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"Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses, et 

plus de livres sur les livres que sur autre sujet: nous ne faisons que nous 

entregloser. " 

M. de Montaigne (1533-1592) 
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INLEIDING 
HET VELD VAN ONDERZOEK 

1. VRAAGSTELLING 

Aan het begin van de twaalfde eeuw begon een periode van nieuwe, radicale 

kloosterhervormingen. De cisterciënzers en de premonstratenzers, die een strik

tere en meer consciëntieuze naleving van respectievelijk de regel van Benedictus 

en Augustinus beoogden, hadden het meeste succes. Beide monastieke hervor

mingsbewegingen beknotten de onafhankelijkheid van de afzonderlijke kloos

ters, omdat deze gold als een van de voornaamste oorzaken van moreel verval en 

verwereldlijking. Zelfstandigheid vergrootte ook de vatbaarheid van kloosters 

voor aanmatigende bemoeienis van een plaatselijke vorst of heer. De cister

ciënzers en in navolging van hen de premonstratenzers ontwikkelden daarom 

een hechte, centraal bestuurde organisatie, waaraan alle aangesloten kloosters on

dergeschikt waren. In de loop van de twaalfde eeuw verrezen van beide orden de 

eerste abdijen binnen de grenzen van het huidige Nederland. De architectuur 

van deze kloosters vormt het onderwerp van deze studie. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er over de verdwenen kerken en kloosters 

van de cisterciënzers en de premonstratenzers binnen de Nederlandse grenzen 

weinig bekend. De ziekenzaal van de cisterciënzer abdij Aduard en de uithof

kapel in Kloosterzande vormden de enige referentiepunten. Toch gingen archi-

tectuurhistorici er van uit dat de twee orden in onze streken zwaar hun stempel 

drukten op de bouwkunst. Op grond van vage vermoedens worden de orden van 

oudsher in verband gebracht met de introductie van baksteen en de romano-

gotiek in onze streken. Deze bouwtrant domineerde in dertiende en de veertiende 

eeuw de kerkbouw in Groningen. Reeds in het begin van de twintigste eeuw be

schouwden oudheidkundigen deze bouwstijl als het handelsmerk van de cisterciën

zers1. Voorts werden de cisterciënzers en de premonstratenzers samen met de be

delorden aangewezen als belangrijke wegbereiders voor de gotiek in Nederland. 

Er bestonden voor de Tweede Wereldoorlog goede redenen om de kloosters 

zo'n belangrijke rol in de bouwkunst toe te dichten. De orden vormden als 

bouwheren een aparte categorie. In het kielzog van hun expansie ontplooiden de 

cisterciënzers en de premonstratenzers een enorme bouwactiviteit. De orden 

lieten tot in de verste uithoeken van het christelijke westen honderden kloosters 

verrijzen. Bestaande kerken en kloosters moesten door een niet aflatende toe

stroom van novieten menigmaal worden vergroot of geheel vervangen. Perma

nent stonden er bouwwerken in de steigers, vaak op geringe afstand van elkaar. 

Elke abt die een groot werk wilde ondernemen kon altijd bij een van de naburige 

kloosters van zijn orde aankloppen. De kans was groot dat daar juist een groot 

werk was afgesloten. Van de opgedane ervaring kon hij profiteren door zich met 

raad en daad bij te laten staan. Zo liet hij zich soms meer leiden door de exper

tise binnen de orde dan door lokale bouwtradities. Bouwwerken binnen de orde 

dienden zich bijna vanzelfsprekend als voorbeeld aan. De neiging om binnen de 

orde naar een voorbeeld te zoeken werd bovendien aangewakkerd door het be

wustzijn deel uit te maken van een grote organisatie. 



Kloosters van de nieuwe orden speelden niet alleen een rol als opdracht

gevers, maar leverden ook de uitvoerders van de bouw. Wat betreft hun inkom

sten en behoeften probeerden vooral de cisterciënzers zich zoveel mogelijk zelf te 

voorzien. Voor de bouw maakten de monniken geen uitzondering. De cister

ciënzers beschikten vaak over eigen bouwmeesters, meestal lekenbroeders, die 

behalve voor de eigen abdij ook voor zusterkloosters werkten. De uitvoering 

van het werk berustte deels bij de conversen, deels bij al of niet vast aan het 

klooster verbonden huurknechten. De binnen de orde aanwezige bouwexpertise 

stond ongetwijfeld ter beschikking van alle aangesloten kloosters. Uit de 

kronieken die van de Friese en Groningse premonstratenzers zijn overgeleverd 

blijkt dat ook de abten van deze orde elkaar bijstonden met goede raad. Ook bij 

de premonstratenzers berustte de uitvoering van de bouw grotendeels bij de 

kloosterlingen zelf. Veel werk kwam terecht op de schouders van de leken

broeders, maar ook de monniken werkten mee. Door de internationale contac

ten van de orden kon van hen een bijzondere inbreng in de plaatselijke 

bouwkunst worden verondersteld. 

Sinds de jaren veertig van de twintigste eeuw is er veel meer bekend gewor

den over de vroege architectuur van de orden in ons land. Aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog zijn opgravingen verricht naar de cisterciënzer abdijen 

Klaarkamp in Rinsumageest (Friesland) en het dochterklooster Sint Bernardus 

in Aduard (Groningen). Minder lang geleden zijn de fundamenten blootgelegd 

van de abdij Schola Dei in Ihlow (Oost-Friesland), een dochterklooster van 

Aduard. Ook over de kerkbouw van de premonstratenzers kan aan de hand van 

archeologisch onderzoek en schriftelijke bronnen een beeld worden geschetst. 

Voor het eerst wordt in deze studie aan de hand van het nieuwe materiaal de 

10 inbreng van de kloosterorden in de plaatselijke kerkbouw in kaart gebracht. 

Nagegaan wordt de herkomst van de technieken en vormen die de kloosterorden 

hier introduceerden. De internationale verbanden die zo aan het licht komen 

weerspiegelen de activiteiten van bouwkundige experts binnen de orden op alle 

mogelijke niveaus. De bouwmeesters van de orden richtten hun blik niet alleen 

op ver afgelegen voorbeelden, maar namen ook elementen over van de plaat

selijke bouwkunst. De bouwloodsen van de cisterciënzers waren smeltkroezen 

waarin plaatselijke vormen samen kwamen met nieuwe vormen uit alle mogelijke 

windstreken. Uit de nieuwe, soms verrassende combinaties wisten de bouw

meesters van de cisterciënzers soms op uiterst creatieve wijze een nieuw geheel te 

smeden. Ten onrechte is dit hoofdstuk uit de Nederlandse architectuurge

schiedenis de laatste decennia veronachtzaamd. 

2. METHODE 

2.1. Nieuwe wegen 

Als grondslag voor dit onderzoek diende aanvankelijk een benaderingswijze die 

de laatste decennia opgeld heeft gedaan als de 'iconologie van de middeleeuwse 

architectuur'. Deze richting plaatst architectonische vormen in een concrete 

historische situatie en tracht te achterhalen welke motieven voor de keuze ervan 

bepalend zijn geweest. Als grondleggers van de iconologische richting in de 

huidige architectuurgeschiedenis van de Middeleeuwen zijn Richard Krauthei-

mer en Günther Bandmann te beschouwen2. Een uitstekende demonstratie van 

de mogelijkheden van de iconologie van de middeleeuwse architectuur biedt een 



artikel van Richard Rrautheimer uit 1945 over Karolingische kunst3. De auteur 

betoogt hierin dat de Karolingische vorsten in hun streven het christelijke 

keizerrijk van Rome in oude glorie te herstellen tevens de klassieke architectuur 

nieuw leven in bliezen. In dit licht besprak Krautheimer ook de Karolingische 

abdijkerk van Fulda. De bouw van deze kerk begon tussen 790 en 792 onder 

leidingvan abt Baugulf met het oprichten van een nieuw oostkoor. In 802 kwam 

de leiding in handen van abt Ratger, die de bouw op veel grotere schaal voort

zette. Het reeds voltooide oostkoor dat onder zijn voorganger aan Salvator was 

gewijd, liet hij ongemoeid. In de westelijke delen van de kerk leefde hij zijn 

ambities echter volledig uit. Zijn ijver om een monumentaal bouwwerk te laten 

verrijzen stuitte op den duur op heftige oppositie. Zijn monniken konden zich 

niet vinden in de opofferingen die hij de gemeenschap oplegde voor zoveel 

overbodig vertoon. In 817 moest hij aftreden en rondde zijn opvolger de door 

hem begonnen werkzaamheden zo snel mogelijk af. Als omlijsting van het graf 

van Bonifatius bouwde de ambitieuze abt een westpartij naar het voorbeeld van 

de Sint Pieter in Rome. Deze basilica was in de vierde eeuw gebouwd door de 

eerste christelijke keizer Constantijn als grafkerk voor de apostel Petrus. Deze 

kerk stond met het koor niet op het oosten, maar op het westen gericht. Van 

Constantijn's kerk nam Ratger de westapsis en het zeer langgerekte westtransept 

over. Daarbij zag Ratger niet de arcade in de uiteinden van de transeptarmen 

over het hoofd. Net als in de Sint Pieter in Rome liet de abt boven de zuilen in 

het schip een rechte architraaf aanbrengen. Het graf van Bonifatius situeerde 

Ratger tussen de westapsis en het westtransept. In de Sint Pieter in Rome bevond 

het graf van Petrus zich op precies dezelfde plaats. Met de ondubbelzinnige 

verwijzing naar het graf van Sint Pieter stelde Ratger Petrus en Bonifatius 

blijkbaar op één lijn: Petrus de apostel van Rome, Bonifatius, de apostel van de \\ 

Germaanse landen. Ratger's intellectuele omgang met historische architectuur-

vormen blijkt uit de precieze manier waarop hij ze navolgde. 

Als basis voor Krautheimers interpretatie van de kerk van Fulda dienden 

vormovereenkomsten: de door Ratger gebouwde westpartij kon onmogelijk naar 

een andere kerk verwijzen dan de Sint-Pieter in Rome. Geen enkele andere kerk 

die tot dan toe gebouwd was, bevatte dezelfde combinatie van kenmerken. Zeer 

zelden gaat een ondubbelzinnige ontlening als deze gepaard met een zo duide

lijke historische parallel als in Fulda en de Sint Pieter: beide kerken waren van 

betekenis als laatste rustplaats van een geloofsverkondiger. Deze parallel maakt de 

interpretatie van Krautheimer mogelijk en verleent deze kracht van overtuiging. 

Het is echter ook in dit geval niet uit te sluiten dat niet symbolische, maar 

praktische overwegingen de doorslag gaven bij de ontlening, bijvoorbeeld de 

gerichtheid van de Sint Pieter op het westen. Ratger bouwde immers een westkoor. 

De benaderingswijze van Krautheimer bood uitkomst in een dilemma waarin 

de geschiedenis van de middeleeuwse bouwkunst verzeild was geraakt. Middel

eeuwse bouwwerken zijn zo goed als zonder enig commentaar aan ons overgele

verd. Er bestaan geen geschriften waarin tijdgenoten uitleggen wat zij met de 

architectuurvormen beoogden. Een architectuurgeschiedenis van de Middeleeu

wen die zich aan de naakte feiten houdt, moet veel vragen onbeantwoord laten als 

het gaat om betekenis en bedoelingen. De bekende vormen kunnen worden ge

groepeerd en gedateerd, de verspreiding er van in kaart gebracht. De reden van het 

verschijnen en verdwijnen van vormen verschuilt zich echter ver achter de horizon 

van de bekende feiten. De morfologie heeft de verspreiding en ontwikkeling van 

de vormen daardoor wel eens al te zeer als een autonoom verlopend proces voorge

steld, waarop individuele kunstenaars en opdrachtgevers in wezen geen vat hebben. 



Vanaf de negentiende eeuw trachten oudheidkenners de monumenten uit de 

Middeleeuwen een stem te geven door de vormen te verklaren als product van de 

'tijdgeest'. Deze op de geest gerichte benaderingen leveren wel conclusies, maar 

deze zijn de uitkomsten van speculatieve beschouwingen en niet van op feiten 

gebaseerde redenaties. Onderzoekers die met eigen invallen hun licht op de 

geschiedenis laten schijnen, lopen natuurlijk het risico niets anders te zien dan 

het licht van hun eigen lamp. De 'tijdgeest' vervult steevast de rol van een collec

tieve, boven individuele mentaliteit die belichaamd wordt door de cultuur als 

geheel. Deze geest is anoniem en tegelijkertijd alom aanwezig. Via de kunstenaars 

doordrenkt het alle uitingen van een tijdperk. De individuele inbreng van 

kunstenaars en opdrachtgevers bleef in deze optiek opnieuw buiten beeld. Niet 

het afzonderlijke kunstwerk maar de stijl van de periode vormde het onderwerp. 

In de stijlperioden onderscheidden de kunsthistorici doorgaans een opkomst, 

een klassieke bloei en een barokke herfst. De geschiedenis doet zich daardoor 

voor als een cyclische opeenvolging van 'stijlperioden', waarbij de drie fasen 

eindeloos worden herhaald. Op de door deze benadering geschetste ontwikke

lingen lijken de toevalligheden van het bestaan geen vat te hebben. 

Uit deze problemen leek de zogenoemde iconologie van de middeleeuwse 

bouwkunst een uitweg te bieden. Deze benadering paste ook in de naoorlogse 

tendens kunstwerken te bestuderen binnen de specifieke historische omstandig

heden waarin ze ontstonden. De iconologie beschrijft niet alleen de verbreiding 

van de vormen, maar verklaart tevens de symbolische toepassing daarvan in een 

concrete historische context. De iconologen bezondigen zich niet aan het ge

bruik van a-historische stijlbegrippen en beroepen zich niet op ergens hoog 

boven tijd en ruimte zwevende 'tijdgeesten'; bouwhistorisch en morfologisch 

12 onderzoek zijn bij hen tenslote slechts middelen en geen doelen op zich. 

Nadere beschouwing leert dat de iconologische methode slechts in een zeer 

beperkt aantal gevallen bruikbaar is; de pogingen van de aanhangers om deze 

methode breed toe te passen vormen daarvoor het beste bewijs. Zelden dient een 

motief voor navolging zich zo helder en ondubbelzinnig aan als bij de abdijkerk 

van Fulda. Ontbreekt een krachtige parallel, loert al gauw het gevaar van over-

interpretatie. Meestal kan de architectuurhistoricus naar de motieven van de 

navolging slechts gissen. Het citeren van historische architectuurvormen kwam 

niet alleen in de Middeleeuwen voor, maar in alle perioden van de Europese 

architectuurgeschiedenis. Van beter gedocumenteerde tijdperken dan de Middel

eeuwen weten we dat lang niet alle navolgingen symbolisch bedoeld zijn. De 

motieven voor navolging kunnen van heel andere aard zijn: praktisch, functio

neel, gebrek aan fantasie, gewoonte. De iconologie van de middeleeuwse archi

tectuur zou daarom allang door haar onderwerpen heen zijn geraakt als zij zich 

beperkt had tot dergelijke duidelijke gevallen. Eerder had Krautheimer, al dan 

niet bedoeld, de relatie voorbeeld-beeld-betekenis methodologisch anders aange

pakt, waardoor het veld van iconologisch onderzoek potentieel onbegrensd 

werd. In het in 1942 verschenen 'Introduction to an "Iconography of Mediaeval 

Architecture'" betoogt Krautheimer dat navolgingen in de Middeleeuwen niet 

op het voorbeeld hoefden te lijken. Het artikel handelt over de Middeleeuwse 

bouwwerken waarvan in schriftelijke bronnen stond vermeld dat ze 'kopieën' 

zijn van de Heilig grafkapel in Jeruzalem. Helaas vroeg Krautheimer zich niet af 

of de middeleeuwse term 'kopie' overeen komt met ons begrip 'architectuurko

pie' ofwel vormimitatie. Het is immers niet uitgesloten dat de term uitsluitend 

betrekking heeft op de liturgische aspecten. De zogenoemde kopieën vertoon

den soms niet de minste uiterlijke gelijkenis met het voorbeeld. Tot ongeveer 



1200 volstond het blijkbaar, zo opperde Krautheimer, als een kopie de symbo

lisch relevante aspecten van het voorbeeld bevatte. Daarbij kan het gaan om een 

getal, een patroonheilige of een combinatie van enkele elementen. In de 

Middeleeuwen ging het, zo concludeerde Krautheimer voortvarend, blijkbaar 

vooral om de symbolische inhoud. Middeleeuwse bouwmeesters konden wel 

goed lijkende architectuurkopieën maken, maar volgens Krautheimer genoot dat 

bij hen geen prioriteit4. 

Krautheimer pretendeert in zijn artikel niet dat hij in staat is Middeleeuwse 

'kopieën' te herkennen die niet op het voorbeeld lijken. Om iets als 'kopie' te 

kunnen beschrijven moest hij in zijn artikel gebruik maken van schriftelijke 

bronnen. Op grond van deze informatie kon hij vaststellen hoe het voorbeeld in 

de navolgingen was geciteerd. Veel iconologen die in zijn voetsporen zijn getre

den menen echter dergelijke citaten ook zonder schriftelijke bronnen te kunnen 

herkennen. Dit komt er op neer dat zij in Middeleeuwse bouwwerken onder

scheid maken tussen symbolisch relevante en irrelevante aspecten. Uitgaande van 

deze symbolisch relevante citaten worden bouwwerken met elkaar in verband 

gebracht, die volgens de gangbare vormgeschiedenis nauwelijks iets met elkaar 

gemeen hebben. Vervolgens bepalen de iconologen welke symbolische inhoud 

aan die ontleningen moet worden toegekend. Deze 'inhoud' wordt afgeleid van 

de historische context, waarin de 'navolging' tot stand kwam. Doorgaans komen 

de iconologen uit op de posities of de ambities van de bouwheer, waardoor de 

uitkomsten van de interpretaties politiek of ideologisch van aard zijn. 

De achillespees van al die boeiende interpretaties waarmee de iconologie de 

geschiedenis van de Middeleeuwse architectuur heeft verrijkt, vormt de bewijs

voering. Het ontbreken van schriftelijke bronnen over de intenties van bouw

heren of bouwmeesters zou de architectuurhistoricus bescheiden moeten stem- ^3 

men aangaande zijn vraagstelling. Naarmate er minder historische feiten zijn, 

valt er minder te weten. Nieuwe en onbekende bronnen weten ook de icono

logen zelden aan te boren. Desalniettemin treedt de huidige generatie icono

logen met haar duidingen steeds meer in de finesses. Wat zij toevoegen aan de 

bekende feiten zijn meestal onbewezen onderstellingen. Hun interpretaties zijn 

per saldo niets anders dan gewaagde, zo niet halsbrekende speculaties. 

Illustratief voor het hoge gehalte aan veronderstellingen in de huidige icono

logie is het artikel van Leonard Heiten over de kooromgang van de Dom in 

Utrecht5. Heiten ontwaart in dit bouwdeel een hele reeks verwijzingen naar het 

koningschap6. Een beslissende rol in zijn interpretatie spelen de uit cirkelseg

menten samengestelde driehoeken in de venstertoppen van de straalkapellen. De

ze voert de auteur op als een bewust citaat van de gebogen driehoeken in de 

kooromgang van de Westminster Abbey in Londen, die daar in de verte op 

lijken. Heiten interpreteert dit citaat als een symbool van de soevereine aanspra

ken van de Hollandse graaf Floris V op de Schotse troon. Deze uitleg klinkt 

misschien op het eerste gezicht wat vreemd. De macht van de Hollandse graaf 

reikte immers niet tot in het hart van het Utrechtse bisdom. Wel had Floris V de 

inkomsten van het bisdom in onderpand. De auteur neemt stilzwijgend aan dat 

hij langs deze weg invloed uitoefende op het ontwerp van de domkerk. Bronnen 

die aantonen dat Floris in staat, laat staan van plan was de vormgeving te 

beïnvloeden ontbreken echter. Heiten legt ook niet uit hoe een 'ideale' 

beschouwer een eventueel citaat kon waarnemen en interpreteren. 

Iconologen van de middeleeuwse bouwkunst zoeken net als de stilistiek in 

eerste instantie naar verwantschappen in de vorm. Er kan tot interpretatie wor

den overgegaan zodra een ontlening het predikaat heeft van 'bewust citaat'. 



Reeds in dit 'herkennen' van citaten schuilt een speculatief element. Zoals gezegd 

kunnen er eindeloos veel redenen zijn een vorm over te nemen. Speculatief zijn 

ook de koppelingen die iconologen aanbrengen tussen historische feiten en 

specifieke vormen. Architectuurvormen zijn nu eenmaal abstract in de zin dat zij 

niet verwijzen naar vastomlijnde betekenissen of begrippen, zoals woorden of 

voorstellingen dat doen. Door vorm en inhoud zonder schriftelijke bron aan 

elkaar te koppelen loopt de historicus het risico zijn interpretatie te baseren op 

een willekeurige associatie. Dit gevaar neemt toe naarmate voorbeeld en navol

ging minder op elkaar lijken. De driehoek met de gebogen zijden zoals in de 

kooromgang van de Domkerk in Utrecht wordt in geen enkele literaire traditie 

in verband gebracht met het koningschap. Er bestaat in de beeldende kunsten 

ook geen iconografische traditie waarin de koning de gebogen driehoek als 

attribuut draagt. De driehoeken met de gebogen zijden komen weliswaar zowel 

in Londen als in Utrecht voor, maar de overeenkomst is niet meer dan opper

vlakkig. Als Floris V de gebogen driehoek inderdaad bedoelde als politieke state

ment, dringt de vraag zich op waarom hij zijn boodschap zo cryptisch verpakte. 

Zelfs de ontwikkelde tijdgenoot van Floris Vzal de geringe overeenkomst tussen 

de gebogen driehoeken in de Domkerk en die in de Westminster Abbey ontgaan 

zijn, laat staan dat hij deze associeerde met de aanspraken op de Schotse troon. 

Het is bovendien moeilijk voorstelbaar dat middeleeuwse vorsten de kleinste 

details van een ontwerp minutieus beoordeelden op politieke correctheid. Dit is 

hooguit geloofwaardig in een zeer dogmatische of politiek sektarische context. 

In de tijd van Floris V moet een politiek bewustzijn dat zich uit tot in de kleinste 

details van de vormgeving als een anachronisme worden beschouwd. 

Het valt niet te ontkennen dat de resultaten van de 'iconologie' van de middel-

14 eeuwse bouwkunst uiterst aantrekkelijke verhalen opleveren. De interpretaties 

lezen als detectives. Er worden wel geen daders ontmaskerd, maar de slinkse wijze 

waarop de iconologen betekenissen aan de vergetelheid lijken te ontrukken weegt 

daar zeker tegen op. Helaas bezitten de meeste interpretaties net als het merendeel 

van de politieromans een zeer laag gehalte aan substantie. Ze bestaan voor het 

overgrote deel uit vooronderstellingen en gissingen. Goed gefundeerde veron

derstellingen kunnen soms een waardevolle aanvulling vormen op de bekende 

feiten. Zonder deze geen wetenschap. In de iconologie van de middeleeuwse 

architectuur dwalen de onderzoekers echter wel erg ver van de bekende feiten af. 

Op een opeenstapeling van veronderstellingen en aannames worden te vergaande 

conclusies gefundeerd. 

2.2. Architectuurgeschiedenis en politiek 

A priori lijken de iconologen er van uit te gaan dat middeleeuwse bouwheren de 

kerkbouw aanwenden om uiting te geven aan hun politieke ambities. Blijkbaar 

menen zij dat alle uitingen van de leidende klasse in principe een politieke en 

ideologische lading hebben. De eenzijdige aandacht van de iconologen voor 

politieke betekenissen wordt niet gestaafd door de bronnen. In middeleeuwse 

teksten over kerkgebouwen krijgen juist de religieuze en liturgische aspecten alle 

aandacht. Door het eeuwige, tijdloze karakter laten religieuze betekenissen zich 

echter niet erg makkelijk met specifieke vormen in verband brengen. 

Er zijn tal van voorbeelden te geven waarin middeleeuwse vorsten en prelaten 

zich volkomen onverschillig tonen tegenover de mogelijke politieke lading van 

architectuurvormen. Hier beperken we ons tot het voorbeeld van de dertiende-

eeuwse abdijkerk in Middelburg, die een rol speelde in het conflict tussen de 



graven van Holland en Vlaanderen over de status van Walcheren. De veronder

stelling van de iconologen dat architectuurvormen in de Middeleeuwen politiek 

geladen zijn, gaat in dit voorbeeld volstrekt niet op. 

De premonstratenzer abdij in Middelburg 

Walcheren was sinds 1012 een leen van de graven van Vlaanderen, die hun 

macht in dit gebied Bewestenschelde uitoefenen vanuit de ringburgwal, 'de 

Middelburg'7. Uiterlijk vanaf 1129/1130, volgens sommigen eerder, zwaaiden 

de graven van Holland er de scepter. De Vlaamse vorsten beweerden dat zij 

Walcheren aan hen in achterleen hadden gegeven, maar de Hollandse graven 

bestreden dit. Walcheren vormde zo al gauw de inzet van een lang slepend con

flict. Betrokken bij deze zaak waren ook de bisschoppen van Utrecht, die sa

men met de kapittels van Sint Pieter en van Oudmunster en ook de benedictij

nen van Sint Paulus van oudsher in Walcheren de geestelijke macht uitoefenden. 

Vanaf het einde van de elfde eeuw steunden de Vlaamse graven in nauwe sa

menwerking met de bisschop van Terwaan de Gregoriaanse hervormingsbewe

ging, die de macht van leken in de kerk probeerde terug te dringen. In dit 

licht moet ook de stichting in 1123 van een reguliere proosdij worden gezien 

op Walcheren door Albald, de proost van een regulier kapittel in Voormezele 

(bij leper). De Utrechtse bisschop Godebald (1114-1127) stond anders dan zijn 

keizersgezinde voorgangers vermoedelijk niet geheel onwelwillend tegenover 

dergelijke hervormingsbewegingen binnen de kerk. Zonder zijn medewerking 

zou de stichting van de proosdij op Walcheren in ieder geval onmogelijk zijn 

geweest. Nog voor zijn dood in november 1127 voerde bisschop Godebald in 

de proosdij de regel van de norbertijnen in en ging het verder als dochter van 

de in 1124 gestichte abdij Sint Michiels in Antwerpen. Na deze hervorming ]Ç 

verleende de bisschop de Zeeuwse abdij het 'officium predicandi maritimis 

nostris' (het recht te preken in Zeeland). Hiermee hoopte hij de invloed van 

Tanchelm ongedaan te maken. Vanaf 1112, in de jaren dat de bisschop van Ter

waan tijdelijk met de geestelijke leiding van Zeeland was belast, spoorde deze 

boeteprediker de Zeeuwse bevolking aan tegen de Utrechtse kapittels in op

stand te komen. 

Het is niet bekend waar het Zeeuwse premonstratenzer klooster aanvanke

lijk stond. Op 23 mei 1150 bevestigde de paus de toestemming die de Utrecht

se bisschop aan de abt verleende om zijn klooster te verplaatsen. Dit bericht 

lijkt er op te wijzen dat het klooster toen pas in de grafelijke burg kwam te 

staan. De grond binnen de ringburgwal moet in dat geval zijn geschonken 

door graaf Dirk VI van Holland. Er van uitgaande dat de Vlaamse graaf bij de 

stichting van de proosdij in 1123 een belangrijke inbreng had, is het aanneme

lijker dat het klooster hier van begin af aan stond. De Vlaamse graven stichtten 

aan het begin van de twaalfde eeuw wel vaker reguliere kapittels bij hun be-

stuurscentra, mogelijk om over schrijvers te kunnen beschikken. Hoe dan ook 

hadden halverwege de twaalfde eeuw de Hollandse graven het in Walcheren 

voor het zeggen. Al gauw leidde de kwestie over de status van Walcheren tot een 

openlijke oorlog met de graven van Vlaanderen. Net als de bisschop van U-

trecht hadden de Hollandse graven er daarom alle belang bij de Vlaamse in

vloed terug te dringen en de Middelburgse abdij aan zich te binden. De ban

den tussen het Hollandse huis en de abdij bleven bijzonder hecht. Vanaf 1247 

traden de graven van Holland op als advocaat (beschermheer) van de abdij. In 

1282 werd Willem II in de kloosterkerk begraven, nadat zijn zoon Floris V zijn 

stoffelijk overschot uit West-Friesland had laten overkomen. Willem II, die de ti-
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tel van Rooms-Koning droeg, was daar in 1256 gesneuveld. Door het lichaam 

van niemand minder dan de Rooms-Koning in de abdij bij te zetten, versterkte 

Floris V zijn aanspraken op Zeeland. De controverse tussen de graven van Hol

land en die van Vlaanderen sleepte zich echter nog voort tot in 1323. In dat 

jaar beslisten de graven van Holland deze kwestie definitief in hun voordeel. 

Niets ligt minder voor de hand dat de Hollandse graven en de Utrechtse 

bisschop hun gezag over Walcheren tot uitdrukking lieten komen in de architec

tuur van de abdijkerk. Het lag zeer zeker in het vermogen van de Hollandse graaf 

en de Utrechtse bisschop om de abdijkerk een Duits of Rijnlands aanzien te 

geven. De vroeg-dertiende-eeuwse fragmenten markeren echter juist het begin van 

een groeiende invloed van de Vlaamse bouwkunst in Holland. 

De resten en sporen van de huidige abdijkerk kwamen aan het licht bij de 

restauratie en herbouw tijdens en na afloop van de Tweede Wereldoorlog8. In 

het huidige koor, ook wel de koorkerk genoemd kwamen de omtrekken te voor

schijn van een eenbeukige kerk. Van de verdwenen fundering waren in de bo

dem de uitbraaksleuven nog zichtbaar9. Bij de bouw van latere kerken is de 

noordgevel altijd op dezelfde plaats gebleven. Dit omdat aan deze zijde van de 

kerk het klooster grensde. Dankzij de zuinigheid van de vroegere bouwmeesters 

is het muurwerk op deze plaats telkens opgenomen in latere kerken. Zo bevat de 

huidige muur resten van die uit de dertiende eeuw (afbeelding 1). Op grond van 

deze bouwsporen reconstrueerden G.C. Labouchère en Th. Haakma Wagenaar 

de achtereenvolgende gedaanten van de kerk, te beginnen met de romaanse. De 

dertiende-eeuwse kerk bestaat in hun reconstructietekening uit een eenbeukig 

koor, een even hoge kruising met daarop een toren, een transeptarm aan de 

zuidzijde (een noordelijke transeptarm ontbreekt) en een schip van één travee 

aan de westzijde. Labouchère en Haakma Wagenaar moet een van de romaanse 

dorpskerken in de kuststrook van het Belgische en Franse Vlaanderen voor ogen 

hebben gestaan. Sommige bouwsporen doen daar inderdaad sterk aan denken. 

1. Bouwsporen in de 

noordelijke wand van de 

abdijkerk in Middelburg. 

Tekening Th. Haakma 

Wagenaar fi_j_ 



2. Twee romaanse vensters 

van de dertiende-eeuwse 

abdijkerk in Middelburg 

Voor hun reconstructie van deze vroege bouwfase moesten echter veel ontbre

kende delen worden aangevuld. Het is zelfs de vraag of alle bouwsporen die te 

voorschijn kwamen tijdens één bouwcampagne tot stand zijn gekomen. De latere 

publicaties van Lussanet de la Sablonière, waarin de bouwhistorische gegevens 

op een rij zijn gezet, kunnen de indruk niet wegnemen dat aan de reconstructie 

veel 'wishful thinking' te pas is gekomen. 

De koorsluiting van de eenbeukige kerk lijkt halfrond te zijn geweest, maar 

een veelhoekige vorm is gezien de vondsten niet uit te sluiten. Het is denkbaar 

dat de opgegraven koorpartij deel uitmaakte van de oudste stenen kerk op deze 

plaats en dus uit de tweede helft van de twaalfde eeuw dateerde. 

In de gang langs de koorkerk in de huidige oostvleugel van het klooster staat 

een steunbeer van de koorsluiting van een oudere kerk10. De onderzijde bestaat 

geheel uit tufsteen. Bovenin wisselen lagen baksteen met grote formaten en lagen 

tufsteen elkaar af in een regelmatig patroon. Labouchère en Haakma Wagenaar 

hielden het er op dat deze steunbeer een onderdeel vormde van het opgegraven 

kerkgebouw. De steunbeer kan vanwege het gebruik van baksteen op zijn vroegst 

uit het begin van de dertiende eeuw stammen. 

Aan de binnenzijde van de noordmuur van het huidige middenkoor ter 

hoogte van de toren legden de onderzoekers na de verwoesting sporen bloot van 

vier hooggeplaatste vensters. Bij de restauratie hebben de architecten één van die 

vensters gecompleteerd en zichtbaar gelaten. Van de anderen is ter plaatse niets 

meer te zien. De vensters vertonen kleine onderlinge verschillen, maar kunnen 

evenwel tijdens één bouwcampagne tot stand zijn gekomen (afbeelding 2). De 

grootste bakstenen in het muurwerk meten 30/33 x 14/15 x 7,5/8 centimeter. 

Bakstenen van die lengte en breedte zijn in Friesland en Groningen doorgaans 

rond de negen centimeter of nog dikker. De verhoudingsgewijs platte stenen in 

Middelburg zijn vergelijkbaar met die van het vroeg-gotische schip van de Sint 

Bavo in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen), dat uit het tweede kwart van de der

tiende eeuw dateert. De in Vlaams verband gestapelde bakstenen van deze kerk 

hebben een formaat van 30/32 x 15/16 x 7. Ze zijn daarmee gemiddeld iets 

dunner dan de Middelburgse exemplaren en veel dunner dan de Friese baksteen 

uit die tijd". In ouderdom zullen het Aardenburgse schip en de oudste resten 

van de abdijkerk te Middelburg elkaar weinig hebben ontlopen. 

Niet alleen de bakstenen, ook de architectuurvormen in Middelburg dragen 

een Vlaams stempel. Langs de onderzijde van de romaanse vensters liep in Middel

burg een horizontale lijst. Tegen de rechtstanden van de vensters stond een zuil 

met ongeveer halverwege een schachtring. De zogenoemde Doornikse knoppen

kapitelen droegen ter versiering bladmotieven. Op de zuiltjes rustte een tweede 

lijst en daarboven een rondboog met kraalprofiel, die de venstertop omvatte. De 

schuine insnijdingen van de vensters vertoonden een dunne pleisterlaag met een 

beschildering van rode voegen en blokken, versierd met rozetten of sterren. Het 

motief van de horizontale lijsten in combinatie met de vensteromlijsting met 

zuiltjes heeft onmiskenbaar een Vlaamse oorsprong. Het komt voor in de laat-

romaanse en vroeg-gotische dorpskerken in de Vlaamse kuststrook. Soms zijn de 

bogen rond, zoals in de koorsluiting van de parochiekerk van Saint-Georges-sur-

l'Aa (in het Franse Flandres)12. Hetzelfde motief, maar dan met een spitsboogvenster, 

vertoont de binnenzijde van het koor van de parochiekerk in Bourbourg (Flandres) 

uit omstreeks 125013. Als galmgat vond deze vensteromlijsting toepassing in de 

romaanse kruisingstorens van de Sint-Meldrethis in Izenberge en van de Sint Jan-

Baptista en Sint-Eligius in Anzegem14. In Holland is dit motief nooit aangetroffen. 

Evenals de kerk vertonen de oudste delen van het klooster een Vlaamse signa-

17 
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tuur. Het oudste gedeelte van het complex vormt de kelder onder de huidige 

statenzaal. Deze zaal fungeerde vroeger als eetzaal van de monniken en vormde 

een onderdeel van de westvleugel. Het tufstenen muurwerk onderin de wanden 

van de kelder wordt in de tweede helft van de twaalfde eeuw gedateerd. De kelder 

kreeg in de loop van de dertiende eeuw een bakstenen overwelving (afbeelding 3). 

Tot deze bouwfase horen ook de robuuste zuilen met Doornikse bladkapitelen. 

De omgekrulde uiteinden van de bladeren doen zich voor als knobbels. Vandaar 

de aanduiding knoppen- of knobbelkapiteel. De brede ribben van de kruisge

welven vertonen een profiel van twee kralen met daartussen een scherpe hoek. 

Voor de profilering zijn extra grote, voorgevormde moppen gebakken van on

geveer 33 x 33 x 8 centimeter. Doorgaans bevond de eetzaal van de monniken 

zich in de vleugel tegenover de kerk. Van dit schema is in Middelburg afgeweken, 

mogelijk omdat de noordvleugel eerst later ontstond. 

De Balans- of Nederpoort, die rond de boogdoorgangen delen uit de der

tiende eeuw bevat, fungeerde vermoedelijk als de hoofdpoort van het klooster. 

Het gebouw verleende toegang tot het ruime erf waaraan de bedrijfsgebouwen 

stonden. Zowel de grote als de kleinere doorgang zijn overwelfd. Aan de zijde 

van de stad (de vroegere landzijde) worden de rondbogen van de doorgangen in 

het midden opgevangen door een muurdam. Aan de kant van de Nederhof stut 

een zware zuil met een Doorniks bladkapiteel de bogen. Deze springen aan deze 

zijde trapsgewijs met afgeschuinde hoeken naar binnen. Afgeschuind zijn ook de 

zware ribben van de kruisgewelven boven de doorgang. Het muurwerk rondom 

bestaat uit afwisselend lagen koppen en strekken, waaruit blijkt dat het op zijn 

vroegst uit het einde van de dertiende eeuw dateert15. 

De onenigheid tussen de vorsten van Holland en Vlaanderen vormde in 

Middelburg geen beletsel om een bouwmeester en bouwlieden uit Vlaanderen in te 

huren. Evenmin weerhield dit de kanunniken ervan Vlaams steenhouwerswerk te 

kopen. De Vlaamse bouwlieden vonden het op hun buurt geen punt de Schelde over 

te steken en voor de graaf van Holland te werken. Voor de Utrechtse bisschop en 

de Hollandse graaf vormden de Vlaamse motieven geen steen des aanstoots. De 

Vlaamse architectuurvormen die weldra Holland zouden overspoelen, bewijzen 

dit. Anders dan sommige iconologen geneigd zijn te denken, golden Vlaamse 

vormen duidelijk niet als symbolen van Vlaamse politiek, maar iconologen 



zullen over de dertiende-eeuwse abdij in Middelburg ongetwijfeld opmerken dat 

de Vlaamse vormen waarvan abt en de kanunniken zich bedienden geen sym

bolische relevantie bezaten. Zo vinden zij het gelijk altijd aan hun zijde. 

2.3. Architectonische vormen als een specimen van kennis 

De kritiek op de traditionele stijlbegrippen en de stilistiek moet serieus geno

men worden. De ontwikkeling van de vormen mag niet worden voorgesteld als 

een autonoom, a-historisch proces, dat al of niet aangestuurd wordt door een 

oppermachtige, supra individuele 'tijdgeest'. Architectonische vormen zijn een 

menselijk artefact en komen voort uit menselijke vernuft. Rond elk bouwwerk 

ontstaat een complexe kennisstructuur van allerhande expertises met de bouw

meester en de bouwheer als spil. Aan ontleningen en verwantschappen valt af te 

lezen hoe architectonische kennis zich in de Middeleeuwen verspreidde en ont

wikkelde. De premonstratenzers en de cisterciënzers introduceerden in onze 

streken dankzij hun wijdvertakte organisatie nieuwe kennis van sterk uiteen

lopende herkomst. 

In deze studie wordt de verspreiding van de architectuurvormen niet als een 

autonoom proces beschouwd. Nagegaan wordt welke bijdrage de abten en het 

netwerk van bouwkundigen dat hen ten dienste stond leverden bij de introductie 

van nieuwe architectuurvormen in het noorden van de Nederlanden. Vooral de 

cisterciënzers konden een grote rol spelenwmeesters beschikten. Bij de ver

spreiding van sommige vormen in de omgeving speelden mogelijk ingehuurde 

krachten een belangrijke rol. In sommige gevallen leverden cisterciënzer abdijen 

aan de omringende parochies de baksteen16. Een verklaring voor het verschijnen 

van nieuwe vormen kan niet altijd gegeven worden, omdat de samenloop van \<) 

omstandigheden die daaraan ten grondslag lag zich onttrekt aan de waarneming. 

Het ging hierbij echter lang niet altijd om politieke of symbolische uitingen. 

Ingeslopen gewoontes en kleine toevalligheden zullen in de Middeleeuwen net als 

nu minstens even doorslaggevend zijn geweest. Dit neemt niet weg dat de ver

spreiding van vormen bezien kan worden in het licht van de de sociale net

werken binnen de orde. De verspreiding van de vormen is feitelijk een uitkomst 

van dit netwerk. Interessant is de vraag hoe de diverse vormen en technieken die 

in de bouwloodsen van de kloosterorden samenkwamen opnieuw tot een 

aanvaardbaar geheel werden samengevoegd. Hier betreden we het domein van de 

creativiteit. Het waren de bouwmeesters bijgestaan door hun vaklieden die de 

plaatselijke en uitheemse vormen combineerden en de daarmee nieuwe schema's 

ontwikkelden. 

3. DE THEMA'S 

3.1. De typologie van de premonstratenzer abdijkerken in Friesland en 

Groningen 

Bij de begrenzing van dit onderzoek vormen de huidige landgrenzen het 

uitgangspunt. Over de architectuur van de orden tot omstreeks 1300 dienen 

zich binnen dit gebied vier thema's aan. Naar gelang deze onderwerpen daartoe 

noodzaken of uitnodigen wordt het terrein van onderzoek geografisch gezien 

nader ingeperkt dan wel uitgebreid. 

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de typologie van de premonstra-
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tenzer kerken die tot omstreeks 1300 in Friesland en Groningen zijn verrezen. In 

deze contreien bezaten de premonstratenzers al vroeg een relatief groot aantal 

vestigingen. Van vier kerken is de globale opzet bekend. 

De twee oudste kerken in Friesland kwamen reeds voor 1200 tot stand: de 

eenbeukige kerken van de abdij Mariëngaarde in Hallum en de Bonifatius en 

Paulusabdij in Dokkum. Evenals de dorpskerken uit die periode waren deze van 

tufsteen. Beide kerken beschikten over nevenkoren, waardoor ze een kruisvorm 

hadden. Opvallend is dat vanaf het einde van de twaalfde eeuw op het Friese land 

tal van dorpskerken soortgelijke annexen kregen. 

Vanaf de jaren dertig van de dertiende eeuw gingen de premonstratenzers in 

het noorden over tot het gebruik van baksteen. In deze periode kwamen de 

driebeukige abdijkerken Bloemhof in Wittewierum (Groningen) en Mariëndal in 

Lidlum (Friesland) tot stand. Uit de schaarse bronnen aangaande deze kerkgebou

wen blijkt dat deze kerken net als de twee oudere beschikten over een eenbeukig 

koor en nevenkoren. Deze kerken vertoonden typologische nauwe verwantschap 

met bijvoorbeeld de dertiende-eeuwse Martinikerk in Groningen. De laatste kerk 

verrees ongeveer tegelijk met de verdwenen abdijkerk in Wittewierum. 

3.2. De romano-gotiek van Aduard 

Het centrale thema in het tweede hoofdstuk vormt de romano-gotiek. In het 

middelpunt van de aandacht staan de twee achtereenvolgende kerken van 

Aduard, die in de loop van de dertiende eeuw tot stand kwamen. Typologisch 

gezien zijn de twee kerken van Aduard volkomen afhankelijk van de orde. De 

oudste van de twee behelsde een variant op een standaardtype van de cister

ciënzers. In de tweede kerk kwamen elementen uit verschillende kerken binnen 

de orde samen. Beide kerken bestonden uit baksteen, een materiaal dat de cister

ciënzers vermoedelijk in het begin van de dertiende eeuw in Groningen voor 

het eerst op grote schaal toepasten. Voor de toepassing van baksteen ontwikkelde 

zich binnen de orde vermoedelijk een min of meer zelfstandig web van 

deskundigen. De constructie en de bouwtrant van de kerken in Aduard hangen 

nauw samen met die van de bakstenen cisterciënzer kerken elders in het 

noordelijke baksteenlandschap. Hierbij valt te denken aan Oost-Friesland, 

Denemarken, Scandinavië, de kuststreek langs de Oostzee en naast het noordelijke 

(Groningen) ook het zuidelijke gebied van het uit twee delen bestaande bisdom 

Münster. In de tweede kerk van Aduard combineerden de bouwmeesters laat-

romaanse elementen uit het Rijnland met hoog-gotische vormen uit Noord-

Frankrijk. Als directe voorbeelden dienden de abdijkerken van het Duitse 

Heisterbach en het Franse Royaumont. Dit kenschetst de Groningse romano-

gotiek, waarvan de esthetiek bepaald wordt door een complex samenspel van 

zowel romaanse als gotische elementen. Vanuit de cisterciënzer abdijen 

verspreidde de romano-gotiek zich over het omringende platteland. Behalve 

het materiaal leverden de cisterciënzers mogelijk ook specifieke bouw

kundige kennis. De kerkbouw in Aduard en Ihlow gaven respectievelijk in 

Groningen en Oost-Friesland lange tijd de toon aan. 

3.3. De orden en de vroege 'baksteengotiek' 

Het derde hoofdstuk gaat in op de bijdrage van de orden aan de verbreiding 

van de vroegste baksteengotiek in onze streken. Aan het begin van de dertiende 

eeuw verrees het eerste gotische klooster in baksteen: de cisterciënzer abdij Ter 



Duinen in Koksijde (West-Vlaanderen). Van veel belang voor de ontwikkeling en 

verbreiding van de baksteengotiek in onze streken moet naast Ter Duinen de 

abdij Ter Doest zijn geweest. Beide abdijen bezaten in Holland en Zeeland veel 

land en ontplooiden hier de nodige bouwactiviteiten. De uithofkapel Klooster-

zande (Zeeuws-Vlaanderen) verrees nog net in het toenmalige Vlaanderen. In 

dezelfde periode bouwden de Vlaamse kloosters geheel in de trant van de kloos-

tergebouwen van Ter Duinen het cisterciënzer nonnenklooster in Loosduinen 

(Zuid-Holland). 

De bakstenen kerk van de cisterciënzer abdij Klaarkamp, die alle kenmerken 

van een gotisch bouwwerk moet hebben vertoond, wordt wel omstreeks 1163 

gedateerd. Een dermate vroege bouw is echter uitgesloten. Voor het einde van de 

dertiende eeuw valt er in Friesland namelijk wel romano-gotische, maar geen 

enkele gotische invloed te bespeuren. Een bouw in het laatste kwart van de 

dertiende eeuw is daarom veel aannemelijker. Ook elders in het uitgestrekte 

architectuurlandschap van de romano-gotiek verrezen rond die tijd de eerste 

gotische kerken in baksteen. 

Bij de verspreiding van de baksteengotiek vervulden ook de bedelorden een 

belangrijke rol. In deze studie komen zij aan de orde als referentiepunt voor het 

dateren van de gotische kerk van Klaarkamp. De oudste kerken die van hen 

bekend zijn betroffen eenvoudige, pragmatisch aangelegde bouwwerken waarvan 

de plattegrond geen bijzondere kenmerken vertoonde. Hiervoor kan bijvoor

beeld gewezen worden op de oudste opgegraven kerken van de minderbroeders 

in Dordrecht en de oudste kerk van de predikheren in Leeuwarden, beide uit 

het midden van de dertiende eeuw. Vanaf het derde kwart van de dertiende eeuw 

bouwden ook de bedelorden bakstenen kerken in gotische stijl. Van zowel de 

minderbroederkerk in Bolsward als de latere predikherenkerk in Leeuwarden 

kenmerkt de plattegrond zich echter door een maatvoering die sterk doet 

denken aan die van de romano-gotische abdijkerk Aduard II. In dit opzicht 

onderscheiden deze kerken zich van Klaarkamp, waarvan ook de verhoudingen 

in de plattegrond overeenkomen met de gotische kerken in Noord-Frankrijk. 

Hieruit valt af te leiden dat de beide bedelordenkerken niet door een Vlaamse 

bouwploeg waren opgetrokken, maar hun vormen vermoedelijk aan Klaarkamp 

ontleenden. Met de gotische bouwtrant verbreidde zich ook het Vlaamse 

metselverband. 

3.4. De vrouwenkloosters 

Een aparte plaats nemen de vrouwenkloosters in. Binnen de orden stonden zij 

altijd onder een vader-abt, die de belangrijkste schakel met de orde vormde. De 

monialen beschikten anders dan hun mannelijke tegenhangers niet over een 

eigen productieapparaat voor het bouwen van kerken en kloosters. De bouw

trant is in de meeste gevallen afhankelijk van het boven de monialen gestelde 

mannenkloosters. Soms ook bepaalde de stichter hoe de kerk er uit moest zien. 

