kwart van de zuidwestkant van de terp is 

afgegraven. Hoewel op de historische kaart de terp van het klooster van Rinsumageest nog wordt 

aangegeven, is dit niet meer het geval op de hoogtekaart. De contouren van het voormalige 

kloosterterrein zijn echter nog wel te herkennen in het microreliëf op de hoogtekaart en in  het 

landschap (figuur 5.11 en 5.12). Ook op de historische kaart van Scharnegoutum wordt een terp 

aangegeven die in de huidige situatie niet meer aanwezig is (figuur 5.10). De contouren van de 

voormalige kloosterterreinen van Ten Boer en Essen zijn ook nog duidelijk te zien op de hoogtekaart. 

Het klooster van Essen was gebouwd op de hoger gelegen contouren van het natuurlijke landschap en 

het klooster van Ten Boer op een terp, die ook nog zichtbaar is op de hoogtekaart.  De contouren van 

het kloosterterrein van Termunten zijn niet meer duidelijk, maar de terp waar het klooster op was 

gebouwd is nog wel zichtbaar. Hoewel op de geomorfologische kaart werd aangegeven dat de 

kloosters van Burum en Lichtaard ook op een terp/wierde waren gesticht, is dit op de hoogtekaart niet 

meer te zien. Deze zijn dus afgegraven.  

Van veel van de cisterciënzerkloosters zijn ook nog verwijzingen in het landschap te vinden in 

bijvoorbeeld weg- of straatnamen. Ook is er meestal een gebouw vernoemd – het gebouw wat op het 

voormalige kloosterterrein staat – naar de naam van het klooster, zoals van het vrouwenklooster in 

Burum en Bloemkamp bij Hartwerd.  

Tabel 5.2 Landschappelijke restanten cisterciënzer kloosters. 

Locatie Contouren 
kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Augustinusga Ja -   Hervormde kerk Gerkesklooster (kerk) 
-   Gerkesklooster (plaatsnaam) 
-   Sportpark ’t Kleaster (sportpark) 

Kaatsveld en kerk 

Burum Nee -   Vrouwenklooster Galilea (gebouw) 
-   Kloosterweg (weg of straatnaam) 

Boerderij 

Hallum Nee -   Genezareth (molen) Grasland of akker 

Hartwerd Nee -   Bloemkamp (gebouw) 

-   Monnikehuis (gebouw) 
-   Oldeclooster (weg of straatnaam) 

Bebouwing 

Niawier Ja X Boerderij 

Rinsumageest Ja -   Klooster klaarkamp (gebouw) 
-   Clarus Campus (gebouw) 
-   Klaarkampsterwei (weg of straatnaam) 

-   Klaarkampster Mar (water) 

Gebouwen en grasland of 
akker 

Scharnegoutum Nee -   Nije Kleaster (weg of straatnaam) 
-   Nykleaster (buurtschapsnaam) 

Bebouwing 

Lichtaard Nee X Boerderij 

Luinjeberd Nee X Grasland of akker 
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Fransum Nee -   Abdijstraat (weg of straatnaam) Bebouwing 

Marum Nee -   Kloosterweg (weg of straatnaam) 

-   Trimunt (camping) 
-   Trimunt (bos) 

Bebouwing 

Midwolda Nee -   Grijzevrouwenlaantje (weg of straatnaam) Grasland of akker 

Termunten Ja -   Grijze monnikenklooster (gebouw) Boerderij 

Essen Ja -   Essen (buurtschapsnaam) 
-   Essen (weg of straatnaam) 

Bebouwing 

Ten Boer Ja -   Sint Annen (buurtschapsnaam) Bebouwing 

 

  

Figuur 5.8 Terpen voormalige cisterciënzer kloosterplaatsen zichtbaar op de AHN.  
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Figuur 5.9 Terp op het voormalige kloosterterrein van Sion 

aangegeven op de historische kaart, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.10 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Nieuw klooster aangegeven op de historische kaart, 

aangepast overgenomen van historische kaart van Eekhoff 
uit 1851. 

Figuur 5.11 Contouren voormalig kloosterterrein Klaarkamp zichtbaar in de vorm van de sloot.  Figuur 5.12 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Klaarkamp aangegeven op de historische kaart, aangepast 

overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851.  
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5.4 Regulieren 
In tabel 5.3 zijn de landschappelijke restanten van de kloosters van de regulieren opgesomd. Alleen de 

contouren van het kloosterterrein in Tirns zijn nog te herkennen op de hoogtekaart, maar de terp die 

op de historische kaart is weergegeven is niet meer aanwezig (figuur 5.13 en 5.14). Op de historische 

kaart is de terp van klooster Anjum (Slappeterp) ook nog te zien, maar in de huidige situatie is deze 

grotendeels afgegraven en staat er alleen een boerderij op een deel van de terp (figuur 5.15). Op de 

historische kaart uit 1853 zijn ook de terpen van klooster Haskerdijken en Midlum nog te zien, maar 

deze zijn in de huidige situatie ook niet meer aanwezig (figuur 5.16 en 5.17). Van de vier terpen die in 

1853 nog bestonden, is er dus alleen nog een deel over onder een boerderij bij Slappeterp. De rest is 

allemaal afgegraven.  

Tabel 5.3 Landschappelijke restanten regulieren kloosters. 