De kerkbouw bij de vrouwen onderscheidt zich van de mannenkloosters 

door een eigen typologische ontwikkeling, waarvan het verloop in Nederland 

eerst vanaf de dertiende eeuw goed te volgen is. De kerken van de cisterciën

zerinnen en de premonstratenzerinnen verschillen in dit opzicht niet wezenlijk 

van die van de benedictinessen en augustinessen, die om die reden eveneens 

behandeld zullen worden. Ongeacht de regel van het vrouwenklooster en de 

traditie waarin het stond, viel de keuze vanaf het einde van de twaalfde eeuw 

steeds vaker op een eenbeukige kerk. Binnen het Duitse keizerrijk is het 



nonnenkoor doorgaans ondergebracht op een tribune tegenover het hoogaltaar 
in het westelijke uiteinde van de kapel. Dit type bleef tot aan het einde van de 
Middeleeuwen gangbaar bij alle mogelijke vrouwenkloosters. 

3.5. De latere ontwikkelingen in de kloosterarchitectuur 

In de veertiende eeuw vormden de bouwloodsen van de orden niet langer het 
brandpunt van architectonische vernieuwing. De eerste golf van stichtingen 
ebde langzaam weg, zodat de bouwloodsen van de kloosters geleidelijk aan uiteen 
vielen. Een volgende golf van stichtingen tekende zich af aan het einde van 
veertiende eeuw. De cisterciënzers en de premonstratenzers leverden daaraan 
echter nauwelijks een bijdrage meer. Voor de bouw maakten de kloosters gebruik 
van de plaatselijke expertise en infrastructuur, zodat zij hun toonaangevende 
positie in de kerkbouw verloren. In de steden bijvoorbeeld bepaalden de bouw
loodsen van de grote parochiekerken het beeld17. Deze latere kloosters vallen 
buiten het bestek van deze studie, omdat hierin juist de eigen inbreng van de 
kloosters centraal staat. 
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HOOFDSTUK 1 
DE PREMONSTRATENZER ARCHITECTUUR IN FRIESLAND EN 

GRONINGEN 

1. INLEIDING 

1.1. De opkomst van de orde 

Vanaf de elfde eeuw werden herhaaldelijk pogingen ondernomen de regel van 

Augustinus in overeenstemming te brengen met het nieuwe religieuze elan van 

die dagen. Een van de meest succesvolle hervormingen ging uit van de tussen 

1080 en 1085 te Gennep geboren Norbert1. Al op vrij jonge leeftijd kanunnik 

te Xanten ging Norbert een veelbelovende loopbaan tegemoet. Na zijn 'beke

ring' in 1115 trok hij zich enige tijd uit de wereld terug om daarna als boete

prediker op te treden. Een poging tot hervorming van het kapittel van Saint 

Martin in Laon in 1119 mislukte doordat de kanunniken weigerden zijn 

strenge voorschriften te aanvaarden. Ten slotte vestigde Norbertus zich in het 

dal van Prémontré (Preamonstratum) nabij Laon, waar in 1120-1121 een kloos

ter van reguliere kanunniken tot stand kwam. Uit dit klooster kwam de orde 

van de premonstratenzers voort, die zich vooral in het Duitse keizerrijk ver

breidde. De regel van Augustinus bood niet zo'n heldere richtlijn als de tame-

lijk precies uitgewerkte regel van Benedictus. Norbert deed weinig moeite 

meer duidelijkheid te verschaffen. Een expliciet geformuleerde leefregel heeft 

hij nooit opgesteld. In Prémontré volgden de kanunniken eenvoudigweg zijn 

aanwijzingen op. Evenmin zette Norbert een organisatie op voor de aangesloten 

kloosters. Daarvoor in de plaats aanvaarde hij nieuwe kloosters slechts als eigen

dom van Prémontré, zodat hij er als abt de volledige zeggenschap over had. 

Na zijn wijding tot aartsbisschop van Maagdenburg in 1126 hield Norbert 

de leiding nog enige tijd in handen. In 1128 droeg hij zijn gezag over aan Hugo 

van Fosses, die het abbatiaat vervulde tot aan zijn dood in 1164. Deze vormde de 

kloostervereniging om tot een orde, bracht samenhang in de regel en stelde deze 

op schrift. Als leidraad dienden de regels van de benedictijnen en de cister

ciënzers. Het informele verband van kloosters smeedde hij tot een hechte or

ganisatie naar model van de cisterciënzers met jaarlijkse vergaderingen en visita

ties. In navolging van de economisch succesvolle cisterciënzers exploiteerden de 

premonstratenzers een groot deel van hun grondbezit via uithoven. Net als deze 

monniken lieten de kanunniken van Prémontré het merendeel van het werk 

verrichten door lekenbroeders, die een omvangrijk leger van goedkope werk

krachten vormden. 

De premonstratenzers onderscheidden zich van de cisterciënzers door hun 

veel minder radicale houding. Traditionele bronnen van inkomsten wezen zij 

niet af. De organisatie deed wat betreft de hechtheid nauwelijks onder voor die 

van de cisterciënzers, maar in de praktijk liet deze veel meer over aan de afzon

derlijke kloostergemeenschappen. De orde neigde er niet toe zich volledig van 

hun omgeving te isoleren, zoals de cisterciënzers deden. Vanwege de zielszorg 

waarmee de premonstratenzers zich vaak belastten, kon dat ook niet. Priesters uit 



hun gelederen bedienden tal van kleine dorpskerken. Daartoe stond de paus de 

orde in 1188 toe bij elk van de door hen bediende parochies drie of vier ka

nunniken te laten wonen. 

Met de stichting van de abdij Floreffe, de derde dochter van Prémontré, 

vestigden de premonstratenzers zich al vroeg in het zuiden van de Nederlanden. 

Tot de vroegste kloosters van de orde behoorden ook die in Antwerpen en Luik. 

In Gelre kwam in 1129 het klooster Mariënweerd bij Beesd tot stand2. Voor het 

einde van de twaalfde eeuw bestonden er in de Nederlanden ruim twintig kloos

ters van deze orde. In de late Middeleeuwen bedienden de premonstratenzers in 

het huidige Nederland circa 150 en in België 170 parochies3. 

1.2. Architectuuropvatt ingen 

Over het algemeen stelden de premonstratenzers zich in de kerk- en klooster-

bouw veel behoudender op dan de cisterciënzers. De regels die de laatsten had

den opgesteld om de eventuele pronkzucht van de abten in te dammen vonden 

bij hen geen navolging. Zo verboden de statuten van de cisterciënzers de bouw 

van stenen torens. De kerken van de volgelingen van Norbertus beschikten soms 

zelfs over meerdere stenen torens. De premonstratenzers konden ook niet altijd 

zonder, omdat veel van hun kloosterkerken tegelijk als parochiekerk fungeerden. 

Van de middeleeuwse abdijkerk van Prémontré nabij Laon resteert niets 

meer. Van het schip bestaat wel een oude opmeting, maar helaas niet van het 

koor. Over de invloed van het moederklooster op de kerkbouw binnen de orde 

valt daarom geen zinnig woord te zeggen4. In Frankrijk, Engeland en Spanje 

ontleenden de premonstratenzers de opzet van hun kerken vaak aan de 

26 bedehuizen van de cisterciënzers. Zo volgden zij het zogenaamde Bernardijnse 

grondplan na, waarvan de cisterciënzer abdijkerk van Fontenay uit de jaren 

dertig van de twaalfde eeuw het oudste nog bestaande voorbeeld is. Vroege 

premonstratenzer abdijkerken als de Saint Martin in Laon en die in Étival 

(Vogezen) hadden een plattegrond vergelijkbaar met die van Fontenay5. Ook de 

uitleg van de premonstratenzer abdijkerken van Park, Floreffe en Steinfeld moet 

zijn geïnspireerd op de kerken van het Bernardijnse type6. Evenals Fontenay 

beschikt Floreffe over drie kapellen aan de oostzijde van elke transeptarm en een 

eenbeukige altaarruimte. Er zijn echter ook verschillen. De binnenste kapellen 

zijn groter dan de buitenste, zodat deze het karakter van nevenkoren hebben. De 

kapellen en de altaarruimte hebben bovendien ronde in plaats van rechte 

koorsluitingen. In Steinfeld zijn de rechte sluitingen eveneens vervangen door 

apsiden. In de landen waar het kerktype van Fontenay als leidraad diende lijken 

de premonstratenzer ook gehoor te hebben gegeven aan het strenge verbod van 

de cisterciënzers op figuratief beeldhouwwerk7. 

Norbert bleef als aartsbisschop van Maagdenburg zijn apostolische idealen 

trouw. Al gauw voerde hij in het domkapittel, een college van seculiere kanunni

ken, de kloosterregel van de premonstratenzers in. Dat deed hij op eigen gezag, 

buiten Prémontré om, waarvan de leiding inmiddels bij Hugo van Fosses be

rustte. Als aartsbisschop van Maagdenburg raakte Norbert rechtstreeks betrok

ken bij het herstel van de al geruime tijd door de Slaven veroverde bisdommen 

Ratzeburg, Brandenburg en Havelberg. Op alle drie de zetels benoemde hij leer

lingen: in 1129 Anselm in Havelberg, in 1138 Wigger in Brandenburg en in 

1154 Evermod in Ratzeburg8. Naar het voorbeeld van het aartsbisdom Maagden

burg voerden dezen in de kathedrale kapittels van hun diocees de regel van 

Prémontré in. Op eigen gezag stichtte Norbert de premonstratenzer kloosters 



Leitzkau (1138/39), Jerichow (1144) en Broda (1170). Deze kloosters vormden 

met de kapittels een groep die los van de eigenlijke orde opereerde. Vermoedelijk 

heeft de door de premonstratenzers in dit gebied ontwikkelde baksteenarchitec

tuur zich door hun betrekkelijke isolement binnen de orde niet meteen ver

spreid. Alleen zo valt te verklaren dat de premonstratenzers in Friesland en Gro

ningen veel later over gingen tot de toepassing van baksteen dan de daar geves

tigde cisterciënzers. De laatstgenoemden bouwden reeds vanaf het begin van de 

dertiende eeuw in baksteen, terwijl de premonstratenzers daar pas in de jaren 

dertig van de dertiende eeuw mee begonnen. 

In centraal Europa trokken de premonstratenzers met inbegrip van de ge

meenschappen die Norbert vanuit Maagdenburg stichtte zich nauwelijks iets aan 

van het voorbeeld van de cisterciënzers. Hier legde de orde een voorkeur aan de 

dag voor basilicale kerken met een eenbeukig priesterkoor en smallere, lagere 

nevenkoren, soms in combinatie met een dwarspand. Voorbeelden van het type 

met nevenkoren zijn de abdijkerk van Cappenberg (Westfalen) uit de tweede 

kwart van de twaalfde eeuw (in deze abdij studeerde de stichter van Marien-

gaarde, die hieronder aan de orde komt); Ilbenstadt uit omstreeks 1130; Vera 

(Thüringen), waarvan de bouw begon in het begin van de dertiende eeuw; de 

Sankt Marien in Leitzkau, gebouwd tussen omstreeks 1140 en 1155; de bakstenen 

kerk van Jerichow aan de Elbe uit de tweede helft van de twaalfde eeuw; de in 

1160 voltooide kerk van Knechtsteden bij Keulen; voorts de deels uit baksteen 

opgetrokken domkerk van Ratzeburg waarvan het kapittel, zoals opgemerkt, de 

regel van Prémontré volgde en waarvan de bouw begon in 1160. Ten slotte valt 

de premonstratenzerkerk te Merzig (Saar) te noemen, waarvan de koorpartij uit 

omstreeks 1200 dateert. Kerken van dit type verrezen voor de dertiende eeuw 

ook in Friesland. Kerken met een dergelijke opzet kwamen in Centraal Europa 

niet uitsluitend bij de premonstratenzers voor. In dezelfde periode beschikten 

gewone regulierenkloosters alsmede kapittel- en parochiekerken vaak over over

eenkomstige plattegronden'. Het betrof een traditionele aanleg die over een 

breed front toepassing vond. 

De gematigde instelling van de Norbertijnen uitte zich in het zuiden van de 

Nederlanden ook in de bouwtrant. Daar bouwden zij tot ver in de dertiende 

eeuw in romaanse stijl, terwijl de cisterciënzers in hetzelfde gebied al aan het 

einde van de twaalfde eeuw de gotiek omarmden. Van de romaanse kloosterkerk 

van Postel bijvoorbeeld begon de bouw omstreeks 1190 met het koor en eindig

de deze in de eerste helft van de dertiende met het schip. 

1.3. De kerkbouw in Friesland en Groningen 

Over de architectuur van de premonstratenzer kloosters in Friesland en Gro

ningen zijn weinig gegevens voor handen. Dankzij een opgraving kennen we de 

plattegrond van de kerk van de Bonifatius en Paulusabdij (afbeelding 8)10. De 

kerk van de abdij Mariëngaarde bij Hallum is voorgesteld op een kaart van de 

Bildtlanden uit de eerste helft van de zestiende eeuw (afbeelding 4)n . De teke

ning vormt een aanknopingspunt voor de vele bouwberichten die van dit kloos

ter zijn overgeleverd. Deze staan vermeld in de Gesta Abbatum Orti Sancte 

Marie en de Brevis Historia Orti Sancte Marie uit het einde van de vijftiende 

eeuw en Leo Sybrandus' Abtenlevens uit de zestiende eeuw12. Van de in 1566 

afgebrande abdijkerk van Bloemhof bij Wittewierum resteren enkele eenvoudige 

schetsen van de plattegrond (afbeelding 16). Deze zijn gemaakt naar aanleiding 

van de ingrijpende verbouwing van de ruïne tot Hervormde kerk13. Bovendien 



bevat de kloosterkroniek veel berichten over de kerkbouw14. Emo van Huizinge, 

de eerste eerste abt van het klooster in Wittewierum, hield van 1204, het jaar van 

de stichting, tot aan zijn dood in 1237 een kroniek bij. Na de dood van abt 

Paulus in 1243 kwam Menko aan het hoofd van het klooster te staan. Die nam de 

draad van Emo's kloosterkroniek weer op en zette het relaas voort tot ongeveer 

1275. Zijn bijdrage bevat gedetailleerde verslagen over de voortgang van de in 

1238 begonnen kerkbouw. Van de in 1582 afgebroken abdij Mariëndal in Lid-

lum 1582 bestaan geen voorstellingen. Met de afgraving van de kloosterterp 

verdwenen vermoedelijk ook vrijwel alle fundamenten, zodat er van een bodem

onderzoek ook niets te verwachten valt. De enige bron van kennis over de 

architectuur vormen daarom de bouwberichten in de Abtenlevens van Sibrandus15. 

De kloosters Mariëngaarde, Bonifatius en Paulus, Bloemhof en Lidlum, waar

van de gebouwen enigszins bekend zijn, huisvestten omvangrijke gemeenschap

pen. Mariëngaarde (met inbegrip van het vrouwenklooster Bethlehem bij Oud-

kerk) en het Bonifatius en Paulusklooster (met inbegrip van het aan Maria ge

wijde vrouwenklooster in Dokkum) telden elk vierhonderd inwoners. Lidlum 

(daarbij inbegrepen de vrouwen van het dochterklooster Sint Michael bij Ba-

jum) was met zeshonderd inwoners belangrijk groter. Bloemhof (inclusief de 

zusters van het dochterklooster Rozenkamp bij Jukwerd) spande met een bevol

king van duizend zielen de kroon16. De premonstratenzer abdijen overtroffen 

het merendeel van de Friese en Groningse kerkdorpen ruimschoots in inwoner

aantal. 

De kerkbouw van de premonstratenzers in Friesland en Groningen week in 

de twaalfde en de dertiende eeuw niet af van die in de Duitse landen. Evenals de 

meeste Duitse kerken beschikten de vier bekende kerken in onze contreien al-

90 lemaal over een eenbeukig hoogkoor en nevenkoren, die de plattegrond de 

vorm van een Latijns kruis verleenden. De twee kerken van vóór 1200, die van 

Mariëngaarde in Hallum en van de Bonifatius en Paulusabdij in Dokkum, beza

ten daarbij een eenbeukig schip. De dertiende-eeuwse kerken van Bloemhof in 

Wittewierum en Mariëndal te Lidlum hadden een driebeukig, hoogstwaarschijn

lijk basilicaal schip. 

2. EENBEUKIGE KERKEN MET NEVENKOREN 

2 . 1 . Mariëngaarde bij Hal lum 

Indachtig zijn voornemen een eigen klooster te stichten bereidde Frederik, de 

pastoor van Hallum, zich in de premonstratenzer abdij Mariënweerd nabij Beesd 

voor op het kloosterleven. Walter, de abt van Saint Martin in Laon had dit 

klooster gesticht in 1129. Frederik van Hallum stelde zich er op de hoogte van 

de 'sanctos mores et observantias honestas'. Voor eigen gebruik kopieerde hij er 

een ordinarium. Als eerste aanzet tot de kloosterstichting liet Frederik in 1163 

op zijn goed een kapel wijden aan God, de Maagd en Johannes de Evangelist. Het 

vlakke, dicht bij zee gelegen kloosterterrein, was omgeven door een gracht en 

bood zowel mogelijkheden voor de landbouw als de veeteelt. De kapel waaide 

tijdens de bouw een keer om, wat een hout- of vakwerkbouw suggereert. Frede-

rik stond een klooster van reguliere kanunniken voor ogen. Hij overwoog daar

om aansluiting bij het klooster waar hij had gestudeerd, de abdij Cappenberg in 

Westfalen. Uiteindelijk nam hij echter de aanbeveling ter harte zich bij het premon-

stratenzerklooster Steinfeld te vervoegen, omdat heren en vorsten daar geen en-



kele greep op hadden. Uit Steinfeld nam hij de geleerde Herman Jozef mee, die 

in Mariëngaarde enige tijd prior was. Tot 1170 herbergde Mariëngaarde zowel 

een mannelijke als een vrouwelijke communiteit. In dat jaar splitsten de vrouwen 

zich af en verhuisden naar het nieuwe kloostergebouw Betlehem in Oudkerk. In 

1173 nam de orde van Prémontré Mariëngaarde op als een dochterstichting van 

Steinfeld. Frederik, de eerste abt van het klooster, werd in 1175 bijgezet in de 

kloosterkapel. 

Vanwege de grote instroom van novieten zag de opvolger van Frederik, abt 

Ento of Intetus (1175-1183) zich genoodzaakt een ruimer onderkomen te bou

wen17. In Deventer zocht hij, vergezeld van een aantal broeders, de tufsteen uit. 

De kroniek vermeldt de aanvoer van grote hoeveelheden van dit bouwmateriaal 

via de Rijn en de verkoop daarvan in Deventer en Utrecht. Terwijl Ento, op zoek 

naar geschikte steen, van het ene schip op het andere sprong, viel zijn geldbuidel 

in het water18. Gelukkig bleef de riem waarmee de buidel om zijn hals had 

gehangen ergens achter haken, zodat het geld niet in de diepte verdween. De abt 

vatte dit voorval op als een gunstig voorteken voor de nieuwbouw. Behoudens 

een korte bouwstop van twee of drie jaar wegens hongersnood vorderde het 

werk gestaag. De wijding van de kerk en het klooster vond plaats in 1190 onder 

abt Johannes (1185-1194). 

Volgens een overgeleverde schets uit de zestiende eeuw bezat de kerk een 

kruisvorm (afbeelding 4)19. In het begin van de zestiende eeuw onderging de 

kloosterkerk echter een complete gedaantewisseling, zodat de voorstelling niet 

representatiefis voor de vroegere bouwfasen. Sibrandus vermeldt in zijn kloos-

terkroniek dat de oorspronkelijke kerk een rechthoekige vorm had, zoals in zijn 

tijd, kort na het midden van de zestiende eeuw, nog te zien was20. Halbertsma 

leest de Latijnse tekst uit de kroniek van Sibrandus als 'de kerk bestond uit een 

samenstel van vierkanten'. Met deze vrije vertaling bracht Halbertsma de tekst in 

overeenstemming met de zestiende-eeuwse schets, die onmiskenbaar een kruis

kerk toont en geen rechthoekige zaal. Uit vierkante gewelfvakken samengestelde 

kerken zijn in de romaanse en vanaf het het laatste kwart van de dertiende eeuw 

in de romano-gotische kerkbouw inderdaad zeer gangbaar. De letterlijke tekst 

laat echter nauwelijks ruimte voor deze interpretatie. Van den Berg opperde dat 

de rechthoekigheid misschien betrekking had op de dwarsdoorsnede, waarmee 

ze vermoedelijk doelde op de eenbeukigheid van de kerk21. Een vlak plafond had 

de kerk in Sibrandus tijd in ieder geval niet. In de zestiende eeuw kreeg het koor 
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namelijk een houten tongewelf. Op de koorsluiting kan Sibrandus met zijn 

rechthoekigheid evenmin hebben gedoeld, daar het koor uit de zestiende eeuw 

stamde. Het meest voor de hand ligt toch wel dat de vermelding rechthoekig 

betrekking heeft op de plattegrond. Blijkbaar resteerde er van de twaalfde-eeuwse 

kerk slechts een rechthoekig bouwdeel, waarbij aan het eenbeukige schip gedacht 

moet worden. Het gebruik van tufsteen doet vermoeden dat de kerk van abt 

Ento overeenkomstig de lokale bouwtrant zware muren met ondiepe spaarvelden, 

oppervlakkige lisenen, rondboogfriezen en kleine en hooggeplaatste rondboog

vensters vertoonde. 

Abt Sibrandus (1230-1238) - niet te verwarren met de latere kroniekschrijver -

zette de bouw van de kerk voort. Als bouwmeester trad hoogstwaarschijnlijk 

meester Everard op, een Keulenaar van geboorte. De nieuwe delen bestonden 

niet uit tuf- maar uit baksteen22. Naar verluid concentreerde de bouw zich op 

het westelijke gedeelte van de kerk. Meer precieze aanwijzingen over de aard van 

de werkzaamheden blijven de schriftelijke bronnen ons verschuldigd. Na de 

voltooiing van het werk in 1238 beval abt Sibrandus de bouwmeester aan bij de 

abt van Bloemhof in Wittewierum, waar de steenovens al drie jaar baksteen 

leverden voor de bouw van een nieuwe kloosterkerk23. 

In het begin van de zestiende eeuw, vlak voor de ingrijpende verbouwing, 

wordt melding gemaakt van een linker- en een rechterkoor. Het laatstgenoemde 

koor diende als gebedsruimte voor bejaarden24. Deze transeptarmen maakten 

vermoedelijk deel uit van de laat-twaalfde-eeuwse kerk van Ento. De kronieken 

vermelden immers dat Abt Sibrandus zich in het bijzonder met de westelijke 

delen van de kerk bezig hield. Het is denkbaar dat de nevenkoren de kern vorm

den van de transeptarmen op de zestiende-eeuwse afbeelding van de kerk. In de 

30 oorspronkelijke opzet zullen ze echter lager zijn geweest dan de rest van de kerk. 

Gezien de bestemming als nevenkoren moet aangenomen worden dat deze 

transeptarmen aan de oostzijde over een apsis beschikten. 

De schrijver van de Brevia Historia typeerde de oorspronkelijke kruisingsto-

ren die tot het begin van de zestiende eeuw de kerk sierde als groot, hoog en 

breed. Maten worden niet genoemd, maar vast staat dat het gevaarte plaats bood 

aan maar liefst vier grote klokken25. Verder maakt de schrijver er expliciet gewag 

van dat de toren niet in het midden stond, maar aan een van de uiteinden van de 

kerk. Hiermee kan alleen de koorzijde zijn bedoeld, omdat het koorgestoelte van 

de monniken in de kruising stond. Aan de oostzijde daarvan sloot vermoedelijk 

slechts een ondiepe, veel lagere altaarruimte aan. Hiermee rijst het beeld op van 

een kloeke kruisingstoren tussen de twee nevenkoren en een lage en smalle altaar

ruimte aan de oostzijde. 

Uit de beschrijving van de zestiende-eeuwse verbouwing blijkt dat de kerk 

voordien over gewelven beschikte. Deze gewelven konden in de zestiende eeuw 

niet gehandhaafd blijven omdat ze de liturgie in de kerk hinderden. De ribben en 

gordelbogen helden zo laag over dat zij bij het bedienen van de altaren een 

obstakel vormden. Mogelijk handelde het om kruisribgewelven met een enigszins 

koepelachtige vorm. De gewelven zaten vermoedelijk zo laag, omdat zij later 

waren aangebracht en met hun kruin nog niet, zoals later in die eeuw, boven de 

zijmuren van de kerk uitstaken. De premonstratenzers moeten in de jaren dertig 

van de dertiende eeuw met dergelijke gewelven bekend zijn geweest26. 

Van het kloosterterrein van Mariëngaarde zijn een aantal bouwfragmenten 

afkomstig, die mogelijk uit de dertiende eeuw dateren. Hieronder zijn brokstuk

ken van bakstenen deelzuiltjes, een voetstuk met hoekbladen, een gegroefde 

schacht en een kapiteeltje (afbeelding 5). Eveneens dertiende-eeuws lijken een 
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tweetal bakstenen met daarin een masker en een voorstelling van Norbertus ge

boetseerd. De geglazuurde tegel met twee fabeldieren en die met een olifant met 

gevechtstoren worden in de dertiende eeuw gedateerd en die met ranken en 

Franse lelies in de veertiende eeuw27. 

Aan het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw verkeer

den de kerk en de kloostergebouwen in een staat van verval. De herstelcampagne 

van Abt Taco (1485-1512) begon met de wijding van vier nieuwe altaren. Het 

altaar van Johannes de Doper, Augustinus en Anna stond achter in het zuidelijke 

gedeelte van de kerk28. Abt Paulus (1512-1533) zette de werkzaamheden voort, 

waarover de Brevis Historia ons uitvoerig op de hoogte stelt29. Van het cister

ciënzer klooster Klaarkamp bij Rinsumageest (Friesland) kocht de abt een orgel

tje voor in het koor30. Voor in het linkerkoor schafte hij een Ordinarium (een 

boek met de liturgische dienstregeling) aan en voor de bejaarde kloosterlingen 

in het rechterkoor een Collectaneum (een verzameling teksten en spreuken). Ter 

voorbereiding op meer omvattende ingrepen liet hij uit Deventer een partij 

hout en uit Amsterdam planken, balken en sparren aanvoeren. 

Bij de afbraak van de brede en hoge kruisingstoren moesten veel stenen en 

hout worden afgevoerd. Vervolgens verlaagden de werklieden de muren van het 

koor van de broeders met dertien lagen. Deze mededeling heeft vermoedelijk 

betrekking op het oostelijke gedeelte van het schip, waar het koorgestoelte van de 

broeders stond en niet op de lagere altaarruimte aan de oostzijde. Een kleinere 

toren verving de oude. Ondanks het geringere formaat van de nieuwe toren 

kwamen daarin opnieuw vier klokken te hangen, waarvan er drie opnieuw waren 

gegoten. 

Pas nadat de middelen weer toereikend waren kregen de werkzaamheden een 

vervolg. In de volgende fase liet Paulus van het schip de dakpannen en het hout 

verwijderen. Na de afbraak van de aldus ontblote kap liet de abt ook van de 

muren van dit deel van de kerk dertien lagen afbreken. Dit gedeelte van het 

muurwerk moet zoals in het begin van de dertiende eeuw gebruikelijk boven de 

aanzetten van de gewelven hebben uitgestoken, want volgens de berichten vond 

de verwijdering van de gewelven eerst later plaats. Vervolgens verrees een nieuwe, 

met leien gedekte kap. Na deze inspanning viel het werk enige tijd stil. 

Paulus hervatte het werk met de bouw van een nieuw koor met een leien dak. 

In 1526 kwam het houten tongewelf in het nieuwe koor gereed. Meester Johan-
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nes Schuilenburgh uit Westfalen plaatste in 1532 nieuwe, gesneden koorbanken. 

Gele en groene tegels dekten de kerkvloer. Op het hoogaltaar kwam een gebeeld

houwd altaarstuk met meerdere voorstellingen en figuren. De drie nieuwe zetels 

voor de celebrerende priester, de diaken en de subdiaken vielen op door de 

beschilderingen aan de bovenzijde. Het nieuwe hoogkoor sloot, zo wijst de 

zestiende-eeuwse voorstelling uit, in hoogte en breedte naadloos aan op het oude 

schip. Vermoedelijk was de oude altaarruimte veel kleiner. De kruisingstoren 

stond immers aanvankelijk praktisch aan het uiteinde van de kerk. Na de vol

tooiing van het nieuwe koor stond de toren, zoals duidelijk blijkt uit de teke

ning, meer naar het midden. 

Na het koor op deze manier op orde te hebben gebracht, wendde de abt zich 

weer tot het schip. De stenen gewelven die bij de verlaging van het schip gehand

haafd waren, gingen neer om plaats te maken voor houten tongewelven die 

vermoedelijk overeenstemden met die in het nieuwe koor. Behoefte aan meer 

daglicht leidde tot het uitsparen van hoge spitsboogvensters. Op de altaren 

plaatste de abt met beeldhouwwerk versierde en deels vergulde retabels. Voor de 

mannen en vrouwen die de kerk bezochten plaatste hij achter in de kerk banken. 

Het nieuwe met leien gedekte portaal diende vermoedelijk als ingang voor de 

bezoekers. Van de deur naar het koor (waarmee de doorgang in het doksaal 

tussen koor en schip bedoeld zal zijn) tot aan de westelijke ingang kwam een 

vloer van harde natuursteen. Aan de onderzijde van het houten tongewelf bracht 

een schilder een voorstelling van het Lijden van Christus aan. Johannes van 

Zutphen vervaardigde het nieuwe, grote kerkorgel. De noordelijke vleugel van 

de kruisgang tegen de zuidgevel van de kerk werd van de fundamenten af op

nieuw opgetrokken. Vervolgens werden de gevels van de kerk gewit. Abt Petrus 

van Venlo (1533-1541) liet achter in de kerk vier stoelen bij de twee nieuwe 

altaren neerzetten31. 

De zestiende-eeuwse kaart van de Bildtlanden toont de vrijstaande zuidzijde van 

de kerk. Het klooster strekte zich aan de noordzijde uit. Aan die kant trok abt 

Paulus in de zestiende eeuw een nieuwe vleugel van de kruisgang op. Zichtbaar 

zijn het eenbeukige schip, een eveneens eenbeukige transeptarm en het nieuwe 

koor met dezelfde hoogte als het schip. Boven de kruising verheft zich een 

robuuste toren. De zijgevel van het schip bevatte drie, die van het koor twee 

spitsboogvensters. In de sluitgevel van het transept en de westgevel bevonden 

zich twee vensters. In de driehoekige geveltop van de westgevel en van de zuide

lijke transeptarm zijn cirkelmotieven voorgesteld: een grote cirkel ongeveer in 

het midden van de geveltop en kleinere in elk van de drie hoeken. De geveltop-

pen waarin deze ornamenten prijkten, moeten tot stand zijn gekomen in samen

hang met de vervanging van de kap door abt Paulus. Van de vullingen van deze 

cirkels zijn fragmenten teruggevonden. Hieruit reconstrueerde W.J. Berghuis 

rondlobbige drie- en vierpassen en een achtpas met spitse lobben (afbeelding 6)32. 

De traceringen uit het begin van de zestiende eeuw pleiten aldus voor de betrouw

baarheid van de zestiende-eeuwse kaart van de Biltlanden. 

2.2. De Bonifatius en Paulusabdij in Dokkum 

Onder het bewind van de eerste abt en stichter van Mariëngaarde Frederik 

(1163-1175) trad de kanunnik Tadeco tot het klooster toe. Deze spoorde veel 

mannen en vrouwen aan tot het afleggen van de kloostergelofte. Mede door zijn 

toedoen groeide de kloosterbevolking zo snel, dat Mariëngaarde reeds enkele 

jaren na de stichting een dochterklooster voortbracht. Vermoedelijk stond dit in 



de buurt van het huidige Kloosterburen. Evenals het moederklooster nam het 

zowel mannen als vrouwen op, een praktijk die in die dagen op zijn minst 

omstreden was. De kloosterlingen die een splitsing in een apart mannen- en 

vrouwenklooster voorstonden verhuisden mogelijk nog voor de dood van abt 

Frederik van Mariëngaarde naar Dokkum. De kerk van het mannenklooster 

stond vlak naast de aan Sint Maarten gewijde kerk ter plekke van de moord op 

Bonifatius in 754. Het klooster voor de vrouwen verrees op de Mariënberg, 

eveneens in Dokkum33. 

Vanaf het einde van de twaalfde eeuw stonden er bij de plaats van Bonifatius 

martelaarschap een gedachteniskerk en een premonstratenzer kloosterkerk. Uit 

de periode daarvoor vermelden de schaarse schriftelijke bronnen slechts één 

kerk. Willibald, een jongere tijdgenoot van Bonifatius, verhaalt in de Vita Boni-

fatii dat kort na de moord op Bonifatius op de plaats van het onheil een heuvel 

werd opgeworpen voor de bouw van een gedachteniskapel34. Volgens de Vita 

Willehadi uit omstreeks 834 trad Willehad in de jaren 775-777 in de voetsporen 

van Bonifatius door zich in het bij de gedachteniskapel ontstane Dokkum te 

vestigen35. Naast een kerk en een priesterwoning noemt de levensbeschrijving 

een school waar Willehad de kinderen van de aanzienlijken uit de omgeving 

onderwees. De Vita Liudgeri van abt Altfried uit omstreeks 840 verhaalt hoe 

Liudger in 787 de gedachteniskerk liet herbouwen. Onder leiding van Widu-

kind hadden de heidense Friezen en Saksen deze kort daarvoor platgebrand36. 

Op de plaats van de huidige Nederlands Hervormde kerk stond, zo heeft een 

oudheidkundig bodemonderzoek onder leiding van Halbertsma in 1961-'62 ge

leerd, een opvolger van de gedachteniskerk van Bonifatius (afbeelding 7)37. Van 

de in de schriftelijke bronnen genoemde kerkgebouwen zijn alleen de latere 

opvolgers teruggevonden. Onder de fundamenten van een dertiende-eeuwse pa

rochiekerk bevonden zich sporen van een kleine tufstenen kerk. Deze stond op 

zijn beurt op een ouder graf, waarvan de ouderdom met behulp van de C-14 

methode op omstreeks 790 kon worden gesteld. Dat betekent echter niet dat de 

kerk ook kort nadien tot stand kwam. De tufstenen kerk erboven zal minstens 

enige eeuwen jonger zijn geweest. Aan de westzijde van de tufstenen kerk zijn 

sporen aangetroffen van minstens drie houten voorgangers, waarvan de jongste 

op een graf uit omstreeks 905 stond. 

In 1954 legde H. Halbertsma in de Nederlands Hervormde kerk, ongeveer zes 

meter ten noorden van de tufstenen Sint Maarten de fundamenten bloot van de 

in 1588-1589 afgebroken kloosterkerk (afbeelding 8). Deze stond evenals de ge

dachteniskerk op een ouder grafveld. Het eenbeukige gebouw mat buitenwerks in de 
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lengte 45,5 meter en in de breedte 12,5 meter. Ter hoogte van de fundering 

bedroeg de dikte van de muren 1,1 meter. Het ondiepe hoofdkoor was iets 

smaller dan het schip. Op de plaats van de mogelijke apsis kon niet gegraven 

worden. De nevenkoren bezaten elk een kleine, halfronde apsidiool aan de oost

zijde. Het middenkoor en de nevenkoren waren aanmerkelijk smaller dan het 

schip en waarschijnlijk ook een stuk lager. Tot de vroegste bouwfase behoorde 

ook een smallere ruimte aan de westzijde van het schip, die mogelijk als portaal 

fungeerde. De smallere nevenkoren moeten via een rondboog in open verbin

ding met het schip hebben gestaan. 

Halbertsma ging er aanvankelijk van uit dat de door hem opgegraven kloos

terkerk werd gebouwd door de premonstratenzers omstreeks hun verhuizing 

naar Dokkum. Daarom stelde hij dat de kerk op zijn vroegst uit het laatste kwart 

van de twaalfde eeuw dateerde. Dat het hier een premonstratenzer kloosterkerk 

moest betreffen, bleek volgens hem uit de overeenkomst met het klooster Ma-

riëngaarde in Hallum, dat eveneens over een eenbeukige kerk met nevenkoren 

beschikte. Halbertsma beschouwde de kloosterkerk in Dokkum als een navolging 

van die in Hallum, waarvan de bouw kort na 1175 was begonnen. Aan de mede

deling van Kempius in de in 1588 verschenen geschiedenis van Friesland dat er 

aan het premonstratenzer klooster een traditioneel regulierenklooster vooraf 

ging hechtte Halbertsma weinig waarde38. Kempius baseerde zijn mededeling 

namelijk op een falsificatie uit 1472-147339. 

In 1971 kwam Halbertsma in een artikel terug op zijn eerder ingenomen 

standpunt dat de kloosterkerk het werk was van de premonstratenzers. Op grond 

van de zeer ouderwetse plattegrond van de kerk meende hij dat de kerk reeds 

bestond voor de premonstratenzers zich daar vestigden. Hij achtte het mogelijk 

dat de westgevel van de kloosterkerk in de breedte op één lijn was gebouwd met 

de voorgevel van een van de houten voorgangers van de tufstenen gedachtenis-

kerk. De westgevel van de kloosterkerk stond namelijk negentien meter verder 

naar het westen dan die van de elfde- of twaalfde-eeuwse tufstenen kerk. Er bestaat 

echter geen enkele concrete aanwijzing dat de westgevels van beide kerken precies 

naast elkaar hebben gestaan. Voor een dergelijke ruimtelijke dispositie zijn ook 

geen andere voorbeelden bekend. 

In het tweede kwart van de dertiende eeuw of wellicht nog later vervingen de 

premonstratenzers in Dokkum de tufstenen altaarruimte door een koor met 
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dezelfde breedte als het bestaande schip. Vermoedelijk was het bakstenen koor 

veel langer dan de tufstenen voorganger, maar omdat er in oostelijke richting 

niet gegraven kon worden, viel dit niet vast te stellen. Het nieuwe koor bestond 

uit gele en oranje moppen van 31/32 x 16 x 8 centimeter. Jacob van Deventers 

plattegrond van Dokkum suggereert een halfronde sluiting. De premonstratenzers 

kregen in het begin van de dertiende eeuw kennelijk behoefte aan wat ruimere 

koren. Hierop wijst ook het advies van abt Sibrandus (1230-1238) van Marien-

gaarde aan abt Paulus van Bloemhof om het daar te bouwen koor ruim op te 

zetten. Dit om gedrang bij het opdragen van de missen te voorkomen. Tegen het 

westportaal bouwden de regulieren iets later een vierkante westtoren, die in 1832 

moest worden afgebroken nadat deze gevaarlijk overhelde. De fundamenten be

stonden uit iets minder forse moppen dan het schip, namelijk van 30/32 x 15/16 

x 7/8 centimeter. Buitenwerks maten de fundamenten elf meter in het vierkant 

bij een dikte van maar liefst 2,5 meter. De ingang van de toren bevond zich aan 

de westzijde, terwijl een doorgang aan de oostzijde toegang bood tot het reeds 

bestaande westportaal. Op de noordwestelijke hoek van de toren sloten de uit 

rode kloostermoppen opgetrokken fundamenten van de westelijke kloostervleugel 

aan. De abdijkerk te Dokkum zal met haar situering vlak naast een belangrijke 

gedachteniskerk tal van leken hebben aangetrokken., want de herdenking van het 

martelaarschap van Bonifatius trok de nodige bezoekers40. In 1214 bezochten 

volgens de overlevering maar liefst tienduizend pelgrims deze plaats. Dergelijke 

opgaven zijn doorgaans niet meer dan een slag in de lucht. Er hoeft echter niet aan 

getwijfeld te worden dat Dokkum als bedevaartsoord een zekere populariteit genoot. 

2.3. Voorbeelden en navolgingen 

De twee oudste premonstratenzerkerken waarvan de opzet bekend is, die van de 

abdij Mariëngaarde in Hallum en van de Bonifatius en Paulusabdij in Dokkum 

moeten veel op elkaar hebben geleken. In beide gevallen ging het om een eenbeukig 

bouwwerk met nevenkoren en een smaller hoofdkoor. Van de kerk in Dokkum 

staat vast dat ten minste de nevenkoren een apsis bezaten. Het hoogkoor zou een 

apsis maar ook een rechte sluiting gehad kunnen hebben. 

Van de abdijkerk in Hallum weten we dat deze uit het laatste kwart van de 

twaalfde eeuw dateert, behoudens enkele aanvullingen aan de westzijde. Een niet 

opgeloste kwestie vormt de datering van de kerk van de premonstratenzers in 

Dokkum. De premonstratenzers vestigden zich, zoals hier onder zal blijken, 

vermoedelijk omstreeks 1175 in Dokkum. Aanvankelijk ging Halbertsma er van 

uit dat de kloosterkerk uit die tijd stamde, maar later kwam hij daar op terug. 

Van den Berg oppert dat de premonstratenzers gebruik maakten van een reeds 

lang bestaand kerkgebouw en sluit een datering in de eerste helft van de elfde 

eeuw niet uit41. Zij wijst er op dat het type van de eenbeukige kerk met 

nevenkoren of transeptarmen met apsidiolen vanaf het einde van de tiende eeuw 

in het Rijnland en Westfalen veelvuldig voorkwam. Een vrijwel identiek koor 

met een eenbeukig schip hadden bijvoorbeeld de in 966 gebouwde Sankt 

Pantaleon te Keulen, de Sankt Patroklos in Soest, gesticht in 954, de in 995 

gebouwde Sankt Luzius te Werden en de uit ongeveer dezelfde tijd daterende 

Sankt Martin te Laufen in het opper-Rijnland. Een vermoedelijk wat jonger 

voorbeeld is de in 1941 opgegraven kerk in Sursee (Zwitserland)42. Deze vroege 

voorbeelden maken het inderdaad denkbaar dat een kerk als die in Dokkum 

reeds in de elfde eeuw tot stand kwam. De vroegst denkbare datering heeft echter 

niet per definitie de hoogste graad van waarschijnlijkheid. Tegen deze vroege 
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datering pleit het ontbreken van berichten over een tweede kerk naast de 

gedachteniskerk. Vóór de vermoedelijke vestiging van de premonstratenzers in 

Dokkum omstreeks 1175 maakt geen enkele authentieke bron daar melding van. 

Naast de premonstratenzer kloosterkerken in Dokkum en Hallum verrezen 

er in Friesland tal van eenbeukige parochiekerken met annexen in de vorm van 

nevenkoren. De Sint-Vituskerk in Leeuwarden maakte met alle ondergeschikte 

kerken oorspronkelijk deel uit van de Friese goederen van de benedictijner abdij 

Corvey (afbeelding 9)43. In 1146 maande Corvey de kerk in Leeuwarden de nog 

open staande schulden te vereffenen, maar de ingezetenen daar hielden vol dat er 

geen verplichtingen meer bestonden. Corvey zou de abdij in Leeuwarden van de 

hand hebben gedaan. Een aanwijzing voor de datering van de kerk levert deze 

mededeling niet op. Uit de plattegrond van de Sint Vitus in Leeuwarden valt op 

te maken dat het kerkgebouw niet in een keer tot stand kwam. Het oudste 

onderdeel vormde het koor, dat aan de oostzijde over een apsis beschikte. De 

annexen met apsis zijn daar samen met het schip aan toegevoegd. Daarbij sloten 

de zijgevels van het nieuwe schip voor een klein gedeelte om het oudere koor. 

Uit de archeologische gegevens valt niet af te leiden hoe oud de kerk is. Halbertsma 
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meent dat de bouw van de kerk met de annexen plaatsvond na de overdracht aan 

Friese ingezetenen. De bouw kan betaald zijn uit de opbrengsten van de 

kerkfabriek die voordien naar Corvey vloeiden. Er moet dan gedacht worden 

aan een bouwtijd halverwege de twaalfde eeuw of later. Van den Berg meent 

daarentegen dat de kerk al voor 1125 tot stand moet zijn gekomen. 

Voor een datering van de Bonifatius en Pauluskerk te Dokkum en de Sint-

Vituskerk te Leeuwarden in het laatste kwart van de twaalfde eeuw pleit de plot

selinge verspreiding van annexen in de vorm van nevenkoren onder de Friese 

parochiekerken kort nadien (afbeelding 10). Het ligt voor de hand dat deze 

annexen uit het einde van de twaalfde en de eerste helft van de dertiende eeuw 

navolgingen waren van de premonstratenzer kloosterkerken in Hallum en 

Dokkum. Beide kloosters speelden immers een rol in de plaatselijke zielszorg. 

Van de romaanse, uit tufsteen opgetrokken parochiekerk van Hallum resteert één 

van de twee annexen, het enige dat bewaard bleef in Friesland (afbeelding 11). 

Het betreft een rechthoekige aanbouw met een apsidiool aan de oostzijde. 

Frederik van Hallum, de stichter en eerste abt van Mariëngaarde, bediende hier 

aanvankelijk het altaar. Wellicht kwam hieruit een bijzondere band met Mariën

gaarde voort, wat de navolging van de nevenkoren verklaart44. Annexen zijn 

verder bekend van de romaanse dorpskerken in Oenkerk (afbeelding 12 en 13), 

Wetzens, Genum, Marrum, Wierum, Oudkerk, Hijum, Stiens en Westergeest 

(afbeelding 14)4\ Van de annexen getuigen doorgaans slechts de dichtgezette 

doorgangen naar het schip en de moeten van de muren en het dak, zoals bij de 

parochiekerk te Oenkerk. Waar een bodemonderzoek ingesteld kon worden ble

ken de annexen van apsidiolen voorzien te zijn geweest. De verdwenen, uit tuf

stenen opgetrokken annexen van Genum, de dochterkerk van Hallum, zullen op 
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zijn vroegst uit het einde van de twaalfde eeuw stammen. Een speciale band met 

het klooster in Dokkum, dat rond Wierum veel grond bezat, zou het voor

komen van annexen hier kunnen verklaren. Het in Friesland zeldzame patro-

cinium van Paulus en de aanwezigheid van kooraanbouwen in Oudkerk kan zijn 

voortgekomen uit een bijzondere band met de eveneens aan Paulus gewijde abdij 

in Dokkum. Er is ook een band denkbaar met Mariëngaarde in Hallum. In 

Oudkerk stond namelijk het aan Mariëngaarde ondergeschikte vrouwenklooster 

Bethlehem. De eertijds met annexen uitgeruste kerk in Oenkerk was ondergeschikt 

aan de parochie van Oudkerk. Van de bakstenen kerk van Westergeest oefenden 

de premonstratenzers in Dokkum in de veertiende eeuw het patronaatsrecht uit. 

De veronderstelling dat deze bevoegdheden van oudsher dateren, maakt de 

aanwezigheid van koorannexen in dit dorp begrijpelijk. 

Late voorbeelden van eenbeukige dorpskerken met transeptarmen in de 

vorm van nevenkoren zijn te vinden in Oost-Friesland46. De eenbeukige 

parochiekerk van Pilsum beschikt net als de kerk van Mariëngaarde over een 
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robuuste kruisingstoren (afbeelding 15). Zowel het koor als de transeptarmen 

van omstreeks 1250 bezitten hier apsidiolen47. Het romano-gotische schip kwam 

na 1230 gereed, de kruisingstoren met zijn gotische trekken wordt in de tweede 

helft van de dertiende eeuw gedateerd. Het typologisch eveneens verwante 

kerkgebouw in Stapelmoor kwam na 1300 tot stand. Deze eenbeukige kerk heeft 

een rechtgesloten hoofdkoor en transeptarmen met apsiden aan de oostzijde. 

Het schip en het koor worden overspannen door een zesdelig, koepelvormig 

kruisribgewelf; de viering en de transeptarmen met koepelgewelven. Apsidiolen 

geven de transeptarmen het karakter van nevenkoren. Zowel in Pilsum als in 

Stapelmoor is het hoofdkoor, net zoals bij de Sint Vitus en de Bonifatius en 

Paulus, smaller dan het schip. 

De verbreiding van nevenkoren onder de Friese dorpskerken vanaf het ein

de van de twaalfde eeuw duidt er in ieder geval op dat kort daarvoor een belang

rijk voorbeeld was verrezen. Daar meerdere Friese dorpskerken met nevenkoren 

met een van de abdijen in verband gebracht kunnen worden, komen de abdijker

ken in Hallum en Dokkum daar als eerste voor in aanmerking. De bouw van de 

kerk in Dokkum begon dan op zijn vroegst net voor 1175. Kort daarop begon 

in ieder geval de bouw van de romaanse kerk van Mariëngaarde. Ondertussen 

valt niet uit te sluiten dat de premonstratenzers zich bedienden van een plaatse

lijk reeds langer gangbaar type. Kerken als de Sint Vitus in Leeuwarden zouden 

namelijk ouder kunnen zijn dan de beide premonstratenzer abdijkerken, maar 

vast staat dat allerminst. 

In de dertiende eeuw bleven de premonstratenzers trouw aan het eenbeukige 

hoogkoor met nevenkoren. De kerken van Bloemhof te Wittewierum en Mariën-

dal te Lidlum onderscheiden zich van de oudere premonstratenzer kerken door 

hun driebeukige schip. 
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DRIEBEUKIGE KLOOSTERKERKEN MET NEVENKOREN 

3.1. Bloemhof bij Wittewierum 

Het initiatief tot de stichting van abdij Bloemhof in Wittewierum (Groningen) 

ging niet uit van de orde, maar betrof net als bij Mariëngaarde een persoonlijk 

initiatief. De edelman Emo van Romerswerf (niet te verwarren met Emo van 

Huizinge, de kroniekschrijver en eerste abt van het klooster) ondervond bij zijn 

pogingen om op zijn landerijen een klooster te stichten weinig medewerking van 

de kloosters in de omgeving. De cisterciënzerabdij Klaarkamp verklaarde zich 

alleszins bereid hem op te nemen, maar weigerde hem uit vrees voor concurrentie 
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iedere vorm van medewerking bij de stichting van een nieuw klooster. Met de 

benedictijnen van Feldswirth, Feldwerd of Oldeklooster bij Krewerd (Groningen), 

kwam hij wel tot een vergelijk. Op het moment dat het op daden aankwam liet 

ook deze abdij het afweten. Emo van Romerswerf liet zich niet ontmoedigen. In 

1204 kwam op zijn goed in Jukwerd een kapel gereed, rond welke een religieuze 

gemeenschap ontstond met zowel mannen als vrouwen. Niet lang daarna sloten 

de priester Emo van Huizinge (de latere abt en kroniekschrijver) en zijn vriend 

Hendrik zich aan. Deze laatste beoefende het vak van bouwmeester. Hij 'vereerde 

God' door het bouwen en versieren van kerken, niet alleen in zijn jonge jaren, 

maar ook later48. Emo van Huizinge, die zich weldra ontpopte als geestelijke 

leidsman van de gemeenschap in Jukwerd, koos voor de regel van Prémontré. 

Teneinde inzicht in de gewoontes van deze orde te krijgen vervoegde hij zich 

met zijn vriend Hendrik, de bouwmeester en Emo van Romerswerf omstreeks 

1208 bij het klooster Mariëngaarde in Hallum. Dit klooster weigerde echter alle 

medewerking. Teleurgesteld ging de bouwmeester daarop naar huis. In 1209 

wisten de beide Emo's zich te verzekeren van de bijstand van het premonstraten-

zerklooster Varlar. Vanwege de grote afstand kon deze abdij echter niet als moe

derklooster fungeren. In 1211 reisden Emo van Huizinge en zijn vriend 

Hendrik naar Rome, om de stichting van het klooster formeel te regelen. 

Onderweg deden zij het moederklooster in Prémontré aan, dat hun een 

hartelijke ontvangst bereidde en hun in alles bijstond. In 1213, nog vóór de 

invoering van de regel van Norbertus, gingen de mannelijke en de vrouwelijke 

communiteit gescheiden verder. De vrouwen bleven achter in Nijeklooster te 

Jukwerd, dat voortaan Rozenkamp heette. De mannen verhuisden naar het 

nieuwe klooster Bloemhof te Wittewierum. Vanaf 1217 stond dit klooster onder 

toezicht van Prémontré. 

Voor de bouw van een nieuwe kerk ter vervanging van de houten noodkerk 

uit de begintijd startte de abdij in 1235 met de productie van baksteen. De 

bepleisterde plint van de huidige kerk, die op de fundamenten staat van het 

vroegere middenschip, bestaat geheel uit hergebruikte stenen van de abdijkerk. 

Uit de grond rond de kerk steken overal losse brokstukken. Afgaande op de 

formaten zijn dit de vanaf 1235 gebakken stenen. Deze kloostermoppen zijn ruw 

en onregelmatig van vorm en hebben een dikte van soms meer dan negen cen

timeter. Dit bij een breedte van zestien en een lengte van ongeveer 32 centimeter. 

Het oppervlak van de stenen is uitermate ruw en onregelmatig. 

In 1238, in de kroniek aangeduid als het derde jaar na het begin van de 

baksteenproductie, volgde abt Paulus het advies van abt Sibrandus van Mariën

gaarde op om meester Everard in dienst te nemen, een bedreven steenhouwer, 

van geboorte een Keulenaar. Afgaande op de commotie die later ontstond rond 

de beloning mag aangenomen worden dat deze bouwmeester geen bijzondere 

band met de premonstratenzers onderhield. Aanvankelijk ontving de bouwmees

ter gedurende het bouwseizoen dagelijks zeven penningen. In de periode van 11 

november tot 2 februari, waarin het werk op een laag pitje stond en omdat er 

niet gemetseld kon worden, moest hij genoegen nemen met drie penningen. In 

de winter hakten de bouwlieden bakstenen in vorm, wat vanwege de korte dagen 

en de donkere luchten niet erg opschoot en daardoor nogal duur uitkwam49. 

Kennelijk vormden zij de profielstenen niet in afzonderlijke mallen, zoals in de 

kringen van de cisterciënzers reeds gebeurde, maar hakten zij er na het bakken 

eenvoudige afschuiningen in50. Uit deze destijds in deze streken al achterhaalde 

werkwijze blijkt dat noch de premonstratenzers, noch de Keulse bouwmeester 

veel ondervinding hadden met baksteen. Meester Everard en de zijnen ontvingen 



voor hun diensten niet alleen een geldelijke beloning, maar bovendien hun dage

lijkse kost. Deze laatste regeling kwam de kanunniken van Wittewierum vanwege 

de vraatzucht van de bouwmeester en zijn zoons op hoge kosten te staan. Vandaar 

dat zij deze beëindigden. De nieuwe overeenkomst bepaalde dat de bouwmeester 

en zijn zoons jaarlijks 24 pond ontvingen en daarnaast, als werkloon, dagelijks 

twee Groninger stuivers. Voor hun eten moesten ze voortaan zelfzorgen. 

Op 12 mei 1238 verkende de bouwmeester de bodem van de bouwplaats. De 

uitkomsten van zijn onderzoek vielen niet mee. De diepe fundering waartoe de 

slappe bodem noodzaakte zou gepaard gaan met hoge kosten en grote inspan

ningen. Zwakke funderingen zouden onherroepelijk tot verzakkingen leidden51. 

Met een richtsnoer bepaalde de bouwmeester de omtrek en vervolgens mat hij 

met een schietlood hoe diep er gegraven moest worden. Om te voorkomen dat 

de palen zouden gaan rotten, moesten ze onder alle omstandigheden onder water 

blijven staan. Als richtlijn gold daarbij dat het grondwater, ondanks de droge 

herfst, waardoor het lager stond dan normaal, met behulp van buizen twee voet 

boven de koppen van de palen geleid moest kunnen worden (de hoogte van het 

capillaire grondwater). Dit noodzaakte tot bouwputten van achttien tot twintig 

voet diepte. Aan de westzijde van het bouwterrein leverde de afgedamde en in de 

loop van de jaren met stro en mest gedempte beek de Fivel problemen op. Voor 

een stevige ondergrond moest daar nog aanmerkelijk dieper gegraven worden. 

Op de bodem werd een rooster gelegd van nieuwe en sappige dennenpalen, eerst 

een laag in de lengte, daarna een laag dwars daarop. De laag mestrijke grond 

daarboven moest water aantrekken, ook weer ter voorkoming van houtrot. Voor 

het aanstampen van de laag droge aarde daarboven dienden tien zware heiblok

ken. Twee ploegen van vier man bedienden bij toerbeurt elk een blok, wat wijst 

op een zeer grote inzet van arbeidskrachten: om alle blokken tegelijk te laten 

werken waren tachtig man nodig. Als de blokken voluit gingen trilde de aarde zo 

hevig dat de melkemmers overliepen en de ganzeneieren geklutst raakten en niet 

uitgebroed konden worden. Het klooster voedde de arbeiders dagelijks met een 

rond brood, een homp kaas en twee of drie grote kannen bier. Als beloning 

voor hun inspanningen ontvingen zij bovendien vijf dagen aflaat. Dankzij deze 

goede verzorging heerste er onder de arbeiders een opgewekte stemming. De 

kanunniken en de lekenbroeders werkten trouw en manhaftig mee. Menko, de 

schrijver van het tweede gedeelte van de kroniek, zag zichzelf als een van de 

gangmakers. Ook de kanunnik Ite en de lekenbroeder Sigrep maakten zich 

verdienstelijk, 's Avonds, na een lange dag hard werken, gingen zij langs de 

deuren van de parochianen om hen over te halen mee te werken. 

De eerste jaren verliep de bouw dankzij het goede weer en de goede oogsten 

uiterst voorspoedig. Het vierde jaar pakte ongunstiger uit. Na een verstikkende 

droogte volgde een periode van zware regenval. Aan de westzijde stortte er tel

kens doordrenkte aarde in de put. De zestig voet brede en veertig voet lange 

bouwput aan deze zijde kon daardoor niet voldoende diep worden uitgegraven. 

De onvoldoende geëgaliseerde bodem verhinderde bovendien dat het hout van 

de funderingen naar behoren samengevoegd kon worden. Het kostte schrikba

rend weinig moeite om in de slappe bodem aan de noordzijde van de put een 

meetroede in de bodem te drukken. Dit betekende dat de bodem tegen belasting 

weinig weerstand bood. Dubbele balken moesten voorkomen dat de fundering 

onder druk van het muurwerk uiteen zouden wijken. Uiteindelijk nam het leg

gen van de fundamenten de kloosterlingen vijfjaar in beslag. Door de zwakke 

fundering zakte het westelijke gedeelte van de kerk tijdens het optrekken van de 

muren dieper weg dan het oostelijke. De ongelijke fasering van de bouw werkte 
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de ongelijke zetting in de hand. Het muurwerk van de oostpartij reikte al tot een 

hoogte van twintig voet voordat zelfs maar aan de westelijke delen begonnen was. 

Het inzakken van de toch al slappe bodem aan de westzijde moest nog beginnen, 

terwijl de ondergrond aan de oostzijde al een behoorlijk eind was samengedrukt 

door het reeds voltooide muurwerk. 

De bouw liep forse vertraging op door overstromingen. Deze tegenslagen 

gevoegd bij de technische problemen noopten tot het weglaten van een aantal 

onderdelen. Voor een eventuele opvolger die de bouw wilde voortzetten be

schreef Menko het oorspronkelijke, veel ambitieuzere plan. Dat moest zeer ter 

harte worden genomen volgens Menko. Elke bekwame kunstenaar zorgt er voor 

dat hij, voor hij begint, het ontwerp van het bouwwerk in zijn hoofd heeft. 

Wijzigingen in de plannen, zo betoogde Menko, zorgen immers voor oneven

wichtigheid. Kennelijk huldigde hij de opvatting dat een bouwwerk een inte

grale eenheid hoort te vormen52. Een ingrijpende wijziging betrof het 'cibo-

rium' boven de kruising tussen de nevenkoren. Met een ciborium kan in de 

Middeleeuwen ook wel een kruisingstoren bedoeld zijn (letterlijk vertaald staat er 

in de kroniek 'torenvormig ciborium'). De muren van de toren en de zoldering 

hadden volgens de oorspronkelijke plannen boven het dak van de kerk moeten 

uitkomen, zodat het koor door de vensters in de toren daglicht kon ontvangen. 

Daarvoor in de plaats kwam er in de kruising een lager gewelf, zodat er in de 

kruisingstoren klokken konden hangen. Net als in Mariëngaarde bevond het 

gestoelte van de kanunniken zich klaarblijkelijk onder de kruisingstoren. Boven 

de twee kapellen aan weerszijden van de kruising, die over een zeer stevige funde

ring beschikten, waren oorspronkelijk twee kleinere torens gepland. De toren 

aan het westeinde van de kerk had de klokken van de parochie moeten bevatten. 

Volgens Menko hadden de niet uitgevoerde torens de kerk zeker tot sieraad 

gestrekt. De opofferingen die de kloostergemeenschap zich moest getroosten en 

de problemen met de zwakke funderingen waren zonder deze torens echter al 

meer dan genoeg53. Wel kon op aanbeveling abt Sibrandus van Mariëngaarde een 

ruime uitleg van het koor worden gerealiseerd. De altaarruimte kon daardoor 

naar het voorbeeld van Prémontré twee altaren bevatten zonder dat de altaar-

dienaars elkaar in de weg liepen en er gedrang ontstond onder de offerende en 

communicerende aanwezigen54. Na de voltooiing in 1257 volgde in 1259 de 

plechtige wijding van de kerk met zijn gewelven, vensters, daken, versieringen en 

alle noodzakelijkheden. Dezelfde dag vond de wijding plaats van het Sint-Vitus-

altaar in het midden van de kerk en die van vijf andere altaren55. 

Een vluchtige schets uit 1604 toont de globale opzet van de abdijkerk en de 
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plannen voor de voorgenomen verbouwing tot Hervormde kerk (afbeelding 

16). Die plannen behelsden de afbraak van het koor, de nevenkoren, de zijbeu

ken en de westelijke travee van het schip56. De zuidelijke zijbeuk, die op de schets 

van de toenmalige situatie ontbreekt, moet al eerder zijn afgebroken. De zuid

gevel bestond daardoor uit een reeks dichtgemetselde scheibogen. Het schip 

bestond uit zes traveeën. In de as van de westgevel bevond zich de ingang van de 

kerk. De scheibogen tussen hoofd- en de noordbeuk (aangeduid als 'den trans in 

de olde kerck') rustten op ronde zuilen of pijlers, die afgaande op de schets 

allemaal dezelfde omvang hadden. Het ontbreken van alternering hoeft niet te 

betekenen dat de Keulse bouwmeester geen vierkante gewelfvakken toepaste. Het 

middenschip zou drie vierkante dubbeltraveeën geteld kunnen hebben, zoals in 

de Groningse Martinikerk, waarvan het schip wel alternering vertoonde57. Dui

delijke aanwijzingen daarvoor bevatten de schetsen echter niet. Verrassend zijn 

de ronde zuilen in Bloemhof wel. Met de grove bakstenen die de premonstraten-

zers hier bakten zal het niet eenvoudig zijn geweest een ronde vorm te metselen, 

tenzij de doorsnede vrij groot was. 

De nevenkoren waren breder dan de zijbeuken en staken aan weerszijden uit, 

zodat zij de kerk een kruisvorm verleenden. Op de kruising tussen de twee 

nevenkoren stond zoals gezegd een toren waarvan de vensters het koor van dag

licht hadden moeten voorzien. Daarvoor in de plaats kwamen er vier klokken in 

te hangen (hetzelfde aantal als in de kruisingstoren van Mariëngaarde). De twee 

torens van de nevenkoren hadden mogelijk moeten verrijzen in de hoek tussen 

het koor en het nevenkoor. Volgens het oorspronkelijke plan had de kerk maar 

liefst vijf torens moeten krijgen. 

Aanwijzingen over de bouwtrant van de kerk zijn er nauwelijks. De schets 

van de plattegrond bevat summier ook gegevens over de opstand. Op enkele 

plaatsen heeft de tekenaar de wand als het ware omgeklapt en op het grondvlak 

geprojecteerd. Zo staan er op de tekening verschillende deuren. Op vergelijkbare 

wijze moet vermoedelijk de boog opzij van de nevenkoren worden geïnterpre

teerd. Met deze gebogen lijn kan niets anders dan een aanduiding van koepelvor

mige gewelven zijn bedoeld. Dat een koepel tot de mogelijkheden behoorde, leren 

de nevenkoren van de parochiekerk van Stapelmoor in Oost-Friesland, die hun 

koepels tot op heden bewaard hebben. 

Behalve over de architectuur verschaft de schets ook enige informatie over 

de inrichting van het schip, dat vermoedelijk als parochiekerk fungeerde. Aan de 

noordzijde van de kerk, tegen de derde zuil vanuit het westen gerekend, stond de 

preekstoel. Recht daar tegenover, tegen de zuidgevel van de kerk, bevond zich 

het orgel. Beide maakten deel uit van de inventaris van de kloosterkerk. Aan de 

oostzijde van het schip stond een 'gewesen evangelie boen', een voormalig 

doksaal met in het midden een 'groote doer' (grote deur). Deze verschafte 

toegang tot het eenbeukige hoogkoor, dat dezelfde breedte had als de hoofd

beuk en dat bij de wijding in 1259 naar het voorbeeld van Prémontré twee 

altaren bevatte58. De oostelijke sluiting van het koor is weergegeven als een ge

drukte boog. Een deur in de oostelijke sluitgevel van de noordbeuk ontsloot het 

'leekenkoor', dat smaller en korter was dan het aangrenzende hoogkoor. Ook dit 

nevenkoor had een gebogen sluiting. Tussen het priesterkoor en lekenkoor be

stond geen directe verbinding. Het zuidelijke nevenkoor, dat vlak voor de sloop 

als sacristie fungeerde, stond via een deur in verbinding met het hoogkoor 

('Doer van sacristie'). Het zuidelijke nevenkoor had net als het lekenkoor een 

deur aan de westzijde, die in 1604 naar buiten voerde, daar de zuidbeuk reeds 

tot het verleden behoorde. 
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3.2. Mariëndal bij Lidlum 

De kerk 

De vermogende broers Sibo en Tjalling Donia van Benneterp voelden zich aan

getrokken tot het kloosterleven59. Zij verenigden daarom hun vermogens en 

stichtten Mariëndal, een dubbelklooster volgens de regel van Benedictus. Uit 

behoefte aan een strengere aanpak voerden zij in 1182 de regel van Prémontré in. 

De kanunnik Jelmar, afkomstig uit de abdij Mariëngaarde in Hallum, richtte het 

klooster opnieuw in. Mariëndal bleef als dochterklooster ondergeschikt aan Ma

riëngaarde. In 1186 begon de bouw van een apart klooster voor de vrouwelijke 

communiteit op een terp in Bajum. De mannen bleven nog jarenlang in het be

staande klooster gevestigd. Later besloten zij zich vanwege de overlast door vele 

overstromingen op een terp in Lidlum te vestigen. De bouw van een noodkapel 

startte zodra het gewas op het bouwterrein geoogst was. Op 1 september 1233 

vierden de kloosterlingen in de aan Maria opgedragen noodkerk de eerste mis60. 

In het volgende voorjaar kwam het hoogaltaar uit de oude kloosterkerk in de 

noodkapel te staan, waarna ook de kloosterlingen verhuisden61. 

Op 28 augustus 1242 legde abt Sibod de eerste steen van een groots opgezette 

kerk even ten zuiden van de Mariakapel62. Abt Ulbod (1252-1256) zette de bouw 

voort en werkte tevens verder aan de voltooiing van het vrouwenklooster te 

Bajum. Om over voldoende baksteen te beschikken liet hij steenovens vervaar

digen en klei steken. Abt Hoyto (1256-1275) ging in dezelfde lijn voort en kocht 

schepen om de gele, nabij Bajum gebakken stenen aan te voeren. De bouwlieden 

wonnen de kalk voor de metselspecie uit zeeschelpen. Uit Hamburg liet de abt 

zware houten balken komen. De hoogte van de muren noodzaakte op den duur 

. , tot het gebruik van katrollen voor het ophijsen van de materialen63. Zowel leken, 

conversen als priesters zetten zich aan de arbeid. In 1262 kon in de kerk de eerste 

mis worden gevierd. De omvang van de inspanningen bracht het klooster soms 

tot op de rand van de financiële afgrond. Hoyto liet in het koor van de kerk een 

vloer leggen van uit klei gebakken plavuizen, die verschillend waren gekleurd en 

versierd64. Tegels zoals hier bedoeld zijn aangetroffen ter plaatse van de vroegere 

abdij Mariëngaarde in Hallum. Op 29 juli 1268, de dag na de wijding van de 

kerk door Edmund, de wijbisschop van Utrecht, vond de consecratie plaats van 

twee altaren aan weerszijden ('ad utrumque latus'). Deze mededeling is voor 

velerlei uitleg vatbaar, maar het daarop volgende bericht dat twee dagen later de 

wijding volgde van de altaren achter het hoofdaltaar, duiden er op dat het hier 

om de oostpartij gaat65. Kennelijk bestond de oostpartij evenals die van 

Bloemhof in Wittewierum uit een hoofdkoor met links en rechts daarvan een 

nevenkoor. Hiervoor bestaan meer aanwijzingen. Abt Eelko Lyauckama (1325-

1332), op een uithof vermoord door zijn eigen conversen, kreeg een laatste 

rustplaats in het noordelijke gedeelte van het conversenkoor66. In Lidlum zou 

het noordelijke nevenkoor net als in Bloemhof als conversenkoor gediend 

kunnen hebben. De kroniek noemt het abtenkoor als begraafplaats voor abt 

Tjebbo (1447-1450)67. In 1488 vond ook abt Nicolaas daar een laatste rustplaats 

en in 1492 diens opvolger, Jacob van Zeeland68. Met het abtenkoor kan het 

zuidelijke nevenkoor zijn bedoeld. Abt Theoderik (1352-1369) kreeg een laatste 

rustplaats aan de voet van de treden die naar het koorgestoelte aan de rechter

zijde van het koor leidden69. Kennelijk lag de vloer in het hoogkoor hoger dan 

in de rest van de kerk. 

Na de beruchte stormvloed van 1287 lag de bouw enige jaren stil. Onder abt 

Ids Hermana (1296-1309) sloeg een bekwame metselaar natuurstenen gewelven 



over de kerk. Of de hele gewelven of slechts de ribben van natuursteen waren 

vermeldt de kroniek niet. Dit laatste is wel het meest aannemelijke, aangezien de 

bepleistering de eventuele baksteen in de velden toch aan het gezicht onttrok. De 

aanwezigheid van bepleistering blijkt uit de mededeling dat de convers Lauren-

tius, die ook een gesneden retabel voor het hoofdaltaar van kleur voorzag, de 

gewelven beschilderde70. 

De kroniek vertelt ook het nodige over de verdere lotgevallen van het kerk

gebouw. Abt Kempo (1332-1336) liet de nodige reparaties uitvoeren aan de 

dakruiter en het oude en lekkende rieten dak. Voor de naderende winter wilde 

hij het in orde hebben. De werklieden streken de naden aan van de met planken 

beschoten dakruiter met hete pek om deze waterdicht te maken. Zij verzuimden 

het vuur waarop zij de pek stookten aan het einde van de werkdag afdoende te 

doven, waardoor de toren vlam vatte. De vonken sloegen weldra over op het 

rieten kerkdak en het eveneens met riet gedekte klooster. Slechts de vleugel met 

het dormitorium van de monniken bleef gespaard71. Er stroomden van alle kan

ten giften binnen om de schade te herstellen. Dankzij de hulp van een groot 

aantal mensen dat uit de wijde omgeving naar Lidlum trok, vorderden de her

stelwerkzaamheden gestaag. Zware balken voor het herstel van de kerk die van 

muur tot muur reikten bleken niet onmiddellijk beschikbaar72. Uiteindelijk lukte 

het toch hier de hand op te slaan, maar zonder veel profijt. Net voordat de zware 

balken waren bevestigd en de constructie stabiel was, stak er een windhoos op die 

de kap omblies. De balken versplinterden en de gewelven storten in, zodat het er 

met de kerk slechter voorstond dan vlak na de brand. De abt zag geen kans het 

dak op korte termijn duurzaam te herstellen en nam daarom genoegen met een 

nooddak van riet en sloophout73. 

Het definitieve herstel van de kerk liet lang op zich wachten. Abt Godfried 

Andla (1336-1347) voegde eerst een nieuw vertrek toe aan het abtenverblijf voor 

hij zich over de kerk ontfermde. Deze voorzag hij van een nieuwe toren, waarin 

hij een grotere klok hing dan het klooster ooit had bezeten. Het provisorische 

dak liet hij verder ongemoeid74. Abt Wibrand Wobbinga (1347-1351) gaf de 

conversbroeder Dodo opdracht de verpletterde gewelven te vernieuwen. Aan de 

'achterste', vermoedelijk westelijke drie gewelfvakken kwam Dodo niet meer toe, 

mogelijk door de pestepidemieën die in deze jaren ook aan Lidlum niet onge

merkt voorbij gingen75. Onder abt Theoderik (1352-1369) ging het werk weer 

verder. De betrekkelijk nieuwe toren op het dak was omgewaaid en noodzaakte 

tot de bouw van een sterkere, die wat hoger uitviel. De strooien dakbedekking 

op het voorste gedeelte van de kerk en de dormitoria van de conversen en de 

kanunniken (respectievelijk de west- en oostvleugel van het klooster) verving hij 

door pannen. Voor het eerst kreeg althans een gedeelte van de kerk een duur

zaam dak76. 

Abt Têtard (1386-1422) kreeg te kampen met de edelen in de omgeving, die 

met lede ogen aanzagen hoe het grondbezit van Lidlum almaar aangroeide. Van

wege dreigende schermutselingen drongen de conversen er bij de abt op aan bij 

het voorwerk in Miedum bij Tjum een verdedigbare stins te bouwen. Daarop 

namen de edelen in de omgeving, verenigd in de partij van de Schieringers, hun 

maatregelen. De abt belandde in een kerker en de kerk, het klooster en een aantal 

hoeven en uithoven staken zij in brand77. Na tussenkomst van enkele hoge gees

telijken kwam de ongelukkige abt weer vrij, maar een vergoeding voor de aange

richte schade bleef achterwege. Na de bouw van een verdedigingsmuur met to

rens stond de abt voor de opgave de geblakerde gebouwen te repareren. In de 

herstelde toren liet hij twee klokken plaatsen. In de kerk kwam een zilveren 
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passiekruis met kostbare edelstenen te hangen. De convers Azego vervaardigde 

een behendig gesneden en verguld altaarstuk78. Abt Aesgo (1471-1484) dekte de 

toren en het voorste gedeelte van de kerk, vermoedelijk het koor, met leien79. 

Het dak kwam gereed onder abt Petrus Valck (1492-1505), die ook de drie gewelf

vakken liet repareren waaraan de convers Dodo anderhalve eeuw eerder niet 

meer was toegekomen. De metselaars maakten echter een constructiefout, waar

door de gewelven instortten en opnieuw geslagen moesten worden80. 

Sibrandus, de kroniekschrijver, betreurde de onbezonnen afbraak van de 

noordelijke zijbeuk door abt Johannes van Duiveland (1505-1517). Doordat de 

lichtbeuk niet langer voldoende tegenwicht kreeg weken de muren uiteen in een 

scheve stand81. Kennelijk brak de abt het misschien wel overtollig bouwdeel 

liever af dan het voor veel geld op te knappen. Het ging hier om een methode 

die in de late Middeleeuwen niet ongebruikelijk was. Van de kerk van het regu-

herenklooster in Bergum gingen in de vijftiende eeuw zelfs beide zijbeuken neer. 

Uit de plattegrond van Bloemhof uit 1604 blijkt dat van de kerk reeds haar 

zuidelijke zijbeuk miste. 

Onder abt Johannes Keppel (1517-1543) bezetten de benden van Karel, hertog 

van Gehe, het klooster. Deze teisterden in 1515 Friesland om de aanspraken van 

de hertog op dit gebied kracht bij te zetten. Met behulp van hooi probeerden zij 

het dak van de kerk in brand te steken. Dankzij de brandwerende gewelven bleef 

de schade beperkt82. Na het vertrek van de troepen in 1523 wachtten de klooster

lingen evenwel omvangrijke herstelwerkzaamheden. De altaren achter in de kerk 

kregen een opknapbeurt, er verrees een tombe op het graf van abt Eelko, er 

kwam een torenuurwerk, een altaarstuk en nieuw koorgestoelte83. De in 1559 

overleden abt Isbrand van Hardewijk verving het orgel in de kerk84. 

46 I n 1 5 8 0 seculariseerden de Staten van Friesland het klooster. Een jaar later 

besloten zij de gebouwen tegen sloopwaarde te verkopen85. Het bestek van de 

afbraak uit 1580 vermeldt een 'kruijsskerk'. 

Resumerend kan over de kerk het volgende worden opgemerkt. Aan weerszij

den begeleidde een nevenkoor het priesterkoor, waarin op een verhoging het 

hoogaltaar stond. De nevenkoren fungeerden mogelijk als abtenkoor en con-

versenkoor. Of zich onder het podium een crypte bevond vermelden de kronie

ken niet. In het bestek van de afbraak wordt uitdrukkelijk gesproken van een 

kruiskerk. Kennelijk deden de twee nevenkoren sterk denken aan transeptarmen. 

Aan die indruk zal de kruisingstoren tussen de twee nevenkoren in hoge mate 

aan hebben bijgedragen. Het schip vertoonde een basilicale opzet. Het is al met 

al niet ondenkbaar dat de opzet van de kerk nauwe verwantschap vertoonde met 

die in Wïttewierum. 

De kloostergebouwen 

Over klooster- en de bijgebouwen van de Friese premonstratenzers zijn de mid

deleeuwse kronieken minder expliciet dan over de kerken. We volstaan hier met 

een bespreking van de bouwberichten over het klooster Lidlum, die nog het 

volledigste beeld opleveren. Op oude luchtfoto's meende Halbertsma de contou

ren van het kloostercomplex te herkennen. Hij ontwaarde twee aaneengesloten 

rechthoeken, mogelijk de gebouwen rond de kloosterhof en een tweede hof met 

rondom de vertrekken voor de conversen. Andere bronnen over de kloosterge

bouwen zijn vooreerst niet beschikbaar. 

Het oudste kloostergebouw in Lidlum, de op 1 september 1233 gewijde west

vleugel van het latere kloostercomplex, stond op enige afstand van de Maria

kapel, die aanvankelijk als kloosterkerk fungeerde86. In het voorjaar van 1234 



werd het muurwerk aan de binnenzijde bepleisterd en geschuurd en zijn slaap

cellen aangebracht87. Op 22 april 1234 namen de kanunniken, die eerst elders 

woonden, de vleugel in gebruik. Deze zou later, na de voltooiing van de rest van 

het klooster, onder meer de slaapzaal van de conversen bevatten88. 

Lange tijd nam de kerkbouw de kloosterlingen zozeer in beslag dat er aan 

uitbreiding van de vertrekken niet viel te denken. Tijdens de bouw van de kerk 

kwam slechts een gedeelte van de kruisgang, de 'ambitus' tot stand, die de verbin

ding zou gaan vormen tussen de verschillende kloostervleugels en de kerk. Pas in 

de jaren zestig van de dertiende eeuw zetten de kanunniken de bouw van het 

klooster voort. Oostelijk van de bestaande vleugel verrees een kloosterpand waar

in een nieuw dormitorium voor de kanunniken een plaats kreeg89. De twee 

kloostervleugels vormden met de kerk drie zijden van een vierhoek. De oost

vleugel sloot aan op het koor van de kerk, terwijl de reeds bestaande westvleugel 

vermoedelijk uitkwam op het schip. In de oostvleugel bevond zich mogelijk de 

kapittelzaal, waarin Suffried in 1275 tot abt was gekozen90. In 1283 voelde Suf-

fried zijn einde naderen. Hij liet zich daarom van de 'abbatis aula' naar de 

ziekenzaal overbrengen, waar hij spoedig stierf91. 

Abt Ulbod II (1283-1296) completeerde het klooster met de bouw van de 

zuidvleugel. Onder de eetzaal voor de conversen, die vermoedelijk in het ver

lengde van de westvleugel stond, strekten zich ruime voorraadkelders uit92. 

Even veelbewogen als de geschiedenis van de kerk waren ook de lotgevallen 

van de kloostergebouwen. Onder abt Kempo (1332-1336) brandde naast de kerk 

ook de west- en de zuidvleugel van het klooster af. Na de provisorische reparatie 

van de kerk maakte de abt de kloostervleugels weer enigszins bewoonbaar. Abt 

Godfried Andla (1336-1347) zette deze werkzaamheden voort. Hij breidde ook 

de reeds eerder genoemde 'abbatis aula' uit met een betimmerd vertrek aan de 

zuidzijde93. Onder abt Theoderik (1352-1369) kreeg het dormitorium van de 

conversen in de westvleugel en het in cellen onderverdeelde dormitorium van de 

kanunniken in de oostvleugel tegelijk met een gedeelte van de kerk een pannen

dak94. Abt Wilbrand (1369-1384) zette de reparaties aan de daken voort en liet de 

zuidelijke kloostervleugel met pannen dekken95. 

Lang profiteerden de kloosterlingen niet van deze inspanningen. Tijdens het 

abbatiaat van Têtard (1386-1422) vielen de Schieringers binnen. Bij zijn aantreden 

als abt trof Hessel (1422-1431) overal geblakerde muren en vuile wanden aan96. 

Folieer (1431-1439) trok zich terug uit zijn functie nadat de herstelwerkzaam

heden trager gingen dan hem wenselijk leek. Abt Tjebbo (1447-1450) vernieuwde 

het oude, in de loop van de jaren in verval geraakte dormitorium van de kanun

niken in de oostvleugel97. Johannes van Duiveland (1505-1517), die de noordelijke 

zijbeuk van de kerk liet afbreken, richtte bij de ingang van de kerk een biblio

theek in met zowel geschreven als gedrukte boeken98. De kroniekschrijver had 

voor deze plaats, die hij veel te druk en rumoerig achtte, geen goed woord over. 

Onder abt Johannes van Keppel (1517-1543) leed het klooster zware schade 

van plunderende legerscharen99. De Geldersen ontdeden de kloostergebouwen 

van alle deuren en hang- en sluitwerk om het ongeschikt te maken als verschan

sing100. Na hun vertrek in 1523 herstelde de abt eerst de kerk, waarna hij op

dracht gaf tot de bouw van een nieuwe kapittelzaal. Voorts kregen de kloosterge

bouwen een nieuw pannendak, onderging de eetzaal van de kanunniken een 

vernieuwing en werd de keuken hersteld. Vanwege de vele gebouwen die hij 

opknapte kreeg abt Johannes de titel 'restaurator'101. Zijn opvolger Godefried 

kreeg het beheer over een klooster dat in goede staat verkeerde, zodat hij zich 

enige buitensporigheden kon veroorloven. Hoewel hij zelf de wetenschap altijd 
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links had laten liggen, spoorde hij anderen juist aan zich er in te verdiepen. Om 

de studiezin te bevorderen liet hij aan het einde van het dormitorium, vermoe

delijk boven de kruisgang langs de kerk een nieuwe bibliotheek timmeren. De 

kruisgang rond de kloosterhof kreeg een nieuw plaveisel en op de slaapzaal van 

de kanunniken maakten dakpannen plaats voor een dak van leien102. 

Na de reformatie gingen alle kloostergebouwen verloren. De 'Articulen ende 

Bestek' dat in 1580 is opgesteld voor de verkoop en de sloop van de opstallen, 

somt de ramen op van het dormitorium, de zuidelijke vleugel van de kruisgang, 

de 'grootsael' en de 'rode kamer'. Verder noemt het onder meer een wenteltrap 

en de vergulde schouw in de 'grootsael'103. 

Het kloostercomplex volgde in alle opzichten de traditionele indeling. Een 

kloosterhof omgeven door een kerk en drie vleugels. In de oostvleugel moeten 

zich de sacristie en de kapittelzaal hebben bevonden. Op de verdieping van deze 

vleugel bevond zich zoals gebruikelijk het dormitorium voor de kanunniken. 

De aanwezigheid van de eetzalen en de proviandkelders in de zuidvleugel doen 

vermoeden dat ook de keuken hier gesitueerd was. Overeenkomstig de gewoon

ten van de cisterciënzers vormde de westvleugel vermoedelijk het domein van de 

conversen. 

De bedrijfs- en bijgebouwen 

Van de vele bijgebouwen die om het eigenlijke kloostercomplex verspreid 

stonden, noemt de kroniek er een groot aantal. Abt Ids Hermana (1296-1309) liet 

in de omgeving van het klooster een gastenverblijf, een bakkerij en een molen 

bouwen, vrijstaande bouwwerken die veel geld kostten104. Abt Pibo Sibrarda 

(1309-1325) maakte zich verdienstelijk door voor eigen rekening een ambitieuze 

4g abtswoning te bouwen, die door zijn grote hoogte boven alles uitstak en zich 

daardoor van verre aankondigde105. Het lijkt hier om een soort woontoren of 

stins te gaan, een verdedigbare woning die de abt enige bescherming bood tegen 

gewelddadigheden waarmee ook kloosters te kampen hadden. Abt Eelko Ly-

auckama (1325-1332) zag zich gedwongen in het vrouwenklooster te Bajum 

huurlingen te legeren en de conversen wapens te overhandigen106. Ten zuiden 

van het klooster liet Godfried Andla (1336-1347) nieuwe stallen verrijzen107. 

Tijdens de pestepidemieën bouwde abt Wibrand (1347-1351) een geïsoleerde 

ziekenzaal voor de conversen tegen de Mariakapel. Deze stond op het noorde

lijke kerkhof, dat vermoedelijk als laatste rustplaats diende voor de conversen108. 

Met enorme, zware binten en goed hout bouwde abt Theoderik (1352-1369) 

tegen hoge kosten stallen voor het vee en schuren voor de landbouw. Verder 

baggerde hij de grachten rond het klooster tot de bodem uit109. Een overval van 

de Schieringers dwong abt Têtard (1386-1422) het klooster te versterken alsof het 

een vesting betrof. Achter de opnieuw uitgediepte grachten verrezen zware 

muren met torens110. Een zekere Isbrand hielp de abt bij het optrekken van een 

groot aantal nieuwe gebouwen, zoals een nieuwe keuken, een gastenverblijf en 

een dienstgebouw voor de rentmeester. Verder herrees onder zijn leiding de 

door brand verwoeste ziekenzaal voor de conversen en de aangrenzende Maria

kapel111. De losbandigheid van de conversen dwong Têtards opvolger, Folker 

(1431-1439) tot de bouw van een ruime en sterke gevangenis112. Kort na het 

aantreden van Reyner (1439-1447) brandde de koestal af, die met geleend geld 

moest worden herbouwd. Met de geldschieters bleek het echter kwaad kersen eten, 

waardoor het klooster in grote financiële moeilijkheden geraakte113. De abt trad 

daarom net als zijn voorganger vrijwillig uit zijn ambt. Abt Tjebbo (1447-1450) 

vernieuwde de stallen114. Tot 1471 zwaaide een niet reglementair benoemde abt 



de scepter over het klooster, Rioerd, een telg uit het geslacht Roorda, dat weinig 

op had met het klooster. De eerste dag van Rioerds bewind brandde de koestal 

af, bij wijze van voorteken voor het diepe verval waarin het klooster zou 

wegzinken. Onder abt Aesgo (1471-1484) kreeg het klooster opnieuw met de 

Roorda's van doen. Zo slaagden telgen van dit geslacht erin de ijzeren deur open 

te breken van de kelder onder de abtshof, waarin de kloosterschat lag op

geslagen115. Onder Abt Johannes van Keppel (1517-1543) kwam het herstel op 

gang. Hij nam de gastenverblijven, de bakkerij en de abtshof onder handen. 

Isbrand van Hardewijk (1553-1559), een van de laatste abten, gaf de abtshof 

luister zoals 'een koning waardig'. Hij liet de keuken van de grond af aan 

opnieuw optrekken. Pronkstuk van het huis werd een met schelpen versierde 

trap. Het ontvangstvertrek, de eetkamer en de slaapvertrekken kregen een 

betimmering met geschaafde panelen. In de grote zaal plaatste hij een met beeld

houwwerk versierde en vergulde schouw. De vermelding van een schelpelement 

wijst erop dat hier de renaissance zijn intrede deed. De staat van de gebouwen, 

tekent Sibrandus aan, weerspiegelen het aanzien van de bouwheer. Meer dan een 

woord besteedde de schrijver ook aan de bouw van een schuur, zo groot als 

nooit eerder in Friesland was vertoond en ruim genoeg om zowel vee, hooi en 

koren in te bergen116. Voordien brachten de Friese landbouwers hun veestapel 

en hun voorraden in kleinere, aparte schuren onder. De leningen die de abt 

afsloot om de ambitieuze bouwprogramma's te kunnen betalen kwamen het 

klooster echter duur te staan. In 1559 zag de abt, die met zoveel liefde zijn eigen 

onderkomen had verfraaid, zich gedwongen afstand te doen van zijn ambt. In 

1572 trokken de geuzen, die toestemming hadden alle kerken, kapellen en 

kloosters te plunderen, op naar Lidlum. Ter bescherming van het klooster 

stuurden de Spanjaarden een huurleger, dat zich verschanste achter een voor die 

gelegenheid opgeworpen wal. De 'Articulen ende Bestek' uit 1580 vermelden in 

het bijzonder de 'koetss' (ledikant) in de slaapzaal van de abt en die in het 

gastenvertrek en de grote brouwkuip117. De ledikanten lijken in opdracht van 

Isbrand te zijn gemaakt, omdat die, zoals eerder bleek, van weelde bepaald geen 

afkeer had. 

3.3. Typologische verwante kerken 

Waar de twee twaalfde-eeuwse kerken een eenbeukig schip hadden, beschikten de 

beide dertiende-eeuwse kerken over een driebeukig schip. De grotere omvang 

van de kloostergemeenschappen van Bloemhof en Lidlum dan die in Dokkum 

en Hallum speelde bij deze verruiming van het schip vermoedelijk geen rol. Het 

schip was het domein van de lekenbezoekers en de eventueel aan het klooster 

verbonden parochie en daarom hoogstens deels in gebruik bij de kanunniken. 

Hun koorgestoelte hadden de kanunniken immers in de kruising vlak voor het 

hoofdkoor. Het voorbeeld van de premonstratenzer kerk in Hallum leert dat een 

eventueel aan het klooster verbonden parochie niet per se over een meerbeukig 

schip hoefde te beschikken. Meerbeukigheid lag in de twaalfde eeuw in Gronin

gen en Friesland blijkbaar niet voor de hand. 

In de huidige provincie Groningen maakten plattegronden zoals die van 

Bloemhof in Wittewierum in de dertiende eeuw school. Het grondplan van de 

romano-gotische Martinikerk in Groningen (afbeelding 17) was met dat van de 

abdijkerk van Bloemhof nauw verwant118. In het tweede hoofdstuk zal worden 

aangetoond dat de romano-gotische delen van de Martinikerk onmogelijk uit 

het einde van de twaalfde eeuw kunnen dateren, zoals wel wordt aangenomen. 



17. De plattegrond van de 

dertiende-eeuwse Martini-

kerk te Groningen (donker), 

ingetekend in de huidige 

Gotische kerk. 

50 

Een bouw in het tweede kwart van de dertiende eeuw is veel waarschijnlijker. De 

Martinikerk beschikte net als de kerk van Bloemhof een eenbeukig, door een 

apsis gesloten hoogkoor, transeptarmen met een oostapsis en een driebeukig 

schip. In Groningen bleef de kruisingstoren echter achterwege. Wel beschikte de 

kerk over een westtoren. Deze was in Wittewierum wel gepland, maar net als de 

beoogde torens aan weerszijden van het koor niet ten uitvoer gebracht. Kort na 

1247 verrees in Groningen de Der Aa-kerk met dezelfde opzet als de Martinikerk. 

Door een vijftiende-eeuwse verbouwing valt daarvan niet veel meer te zien, maar 

de fundamenten werden in 1976 blootgelegd door H. Halbertsma119. In de 

tweede helft van de dertiende eeuw moet ook de Walfriduskerk in Bedum een 

soortgelijke aanleg hebben gekend120 Wat betreft bouwtijd zullen de Martinikerk 

in Groningen en de kerk van Bloemhof elkaar niet veel hebben ontlopen. Het 

valt daarom niet uit te maken of de premonstratenzer kerk een inspiratiebron 

vormden voor de nabije parochiekerk of andersom, maar het eerste lijkt het 

meest waarschijnlijk. Vast staat in elk geval dat dat de premonstratenzer 

abdijkerken zich ook in de dertiende eeuw niet wezenlijk onderscheidden van 

een aantal belangrijke parochiekerken. 

4. TRADITIE EN VOORZICHTIGE VERNIEUWING 

Evenals de premonstratenzers elders in het Duitse keizerrijk bouwden die in 

Groningen en Friesland bij voorkeur kerken met een eenbeukige hoogkoor ge

flankeerd door nevenkoren. Conventionele oostpartijen als deze weerspiegelden 

het karakter van de orde: als monastieke hervormingsbeweging namen de pre

monstratenzers geen radicale positie in, maar zij trachtten een rol te vervullen 

binnen breed geaccepteerde kaders van de kerk. De abdijkerk van Mariëngaarde 

in Hallum uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw bestond uit een eenbeukig 

schip, twee nevenkoren met een kloeke kruisingstoren daartussen en hoogstwaar

schijnlijk een lagere en smallere altaarruimte aan de oostzijde. Ongeveer dezelfde 

opzet vertoonde de abdijkerk in Dokkum, waarvan de datering omstreden is. De 

nevenkoren, die elk een oostapsis bezaten en het hoogkoor waren smaller dan het 

schip. Hoewel schriftelijke bronnen geen melding maken de aanwezigheid van 

een kloosterkerk voor omstreeks 1175 wordt de kerk vanwege de traditionele 

opzet doorgaans in het begin van de elfde eeuw gedateerd. Dwingend is dit 

argument niet, omdat dit kerktype in Friesland tot in het begin van de dertiende 

eeuw in zwang bleef. Vast staat in ieder geval dat de abdijkerken in Dokkum en 

Hallum pas vanaf het einde van de twaalfde eeuw zijn nagevolgd in de dorpsker

ken in de omgeving. Ook de verdwenen Sint-Vituskerk in Leeuwarden zou een 

navolging van deze premonstratenzerkerk geweest kunnen zijn. 



In de dertiende eeuw bleven de premonstratenzers vast houden aan eenbeukige 

hoofdkoren met nevenkoren. Vast staat dit gebruik van dit type in de abdijkerk 

van Bloemhof in Wittewierum, waarvan de feitelijke bouw begon in 1238. Van 

deze laatste kerk bleven de geplande oosttorens aan weerszijden van het hoog

koor en een westtoren achterwege. De bouwberichten van de abdijkerk van 

Mariëndal te Lidlum, waarvan de bouw in 1242 een aanvang nam, noemen als 

oostpartij eveneens een hoogkoor, nevenkoren en een kruisingstoren. Anders 

dan de twaalfde-eeuwse kerken in Dokkum en Hallum, die een eenbeukig schip 

hadden, beschikten de beide dertiende-eeuwse kerken over een basilicaal schip. 

De opzet van deze kerken kwam overeen met de romano-gotische Martinikerk in 

Groningen, waarvan de bouw ongeveer tegelijk met die van de abdijkerk in 

Wittewierum begon. Typologisch verwant waren ook de omstreeks 1247 verezen 

Der Aa-kerk in Groningen en de dertiende-eeuwse Walfriduskerk in Bedum 

(Groningen). 

Voor zover valt na te gaan voerden de premonstratenzers in Groningen en 

Friesland geen nieuwe bouwtechnieken in en ontwikkelden zij zelf geen nieuwe 

architectuurvormen. In Groningen en misschien ook in Friesland pasten de 

cisterciënzers kort na 1200 de baksteen toe in de kerkbouw, zoals blijkt in het 

volgende hoofdstuk. In onze streken was dat op dat moment ongetwijfeld een 

noviteit. De premonstratenzers pasten voor het eerst op grote schaal baksteen 

toe onder abt Sibrandus (1230-1238) bij de voltooiing van de abdijkerk van 

Mariéngaarde in Hallum (Friesland). In 1235 startten de kanunniken in Witte

wierum (Groningen) de productie van baksteen voor de bouw van een nieuwe 

abdijkerk. Niet veel later zullen ook het bakstenen koor en de bakstenen west-

toren aan de abdijkerk van Dokkum zijn toegevoegd. Mogelijk ontleenden de 

premonstratenzers hun kennis direct of indirect aan de cisterciënzers, maar vast c i 

staat dat niet. Zij kunnen ook hun kennis hebben opgedaan van rondtrekkende 

vaklieden. Even aarzelend als de baksteen accepteerden de premonstratenzers de 

romano-gotische bouwtrant. In de abdijkerk te Wittewierum zullen romaanse 

vormen uit het Rijnland de boventoon hebben gevoerd. De bouwmeester was 

immers uit het op architectonisch gebied destijds tamelijk conservatieve Keulen 

afkomstig. Uit de bouwberichten kan worden afgeleid dat de gewelven van de 

abdijkerk van Mariëngaarde, die vermoedelijk uit de periode 1230-1238 dateren, 

koepelvormig waren en ribben hadden. Dergelijke gewelven vormen één van de 

belangrijkste kenmerken van de romano-gotiek. De schetsmatige plattegrond van 

de abdijkerk van Wittewierum suggereert dat deze kerk eveneens was overspan

nen met koepelvormige gewelven. Ook in dit opzicht vertoonde de laatste kerk 

overeenkomst met de Martinikerk en de Der Aa-kerk in Groningen. 