Locatie Contouren 

kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Achlum Nee -  Monnikenweg (weg of straatnaam) Kaatsveld en bebouwing 

Bergum Nee -  Kloosterlaan (weg of straatnaam) Gebouwen en grasland of 

akker 

Haskerdijken Nee   X Grasland of akker 

Idzega Nee X Gebouwen en grasland of 

akker 

Midlum Nee   X Grasland of akker 

Siegerswoude Nee -   Sigerswâld (buurtschapsnaam) 
-   Sigerswâld (weg of straatnaam) 

-   Nonnepaed (weg of straatnaam) 

Bebouwing 

Slappeterp Nee -   Kleasterdyk (weg of straatnaam) 
-   Kleaster Anjum (weg of straatnaam) 

-   Kleaster Anjum (buurtschapsnaam) 

Boerderij 

Tirns Ja -   Kleasterwei (weg of straatnaam) 
-   Thabor (gebouw) 

-   Thaborwei (weg of straatnaam) 
-   Thaborhoeve (gebouw) 

Bebouwing 

 

 

Figuur 5.13 Voormalige kloosterterreinen van de regulieren orde op de hoogtekaart.  
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Figuur 5.14 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Thabor aangegeven op de historische kaart, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.15 Terp op het voormalige kloosterterrein van 

klooster Anjum aangegeven op de historische kaart, 
aangepast overgenomen van historische kaart van Eekhoff 
uit 1851. 

Figuur 5.17 Terp op het voormalige kloosterterrein 
van Ludingakerke aangegeven op de historische kaart, 
aangepast overgenomen van historische kaart van 

Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.16 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Haskerdijken aangegeven op de historische kaart, aangepast 

overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 
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5.5 Premonstratenzers 
 
Tabel 5.4 Landschappelijke restanten premonstratenzer kloosters. 

Locatie Contouren 
kloosterterrein 

(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Bakkeveen Nee X Grasland of akker 

Hallum Ja -   Mariëngaarde (gebouw) 
-   Mariëngaarderweg (weg of straatnaam) 

-   Monnikebildtslaan (weg of straatnaam) 

Boerderij 

Harkema Nee X Grasland of akker 

Lidlum Nee -   Kloosterhoeve (gebouw) 

-   Klooster Lidlum (plaatsnaam) 
-   Kleasterwei (weg of straatnaam) 

Grasland of akker 

Morra Ja -   Weardwei (weg of straatnaam) 

-   Kleasterwei (weg of straatnaam) 

Grasland of akker 

Oudkerk Nee -   Kleaster Bethlehem (gebouw) 
-   Bartlehiem (buurtschapsnaam) 

-   Barlehiem (weg of straatnaam) 

Boerderij 

Oudwoude Nee -   Kleasterwei (weg of straatnaam) 
-   Veenkloosterbos (bos) 
-   Veenklooster (plaatsnaam) 

-   Nonnewei (weg of straatnaam) 

Gebouw 

Pingjum Nee -   Vineastate (gebouw) Boerderij 

Winsum Nee -   Kleasterwei (weg of straatnaam) 

-   Kleasterdyk (weg of straatnaam) 
-   St. Michaelsberch (weg of straatnaam) 

Boerderij  

Kloosterburen  Nee -   Kloostersingel (weg of straatnaam) 

-   Cloostertuin (tuin) 
-   Oldenklooster (gebouw) 
-   Kloosterburen (plaatsnaam) 

Boerderij 

Kloosterburen Nee -   Nijenklooster (gebouw) 
-   Nijenklooster (weg of straatnaam) 
-   Nijenklooster (buurtschapsnaam) 

Boerderij 

Oldekerk Ja -   Kuzemerweg (weg of straatnaam) 
-   Kuzemer (buurtschapsnaam) 
-   De Cuzemer (gebouw) 

-   Manege de Cuzemer (manege) 

Grasland of akker 

Schildwolde Nee -   Kloosterlaan (weg of straatnaam) 
-   Kloosterpad (weg of straatnaam) 

-   Het Klooster (dorpsbuurt) 

Bebouwing 

Westerlee Ja -   Heiligerlee (plaatsnaam) 
-   Kloosterlaan (weg of straatnaam) 

Gebouw 

Wittewierum Nee -   Bloemhof (gebouw) 

-   Kloosterlaan (weg of straatnaam) 
-   Bloemhofweg (weg of straatnaam) 

-   Wittewierum (plaatsnaam) 

Grasland of akker 
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In tabel 5.4 zijn de landschappelijke restanten van de kloosters van de regulieren opgesomd. Van 

klooster Lidlum is de terp die op de historische kaart is te zien niet meer op de hoogtekaart te 

herkennen, deze is dus afgegraven (figuur 5.19). Van het klooster Mariëngaarde (Hallum) is van de 

terp op de historische kaart ook op de hoogtekaart te herkennen (figuur 5.18 en 5.20). Hierop is de 

gelijknamige boerderij van het klooster gelegen. De terp waar het klooster van Morra op gevestigd 

was, is zowel op de historische kaart als op de hoogtekaart nog aanwezig (figuur 5.22 en 5.23). Bij 

Oldekerk is het voormalige kloosterterrein nog deels te herkennen op de hoogtekaart aan de bocht 

aan de noordkant van het terrein. Het voormalige kloosterterrein van Westerlee is ook nog zichtbaar 

op de hoogtekaart.  

 

Figuur 5.18 Voormalige kloosterterreinen van de premonstratenzers op de hoogtekaart.  
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Het klooster van Oudkerk was ook op een terp 

gesticht, maar deze terp is niet meer aanwezig in de 

huidige situatie (figuur 5.21). Op de geomorfologische 

kaart is aangegeven dat de kloosters van 

Kloosterburen (Oldenklooster) en Wittewierum op of 

op de rand van een terp waren gesticht. Dit is op de 

hoogtekaart niet terug te zien en deze terpen zijn dus 

afgegraven.  

Bij Hallum, Oudkerk, Pingjum en Kloosterburen 

(Oldenklooster) zijn de namen van de voormalige 

kloosters overgegaan op de boerderij die er 

tegenwoordig staat. Bij Winsum en Kloosterburen 

(Nijenklooster) is dit niet het geval. Wel zijn er 

verschillende weg- of straatnamen die verwijzen naar 

het voormalige klooster(terrein). Van de kloosters in 

Figuur 5.19 Terp op het voormalige kloosterterrein van 
Klooster Lidlum aangegeven op de historische kaart, aangepast 

overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.20 Terp op het voormalige kloosterterrein van klooster Mariëngaarde 
aangegeven op de historische kaart, aangepast overgenomen van historische kaart van 

Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.22 Terp op het voormalige kloosterterrein van klooster Weerd aangegeven op 
de historische kaart, aangepast overgenomen van historische kaart van Eekhoff uit 1851.  