Al zullen de premonstratenzers veel hebben bijgedragen aan de verspreiding 

van de romano-gotiek in de omgeving, zelf manifesteerden zij zich toch meer als 

volgers dan als vernieuwers. Veel vernieuwender binnen de baksteenarchitectuur 

waren de cisterciënzers. 
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dore coelesti accensum, in dies crescere, sicut locus 

parvis initiis occeptus vix capax omnium foret, 

summo studio maiori ambitu ipsum auxit. Tem-

plum novum ingenti opère a fundamentis erigens, 

lapidibus destituas, Daventriam profiscitur lapides 

tophinos [tufsteen] montium visceribus erutos 

comparaturus. Crumenam nummis distantem, casu 

in ipso Rheno fluvio rapidissimo amissam, aut 

Deo Maximo, aut qoud res sic ferebat, miraculose 

recipit. Hos Daventria per Ysulam vectos Frisiam 

deduxit, polites templo addidit, summaque dili

gentia ipsam sacram aedem maximam, ea que 

videmus forma tetrangulari, ad culmen perduxit'. 

18 Wybrands 1879, 56-57. 

" Inventaris van de verzameling kaarten in 

het Rijksarchief te 's Gravenhage, 1871, deel II, 

330; Avis 1934. 
20 We volgen hier de letterlijke vertaling van 

de passage: 'ea que videmus forma tetrangulari, 

ad culmen perduxit' (Wumkes 1929, 6). 
21 Berg 1981, onder Hallum. 
22 De kroniek vermeldt hier expliciet 'ex late-

ribus'. Wybrands 1879, 153: 'camenadam vide

licet abbatis, ad abbates aliosque hospites reci-

piendos maiores; [...] occidentalem quoque par

tem ecclesie, que eatenus remanserat imperfecta, 

ex lateribus constructam ecclesie adiecit; refecto

rium conventus canonicorum, coquinam con-

ventualem a fundamentis erexet et, ut nunc er-

nitur, ad perfectionem usque perduxit.' Verder 

Halbertsma 1954, 126; Berg 1978, 71; Glazema 

1948, 217. 

23 Zie de passage over de abdij Bloemhof te 

Wittewierum. 
24 Wybrands 1879, 257; Wumkes 1929, 93-

94: 'Hic novum ordinarium, qui in sinistro 

choro est, conscripsit [...] Hic collectaneum, quod 

in dextro choro est, pro senioribus conscripsit.' 
25 Wybrands 1879, 258; Wumkes 1929, 90. 
2t . In het tweede kwart van de dertiende 

eeuw bouwen de premonstratenzers van de prio

rij van Postel (België) eveneens een koepelachtig 

gewelf, namelijk in de vierkante kruising van de 

kloosterkerk. Dit achtdelige kruisribgewelf hoeft 

niet terug te gaan op voorbeelden uit Gronin-



gen of Westfalen, maar de vorm stemt wel glo

baal overeen, zoals reeds werd opgemerkt door 

Ter Kuile. Ter Kuile, E.H.: De Romaanse kerk

bouwkunst in de Nederlanden, Zutphen 1982 

(tweede druk), 97-98. 
27 Jaarverslag van het Friesch Museum, 1963. 

Alle genoemde voorwerpen zijn in het Fries 

Museum te Leeuwarden ondergebracht, op de 

baksteen met masker na, die is te vinden in het 

Museum Admiraliteitshuis te Dokkum. De 

bouwfragmenten zijn afgebeeld in Berg 1981, 

168-169 en 199-211. 
28 Wumkes 1929, 25; Wybrands 1879, 153. 
29Wybrands 1879, 258-260; Wumkes 1929, 

90-97: 'Confestim eciam tum manum quam 

sensum et animum ad restaurandam maiorem 

ecclesiam applicuit, et Davantriam profectus 

multa ligna multis denariis procuravit; deinde 

Aemstelredammis profectus ibique wagenschot, 

raffters [balken] en de vuren sparren ad scanden-

dum apta emit, ac domum veniens confestim 

operarios fabros sive lignarios conduxit, qui sta-

tim veterem turrim magnam, latam et exelcam 

dissolvebant, et petras et ligna cum quattuor 

campanis submittibant. Quibus peractis, et mû

ris permanum fratrum tredecim iuncturis lapi-

dum humiliores factis, novam turrim, multo 

veteri minorem, in una parte ecclesie, non in 

medio, erexerunt, et rursum maiorem campa-

nam cum aliis tribus novis, quas abbas Paulus 

pro veteribus arte fusoria fieri procuraverat, in ea 

suspenderunt. 

Hic itaque sic gestis per annos aliquot cessa-

tum est. Tandem a Paulo abbate pecuniis collec-

tis, fratres ecclesiam a turri usque ad finem ec

clesie versus occidentem tegelis latericiis, lignis, 

trabibus penitus nudaverunt ac spoliarunt, menia 

tredecim iuncturis lapidum humiliora facientes. 

At Paulus abbas eondum partem ecclesie novis 

trabibus, laqueariis, asseribus ac desuper tecto 

petrino, uti nunc cernitur, tegi ac muniri fecit. 

Et sic iterate per aliquod tempus cessatum est. 

Novissime sanctuarium fabricatum est et tecto 

petrino munitum. Ac anno XIIII testudo lignea 

fabricata est et depicta, et anno XX stalla cano-

nicorum fabricata sunt a magistro Johanne Sui-

lenborch Westfalo. Deinde Paulus abbas pavi-

mentum chori sterni fecit lapidibus latericiis, 

citrinis scilicet et viridibus. Et in summo altari 

fecit backam [lijst of kastje waarin houten beel

den staan opgesteld] sive tabulam fieri plenam 

imaginibus et figuris, necnon et tres sedes, ubi 

sacerdos cum diacono et subdiacono submissa 

sedet, et variam picturam desuper. Tandem 

cunctis in choro bene dispositis, itum est ad re-

liquam partem ecclesie occidentalem. 

Ibique testudine lapidea deiecta, que nimis 

bassa erat, quoniam tantum fornicibus incum-

bebat, atque altaribus a suis locis avulsis et per 

fratres in locis in quibus nunc stant locatis, 

abbas Paulus backas sive tabulas imaginibus or-

natas super altaria collicari fecit, partim deaura-

tis partim vero non. Scamna sive sedilia pro ma-

ribus et feminis in retro in ecclesia fieri fecit, 

necnon et porticum lapideum, pétris Denensibus 

bene tectum, fabricari fecit amplum satis et o-

blongum. [...passage over paramenten]. [...] et 

multa alia in ecclesia fecit, ac a ianua chori us

que ad ianuam ecclesie occidentalem pavimen-

tum duris lapidibus montanis et sectis stravit. Hic 

magnas fenestras et vitra in ea formari fecit. Hic 

eciam imagines passionis Dominice in basi-

mentis testudinis collocavit. Hic eciam dilecto 

fratri nostro Johanni de Zutphania, qui hoc 

magnum Organum arti sua fecit, omnia necessaria 

et materialia satis copiosissime procuravit et 

administravit. Hic transitum ecclesie ex parte 

aquilonari proximum a fundamento novum 

erexit, similiter et transitum per girum pavi-

mentari fecit, et muros per circuitum dealbari, 

similiter et ecclesiam.' 

Sibrandus Leo is over de bouwactiviteiten 

van abt Paulus zeer summier: 'Monasterium 

sensim ruinam minitantem restaurât, templum 

maius nova turri, totoque ex integro tecto, pétris et 

ligno exornat. Omnibus operibus bonis plenus, fé

liciter praeest annis 27' (Wumkes 1929, 27). 
30 Wybrands 1879, 256: 'Hic emit hoc par-

vum Organum, quod adhuc in ecclesia Orti 

Marie superest, a venerabile domino Paulo abbate 

in Claro campo viginte et uno florensis, pro so-

latio et sublevamine chori.' 
31 Wybrands 1879, 262: 'Hic eciam quattuor 

nova sedilia retro in ecclesia formari fecit: duo 

ante altare Sancte Cecilie et duo ante altare Apos-

tolorum.' 
32 Noot 21. 
33 Halbertsma 1961/1962, 395444; Halberts-

ma 1970 (1), 33-52; Berg 1988, 491-505 (491). 
34 Levison, W. (red.): Vita Bonifatii auctore 

Willibaldo, in: SS Rer. Germ, in usum schol., 

Hannoverae-Lipsiae 1905, 56-57. 
35 Pertz, G.H. (red.): Vita Willehadi, in: Mon. 

Germ. Hist., SS., Ill, Hannoverae 1829, 380. 
36 Diekamp, W. (red.): Vita Liudgeri auctore 

Altfrido', in: Die Geschichtsquellen des Bis-

thums Munster, IV, Münster 1881, 24-25. 
37 Voor het verslag van deze opgraving: KNOB 

1965, 40, 81, 102 e.V.; 1966, 72 e.V.; 1967, 87. 

Ook: Halbertsma 1970 (1), 33 e.V.. In een latere 

publicatie stelde Halbertsma zijn eerdere con

clusies bij: Halbertsma 1971 (3), 53-86, in het 

bijzonder 68-80. 
38 Kempius, C.: De origine, situ, qualitate et 
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qua.ntita.te Frisiae [...], Coloniae Agrippinae 

1588, 296-297. 
39 Muller, S. & Bouman, A C : Oorkondenboek 

van het Sticht Utrecht, I, Utrecht 1920, no. 53,51-52. 
40 Halbertsma 1961/62, 395-444, zie de 

inleiding. 
41 Berg 1988, 492-497. Nog ouder wordt de 

kerk geschat in Langen 1992. 
42 Thümmler 1948, 177 ev; Thümmler 1953, 

274 ev. 
43 Berg 1988, 498. 
44 Berg 1988, 501. H. van den Berg dateerde 

het resterende, tufstenen nevenkoor van Hal-

lum in de eerste helft van de twaalfde eeuw, er

van uitgaande dat het nevenkoor kort na een 

brand halverwege de twaalfde eeuw werd ver

hoogd. Er bestaat echter geen enkele aanleiding 

om de verhoging van de nevenkoren in verband 

te brengen met deze brand. Juist na een brand 

moeten dorpelingen eerst de geleden schade 

herstellen en komen zij aan de vergroting van 

de kerk niet toe. 
45 Berg 1988. H. van den Berg duidt de neven-

koren aan als 'annexen', wat in het midden laat 

of het hier kapellen of nevenkoren betrof. De 

aanwezigheid van apsidiolen wijst in ieder geval 

op een liturgische bestemming. De dateringen 

die Van den Berg geeft zijn aan de vroege kant. 

Zij gaat ervan uit dat in Friesland reeds vanaf 

omstreeks 1163 kerken uit baksteen werden op

getrokken. Daarbij baseert zij zich op een in 

hoofdstuk 3 weerlegde datering van Klaarkamp. 

Zoals verderop zal blijken mag in die periode al

leen aan tufsteen gedacht worden. De neven

koren van tufsteen, zoals die van Hallum, zul

len uit het einde van de twaalfde eeuw of het 

begin van de dertiende eeuw dateren, de neven

koren waar naast tufsteen baksteen is aange

wend, zoals die van Stiens, dateren waarschijn

lijk pas uit het eerste kwart, de bakstenen 'an

nexen' uit het tweede kwart van de dertiende 

eeuw of later. 

46 Haiduck 1986, 57-62 (Pilsum), 102-104 

(Stapelmoor); Ploeg 1998, 50. 
47 De huidige apsidiolen zijn recente recon

structies, opgetrokken op de oorspronkelijke 

fundamenten. 
48 Jansen & Janse 1991, 15: '[...], qui specialis 

fuit cultor decoris Dei in construendis ecclesiis 

et ornandis; et in hoc studio ab adolescentia et 

deinceps flagrabat.' In deze editie is behalve de 

originele tekst een Nederlandse vertaling opge

nomen. 
4 ' Jansen en Janse 1991, 334-335: 'Eodem 

anno videlicet anno domini MCCXXXVIII, anno 

ab inchoatione latericii operis tercio, predictus 

abbas electus veniens in ortum sancte Marie, de 

consilio domini Sibrandi abbatis ibidem con-

duxit Magistrum Everardum, lapicidarie artis peri-

tum, natione Coloniensium, ad novam eccle-

siam in florido orto faciendam, mercede ipsius 

taxata tam hieme quam estate, videlicet ut 

reciperet prêter victum estivo tempore ad diem 

VII daventrienses. Hiemali vero tempore a festo 

Martini ad Purificationem III, et hoc tempore 

sederet ad secandos lateres, sed satis dampnose 

propter diei brevitatem et aëris obscuritatem'. 

50 Hollestelle 1960, 105. 
51 Jansen & Janse 1991, 336-337: 'Que ta

rnen forma conventionis postmodum propter 

suam et filiorum intolerabilem gulositatem mu-

tata est, ut reciperet ad annum XXIII libras, et ad 

diem pro opere duas uncias groniensium. Idem 

autem magister in vigilia assumptionis fundum 

in atrio ecclesie pertemptavit et statim postea 

iniciatum est fundamentum cum gravissimis la-

boribus et expensis, quia subito vacillât operis 

edificium, cui debile subiacet fundamentum'. 

52 Jansen & Janse 1991, 340-341: 'Preterea 

quoniam difficile est superedificare, nisi sciatur 

intentio primi fundatoris, cum quilibet artifex 

discretus primo in mente disponat materiam 

sui operis, et diversos diversa iuvant, ideo pri-

mam ordinationem operis hoc loco duximus 

describendam, ut si posteris placuerit superedi

ficare, ex hoc habeant materiam perficiendi'. 
53 Jansen & Janse 1991, 340-341: 'Primum 

enim erat propositum, ut inter duo brachia 

ecclesie fieret ciborium in modum turris, cuius 

laquearia supra tectum ecclesie in huiusmodi 

operibus soient extolli, ut fenestre super tectum 

prominentes chorum illuminent, ubi tarnen 

volebant campanas conventus suspendi. A la

tere vero ciborii super duas capellas, que firmis-

simum habent fundamentum, propositum erat 

fieri duas turres minores, et in fine occidentali 

turrim magnam ad campanas parochie, que 

omnia licet satis essent ad ornatum, tarnen 

propter multos labores et expensas, quibus tarn 

prelati quam universitas fratrum quasi in for-

nace tribulationis fuerent excocti, hoc ad pre-

sens pretermiserunt et posteris, qui labores eo-

rum quasi gratis, et utinam non ingrati, erant 

intraturi, si faculattes suppeterent hec perficienda 

reliquerunt'. 

54 Feith & Acker Stratingh 1866, 179: 'Nee 

hoc pretermittendum, quod dominus Sibrandus 

abbas de orto summopere instigabat, ut in sanc-

tuario fièrent duo altarie, sicut in premonstra-

to, et ideo dilatata fuit ecclesia ad orientem, ut 

largus esset ministrorum cireuitus et maxime prop

ter pressuram offerendum et communicantium'. 
55 Idem 207: '[...] cum summo altari et sanc-

ti viti, quod est in medio ecclesie. Sequent! die 
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in festo beate virginis consecrata sunt alia V al-

taria. Eodem anno ipsa ecclesia in altaribus et 

suis ornatibus, III novis calicibus, fenestris, tes-

tudinibus, et ceteris necessariis, non sine maxi

mus laboribus et expensis, temporibus domini 

Pauli abbatis fundata [...]'. 
56 Rijksarchief Groningen, Familiearchief 

Hora Siccema, inv. nr. 487. Schets van de platte

grond van de abdijkerk van het klooster Bloem

hof te Wittewierum uit 1604 en twee schetsen 

die aangeven hoe deze kerk moest worden 

verbouwd tot een eenvoudige, rechthoekige 

zaalkerk. 
57 De lichtere dragers tussen de zware pijlers 

onder de hoekpunten van de gewelfvakken zijn 

later weggebroken. De typologie van de Martini-

kerk komt in dit hoofdstuk nog ter sprake. Sti

listische bijzonderheden van deze kerk worden 

in het tweede hoofdstuk behandeld. 
58 Untermann 1984 (met achterin een platte

grond van het westelijke gedeelte van de middel

eeuwse kloosterkerk van Prémontré). 
59 Halbertsma 1954, 94-136. 
60 Wumkes 1929, 35: 'Inferius vero came-

ram rei divinae praeparatam extornat, totum-

que opus summa celeritate monachorumque 

studio conficitur ante navitatem D. Virginis. 

[...]'. Tegen deze kapel werd tijdens het abbatiaat 

van Wibrand Wobbinga (1347-1351) een zieken

zaal voor de pesdijders gebouwd. Idem 51: 'Noso-

comium conversorum novum aediculae sacrea 

divae Virgini in coemiterio septentrionali addidit 

61 Idem, 35: 'Appetente vere opus inchao-

tum incrustatis parietibus politum reddit, cu-

bilia praeparat, altare summum extruit, cae-

teraque rei divinae necessaria praeparat.' 
62 Idem: 'Templi nempe fundamenta statuens 

anno post novam migrationem octavo in ipso fes

to D. Augustini, inclitum opus, et sumptuum 

magnitudine et aetatis magis ingravescentis defec-

tu viribus destitutus, ad summum culmen ducere 

nequibat'. 
63 Idem 36-37: 'Lapide destitutis, comparatis 

navibus magno labore lateres i Baiomensi territo-

rio coctos colore croceo adduci curat; ex mari alla-

tis conchis earumque putamine, proprio sumptu 

calcem concoqui efficit; ligna Hamburgo advecta 

magno comparât. Incepto operi gnaviter intentus; 

conversos, sacerdotus, laicos, quorum ingens erat 

numerus, cooperarios sibimet adhibet; volutatione 

rotae usus lateres facili labore in sublime tollunt. 

Apium instar ingenti fervore, sudore detersa facie, 

parietes uno ambitu erigunt'. 
64 Idem, 37: 'Pavimentum chori lapillo cocto 

variisque figuris coloreque resperso sternit'. 
65 Idem 37-38: 'Postridie ad utrumque latus 

duas arras, biduo post reliqua in posteriori sacrae 

aedis parte altaria consecrat'. 
66 Idem, 48. 
67 Idem 63: 'Elatus in choro abbatum epelitur 

non sine suorum luctu et moerore anno 1450'. 
68 Idem 68: 'in choro abbatum sepultus'(abt 

Nicolaas); en idem 69. 
69 Idem 54: '[...] et sepelitur in choro ad in-

firmos sedilium gradus dextro conversionis Pau

li die'. 
70 Idem 44: 'Ab ipsa consecratione conducto 

artis summae murario, templi totius testidunes ex 

lapide solido obduci, variaque pictura arte Lauren-

tii conversi incrustari curavit. Tabulam industria 

Laurentii sculptam atque inauratam summo im-

ponit altari [...]'. 
71 Idem 49. 
72 Idem 49-50: 'Nee quibuslibet trabibus et 

lignis opus illud grande restaurari potuit. Ingenti 

lignorum grandium trabiumque multorum pe

dum longitudine magnis sumptibus comparata 

copia, conductis lignariis, opus fabrile aggreditur'. 
73 Idem 50: 'Fit hominum multorum operi 

subveniendo concursus. Céleri manu contigna-

tiones compinguntur; rotarum usi ministerio 

ad summum culmen eriguntur; novae reparati-

onis ex lignis solidis apparet. Ex ordine constitu-

tis tignis nee juste solicitudine ad inopinatam 

ventorum vim fulcitis et conglutinatis, aeolus 

sub vesperum suis viribus erumpens ingenti tur

bine omnia perflat; vehementior factus omnem 

tecturam concutit et dejicit, sicut ad internecio-

nem omnia corrumperentur; trabium quoque il-

lusione aliquot templi compactae testudines 

lapideae corruerunt, hinc ut posterius damnum 

exitiabile magis fuerat quam flammae. Abbas 

infortunii molestia graviter adflictus, resumptis 

viribus naufragos imitaturis, ex confractis trabi

bus novam auspicatur fabricam, novas reparatio-

nes, quibus féliciter munitis arundineum illigat 

tectum, cui et conversorum succedit reliqua-

rumque aedium restauratio'. 
74 Idem 50-51: 'Maiorum campanam certis 

sumptibus comparatam novae turri inferri cu-

rat, [....]'. 
75 Idem, p. 51: 'Abbas electus monasterio 

incendiis, rapinis cladibusque graviter enervate 

studiose admodum profuit. Templi testudines tra

bium illisione quasas, Dodonis conversi murarii 

artificiosissimi opera ex integro exceptis tribus 

posterioribus restituit'. 
76 Idem 53-54: 'Necessariae restaurationi ani-

mum adjiciens, turrum veterem amovet, novam 

trabium firmitate roboratam et excelsam ecclesiae 

imponit. Hanc ventorum vi collisam et dejectam 

maiori sumptu rursum construi curat. Anterio-

rum ecclesiae partem mota arundine lapide incur-
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vato sternit [...]. 
77 Idem 57-58. 
78 Idem 58: Turr im novam mediam campa-

nam simul comperavit. In memoriam Domini-

cae passionis crucem argenteam multis gemmis 

lapidibus quoque magni pretii fieri curavit. Ta

bulam novam artificiosa celatura sculptam et 

inauratam industria Azegonis conversi summo 

altari imponit'. 
79 Idem 67: 'Ecclesiae turrim novam petrino 

tecto ornatam construit, eodem tecto anterio

rem templi partem exornat'. 
80 Idem, 70: 'Exordium sumens ab ipsa sacra 

aede, hanc integro tecto novo petrino supplet, 

quod ab Aesgone piae memoriae abbate relic-

turn fuit; tres testidunes posteriores quondam 

collisas et necdum restitutas magnis sumptibus 

adductis fabris murariis erigit, semel erectas incu-

ria fabrorum collapsas, summo dispendio maiori 

cura reficit'. 
81 Idem, 101: 'Ambitum templi septentrionali 

latere diruit, inconsulte admodum, quod huius 

parietibus templi fulciretur altitudo, et ni maturiu 

trabium cinctura prospectum fuisset, summum 

templi corruendi discrimen muris fuisset'. 
82 Idem, 73. 
83 Idem 74: '[...] ecclesiam rénovât; mutato 

sacrario aedem capitularem ex eo facit, altaria 

omnia posterioris templi, abbatis Eelkonis tum-

bam, organon, horologoim, tabulam summi alta-

ris, vestes albo colore sericas, sedilia nova, novos 

codices summo studio magnisque sumptibus 

fieri curat'. 
M Idem, 79. 
85 Idem, V (inleiding); Rijksarchief Leeuwar

den, Kloosterstukken, Anjum III. Afgedrukt in 

Wumkes 1929, 87-89. 
8 ' Idem, 34. 
87 Idem, 35: 'Appetente vere opus inchao-

tum incrustatis parietibus politum reddit, cu-

bilia preaparit, [...]'. 
88 Wumkes 1929, 34-35: '[....] aductis urariis 

fundamenta primae domus locat, quae ad occi-

dentem structa conversis fratribus,ut in ea cu

bant erecto conclavi postmodum conceditur. In-

ferius vero cameram rei divinae praeparatam exor

nat, totumque opus summa celeritate monacho-

rumque studio conficitur ante avitatem D. Virginis.' 
89 Idem, 37: 'Templi structura absoluta ulte-

rius progrediens, canonicorum dormitorium 

jacto lapide ad summum fastigium erigit, sic ut 

monasterium trium aedium insigni constaret 

ornatu'. 
90 Idem, 40. 
91 Idem, 41. 
92 Idem, 41: 'Monasterii aedificiis intentus, 

ambitus monasterii ut fieret quadrangularis, 

méridionales aedes substructo hypogaeo, penu 

condiendo perquam utili et necessario, cui con-

versorum superstrueretur refectorium, ab inte

gro erexit'. 
93 Idem, 50: 'Abbatis aulam addita camera me-

ridionali novo coronat contignatione'. 
94 Idem, 53-54: '[...] primae fundationis do-

mum [de westvleugel van het klooster was het 

oudste onderdeel van het complex], converso-

rum dormitorium dictum, eadem tecti cultura 

exornat; orientalem domum canonicorum cubilia 

continentum simili tecto mota arundine munit. 
95 Idem, 55: 'Meridionalem domum ambi

tus coenobii restauratam ex incendio superiori, 

novo tecto ornavit lapideo'. 
96 Idem 59-60: 'Videres aedes incendio cor-

ruptas, parietes dirutos omniaque facie constare 

terribili, idque ex praedicta clade eorum, qui 

fuere sectae Syardamanae'. 
97 Idem 62: 'Dormitorium canonicorum, tem

poris progressu labefactum, magnis sumptibus res

taurât [...]'. 
98 Idem 71-72: 'Restaurationi quoque non 

defuit. Bibliothecam ad valvas templi inferioris 

incommode admodum erigit, varus manuscrip-

tis pressisque libris exornat'. 
99 Idem 74: '[...] mutato sacrario aedem capi

tularem ex eo facit, [...]. Reliquam aedium res-

taurarionem aggressus, totum ambitum nova 

testudine ex cocto lapide circumducit. Refecto

rium canonicorum novum, culinam, hospitium 

receptacula, pistrinum, abbatis aulam mirum in 

modum reficit, sic ut veri restauratoris titulum 

perpetuum meruerit'. 
100 Idem 73-74. 
101 Idem 74: '[...] mutato sacrario aedem ca

pitularem ex eo facit [...]. Reliquam aedium restau-

rationem aggressus, totum ambitum nova testu

dine ex cocto lapide circumducit. Refectorium 

canonicorum novum, culinam, hospitium re

ceptacula, pistrinum, abbatis aulam mirum in 

modum reficit, sic ut veri restauratoris titulum per

petuum meruerit'. 
102 Idem 76, 'Bibliothecam erigit luculentam 

ad finem dormitorii, hanc multis et optimis ex

ornat libris. Ambitum novo stravit pavimento, 

sacerdotum dormitorium tecto novo petrino 

firmat [...]'. 
103 Idem, 87-89. 
1M Idem, 44. 
105 Idem, 45: 'Spectabiles abbatis aedes, prae 

caeteris celsitudine conspicuas, valido opere 

erectas propriis curavit extrui redditibus, ut vel 

hinc elicere quivis possit abbatibus quondam 

propriam assignatam ex agris pensionem an-

nuam'. 
106 Idem, 46. 



107 Idem, 50: 'Abbatis[...] pecorum aedes et 

stabula suo studio ab ipsis fundamentis ad meri

diem erigit'. 
108 Idem, 51. 
109 Idem, 53-54: Pecorum quoque stabula, 

horrea caeteraque agriculturae necessaria mag-

nis sumptibus ex integro lignis et trabibus ingen-

tis crassitudinis erigit. Fossam monasterii ex imo 

fundo educto viritim limo purgari curat'. 
110 Idem 58: 'Renovata fossa, adductis undi-

que lapidibus magnae crassitudinis murum cum 

validis turrium propugnaculis monasterio pro-

pemodum circumcingit et obducit [...]'. 
111 Idem: 'Per Isbrandu radicitus evulsas mul-

tas aedes in varios ministrorum usus aedificat: 

culinam novam, insignes hospitum aedes ab a-

quilone summi templi, oeconomi domus quon

dam dictas, summa arti et labore erexit. Nihili 

praetermisit in omni aedificacio coenobii, quod 

non aliqua saltern resturatione juverit. [...]. 

Nosocomium conversorum cum proxima aede 

sacra D. Virginis, incendio hostium conflagrata, 

firmo opère rénovât'. 
112 Idem 61: '[...] carcerem publicum gran-

dem et firmum fieri curavit, ut vel huius metu 

ab omni terrerentur coenobitae violentia'. 
113 Idem 62. 
114 Idem 62: '[...] idipsum et pecorum sta-

bulis praestitit'. 
115 Idem 66-67: 'Erat abbatis aula insigni 

structa hypogeo, illud ferreo ostio'. 

" ' Idem 79: 'Eo negocio féliciter acto do-

mum redit. Abbatis aulam regio exornat ritu, 

novam culinam ab ipsis fundamentis erectam 

gradibus adornat conchiliatis, atrium, triclini

um, cubilia assere levigato incrustât, fumarium 

auratis lapidibus summa arte sculptis adorna-

tum alto tecto educit, in templo novum orga-

non amoto veteri collocat. Horreum ingentis 

magnitudinis cui simile ante hac in Frisia nun-

quam est visum, omnium capax pecorum, foeni 

et frumenti magnis sumptibus extruit'. 
117 Idem, 87-89. 
118 Halbertsma 1971 (2), *79-*81; Lanting 

1990 (1), 155-174, in het bijzonder 169-174; 

Lanting, 1990 (2), 169-178; Peters 1907, 69-75; 

Philippi 1924, 1-9; Vrieze 1966, 92-101; Vrieze 

1984, 325-342. 
119 Halbertsma 1973, *93-*97; Halbertsma 

1977 (1), 125-127; Halbertsma 1977 (2), 250-252. 
12(1 Kooi 1997, 5-14. De door Kooi geschetste 

bouwgeschiedenis is niet geheel onomstreden. 

Uiteindelijk moet er pas later in de dertiende 

eeuw, een opzet zijn ontstaan zoals die van de 

Martinikerk. Door latere verbouwingenen is 

daar heden ter plekke niets meer van te zien. 
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HOOFDSTUK 2 
DE CISTERCIËNZERS EN DE ROMANO-GOTIEK 

1. INLEIDING 

1.1. De cisterciënzers 

De opkomst 

Robert van Molesme stichtte Cîteaux, waaruit de orde van de cisterciënzers 

voortkwam, in 1098. Met dit klooster beoogde Robert tot een zuiverder beleving 

van de regel van Benedictus te komen. Naar zijn oordeel lag de aandacht bij de 

traditionele benedictijnen te veel op de uiterst weelderige en bijna eindeloos 

uitgesponnen koordiensten. Robert wilde de liturgie niet langer ten koste 

laten gaan van de twee andere pijlers van het benedictijner kloosterleven, de 

arbeid en de lectio divina (het biddend lezen). Ook wilde hij weer recht doen 

aan de ascese en de gehoorzaamheid, waaraan hij extreme eisen stelde. 

De eerste monniken van Cîteaux vestigden zich in de wildernis om de wereld 

te ontvluchten. Zij streefden geen succes in de wereld na, maar juist onthech

ting. Om die reden zagen zij ook af van vrijwel alle traditionele inkomsten

bronnen, zoals prebenden, patronaatsrechten op parochies en altaren, biechten, 

begrafenissen, missen voor buitenstaanders en leken, tienden, renten en heren- 59 

diensten. Alles wat zij nodig hadden wilden zij eigenhandig aan de wildernis 

onttrekken. De ideale gemeenschap, zoals hen die voor ogen stond, had een 

zuiver geestelijke basis, die zich niet liet verenigen met wereldlijke belangen. 

Het initiatief van Robert kreeg een nieuwe impuls toen in 1112 Bernard, 

een telg uit een adellijk Bourgondisch geslacht, zich bij het klooster aansloot. 

In 1115 stichtte Bernard in een woud langs de Aube de abdij Clairvaux, waar

van hij als eerste de waardigheid van abt bekleedde. Vanwege het geestelijke, in

tellectuele en politieke gewicht dat Bernard van Clairvaux in de schaal legde, 

wordt hij als de tweede stichter van de orde beschouwd. Mede onder zijn lei

ding en gezag kreeg de orde definitief gestalte en breidde deze zich in ras tem

po uit. Als grondslag voor het leven van de cisterciënzers fungeerde de in 1119 

door de paus goedgekeurde Summa cartae Caritatis1. De zelf gekozen afzon

dering en de rigoureuze afwijzing van alle traditionele kloosterinkomsten leid

de wellicht onbedoeld tot een grote economisch bloei. Vanwege de uitbrei

ding van de bevolking leverde de ontginning van woeste en eenzaam gelegen 

gronden en de exploitatie daarvan een uiterst solide bron van inkomsten. De 

beproevingen die de cisterciënzers van de kloosterlingen eisten, leidden niet 

tot exclusiviteit. Het harde leven dat zij boden sloot precies aan bij de religieuze 

stemming van die tijd. Ondanks de op radicale wijze nagestreefde ascese, die 

zeer veel van de kloosterlingen vergde, stroomden van alle kanten de gelovigen toe. 

Voor nieuwe klooster en nieuwe ondernemingen ontbrak het de cisterciënzers 

nooit aan mankracht. Daarbij waren de kloosterlingen tot opofferingen bereid 

die onder normale omstandigheden niet acceptabel waren. Als een storm trok de 

orde over Europa heen. In 1118 had Cîteaux nog maar zeven dochters onder 

haar hoede. In 1152 omvatte de orde al 328 abdijen, verspreid over de gehele 



roomse wereld. Na een onstuimige groei in de tweede helft van de eeuw maak

ten in 1200 525 abdijen deel uit van de orde. Daarna nam de snelheid van de 

groei langzaam af. Een eeuw later kwam het totaal uit op 694 abdijen. 

De cisterciënzers onderscheidden zich van alle eerdere monastieke hervor

mingsbewegingen door hun uiterst hechte en effectieve organisatie. Deze orde 

liet de afzonderlijke kloosters over de uitleg van de regel geen enkele speel

ruimte. De expliciete regelgeving sloot eigenmachtig optreden van de abten 

vrijwel uit. Met strenge visitaties dwong de orde een uniforme naleving af. Dit 

compromisloze streven naar eenheid uitte zich zowel in de liturgie, de ondub

belzinnige toepassing van de orderegel, de dagelijkse gewoonten als in de prak

tische toepassingen. Dat alles in het teken van een zuiverder beleving van het 

leven in armoede en gehoorzaamheid. 

Opvattingen over architectuur 

In hun geschriften gaan de cisterciënzers zelden in op de architectuur. De aan

dacht van de leidsmannen van de orde ging in de eerste plaats uit naar het 

geestelijke leven. Het kerkgebouw beschouwden zij als een stoffelijke omhulling 

en als zodanig nauwelijks een serieuze gedachte waard. Vast staat dat ze er in 

ieder geval niet mee wilden opvallen. Al te rijke architectuur wezen de mon

niken als een verwerpelijke vorm van aards vertoon van de hand. Bernard van 

Clairvaux ergerde zich aan de weelderige praal van de traditionele benedic

tijnen. Een van de stenen des aanstoots vormde voor hem de overmatig grote 

en overdreven versierde abdijkerk van Cluny, getuige een felle aanklacht van 

zijn hand uit omstreeks 11242. De Summa cartae Caritatis uit 1119, waarin de 

uitgangspunten van de orde staan geformuleerd en het Exordium cisterciensis 

60 cenobii (ook wel aangeduid als de Exordium Parva), een toelichting op de 

Summa, gaan slechts zijdelings op het kerkgebouw in: 'In het huis van God, 

waar zij [de monniken] mogen verlangen dag en nacht god te eren, mag niets 

aanwezig zijn dat riekt naar hoogmoed, overtolligheid of wat eens de armoede 

kan corrumperen, de garantie voor de deugden, waar zij vrijwillig voor zullen 

hebben gekozen'3. De statuten (de aanvullende bepalingen die de abten vast

legden op de jaarlijkse vergaderingen van de orde, het zogenoemde Generale 

Kapittel) bevatten aangaande de kerbouw slechts enkele restricties. Zo gold er 

van begin af aan een verbod op vrijwel alle figuratieve decoraties in de kerk. 

Schilderingen waren vanaf 1134 uitsluitend toegestaan op houten kruisen4. In 

hetzelfde jaar verbood de jaarlijkse vergadering gebrandschilderd glas met 

voorstellingen en met meer dan twee kleuren5. De deuren van de kerk moesten 

vanaf 1157 wit zijn6. Vanaf 1152 genoten uitsluitend koningen, koninginnen, 

aartsbisschoppen en bisschoppen het voorrecht van een begrafenis in de kloos

terkerk. In 1157 gunde het Generale Kapittel dit voorrecht ook aan minder 

hooggeplaatste lekenstichters7. Hetzelfde jaar stelde de jaarlijkse vergadering een 

verbod in op het bouwen van stenen torens en het bezit van meer dan twee 

klokken per abdij8. Het verbod op de bouw van stenen torens sloot aan op 

een al van begin af aan gangbare praktijk binnen de orde. Pas nadat individuele 

abten deze praktijk dreigden te schenden kreeg deze kracht van wet in de vorm 

van een regel. Duidelijke aanwijzingen over de vorm van het kerkgebouw be

vatten de statuten niet, kennelijk omdat de jaarlijkse vergadering uiterlijke 

zaken niet het vermelden waard achtte. Praktische aangelegenheden regelden de 

cisterciënzers meer op het niveau van de uitvoering. 

Toch had de orde wel degelijk invloed op de architectuur van de aangesloten 

kloosters. De kloosters bezaten al gauw voldoende zelfbewustzijn om zich te 



onderscheiden van de gevestigde instellingen binnen de kerk. Dit bereikten de 

cisterciënzers door een welbewuste terughoudendheid in het overnemen van 

de heersende architectuurvormen. Door soms overduidelijke, soms zeer subtiele 

vereenvoudigingen brachten zij hun streven naar eenvoud tot uitdrukking. 

Daarnaast vormde de orde een netwerk van contacten waarbinnen architec

tonische concepten zich makkelijk konden verbreiden. Een abt die wilde bouwen, 

zal in de meeste gevallen een beroep hebben gedaan op de expertise die de orde 

op dit vlak had opgebouwd. Door de snelle uitdijing van de orde stonden er 

tot in de verste uithoeken van christelijk Europa altijd wel een abdij in de stei

gers. Onder de kloosters circuleerde vermoedelijk niet alleen goede raad. Na

burige kloosters leenden als dit te pas kwam ook hun bouwkundigen uit. Ar

chitectonische vormen en oplossingen verspreidden zich via in de bouw ge

specialiseerde monniken en conversen over grote afstanden. Al zijn binnen de 

orde van de cisterciënzers geen twee kerken gelijk, het kost weinig moeite nauwe 

typologische verwantschappen vast te stellen. Deze zijn alleen te verklaren door 

intensieve onderlinge contacten van aan de orde verbonden bouwmeesters. Bij 

de ontwikkeling van de architectuur binnen de orde speelde deze permanente 

uitwisseling van expertise een veel belangrijkere rol dan de uiterst beperkte regel

geving. 

De vroege kloosters in het noorden van de Nederlanden 

De eerste abdijen van de cisterciënzers - Orval, Vaucelles, Ter Duinen bij Kok-

sijde, Clairmarais, Villers, Loos, Cambron-Casteau - verrezen reeds voor 1153, 

het jaar van de dood van Bernard van Clairvaux. In enkele gevallen speelde Ber

nard bij de stichting een rol. In de noordelijke territoria van de Nederlanden, 

waar van oudsher veel minder kloosters stonden, kwam voor de dood van Ber- 61 

nard geen enkele stichting van de cisterciënzers tot stand. Klaarkamp bij het 

Friese dorp Rinsumageest was de oudste abdij in onze streken. Thomas Gro-

ningensis, de laatste abt van het Friese cisterciënzer klooster Bloemkamp, ver

meldt in zijn kroniek dat Klaarkamp in 1165 gesticht is. Van de vroege periode 

was deze schrijver echter slecht op de hoogte en ook hier zat hij er waarschijn

lijk naast'. Klaarkamp moet al enkele jaren eerder hebben bestaan. De Vita Fre-

therici prima abbatis et rundatoris Orti Sancte Mariae verhaalt hoe Frederik van 

Hallum boetelingen die zich voelden aangetrokken tot het kloosterleven ver

wees naar een pas gestichte vestiging van de cisterciënzers. Vanwege onacht

zaamheid van de laatsten tegenover de armen en behoeftigen nam Frederik 

uiteindelijk de zaken in eigen hand en stichtte hij zelf een klooster. Hij zocht, 

zoals reeds verteld, aansluiting bij de premonstratenzers. De door hem gestich

te kerk van Mariëngaarde kwam gereed in 1163. Voor dat jaar moet er dus, in 

tegenstelling tot wat Thomas Groningensis beweerde, al een cisterciënzer kloos

ter ('cenobio Cisterciensis') zijn geweest. Aangezien de Vita Fretherici dit 

klooster, en dat kan alleen Klaarkamp zijn, vermeldt als een 'novellam plan-

tacionem in Frisia' zal de stichting vermoedelijk vlak daarvoor hebben plaats

gevonden10. Vanuit Klaarkamp werden in het huidige Friesland en Groningen 

Bloemkamp (1191) en Aduard (1192) gesticht. Het ontbreken van een dui

delijk omlijnd feodaal gezag en de aanwezigheid van omvangrijke woestenijen 

ter ontginning maakten de noordelijke kustgebieden voor de nieuwe orden 

uitermate aantrekkelijk. Zonder inmenging van plaatselijke heren konden zij 

daar snel een omvangrijk grondbezit verwerven. Buiten Friesland en Groningen 

kwamen er in het noorden van de Nederlanden nauwelijks mannenkloosters 

tot stand. 



De stichting van Klaarkamp kort voor 1163 mag niet gezien worden als 

een volgende stap van de geleidelijk aan noordwaarts schrijdende cisterciënzers. 

Eerder dan in het noorden van de Nederlanden vestigden zich ook al cister

ciënzers in het hoge noorden en in het oosten. In 1144 bijvoorbeeld voegde 

de abdij Herrevad zich bij de orde, die gelegen was in Skâne, het zuidelijke 

deel van Zweden dat destijds deel uitmaakte van Denemarken. 

Klaarkamp beschikte kort na de stichting vermoedelijk nog niet over een 

invloedrijk bouwbedrijf. De bouw van de eerste cisterciënzer abdij bleef in 

Friesland decennia lang zonder zichtbare gevolgen voor de plaatselijke kerk

bouw. Kennelijk week de kloosterkerk wat betreft het gebruik van tufsteen en de 

bouwtrant nauwelijks af van de dorpskerken in de omgeving. Als vroeg voor

beeld van de baksteengotiek wordt de bakstenen kerk van Klaarkamp uit het 

laatste kwart van de dertiende eeuw besproken in het derde hoofdstuk11. De 

twee achtereenvolgende abdijkerken in Aduard, beide dertiende-eeuws, waren 

toonaangevend in de regio. De bouwploegen ontwikkelden een variant van de 

romano-gotische bouwtrant, die zwaar zijn stempel drukte op de kerkbouw in 

de omgeving. Bouwvakkers en deskundigen die door de cisterciënzers waren 

ingehuurd raakten later wellicht betrokken bij het onderhoud en de nieuw

bouw van dorpskerken. Tegelijk met de kennis over de productie van baksteen 

verspreidden zij ook de expertise om deze op verantwoorde wijze toe te passen. 

1.2. De verspreiding van de baksteen in Noord-Europa 

Ongetwijfeld behoorden de cisterciënzers in het noorden van de Nederlanden 

tot de eersten die in baksteen bouwden12. Met hun contacten in heel Europa 

62 konden zij als eerste over de nodige kennis beschikken. Bij uitstek ook bezaten 

zij de middelen en de grondstoffen om de productie van baksteen ter hand te 

nemen13. Hoewel baksteen een betrekkelijk goedkoop alternatief bood voor 

natuursteen was de productie ervan niet voor iedereen weggelegd. Potentiële 

fabrikanten moesten niet alleen de beschikking hebben over bruikbare klei, 

maar bovendien grote hoeveelheden brandstof in de vorm van turf kunnen 

aanspreken. Om een en ander bij elkaar te brengen en af te leveren op de bouw

plaats was een uitgebreide logistiek noodzakelijk. Behalve kapitaal vormde een 

hoge graad van organisatie een belangrijke eis. Onontbeerlijk voor een succes

volle en rendabele productie van baksteen was voorts de nodige expertise. Aan 

al deze voorwaarden voldeden de cisterciënzers. 

Waar de cisterciënzers hun kennis opdeden valt niet precies te zeggen. 

Daartoe is het merendeel van de relevante dateringen te vaag ofte zeer omstre

den. De vroegste voorbeelden van de middeleeuwse baksteenarchitectuur zijn 

in Italië te vinden. Vanaf de Romeinse tijd werkten de bouwlieden daar met 

tegelvormige bakstenen met een glad oppervlak, gebakken uit leemachtige klei. 

De middeleeuwse bouw kende daarnaast grovere blokken in wisselende forma

ten uit schraler materiaal gebakken, die meer weg hebben van de middeleeuwse 

bakstenen uit onze streken. In de eerste helft van de twaalfde eeuw kregen de 

bakstenen per bouw een eenheidsformaat, zodat een regelmatig metselverband 

mogelijk was. De cisterciënzers behoorden tot de eersten die zich aan deze tech

niek waagden. Mogelijk verrezen de kerken van de abdijen Chiaravalle in Mi

laan (gesticht in 1134) en Chiaravalle délia Colomba (gesticht in 1135), die uit 

dit soort metselwerk bestaan, reeds in het tweede kwart van de twaalfde eeuw14. 

Na het midden van de twaalfde eeuw werd ook in het noorden van Europa 

met dit nieuwe bouwmateriaal geëxperimenteerd. Daarbij manifesteerden de 



cisterciënzers zich als belangrijke voortrekkers15. 

De vroegste bakstenen kerken in de bisdommen Ratzeburg, Brandenburg 

en Havelberg kwamen onder de hoede van de premonstratenzers tot stand. 

Voor de bouw van nieuwe kerken maakten de premonstratenzers in dit gebied 

naast natuursteen ook gebruik van baksteen. Vroege baksteen komt voor in de 

kathedraal van Ratzeburg. Deze kerk vormde de zetel van het gelijknamige bis

dom dat in 1154 opnieuw was gesticht door Hendrik de Leeuw nadat de Slaven 

het in 1066 onder de voet hadden gelopen16. Vermoedelijk begon de bouw 

van de kathedraal omstreeks 1160. Over de datering van de kerk van Jerichow, 

een bakstenen kerk op een vroegere onderbouw van natuursteen lopen de me

ningen sterk uiteen. Untermann meent dat de premonstratenzers hier vanaf 

1155 overgingen op baksteen, om zo de schaarse natuursteen voor de bouw 

van de veel belangrijkere domkerk van Havelberg te kunnen benutten17. De 

oudste delen van deze kerk zijn te herkennen aan het ontbreken van een dui

delijke systematiek in het stapelen van de stenen. Geleidelijk aan gingen de 

metselaars ertoe over in elke horizontale laag twee strekken af te wisselen door 

een kop. Hierbij probeerde de metselaar te vermijden dat er precies twee stoot-

voegen boven elkaar kwamen. Deze stapelwijze, ook wel het Noorse of ketting-

verband genoemd, metselde zuinig, omdat alle vervormde en gebroken stenen 

in de kern van de muur verwerkt konden worden. Net als bij het romaanse 

kistwerk waren alleen voor de glad gemetselde schillen aan de buitenzijde gave 

bakstenen nodig. Untermann vermoedt dat de bouwploeg in Jerichow uit 

Noord-Italië kwam. De bouwwijze van deze kloosterkerk vertoont volgens hem 

de meeste verwantschap met iets oudere bouwwerken in de omgeving van 

Pavia. Auteurs die de verwerking van baksteen in het noorden door inheemse 

metselaars niet voor het laatste kwart van de twaalfde eeuw laten beginnen delen 63 

deze mening18. De bouw van de bakstenen kathedraal van Brandenburg begon 

vermoedelijk in de jaren zestig van de twaalfde eeuw. Buiten hun missiegebied 

Brandenburg hielden de premonstratenzers het voorlopig bij natuursteen. De 

cisterciënzers trokken hun oudste klooster in dit gebied, Zinna, in het begin 

van de jaren zeventig van de twaalfde eeuw als vanouds uit natuursteen op. 

Verder naar het zuidoosten verrees tussen omstreeks 1200 en 1228 de bakste

nen kerk van de in 1165 gestichte abdij in Doberlug. 

i n Denemarken startte de productie van baksteen in de jaren zestig van de 

twaalfde eeuw19. Een duidelijk verband met de baksteenproductie in Branden

burg valt niet te leggen. Eerst vond dit nieuwe bouwmateriaal toepassing in 

vestingwerken. Niet lang daarna verrezen ook de eerste kerken van baksteen. 

Tot de vroegste voorbeelden behoort de kerk van de abdij Soro20. In 1161 

ging dit benedictijner klooster over tot de orde van Cïteaux. Het klooster 

kreeg in dat jaar nieuwe bewoners uit Esrum. Deze bouwden een 66 meter 

lange kerk van baksteen. In 1201 kon de overleden zoon van de stichter, Ab-

salon, de aartsbisschop van Roskilde, in het kerkkoor worden bijgezet. Later in 

de dertiende eeuw kreeg deze kerk een overwelving. De benedictijnen van 

Ringsted bouwden in dezelfde periode eveneens een bakstenen kloosterkerk. 

Rond 1200 waren bakstenen kerken in Denemarken een gangbaar verschijnsel. 

Uit die tijd stamt bijvoorbeeld de bakstenen kerk van de cisterciënzer abdij 

Vitskol bij Logstor, waarvan enkele fragmenten resteren21. 

Al snel verspreidden de Deense cisterciënzers de techniek van de productie 

en verwerking van baksteen over Noord-Duitsland. De orde en het bouwen in 

baksteen volgden de Deense expansiedrift van die dagen op de voet. De meeste 

cisterciënzers in dit gebied hadden hun moederklooster in Denemarken. Daar-



om worden de cisterciënzer kerken in deze regio wel aangeduid als de 'Deense 

groep'22. Vooral vanuit het Deense klooster Esrum, dat in 1154 tot stand kwam, 

zijn over grote afstanden tal van nieuwe kloosters gesticht. In 1199 vestigden 

cisterciënzers uit Esrum zich in Eldena bij Greifswald23. Vermoedelijk begon

nen zij omstreeks die tijd aan de bouw van een monumentale bakstenen kerk. 

In 1249 kwam de altaarruimte, het dwarspand en de oostelijke dubbeltravee 

van het schip gereed, waarna de bouw enige tijd stil lag24. Van de voltooide 

kerk resteren enkele schilderachtige fragmenten. Een andere dochter van Es

rum, Colbaz of Kolbatz, stond dicht bij de monding van de Oder gelegen, in 

het huidige Polen. De bouw van de bakstenen kerk startte vermoedelijk niet 

voor 1210. Tot de oudste delen behoren het koor, het transept en de twee 

eerste traveeën van het schip. In 1307 bereikte de kerk haar voltooiing. Vanuit 

Kolbatz kwam in 1186 nabij Gdansk het klooster Oliva tot stand. Daarvan 

resteert de kerk, waarvan de uit langgerekte traveeën samengestelde zuidelijke 

zijbeuk, vermoedelijk van omstreeks 1253 dateert. Latere verbouwingen en uit

breidingen onttrekken de overige dertiende-eeuwse delen van de kerk vrijwel 

volledig aan het oog. 

De toepassing van baksteen in de kerkbouw hing af van de afwezigheid 

van natuursteen ter plaatse bepalend en niet van de filiatie: het moederklooster 

bepaalde niet het materiaalgebruik. Nadat de witte monniken kennis hadden 

gemaakt met de technieken van productie en verwerking van baksteen, pasten 

zij dit materiaal toe wanneer natuursteen in de directe nabijheid niet beschik

baar was. Cisterciënzers in de noordelijke kustgebieden pasten baksteen toe, 

ongeacht of het moederklooster dat deed of niet. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 

voor het in 1171 gestichte Doberan, dat als moederklooster de cisterciënzer 

64 abdij Amelungsborn in Niedersachsen had. In 1186 verplaatsten de monniken 

van de dochterstichting hun klooster naar de huidige locatie even ten westen 

van Rostock. Het dochterklooster verrees binnen het baksteengebied en be

stond uit baksteen. Deze techniek kan niet zijn overgenomen van het Amelungs

born, want dat bouwde in natuursteen. Bouwkundigen uit de omgeving moe

ten de monniken daarom hebben bijgestaan. De wijding van de eerste kloos

terkerk van Doberan vond plaats in 1232. De westgevel van de zuidelijke zij

beuk van de huidige kerk bevat nog bakstenen delen uit het einde van de 

twaalfde en het begin van de dertiende eeuw25. Uit het einde van de dertiende 

eeuw stamt de bakstenen kerk van de abdij Hude in het bisdom Bremen26. Van 

dit klooster zijn de steenovens teruggevonden. Deze voorzagen niet alleen in 

de eigen behoefte, maar produceerden ook voor de verkoop aan omringende 

parochies27. In het begin van de dertiende eeuw raakte de baksteen eveneens in 

zwang in grote delen van het Scandinavische schiereiland. 

Een enkele keer waagden de cisterciënzers zich aan experimenten in bak

steen in gebieden waar geschikte natuursteen voor het grijpen lag, getuige de 

in 1185 gestichte abdij Marienfeld bij Gütersloh (Westfalen). Aangezien de bis

schop van Münster, Bernard II, in 1203 in het koor is bijgezet, moeten de 

oostelijke delen van de kerk toen reeds min of meer voltooid zijn geweest28. 

Tijdens de wijding in 1222 zullen ook de gewelven gereed zijn geweest. In geval 

van Marienfeld staat wel vast dat de cisterciënzers als eersten in de wijde om

geving de productie van bakstenen ter hand namen. Voor de bogen en ribben 

van de gewelven werkten de bouwlieden hier echter met natuursteen. Deze 

praktijk kwam ook in de noordelijke kuststreken voor. Zo kreeg de premon-

stratenzer abdijkerk van Lidlum omstreeks 1300 gewelven met natuurstenen 

bogen en ribben. De bakstenen in de velden van het gewelf gingen net als die 



van de romano-gotische kerken in Groningen schuil achter een pleisterlaag. De 

koepelvormige kruisribgewelven van Marienfeld zijn in de omgeving vaak na

gevolgd, zowel in natuur- als in baksteen. 

In Engeland kwam het gebruik van baksteen later in zwang dan op het vaste

land. Het oudste voorbeeld van het gebruik van baksteen is te vinden in Essex. 

Bij de poort van hun klooster in Little Coggeshall, nabij de Engelse oostkust, 

bouwden de cisterciënzers omstreeks 1225 een kleine kapel met een rechthoe

kig grondplan. In deze kapel zijn bakstenen toegepast die duidelijk niet van 

Romeinse herkomst zijn29. 

Hoewel de premonstratenzers langs de beneden Elbe al zeer vroeg baksteen 

aanwendden, lijken zij bij de introductie ervan in onze streken geen rol te 

hebben gespeeld. Pas onder Sibrandus (1230-1238) pasten de premonstraten

zers van Mariëngaarde in Hallum (Friesland) op grote schaal baksteen toe. Aan 

de abt van Mariëngaarde ontleende het Groningse premonstratenzer klooster 

Wittewierum mogelijk te techniek van de baksteenfabricage. Voor de bouw 

van hun kerk wonnen de kanunniken van Wittewierum in ieder geval het 

advies in van de abt van Mariëngaarde, waar de bouw juist achter de rug was. 

Op diens aanraden namen zij ook de uit Keulen afkomstige bouwmeester 

Everard in dienst. De kroniek van de abdij Wittewierum voert het jaar 1238 

op als het derde van de baksteenproductie. Met de toepassing van baksteen lie

pen de premonstratenzers, zoals hieronder blijken zal, wat achterop bij de cis

terciënzers. Naderhand hebben ook zij de productie van bakstenen op een 

massale wijze ter hand hebben genomen. In 1285 droeg graaf Floris V van Hol

land de Friese kloosters op bakstenen te leveren voor de versterkingen in West-

Friesland. Dit wijst er op dat de kloosters in het noorden rond die tijd de 

belangrijkste producenten van baksteen waren30. 65 

De introductie van de baksteen in de huidige provincie Groningen moet 

eveneens het werk van de cisterciënzers zijn geweest. Het oudste bakstenen ge

bouw waarvan de ouderdom blijkt uit geschreven bronnen is de abdijkerk van 

Aduard, die verrees onder het bewind van abt Albertus (1205-1216). Bij de op

graving van deze kerk is rood baksteengruis aangetroffen. Mogelijk pasten de 

monniken van Aduard baksteen bij wijze van experiment al eerder toe in minder 

monumentale bouwwerken, maar daarover laten de huidige dateringen ons in 

het ongewisse. De eerste bakstenen kerkgebouwen in dit gebied zouden uit het 

prille begin van de dertiende eeuw kunnen stammen. Het betreft voor het 

overgrote deel kleine parochiekerken, waarvan de datering niet blijkt uit schrif

telijke bronnen. 

Klaarkamp en de introductie van de baksteen 

De discussie over de introductie van de baksteen in het noorden van de Ne

derlanden spitst zich niet op Aduard, maar op het moederklooster Klaarkamp 

toe. Na de opheffing van Klaarkamp in 1580 verdwenen de gebouwen. Om

wonenden raapten de baksteen op en gebruikten deze voor de bouw van boer

derijen en woonhuizen. Vanaf ongeveer 1858 tot in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw werd een groot deel van de kloosterterp afgegraven als teel-

aarde31. Vanwege de vele losse bakstenen vond de voorheen bebouwde grond 

minder gretig aftrek, zodat deze deels onberoerd bleef. Naar de daarin aan

wezige resten stelde Prof. dr. A.E. van Giffen in de jaren 1939-1941 een onder

zoek in32. Van de funderingen bleek de onderste laag grotendeels nog aanwezig 

(afbeelding 18, 71). Bouwberichten die op deze overblijfselen een licht werpen 

ontbreken. Gesteld dat de funderingen uit de tijd van de stichting dateren, dat 



wil zeggen uit omstreeks 1163, dan zou Klaarkamp het oudste voorbeeld van een 

bakstenen kerk zijn. 

Van Giffen kwam zelf niet toe aan de wetenschappelijke verslaggeving van 

de opgravingen in Aduard en Klaarkamp. Van deze taak kweten Praamstra en 

Boersma zich, die in 1977 een voortreffelijk verslag presenteerden33. Zij beves

tigden de inmiddels postgevatte mening over de vroege datering van Klaar

kamp, die slechts hier en daar enige twijfel ontmoette. Sinds het uitkomen van 

het verslag gebruiken sommige architectuurhistorici het jaartal 1163 zelfs als 

ijkpunt voor de datering van de vroegste bakstenen parochiekerken in Gro

ningen en Friesland34. De oudste bakstenen kerken in deze contreien worden met 

Klaarkamp als referentiepunt in de tweede helft van de twaalfde eeuw gedateerd 

en daarmee tot de vroegste bakstenen bouwwerken in Noord-Europa verklaard. 

Als de cisterciënzers inderdaad al in de jaren zestig van de twaalfde eeuw in 

baksteen bouwden, zouden zij maar liefst zeventig jaar op de naburige premon-

stratenzers vooruit hebben gelopen. Die gingen immers, zoals we hiervoor 

reeds vermeldden, pas in de jaren dertig van de dertiende eeuw over op dit 

alternatief voor natuursteen. Praamstra en Boersma brengen naar voren dat 

door Van Giffen geen enkel spoor van een voorganger is gevonden. Als deze 

zou hebben bestaan, hadden de archeologen daarvan volgens hen sporen aan

getroffen binnen de omtrek van de bakstenen kerk. Verder blijft het bij de 

vaststelling dat een kerk van het type Klaarkamp best uit omstreeks 1163 zou 

kunnen dateren. Meer argumenten ter onderbouwing van de vroege datering, 

die toch voor de architectuurgeschiedenis opmerkelijke consequenties heeft, 

bevat het verslag niet. 

Op de redeneringen van Praamstra en Boersma valt het nodige aan te mer-

66 ken. Van Klaarkamp resteerde niet veel meer dan de onderste laag van de fun

deringen. Eventuele sporen van een kleinere, lichtere kerk op dezelfde plaats 

met een minder diepe fundering waren misschien reeds uitgewist. Zelfs als er 

op de plaats van de opgegraven kerk geen oudere heeft gestaan, impliceert dat 

niet dat deze uit omstreeks 1163 dateert. In de Middeleeuwen verrezen nieuwe 

kerken inderdaad gewoonlijk op de plaats van de oude, maar juist de cister

ciënzers volgden wel eens een andere weg. Aan nieuwbouw op dezelfde plaats 

kleefde het bezwaar dat voor de duur van de werkzaamheden een noodkerk 

moest verrijzen. Bij de cisterciënzers verkeerde de 'oude kerk' bovendien vaak 

nog in goede staat. Vanwege de snelle groei van de kloosterbevolking was deze 

slechts te klein geworden. Door op een andere plaats te bouwen spaarden zij 

de bouw van een noodkerk uit en kon de oude kerk een nieuwe bestemming 

krijgen. Ook de monniken van Aduard beschikten over een herbestemd kerk

gebouw35. Het staat wel vast dat het opgegraven abdijcomplex minstens één 

voorganger heeft gekend. De regel eiste namelijk als voorwaarde voor een 

stichting de aanwezigheid van een (provisorisch) onderkomen, waarin de 

monniken direct hun intrek konden nemen36. Pas als de financiële armslag het 

toeliet, begonnen zij aan de bouw van een ruimer en duurzamer onderkomen. 

De opgegraven kerk van Klaarkamp betrof zeker geen tijdelijke noodkerk, 

maar een monumentaal gebouw, waarvan de bouw jaren zo niet decennia duur

de. 

Aan de bakstenen kerk kan zelfs nog wel een monumentaal kerkgebouw van 

tufsteen vooraf zijn gegaan. Een eerdere opgraving door Veenstra leverde wel 

sporen van tufsteen op (afbeelding 18). Van Giffen legde de fundering die in 

1910 aan het licht was gekomen bij zijn latere graafwerkzaamheden niet op

nieuw bloot. Blijkbaar bevond de vindplaats zich buiten het tijdens de Tweede 



Wereldoorlog onderzochte terrein. Als basis voor deze eerder aangetroffen 

grondvesten diende een puinlaag waartussen zich brokken tufsteen bevon

den37. De ongeveer negentig centimeter hoge fundering bestond uit geelbonte 

bakstenen met een formaat van 34/37 x 16/18 x 10/12 centimeter. Afgaande op 

deze uitzonderlijk grote afmetingen moeten deze bakstenen tot de vroegste in 

Friesland behoren. Ze zijn ook aanzienlijk groter dan de bakstenen uit het 

door Van Giffen opgegraven kloostercomplex. Van het westpand, dat vermoe

delijk, zo zal in het derde hoofdstuk blijken, tot de oudste delen van het op

gegraven klooster behoort, bedroeg het formaat van de bakstenen slechts om

streeks 30 x 15 x 10 centimeter38. Van een van de bijgebouwen ten oosten van 

het klooster maten de bakstenen 31, 5 x 1 5 x 8 centimeter39. Daarnaast troffen 

de opgravers bakstenen van 30 x 15 x 9 en 29,5 x 14/17,5 x 11 centimeter aan. 

Uit het opgravingsterrein van het in 1240-1236 gebouwde Aduard II kwamen 

bakstenen aan het licht met overeenkomstige afmetingen40. De in 1910 te voor

schijn gekomen fundamenten vormden mogelijk een onderdeel van een veel 

groter bouwwerk. Op een lange gevel met een dikte van 105 centimeter sloten 

haaks twee muren aan met een doorsnede van 90 centimeter, die binnenwerks 

gemeten 10,9 meter uit elkaar stonden. Hoe ver deze muren doorliepen is niet 

bekend. Aan de buitenzijde, ongeveer halverwege de lange muur, bevond zich 

een dubbele laag kloostermoppen, waarvan Veenstra vermoedde dat het een 

stoep betrof. Parallel aan een van de korte zijden strekte zich een gang of een 

aanbouw uit met een breedte van 1,30 meter en een muurdikte van 60 centi

meter. De vondst uit 1910 vormt een sterke aanwijzing voor een oudere bouw

fase in tufsteen en baksteen. Dergelijke funderingen werden echter door Van 

Giffen bij zijn latere opgravingen van het kloostercomplex niet aangetroffen. 

Alles bijeen wijst niets er op dat in Klaarkamp al ver voor 1200 bakstenen 

werden toegepast. Zeer oud moeten de reuzenmoppen zijn geweest die in 1910 

aan het licht kwamen. Vermoedelijk betrof het hier de resultaten van de vroeg

ste experimenten met baksteen in Friesland. Heel goed zouden zij nog aan het 

einde van de twaalfde eeuw gebakken kunnen zijn. De bakstenen waaruit het 

kloostercomplex van Klaarkamp was opgetrokken hadden echter een aanmerke

lijk bescheidener formaat. Er zijn eigenlijk nauwelijks redenen aan te voeren 
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waarom deze niet in de dertiende eeuw gebakken en verwerkt zouden kunnen 

zijn. Alleen aan de hand van een constructieve en een stilistische analyse van de 

gereconstrueerde plattegrond van de kerk kunnen de resten nader gedateerd wor

den. Aangezien de kerk geen romaanse maar gotische karaktertrekken had, 

komt de architectuur van deze kerk in het derde hoofdstuk aan de orde. 

1.3. De romano-gotiek 

Voordat de gotische vormen uit Noord-Frankrijk in de noordelijke streken 

doordrongen, waren bouwmeesters en werklieden hier reeds vertrouwd met de 

mogelijkheden en beperkingen van baksteen. De kerken in Jerichow en Soro41 

zijn traditionele, vlakgedekte basilica's uitgevoerd in traditionele romaanse 

vormen. De bouw in baksteen vereiste uiteraard een andere benadering dan 

het werken in natuursteen, zodat de gotische technieken wellicht niet zonder 

meer toepasbaar werden geacht. In het noordelijke baksteengebied kwamen dan 

ook niet plotseling gotische bouwmeesters naar voren, zoals elders in Europa 

soms gebeurde. Geleidelijk aan voegden de in baksteen gespecialiseerde bouw

meesters steeds meer gotische vormen en vindingen toe aan de romaanse schema's 

en constructies. Het uitgangspunt van de constructie bleef zwaar, vlak muur

werk (meestal kistwerk) getooid met oppervlakkige lisenen en rondboogfriezen. 

Steunberen maakten geen deel uit van dit romaanse vormenrepertoire, zelfs niet 

in geval van overwelving met kruisribgewelven42. De reeds bestaande bakstenen 

abdijkerk van Sor0 kreeg na 1247 koepelvormige kruisribgewelven, maar 

steunberen bleven achterwege. Ook wanneer de overwelving van tevoren vast 

stond, achtte de bouwmeester deze niet noodzakelijk. De vroege kerken in bak-

68 steen van de cisterciënzers beantwoorden in hun opzet allemaal aan het gebon

den stelsel. Hoewel de spitsboog het mogelijk maakte ook rechthoekige vakken te 

overwelven, vormde het vierkant in deze plattegronden het uitgangspunt. 

Vierkante dubbeltraveeën in het middenschip, het dwarspand en in het koor 

worden geflankeerd door twee half zo grote vierkanten in de zijbeuken. Dit 

strenge, in essentie romaanse schema ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de der-

tiende-eeuwse kerken van Eldena, Lehnin, Doberlug en Logumkloster (Dene

marken). Typerend voor de romano-gotiek in baksteen zijn de koepelvormige 

kruisribgewelven43. Het betreft hier geen echte koepels, maar een bijzondere 

vorm van het kruisribgewelf, waarbij de kruinlijnen van de gewelven een der

mate sterke kromming vertonen dat het geheel de koepelvorm enigszins be

nadert. De top van het gewelf bevindt zich daardoor relatief hoog boven de 

gordel- en de muraalbogen. Als bij een echte koepel zijn de gewelfvelden in 

twee richtingen gekromd. Daarbij zijn de gewelfvelden meestal licht tot sterk 

gebombeerd (bomberen is het van boven gezien bol metselen van de gewelfvel

den). Dit maakt het mogelijk uit de hand te metselen, waardoor zware formelen 

(houten ondersteuningsconstructies) onder de velden achterwege konden blij

ven. Door de benadering van de koepelvorm is de constructieve betekenis van 

de ribben doorgaans gering. Veelvuldig namen geschilderde ribben de plaats 

in van echte. Aan een onderbouw zonder noemenswaardig schoorstelsel zijn 

deze gewelven bijna optimaal aangepast: de relatief toch al lichte bakstenen brengen 

door het sterk gekromde beloop van de meestal halfsteens gemetselde en daarmee 

zeer dunne gewelfvelden betrekkelijk weinig spatkrachten teweeg. In vergelijking 

met gewone kruisribgewelven is de hoogte van de gewelven gemeten van aanzet 

tot kruin veel hoger. De kruinen van de gewelven komen anders dan in de klas

sieke gotiek uit boven de zijmuren. Al deze aanpassingen konden niet voor-



komen dat de gewelven de zijmuren van de kerken in veel gevallen uit elkaar 

drukten. Soms leidde dit later tot de verwijdering van de gewelven of tot het 

alsnog toevoegen van steunberen. In dit laatste geval ontstonden vaak 'hangberen': 

de beren werden gebouwd op nieuwe fundamenten die door de zetting nader

hand wegzakten, waardoor ze aan de bestaande muren kwamen te hangen. Van de 

koepelachtige kruisribgewelven komen vierdelige, zesdelige en achtdelige va

rianten voor. Niet zelden nemen geschilderde ribben de plaats in van echte. De 

koepelvormige kruisribgewelven van de bakstenen kerk van de cisterciënzer ab

dij Marienfeld bij Gütersloh, die vermoedelijk uit het eerste kwart van de der

tiende eeuw dateren, bezitten stenen ribben en bogen. Op de gepleisterde, uit 

baksteen gemetselde velden suggereert de beschildering extra ribben, een prak

tijk die vaker voorkwam. Kennelijk stond de bouwmeester in Marienfeld een 

achtdelig, koepelvormig kruisgewelf voor ogen, zoals die in Denemarken in de 

eerste helft van de dertiende eeuw voorkwamen. Hier moet de bouwmeester van 

Marienfeld ook zijn kennis hebben opgedaan over de toepassing van baksteen 

en de koepelvormige gewelfconstructies. In de omgeving van Marienfeld zijn 

de koepelvormige gewelven in baksteen nagevolgd in natuursteen. Door het 

ontbreken van een uitwendig schoorstelsel behielden de wanden in de romano

gotische kerken het gesloten karakter dat ook de romaanse bouwkunst ken

merkte. De kerken ontvingen doorgaans hun daglicht door groepjes van twee 

of drie smalle vensters. Karakteristiek voor de dertiende-eeuwse baksteenarchi

tectuur is de kraalvorm (dat wil zeggen de ronde doorsnede) van de ribben, 

de omlijstingen van de vensters en nissen en de schalken langs de pijlers. Naast 

gotische spitsbogen en samengestelde bundelpijlers bleven binnen het land

schap van de baksteen de vertrouwde romaanse motieven in zwang, zoals lise

nen, rondboogfriezen en spaarnissen. In het begin van de dertiende eeuw ont- 69 

dekten de bouwmeesters de decoratieve mogelijkheden van de baksteen. Veel 

kerken zijn verfraaid met sierverbanden, geglazuurde reliëftegels en decoratieve 

patronen met een bijna tapijtachtig karakter. 

Overal in Noord-Europa waar de baksteen ingang vond, raakte ook de 

romano-gotische bouwtrant in zwang. De bouwploegen van de cisterciënzers 

gaven in de meeste streken toon aan. Het romano-gotische architectuurland

schap strekte zich uit over Oost-Friesland in het huidige Duitsland, Denemarken 

en langs de Duitse Oostzeekust. Daarnaast komen romano-gotische kerken 

voor op het Scandinavische schiereiland, tot diep in Zweden toe. Hiervan 

getuigt de tussen 1250 en 1340 gebouwde kathedraal van Strängnäs in Söderman-

land, die alle hierboven opgesomde kenmerken van de romano-gotiek ver

toont44. De huidige provincie Groningen vormde de westelijke rand van dit ro

mano-gotische architectuurlandschap. Van alle kerken binnen dit uitgestrekte 

gebied behoren die in Groningen tot de rijkst uitgevoerde. 

2. DE ABDIJKERKEN VAN A D U A R D IN LOKAAL EN INTER

REGIONAAL VERBAND 

2.1. Archeologisch onderzoek en bouwberichten 

Staatse troepen plunderden en brandschatten in 1580 het abdijcomplex van Adu-

ard. Herstel van de geseculariseerde bouwwerken bleef achterwege. In 1598 

kregen de omwonenden toestemming op het kloosterterrein stenen te rapen 

mits de kerk 'als een heerlick monumentum antiquitatis verschoent ende niet 
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affgebroecken sail worden'. Aan het einde van de zestiende eeuw inspireerde de 

indrukwekkende kerk de historieschrijver Ubbo Emmius tot een tamelijk pre

cieze beschrijving43. Emmius boek kwam uit in 1616, maar de schrijver moet 

de kerk reeds bezocht hebben in 1589/1590. In de loop van de zeventiende 

eeuw is de kerk in weerwil van het verbod afgebroken. Een grootschalig bodem

onderzoek vond plaats in 1939-1941 onder leiding van A.E. van Giffen46. Niet 

alleen kwam hierbij de omtrek van de door Emmius beschreven kerk te voor

schijn, maar ook die van een oudere voorganger (afbeelding 19). 

Voor de datering van de twee achtereenvolgende kerken van Aduard kan 

de kloosterkroniek als leidraad dienen. Dit relaas stamt uit omstreeks 1485 en 

is bijgehouden tot 1522. Latere afschriften bevatten zelfs aanvullingen tot 

157847. Volgens deze kroniek gaven wonderbaarlijke lichtverschijnselen de 

plaats aan waar de abdij moest verrijzen. Op 5 juni 1192 togen twaalf monniken 

onder leiding van Wibrandus, de eerste abt, in plechtige stoet naar deze plek. 

Aanvankelijk beschikten zij daar over twee gebouwen, een kapel en een dormi-

torium. Volgens de regel van de orde moesten deze gebouwen gereed zijn 

voordat de eerste monniken zich er vestigden. De schrijver wist te vertellen 

dat deze gebouwen in zijn tijd vlak bij de noordelijke poort stonden. Het oude 

dormitorium diende toen als gastenhuis voor mannen en vrouwen en de kapel 

als 'camera Episcoporum'48. Abt Albertus (1205-1216) nam het initiatief tot de 

bouw van een nieuwe kerk, ongetwijfeld de oudste van de twee opgegraven 

kerken (voortaan aangeduid als Aduard I en Aduard II). De kroniekschrijver 

vermeldde echter dat de kerk van Albertus in zijn tijd als school fungeerde49. 

Aangezien de funderingen van Aduard I zich voor een groot deel onder die 



van de latere kerk bevinden, kon de kerk van Albertus er aan het einde van de 

vijftiende eeuw onmogelijk nog staan. Voor de bouw van Aduard II moest 

Aduard I namelijk in zijn geheel wijken. Mogelijk verwarde de kroniekschrijver 

de kerk van Albertus met een ander gebouw. In de jaren dat Aduard II in aan

bouw was, moeten de koordiensten in een andere, al dan niet tijdelijke kerk 

plaats hebben gevonden. Vermoedelijk diende deze noodkapel en niet de kerk 

van Albertus later als school. Ook Emmius maakte gewag van een tweede kerk. 

Naar zijn zeggen stond die vlak bij de abdijkerk. Vóór de voltooiing van 

Aduard II maakten naast mensen uit de wijde omgeving ook de monniken van 

deze tweede kerk gebruik, voegt Emmius daar nog aan toe. Van dit kerkge

bouw is bij de opgravingen geen enkel spoor aangetroffen. 

Reeds enkele decennia na de voltooiing van Aduard I moet deze kerk te 

klein zijn geweest of andere gebreken hebben vertoond. Abt Wigboldus (1218-

1242) zond een conversbroeder met zijn zoon naar het moederklooster in 

Clairvaux om de gebouwen daar op te nemen50. Met het ontwerp dat mede 

hieruit resulteerde oogstte de conversbroeder veel lof. Na zijn dood wachtte 

hem daarom bij wijze van hoge uitzondering een begrafenis in het koor van 

de door hem gebouwde kerk. Abt Wigboldus legde in 1240 de eerste steen. 

Abt Eylwardes (1242-1254) zette de bouw met kracht voort met inzet van maar 

liefst tweehonderd conversbroeder. Als opperlieden reikten zij de bakstenen 

van hand tot hand51. In 1255, onder het abbatiaat van Egbertus (1254-1257) 

vormde de kerk in aanbouw het decor van vijftien altaarwijdingen52. In 1263 

wijdde de bisschop van Münster de voltooide kerk, samen met het hoofdaltaar 

en vijftien altaren53. 

De korte tijd die verstreek tussen de bouw van Aduard I en de bouw van 

het veel grotere en rijker uitgevoerde Aduard II is een uiting van de zeer snelle 71 

expansie die Aduard in die periode doormaakte. In die jaren groeide de abdij 

uit tot een van de rijkste en machtigste in de omgeving. De rijkdom berustte 

op een zeer omvangrijk bezit aan cultuurland. Daarnaast exploiteerden de 

monniken uitgestrekte bossen en venen. De laatste leverden turf, dat als brand

stof diende voor onder meer de productie van baksteen. Daarnaast genoot de 

abdij inkomsten uit de handel op bijvoorbeeld Hamburg54. 

2.2. Aduard I 

De opzet 

Aduard behoorde tot de grote groep kloosters die direct of indirect voort

kwamen uit Clairvaux. Dat betekende niet automatisch dat de Groningse kerk 

ook typologisch leek op die in Clairvaux. Al in 1174 maakte de ondiepe, een-

beukige altaarruimte aan de oostzijde van de Franse kerk plaats voor een rond-

gesloten omgangskoor met halfcirkelvormig daaromheen een krans van negen 

straalkapellen. Voor de bouw van Aduard I ruim een kwart eeuw later diende 

niet Clairvaux als voorbeeld, maar vormde een ouder type het uitgangspunt 

(afbeelding 19, 20). De kerk bestond uit een driebeukig schip, iets smallere, 

transeptarmen van ongelijke omvang en een driebeukige, ondiepe altaarruimte 

met een rechte sluiting. 

Van Aduard I zijn slechts uitbraaksluiven van de funderingen aangetroffen 

met daarin oranje baksteenpuin55. Van de westelijke delen van Aduard I bleken 

geen sporen meer in de grond aanwezig te zijn, zodat de lengte van het schip 

niet bekend is. Zowel het schip, de altaarruimte aan de oostzijde als de tran

septarmen moeten driebeukig zijn geweest, maar alleen de noordelijke kruisarm 
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bevatte sporen van vierkante pijlers. De recht gesloten altaarruimte had de

zelfde breedte als het driebeukige schip, ongeveer 17,5 meter. De noordelijke 

en de zuidelijke transeptarm reikten in de breedte niet verder dan respectieve

lijk ongeveer vijftien en dertien meter. Uit de ongelijke breedte van de tran

septarmen valt af te leiden dat deze geen doorlopend geheel vormden, maar als 

twee min of meer zelfstandige delen op het hogere schip aansloten. Vermoe

delijk bevatten de traveeën in de oostelijke zijbeuk van het dwarspand, con

form de gebruiken van de cisterciënzers, elk een met zijwanden afgezonderde 

kapel, drie in elke transeptarm. 

Met zijn ondiepe, rechthoekige altaarruimte en de recht gesloten kapellen 

in de transeptarmen was de plattegrond van Aduard I een variant van het zo

genoemde Bernardijnse type. Deze aanleg ontstond in de jaren dertig van de 

twaalfde eeuw, de jaren waarin de cisterciënzers overgingen tot de bouw van 

grote kerken. Deze schaalvergroting plaatste de leidsmannen aanvankelijk voor 

een groot dilemma. Tot dan toe beschikten de negen dochterstichtingen en 

het moederklooster Cïteaux, die in 1119 de orde van de cisterciënzers vorm

den, overeenkomstig het streven naar armoede over uiterst eenvoudige bid-

plaatsen56. Aanvankelijk gingen de monniken van Cïteaux bijvoorbeeld in een 

eenvoudig houten gebouwtje ter kerke. Vanaf 1106 kregen de monniken de 

beschikking over een bescheiden zaalkerk met een nagenoeg vierkant koor en 

een vierkant schip, overdekt met een stenen tongewelf. Dergelijke bouwwerken 

boden in Bourgondië ook onderdak aan dorpsparochies. De vroegste cister

ciënzer kerken hadden in al hun eenvoud de meest uiteenlopende platte

gronden. In de beginperiode hechtten de monniken aan de vormgeving van 

hun bidplaats blijkbaar niet zoveel belang dat ze hierin eenheid nastreefden. 

Tegelijk met de snelle uitbreiding van het aantal kloosters groeide ook de 

omvang van de afzonderlijke kloosters. Dankzij het economische succes van de 

ontginningen en de landbouwondernemingen beschikten de kloosters over de 

middelen de kloostergebouwen aan deze nieuwe toestand aan te passen. Gro

tere kerken dienden zich aan als mogelijkheid en als noodzaak. Vermoedelijk 

aan het einde van de jaren twintig werd Bernard benaderd door een aantal 

broeders dat zich bezorgd maakte over het schrijnende ruimtegebrek57. Over 

het bestaande oratorium, merkten de pleitbezorgers voor nieuwbouw op dat 

het niet eens alle monniken kon bevatten. Dit betrof inderdaad een uiterst be

scheiden bouwwerk. Het bestond uit een vierkante centrale ruimte met een 

houten dak, aan vier zijden omgeven door een beuk. Bernard wilde van nieuw-
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bouw op een andere plaats in eerste instantie niets weten. Er was juist veel geld 

uitgegeven voor de aanleg van een waterleiding in het oude complex. Buiten

staanders zouden kunnen denken dat hun rijkdom hen gek had gemaakt. Uit

eindelijk wisten de monniken Bernard van hun gelijk te overtuigen: 'Als God 

het behaagde zoveel mensen naar hen toe te sturen dat hun gemeenschap 

dagelijks verveelvoudigde, wie waren zij dan om deze mensen de deur te 

wijzen?' Bernard aanvaardde de schaalvergroting die binnen de orde plaats

vond blijkbaar niet van harte. Later kon de aanblik van de oude, primitieve 

gebouwen uit de begintijd hem tot tranen toe ontroeren58. In de bouw van 

grote kerken school het gevaar in precies dezelfde fouten te vervallen die Bernard 

de traditionele orden verweet. De leidsmannen van de cisterciënzers zullen 

voor de grote kerken, welbewust hebben gezocht naar een passende vorm. Deze 

moest appelleren aan hun afkeer van uiterlijk vertoon en aan de radicale ar

moede die zij in weerwil van hun groeiende welvaart wensten te beleven. 

De eerste monumentale kerk in Clairvaux uit de jaren dertig van de twaalfde 

eeuw zal geleken hebben op de gaaf overgeleverde abdijkerk in Fontenay uit 

de jaren 1139-1147 (afbeelding 21-22)59. Tot aan de dood van Bernard in 1153 

bleef dit het gangbare type in de orde. Het staat sinds de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw bekend als het 'Bernardijnse type'60. Deze naam suggereert dat 

Bernard er als geestelijke vader bij aan de wieg stond. Inderdaad is de kans 

groot dat de abt van Clairvaux zich met de bouw van Fontenay heeft inge

laten. Bernard was in Fontenay eerder al als stichter opgetreden. Hij en zijn 

familieleden toonden zich ook in het vervolg zeer met het lot van het klooster 

begaan. Een oom van Bernard, Raynard de Montbard, stelde het bouwterrein 

beschikbaar. Bernards neef Geoffroy bekleedde in Fontenay de waardigheid 

van abt. Ruimtegebrek vormde net als in Clairvaux de aanleiding voor de 

nieuwbouw van Fontenay. 

De kerk van Fontenay voldeed aan de specifieke eisen van de orde. Over

eenkomstig de wens niet meer dan het noodzakelijke te bouwen zijn alle over

bodige onderdelen achterwege gelaten. Door de radicale beknotting van de li

turgie kon vooral de koorpartij ten opzichte van de cluniacenzer kerken een 

drastische vereenvoudiging ondergaan. De monniken zaten niet in een aparte 

koorpartij ten oosten van de kruising, zoals de cluniacenzers, maar in het oos

telijke gedeelte van het schip. Een omvangrijke koorpartij was daarom niet no

dig. Bezoekers ontvingen de abdijen van de cisterciënzers nauwelijks, zodat een 
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kooromgang met straalkapellen eveneens gemist kon worden. Aan het smallere 

en lagere dwarspand sluit aan de oostzijde in plaats daarvan een ondiepe, 

eenbeukige altaarruimte aan, die aanzienlijk lager was dan de middenbeuk van 

het schip. Er ontstond zo een T-vormige plattegrond met een lage, rechthoe

kige apsis. De oostelijke, recht gesloten kapellen in het transept boden plaats aan 

de altaren voor de priesterleden van de gemeenschap. Weggelaten zijn de ge

bruikelijke apsis tegen de altaarruimte en de apsidiolen aan de oostzijde van de 

kapellen, die het sacrale karakter hadden kunnen verhogen. Daarvoor in de 

plaats eindigen de kapellen met een rechte muur. De travee achter het gestoelte 

van de monniken, ongeveer halverwege het schip, bevatte plaatsen voor de zie

ken. Achter in de kerk zaten de conversen (lekenbroeders), die het grootste 

deel van de arbeid verrichtten. In de zijbeuken konden de eventuele huur-

knechts plaatsnemen. Een voorkerk voor het volk, zoals die in Bourgondië vaak 

voorkwam, lag niet in de rede, omdat bezoekers zoveel mogelijk werden ge

weerd. De torenloze kerk steekt nauwelijks boven de andere gebouwen uit. 

Evenmin onderscheidt de kerk zich door bijzondere decoraties. De klokken 

hingen in een eenvoudige klokkenstoel. Het pseudo-basilicale schip, de zij

beuken en alle overige ruimten zijn overwelfd met de destijds in Bourgondië 

gangbare spitstongewelven. Deze verhogen de duurzaamheid van het bouw

werk aanzienlijk en verminderen het brandgevaar. De tongewelven van de zij

beuken staan dwars op die van het middenschip, zodat zij eikaars spatkrachten 

grotendeels opvangen en tevens het gewelf van de hoofdbeuk stabiliseren. Een 

zwaar schoorstelsel kon daardoor achterwege blijven. Daglicht ontvangt de 

kerk uitsluitend door de openingen in de westgevel en door de vensters in en 

boven de lage kooruitbouw alsmede door die in de lagere noordbeuk, waar-
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door de kerk doorgaans tamelijk donker is. De koordiensten moeten zich 

doorgaans in het schemerduister hebben voltrokken. Figuratieve decoraties, in 

Bourgondische kerken uit die periode bijna een vast gegeven, ontbreken ge

heel. In deze kerk kon niets de aandacht van de monniken afleiden. De enige 

versieringen in de kerk zijn de eenvoudige bladmotieven op sommige kapi

telen. Zonder twijfel heeft Bernard kerken van dit type dringend aanbevolen 

als een goed alternatief voor de uiterst weelderige kerkbouw van de clunia-

cenzers. Alleen dankzij zijn uitdrukkelijke instemming kon het 'Bernardijnse 

type' bij zijn leven de algemeen aanvaarde norm binnen de orde worden. 

Na de dood van Bernard van Clairvaux in 1153 zijn nog tientallen voor

beelden van dit type opgetrokken61. Cisterciënzers overal in Europa bleven 

zich er mee identificeren, al kreeg een breed scala aan nieuwe typen de over

hand. In de tweede helft van de twaalfde eeuw assimileerden de cisterciënzers 

geleidelijk aan de gotische vormen, waarbij het Bernardijnse type werd aange

past aan de nieuwe mogelijkheden van de techniek en de gewijzigde smaak. De 

middenbeuk kreeg een lichtbeuk, zodat deze meer daglicht ontving en boven 

het klooster uitstak. Het aanvankelijk lage, ruimtelijk ondergeschikte transept 

kreeg dezelfde hoogte als het schip. In het laatste kwart van de twaalfde eeuw 

deden ook het kruisribgewelf en luchtbogen hun intrede62. Figuratieve deco

raties bleven taboe, maar de steeds rijkere gotische profileringen golden blijk

baar niet als bezwaarlijk. 

Naast overeenkomsten vertoont de plattegrond van Aduard I een opvallend 

verschil met de gangbare Bernardijnse uitleg. Door zijn geringere hoogte doet 

de eenbeukige altaarruimte in Fontenay zich niet voor als voortzetting van het 

middenschip, maar als een uitbouw in het verlengde daarvan. Daarentegen 

moet de driebeukige altaarruimte van Aduard I dezelfde dwarsdoorsnede heb

ben gehad als het schip. De aanleg van de kerk had aldus de vorm van een 

Latijns kruis en geen T-vorm. Het oostelijk pijlerpaar in de altaarruimte, dat 

op één lijn stond met de oostgevel van het transept, verdeelde de altaarruimte 

in twee traveeën. Vanwege zijn driebeukige opzet vertoont deze altaarruimte 

verwantschap met een koortype dat in de tweede helft van de twaalfde eeuw 

ontstond. Het oudste voorbeeld daarvan bood het kort na het midden van de 

twaalfde eeuw gebouwde koor van de abdij Morimond (afbeelding 23), de 

vierde dochter van Cïteaux. Dit rechthoekig koor met omgang, bezat anders 

dan dat van Aduard I rondom een aaneengesloten reeks recht gesloten kapellen. 

Vooral onder de Engelse cisterciënzers raakte dit type verbreid63. Het voor-
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beeld van Morimond vond eveneens navolging in de in 1193 gewijde nieuwe 

koorpartij van Cïteaux (afbeelding 24). Sindsdien kon het kerktype gelden als 

karakteristiek voor de orde. Villard de Honnecourt presenteerde in zijn schets

boek uit omstreeks 1230-1235 een bijna identieke plattegrond als het type van 

de cisterciënzer kerk64. De koorpartij van Aduard I volgt het voorbeeld van 

Cïteaux en Morimond slechts ten dele. Het was twee traveeën korter en de ring 

van recht gesloten kapellen ontbrak. Zowel in Morimond en Cïteaux als in 

Aduard I zaten de monniken in de kruising en het oostelijke gedeelte van het 

schip. Vergeleken met Fontenay en andere kerken van het Bernardijnse type 

beschikte Aduard I over aanzienlijk meer ruimte voor altaren. De oostpartij 

van Aduard I doet zich aldus voor als een synthese van de twee meest karakte

ristieke typen van de orde: het eenbeukige, ondiepe altaarruimte van Fontenay 

en het diepe driebeukige koor van Cïteaux. Het koor van Aduard I laat zich 

enerzijds omschreven als een driebeukige variant van het Bernardijnse type, 

anderzijds als een ingekorte, vereenvoudigde versie van het koor van Mori

mond en Cïteaux. De plattegrond van Aduard I kan als een zelfbewuste samen

stelling van specifieke cisterciënzer motieven alleen ontworpen zijn door een 

bouwmeester die de tradities van de orde tot in de finesses kende. 

Binnen de orde zijn twee typologisch nauw verwante kerken bekend, die 

van het vrouwenklooster Varfruberga (afbeelding 25) in Södermanland (Zwe

den)65 en van de mannenabdij Logumkloster (afbeelding 26, 28-29) in het zui

den van Denemarken66. Van beide kerken vertonen de plattegronden overeen

komstig Aduard I een ondiepe, basilicale altaarruimte met een rechte sluiting. 

Kort na de kloosterstichting in 1210 verrees de inmiddels verdwenen kerk van 

Varfruberga. De kerk van het vrouwenklooster kende anders dan Aduard I 

eenbeukige transeptarmen. Met de Groningse kerk had Varfruberga de ongelij

ke breedte van de transeptarmen gemeen. In breedte kwam de zuidelijke tran

septarm overeen met het middenschip. De veel smallere noordelijke transept

arm vormde een integraal onderdeel van de aanmerkelijk smallere oostvleugel 

van het klooster. In Aduard I viel de zuidelijke transeptarm smaller uit dan de 

noordelijke, vermoedelijk omdat deze evenals in de noordelijke arm van 

Varfruberga aan de oostvleugel zijn maat ontleende. Het kloosterpand en de 

zuidelijke transeptarm van Aduard I moeten eveneens één geheel hebben ge

vormd. De oostvleugel uit de tijd van Aduard II stond op de fundamenten 

van het vroegere oostpand met inbegrip van de zuidelijke transeptarm. 

In het eerste kwart van de dertiende eeuw begon de bouw van de bakstenen 

kerk van Logumkloster. Als eerste verrees het koor en vandaar ging de bouw 
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in westelijke richting verder. Na ruim een eeuw bereikte de kerk haar voltooi

ing. De Deense abdij behoorde niet tot de filiatie van Clairvaux, zoals 

Aduard, maar tot die van Cïteaux. Dit betekent dat eventuele contacten tussen 

Aduard I en het Deense klooster niet volgens de hiërarchie van de orde, maar via 

een apart netwerk van bouwkundigen verliepen. De altaarruimte van Logum-

kloster vertoont precies dezelfde opzet als die van Aduard I. In weerwil van on

regelmatigheden die ongetwijfeld voortkomen uit meetfouten geeft de plat

tegrond van Logumkloster duidelijk blijk van geometrisch raffinement. Anders 

dan in Aduard I zijn de transeptarmen en de oostelijke kooruitbouw even 

breed en even diep, waardoor deze armen ruimtelijk volstrekt gelijkwaardig 

zijn. Deze kerk borduurt in opzet voort op die van het cisterciënzer klooster 

Vitskol bij L0gst0r (Denemarken), waarvan de bouw omstreeks 1200 zijn 

beslag kreeg (afbeelding 27)67. Van deze kerk, waarvan slechts enkele fragmenten 

resteren, vormden koor en dwarspand drie praktisch gelijk armen. Daarbij was 

het onvoltooide schip zo kort, dat de uitleg onbedoeld de vorm van een 

Grieks kruis had. Ongetwijfeld stond er een verlenging van het schip op 

stapel, maar daar is het nooit van gekomen. Deze kerk werd reeds vermeldt als 

een vroeg voorbeeld van het gebruik van baksteen. In Logumkloster beant

woordde de kerk aan het gebonden stelsel. De kruising, de middenbeuk van 

het koor en de middenbeuk van de transeptarmen zijn overspannen door vier

kante gewelven van gelijke afmetingen die met uitzondering van de kruising 

twee (halve) traveeën beslaan. Doordat de transeptarmen dezelfde vorm hebben 

als de altaarruimte tellen deze één travee minder dan die van Aduard I. Daar

om bevinden zich in de oostelijke zijbeuken twee recht gesloten kapellen in 

plaats van drie. Door de gelijkvormigheid van de altaarruimte en de transept

armen en van het twee keer zo lange, maar verder overeenkomstige schip, heeft 

de kerk een sterk centraliserend karakter68. 
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Constructie f en stilistisch 

Het muurwerk van Aduard I was aan de buitenzijde niet verzwaard met steun

beren of substantieel naar buiten stekende lisenen. Luchtbogen ter ondersteu

ning van de gewelven van het middenschip zijn daarom uitgesloten. Alle 

krachten in het bouwwerk werden overeenkomstig de lokale, romaanse bouw

wijze opgevangen door massief muurwerk. Het opgaande werk kwam vermoe

delijk overeen met dat van de oudste bakstenen kerkjes in Friesland en Gro

ningen. Tot deze vroege voorbeelden moeten de kerken te Eenum (schip), 
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Marsum, Midwolde (schip en onderste gedeelte van de toren), Noordlaren 

(koor) en Oosterwijtwerd (alle in de provincie Groningen) alsmede die in Ja-

num (koor), Murmerwoude (schip) en Westergeest (alle in Friesland) gerekend 

worden69. Vermoedelijk dateren deze kerken uit het begin van de dertiende 

eeuw. De toepassing van de baksteentechniek zal afkomstig zijn van de cisterci

ënzers. De gevels van deze bescheiden bouwwerken waren evenals de niet veel 

oudere bedehuizen van tufsteen in de omgeving versierd met ondiepe spaar-

velden, lisenen en rondboogfriesjes die het vlak van het zware, gesloten muur

werk respecteerden. 

Vierkante poeren droegen de pijlers in de noordelijke transeptarm van 

Aduard I. Het ligt voor de hand dat de pijlers in het koor en in het schip even

eens een vierkante voeting hadden In principe kunnen hierop allerlei soorten 

dragers staan. Vergelijking met parochiekerken uit de omgeving uit ongeveer 

dezelfde tijd wijzen echter in de richting van vierkante pijlers. Meerbeukige 

kerken uit deze periode zijn in de omgeving niet overgeleverd. Platte wandpijlers 

van eenbeukige kerken met overwelving kunnen echter als vierkante, deels in 

het muurwerk verzonken dragers beschouwd worden. Een voorbeeld van der

gelijke wandpijlers uit het eerste kwart van de dertiende eeuw biedt de paro

chiekerk van Oosternieland. Deels opgenomen in de wand doet de vierkante 

wandpijler zich voor als een zware liseen. Later vond dit type wandgeleding 

toepassing in bijvoorbeeld de kerken van Huizinge (uit het tweede kwart van 

de dertiende eeuw) en Westerwijtwerd (tweede of het derde kwart van dezelfde 

eeuw). Vermoedelijk kende Aduard I eveneens platte wandpijlers, zoals de 

kloosterkerk van Varfruberga70. De uitbraaksleuven van Aduard I toonden dit 

soort fijne details niet. Op een van de weinige plaatsen waar de fundamenten 
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wat beter bewaard zijn gebleven, de oostgevel van de zuidelijke transeptarm, 

kwam echter wel degelijk de omtrek van een rechthoekige wandpijler aan het 

licht. Deze kan de boog tussen de oostelijke beuk van het transept en het schip 

gedragen hebben. Een laat voorbeeld van vierkante pijlers in combinatie met 

platte wandpijlers bood de in 1257 gewijde kerk van het verdwenen cisterciën

zer klooster Cara Insula of 0 m kloster bij Ry (Arhus) in Denemarken, waarvan 

de fundamenten vanaf 1911 geleidelijk aan zijn blootgelegd71. De keuze voor 

vierkante pijlers in Aduard I kwam wellicht voort uit de bouwpraktijk. Met de 

rechthoekige bakstenen laten vierkante pijlers zich veel makkelijker opmetselen 

dan ronde. 