Figuur 5.21 Terp op het voormalige 
kloosterterrein van klooster Bethlehem 

aangegeven op de historische kaart, aangepast 
overgenomen van historische kaart van Eekhoff 
uit 1851.  

Figuur 5.23 Foto voormalig kloosterterrein Weerd (Morra). 
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Bakkeveen en Harkema is niets meer te herkennen; geen contouren op de hoogtekaart (en daarmee 

in het landschap) of verwijzingen in straatnamen naar de voormalige kloosters.  

5.6 Kruisheren 
In tabel 5.5 zijn de landschappelijke restanten van de kloosters van de kruisheren opgesomd. Van het 

klooster in Scharmer is er door bebouwing niets meer van het voormalige klooster te herkennen en 

zijn er enkel nog wat verwijzingen in de straatnamen te zien in de buurt waar het klooster heeft 

gestaan. Net als de rest van de kloostergoederen werd het klooster in Ter Apel in 1594 ook 

overgenomen door de Staten. Hoewel verschillende delen van de kloostergebouwen door de tijd heen 

werden gesloopt, is niet alles verdwenen. In 1930 werd besloten om het klooster deels te restaureren. 

Het is het enige klooster in Noord-Nederland wat zo goed bewaard is gebleven (5.24 en 5.25).176  

Tabel 5.5 Landschappelijke restanten kruisheren kloosters.  

Locatie Contouren 

kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Scharmer Nee -   Sint Helenahof (weg of straatnaam) 

-   Laan der Kruisheren (weg of straatnaam) 
-   De Priorij (weg of straatnaam) 

Bebouwing 

Ter Apel Ja -   Kruisherenweg (weg of straatnaam) 

-   Ter Apel (plaatsnaam) 

Museum 

 

 

 

 
176   Museum Klooster Ter Apel 2022, roerige tijden – herstelplan.  

Figuur 5.24 Klooster Ter Apel, aangepast overgenomen van een kaart 

voor de voorstudie van de grote provinciekaart van Beckeringh uit 1748-
1760.  

Figuur 5.25 Foto uit 1960 van het binnenhof van klooster Ter Apel.  
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5.7 Johannieters 
In tabel 5.6 zijn de landschappelijke restanten van de commanderijen van de Johannieters opgesomd.  

Hier is bijna niets van over gebleven. Van de commanderij van Heveskes is de wierde waar de 

commanderij op gevestigd was deels nog te herkennen op de hoogtekaart (figuur 5.26). De 

commanderij was gelegen op een wierde, waar tegenwoordig een weg dwars doorheen gaat. Aan de 

rechterkant bij de paarse stip en aan de andere kant van de weg zijn nog twee delen van de wierde ter 

herkennen. Van de commanderij van Warffum zijn de contouren nog op de hoogtekaart te herkennen, 

maar is de wierde niet meer te zien. Deze is dus afgegraven. Dit geldt ook voor de wierden van Usquert 

en Oosterwijtwerd. Op de geomorfologische kaart is aangegeven dat beide commanderijen op de rand 

van een wierde zijn gesticht, maar hier is niets meer van terug te zien op de hoogtekaart. Van het 

merendeel van de commanderijen is niets meer over, op een paar verwijzingen in straatnamen en 

buurtschapsnamen na.  

Tabel 5.6 Landschappelijke restanten Johannieter commanderijen. 

Locatie Contouren 

kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Finsterwolde Nee -   Goldhoorn (weg of straatnaam) 

-   Goldhoorn (buurtschapsnaam) 

Grasland of akker 

Heveskes Nee -   Kloosterlaan (weg of straatnaam) Grasland of akker 

Oosterwijtwerd Nee -   Nieuwenklooster (gebouw) 

-   Romerswerf (gebouw) 
-   Kloosterweg (weg of straatnaam) 
-   Nijenklooster (buurtschapsnaam) 

Bebouwing en grasland of 

akker 

Usquert Nee -   Kloosterwijtwerderweg (weg of straatnaam) 
-   ’t Klooster Wijtwerd (gebouw) 

Bebouwing 

Warffum Ja -   Warffumerklooster (gebouw) 

-   Kloosterweg (weg of straatnaam) 

Boerderij 

 

 

 

 

Figuur 5.26 Enkele voormalige commanderijen van de Johannieters op de hoogtekaart.  
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5.8 Duitse orde 
In tabel 5.7 zijn de landschappelijke restanten van de kloosters van de Duitse orde opgesomd. Het 

klooster in Luinjeberd is later overgenomen door de cisterciënzerorde en is in paragraaf 5.3 al 

behandeld. Het klooster van Oudeschoot komt niet terug op de historische kaarten van Schotanus en 

Halma uit 1718, noch op die van Eekhoff uit 1853. Op de hoogtekaart zijn verder ook geen restanten 

van een kloosterplaats te zien. Dit komt waarschijnlijk door de weg die over het voormalige 

kloosterterrein loopt. Het kloosterterrein van Nes (Akkrum) is nog wel zichtbaar op de hoogtekaart. 

Op de historische kaart wordt er een kerkhof op de terp weergegeven, die er tegenwoordig nog steeds 

is (figuur 5.27 en 5.28).  

Tabel 5.7 Landschappelijke restanten kloosters van de Duitse orde.  

Locatie Contouren 
kloosterterrein 

(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Akkrum Ja -   Kleasterpaad Nes (weg of straatnaam) 
-   Kleasterwei (weg of straatnaam) 

-   Nes (plaatsnaam) 

Kerkhof 

Luinjeberd Zie Luinjeberd in paragraaf 5.3. 