Van de geometrische opzet lichten de sporen van de pijlers in het noorde

lijke dwarspand een tipje van de sluier op. De middenbeuk van deze transept

arm (gemeten van pijler tot pijler) was ongeveer twee keer zo breed als de zij

beuk (gemeten van muur tot pijler) Deze verhoudingen ingetekend in de al

taarruimte levert bij benadering een vierkante dubbeltravee op in de midden-

beuk en twee kwart zo grote vierkanten in de zijbeuken. Dit duidt op een ge

bonden stelsel: een opzet met vierkante dubbeltraveeën begeleid door twee half 

zo lange vierkanten in de zijbeuken. Hetzelfde stelsel is denkbaar in het zui

delijke dwarspand, zij het op een iets kleinere schaal. Consequent in vierkanten 

kan de kerk niet zijn uitgevoerd. De transeptarmen boden elk plaats aan drie 

(halve) traveeën, zodat er in geval van vierkante gewelfvakken een rechthoekige 

travee overschoot. In Aduard I uitte het eventuele gebonden systeem zich in 

elk geval niet in een afwisseling tussen zwaardere dragers op de hoekpunten 

van de gewelfvakken en lichtere daartussen. Onder de romano-gotische kerken 

in Groningen die volgens de huidige datering voor de bouw van Aduard II 

tot stand kwamen zijn vierkante gewelfvakken overigens geen regel. In veel 79 

gevallen zijn de vakken in de lengterichting iets korter, waardoor de koepel

vormige gewelven in deze richting lijken te zijn ingedrukt. De geometrie zou 

in deze gevallen terug kunnen gaan op de abdij Schola Dei in Ihlow of op 

oudere voorbeelden in Denemarken. In latere romano-gotische kerken in Gro

ningen komen daarentegen ook vaak vierkante gewelfvakken voor. Anders dan 

in het gebonden stelsel gebruikelijk was, zijn de transeptarmen van Aduard I 

smaller dan het het koor en het schip. 

Zelden lieten de cisterciënzers gewelven achterwege en daarom is de veron

derstelling gerechtvaardigd dat deze in Aduard I ten minste waren voorzien. 

Het beeld van zes- of achtdelige kruisgewelven met een sterk gebogen, koepel

achtige vorm dringt zich op. Een direct bewijs voor de aanwezigheid van 

gewelven in Aduard I bestaat er echter niet. Een aanwijzing daarvoor vormen 

de overwelfde zaalkerken zonder steunberen die kort na de bouw van Aduard I 

in de omgeving verrezen. De koepelvormige kruisribgewelven in de vroege 

romano-gotische dorpskerken, hetzij vier-, zes- of achtdelig, weerspiegelen 

mogelijk die in Aduard I. In de reeds genoemde kerk in Oosternieland lopen 

gordelbogen, muraalbogen en ribben eenvoudigweg teniet in de platte wand

pijlers. In de wat jongere kerken in Huizinge (tweede kwart dertiende eeuw) en 

in Westerwijtwerd (tweede of het derde kwart van de dertiende eeuw) eindigen 

ribben en bogen van het gewelf op ongelijke hoogte van elkaar en ontbreekt 

een duidelijke samenhang tussen de wandpijlers en de ribben en de bogen van 

het gewelf. De gewelven zelf wekken niet de indruk van een onbeholpen expe

riment. De bouwlieden die hier werkten moeten hun ervaring hebben op

gedaan in veel grotere ondernemingen. 
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Een uiterst consequent opbouw uit vierkanten vertoont de plattegrond van 

Logumkloster. De kruising, de middenbeuk van het koor en de transeptarmen 

bestaan elk uit een vierkant van dezelfde afmetingen. De middenbeuk van het 

schip telt twee van die vierkanten. In de zijbeuken beslaan de gewelfvakken 

vierkanten die half zo breed en half zo lang zijn als die van de kruising. Dit 

strenge geometrisch stramien omvat alle delen van de kerk. Het handelt hier 

om een traditioneel, romaans schema. De neiging het bouwwerk te benaderen 

als een aaneenschakeling van gelijkvormige eenheden stemt overeen met de ge

lijktijdige ontwikkelingen in de gotische bouwkunst. In tegenstelling tot Adu-

ard I kent de kerk van Logumkloster alternering. Zowel de zware pijlers als de 

lichtere tussenpijlers dragen de scheibogen en de gewelven van de zijbeuken. 

Daarenboven torsen de zwaardere pijlers de gewelven van de middenbeuk. 

Acht- en vierdelige kruisribgewelven met een koepelvormige kromming 

overspannen de vierkante vakken van Logumkloster. De ribben hebben een 

kraalprofiel, een vorm die zich verspreidde over het gehele noordelijke bak

steenlandschap. Tussen de ribben en de bogen van het gewelf en de wand be

staat een duidelijke samenhang. Ranke colonnetten vangen de ribben en bogen 

van de gewelven op. In de weer iets jongere kruising staan complexe bundel

pijlers samengesteld uit halfzuilen en ranke colonetten, die elk een eigen onder

deel van het gewelf dragen. Allesbehalve gotisch zijn in Logumkloster de in 

baksteen uitgevoerde teerlingkapitelen onder de archivolten van de scheibo

gen. Overeenkomstige kapitelen komen ook voor in de romaanse abdijkerk te 

Soro. Deze bakstenen kerk dateert met uitzondering van de gewelven uit de 

tweede helft van de twaalfde eeuw. De sluitgevel van de altaarruimte vertoont 

een voor kerken van het 'Bernardijnse type' karakteristieke vensterindeling: 

boven elkaar twee rijen van drie vensters met in de bovenste rij een hoger 

middenvenster. Deze indeling lijkt sterk op die van de kerk van Fontenay. 

Aduards dochterklooster in Ihlow 

Nog voor de bouw van Aduard II startte het werk aan de nieuwe kerk van de 

Oost-Friese cisterciënzer abdij Schola Dei of Den Yle in Ihlow bij Aurich72. 

De abdij in Ihlow ontstond als een afsplitsing van het benedictijner dubbel

klooster Meerhusen. In 1219 stemde de mannelijke communiteit van dit kloos

ter in met een nieuwe plaats van vestiging en kwam er klaarheid over de opzet 

van de gebouwen. Onmiddellijk daarop verzochten zij Cïteaux om opname in 

de orde. In 1228 bekrachtigde de aartsbisschop van Bremen de stichting. Als 

cisterciënzer abdij was Schola Dei een dochterklooster van Aduard. De funda

menten van deze kerk werden opgegraven in de jaren 1983-1985 (afbeelding 

30). Vermoedelijk begon de bouw van de monumentale kerk in de jaren dertig 

van de dertiende eeuw. De bouw van het bakstenen bouwwerk nam veel tijd in 

beslag. Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het dwarspand 

pas na 1260 tot stand kwam en het schip niet voor 1270 begonnen kan zijn. In 

de Middeleeuwen behoorde de kerk van Ihlow tot de grootste van Oost-Fries

land. In de lengte mat de kerk ongeveer 67,6 meter en het schip had een breed

te van 22,6 meter. Het oostelijke dwarspand stak met zijn 34,8 meter ruim bui

ten het schip. 

Stilistisch vertoonde de kerk van Ihlow vermoedelijk nauwe verwantschap 

met die van Logumkloster. De pijlers bestonden net als in de Deense kerk uit 

een combinatie van halfzuilen en ranke colonnetten. Ook typologisch waren er 

overeenkomsten. Net als de Deense bestond de Oost-Friese kerk uit een drie-
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beukig koor, driebeukige transeptarmen en een driebeukig schip. De transept

armen waren in Ihlow overeenkomstig Aduard I en het latere Aduard II smaller 

dan het schip. Door de lage, vierkante uitbouw in de hoeken tussen het koor 

en de transeptarmen valt niet meteen op dat de koorpartij in Ihlow net als in 

L0gumkloster uit drie driebeukige armen van gelijke lengte bestond. Van beide 

kerken telden de transeptarmen twee (halve) traveeën. Voor het overige ver

toonde het koor meer overeenkomsten met de cisterciënzer kerk te Lehnin in 

Brandenburg (afbeelding 31), waarvan de koorpartij tussen 1195 en 1219 moet 

zijn verrezen. Net als Lehnin beschikte Ihlow aan de oostzijde over een in

drukwekkende apsis, die, afgaande op de zware funderingen, opging over de 

volle hoogte van het koor. Lisenen of lichte colonnetten schraagden dit bouw

deel. Eveneens in navolging van de nog geheel romaanse kerk van Lehnin 

vulde een aanbouw bestaande uit twee bij twee gewelfvakken de beide hoeken 

tussen het koor en de transeptarmen. Later is de koorpartij van Lehnin nog 

eens nagevolgd in de cisterciënzerkerk van Chorin, waarvan de bouw aanving 

in 1295 (afbeelding 74). Zowel Lehnin als Chorin behoorden via het klooster 

Camp tot de filiatie van Morimond en niet tot die van Clairvaux, zoals Klaar-

kamp en Ihlow73. Contacten tussen de bouwmeesters van de orde zullen bij 

deze navolging daarom bepalend zijn geweest. 

In L0gumkloster vonden bundelpijlers, samengesteld uit halfzuilen en slan

kere colonetten slechts toepassing in de kruising. Soortgelijke bundelpijlers 

stonden er in de Oost-Friese abdij ook onder de scheibogen. Kenmerkend 

voor beide kerken zijn de dubbele traveeën. Deze vormden in Ihlow echter 

geen vierkanten, maar waren iets korter. Uit de alternering valt af te leiden dat 

de rechthoekige, ongetwijfeld koepelachtige gewelven uit zes of acht velden 
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bestonden. Overeenkomstig de kortere traveemaat in het schip stonden ook de 

pijlers van de kruising in de lengterichting dichter bij elkaar. De kruising 

vormde hierdoor geen vierkant met als gevolg dat de middenbeuk van het 

transept iets smaller uitviel dan die van het schip. De elkaar kruisende beuken 

reikten vermoedelijk wel tot dezelfde hoogte. 

2.3. Aduard II 

82 

Koninklijke allures 

De abdijkerk Aduard II uit de jaren 1240-1263 overtrof de voorganger op de

zelfde plaats met een lengte (buitenwerks) van maar liefst 81,30 meter ruim

schoots in omvang (afbeelding 19, 32). Bovendien doen de funderingen ver

moeden dat de kerk veel moderner oogde. Het driebeukige, ongetwijfeld basi-

licaal opgebouwde schip telde zeven traveeën met zware bundelpijlers waarvan 

de doorsnede zich laat inschrijven in een overhoeks vierkant. Buitenwerks be

droeg de breedte 22,80 meter. Het iets smallere, eveneens driebeukige transept 

(21 meter) stak aan weerszijden twee traveeën buiten het schip. De beschrijving 

van Emmius leert dat schip en dwarspand elkaar op gelijke hoogte kruisten74. 

Zowel in het schip als in het transept correspondeerden de bundelpijlers met 

overeenkomstige wandpijlers in de zijbeuken. Alleen op de hoek van het dwars

pand met het schip bevonden zich lisenen in plaats van een bundel van colon-

netten. De recht gesloten kapellen in de oostelijke zijbeuk van het transept 

vormden een laatste herinnering aan de Bernardijnse plattegrond. Op het tran

sept sloot namelijk een koorpartij aan bestaande uit een ondiepe overgangs

travee met zijkapellen, een halfronde sluiting met een omgang en zeven drie

achtste straalkapellen. Tussen de straalkapellen bevonden zich geen often hoog

ste zeer dunne wanden. Funderingssporen zijn er tussen de straalkapellen in 
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ieder geval niet aangetroffen. Vermoedelijk was de koorpartij niet diep genoeg 

om al het koorgestoelte te bevatten. Ten minste een deel van de monniken zal 

overeenkomstig de traditie van de cisterciënzers een plaats in de kruising of in 

het oostelijke gedeelte van het schip hebben gehad. 

Volgens de vijftiende-eeuwse kloosterkroniek zou de abt die zich belastte 

met de bouw van Aduard II een conversbroeder met zijn zoon naar Clairvaux 

hebben gezonden om daar de gebouwen op te nemen. De conversbroeder trof 

daar de in 1174 gewijde kerk aan, waarvan de bouw vlak voor de dood van 

Bernard van Clairvaux in 1153 begonnen moet zijn (afbeelding 33). Van deze 

kerk resteren een aantal voorstellingen en een tweetal plattegronden. Het betrof 

de eerste kerk van de cisterciënzers met een omgangskoor en straalkapellen75. 

De wijding van een zuidelijke omgangskapel in 1157 wijst erop dat dit onder

deel van de kerk als eerste tot stand kwam. Deze koorpartij greep niet terug op 

gotische voorbeelden in de Ile-de-France, maar borduurde voort op de oost

partij van de derde abdijkerk van Cluny (Cluny III) uit de jaren 1088-110076. 

Zowel de koorpartij van Cluny III als die van de kerk van Clairvaux beston

den uit een driebeukige koortravee en een negenzijdige sluiting met omgang. 

In beide gevallen stonden er op de hoekpunten van de koortravee kruisvor

mige en tussen de sluiting en de omgang ronde pijlers. Een halfkoepel dekte in 

beide gevallen de sluiting af. De gewelven in de kooromgang van Clairvaux 

zaten net als in Cluny ingeklemd tussen radiale gordelbogen. Uit de zeven-

tiende-eeuwse voorstelling van Bernard met in zijn handen een model van 

Clairvaux in de parochiekerk van Ville-sous-la Ferté blijkt dat de koorsluiting 

van de cisterciënzer kerk net als die van Cluny smaller en lager was dan het 

schip, waardoor deze zich aan de buitenzijde voordeed als een zelfstandig on

derdeel. Het belangrijkste verschilpunt betrof de straalkapellen: Cluny had vijf 

afzonderlijke kapellen, terwijl in Clairvaux een aaneengesloten krans van negen 

lagere kapellen bezat met een gemeenschappelijke, ronde sluitwand. Veel na

volging kreeg de koorpartij van Clairvaux met zijn romaanse trekken zelfs 

binnen de orde niet77. Wel bouwden de cisterciënzers vanaf die tijd moder

nere omgangskoren en stelde de bouwmeesters van de orde zich meer open 

voor de constructieve vernieuwingen uit de Ile-de-France. Enkele uitzonderingen 

daargelaten gingen transepten sindsdien even hoog op als de middenbeuk van 

het schip. Tot de kerken met een moderne, monumentale koorpartij hoorde 

ook Aduard II. 

Boersma typeert de zevenzijdige kooromgang met kapellenkrans van Adu-
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ard II terecht als een ontlening aan de kerk van de cisterciënzer abdij Royau

mont (afbeelding 35). Op haar beurt volgde deze kerk het voorbeeld van de 

cisterciënzer abdij Longpont (ten zuiden van Soissons). De kerk van laatstge

noemde abdij (afbeelding 34) diende na de revolutie als delfplaats van gehou

wen steen, zodat hiervan slechts een schilderachtige ruïne resteert78. De abdij 

Longpont is gesticht door bisschop Josselin van Soissons, die een vriendschap 

onderhield met abt Suger van het benedictijnenklooster Saint-Denis bij Parijs. 

In het begin van de dertiende eeuw (omstreeks 1210/1215) begon de bouw van 

een nieuwe kerk. De wandopbouw en de constructie (in mergel) waren geïn

spireerd op het in die tijd nog in aanbouw zijnde of juist voltooide koor van 

de kathedraal van Soissons (bouw van omstreeks 1197/98 tot omstreeks 1212). 

Slechts in enkele opzichten betoonde het klooster zich wat bescheidener dan 

de kathedraal. Voor het triforium kwam een blindtriforium in de plaats. Bij 

de monniken werden de ronde pijlers onder de scheibogen anders dan bij de 

koorheren aan de voorzijde niet begeleid door een colonnet. Het beeldhouwwerk 

in de abdij oogt nog wat eenvoudiger dan dat van de kathedraal, dat al niet 

bepaald opvalt door zijn uitbundigheid. In weidsheid overtrof de koorpartij 

van de abdij de nabij gelegen kathedraal. De kerk van Longpont telde om te 

beginnen twee straalkapellen meer. In de kathedraal van Soissons zijn de straal

kapellen en de aangrenzende travee van de kooromgang telkens overspannen 

door één kruisribgewelf. Een dergelijke vereenvoudiging kende de abdijkerk 

niet. Kooromgang en straalkapellen hadden hier elk hun eigen gewelfvakken. 



De plechtige wijding van de kerk van Longpont vond plaats op 24 oktober 

1227 in aanwezigheid van koning Lodewijk IX (1214-1270) en zijn moeder 

Blanche van Castilië, die in die jaren optrad als voogdes van de jonge vorst. 

De elegante gotische architectuur van het kerkgebouw moet op het koninklijke 

gezelschap een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, want een paar jaar later 

liet de koning een bijna identieke abdijkerk oprichten. Indachtig de laatste 

wens van zijn vader Lodewijk VIII, die in 1226 het leven had gelaten tijdens 

een veldtocht tegen de Albigenzen en overeenkomstig de aanbeveling van zijn 

moeder stichtte Lodewijk IX een cisterciënzer abdij. Daartoe kocht hij in 1228 

vlak bij het kasteel d'Asnières-sur-Oise, waar de koninklijke familie vaak ver

toefde, het landgoed Cuimond, waar hij in korte tijd de abdij liet verrijzen. 

Aan de bouw werkten de monniken en de conversen mee. Vanuit hun nabij

gelegen kasteel togen zelfs de koning en zijn broers enige tijd aan de arbeid. 

Reeds op 19 oktober 1235 vond de kerkwijding plaats79. Zowel in opzet als 

omvang volgde de kerk van Royaumont, die tijdens de Franse revolutie is af

gebroken, het voorbeeld van Longpont op de voet. Beide kerken maten in de 

lengte ongeveer 105 meter. Evenwel telde het schip van Royaumont één travee 

minder. 

De koorpartij van de beide Franse voorbeelden telde net als die van Adu-

ard II twee driebeukige koorvakken. Het westelijke stond op één lijn met de 

oostelijke zijbeuk van het driebeukige dwarspand. Aan weerszijden van de oos

telijke koortravee grensde bij wijze van voortzetting van de zijbeuken een zij

kapel. Op de zeven-twaalfde koorsluiting sloot zowel in de Franse voorbeelden 

als in de bakstenen navolging een omgang aan met een krans van zeven straal

kapellen. Iedere straalkapel werd geschraagd door twee schuin geplaatste steun

beren. 85 

Evenals Aduard behoorde de abdij in Longpont tot de filiatie van Clair-

vaux. Royaumont had daarentegen Cïteaux als moeder. Inzake afstamming 

stond Aduard dichter bij Longpont dan bij Royaumont. Toch lijkt in Aduard 

Royaumont te zijn nagevolgd en niet de oudere abdijkerk. Van begin af aan 

moet de reputatie van Royaumont als stichting van de in 1270 gestorven en in 

1297 heilig verklaarde koning Lodewijk IX veel groter zijn geweest dan die van 

Longpont. Evenals in Royaumont bestaan de straalkapellen van Aduard II aan 

de buitenzijde uit drie zijden van een achthoek, terwijl die van Longpont net 

als die van de kathedraal van Soissons rond zijn. 

Onder de cisterciënzer abdijen vormde de kerk van Royaumont vaker een 

bron van inspiratie. Navolgingen van de koorpartij komen in meerdere filia

ties voor. Van de abdijkerk van Marienstatt bij Hachenburg (Westerwald) werd 

de eerste steen vermoedelijk gelegd tussen 1225 en 1227 (afbeelding 36). De 

wijding van het op Longpont en Royaumont gelijkende koor speelde zich af 

in 1243. Als dochter van Heisterbach behoorde Marienstatt tot de filiatie van 

Clairvaux80. De abdij Valmagne ten westen van Montpellier met zijn koorpartij 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw komt voort uit de lijn van Cïteaux 

(afbeelding 37)81. Altenberg bij Odenthal (in de buurt van Keulen), waarvan 

het in 1287 gewijde koor het voorbeeld van Royaumont en de nauw verwante 

Domkerk van Keulen volgt, is een dochterstichting van Morimond (afbeel

ding 38)82. De bouw van deze kerk, die tevens fungeerde als laatste rustplaats 

van de graven van Berg, ving aan in 1259. Uit deze voorbeelden blijkt dat de 

kerkbouw zijn eigen lijnen volgde, los van de filiatie. 

De plattegrond van Aduard vertoont met de twee Franse abdijkerken naast 

overeenkomsten een aantal duidelijke verschillen. In Longpont/Royaumont 
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stonden er tussen de koorsluiting en de kooromgang zes ronde dragers; daar

voor in de plaats had Aduard een halfronde muur van onbekende hoogte die 

zich uitstrekte tussen de twee oostelijke pijlers van de oostelijke koortravee. 

Dankzij de beschrijving van Emmius weten we dat op deze muur zes dubbele, 

uit één stuk gehouwen zuiltjes stonden. Dit gegeven moet ontleend zijn aan 

het in 1227 gewijde koor van de cisterciënzer abdij Heisterbach, dat Clairvaux 

als moeder had (afbeelding 39-41). De nog bestaande halfronde sluiting met 

omgang van deze kerk wordt eveneens omgeven door zeven straalkapellen, hier 

in de vorm van halfronde muurnissen83. Van de zes gekoppelde zuilen staan 

slechts die aan de zijde van het koor op de halfronde muur. De tweede rij 

zuilen staat vlak er achter op een hoger, vrijstaand zuiltje met voetstuk in de 

omgang. In deze koorsluiting contrasteren de ranke zuiltjes en wandgeledingen 

met de zware vormen van het romaans. Uit de toon valt deze zware koormuur 

in dit romaanse geheel nauwelijks. In Aduard II daarentegen valt de zware, 

sterk horizontale koormuur moeilijk te rijmen met de hoog-gotische, aan 

Longpont/Royaumont ontleende vormen. Hieronder zal blijken dat de blinde 

muur wel degelijk in het geheel paste. Dat in één koorpartij elementen enerzijds 

afkomstig uit Royaumont, anderzijds uit Heisterbach naast elkaar voor

kwamen, duidt opnieuw op een eigen netwerk van binnen de orde werkzame 

bouwmeesters. 
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Een ander verschil tussen Longpont/Royaumont en Aduard II betreft de 

dragers in de twee rechthoekige koortraveeën. In de Franse kerken volgden na 

de zware vieringpijlers twee paar ronde zuilen met dezelfde doorsnede als die 

in het schip en het transept. Deze ver doorgevoerde eenheid kenschetst de 

kerk als gotisch. In Aduard bewerkstelligde de bouwmeester de eenheid op een 

andere manier. Hier waren de kruisingpijlers even zwaar als de pijlers in het 

schip. Het dragerspaar direct ten oosten daarvan, in het koor, had echter het 

lichtere formaat van de pijlers in het transept. Daarop volgde weer een zwaar 

pijlerpaar overeenkomstig die in het schip. Zo ontstond in het koor een alter

nering, die zich verder nergens in de kerk voordeed. De dubbele koortravee 

doet een gewelf met zes of acht ribben veronderstellen. De pijlers tussen de 

omgang en de straalkapellen hadden ongeveer het formaat als de wandpijlers in 

de zijbeuken van het schip. Het koor bemiddelde door de alternering van dra

gers van het formaat van het schip en van het transept tussen de te onderschei

den maatvoeringen van deze bouwdelen en bewerkstelligde zo een ruimtelijke 

en geometrische samenhang. De alternering in het koor herinnert aan de kerk 

van de eerste dochter van Aduard I, de abdij Schola Dei in Ihlow bij Aurich, 

waarvan de bouw vermoedelijk al in de jaren dertig van de dertiende eeuw op 

gang kwam. Dit duidt er op dat de bouw van Aduard II begon met het koor. 

Alternering bleef in het schip en de transeptarmen van in afwijking van Ihlow 

achterwege. Hierin volgde Aduard II de jongste ontwikkelingen in Noord-

Frankrijk, waar reeksen van gelijkvormige dragers het beeld bepaalden. 

In Longpont en Royaumont vingen de dikke scheidingswanden tussen de 

straalkapellen, die uitmondden in zware steunberen, de spatkrachten van de 
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gewelven boven de koorsluiting en kooromgang op. In Aduard daarentegen 

bestond de scheiding tussen de kapellen hooguit uit een dunne wand tussen 

twee bundelpijlers met een ruitvormige grondslag. Het is zelfs niet uitgesloten 

dat de kapellen in open verbinding met elkaar stonden. De constructie van de 

kooromgang en de straalkapellen moest het stellen zonder contraforten tussen 

de kapellen. Een schoorstelsel om de zijwaartse krachten van het gewelf in de 

koorsluiting op te vangen ontbrak. De koorsluiting ondervond enig tegen

wicht van de lagere omgang, die op zijn beurt steun ontving van de even hoge 

of iets lagere straalkapellen. De zwaarte van de fundering van de halfronde 

muur tussen het koor en de omgang duidt er op dat de constructie van het 

koor zeer zelf zeer zwaar moet zijn geweest. De andere navolgingen van Long

pont en Royaumont, Marienstatt, Valmagne en Altenberg II, allemaal uitge

voerd in steen, vertonen net als de Noord-Franse voorbeelden steunberen tus

sen de straalkapellen. 

Het schip en het transept van Aduard II moesten het zonder steunberen 

stellen. Als in romaanse bouwwerken ving de massa van de buitenmuren in 

principe de spatkrachten van de gewelven op. In dit opzicht vertoonde Aduard II 

geen vooruitgang ten opzichte van Aduard I. De omstreeks 1225 begonnen 

kerk van Logumkloster en de vermoedelijk iets jongere kerk van Schola Dei, 

die in veel opzichten tussen Aduard I en II instonden, bezaten evenmin uit

wendige steunberen en luchtbogen. De tamelijk zware lisenen van deze kerken 

kunnen het ontbreken van een gedegen schoorstelsel niet compenseren. Het 

handhaven van de muur als het belangrijkste dragend element zal in Aduard II 

net als in Logumkloster beperkingen hebben opgelegd aan de omvang van het 

vensteroppervlak. Boven de scheibogen van de Deense abdijkerk verheft zich 

een hoog, blind muurvlak. Tussen tussen de muraalbogen van de gewelven zit 

een venstergroep met betrekkelijk kleine lichtopeningen. Het hoge, muurvlak 

tussen de scheibogen en de lichtbeuk is in de veertiende-eeuwse baksteenarchi-
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tectuur van onze streken een vast gegeven. Deze traditie kan heel goed zijn wortels 

hebben gehad in de dertiende eeuw met kerken als Aduard II als voorbeeld. 

Voor de opvang van de krachten in de lengterichting van het transept 

dienden geen zware steunberen, maar brede, ondiepe verzwaringen in het 

muurwerk van de sluitgevel. Vanwege hun aanzienlijke breedte lijken deze 

muurdammen aan weerszijden van de gevel niet op gewone lisenen. Overeen

komstige verzwaringen vertoont de laat-dertiende- of vroeg-veertiende-eeuwse 

westgevel van de Broerekerk in Bolsward (afbeelding 89), zij het dat ze hier 

zijn gecombineerd met gewone steunberen. 

Na de toepassing van dubbele traveeën met alternering in L0gumkloster en 

Ihlow en in het koor van Aduard II, volgde in het schip van Aduard II een ge

heel nieuw systeem. In Ihlow en in het koor van Aduard II waren de gewelfvak

ken al niet vierkant meer, maar in de lengterichting van de kerk beduidend 

korter. De gewelfvakken in het schip van Aduard II waren nog iets korter, waar

door het systeem van dubbeltraveeën plaats kon maken voor identieke, enkele 

traveeën en de lichtere tussenpijlers achterwege konden blijven. De gewelfvak

ken in de middenbeuk werden zo niet begeleid door twee, maar door slechts 

één gewelfvak in de zijbeuk. In deze volgde de bouwmeester van Aduard onge

twijfeld de ontwikkelingen in de Noord-Franse gotiek, waarin dubbele traveeën 

en alternering geheel hadden plaats gemaakt voor enkele vakken en reeksen 

identieke dragers. Met de maatvoering van de gewelfvakken onderscheidde de 

Aduard II zich echter van de hoog-gotische voorbeelden. In Aduard II waren 

de traveeën van het middenschip in de lengterichting van de kerk aanmerkelijk 

langer dan die in de gotische kerken in Noord-Frankrijk. De tamelijk lange 

gewelfvakken van het middenschip moeten elk zijn overspannen door een vier

delig kruisribgewelf. De gewelven zullen zich, zoals in de romano-gotiek ge

bruikelijk, hebben gekenmerkt door een zeer sterke kromming. Door de ver

korting in de lengterichting van de kerk kregen de koepelvormige gewelven 

een gedrukte beloop85. 

Door de lengte van de traveeën kregen de gewelfvakken in de zijbeuken 

van Aduard II een opmerkelijke vorm. In de gotische kerken in Noord-Frank

rijk benaderen de gewelfvakken in de zijbeuken het vierkant, maar in Aduard 

ontstonden langgerekte rechthoeken in de lengterichting van de kerk. Bij een 

breedte van 5,70 meter bedroeg de lengte van de vierde zijbeuktravee vanuit 

het westen maar liefst 9,20 meter. Ook van de overige gewelfvakken in de zij

beuk overtrof de lengte ruimschoots de breedte. Deze verhoudingen laten zich 

vergelijken met die in de zuidelijke zijbeuk van het cisterciënzer klooster Oliva 

in het huidige Polen (afbeelding 42-43)85. Zeer bol gemetselde kruisribgewelven 

overspannen dit gedeelte van de bakstenen kerk, dat uit omstreeks 1253 da

teert. Om in de smalle travee te passen is de koepelvorm hier als het ware sa

mengeperst. De gewelven in de zijbeuken van Aduard II moeten sterk op die in 

Oliva geleken hebben. Kennelijk was de bouwmeester van Oliva direct of in

direct van de maatvoering van Aduard II, die exact werd overgenomen, op de 

hoogte. 

De traveeën in het schip van Aduard II verschilden in lengte. Gemiddeld 

bedroeg de lengte ongeveer 7,70 meter. Met een lengte van 6,40 meter was de 

oostelijke travee het kortst. De lengte van deze travee moest vanwege de aan

sluiting van het driebeukige transept gelijk zijn aan de breedte van de zijbeuk. 

Met zijn 9,20 meter overtrof de derde travee vanuit het oosten de andere ver

uit in lengte. Dat de extra lengte iets te maken had met de ingang aan de zuid

zijde van de kerk, zoals in het opgravingsverslag geopperd, klinkt niet erg 
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overtuigend86. Het betrof hier een verbinding van bescheiden omvang met de 

noordelijke kruisgang. Door deze ingang iets te verschuiven was een travee 

met een afwijkende lengte makkelijk te vermijden geweest. Het ligt meer voor 

de hand dat Aduard II net als Heisterbach over een pseudo-transept beschikte87. 

In de plattegrond van Heisterbach manifesteerde dit bouwdeel zich door de 

grotere lengte van de desbetreffende travee en de zwaardere vieringspijlers (af

beelding 39, 41). In Aduard II ontbraken de zwaardere pijlers, maar tegen de 

aanwezigheid van een pseudo-transept pleit dit niet. De pijlers in de viering 

van het oosttransept onderscheidden zich in Aduard II evenmin van de andere. 

In Heisterbach reikte het lage pseudo-transept met de nok van het dak net tot 

aan de dakvoet van de lichtbeuk. De noordgevel, die uitzag op het kerkhof, 

bevatte een excentrisch geplaatste ingang. Van Aduard II tekende zich slechts 

een ingang aan de zuidzijde af. Deze viel eveneens op door een excentrische 

plaatsing in de travee. Mogelijk was de toegang aan de noordzijde hier recht 

tegenover gepositioneerd. Het pseudo-transept kan de banken voor de zieken 

hebben bevat. De noordgevel van dit bouwdeel vormde een monumentale om

lijsting van de poort naar het kerkhof. Wellicht volgde Aduard in deze Heis

terbach na. Deze volgde op zijn beurt hoogstwaarschijnlijk de pseudotransepten 

van de twaalfde-eeuwse kerken als de verdwenen Mariakerk in Utrecht, de Onze-

Lieve-Vrouwekerk in Maastricht en en de eveneens aan Maria gewijde augustij

nerabdij in Rolduc na. Over een tweede transept beschikte in navolging van 

Aduard II eveneens het iets jongere schip van Ihlow, de Oost-Friese dochter 

van Aduard. Net als in Aduard II kruiste het kleinere westtransept in Ihlow 

de tweede travee van het schip gerekend vanuit het oosten. 

Heisterbach kwam voort uit de abdij Himmerod, die evenals Klaarkamp, 

Clairvaux als moeder had. De kroniek van Bloemkamp verhaalt dat de abdij 

Heisterbach in Klaarkamp enige tijd de jaarlijkse visitaties waarnam nadat de 

abt van Rittagshausen (bij Brunswijk) door een ongeluk het visiteren moest la

ten88. Een dergelijke betrekking met Klaarkamp zou de overname van de koor

muur en het westelijke pseudo-transept in Aduard kunnen verklaren. Aduard 

was immers de tweede dochter van Klaarkamp. 

46. Doorsnede van een 

kruisingspijler in de roma-

no-gotische kerk te Zuid

broek. 

De bundelpijlers 

Bundelpijlers met een doorsnede ingeschreven in een overhoeks vierkant ston

den in Longpont en Royaumont uitsluitend in de kruising zoals in alle tot dan 

toe in de Ile-de-France en Noord-Frankrijk gebouwde kerken. In het midden

schip van Longpont rustten de gewelven op samengestelde wandpijlers die samen 

met de scheibogen opgingen van cilindrische zuilen. In Aduard II namen de 

bundelpijlers de hele kerk in bezit. Tot in de straalkapellen overheersen de 

overhoekse vierkanten van de pijlers de plattegrond. Hierin volgde de bouw

meester van Aduard II de romano-gotische traditie. In de oudere cisterciënzer 

abdijkerken van Eldena, Vitskol, Lagumkloster en Ihlow bepaalden bundelpijlers, 

ingeschreven in een overhoeks vierkant eveneens het beeld, zij het dat in deze 

kerken de zware pijlers nog worden afgewisseld door lichtere tussensteunen. Andere 

vroege voorbeelden van kerken met bundelpijlers op de hoekpunten van de 

dubbele traveeën zijn bijvoorbeeld de romano-gotische kerk in Billerbeck (West-

falen), waarvan de bouw in 1234 een aanvang nam89 en de romano-gotische, uit 

baksteen opgetrokken Martinikerk in Groningen. In de bundelpijlers van de 

Martinikerk wisselen rechte hoeken en driekwart kralen elkaar af (afbeelding 44-

45). De schalken die de gordelbogen ondersteunen zijn slechts iets zwaarder 

uitgevoerd dan de overige. In Eldena, Logumkloster en Ihlow zijn deze half-
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zuilen nog vrij fors. Zeer waarschijnlijk zagen de bundelpijlers van Aduard II er 

bijna hetzelfde uit als die van de nabij gelegen Martinikerk, de parochiekerk van 

Groningen. 

Peters was er in 1907 van overtuigd dat 'Cistercienser bouwkundigen' de 

bouw leidden van de romano-gotische Martinikerk in de stad Groningen90. 

Kennelijk beschouwde hij deze kerk als exemplarisch voor de baksteenarchitec

tuur van de cisterciënzers. Daarbij dacht Peters ongetwijfeld aan de romano-

gotische bouwtrant. De plattegrond toont namelijk geen enkele overeenkomst 

met de specifieke typen van de cisterciënzers en herinnert eerder aan de kloos

terkerken van de premonstratenzers (afbeelding 17, 47-48)91. De lichtere dra

gers tussen de pijlers van het romano-gotische schip zijn bij de gotische uit

breiding van de kerk uitgebroken. Achteraf gezien is het inderdaad niet uitge

sloten dat de Martinikerk zijn bundelpijlers aan Aduard II ontleende, maar het 

omgekeerde zou ook het geval kunnen zijn. 

De laatste mogelijkheid zou passen in de visie van de Duitse architectuur-

historicus Böker. In zijn boek over de Duitse baksteenarchitectuur gaat hij er 

juist van uit dat de Groningse Martinikerk de bouwkunst van de cisterciënzers 

beïnvloedde en niet omgekeerd. Böker wijst de romano-gotische Martinikerk 

aan als het voorbeeld voor de cisterciënzer abdij Marienfeld bij Gütersloh, dit 

op grond van een zeer vroege datering van de Martinikerk92. De in 1222 ge

wijde abdijkerk van Marienfeld staat bekend als de oudste bakstenen kerk in 

Westfalen met koepelvormige kruisribgewelven (afbeelding 49-50). Het staat 

evenwel niet vast dat de gewelven bij de wijding gereed waren. Hoe dan ook 

moet de Martinikerk om voor deze kerk model te hebben gestaan in het prille 

begin van de dertiende eeuw al grotendeels voltooid zijn geweest. Hoewel de 

kerk van Marienfeld betrekkelijk ver naar het zuiden staat, moet de architec

tuur inderdaad in relatie gezien worden tot die van de kuststreken in het 

noorden. Gemeenschappelijke kenmerken zijn de baksteentechniek, de vermen

ging van romaans en gotisch in het interieur en de specifieke vorm van de 

gewelven93. Als Böker gelijk heeft, zou dat betekenen dat de Martinikerk in 

Groningen al ruim voor de bouw van Aduard I gereed was. In dat geval zou

den de bouwers van de Martinikerk ook de baksteen in de Groningse kerk

bouw hebben geïntroduceerd. Hiervan kan echter geen sprake zijn. Nadere be

schouwing leert dat Böker zijn hypothese baseerde op een aaneenschakeling 
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Böker stelt in zijn betoog abusievelijk dat de romano-gotische bouw in 

Groningen werd afgerond met de wijding in 121594. Het jaartal 1215 viel in de 

literatuur over het kerkgebouw inderdaad al eens eerder, maar niet als het jaar 

van een kerkwijding. Volgens De Vrieze kwam uiterlijk in dat jaar de kerk ge

reed. Historische feiten of zwaarwegende argumenten voert hij voor dit jaar 

niet aan95. In een later artikel veronderstelt dezelfde auteur overigens een bouw 

van ongeveer 1180 tot 122596. Ook deze datering gaat niet vergezeld van over

tuigende argumenten. De Vrieze steunt vermoedelijk op de publicatie van Peters 

uit het begin van de twintigste eeuw97. Daarin nam Peters ten onrechte aan dat 

het stadszegel waarop de voltooide kerk staat afgebeeld uit 1245 dateert. Ge

steld dat het zegel de toenmalige toestand weergeeft en niet op de feitelijke 

voltooiing vooruit liep dan kan de kerk inderdaad op zijn laatst op het tweede 

kwart van de dertiende eeuw gedateerd worden. Het zegel bleek achteraf veel 

jonger te zijn dan Peters aannam. Philippi dateerde het stuk waaraan het zegel 

bevestigd was in 1276. Philippi ging er van uit dat het zegel in 1276 mogelijk 

al enige tijd in omloop was. Mede op grond van stilistische argumenten da

teerde hij de kerk daarom op omstreeks 124598. Toch moet worden aangeno

men dat de bouw van de Martinikerk nog vóór het midden van de dertiende 

eeuw begon. Op het zegel zijn de zijbeuken namelijk reeds langs de westtoren 

doorgetrokken. Uit een archeologisch onderzoek onder leiding van Halbertsma 

bleek dat de verlenging van de zijbeuken tot langs de toren een latere uitbrei

ding betroP9. Daar de verlenging van de zijbeuken zich vóór 1276 voltrok, 

moet de oorspronkelijke bouw eerder zijn voltooiing hebben bereikt. Het 

betrekkelijk kleine formaat van de bakstenen echter, 28 x 14 x 7 centimeter, 

sluit een datering ver voor het midden van de eeuw zo goed als uit. 

Vergeleken met de abdijkerk van Aduard oogt de nabij staande Martini-

kerk veel behoudender. Aan de romaanse bouwkunst herinnert het gebonden 

stelsel (de uitleg in vierkanten) met alternering. Over de datering zegt dit wei-



nig. In de Groningse romano-gotiek komen vierkante en rechthoekige gewelf

vakken in de dertiende eeuw naast elkaar voor. Vierkante gewelfvakken kregen 

in weerwil van de rechthoekige gewelfvakken van Aduard II vanaf het einde 

van de dertiende eeuw vermoedelijk onder invloed van Westfalen zelfs weer 

enigszins de overhand. Het koepelvormige kruisribgewelf in de kruising telt 

acht velden, de overige gewelven zijn vierdelig. Overeenkomstig de romano

gotische traditie liet de onbekende bouwmeester een schoorstelsel achterwege. 

De gevels van de Martinikerk droegen, afgaande op het zegel, onmisken

baar Rijnlandse trekken. Typisch voor het late romaans in het Rijnland waren 

de veelpasvensters in de lichtbeuk. De nissen in de geveltop van het dwarspand 

zijn opgevuld met driepassen, die er op wijzen dat de Martinikerk niet tot de 

vroegste voorbeelden van de romano-gotiek behoort. Traditioneel romaans 

daarentegen was het decoratieschema bestaande uit lisenen en rondboogfriezen. 

In het eerste hoofdstuk is de abdijkerk van Bloemhof in Wittewierum opge

voerd als de typologisch evenknie van de Martinikerk. Aangezien deze kerk 

gebouwd is door de Keulse bouwmeester Everard, zal deze net als de Groningse 

parochiekerk laat-romaanse trekken uit het Rijnland hebben vertoond. Alterne

ring kende de kloosterkerk, afgaande op de zeventiende-eeuwse plattegrond, 

vermoedelijk niet. De scheibogen steunden daar op identieke, ronde zuilen. 

De uniforme reeksen dragers in Wittewierum moeten in het schip de indruk 

van eenheid hebben bevorderd. In de Martinikerk benadrukte de afwisseling 

van lichte en zware pijlers de relatieve zelfstandigheid van de afzonderlijke 

gewelfvakken. Overigens moet ook Aduard II Rijnlandse trekken hebben ver

toont. In de opzet werden immers elementen overgenomen van de abdijkerk 

van Heisterbach. Hier bood de invloed uit Noord-Frankrijk echter het nodige 

tegenwicht. Dit neemt niet weg dat het late romaans een permanente bron van 93 

de romano-gotiek bleef. De aanwezigheid van romaanse trekken uit het Rijn

land in de Martinikerk betekent daarom niet per se dat deze kerk ouder is dan 

Aduard II. Wellicht vormde het portaal met de topgevel aan de zuidzijde van 

het schip van de Martinikerk een echo van het pseudotransept van de cister

ciënzer kerken in Ihlow en Aduard. Hoe dan ook ligt het meer voor de hand 

de Martinikerk het voorbeeld volgde van Aduard II dan omgekeerd. 

De kruisingspijlers en de pijlers op de hoekpunten van de gewelfvakken in 

het schip van de Martinikerk zijn, zoals reeds opgemerkt, samengesteld uit ranke 

halfzuilen en colonnetten. De kapitelen bevinden zich op gelijke hoogte en 

vormen zo, net als in de kruisingspijlers van Marienfeld, als het ware één door

lopende lijst. Hiermee oogt Martinikerk veel moderner dan de romano-gotische 

dorpskerken uit het begin van de dertiende eeuw, waar de samenhang tussen 

de wand en de gewelven vaak ver te zoeken is. De meeste kapitelen in de Marti

nikerk ruising dragen een romaans bladkapiteel (afbeelding 44). Uit de vroeg-

gotische knoppenkapitelen in de kruising (afbeelding 45) blijkt echter dat de 

Martinikerk tijdens de bouw enige invloed uit Noord-Frankrijk onderging, 

vermoedelijk via Aduard II, waarvan de bouwmeester Frankrijk heeft bezocht. 

Dit lijkt erop te wijzen dat de bouw van de Martinikerk voor een groot deel 

gelijk opging met Aduard II. 

Het type bundelpijler van Aduard II en de Martinikerk blijven tot het vas

te vormenrepertoire van de Groningse romano-gotiek behoren. Het vond later 

bijvoorbeeld toepassing in de parochiekerken te Stedum (gedateerd derde 

kwart dertiende eeuw), Zuidbroek (laatste kwart dertiende eeuw) (afbeelding 

46), Noordbroek (eerste kwart veertiende eeuw) en Zeerijp (eerste helft veer

tiende eeuw). 



De voorkeur in Aduard II en latere romano-gotische kerken voor bundel-

pijlers boven rondpijlers hing mogelijk samen met het gebruik van baksteen. 

In baksteen laten profielen zich op betrekkelijk eenvoudige wijze vervaardigen. 

Met een mal kunnen ze zonder veel moeite worden aangebracht in de zachte 

klei. Ronde zuilen leveren in baksteen meer problemen op. Rechthoekige bak

stenen staan slechts een benadering toe van de cirkelvorm. Een zuiver ronde 

vorm kon de middeleeuwse bouwmeesters slechts bereiken door alle bakstenen 

die de cirkel vormen voor het bakken in model te brengen. Naderhand moe

ten alle elementen uit deze cirkel als een puzzel in elkaar worden gepast. In de 

noordelijke Nederlanden bleven ronde zuilen van natuursteen daarom tot aan 

het einde van de Middeleeuwen in zwang. Deze specifieke mogelijkheden en be

perkingen maken de voorkeur van de bouwmeesters van Aduard II enigszins 

begrijpelijk. 

De wandopbouw 

De bundelpijlers vormden in het middenschip van Aduard II een verticale, in 

essentie gotische draagstructuur. Hetzelfde gold voor de samengestelde wand-

pijlers in de zijbeuken. Hier echter contrasteerden de sterk verticale elementen 

met de in wezen romaanse wand ertussen, die zich vermoedelijk net zoals in 

andere romano-gotische kerken, voordeed als een inert, horizontaal geleed 

vlak. Slanke wandzuilen of lisenen, met elkaar verbonden door rondboogfrie

zen, geleden vermoedelijk de onderzone. In de bovenzone bevonden zich de 

vensters of venstergroepen. 

Een tweededige opbouw vertoonde vermoedelijk ook de halfronde koor

muur tussen de altaarruimte en de omgang van het koor. Ook hier laat zich 

CM een met lisenen en rondboogfriezen versierde onderzone vermoeden. Daarop 

stond een arcade op dubbele zuilen. Zo deed de halfronde koormuur van Adu

ard II zich voor als een opengewerkte apsis vergelijkbaar met die van de kerk 

van de dochterabdij Ihlow en de verdwenen apsis van de romano-gotische 

Martinikerk in Groningen. Deze laatste apsis staat voorgesteld op een laat-der-

tiende-eeuws zegel, op basis waarvan C.H. Peters een reconstructie vervaar

digde (afbeelding 48)100. Vanwege het zwkke schoorstelsel van de omgang en de 

straalkapellen moet deze 'inwendige apsis' een belangrijke constructieve rol 

hebben vervuld. Hierop wijst ook de zware fundering. 

Het contrast tussen de sterk geaccentueerde verticalen van de gotische draag

structuur en de horizontalen van de romaanse muur kenmerkt de romano-go

tische bouwkunst in de regio. De koormuur naar het voorbeeld van Heister

bach stelde de bouwmeester van Aduard II in staat de koorpartij en de om

gang naast verticaal ook horizontaal te geleden. Het koor vormde aldus een 

esthetisch eenheid met de wanden van de zijbeuken. 

In de romano-gotiek komt het triforium of het schijntriforium zelden 

voor. Doorgaans bevindt zich tussen de arcade en de lichtbeuk van het midden

schip een hoog, ongeleed muurvlak, zoals in L0gumkloster. De driedelige wand

opbouw met triforium of schijntriforium behoorde wel tot het standaardreper

toire van de Noord-Franse gotiek. In de gotische abdijkerk van Longpont bij

voorbeeld bezitten de bewaard gebleven westtraveeën een driedelige wandop

bouw met een schijntriforium. In navolging van Longpont of Royaumont kan 

Aduard II in het middenschip een vergelijkbare wandopbouw gekend hebben. 

Het schijntriforium in de oosttravee van de eenbeukige, romano-gotische kerk 

van de benedictinessenabdij Ten Boer, die kort na het midden van de dertiende 

eeuw op geringe afstand van Aduard verrees, vormt hiervoor een aanwijzing 



(afbeelding 121)10!. Het schijntriforium bestaat uit een reeks van rondboog

nissen in een verdiept, horizontaal veld. Enkele zuilen dragen nog een kapiteel 

dat terug lijkt te gaan op Noord-Franse bladkapitelen met knopachtige uit

einden. 

Een Oost-Groningse navolging: Termunten 

Het bouwbedrijf van Aduard II drukte ongetwijfeld zwaar zijn stempel op de 

verdere ontwikkeling van de romano-gotiek. De werklieden en deskundigen 

die op huurbasis aan de bouw verbonden waren, zwermden uit over de wijde 

omgeving. Uit de dertiende eeuw zijn plattegronden en delen van het opgaan

de werk van enkele driebeukige kerken overgeleverd die nauwe verwantschap 

vertonen met Aduard II. Het verdwenen schip van de parochiekerk van Ter

munten uit de tweede helft van de dertiende eeuw vertoonde zulke frappante 

overeenkomsten met de kerk van Aduard II dat de betrokkenheid van de bouw-

ploeg van Aduard vrijwel zeker is (afbeelding 51)102. Mogelijk vervulde het na

bijgelegen klooster Menterwold een bemiddelende rol bij het aantrekken van 

de bouwvakkers uit Aduard. Menterwold, dat oorspronkelijk de regel van Be-

nedictus gehoorzaamde, trad in 1259 toe tot de orde van de cisterciënzers. 

Van het driebeukige schip van de parochiekerk van Termunten hadden de 

drie pijlerparen dezelfde vorm als in Aduard II. De verhoudingen van de mid-

denbeuk en de langgerekte vakken in de zijbeuken kwamen eveneens overeen. 

Het romaanse dwarspand van baksteen, dat eerder in de dertiende eeuw was 

verrezen, bleef gedeeltelijk gehandhaafd als onderdeel van de zijbeuken. In de 

vroegere kruising verrezen vier nieuwe pijlers. Als enige onderdeel van het 

transept resteren nog de vieringspijlers, die zijn opgenomen in het muurwerk 

van de huidige westtravee. Tussen de eerste en tweede travee vanuit het westen 

articuleerden samengestelde wandpijlers met driehoekige doorsnede de binnen

kant van de zijmuur. Platte wandpijlers vervulden dezelfde taak in de derde 

travee. In Aduard II kwamen wandpijlers van hetzelfde type voor. Deze inwen

dige verstevigingen correspondeerden met zware lisenen aan de buitenzijde, 

die het schip van Aduard II ontbeerde. Tegen de westelijke hoeken van het 

schip stonden deze steunbeertjes haaks op elkaar, zoals aan de oostzijde van het 

koor nog steeds het geval is. Om het koor van het parochiekerkje in Ter

munten bevond zich, evenals in Aduard II, een druppelstraatje van veldkeien103. 
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51. Opgravingen van de 

parochiekerk in Termunten 

naar Van Giffen: plattegrond 

van de dertiende-eeuwse 

kerk. De romaanse delen 
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romano-gotische bouwfasen, 

waaronder het verdwenen 

schip, in uiteenlopende 

arceringen. 

Een Friese navolging: Bergum 

De driebeukige opzet van Aduard II vond behalve in Groningen ook navol

ging in Friesland. Een voorbeeld daarvan biedt het driebeukige schip van de 
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52. De voormalige klooster
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53. De kloosterkerk te 

Bergum inwendig naar het 

oosten. 

kloosterkerk van de augustijnen te Bergum in Friesland (afbeelding 52-53)104. 

In de Middeleeuwen borg de kerk van Bergum naast de kloostergemeenschap 

een parochie en een seend (een reizende bisschoppelijke rechtbank) onder zijn 

dak. Van de romano-gotische bouwfase uit de tweede helft van de dertiende 

eeuw resteren het middenschip en het koor. De transeptarmen zijn een veer-

tiende-eeuwse toevoeging. Een verbouwing in de vijftiende eeuw beroofde het 

schip van zijn zijbeuken. In de twintigste eeuw zijn deze bij wijze van restaura

tie tegelijk met het merendeel van de gewelven gereconstrueerd105. In de der

tiende eeuw bestond de kerk derhalve uit een vijf traveeën lang schip en een 

eenbeukig koor van één rechthoekige travee en een ronde, vijfassige sluiting. 

Evenals in Aduard II en Termunten zijn de gewelfvakken aanmerkelijk 

langer dan de halve breedte en gaan deze vergezeld van smalle en langgerekte 

gewelven in de zijbeuken. De doorsnede van de pijlers in het schip laten zich 

net als in Aduard II inschrijven in een overhoeks vierkant. De vele navol

gingen van Aduard II in Groningen duiden er echter op dat de pijlers in Gro

ningen een profiel vertoonden van rechte hoeken afgewisseld met ronde colo-

netten. In de kerk van Bergum overheersen de rechte profielen. 

Als in veel dertiende-eeuwse kerken in Friesland is het exterieur van de 

kerk overwegend romaans. Met romano-gotische decoraties sprong de bouw

meester in Friesland wat terughoudender om dan in Groningen inmiddels ge-

54. Het koor van de 

kloosterkerk te Bergum. 



bruikelijk was. Vergeleken met de parochiekerk in Termunten oogt de kloos

terkerk in Bergum bepaald sober. De middenbeuk vertoont onder het goot

profiel een decoratieschema bestaande uit een boogfries en lisenen. De lisenen 

tegen de koorsluiting gaan op van het maaiveld en reiken tot aan de dakvoet. 

Tussen de lisenen loopt boven in de gevel een eenvoudig fries. De Friese bouw

meesters pasten de romano-gotische decoraties over het algemeen slechts aar

zelend toe en streefden niet de uitbundigheid en verfijning na die de Gro

ningse voorbeelden vaak kenmerkt. Alleen in geval van gewelfbouw volgden zij 

het romano-gotische voorbeeld doorgaans op de voet. In Friesland bestond 

tot ver in de dertiende eeuw blijkbaar geen bouw waarvan veel invloed uit

ging. Voor expertise inzake de gewelfbouw steunden de Friezen blijkbaar op 

Groningse bouwmeesters. 

Rond 1300 begonnen de predikheren in Leeuwarden aan de bouw van een 

tweebeukige kloosterkerk met een overeenkomstige maatvoering en soortgelijke 

bundelpijlers. Na een planwijziging kreeg deze kerk echter ronde pijlers en een 

gotisch voorkomen106. 

De schittering van de wand 

Aduard I en Aduard II markeren de snelle ontwikkeling die zich in de eerste 

helft van de dertiende eeuw binnen de Groningse romano-gotiek voltrok. De 

vroege kerken in deze bouwtrant kenmerken zich door eenvoudige gevels met 

romaanse motieven. Binnen zijn de muren en de gewelfvakken overeenkomstig 

de romaanse gewoonte wit gesausd en beschilderd. In sommige gevallen zijn 

delen van de oorspronkelijke beschilderingen bewaard gebleven107. Hoogst

waarschijnlijk was ook Aduard I van binnen aangestreken en op deze wijze 

beschilderd. Een wat later voorbeeld van een bepleisterd en beschilderd gewelf, 97 

biedt de noordelijke transeptarm van de Martinikerk in Groningen, die uit 

omstreeks het midden van de dertiende eeuw stamt108. Vanaf het midden van 

de dertiende eeuw maakte de witte en beschilderde bepleistering plaats voor 

schoon metselwerk in sierverband dan wel voor rode bepleistering met ge

schilderd metselwerk. Beide technieken ressorteerden in hetzelfde oogstrelende 

effect109. Deze siertrant kan heel goed in Ihlow of Aduard II zijn ontwikkeld 

als alternatief voor wit gesausde wanden. Anders dan de parochianen mochten 

deze monniken hun wanden namelijk niet decoreren met figuratieve schilde

ringen. Voor hen bood het sierverband daarom een geoorloofd alternatief 

hun wanden te verfraaien. 

In Groningen bestaat er een groot aantal eenbeukige kerken die de bouw

trant van Aduard II lijken te volgen. Voorbeelden uit deze groep zijn de reeds 

eerder genoemde kerken in Zuidbroek, Noordbroek en Zeerijp, eenbeukige 

kruiskerken die gedateerd worden in het laatste kwart van de dertiende eeuw 

en de eerste helft van de veertiende eeuw. Typologische gezien betreft het hier 

waarschijnlijk navolgingen van de abdijkerk van het cisterciënzerklooster Ma

rienfeld (Westfalen), die hierboven reeds ter sprake kwam. De verwantschap 

van deze kruiskerken met Aduard II blijkt bijvoorbeeld uit de toepassing van 

overeenkomstige bundelpijlers tegen de wand. De wandpijlers aan de binnen

zijde corresponderen met lichte steunberen aan de buitenzijde, die vergelijkbaar 

zijn met de verzwaringen die de straalkapellen van Aduard II schraagden. 

Een uitstekende demonstratie van de decoratieve mogelijkheden van bak

steen in de romano-gotiek biedt de kerk van Zeerijp (afbeelding 55). De acht-

delige, koepelvormige kruisribgewelven in het schip overspannen een recht

hoek met overeenkomstige verhoudingen als de gewelfvakken in het midden-
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schip van Aduard II. De schalen van de gewelven zijn beschilderd met het pa

troon van een rijk sierverband. Colonnetten die elk een rib of een boog van 

het gewelf opvangen vormen tezamen een indrukwekkende wandpijler. De drie

hoekige doorsnede herinnert aan de wandpijlers in Aduard II. Geïnspireerd 

op de Franse gotiek zijn de rijk geprofileerde vensters in Zeerijp ver naar 

beneden doorgetrokken, maar de horizontale tweedeling van de wanden tussen 

de wandpijlers bleef onverkort gehandhaafd. Een doorlopende lijst langs de 

onderzijde van de afzaten van de vensters scheidt de twee horizontale lagen. 

Het in wezen romaanse decoratieschema van de onderzone bestaat uit een sa

menstel van lisenen met daartussen telkens twee rondboogjes. Een zelfde opzet 

vertoonden vermoedelijk de zijbeuken van Aduard II. De complexe en rijke 

patronen brengen het interieur tot leven en verlenen het een bijna tapijtachtig 

karakter. Tot het uiterste worden de specifieke mogelijkheden van de baksteen, 

zoals het vormen van profielstenen en het samenstellen van sierpatronen, hier 

uitgebuit dan wel met beschilderingen gesuggereerd. Zeerijp representeert een 

van de jongste kerken van de romano-gotiek. De gotiek die daar in deze regio 

aan het einde van de vijftiende eeuw op volgde, ging veel minder uitbundig 

met de baksteen om. 

De parochiekerken in Oost-Friesland uit die tijd, zoals die in Eilsum, Cam

pen, Westeraccum en Loquard vertonen in tegenstelling tot die in Friesland, 

beïnvloed als ze zijn door de kloosterkerk van Ihlow, overeenkomstige roma-

no-gotische kenmerken. In de detaillering en in de decoraties zijn de romano

gotische kerken in Groningen en Oost-Friesland nauw verwant, net zoals de 

abdijkerken Aduard II en van Ihlow grote gelijkenis vertoonden. 



2.4. Het kloostercomplex 

De opzet 

De cisterciënzers ontwikkelden niet alleen specifieke typen kerkgebouwen, ook 

de traditionele opzet van het klooster werkten zij op een voor hen karakte

ristieke wijze nader uit. De cisterciënzers schreven de opzet van het klooster 

net zomin voor als de aanleg van de kerk. Hun specifieke aanleg verspreidde 

zich vermoedelijk via een netwerk van deskundigen dat bouwende abten bij

stond. Ook de gebouwen van Aduard beantwoordden aan het gangbare sche

ma (afbeelding 31). 

Van het klooster van Aduard zijn niet veel sporen aangetroffen110. De mees

te resten komen in ouderdom overeen met Aduard II. Het klooster dat ooit 

aan Aduard I grensde moet ongeveer tegelijkertijd met deze kerk zijn vervangen. 

Een kruisgang omgaf de nagenoeg vierkante kloosterhof. Aan de zuidzijde 

van de kerk grensde de noordelijke kruisgang. Abt Wolterus II (1494-1500) en 

abt Godefridus (1549-1561) hebben de kruisgang van nieuwe glazen en ge

sneden profielstenen voorzien, zo vermeldt de kroniek111. De opgegraven fun

damenten wekken de indruk dat de opknapbeurt van de kruisgang meer heeft 

ingehouden dan de kroniek vermeldt. De geprononceerd uitstekende steunbe

ren van de kruisgang waren in de dertiende eeuw hoogst ongebruikelijk. Op 

zijn vroegst stammen deze uit de veertiende, maar veel waarschijnlijker uit de 

zestiende eeuw. Denkelijk hielden de opknapbeurten in die tijd meer in dan 

de kroniek ons meldt. 

Van de westelijke vleugel, waarin zich de voorraadkamers en de slaapver

trekken van de lekenbroeders bevonden, legden de onderzoekers enkel de fun

damenten van de kruisgang bloot. Evenwijdig aan de kruisgang moet de con- 99 

versengang hebben gelopen. Deze gang moest voorkomen dat de lekenbroeders 

van de kruisgang gebruik maakten. Vanwege de ligging van de westvleugel kan 

deze conversengang niet rechtstreeks met het schip van de kerk in verbinding 

hebben gestaan. 

De oostvleugel sloot aan op de zuidelijke transeptarm van de kerk. Van de 

sacristie en de kapittelzaal in het noordelijke gedeelte zijn de omtrekken bloot

gelegd. Als sacristie fungeerde een betrekkelijk ruime, driebeukige zaal met in 

totaal vier kruisvormige pijlers. De sporen van de kruisvormige pijlers ten 

zuiden daarvan markeren de plaats van de kapittelzaal. Evenals de sacristie be

trof dit een ongeveer vierkante, driebeukige zaal met vier steunpunten. Aan de 

oostzijde van de kapittelzaal sloot een zwaar gefundeerde, ongeveer vierkante 

annex aan, waarin vermoedelijk een altaar stond. Wellicht gaat het hier om de 

dodenkapel waarvan de kroniek de ingezegening onder abt Fredericus (1329-

1350) vermeldt112. De sacristie van de oostvleugel kan pas tot stand zijn ge

komen na de afbraak van Aduard I, omdat deze ruimte op de plaats stond van 

de zuidelijke transeptarm. Wellicht vond de herbouw van de oostvleugel onge

veer tegelijk met die van de kerk plaats. Met zijn kruisvormige pijlers oogde de 

vleugel vermoedelijk wat behoudender en minder oogstrelend dan de nieuwe 

kerk. De kruisvormige pijlers vormden in de baksteenarchitectuur in het noor

den vermoedelijk geen uitzondering. Hierop wijzen een groot aantal wand-

pijlers in de omgeving, die zoals eerder betoogt, als deels in de wand opge

nomen pijlers zijn te beschouwen. Wandpijlers met een halve kruisvorm zijn te 

vinden in de kerken van Den Andel (eerste helft dertiende eeuw), Godlinze 

(het tweede kwart van de dertiende eeuw), Sibbeburen (tweede of derde kwart 

van de dertiende eeuw) en van Eenrum (midden dertiende eeuw). In de roma-



no-gotische baksteenarchitectuur komen kruispijlers in Noord-Europees ver

band al vroeger voor. Een voorbeeld biedt het koor en het dwarspand van het 

omstreeks 1220 begonnen en in 1227 gewijde kerk van het benedictinessen-

klooster (later cisterciënzerinnen) Sonnenkamp te Neukloster bij Wismar. Deze 

bakstenen kerk komt stilistisch overeen met de vroege fase in de Groningse 

romano-gotiek. Met de Groningse bouwwerken heeft deze kerk de koepelach

tige kruisgewelven gemeen113. 

De voltooiing van de vernieuwde oostvleugel vond eerst later plaats. De 

kroniek deelt immers mee dat abt Eggardus (1268-1287) in 1268 een dormito-

rium liet bouwen voor de monniken114. Deze slaapzaal moet zich traditiege

trouw op de verdieping van de oostvleugel hebben bevonden. Uit de medede

ling dat abt Rodolphus (1423-1449) de daken van de slaapzaal en de biblio

theek met pannen belegde, valt op te maken dat de bibliotheek zich nabij de 

slaapvertrekken bevond115. 

Van de zuidvleugel gaven twee kleine fragmenten van de fundering de posi

tie aan van de eetzaal van de monniken. Deze zeer ruime, langgerekte zaal was 

haaks op de zuidelijke kruisgang in de middenas van de zuidvleugel gesitu

eerd. Doorgaans grensde het bronhuis aan de zuidelijke kruisgang recht tegen

over de eetzaal van de monniken. Deze konden dan zonder daarvoor een om

weg te hoeven maken voor het betreden van de eetzaal hun handen reinigen. 

In Aduard bevond het bronhuis zich echter midden op de kloosterhof. Een 

trapje aan de noordoostzijde bracht het water binnen handbereik van de mon

niken. Een ondergronds kanaal van baksteen voedde de bron met water dat 

van de daken stroomde. Om hun handen te reinigen moesten de monniken in 

Aduard dus aanvankelijk een wandeling door de open lucht maken. Vermoe-

100 delijk vanwege dit ongerief liet Abt Eggardus (1268-1287) een koperen was-

bekken gieten dat hij bij de ingang van het refectorium plaatste. Op het was-

bekken stond met Latijnse letters een tekst gegrift, die de gebruiker opriep eer

der de onreinheden van zijn ziel te wassen dan die van zijn handen116. 

Abt Henricus I (1292-1301) bouwde in 1297 een groot ziekenhuis met een 

kapel en een altaar. Een van de muren sierde hij op met een vers waarin hij het 

bouwwerk opdroeg aan Christus, de Maagd Maria, Bernardus en Benedictus117. 

De letters waren waarschijnlijk vervaardigd uit geglazuurde reliëftegels. De 

teruggevonden tegel met de letter G maakte mogelijk deel uit van deze tekst. 

Ten zuiden van de vroegere westvleugel, het conversenkwartier, stond een 

pand dat ouder moet zijn geweest dan de rest van de opgegraven kloosterge-

bouwen. Onder dit gebouw stroomde een waterkanaaltje, mogelijk naar het 

daar gesitueerde washuis. Tegen de vleugel werd aan het begin van de veertiende 

eeuw de ziekenzaal van de conversen aangebouwd, die tegenwoordig als kerk 

van de Hervormde gemeente dienst doet118. Van de kloostervertrekken noemt 

de kroniek van Aduard verder de keukens voor de abt en de monniken en het 

vertrek van de barbier, waarvan de wanden beschilderingen droegen. 

2.5. Bedrijfs- en bijgebouwen 

Het kloosterterrein van Aduard lag verschanst achter een gracht en een muur 

met poorten. Van de bedrijfs- en bijgebouwen op het ruime terrein kwamen 

er enkele aan het licht. Daaronder was een driebeukig gebouw uit de tijd van 

Aduard I, waarvan de pijlers net als die van de kerk een vierkante doorsnede 

hadden. Daarnaast stuitten de spaden op delen van ondergrondse waterkana

len, opgemetseld uit baksteen. Een daarvan moet zijn aangelegd door abt Ro-



dolphus (1423-1449)119. Van de een-, twee- en driebeukige bedrijfsgebouwen 

viel de bestemming niet meer af te leiden. De kroniekschrijver noemt er enkele. 

Abt Eggardus (1268-1287) voltooide een abtswoning120. Onder abt Fredericus 

(1329-1350) verrees bij de poort een kapel voor vrouwen en armen121. Abt 

Henricus II (1449-1485) liet twee visvijvers graven122. In de late Middeleeuwen 

schuwden abten luxe niet langer, getuige de siervijver waarmee Arnoldus Lanth 

(1561-1576) de abtshof verfraaide123. De lusthof van de abt lag vermoedelijk op 

het door een aparte gracht geïsoleerde terrein ten zuidoosten van het klooster

complex. Hier bevond zich vermoedelijk het in de kroniek genoemde prieel 

met doolhof. Verder noemt de kroniek een schoolgebouw, een bakkerij, een 

smederij, een schoenmakerij, een kleermakerij, een molen, stallen, schuren voor 

hooi, graanschuren, poorten en een toren. 

De ziekenzaal 

Van alle gebouwen van Aduard is er nog één intact. Vanwege de hoge kosten 

verzette abt Eylardus (1305-1329) zich heftig tegen de bouw van een ziekenzaal 

voor de conversen (afbeelding 53-55). Een groot deel van de monniken wilde 

deze blijkbaar graag zo snel mogelijk laten optrekken. Tijdens het bezoek van 

de abt aan het Generale Kapittel lieten de kloosterlingen de beoogde ziekenzaal 

in zes weken verrijzen. Na zijn terugkeer werd de abt voor een voldongen feit 

gesteld en vond weldra de wijding van het altaar plaats124. Deze geschiedenis 

vertoont nauwe overeenkomst met een soortgelijk verhaal over Bernard van 

Clairvaux. Diens levensbeschrijving wil dat de monniken tijdens de afwezig

heid van Bernard begonnen aan de bouw van een duurzaam en omvangrijke 

kerk en een bijbehorend klooster. De toevloed van gelovigen noodzaakte tot 

deze voortvarendheid, maar Bernard had daar, volhardend in de eenvoud van 

het begin, niets van willen weten125. Beide anekdotes benadrukken dat de abten 

zich uiterst terughoudend betoonden inzake nieuwbouw en dat zij daar slechts 

met moeite toe lieten overhalen. In de levensbeschrijving van Bernard diende 

de passage om diens hang naar ascese te onderstrepen. Mogelijk wilde de kro

niekschrijver benadrukken dat Eylardus naar een zelfde afkeer van bouwweelde 

neigde. Van een ascetische levenshouding getuigt de uiterst rijke uitvoering 

van de ziekenzaal echter niet. Misschien leidde juist de zorg daarover tot de 

topos in de kloosterkroniek. De bouwtijd van zes weken, die de kroniek ver-
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meldt, lijkt voor dit ruime en weelderige bouwwerk wel heel erg kort126. De 

bouwmaterialen moeten, wanneer deze mededeling juist is, voor het grijpen 

hebben gelegen. 

Het bakstenen gebouw omvat negen traveeën en meet 39 bij 11,5 meter. 

Oorspronkelijk stond het hospitaal in verbinding met een oudere uitbouw 

van de westvleugel uit het begin van de dertiende eeuw. Hiervan getuigen een 

dichtgemetselde, hoge spitsbogige doorgang en de indruk van een dak in de 

vierde en vijfde vensteras vanuit het westen van de noordgevel. De bij de res

tauratie in 1927 weggemoffelde indrukken van daken betroffen sporen van 

jongere aanbouwen. De plaats van de zaal in het verlengde van de conversen-

vleugel maakt het onaannemelijk dat het bouwwerk ooit als ziekenhuis voor de 

monniken dienst deed, zoals vroeger werd aangenomen. 

Naast de ziekenzaal van Aduard zijn ook die van de cisterciënzer abdijen 

Ourscamp, Fossanova en Fountains Abbay overgeleverd127. Cisterciënzer zie

kenzalen telden doorgaans drie beuken. In de zijbeuken stonden de bedden en 

de middenbeuk diende voor het verkeer. Vanwege de aanwezigheid van één of 

meer altaren had het bouwwerk een representatief karakter. Meestal stond het 

hospitaal wat afzijdig. Een driedeling kende ook de zaal in Aduard, zij het dat 

deze zich niet uitte in driebeukigheid. De oorspronkelijke tegelvloer laat zien 

dat de eenbeukige zaal in de lengterichting evengoed in drie stroken van onge

veer gelijke breedte was verdeeld. De teruggevonden delen van de vloer bevin

den zich sinds de restauratie helaas niet meer op dezelfde plaats, zodat de oor

spronkelijke driedeling ter plekke niet meer valt te aanschouwen. De twee 

buitenste stroken die oorspronkelijk langs de zijgevels liepen markeerden de 

plaats waar de bedden stonden. Deze stroken kenmerken zich door een patroon 

van rechthoekige plavuizen in keperverband. Het overhoeks vierkant met de 

vier cirkels bevond zich oorspronkelijk precies in het midden van de zieken

zaal. Elk van de cirkels bevat geel, donkerblauwe en bruin geglazuurde relief-

tegels met rankmotieven, zoals de cisterciënzers die in grote delen van Europa 



vervaardigden128. Het grootse motief in de vorm van een herkruist Lotharings 

kruis, dat oorspronkelijk in de middenstrook van de derde travee vanaf de 

oostgevel was gesitueerd, markeerde wellicht de plaats van het in de kroniek 

genoemde altaar. Behalve hooggeplaatste vensters voor de inval van daglicht, 

bezaten ziekenzalen van de cisterciënzers doorgaans lager geplaatste vensters 

voor de luchtcirculatie. Zo ook de ziekenzaal van Aduard: de standaard ven

sterassen hebben elk twee kleine spitsboogvensters onder in de gevel en een 

hoog spitsboogvenster daarboven. 

De opbouw van de binnenwanden in twee horizontale lagen kenschetst de 

romano-gotiek. In de bovenzone wisselen spitsboognissen met siermetselwerk 

de spitsboogvensters af. De ronde nissen tussen de spitsbogen zijn versierd 

met geglazuurde tegels in reliëf. Aan de buitenzijde trotseren oppervlakkige li

senen de horizontale tweedeling van de gevel. Aan de bovenzijde worden deze 

zoals in romaanse kerken met elkaar verbonden door een rondboogfries. An

ders dan in het romaans gebruikelijk is, lopen de lisenen hier over het rond

boogfries heen. 

2.6. Aduard II en de overdaad 

Aduard II paste met zijn 'koninklijke' koor en rijke architectuur in de ontwik

keling die de cisterciënzer architectuur vanaf de eerste helft van de dertiende 

eeuw doormaakte. Typologisch bestond er binnen de bouwkunst van de cister

ciënzers nauwelijks eenheid meer, al bleef de Bernardijnse opzet, dat bewijst 

ook het voorbeeld van Aduard I, actueel. Aduard II borduurde voort op de 

kerken van de cisterciënzer abdijen Longpont en Royaumont. Bij de wijding 

van de eerstgenoemde kerk verleende de jonge koning de abdij een gunst met 103 

zijn aanwezigheid, bij de laatstgenoemde kerk trad hij op als stichter en bouw

heer. In beide gevallen bezat de architectuur in weerwil van de soberheid van 

de uitvoering koninklijke allure. In een aantal opzichten overtrof Aduard II 

Longpont en Royaumont zelfs in bouwweelde. Zo buitte de bouwmeester in 

Aduard de decoratieve mogelijkheden van de baksteen uit. De wanden in de 

Franse kloosters waren daarbij vergeleken veel kaler. Progressief was de bouw

kunst in Groningen ook, want Aduard II behoorde tot de eerste kerken waar 

consequent in de hele kerk bundelpijlers toepassing vonden. Getuige de lof

prijzingen van Emmius was in Aduard II niets nagelaten om indruk te maken. 

De kerk imponeerde door de dramatische contrasten tussen de horizontalen 

en verticalen, die mogelijk enigszins werden verzacht door de tapijtachtige 

kwaliteiten van het metselwerk. De rijke, romano-gotische vormenschat met 

zijn kraalprofielen, siermetselwerk, friezen, spaarnissen en apart gemodelleerde 

en geglazuurde elementen, zoals die voorkomen in de latere ziekenzaal van de 

conversen129, verleenden de wanden ongetwijfeld een zeer rijk voorkomen. 

Voor de dorpskerken in de wijde omgeving vormde de Groningse abdijkerk 

nog decennia lang een bron van inspiratie. 

In hun handboek over de Franse gotiek betogen Kimpel en Suckale dat de 

gotische architectuur van de hervormingsorden weliswaar zeer rijk kon zijn, 

maar dat in de uitvoering zeer bewust de algemeen erkende hiërarchie in acht 

werd genomen130. De cisterciënzers, die hun enorme kapitalen graag in de 

bouw van duurzame bouwwerken staken, pasten, zelfs als zij een kathedraal 

naar de kroon staken, welbewust uiterst subtiele vereenvoudigingen toe. Zij 

bouwden niet rijker dan de instellingen die in de kerkelijke rangorde boven 

hen stonden. Dit om te voorkomen dat hun architectuur als aanmatigend er-
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varen zou worden. In het geval van Aduard II valt niet meer na te gaan of deze 

terughoudendheid eveneens in acht genomen is. Hoewel deze kloosterkerk een 

kleine twintig meter korter was dan de beide Franse voorbeelden, kende ze in 

de wijde omgeving haar gelijke niet. Ook de Franse snit liet zich met geen en

kel ander bouwwerk in de wijde omgeving vergelijken. 

Strikt genomen legde geen enkele regel de abten ook maar een strobreed in 

de weg hun kerken met architectonische middelen te verfraaien. Ambitieuze 

bouwprojecten als die in Royaumont en Aduard II konden echter niet in 

ieders ogen goedkeuring vinden. De frictie met de oorspronkelijke bedoe

lingen moet door tijdgenoten binnen en buiten de orde in het begin van de 

dertiende eeuw scherp en onaangenaam voelbaar zijn geweest131. 

Wat betreft de inrichting van de kerken deed zich dezelfde tendens voor. 

Voor andere versieringen dan strikt architectonische gold een verbod. De met

selaars compenseerden dit door de versierkunst met de gebakken steen naar 

een hoogtepunt te voeren. Indachtig de regels moet de inventaris van de kerk 

aanvankelijk wel heel sober zijn geweest. De regels sloten figuratief beeldhouw

werk vermoedelijk van begin af aan uit. Zoals gezegd mochten alleen kruisen, 

waarvan de regel voorschreef dat ze van hout moesten zijn, beschilderd 

worden132. De kroniek vermeldt inderdaad een door Eggardus (1268-1287) 

geplaatst kruis, dat in het koor van de conversen stond opgesteld133. In de 

loop van de Middeleeuwen verloren de strenge regels hun gezag. In weerwil 

van het verbod op het versieren van altaren uit 1134 beschikten de monniken 

van Aduard over een altaarstuk met het Laatste Avondmaal, geschilderd door 

Jan van Scorel. Daarnaast bezat de abdij tal van andere schilderijen en een keur 

3. HET ROMANO-GOTISCHE ARCHITECTUURLANDSCHAP 

3.1. Tradities en experiment 

De architectonische ontwikkelingen in de 'noordelijke baksteengroep' speelden 

zich voornamelijk af binnen de sociale en culturele context van de kustgebieden, 

waar natuursteen van verre moest komen. Intensieve handelscontacten en cultu

rele uitwisseling, werkten hier een een sociale en culturele samenhang in de 

hand. De vele cisterciënzer kloosters in dit gebied hadden een belangrijk aan

deel in de verspreiding van de baksteentechniek en ontwikkelden een speci

fieke bouwtrant die in alle opzichten inspeelde op de mogelijkheden en beper

kingen van baksteen. 

De onderlinge verwantschap tussen de bakstenen abdijkerken duidt op ge

regelde contacten tussen de cisterciënzer bouwmeesters in dit gebied. Ten min

ste moeten de bouwmeesters van Lehnin, Aduard I, Varfruberga, Logumkloster, 

Ihlow, Aduard II en Oliva eikaars verrichtingen hebben gadegeslagen. Binnen 

het uitgestrekte gebied van de baksteen beschikten de bouwmeesters van de 

cisterciënzers over een min of meer afzonderlijk netwerk van technische en ar

chitectonische expertise, toegespitst op dit bouwmateriaal. Via dit netwerk ver

breidden nieuwe vindingen en oplossingen zich buitengewoon snel. 

Dit Noord-Europese netwerk van cisterciënzer bouwkundigen functioneer

de niet in een besloten, in zichzelf gekeerde wereld. De aan de abdijen ver

bonden bouwmeesters stonden wel degelijk open voor ontwikkelingen elders 

in Europa. Binnen hun beproefde decoratieschema's en met de romaanse con-



structie als uitgangspunt pasten de bouwmeesters nieuwe, gotische vormen toe, 

meestal naar het voorbeeld van Noord-Franse cisterciënzer kerken. Het voor

naamste uitgangspunt, de dragende muur zonder steunberen, bleef daarbij 

onverkort gehandhaafd. 

Alles wijst er op dat de cisterciënzers in de huidige provincie Groningen 

een belangrijke rol vervulden bij het in zwang raken van de baksteen. Aduard I 

was de oudste bakstenen kerk in dit gebied waarvan het bouwjaar globaal blijkt 

uit schriftelijke bronnen. Als bouwheer merkt de kloosterkroniek namelijk abt 

Albertus (1205-1216) aan. Wellicht dat de cisterciënzers de baksteen bij wijze 

van experiment al eerder toepasten in gebouwen van ondergeschikt belang. Als 

dergelijke experimenten hebben plaatsgevonden moeten deze toch als voor

bereiding worden gezien op de bouw van de abdijkerk. 

Aduard I, waarvan het grondplan voortborduurde op bekende kerktypen 

van de cisterciënzers, vertegenwoordigde de vroegste fase in de ontwikkeling 

van de romano-gotische baksteenarchitectuur in onze streken. Deze kerk had 

vierkante dragers zonder alternering. Stilistisch verwante parochiekerken in de 

omgeving met overeenkomstige wandpijlers uit dezelfde tijd suggereren over

welving. Daar een gotisch schoorstelsel ontbrak moet daarbij gedacht worden 

aan koepelvormige kruisribgewelven. Dit vanwege de geringe spatkrachten die 

deze gewelven veroorzaken. Deze overspanden in de middenbeuk nagenoeg 

vierkante gewelfvakken van telkens twee traveeën. De uitvoering van de kerk 

zal, zoals in de lokale, romaanse bouwkunst gebruikelijk, tamelijk sober zijn ge

weest. Het in het Rijnland en het noorden van de Nederlanden gebruikelijke 

Lombardische decoratieschema met lisenen en rondboogfriezen zal het uit

gangspunt hebben gevormd. In het interieur overheerste wit pleisterwerk met 

beschilderingen. 105 

De opzet van Aduard II, gebouwd tussen 1240 en 1263, grijpt terug op de 

kerk van zowel de cisterciënzer abdij Heisterbach als van Royaumont. Aan het 

Noord-Franse Royaumont ontleende Aduard de kooraanleg en van het Rijn

landse Heisterbach de blinde koormuur en het westelijke pseudo-transept. Niet 

alleen in de opzet, maar ook in de bouwtrant combineerde de bouwmeester 

van Aduard romaanse en gotische elementen. De kerk van de koninklijke abdij 

in Noord-Frankrijk is een voorbeeld van de rayonante gotiek, terwijl de Rijn

landse abdijkerk zich als laat romaans laat karakteriseren. De bouw van Aduard II 

(1240-1263) luidde een nieuwe fase in waarin het contrast tussen het romaans 

en het gotisch het hoofdthema vormde. Het gotische skelet bestaat uit een 

samenhangend geheel van bundelpijlers en ribben en bogen ter ondersteuning 

van de koepelvormige kruisribgewelven. De samengestelde bundelpijler, die 

vrijstaan dan wel half zijn opgenomen in de wand, verlenen de ruimte door 

hun fijne profilering een sterk verticaal accent. Daarmee vormt de volgens de 

inheemse romaanse traditie in horizontale, vlakke zones behandelde wand een 

scherp contrast. Aan de buitenzijde ontbreekt het voor de Noord-Franse go

tiek kenmerkende schoorstelsel met zware steunberen en luchtbogen. Er werd 

aanvankelijk volstaan met oppervlakkige üsenen. Eerst vanaf de tweede helft 

van de dertiende eeuw staken deze soms wat geprononceerder uit en ontwik

kelden deze zich tot steunberen. Tegenwicht tegen de spatkrachten van de ge

welven bieden deze steunberen echter nauwelijks. 

De afkeer van de cisterciënzers tegen met figuratieve beschilderingen over

dekte wanden moet de drijfveer zijn geweest achter de siermetselpatronen die 

op de wanden werden geschilderd. In een aantal gebieden waar de cisterciën

zers natuursteen toepasten ontwikkelden zij een smaak voor het tonen van 



uiterst zorgvuldig behandeld steenhouwerswerk, die door zijn preciesie het 
oog streelde. In het landschap van de romano-gotische baksteenarchitectuur 
benutten zij de decoratieve mogelijkheden van de baksteen. Vanaf de tweede 
helft van de dertiende eeuw verlenen fijne profielen, geschilderde of gemetselde 
sierverbanden en reliëftegels de wand een bijna tapijtachtig karakter. Wit pleis
terwerk met schaarse versieringen bepaalde ten tijde van Aduard I vermoedelijk 
nog het beeld. In de periode die begon met de bouw van Aduard II benutten 
de bouwmeesters bij voorkeur de decoratieve mogelijkheden van de baksteen 
om de wand op te luisteren. 

De invloed van Aduard II op de lokale bouwkunst valt af te lezen van het 
schip van de parochiekerk in het Groningse Termunten en de augustijner 
kloosterkerk te Bergum. Deze navolgingen wijzen er op dat de bouwkundige 
kennis van de cisterciënzers zich vrij snel verspreidde buiten de eigen kring. 
Vermoedelijk ging de verspreiding van de baksteen en de daarmee samenhan
gende nieuwe vormen rechtstreeks uit van de bouwploeg van de abdij, waartoe 
vermoedelijk ook een groot aantal huurknechten behoorden. Wellicht leverden 
zij bouwploegen in de wijde omgeving deze nieuwe kennis. De bouwploegen 
van de cisterciënzers drukten ongetwijfeld zwaar hun stempel op de romano-
gotiek in Groningen, maar zij zetten niet als enige de toon. Vanaf de jaren 
dertig van de dertiende eeuw waagden ook de premonstratenzers en parochies 
zich aan de baksteenproductie. 
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aile middeleeuwse koepels in dit schema een 
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hebben gediend voor die in Westfalen. Deze 

laatste invloed wordt verklaard door historische 

banden tussen deze wee gebieden. Daarbij wordt 

gewezen op de overbrenging van een belangrijk 

reliek van de heilige Liborius van Le Mans naar 

Paderborn in 836. In 1204 zond het domka

pittel van Le Mans een delegatie naar Pader

born om na te gaan of Liborius daar nog vol

doende verering genoot. Vanaf dat moment 

hadden de twee bisdommen geregeld contact 

met elkaar. Voorts is gewezen op de historische 

band die voortvloeide uit het huwelijk tussen 

Hendrik de Leeuw (1129-1195; tot 1180 hertog 

van Saxen en Beieren) en een prinses uit het 

huis van Plantagenet. Zowel de verwantschap 

in vorm als de historische betrekkingen die de

ze genealogie van het koepelgewelf moeten on

dersteunen zijn dermate vaag, dat deze in dit 

betoog buiten beschouwing worden gelaten. 

Voor een uiteenzetting van deze stamboom: 

Schreiner, L.: 'Style Plantagenet. Entwicklung 

und Deutung 1180-1220 und die Rezeption in 

Westfalen', in: Stil und Ueberlieferung in der 

Kunst des Abendlandes, band 1, Berlin 1967, 

155. Verder Ozinga 1949, 49. 
44 Voor Oost-Friesland: Haiduck 1986 (Dor-

num, Pilsum, Campen, Eilsum, Engerhafe, 

Wiesens, Sande, Stapelmoor, Winschoten , 

Bunde, Remels). Voor het Duitse kustgebied 

langs de Oostzee bijvoorbeeld Baier ea 1990 

(Elmenhorst, Grevesmühlen, Kalkhorst, Klütz, 

Lübsee, Dreveskirche, Sonnenkamp te Neu-

kloster - eerst benedictinessen-, later cister-

ciënzerinnenklooster; van de koepelachtige 

kruisgewelven van de tussen omstreeks 1220 

en 1227 gebouwde oostpartij zal een voorbeeld

functie zijn uitgegaan, Parkentin, Neubukow, 

Rerik, Kavelstorf, Kessin, Petschow, Sanitz, 

Marlow. In Denemarken kregen niet alleen 

romano-gotische baksteenkerken koepelvormi

ge kruisribgewelven, ook bestaande romaanse 

kerken van natuursteen werden er soms mee 

voorzien. Enige volstrekt willekeurige voor

beelden: Moltke & Moller 1957, hefte 4, 1295 

ev (Mogeltonder kirke); 5 1369 ev (Emmerlev 

kirke); 7/8, 1523 ev (Norre-Logum kirke); 7/8, 

1584 ev (Rabsted kirke) & Johanssen & Smidt 

1981, 71-72 (Nykobing, Àbenrâ, Svendborg). 

Zie voor de kathedraal van Strängnäs in Söder-

manland: Bohrn ea 1964, I (text). De cisterci-

ëncerabdij Marienfeld in het zuiden van het 

bisdom Münster vormt niet het enige voor

beeld van de romano-gotische baksteenarchi

tectuur in deze contreien. Nauwe verwantschap 

met de romano-gotiek in Groningen vertoont 

de eenbeukige kerk van de cisterciënzerinnen 

in Borstel bij Osnabrück (Niedersachsen), waar

van de bouw in 1251 of kort daarna begon

nen moet zijn (Große Boymann 1966; Große 

Boymann 1970, 61-98; Poppe 1964, 75-86). 

Overeenkomstig de bakstenen kerken in Gro

ningen uit deze periode is die in Borstel op

getrokken in Noors verband, afgewisseld met 

sierverbanden. De bakstenen hebben een for

maat dat ook in Groningen in die periode vaak 

voorkomt, namelijk van 27/30 x 13/14,5 x 8,5/ 

9,5 centimeter. Aan de Groningse romano-go

tiek herinnert eveneens de langgerekte kerk van 

de benedictinessen in Dambeck, een romaans 

bouwwerk uit het begin van de dertiende eeuw, 

uitgevoerd in baksteen. Overeenkomstig de ro

mano-gotische bouwtrant is het driehoekige ge-

velveld van de westgevel versierd met klimmen

de rondboognissen. 
45 Zie Praamstra & Boersma 1977, n. 21. 
46 Kleinere opgravingen vonden plaats in 

1953 en in 1965-'67. Giffen 1968, 307-314 

(een voorlopig verslag); Praamstra & Boersma 

1977. In het Gronings Museum wordt beeld

houwwerk van zandsteen bewaard, afkomstig 

uit Aduard. 
47 Brugmans (red.) 1902. Voor de geschie

denis van de abdij zie ook Nanninga Uitter-

dijk 1870; Post 1922/23. 
48 Idem, 36-37: '[...] videlicet XII monachis, 

habitavit juxta portam aquilonarem in duabus 

domibus, quarum una capella altera dormito-

rium fuit, que usque hodie inconcusse persis-

tunt, in quibus utriusque sexus homines modo 

hospitantur, utque pr imum pauperes mona-

chos susciperent, postea pauperes recrearent.' 

Voor de bestemming van de kapel zie p. 38: 

'Hie abbas sanctus rexit annis XI et mortuus 

est anno MCCXVI ipso die Katherine virginis, 

et sepultus cum antecessore suo in predicta ca

pella que nunc Episcoporum camera vulgo di-

citur, quorum tarnen ossa in domum capitula-

rem postmodum honorifice sunt translata.' 
49 Idem, 37: 'Quapropter dilatavit monas-

terium hoc et gentem suam, multos ad conver-

sionem suscipiens. Unde necessitate compul-

sus aliam maiorem capellam edificavit, qua vo-

catur schola.' 
50 Idem, 42-43: 'Hic [Wigboldus] etiam po-

suit fundamentum ecclesie nostri et claustri, in 

summa paupertate agressus opus anno creatio-

nis sue XXIII, videlicet anno Domini MCCXL, 

per manus cuiusdam conversi ad similitudi-



nem ecclesie Clarevallensis, quam Sanctus Ber-

nardus pater noster edificari fecit. Fuerat siqui-

dem idem conversus missus ad Claramvallem 

cum filio suo ob huiusmodi causam ut illam 

consideraret. Dicebatur enim artificiosissime 

facta. Quapropter meruit idem conversus se-

pultarum in ecclesia, quod nulli abbati usque 

in presens concessum est nisi episcopis. Iacet 

autem sepultus in introitu ecclesie partis occi-

dentalis, habens petram sepulchro suo super-

positam'. Zie ook Uitterdijk 1876 en Emmius 

1616, XI, 164. 
51 Idem, 44: 'Huic quoque mortuo succes

sif dominus Eylwardus abbas quartus, qui rexit 

XII annis et XV septimanus, valde in edificio 

hujus ecclesie laborans, adjutus ducentorum 

auxilio conversorum, cunctis rite pro diversita-

te operum dispositis atque ordinatis. Sed non 

minus pro débita observantia regularis discipli

ne quam parietum erectione sollicitus. Sed et 

hoc mirabile quia lapides non portabantur ad 

structuram nee vehebantur, sed conversi in or-

dine stantes in loco quo cocta fuerant projicie-

bant a primo usque ad ultimum et ille ultimus 

juxta ecclesie structuram deponebat'. 
52 Idem, 45. 
53 Idem, 48. 
54 Tromp 1989, 28-34. 
55 Boersma 1992, 39. 
56 Schaefer 1982, 1-12. 
57 Untermann vermoedt dat deze overleve

ring over de nieuwbouw in Clairvaux in de Vita 

Prima op de verkeerde plaats in de levensge

schiedenis van Bernard is tussengevoegd. Ou

dere onderzoekers plaatsen dit voorval om

streeks 1135. Untermann wijst op een aantal 

inconsequenties en oppert dat een nieuwbouw 

in de jaren twintig veel meer voor de hand ligt. 

Deze datering rijmt beter met de feiten zoals 

die zijn overgeleverd in de bronnen en ver

klaart bovendien de vroege verspreiding van 

het 'Bernardijnse type'. Untermann 1984, 353-

354 en n. 2044. Zie ook S. Bernardi, Clareval

lensis abbatis, vita prima, lib 2, in: Migne, Pa-

trologia Latina, CLXXXV, col. 284-288. 
58 Arnold de Bonneval, Vita Bernardi prima, 

II 5, Migne PL 185, 284 D - 285 D. 
59 Zie o.a. Aubert 1943,1, 157 ev.; Bégule 1912. 
60 Vermoedelijk komt de term van K.H. Es

ser. Zie Esser 1951. In de kunsthistorische lite

ratuur bestaat een sterke tendens Bernard van 

Clairvaux voor te stellen als een soort van ar-

tist-hero, het genie achter de architectonische 

hervormingen van de orde. Zo ook bijvoorbeeld 

Von Simson: Simson 1956, 43-50, 56-58. De 

bronnen geven daar echter geen enkele aanlei

ding toe. 

bI Zie voor de talrijke voorbeelden Dimier 

1949, 1967. 
62 Zie hiervoor Schlink 1970, 94 ev. 
63 In de literatuur wordt dit koor en het 

schip op basis van historische argumenten tus

sen 1155 en 1170 gedateerd. Aan de hand van 

stilistische vergelijkingen kwam Schlink wat be

treft het schip uit op de eerste decennia van de 

dertiende eeuw. Het koor zou volgens hem in 

het midden van de twaalfde eeuw begonnen 

kunnen zijn, maar een bouw in de late twaalf

de eeuw achtte hij waarschijnlijker. Schlink 

1970, 92-98. 
M Hahnloser 1972, 65 ev., 355 f., Taf.28. 
65 Dimier 1949, 309; Ortved 1933, 519-544. 
66 Dimier 1967 (onder Lugumkloster); Hahn 

1957, 223 ev; Lorenzen 1941; Moltke & Moller 

1957, hefte 2: Logumkloster, 1051 (127)- 1120 

(196), hefte 3, 1121 (197)-1130 (206); Sestoft & 

Christiansen 1991, 55; Zeitler, 263-265. 
67 Dimier 1949, zie onder Wiaskild. 
68 In de oorspronkelijke opzet had het schip 

één gewelfvak, dat wil zeggen twee traveeën, 

langer moeten worden. 
65 Zie bijvoorbeeld Berends 1989, (02-l)-(02-

8) (s.v. baksteen). 
70 In Zweden waren vierkante pijlers in de 

kerken van de cisterciënzers niet ongebruike

lijk. De in 1180 of 1184 gewijde kerk van Al- JQ9 

vastra (Dimier 1949, onder Alvastra; Hoffmann 

1912 (2), 1 e.V.; Lorenzen 1941, 231 e.V.; Ort

ved 1933, 53 e.V.). Deze natuurstenen kerk 

vertoonde een Bernardijnse opzet en was net 

als Fontenay overspannen met tongewelven. 

De uit natuursteen opgetrokken kerk van Ny-

dal (Hoffmann 1912 (2), 12 ev; Ortved 1933, 

141 e.V.), die in de tweede helft van de twaalf

de eeuw moet zijn verrezen, had eveneens 

vierkante pijlers. Van dit gebouw is niet be

kend of het een tongewelf had dan wel vlakge

dekt was. De natuurstenen kerk van het doch

terklooster van Nydal, Rome op Gotland (Di

mier 1949; Ortved 1933, 299 ev) kende een 

met tonnen overdekt koor en een vlakgedekt 

schip. Ook hier stonden tussen de beuken van 

het schip vierkante dragers. In een opzicht ver

schilden deze drie kerken van die van Varfru-

berga en Aduard I: bij de twee laatste vormen 

twee traveeën telkens een kwadrant, hetgeen 

bij de drie oudere kerken niet het geval is. 
71 Dimier 1949, onder Cara Insula; Zeitler 

1978, onder Ry. 
72Vanaf 1973 zijn er opgravingen naar de 

kerk verricht. Zo kon in 1977 de abdijkerk wor

den gelokaliseerd. In 1983-1985 legden de ar

cheologen de fundamenten van de kerk bloot. 

Zie: Bärenfänger 1995, 241-256; Noah 1978, 
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114-120; Roehmer 1990, 5-62; Roehmer 1991, 

heft 4, 131-134; Schwartz 1978, 102-113; 

Schwartz & Noah 1984, 122-130; Westra 1990, 

93. De bakstenen van de oudste delen van de 

kerk en het klooster hadden een formaat van 30 

x 15 x 10 centimeter. 
73 Voor Lehnin: Badstübner 1983, 206-215; 

Dimier 1949; Haiduck 1986, 61. Voor Chorin: 

Badstübner 1983, 215-226. 
74 Emmius 1616, XI, 164: 'Anno proximo 

MCCLXIII in Midachiis consummatum dedi-

catumque est solemni ceremonia célèbre fa-

num coenobii Adoardiani , cum collegio illi 

praeesset Gaico abbas VII, et iam XXIII annis 

integris in extruendo urgendoque opere esset 

laboratum ab hominibus amplius cc. Coeptum 

erat opus sub abbate tertio Wigboldo, institu-

tumque et perfectum ad exemplar fani Clare-

vallensis a Bernardo quondam extructi, servatis 

dimensionibus omnibus iisdum: artificio ac o-

pera unius e collegio architecti insignis, qui 

huius rei gratia Clarevallem fuerat missus, ut 

mensuram et formam aedificii illius caperet. 