Oudeschoot Nee X Grasland of akker 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.27 Terp op het voormalige kloosterterrein van klooster 
Nes aangegeven op de historische kaart, aangepast overgenomen 

van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 

Figuur 5.28 Voormalig kloosterterrein Nes op de hoogtekaart. 
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5.9 Broeders van het gemene leven 
In tabel 5.8 zijn de landschappelijke restanten van het klooster van de broeders van het gemene leven 

in Berlikum weergegeven. Er is niets in het landschap aanwezig waardoor te herkennen is dat er een 

klooster heeft gestaan. Ook is het voormalige klooster niet weergegeven op de historische kaarten uit 

1718 en 1853.  

Tabel 5.8 Landschappelijke restanten klooster van de broeders van het gemene leven.  

Locatie Contouren 

kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Berlikum Nee X Bebouwing 

 

5.10 Magdalenen 
In tabel 5.9 zijn de landschappelijke eigenschappen van het klooster van de Magdalenen in Tzum 

weergegeven. Op de historische kaart wordt het voormalige kloosterterrein nog wel aangegeven, maar 

op de hoogtekaart is hier niets meer van terug te herkennen (figuur 5.29). Wel is er naast het dorp 

Tzum een buurtschap te vinden, waarvan de naam verwijst naar het klooster wat er ooit heeft gestaan.  

Tabel 5.9 Landschappelijke restanten klooster van de orde van de Magdalenen.  

Locatie Contouren 

kloosterterrein 
(op de AHN) 

Verwijzingen voormalige klooster Huidige functie 

Tzum Nee -   Miedum (buurtschapsnaam) Grasland of akker 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.29 Voormalig kloosterterrein van de Magdalenen 
aangegeven op de historische kaart, aangepast overgenomen 
van historische kaart van Eekhoff uit 1851. 
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5.11 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de restanten van de middeleeuwse kloosterterreinen in Noord-

Nederland. Omdat er vaak al onderzoeken zijn uitgevoerd naar de gebouwen en bijvoorbeeld 

fundering van de kloosterterreinen (door middel van archeologisch onderzoek) is er in dit onderzoek 

gefocust op de landschappelijke restanten. Hiermee worden restanten bedoeld die in het landschap 

te ‘lezen’ zijn; dit zijn de elementen reliëf – voor de restanten van kloosterterpen en contouren van 

het kloosterterrein – en verwijzingen naar het voormalige klooster in bijvoorbeeld straatnamen. Hierbij 

wordt antwoord gegeven op de laatste deelvraag: Welke landschappelijke restanten zijn er 

tegenwoordig nog van de kloosterplaatsen in Noord-Nederland? 

Ten eerste hebben de kloosterterpafgravingen die in de twintigste eeuw zijn uitgevoerd in zowel 

Friesland als Groningen een groot deel van de kloosterterpen laten verdwijnen. Desondanks zijn er nog 

een paar in het landschap te zien. Met behulp van historische kaarten van Friesland en de hoogtekaart 

is duidelijk in beeld gebracht welke kloosterterpen (deels) zijn afgegraven en welke onaangetast zijn 

gebleven. Zo zijn er op voormalige kloosterterreinen van de cisterciënzers, premonstratenzers en 

Duitse orde in Noord-Nederland in totaal nog vijf terpen en wierden in haar originele staat aanwezig. 

Ook zijn er binnen de orde van de benedictijnen, cisterciënzers, regulieren en kruisheren nog vijf  

terpen en wierden die voor een deel zijn afgegraven. Er is dus ook nog een deel aanwezig, meestal is 

dit op de plekken waar boerderijen zijn gebouwd. Ten slotte zijn er maar liefs veertien terpen en 

wierden helemaal afgegraven. Op de historische kaart van Friesland uit 1853 van Eekhoff zijn enkele 

terpen afgebeeld die op de hoogtekaart niet meer terug zijn te zien. Ook is er uit de geomorfologische 

kaart gehaald welke kloosters op terpen of wierden of op de rand hiervan zijn gesticht. Door deze 

locaties te vergelijken met de hoogtekaart is bepaald welke kloosterterpen nog aanwezig zijn en welke 

(deels) zijn afgegraven.  

Naast dat er nog (een deel van) terpen en wierden over zijn van middeleeuwse kloosters, zijn er van 

een paar ook nog de contouren van het kloosterterrein te herkennen. Dit heeft komt niet altijd overeen 

met de vorm van de kloosterterpen, maar de contouren zijn vaak nog zichtbaar in de vorm van sloten 

en bomen. Er zijn van zes voormalige klooster in Noord-Nederland de contouren van het 

klooster(terrein) nog te herkennen. Daarnaast zijn er nog twee kloosterplaatsen waar een deel van het 

kloosterterrein nog te herkennen is in het landschap.  

Ten slotte zijn er nog namen in de omgeving van een voormalig klooster die ernaar verwijzen. Er zijn 

maar liefst circa 60 weg- en straatnamen die de locatie van het middeleeuws klooster aangeven. Ze 

lopen bijvoorbeeld langs het voormalige kloosterterrein of er naar toe. In Groningen wordt vaak de 

verwijzing ‘klooster’ gebruikt en in Friesland de Friese variant ‘kleaster’. Ook komt regelmatig de naam 

van  het klooster terug in weg- en straatnamen. Daarnaast zijn er 21 plaatsnamen die verwijzen naar 

een voormalig klooster, bijvoorbeeld Kleaster Anjum, Veenklooster, Sint Annen en Buweklooster. De 

naam van het klooster is dan overgegaan op de bebouwing die op of rond het klooster is ontstaan. Ook 

zijn er verschillende kloosternamen overgegaan op een gebouw – meestal een boerderij – die op het 

voormalige kloosterterrein is gebouwd.  
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6. Conclusie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.1: Huidige situatie voormalig kloosterterrein Mariëngaarde bij Hallum.  
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Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de vele kloosters die tijdens de middeleeuwen in 

Noord-Nederland waren gevestigd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de kloosterorde waar het 

klooster toebehoorde, de initiatiefnemen van de stichting, kloostergoederen (zoals grondbezit en 

uithoven), bijzondere gebeurtenissen zoals overname door een andere orde of verplaatsing van het 

klooster door wateroverlast, de opheffing van de kloosters en restanten van de kloostergebouwen 

(door middel van archeologisch onderzoek). Of landschappelijke factoren een rol hebben gespeeld bij 

de vestiging van deze kloosters in Noord-Nederland en welke restanten er in het landschap zijn te 

herkennen worden vrijwel niet meegenomen in deze onderzoeken. De landschappelijke factor van de 

vestiging en het verdwijnen van kloosters is in dit onderzoek onderzocht aan de hand van de volgende 

onderzoeksvraag: “Welke factoren speelden een rol bij de keuze van de vestigingsplaatsen van 

kloosters in Friesland en Groningen in de periode van circa 1100-1500, hoe verliep het proces van de 

opheffing van de kloosters in beide provincies rond 1600 en welke restanten zijn er overgebleven?”.  

Locatiekeuzefactoren vestigingsplaatsen kloosters 

Ten eerste speelde de elite een belangrijke rol in de locatiekeuze van kloosters in Noord-Nederland. 

Hoewel het huidige Nederland onder het Heilige Roomse Rijk viel waar sprake was van een feodaal 

stelsel, was dit in Noord-Nederland en aansluitend Oost-Friesland in Duitsland niet het geval. Het 

gebied was ingedeeld in kleine republiekjes die door hoofdelingen (lokale grondbezitters) en 

eigenerfde boeren (boeren met eigen bezit) werden bestuurd. De afwezigheid van een 

landsheer/bestuurder maakte het gebied voor kloosters aantrekkelijk om zich te vestigen. Ook voldeed 

het gebied aan de eigenschappen van locatiekeuze van de eerste kloosterorden, zoals afgelegen 

plekken met voldoende ruimte om het land te exploiteren. Daarnaast was Noord-Nederland (met 

name Westergo) een rijk gebied met veel adel die grond en goederen schonk aan kloosters elders. Na 

verloop van tijd hadden kloosters veel grond in Noord-Nederland in bezit en werden in de twaalfde 

eeuw de eerste klooster gesticht in het gebied. De schenkingen van grond door de elite was dus een 

belangrijke factor in de locatiekeuze van kloosters, maar er hebben ook landschappelijke factoren een 

rol gespeeld. Deze landschappelijke factoren speelden vooral een rol voor de ‘plattelandskloosters’ en 

in mindere mate voor de stadskloosters van de bedelorden. De bedelorden kwamen vanaf de tweede 

helft van de dertiende eeuw op en zij onderhielden zich door middel van aalmoezen en giften in plaats 

van grondbeheer. Hoewel ze wel regelmatig over het platteland trokken op bedeltochten, vestigden 

ze zich in en rondom stedelijke gebieden. Ook namen ze regelmatig hun intrek in een al bestaand 

gebouw in plaats van het bouwen van een nieuw (klooster)gebouw. Landschappelijke 

vestigingsfactoren speelden dus een andere rol dan bij de plattelandskloosters van bijvoorbeeld de 

benedictijnse- en premonstratenzerorde.  

Voordat Noord-Nederland volledig bedijkt was, vestigden mensen zich op de van nature hoger gelegen 

plaatsen in het landschap, al dan niet op kunstmatige verhogingen (terpen en wierden). Dit was van 

belang om overstromingsgevaar en wateroverlast tegen te gaan. Uit de geomorfologische kaart is te 

halen dat een hoger gelegen plaats ook een factor was bij de locatiekeuze van kloosters. In het 

kustgebied werden kloosters gesticht op terpen, op de overgang van terpen en op kwelderwallen en 

kwelderwallen. De enkele keren dat dit niet het geval was, werd het klooster na enige tijd alweer 

verlaten vanwege wateroverlast. Ook in de veengebieden vestigden kloosters zich op de hoger gelegen 

delen. Door de gevolgen van veenontginningen daalde het maaiveld en werd een plaats ongeschikt 

voor bewoning vanwege wateroverlast. De stichting van kloosters vond dan ook voornamelijk plaats 

op de hoger gelegen delen in het veengebied – voornamelijk zandkopjes of op zogenoemde 

veenterpen.  
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Naast de (van nature) hoger gelegen plaatsen in het landschap, waren overgangsgebieden ook een 

locatiefactor voor kloosters. Hiermee wordt de overgang van grondsoorten bedoeld; dit waren 

economisch de meest waardevolle gebieden. Naast de vele schenkingen, onderhielden kloosters 

zichzelf door middel van het exploiteren van het landschap. Vanuit bijbehorende uithoven vond 

akkerbouw, veeteelt en veenontginning plaats. Afgezien van de bedelorden is er geen duidelijk 

onderscheid te maken tussen de locatiekeuzefactoren van de verschillende kloosterorden. Hoewel de 

cisterciënzer en premonstratenzer orde zich het meest hebben verspreid in Noord-Nederland, zijn er 

kloosters van verschillende orden in dezelfde regio gevestigd. De locatiekeuzefactoren van kloosters 

komen overeen met de locatiekeuzefactoren van historische buitenplaatsen in de zeventiende tot de 

negentiende eeuw en bewoning in Brabant en Limburg tijdens de middeleeuwen.  

Opheffing van kloosters 

De opheffing van kloosters hangt samen met de maatschappelijke ontwikkeling in de vijftiende en 

zestiende eeuw in Noord-Nederland. De Friese vrijheid maakte het gebied een aantrekkelijke plaats 

om te vestigen, maar het ontbreken van centraal gezag zorgde ook voor verschillende conflicten. Deze 

leidden uiteindelijk tot een burgeroorlog, waarin de Schieringers en de Vetkopers het tegen elkaar 

opnamen. Beide partijen zochten hulp van buitenaf, wat resulteerde in de komst van een stadhouder 

in 1498, waarmee er een einde kwam aan de Friese vrijheid. Na verschillende conflicten en meerdere 

stadhouders werd uiteindelijk keizer Karel V landsheer in zowel Friesland als Groningen. In deze 

periode kwam ook het protestantisme op, waar zijn opvolger Filip II hard tegen optrad. Het 

ongenoegen tegen de Spaanse keizer nam toe en in 1579 werd de Republiek der Verenigde 

Nederlanden opgericht. Zeven gewesten verenigden zich in de strijd tegen de Spaanse landheer en zijn 

beleid. In 1580 werden de Gedeputeerde Staten van Friesland overgenomen door de calvinisten en 

werden de kloosters opgeheven. Grote kloosters werden als waardevolle plaatsen gezien voor 

Spanjaarden om zich te vestigen, dus werden deze afgebroken op bevel van het provinciebestuur. 

Andere kloosters waren al beschadigd in gevechten met de Spanjaarden in de jaren ervoor en 

restanten werden grotendeel ook afgebroken. De stenen werden gebruikt voor de bouw van nieuwe 

huizen en versterkingen. In 1594 sloot ook de stad Groningen zich aan bij de Republiek en werd het 

christendom vervangen door het protestantisme. Ook hier werden de kloostergoederen overgenomen 

door de Staten en de kloostergebouwen werden – op enkele kerken na – afgebroken.  

Landschappelijke restanten van kloosters 

Met de landschappelijke restanten worden restanten bedoeld die in het landschap op of kaarten te 

‘lezen’ zijn: dit zijn de elementen reliëf – voor de restanten van kloosterterpen en contouren van het 

kloosterterrein – en verwijzingen naar het voormalige klooster in bijvoorbeeld straatnamen. Ten 

eerste zijn er enkele restanten in het reliëf van de voormalige kloosterplaatsen te herkennen. Dit zijn 

voor tien kloosters in Friesland en Groningen (een deel van) de terp of wierde waar het klooster heeft 

gestaan. Meestal is dit op plaatsen waar een boerderij is gebouwd op de plaats waar het klooster heeft 

gestaan. Ook zijn er van een achttal kloosters in Friesland en Groningen (een deel van) de contouren 

van de voormalige kloosterterreinen nog te herkennen. Deze worden dan aangegeven door middel 

van sloten of bomen. De aanwezigheid van de voormalige kloosters in Noord-Nederland zijn 

grotendeels te halen uit de verwijzingen in namen. Zo zijn er veel weg- en straatnamen waarin de alias 

van het betreffende klooster is opgenomen of er wordt naar het klooster verwezen door middel van 

‘klooster’ of ‘kleaster’ in de naam. Dit geldt ook voor enkele plaatsnamen. In Friesland en Groningen 

zijn de restanten van de rijke kloostertijd in de middeleeuwen zo nog te herkennen aan enkele kerken, 

terpen en wierden en verwijzingen.  
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Figuur 1.3: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 1.4: Huijbers, A. (2018). Locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant, 500-

1250 n.Chr. In E.A.G. Ball & R. Jansen (red.), Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk 

Noord-Brabant Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 
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https://www.academia.edu/38021820/Locatiekeuze_en_bewoningsdynamiek_in_oostelijk_Noord_Brabant_500_1250_n_Chr_eerste_gedeelte?auto=citations&from=cover_page
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https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b15820e7-2439-9ca8-174d-4a8f95f68dc9/media/683b13e0-7a71-7ba5-d59a-2812a1433337?mode=detail&view=horizontal&q=terp&rows=1&page=11
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ledig. Eindeloze vlakten doorsneden door kanalen en wijken met overal opgetaste hopen gestoken 

turven die stonden te drogen in zon en wind alvorens door schepen getransporteerd te worden naar 

de afnemers in den lande [Prent / tekening]. Geraadpleegd op 22 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b89b2d4f-14ce-581d-2fd1-

5ddac3d26f01/media/29dd4b7c-854b-7e5f-2c63-

ca7eabdc3440?mode=detail&view=horizontal&q=veenontginning&rows=1&page=3. 

Figuur 2.3: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS; Legenda: Wiersma, J. & Nieuwhof, A. (2018). Het ontstaan 

van het terpen- en wierdenlandschap. In: A. Nieuwhof, J. Nicolay & J. Wiersma (Red.), De 

geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 11-26). Groningen: 

Vereniging voor Terpenonderzoek. Geraadpleegd op 28 juni 2022, van 

https://www.researchgate.net/publication/329625124_Het_ontstaan_van_het_terpen-

_en_wierdenlandschap (p. 18). 

Figuur 2.4: Koops, E. (5 augustus 2016). Ontdekkingsreis door cultureel erfgoed van Nederland. 

Geraadpleegd op 24 juni 2022, van https://historiek.net/ontdekkingsreis-door-cultureel-erfgoed-van-

nederland/46146/. 

Figuur 2.5: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS; Legenda: Wiersma, J. & Nieuwhof, A. (2018). Het ontstaan 

van het terpen- en wierdenlandschap. In: A. Nieuwhof, J. Nicolay & J. Wiersma (Red.), De 

geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 11-26). Groningen: 

Vereniging voor Terpenonderzoek. Geraadpleegd op 28 juni 2022, van 

https://www.researchgate.net/publication/329625124_Het_ontstaan_van_het_terpen-

_en_wierdenlandschap (p. 18). 

Figuur 2.6: Foto afbeelding pagina 70, uit: Noomen, P.N. (2008). De ontginning van de veenstreken. 

In: D. Kooistra, E. Betten & P.A. de Vries (ed.), Frieslands verleden: de Friezen en hun geschiedenis in 

vijftig verhalen (pp. 68-72). Gorredijk: Fryske Akademy. 

Figuur 2.7: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS; Legenda: Legenda: Wiersma, J. & Nieuwhof, A. (2018). Het 

ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap. In: A. Nieuwhof, J. Nicolay & J. Wiersma (Red.), De 

geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 11-26). Groningen: 

Vereniging voor Terpenonderzoek. Geraadpleegd op 28 juni 2022, van 

https://www.researchgate.net/publication/329625124_Het_ontstaan_van_het_terpen-

_en_wierdenlandschap (p. 18). 

Figuur 2.8: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS; Legenda: Legenda: Wiersma, J. & Nieuwhof, A. (2018). Het 

ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap. In: A. Nieuwhof, J. Nicolay & J. Wiersma (Red.), De 

geschiedenis van terpen- en wierdenland: Een verhaal in ontwikkeling (pp. 11-26). Groningen: 

Vereniging voor Terpenonderzoek. Geraadpleegd op 28 juni 2022, van 

https://www.researchgate.net/publication/329625124_Het_ontstaan_van_het_terpen-

_en_wierdenlandschap (p. 18). 

 

Figuur 3.1: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wymbritseradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 22 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/. 

Figuur 3.2: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b89b2d4f-14ce-581d-2fd1-5ddac3d26f01/media/29dd4b7c-854b-7e5f-2c63-ca7eabdc3440?mode=detail&view=horizontal&q=veenontginning&rows=1&page=3
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https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/b89b2d4f-14ce-581d-2fd1-5ddac3d26f01/media/29dd4b7c-854b-7e5f-2c63-ca7eabdc3440?mode=detail&view=horizontal&q=veenontginning&rows=1&page=3
https://www.researchgate.net/publication/329625124_Het_ontstaan_van_het_terpen-_en_wierdenlandschap
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Figuur 3.3: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Hemelumer Oldeferd en 

Noordwolde in de atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/12/. 

Figuur 3.4: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. Amstelodami 

(Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.5: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Smallingerland in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/26/. 

Figuur 3.6: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. Amstelodami 

(Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.7: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. Amstelodami 

(Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeoreferee rd:%22ja%

22. 

Figuur 3.8: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Ferwerderadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/. 

Figuur 3.9: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Menaldumadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/19/. 

Figuur 3.10: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.11: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Dantumadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/6/. 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/12/
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
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Figuur 3.12: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Ferwerderadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/. 

Figuur 3.13: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Ferwerderadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/. 

Figuur 3.14: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Oostdongeradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/20/. 

Figuur 3.15: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wonseradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/31/. 

Figuur 3.16: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wymbritseradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/. 

Figuur 3.17: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.18: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Achtkarspelen in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/2/. 

Figuur 3.19: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Kollumerland en nieuw 

Kruisland in de atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/17/. 

Figuur 3.20: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.21: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/20/
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/31/
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/2/
https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/17/
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22
https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22


Pagina 106 van 111 

Figuur 3.22: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.23: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Aengwirden in de atlas van 

Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/3/. 

Figuur 3.24: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.25: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Franekeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/9/. 

Figuur 3.26: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Haskerland in de atlas van 

Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/11/. 

Figuur 3.27: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Menaldumadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/19/. 

Figuur 3.28: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Tietsjerksteradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/27/. 

Figuur 3.29: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wymbritseradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/. 

Figuur 3.30: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Tietsjerkeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/27/. 

Figuur 3.31: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wymbritseradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/. 

Figuur 3.32: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Ferwerderadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/8/. 

Figuur 3.33: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Tietjerkeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/27/. 

Figuur 3.34: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Barradeel in de atlas van 

Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/5/. 
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Figuur 3.35: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Baarderadeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/4/. 

Figuur 3.36: C.I. Visscher (cartograaf) (1621). Groninga Dominium [Landkaart]. Geraadpleegd op 19 

augustus 2022, van https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/ea5a9a32-f397-4c96-f8d2-

a26d8bdf8d59/media/9b99ed6b-686c-d77b-56d5-

812445582ccd?mode=detail&view=horizontal&q=groningen&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search_i

_period:%5B1400%20TO%201635%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22. 

Figuur 3.37: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.38: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.39: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Oostdongeradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/20/. 

Figuur 3.40: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Achtkarspelen in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/2/. 

Figuur 3.41: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.42: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Opsterland in de atlas van 

Schotanus. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/22/.  

Figuur 3.43: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Franekeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/9/. 
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Figuur 3.44: C.I. Visscher (cartograaf) (1621). Groninga Dominium [Landkaart]. Geraadpleegd op 20 

augustus 2022, van https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/ea5a9a32-f397-4c96-f8d2-

a26d8bdf8d59/media/9b99ed6b-686c-d77b-56d5-

812445582ccd?mode=detail&view=horizontal&q=groningen&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search_i

_period:%5B1400%20TO%201635%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%22. 

Figuur 3.45: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.46: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.47: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 

Figuur 3.48: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wymbritseradeel in de 

atlas van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/32/. 

Figuur 3.49: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Utingeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/28/. 

Figuur 3.50: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.51: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Wonseradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/31/. 

Figuur 3.52: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Rauwerderhem in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/23/. 

Figuur 3.53: Bartholdo Wicheringe (Cartograaf) (1630). Groninga Dominium [Landkaart]. 

Amstelodami (Amsterdam): Gauljelmus Bleau. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/8d3406cd-d31c-081b-3b21-

de807e32486b/media/2f46726f-ce37-7db5-bf94-

907d1c0de504?mode=detail&view=horizontal&q=provincie%20groningen&rows=1&page=2&fq%5B

%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja%

22. 
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Figuur 3.54: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Doniawerstal in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/7/. 

Figuur 3.55: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.56: Bernardus Schotanus & François Halma (cartografen) (1718). Franekeradeel in de atlas 

van Schotanus. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/9/. 

Figuur 3.57: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.58: P.E. Bruna (ontwerper) & T. van der Kooi (cartograaf) (1943). Kloosterkaart van 

Friesland. Drachten: Frisia Catholica Edidit. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/5e526592-2438-db43-78e2-

ee7206501490/media/1a28b5a1-a4be-2452-4faa-

c071bb60a779?mode=detail&view=horizontal&q=kloosterkaart&rows=1&page=1&fq%5B%5D=searc

h_t_gegeorefereerd:%22ja%22. 

Figuur 3.59: Jacob van Deventer (cartograaf) (1563-1567). Reproductie van de plattegrond van 

Groningen van Jacob van Deventer. Groningen: J.B. Wolters. Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/a0dc3c33-92c3-61bc-06a3-

73c00160515a/media/0d5cb2f2-2070-16de-ab12-

5eb6051cefc5?mode=detail&view=horizontal&q=jacob%20van%20deventer&rows=1&page=8&fq%5

B%5D=search_i_period:%5B1400%20TO%201649%5D&fq%5B%5D=search_t_gegeorefereerd:%22ja

%22. 

Figuur 3.60: H.P. Steenhuis & W.J. Steenhuis (cartografen) (1400). Teekening van den platten grond 

der stad Appingedam, zijnde als tijdstip van voorstelling aangenomen het jaar 1400: ontworpen naar 

de meest waarschijnlijke opgaven en aanteekeningen in oorkonden en naar gedenkstukken. 

Geraadpleegd op 20 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/bbf231f8-aaf6-8a7c-61d5-

c7affc0f9ae1/media/7914662a-79e5-2f0a-a8ac-

f3ceb60325e9?mode=detail&view=horizontal&q=appingedam&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search

_i_period:%5B1400%20TO%201599%5D&filterAction. 

Figuur 3.61: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.62: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.63: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.64: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.65: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.66: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 3.67: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 
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Figuur 4.1: A.J. van der Wal (fotograaf) (1982). Het Oude Klooster, tekening 1722 Stellingwerf, 

Collectie Fries Museum. Geraadpleegd op 22 augustus 2022, van 

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-mediabank/detail/a2ba4c96-91cf-28dd-dde9-

0819a1325385/media/bf2da5d9-e469-0241-31b5-

4a07191d8549?mode=detail&view=horizontal&q=klooster&rows=1&page=3&fq%5B%5D=search_s_

entity_name:%22Foto%27s%20en%20dia%27s%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_

province:%22Friesland%22&sort=order_s_objectnummer%20asc. 

Figuur 4.2: Caspar de Robles (opdrachtgever) (ca. 1572). De Robles Atlas: Lidlum. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://daten.digitale-

sammlungen.de/0001/bsb00019801/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=168&pdfseitex=. 

 

Figuur 5.1: Zelfgemaakte foto. 

Figuur 5.2: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 5.3: Eekhoff (cartograaf) (1853). Smallingerland in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/88/. 

Figuur 5.4: Eekhoff (cartograaf) (1853). Menaldumadeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/80/. 

Figuur 5.5: Eekhoff (cartograaf) (1853). Ferwerderadeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2021, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/kaart/69. 

Figuur 5.6: D.E. Zuidhof (tekenaar) (1831). Gezigt van het kloostergebouw, de kloosterkerk en school 

te Rottum. Geraadpleegd op 22 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/4febe30d-fc09-0202-c5a0-

a5caf0e77016/media/01487b53-6e04-7d4b-ad69-

1a71b7e35856?mode=detail&view=horizontal&q=kloosterkerk&rows=1&page=2&fq%5B%5D=searc

h_s_plaats:%22Rottum%22. 

Figuur 5.7: Gouwenaar (fotograaf) (29 maart 2011). De zaalkerk van Rottum. Geraadpleegd op 22 

augustus 2022, van 

https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Kerken/Rottum/De%20zaalkerk%20van

%20Rottum.html. 

Figuur 5.8: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 5.9: Eekhoff (cartograaf) (1853). Oostdongeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/81/. 

Figuur 5.10: Eekhoff (cartograaf) (1853). Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 

21 augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/95/. 

Figuur 5.11: Zelfgemaakte foto. 

Figuur 5.12: Eekhoff (cartograaf) (1853). Dantumadeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/67/. 

Figuur 5.13: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 
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Figuur 5.14: Eekhoff (cartograaf) (1853). Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 

21 augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/95/. 

Figuur 5.15: Eekhoff (cartograaf) (1853). Menaldumadeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 

21 augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/80/. 

Figuur 5.16: Eekhoff (cartograaf) (1853). Haskerdijken in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/72/. 

Figuur 5.17: Eekhoff (cartograaf) (1853). Franekeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/70/. 

Figuur 5.18: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 5.19: Eekhoff (cartograaf) (1853). Barradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/66/. 

Figuur 5.20: Eekhoff (cartograaf) (1853). Ferwerderadeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/69/. 

Figuur 5.21: Eekhoff (cartograaf) (1853). Tietsjerkeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/89/. 

Figuur 5.22: Eekhoff (cartograaf) (1853). Oostdongeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 

21 augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/81/. 

Figuur 5.23: Zelfgemaakte foto. 

Figuur 5.24: T. Beckeringh (cartograaf) ((1748-1760). Kaart van het klooster Ter Apel en het 

aangrenzende, ten zuiden daarvan gelegen gebied met een aantal grenslijnen tussen Westerwolde, 

Drenthe en Munsterland aldaar. Geraadpleegd op 21 augustus 2022, van 

https://www.beeldbankgroningen.nl/webexposities/detail/61d32610-177a-4657-a2df-

ad15f558effd/image/95. 

Figuur 5.25: Gemeente Westerwolde (1960). Ter Apel, het oude klooster. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.beeldbankgroningen.nl/beelden/detail/c4697edc-8b10-a1bf-5eec-

ffb57247eecf/media/cbeed1bc-63b1-c024-4e06-

ddfe3ab97982?mode=detail&view=horizontal&q=klooster%20ter%20apel&rows=1&page=7. 

Figuur 5.26: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 5.27: Eekhoff (cartograaf) (1853). Uitingeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/91/. 

Figuur 5.28: Zelfgemaakte kaart in ArcGIS. 

Figuur 5.29: Eekhoff (cartograaf) (1853). Franekeradeel in de atlas van Eekhoff. Geraadpleegd op 21 

augustus 2022, van https://www.frieslandopdekaart.nl/kaarten/googlemaps/70/. 

 

Figuur 6.1: Zelfgemaakte foto. 
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