Atque is propterea hoc promeruit, quod nulli 

praeterea, ne antistiti quidem, nedum alteri e 

monastica familia concessum fuit, ut defunctus 

honoris ergo in ipso fano conderetur. Operis 

sane substructio admirabilis non solum magni-

tudine, sed etiam arte ac specie, spectabili et 

praecelso fornice, et super eum fastigiato tecto 

clausa, subnixa columnis ingentibus XVIII, 

porrecta in longitudinem ad passus L, lata pas

sus XV, dein transverso quoque aedificio, qua 

media longitudo, ampliata in modum crucis, 

fastigii altitudine pari, in longum patente pas

sus XXV, in latum passus XIV, in quo aliae eti

am columnae similes VIII. Et praeter has dimi-

diata utroque in aedis latere non paucae nu

mero, sublimes structurae parietes, quibus for

nix incumbit, sustinentes. Ara summa, in cella 

fani intima semicirculari, cincta columnis mi-

noribus teretibus uno lapide excisis, binis et bi-

nis, numero XII, quibus cellae interioris ter-

gum clauditur, modica inter aram et colomnas 

relicto intervallo: cellamque ipsum exterius 

forma eadem ambientia sacella XI cum aris to-

tidem: cuncta intus supra fidem sumptuoso o-

pere nitentia. Et haec aedes in latere alterius 

eadum in arrea extructa, quae etiam nunc cum 

hac majore superest, qua ante dedicatum hanc 

coenobitae, et vicinia sunt usi. Deinde tantum 

spatium muro valido et fossa velut moenibus 

clausum, et aedificiis omnis generis ac hortis 

occupatum, ut oppidi modum et speciem claus-

trum monasticum tenuerit. Adde opi, agros, 

vicos totos cum fanis, sacella fanorum instar, 

villas amplas ac splendidas, potestatem praeto-

riam, merito superstitiones rim, et plebis rus-

ticae munificentiam miraberis'. Van Emmius 

bestaat een recente vertaling: Reeken 1981, 164. 
75 Voor een kritische beschrijving van de 

bouwberichten betreffende Clairvaux zie Un

termann 1984, noot 2044 (p. 619 ev). 
76 Schlink 1970, 108-119. Schlink baseert 

zijn reconstructie van Clairvaux op de platte

grond van de kerk van Gilbert uit 1808 van 

vlak voor de sloop. Voordien gingen onderzoe

kers uit van de veel minder gedetailleerde plat

tegrond van Dom Milley uit 1708, omdat de 

plattegrond uit 1808 niet de oorspronkelijke 

toestand weer zou geven. Uit archivalisch on

derzoek bleek dat deze vrees ongegrond was. 

Het model van de kerk in de handen van Sint 

Bernardus op het zeventiende-eeuwse schilderij 

in de parochiekerk van Ville-sous-la-Ferté be

vestigt de betrouwbaarheid van de plattegrond 

van Gilbert eens te meer. Plan Gilbert: AD Au

be, 3 H 338; Schlink 1970, afb. 96, 97, 98 en 99. 
77 De opzet van Clairvaux vond navolging 

in Pontigny, Charlieu (einde twaalfde eeuw) en 

Alcobaça (Portugal; twaalfde en dertiende eeuw). 
78 Aubert 1947, I, 222-223; Branner 1965; 

Rimpel & Suckale 1985, 268. 
79 Aubert 1943, I, 223, afb. 34; Goüin, H.: 

'L'Abbaye de Royaumont, 1932; Braunfels 1978, 

140, afb. 61; Lauer, 215-268. De reconstruc

ties van de plattegrond zijn telkens overgeno

men van Goüin, die op de plaats van de sluit

steen van de veelhoekige koorsluiting een zuil 

tekende, die er in werkelijkheid niet geweest is. 
80 Nußbaum 1985, 79-82. 
81 In het département Hérault bij Montpel

lier. Zie Dimier 1949, 305. De openheid van de 

constructie van met name het koor is tegen

woordig niet meer ter plaatse te beleven. Na de 

Franse revolutie kreeg de kerk een nieuwe be

stemming als wijnkelder. Daartoe zijn alle ven

sters dichtgemetseld en in de zijbeuken tussen

muren opgetrokken. 
82 Krönig 1973; Nußbaum 1985, 82-83. 
83 Kubach & Verbeek I 1976, 369-377 (369). 
84 In de loop van de dertiende eeuw zijn 

dergelijke in de lengterichting 'ingedrukte' koe

pelachtige gewelven van baksteen ook elders in 

het romano-gotische architectuurlandschap tot 

stand gekomen. Om enkele voorbeelden te 

noemen: Emmerlev kirke (Denemarken, zie 

Moltke & Moller 1957, hefte 5, 1369 ev), Hojst 

(Denemarken, zie idem, hefte 7/8, 1568 ev), 

de kathedraal van Strängnäs in Södermanland 

(Zweden) uit 1250-1380 (Bohrn ea 1964). 
85 Zie Eydoux 1952, 131-142; fig 228, p. 139. 
86 Praamstra & Boersma 1977, 190. 
87 De romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk in 



Maastricht en de abdijkerk in Rolduc, beide uit 

de twaalfde eeuw, beschikken eveneens over 

pseudotransepten. Voorbeeld voor beide kerken 

en wellicht ook, direct of indirect, voor de ab

dijkerk in Heisterbach was de verdwenen Ma-

riakerk in Utrecht. Zie Ter Kuile 1982, 80-88 

en Haverkate, H.M. & Peet, C.J. van der: Een 

kerk van papier. De geschiedenis van de voor

malige Mariakerk te Utrecht, Zutphen 1985. 
88 'Chronicon abbatum Floridi Campi vul

go Olde-kloester per Thomam Groniingen', in 

Schoengen 1903. Zie ook Schoengen 1907. 
89 Ploeg 1998, 51, 53-54. Voor Billerbeck: 

Henze 1959, 72-73. 
90 Peters 1907, 70. 
91 Halbertsma 1971 (2), "79-*81; Lanting 

1990 (1), 155-174, in het bijzonder 169-174; 

Lanting, 1990 (2), 169-178; Peters 1907, 69-75; 

Philippi 1924, 1-9; Vrieze 1966, 92-101; Vrieze 

1984, 325-342. 
92 Böker 1988, 57 ev; Mühlen 1975, 31-42; 

Thümmler 1972; Tröller 1930. 
93 Het klooster behoorde tot de filiatie van 
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ze van de bouwvormen geen enkele rol. Van 

de kerk van het moederklooster in Hardeberg 

onderging Marienfeld geen enkele aanwijsbare 

invloed. Maué 1975, 41. Over de koepelachti

ge kruisribgewelven in Westfalen: Mühlen 

1963, afl. 3, 97-148; Wilhelm-Kästner 1955, 

371-460. 
94 Böker 1988, 60. 
95 Vrieze 1966, 92-101. Zie ook Vrieze & Ot-

ten 1969. 
96 Vrieze 1984, 325-342 (326). 
97 Peters 1907, 69-75. 
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zegels ook Corpus Sigillorum Neerlandicorum. 

De Nederlandsche zegels tot 1300, s'-Gravenhage 
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99 Halbertsma 1971 (2), *79-:t81. 
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112 Idem, 55 :'Hic dedicari fecit capellam 

animarum in capitulo cum altari suo et consti-

tuit, ut ibi semper lampas ardeat.' 
113 Zie Böker 1988, 47; Baier ea 1990, H i 

l l 3; Zaske, 56-58. 
114 Klaarkamp en Aduard hadden als dor-
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HOOFDSTUK 3 
DE KLOOSTERORDEN EN DE 'BAKSTEENGOTIEK' 

1. ONTSTAAN EN VERBREIDING 

1.1. De vroegste baksteengotiek in Vlaanderen, Zeeland en Holland 

Naast de romano-gotiek ontstond in het Noord-Europese architectuurlandschap 

van de baksteen in de dertiende eeuw een op de Noord-Franse gotiek gebaseerde 

bouwtrant, de baksteengotiek. Hierin gaan de aanwending van gotische vormen 

en typen hand in hand met gotische constructieprincipes. In navolging van 

Noord-Franse bouwloodsen die in natuursteen bouwden concentreerden de 

bouwmeesters van de baksteengotiek de krachten in het gebouw zo veel mogelijk 

in de met steunberen verzwaarde delen. Voor het opvangen van de spatkrachten 

van de gewelven boven de middenbeuk pasten zij in enkele gevallen zelfs luchtbogen 

toe. Net zomin als de romano-gotiek vormt de baksteengotiek een homogene 

morfologische eenheid: ook binnen deze bouwtrant kwamen elementen uit sterk 

uiteenlopende voorbeelden samen. Kenmerkend voor de groep als geheel zijn 

slechts de toepassing van de gotische bouwprincipes en het gebruik van baksteen. 

Binnen de romano-gotiek kregen gotische vormen en typen meer en meer de 

overhand, maar de constructie bleef overwegend romaans. In het bijzonder geldt 110 

dat voor het schoorstelsel. Alle krachten in de gebouwen, de spatkrachten van de 

gewelven incluis, worden opgevangen door betrekkelijk zwaar muurwerk zonder 

steunberen van betekenis. Vierkante gewelfvakken die bij rondbogen onvermij

delijk zijn, bleven binnen de romano-gotiek ondanks de toepassing van spitsbogen 

hardnekkig voortbestaan. Dit naast rechthoekige gewelven, die in de lengterich

ting van de kerk altijd nog veel langer waren dan de gangbare gotische gewelven. 

Het conservatisme is begrijpelijk in een situatie, waarin alle beslissingen over de 

constructie gebaseerd waren op ondervinding. In het noorden van het Duitse 

Rijk en Scandinavië vormden de baksteen en de romano-gotiek zo meer dan een 

eeuw lang een onafscheidelijk koppel. Het bouwen in baksteen werd in deze uit

gestrekte gebieden overgelaten aan bouwmeesters die hierin reeds ervaring hadden 

opgedaan. 

Binnen het verspreidingsgebied van de baksteen behoort West-Vlaanderen 

tot de weinige gebieden waar de romano-gotiek nooit school maakte. In het be

gin van de dertiende eeuw verrezen hier de eerste kerken van baksteen meteen in 

gotische stijl. Een verklaring hiervoor vormt de nabijheid van de toonaangevende 

bouwloodsen in Noord-Frankrijk. Deze bouwden indrukwekkende kerken in 

natuursteen volgens de gotische principes. Tot de oudste bekende gotische 

bouwwerken in het zuiden van de Nederlanden behoort de aan het einde van de 

twaalfde eeuw begonnen cisterciënzer abdijkerk Orval I in de Ardennen. Kort 

voor het einde van de twaalfde eeuw begon de bouw van de cisterciënzer abdij

kerk van Villers (ten noordwesten van Namen), waarvan tussen 1230 en 1250 als 

laatste onderdeel het schip gereed kwam1. De bouw van de gotische abdijkerk 

van Aulne (ten zuiden van Charleroi), die enkele decennia duurde, ving aan in 

12142. De abdijkerk van Villers beschikte nog over zesdelige kruisribgewelven in 



combinatie met dubbeltraveeën. Dit echter zonder afwisseling van lichte en 

zwaardere pijlers. De kerken van Orval en Aulne hadden in overeenstemming 

met de laatste ontwikkelingen in de Noord-Franse gotiek identieke traveeën 

overspannen met vierdelige kruisribgewelven. Zoals de ruïnes tonen vingen 

luchtbogen de spatkrachten op van de gewelven boven de middenbeuk. In de 

West-Vlaamse kuststrook en de lage polders daarachter vond de baksteen vanaf 

ongeveer 1200 sporadisch toepassing. Aanvankelijk als aanvullend materiaal in 

kerken die verder uit natuursteen bestonden3. Typologisch en constructief ge

zien vertoonde de architectuur van de oudste volledig uit baksteen opgetrokken 

kerk, de cisterciënzer abdijkerk Ter Duinen uit 1214-1262 nauwe verwantschap 

met de natuurstenen kerken van de cisterciënzer abdijen Orval, Aulne en Villers. 

Ter Duinen beschikte over een eigen steenbakkerij nabij de uithof Ten Bo-

gaerde. Geschikte klei en brandstof in de vorm van turf waren daar in overvloed 

aanwezig. Een onmisbaar onderdeel van de productie vormde uiteraard kennis 

en ervaring. Daaraan lijkt het evenmin geschort te hebben, want de steenovens 

lijken ineens grote massa's bakstenen van goede kwaliteit te hebben geleverd. De 

efficiënte en grootschalige productie maakte de enorme investeringen en het uit

gebreide logistieke apparaat uiteindelijk lonend. Zonder de expertise van 

cisterciënzers uit het noordelijke baksteenlandschap zou de plotseling massale 

productie van baksteen in Ter Duinen ondenkbaar zijn4. 

In Holland en Zeeland stond in de dertiende eeuw geen cisterciënzerabdij; 

wel verrezen er vanuit Vlaanderen bestuurde vrouwenkloosters. Weliswaar had

den de premonstratenzers er kloosters, maar de enige dertiende-eeuwse kerk 

waarvan iets bekend is, die in Middelburg, was van bescheiden afmetingen. Een 

bouwloods van enige omvang zal hier niet gewerkt hebben. De architectuur was, 

114 zo tonen de dertiende-eeuwse architectuurfragmenten aan, wel volkomen afhan

kelijkheid van Vlaamse inbreng. 

De invloed van de West-Vlaamse cisterciënzer architectuur reikte tot in Holland 

en Zeeland. Ter Duinen en het dochterklooster Ter Doest in het Vlaamse Lisse-

wege bezaten in Holland en Zeeland landerijen en hadden daarmee ook directe 

belangen uit hoofde waarvan zij geregelde contacten onderhielden. Uit een aan

tal van die contacten vloeide wellicht een zekere betrokkenheid bij de bouw van 

kerken voort. Vooral Ter Doest kan daarbij een actieve rol hebben gespeeld. Even 

voor het midden van de dertiende eeuw ontplooiden de monniken daar om

vangrijke bouwactiviteiten. Jan II Smedekin van Brugge, abt vanaf 1243, initieerde 

de bouw van een nieuw, bakstenen kloostercomplex, een werk dat zijn opvolgers 

voor het einde van de eeuw voltooiden5. Van deze geweldige inspanningen res

teert een monumentale, gotische schuur van baksteen uit omstreeks 12756. In het 

tweede kwart van de dertiende eeuw bouwde de abdij Ter Duinen in Klooster-

zande (Zeeuws-Vlaanderen) een bakstenen uithofcomplex, met een deels bewaard 

gebleven kapel. Bouwploegen uit Ter Duinen of Ter Doest trokken in de der

tiende eeuw vermoedelijk de Hollandse cisterciënzerinnenkloosters Bethlehem 

op Schouwen en Loosduinen op. Als dochterstichtingen stonden beide kloosters 

onder toezicht van Ter Doest. De abt zal zich in beide gemeenschappen hebben 

belast met de leiding van de financieel riskante onderneming, die de bouw van 

een klooster nu eenmaal inhield. 

De talrijke bakstenen kerken en kerktorens in gotische stijl die vanaf het ein

de van de dertiende eeuw in Holland en Zeeland verrezen verraden duidelijk 

hun afhankelijkheid van de West-Vlaamse baksteengotiek. Concrete gevallen van 

cisterciënzer bemoeienis vallen daarbij nauwelijks aan te wijzen. Als voorbeeld 

van een door de cisterciënzers gebouwde parochiekerk komt het dertiende-eeuwse, 



rechtgesloten koor van de kerk in Abbenbroek (Zuid-Holland) in aanmerking7. 

In dit kerkdorp bezat Ter Doest uitgestrekte landerijen. De Vlaamse inslag van de 

kerk duidt op directe bemoeienis van de abt. 

2. DE CISTERCIËNZER ABDIJ TER DUINEN IN WEST-VLAANDEREN 

2.1. Inleiding 

Uit de grote gemeenschap gelovigen, die zich rond de kluizenaar Ligier in de 

woeste duinen bij Koksijde verzamelde, ontstond omstreeks 1107 een klooster8. 

Een grafelijke schenking stelde de latere abt Fulco in staat de abdij op een ge

schiktere plaats te vestigen. De cisterciënzers namen het klooster in 1138 in hun 

orde op. In de twaalfde eeuw groeide het aantal monniken gestaag. In 1252 telde 

de gemeenschap maar liefst 120 monniken en 240 lekenbroeders. Al zal een deel 

van de lekenbroeders op een van de vele uithoven hebben gewoond, de be

huizing moet al gauw te krap zijn geweest. Voor de huisvesting van de omvang

rijke bevolking begon in 1214 de bouw van een nieuw klooster. 

Het indrukwekkende complex viel in 1578 ten prooi aan de watergeuzen. In 

de volgende jaren kreeg de geleidelijke afbraak van de gebouwen zijn beslag. Om

wonenden haalden uit de beschadigde gebouwen baksteen weg. Naderhand on

dernamen de teruggekeerde monniken geen poging meer de gebouwen op te 

knappen. De bakstenen gebruikten zij voor de bouw van een nieuw onderko

men bij de vroegere uithof Ten Bogaerde. Van de middeleeuwse abdij bestaan 

twee zeer informatieve afbeeldingen uit de zestiende eeuw. De Brugse schilder 

Pieter Pourbus maakte omstreeks 1563 een geschematiseerde plattegrond van het -Q 5 

complex. Mogelijk nog voor de abdij in 1578 werd geplunderd bestelde abt Holman 

van Ter Duinen bij dezelfde kunstenaar een schilderij van de abdij in vogel

vlucht. De latere opgravingen hebben bevestigd dat het hier om een zeer nauw

keurige weergave gaat (afbeelding 59)'. 

Naar de overblijfselen verrichtten oudheidkundigen en archeologen jarenlang 

opgravingen10. Het oudste bekende onderzoek vond plaats in 1897. In 1911 en 

in 1927-1928 namen oudheidkundigen opnieuw de spade ter hand. Eerst vanaf 

1949 zochten zij systematisch naar sporen, eerst onder leiding van J. Breuer, later 

onder R.M. Lemaire. Deze archeologen legden het veertiende-eeuwse westportaal 

van de kerk bloot. In 1950 en volgende jaren richtte het onderzoek zich op het 

schip en het klooster. Van de opgravingen van 1952 tot 1978 ontbreken volledige 

rapporten, zodat veel kennis verloren is gegaan. Eerst in de jaren tachtig mondde 

het graafwerk uit in een geregelde stroom van publicaties (afbeelding 62-64). 

2.2. De dertiende-eeuwse abdijkerk 

Bouwgeschiedenis 

Een reeks bouwberichten getuigt van de voortgang van de bouw van de kerk en 

de abdij van Ter Duinen11. Abt Elias van Koksijde (1189-1203) verzamelde vanaf 

1196 materiaal voor een voorgenomen nieuwbouw van de abdij. Gebruik ma

kend van zijn goede relatie met de Engelse koning Richard Leeuwenhart sloeg hij 

in Engeland een voorraad steen in. In dezelfde periode nam het aantal lekenbroe

ders toe en groeiden de inkomsten gestaag. De aankoop van steen duidt er op 

dat de abt aanvankelijk van plan was in natuursteen te bouwen. In 1214, aan het 

einde van het abbatiaat van Pieter I (1203-1214), begon het leggen van de funda-
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59. Het abdijcomplex van 

Ter Duinen in vogelvlucht, 

zoals in de zestiende eeuw 

voorgesteld door Pourbus. 

menten onder leiding van bouwmeester Eustache ('fabricator ecclesiae novae'). 

Abt Nicolaas van Belle (1232-1253) zette de werkzaamheden krachtig voort, zodat 

zijn opvolger, Lambertus van Kemmel (1253-1259), de overwelving kon voltooi

en. Op 18 oktober 1262 vond de kerkwijding plaats, één jaar voor die van Adu-

ard II. Aan deze kerk voegde abt Lambertus van Westouter (1317-1354) een zeer 

rijk uitgevoerd bakstenen voorportaal toe12. Abt Jean Maes (1376-1406) bouwde in 

1376 en in 1406 de twee kapellen langs de negende en tiende travee van het schip. 

De steenovens stonden nabij de uithof Ten Bogaerde en het zogenoemde 

Turfhuis, niet ver van de abdij. Als grondstof diende klei ter plaatse, die geen of 

nauwelijks bewerking onderging. De kleur van de bakstenen varieert van helder 

geel tot roodgeel naar gelang de temperatuur van de oven. Het overgrote deel 

van de bakstenen, zowel de rechthoekige als de geprofileerde, zijn voorgevormd 

in een kistje respectievelijk een mal. De meest voorkomende bakstenen in de der-

tiende-eeuwse delen hebben een formaat van 29/30 x 12,5/13,5 x 7,5/8,5 centime

ter. Van de afwijkende formaten mat de grootste 55 x 27 x 12 centimeter. Vierkante 

bakstenen vonden bijvoorbeeld toepassing in de bogen van de doorgangen in 



de conversengang. Zoals eerder opgemerkt werden profielstenen, bijvoorbeeld 

die van de schalken, friezen, bogen en ribben voor het bakken gevormd in mal

len. Bijzondere decoraties als die van de kapitelen boetseerden de bouwlieden 

voor het bakken eenvoudigweg in de klei. In enkele gevallen combineerden zij 

het boetseren met het gebruik van mallen13. 

Van het begin van de bouw tot omstreeks 1250 gebruikten de bouwlieden 

voor de fundamenten de Engelse steen afkomstig uit de door abt Elias aange

kochte partij14. Het besluit de kerk op te trekken uit baksteen verbande deze 

dure steen naar een onzichtbare plaats onder de grond. Na 1250 diende puin 

van het oude klooster en baksteen als bouwmateriaal voor de fundamenten. Ver

moedelijk omdat de voorraad Engelse steen was uitgeput. 

Gotiek in baksteen 

In de abdijkerk van Ter Duinen werd de gotische bouwwijze op onversneden 

wijze in baksteen vertaald. De plattegrond van de kerk vertoonde met zijn lang

gerekte schip en het eenbeukige koor sterke gelijkenis met die van de abdijen 

Villers en Aulne (afbeelding 60, 61). Een zevenzijdige sluiting vormde de beëin

diging van het koor. Het dwarspand en het schip, beide driebeukig, waren van 

gelijke breedte, zodat een vierkante kruising ontstond. Het basilicale schip telde 

maar liefst veertien traveeën. De transeptarmen, bestonden elk uit drie traveeën. 

Inclusief het veertiende-eeuwse voorportaal mat de kerk in de lengte 125 meter. 

In lengte overtrof de kerk van Ter Duinen die van Villers en Aulne met respec

tievelijk 91,70 en 87 meter ruimschoots. Het westelijke gedeelte van de kerk (161 

voet) fungeerde bij de cisterciënzers als het domein van de lekenbroeders. Oude 

monniken en zieken namen plaats in het aangrenzende voorkoor (56 voet). In 

het hoogkoor (77 voet) stond het gestoelte van de monniken. De breedte van de 

zijbeuken en de middenbeuk bedroegen binnenwerks respectievelijk 4,40 en 9,75 

meter. Dit bij een lengte van de traveeën van 4,00 meter. Deze verhoudingen 
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60. De kerk van de 

cisterciënzer abdij Villers. 

61. De cisterciënzer 

abdijkerk van Aulne. 
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62. Het abdijcomplex van 

Ter Duinen (Koksijde) naar 

recente opgravingen. 

118 komen overeen met die in de Noord-Franse gotiek. Kruisribgewelven over

spanden alle delen van de kerk. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de vondst van een 

omvangrijke gewelfschotel. Een volledig uitgewerkt gotisch schoorstelsel hield de 

spatkrachten van de gewelven boven het middenschip in toom. Tweemaal ver

sneden steunberen dienden als punt van vertrek voor de luchtbogen, die hoog 

boven de zijbeuken uitstaken. Zandstenen voeten met een omtrek van 1,50 bij 

1,15 meter dienden als voetstuk voor de steunberen. De versnijdingen van de 

steunberen bestonden uit Doornikse steen. De muren hadden een dikte van 1,10 

meter. Aan de zuidzijde van het schip grensde de kruisgang, zodat steunberen 

hier achterwege bleven. Daarvoor in de plaats was het muurwerk, waarop de lucht

bogen rustten, hier verzwaard tot een dikte van 1,50 meter. Tegen de oorspronke

lijke westgevel, die vanaf het begin van de veertiende eeuw verscholen ging achter 

een portaal, stonden twee steunberen. Pijlers met ronde schalken op de hoeken, 

ingeschreven in een vierkant grondvlak, droegen de scheibogen. De archivolten 

onder de scheibogen rustten op de ronde schalken. Soortgelijke pijlers staan op 

het westelijke en oostelijke uiteinde van de natuurstenen onderkerk van de Sint-

Basilius en de Heilig Bloedkapel in Brugge uit omstreeks 1184-118715. Als in de 

meeste Vlaamse kerken zijn de overige pijlers in deze onderkerk gewoon rond. 

Deze zware rondpijlers dragen een lijstkapiteel, zoals dat later in de Hollandse 

baksteengotiek gemeengoed zou worden. In Ter Duinen gingen langs de binnen

wand van de zijbeuken bundels van drie schalken op met voetstukken in Door

nikse steen. In de fundering zijn deze wandpijlers voorbereid als platte verzwa

ringen. De lichtbeuk van het schip en het dwarspand vertoonden aan de buiten

zijde een geleding van lisenen. Tegen deze lisenen steunden de luchtbogen. 

Op het schilderij van Pourbus zijn de vensters weergegeven zonder enige 

profilering van de dagkanten. Op klassiek gotische wijze bekroonde een borstwe-



ring of balustrade de gevels van de lichtbeuk. Deze zette zich voort langs de te

rugspringende geveltop van de noordelijke transeptarm, waarin een roosvenster 

prijkte. Op de vierkante kruising stond een achtkante toren zonder steunberen 

met gekoppelde galmgaten. Piramidale hoeken bewerkstelligden de overgang van 

de vierkante kruising naar het achtkant. De toren lijkt opvallend veel op de 

twaalfde- en dertiende-eeuwse romaanse kruisingstorens van de niet ver afgelegen 

parochiekerken in, Ichtegem, Oostkamp, Snellegem, Zuienkerke, Deerlijk, Pittem, 

Sint Baafs-Vijve en Bovekerke (in het laatste geval gaat het om een westtoren)16. 

Ook in de Vlaamse Ardennen verrezen dergelijke kruisingstorens tot in de 

veertiende eeuw. Een voorbeeld daarvan uit de dertiende eeuw biedt de monu

mentale, uit natuursteen opgetrokken kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van Pamele in 

Oudenaarde. Vanwege het gesloten karakter en het ontbreken van gotische ken

merken oogt de kruisingstoren van Ter Duinen vergeleken met de andere onder

delen van de kerk tamelijk ouderwets. 

2.3. Het dertiende-eeuwse klooster 

Tegelijkertijd met de kerk verrees ook het klooster, waarvan de bouw bijna hon

derd jaar in beslag nam. De meeste bouwwerken kwamen reeds in de eerste helft 

van de dertiende eeuw tot stand. In 1237 namen de monniken hun intrek in de 

nog niet voltooide oostvleugel, die de kapittelzaal en de slaapzaal van de monni

ken bevatte. Onder abt Nicolaas van Belle (1232-1253) kwam de westvleugel gro

tendeels tot stand. Tijdens het abbatiaat van Lambertus van Kemmel (1253-1259) 

kreeg de slaapzaal van de lekenbroeders op de eerste verdieping van de westvleu

gel een overwelving. De abtswoning, die aansloot op de westvleugel, was een latere 

toevoeging17. Ook de vleugel aan de noordzijde van de kloosterhof dateerde uit 11 o 

de eerste helft van de dertiende eeuw. 

Met zijn lengte van ruim tachtig meter (bij een breedte van 13,20 meter) stak 

de westvleugel aan de zuidzijde ver buiten het vierkante klooster uit. Het west-

pand bevatte evenwijdig aan de kruisgang de gang voor de conversen. Voorts 

herbergde het beneden een tweebeukige voorraadkamer in het noordelijke en 

een tweebeukige eetzaal voor de lekenbroeders in het zuidelijke gedeelte. De 

eveneens uit twee beuken bestaande eetzaal van de monniken sloot halverwege op 

de zuidelijke kruisgang aan, bijna recht tegenover het bronhuis. Overeenkomstig 

de gewoonte bij de cisterciënzers stak deze eetzaal net als die van de lekenbroeders 

aan de zuidzijde ver buiten uit klooster uit. 

Op het schilderij van Pourbus maken de gevels van het klooster een veel ge-

slotener indruk dan die van de kerk. Ook deze gebouwen hadden rondom een-

of tweemaal versneden steunberen. De gevels van de bouwwerken zonder onder

verdeling in verdiepingen bestonden uit een blinde onderbouw en een daarvan 

door een lijst gescheiden vensterzone. Blinde rondbogen omsloten de paarsge

wijs geplaatste vensters. Onder in de overige bouwwerken bevonden zich 

eveneens paarsgewijs geplaatste dan wel enkele vensters. In de onderste bouwlaag 

van de westvleugel kwamen, zoals de voorstelling van Pourbus laat zien, beide 

typen vensters voor. 

Kruisribgewelven dekten het merendeel van de zalen en vertrekken in het 

klooster af. In de meerbeukige zalen steunden de scheibogen op ronde zuilen 

van Doornikse steen. De natuurstenen traceringen die overal over het terrein 

verspreid lagen dateren mogelijk uit het begin van de bouw. Tal fragmenten ge

tuigen er van dat de monniken al gauw overgingen tot de productie van bakstenen 

traceringen18. 
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In eerste instantie waren het cisterciënzer abdijen die de grootschalige productie 

en de toepassing van de baksteen ter hand namen. De abdij van Baudeloo (Oost-

Vlaand eren), die vanaf 1215 tot de orde behoorde, ontving in 1226 twee bunder 

land in Stekene voor de productie van baksteen19. De kennis daarvoor ontleen

den de monniken ongetwijfeld aan de Duinenabdij. Vanaf het midden van de 

dertiende eeuw raakte de baksteen in het Vlaamse kustgebied ook in zwang bui

ten de kringen van de cisterciënzers. Tot de vroegste parochiekerken in baksteen 

behoren de dorpskerken Sint Walburga en Sint Nicolaas in Veurne. Na het mid

den van de dertiende eeuw verrezen er in de omgeving van Ter Duinen bakste

nen parochiekerken in Wulpen, Lampernisse, Zoutenaaie20, Lo en Nieuwpoort. 

Eerst aan het einde van de dertiende eeuw vond de baksteen toepassing in de 

burgerlijke architectuur. Bakstenen huizen waren alleen weggelegd voor de zeer 

64. Ter Duinen: gebakken 

traceerwerk. 



weigestelden. Tot in de achttiende eeuw bleven de monniken in de uithof in 

weerwil van alle wisselvalligheden van de geschiedenis baksteen produceren21. 

Voor de constructie wendden de monniken van Ter Duinen zich niet tot de 

bouwmeesters uit het noorden, die met baksteen al veel ondervinding hadden, 

maar tot de gotische bouwloodsen dichter bij huis. De onafhankelijkheid van de 

West-Vlaamse bouwmeesters van hun vakgenoten in Groningen, Oost-Friesland 

en Scandinavië komt ook tot uiting in het metselverband. In het noorden, met 

inbegrip van Friesland, metselden bouwlieden aanvankelijk in ketting- of Noors 

verband, waarbij in de horizontale lagen tussen twee of meer strekken een kop 

naar binnen steekt. De lagen gedragen zich daarbij onafhankelijk van elkaar. In 

het Vlaamse metselverband wisselen de koppen en strekken zich zodanig af, dat 

de strekken en de koppen elkaar ook van onder naar boven om en om afwisselen. 

Alleen aan de zichtbare buitenkant zijn regelmatig gevormde bakstenen noodza

kelijk. Net als bij het Noorse verband bestaat de kern van het muurwerk uit mis

baksels en puin. Dit maakte een zuinig gebruik van hoogwaardige bakstenen mo

gelijk. Vanaf het einde van de dertiende eeuw gingen de bouwloodsen wat royaler 

met hun bakstenen om. De verbanden met afwisselend lagen koppen en strekken 

die toen in zwang kwamen, zoals het staand verband, zetten zich voort tot in de 

kern van de muur. Misbaksels en puin konden hierbij niet meer worden aangewend. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat de invloed van de baksteen

architectuur van Ter Duinen tot in het noorden van de Nederlanden reikte. Tot 

de vroegste manifestaties van de Vlaamse baksteenarchitectuur in de noordelijke 

Nederlanden behoort de kerk van de cisterciënzerinnen in Loosduinen. De 

oudste delen hiervan verrezen vermoedelijk in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw. Architectonisch borduurt deze kerk niet zozeer voort op de abdijkerk van 

Ter Duinen als wel op het meer gesloten en zwaarder ogende klooster. Voor het 121 

einde van de dertiende eeuw was de West-Vlaamse baksteengotiek in Holland en 

Zeeland volkomen ingeburgerd. Niet veel later verrezen ook elders in het noor

den de eerste gotische bouwwerken van baksteen. 

2.5. De cisterciënzer uithofkapel in Kloosterzande 

De kapel van de voormalige cisterciënzer uithof Kloosterzande (Zeeuws-Vlaande-

ren) behoort tot de vroegste voorbeelden van de baksteengotiek in het huidige 

Nederland (afbeelding 65)22. Zowel historisch als kunsthistorisch gezien is de ka

pel volkomen Vlaams. Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen verleende de abdij 

Ter Duinen in Koksijde in 1196 zijn medewerking bij de aankoop van een stuk 

land in Kloosterzande. Hieraan verbond de vorst de voorwaarde dat de monniken 

in een door hen te stichten uithofkapel dagelijks de mis zouden lezen voor de 

zielenrust van hem en de zijnen. Voor het onderhoud van de kapel schonk de 

graaf de aan het landgoed verbonden tienden. Schriftelijke bronnen vermelden 

een kapel in 1206. Het zal een provisorisch bouwwerk hebben betroffen, want 

abt Nicolaas van Belle (1232-1253) bouwde niet veel later een geheel nieuwe. 

Daarbij liet hij twee grote schuren, woonhuizen en een poort optrekken23. 

De ruïne van de in 1591 afgebrande kapel werd in 1609 overgedragen aan de 

katholieke gemeenschap ter plaatse, die het bouwwerk opknapte. De oostgevel en 

een daarop aansluitend gedeelte van de zijgevels van de oude kapel bleven behou

den. Het nieuwe muurwerk verrees op de oude funderingen, zodat de oorspron

kelijke verhoudingen van het grondplan behouden bleven24. Het formaat van de 

kloostermoppen in de oorspronkelijke delen, 30 x 14/15 x 7,5 (tien lagen 91 cm), 

duidt inderdaad op een bouw in het tweede kwart van de dertiende eeuw. Met 
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de abdij Ter Duinen heeft de Zeeuwse uithofkapel een strak uitgevoerd Vlaams 

verband en een verhoudingsgewijs tamelijk platte baksteen gemeen. 

Een gracht omringt het rechthoekige perceel waarop de uithof stond. De 

kerk heeft een rechthoekig grondvlak van binnenwerks ongeveer 21,5 bij 8 meter. 

Op de hoeken van de oostgevel staan haaks op elkaar gestelde, onversneden 

steunberen. Een soortgelijke steunbeer schraagt de sluitgevel in het midden. Over

eenkomstige steunberen ondersteunen de grote bakstenen schuren van de cister

ciënzer abdij Ter Duinen op de uithoven Ten Bogaerde (Koksijde) en Allaertshuizen 

(bij Wulpen), beide uit het midden van de dertiende eeuw25. Ook de schuur in 

Ter Doest, die vermoedelijk wat jonger is, toont dergelijke verzwaringen tegen de 

zijgevels. De vensterindeling in de sluitgevel van de uithofkapel past helemaal in de 

traditie van de cisterciënzers. Aan weerszijden van de middelste steunbeer bevin

den zich twee vensters en daarboven, grotendeels in de geveltop, nog eens drie. 

Daarvan reikt de middelste iets hoger. Deze vensterindeling komt overeen met die 

van de altaarruimte in Fontenay. De Bourgondische kerk heeft echter beneden 

eveneens drie vensters. In de Vlaamse kerk bleef het middelste venster vanwege de 

steunbeer echter achterwege. De met een stompe spitsboog overspannen vensters 

zijn zowel aan de binnen- als de buitenzijde omlijst met een kraalprofiel. Een hol 

geprofileerde, horizontale lijst omsluit de venstertoppen. Soortgelijke venster

omlijstingen kwamen in de dertiende eeuw niet alleen in Vlaanderen en in 

Groningen voor, maar kenmerkten vrijwel alle bakstenen kerken in Noord-

Europa. Een horizontale lijst loopt om de venstertoppen heen, een motief dat in 

West-Vlaanderen van oudsher toepassing vond. Voor het profiel dienden 

handgevormde bakstenen met formaten van maar liefst 38 x 20 x 7,5 centimeter. 

Helemaal in de top van de gevel bevindt zich een rondvenster omgeven door een 

geprofileerde lijst. De omlijsting van de geveltop is in 1922 gereconstrueerd aan 

de hand van enkele halfronde bakstenen die tijdens de werkzaamheden te 

voorschijn kwamen. Het formaat van deze dekstenen bedroeg 41 x 19 x 7,5 

centimeter. 



De uithofkapel toont niet zozeer verwantschap met de verdwenen gebouwen 

van Ter Duinen als wel met een van de oudste overgeleverde bakstenen parochie

kerken in West-Vlaanderen, te weten die van Stalhille. Deze kerk, die kort na het 

midden van de dertiende eeuw stamt, werd gebouwd, overtreft de bescheiden 

uithofkapel veruit in omvang. Sterke gelijkenis met de koorsluiting van de kapel 

van Kloosterzande vertoont bijvoorbeeld de zuidelijke topgevel van het transept26. 

In de zuidelijke zijgevel van de uithofkapel bevinden zich in het oor

spronkelijke gedeelte gedeelte drie vensters met dezelfde versieringen als die in de 

oostgevel. Een rondboogfries op kraagsteentjes bekroont de oude delen van de 

zijgevels. De noordgevel bevat twee dertiende-eeuwse vensterassen. Uit een in

druk in een laag oude specie in de oostgevel aangetroffen ten tijde van de restau

ratie viel af te leiden dat de oorspronkelijke ramen uit kleine ruitjes bestonden, 

gevat in elkaar kruisende diagonalen van lood. 

Oorspronkelijk moet de kerk binnen een open kap hebben gehad. Het 

hoofdaltaar stond ongetwijfeld op de ondiepe verhoging aan de oostzijde, die 

tot ongeveer halverwege de tweede travee vanuit het oosten reikte. Bij de restau

ratie in 1922 kwam de altaarsteen te voorschijn, een kale, rechthoekige plaat van 

Gobertanger steen met vijf wijdingskruisjes. Sinds mensenheugenis functioneerde 

deze plaat als drempel. Het koor bevat verschillende nissen, waaronder een piscina 

(nis met een afvoer naar buiten waarin de priester zijn handen en het liturgisch 

vaatwerk wast). 

Het bij de restauratie ontdekte ondergronds waterkanaal had een inwendige 

breedte van 67 centimeter en een grootste inwendige hoogte van 1,20 meter. De 

overkluisde waterloop was zonder mortel in Vlaams verband gestapeld. Aan een 

goede waterhuishouding en een betrouwbare toevoer van vers water hechtten de 

cisterciënzers grote waarde. De aanwezigheid van stromend water was voor een 111 

vestiging van een kloosters zelfs een voorwaarde. Ook onder het kloosterterrein 

van Aduard II liepen waterkanalen. Voor de restauratie van de uithofkapel dien

den de gave bakstenen afkomstig uit dit ondergrondse kanaal. 

3. HOLLAND EN ZEELAND 

3.1. Bethlehem de Dunis of Elkerzee (Schouwen) 

In Holland en Zeeland kregen de cisterciënzers aanvankelijk geen vaste grond aan 

de voeten. Wel werden er in de dertiende eeuw vanuit Vlaanderen verschillende 

vrouwenkloosters van deze orde gesticht. De abten van het boven de vrouwen 

geplaatste mannenklooster regelden voor hen de bouw. Op deze wijze kwam in 

de dertiende eeuw een aantal kerken tot stand met een uitgesproken Vlaams voor

komen. 

De cisterciënzer nonnenabdij Bethlehem op Schouwen stond onder toezicht 

van de cisterciënzer abdij Ter Doest. De kerk ging na de alteratie over in her

vormde handen. Het kantoor geestelijke goederen in Zeeland, dat de kerk be

heerde, bekostigde in 1742 een opknapbeurt. In 1840 stonden er nog delen van 

het bouwwerk overeind, die het onderwerp van een geromantiseerde voorstel

ling vormen (afbeelding 66)27. In dat jaar beschikte een gedeelte van de kerk over 

een dak van riet. Rondom lijkt het muurwerk ook te zijn verlaagd. Onmisken

baar Vlaams zijn de zware, eenmaal versneden steunberen met hun steile boven-

vlakken. Deze verraden Vlaamse betrokkenheid bij de bouw. Afgaande op de 

lichtinval geeft de afbeelding ook de oostelijke sluitgevel van de kerk weer. Net 
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als de rechte koorsluiting van de kapel in Kloosterzande bevat deze halverwege 

een steunbeer, zodat deze uit twee assen bestaat. Deze gotische vormen moeten 

op Schouwen zijn geïntroduceerd door de abt van Ter Doest. Ongetwijfeld zette 

hij een bouwploeg uit Ter Duinen of Ter Doest in voor de bouw van het onder 

hem gestelde vrouwenklooster. 

3.2. Het cisterciënzerinnenklooster in Loosduinen 

124 Blijkens een oorkonde uit 1230 stonden Floris IV en Machteld na hun huwelijk 

in 1224 hun kapel in Loosduinen met grond en toebehoren af voor de stichting 

van een vrouwenklooster28. De jonge leeftijd van Floris IV - hij trouwde op zijn 

veertiende - doet vermoeden dat de stichting uitging van de aanmerkelijk oudere 

Machteld. Zij handelde daarmee in lijn met haar familie, die de cisterciënzerin

nen een warm hart toedroeg29. Vermoedelijk kwamen de eerste nonnen uit de 

abdij van Sint Servaas in Utrecht30. 

Het klooster verrees naast een bestaande kapel, die deel uitmaakte van een gra

felijke villa. Zonder betekenis was deze kapel niet, want in 1186 vormde deze het 

decor van de huwelijkssluiting tussen Dirk VII en Aleid van Kleef. Deze kapel 

maakte deel uit van de schenking en mogelijk diende deze in de beginjaren zelfs 

als kloosterkerk. Priester Floris behield na de overdracht van de kapel aan de 

nonnen zijn inkomsten als kapelaan en bleef het altaar bedienen. Mogelijk was hij 

enige tijd priester in het klooster. Na de opname van de monialen in de orde in 

1233 zullen zij een priester hebben gekregen uit het midden van de cisterciën

zers31. Het heeft er alles van weg dat priester Floris in die tijd zijn heil elders 

zocht. Graaf Floris IV kocht in dat jaar het huis dat voor de poort stond (of 

betaalde een som voor de afkoop van de rechten). In 1234 schonk hij dit huis, 

dat voordien vermoedelijk als kapelaanswoning diende, aan de zusters32. 

In 1233, het jaar van de toetreding tot de orde, was de bouw zover gevorderd 

dat de clausuur of insluiting van de zusters gerespecteerd kon worden. Graaf Flo

ris IV motiveerde zijn weldaden in de schenkingsoorkonde uit 1234 als volgt: 

'omdat ik wil zorgen voor het heil van mijn ziel en van mijn verwanten, [...] en 

een niet met handen gemaakt huis wil hebben, namelijk een eeuwig huis in de 

hemelen, het huis van de Heer'33. Vermoedelijk omstreeks 1240, in ieder geval 

vóór 1249 ontvingen de nonnen de status van abdij. 



Mede dankzij voortvarende grafelijke protectie bereikte het klooster al gauw 

een aanzienlijke positie binnen het graafschap. De abdis had zitting in de Staten 

van Holland, een voorrecht dat zij deelde met de abt van Egmond, de proost van 

Koningsveld, de abdis van de benedictinessen in Rijnsburg en de abdis van cis

terciënzerinnen van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Als vorstelijke stich

ting diende de abdijkerk ook als begraafplaats van aanzienlijke personen, waaron

der telgen uit de grafelijke familie. In 1250 vond bijvoorbeeld de bijzetting plaats 

van de jong gestorven zoon van Margaretha (de jongste dochter van Floris IV)34. 

Machteid, de in 1267 gestorven stichteres, koos eveneens de kerk als laatste rust

plaats35. In 1277 liet Margaretha haar stoffelijke overschot ter aarde bestellen 

nabij dat van haar jong gestorven zoon36. Ten minste vijf jong gestorven kinde

ren van Floris V zijn er begraven37. De kerk in Loosduinen bereikte echter nooit 

de status van dynastieke grafkerk. 

Uit de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden in de jaren 1573-1575 ble

ven de gebouwen achter als ruïne. In 1580 kreeg de hervormde gemeente de be

schikking over de zwaar beschadigde kerk. Aan het einde van de Middeleeuwen 

bestond deze eenbeukige kerk uit een halfronde koorsluiting, zeven traveeën en 

een vierkante westtoren. De restanten van de twee oostelijke koortraveeën en de 

koorsluiting bleken niet meer de moeite van herstel waard. Een rechte gevel aan 

de oostzijde van de ingekorte kerk kwam daarvoor in de plaats. De kap van het 

resterende gedeelte van de kerk ondergingen een ingrijpende verbouwing. Rui

mere lichtopeningen en een dikke pleisterlaag veranderden het karakter van de 

gevel volkomen. Later volgden nieuwe gedaantewisselingen. In 1791 stond de 

kerk opnieuw in de steigers voor de vernieuwing van de oostelijke sluitgevel. De 

zuidgevel, waaraan oorspronkelijk de kruisgang grensde, kreeg in navolging van 

de noordgevel steunberen. Binnen onttrok een nieuw houten tongewelf de 

voorheen open kap aan het gezicht. In 1908 verrees op de plaats van het vroegere 
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koor een dwarspand met twee vergaderzalen. Bij de restauratie in 1969-1975 ont

deed Ph.J.W.C. Bolt de oude kern van het bouwwerk van de jongere lagen die 

het volledig bedekten. Uitgebroken delen reconstrueerde hij aan de hand van 

bouwsporen. Alleen van de vensterharnassen bleek geen enkel spoor meer aanwe

zig. De afbraak van het twintigste-eeuwse transept stelde H. Halbertsma van de 

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek in staat archeologisch onderzoek 

te verrichten naar het al eeuwen daarvoor afgebroken hoogkoor (afbeelding 67-68). 

In eerste instantie bestond de kerk uit de drie oostelijke traveeën van de hui

dige kerk (de drie middelste vakken van het oorspronkelijke gebouw)38. Met zijn 

lengte van twaalf en breedte van negen meter gold deze kerk niet als voltooid. Uit 

de opgraving blijkt dat de noodgevel aan de oostzijde op een bakstenen fundering 

rustte. Aan de westzijde van de kerk liet een eventuele noodgevel geen sporen 

achter. De hier aanwezige bouwnaad liep evenwel door tot in de funderingen, 

zodat de kerk hier toch geruime tijd een beëindiging moet hebben gehad. Wel

licht betrof het een houten gevel zonder fundamenten. Het is ook denkbaar dat 

aan deze zijde aanvankelijk de hofkapel grensde, maar concrete aanwijzingen 

daarvoor ontbreken. De gevels van dit gedeelte van de kerk zijn in Vlaams ver

band gemetseld met kloostermoppen van ongeveer 30 x 14 x 9 centimeter. Dit 

forse formaat duidt in Holland op een bouw in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw. Ter Kuile meende de kerk tamelijk precies tussen 1230 en 1234 te kunnen 

dateren39. 

In de tweede helft van de dertiende eeuw dijde de kerk in twee richtingen uit. 

Aan de oostzijde van de drie oudste traveeën verrees het in 1580 afgebroken 

koor dat uit twee traveeën en een halfronde sluiting bestond. Ongeveer in dezelf

de tijd of gelijktijdig kwamen aan de westzijde de twee traveeën tot stand die deel 

126 uitmaken van de huidige kerk. Het kleinere formaat van de bakstenen in dit ge

deelte - gemiddeld 29 x 13,5 x 6,5 centimeter - wijst uit dat er tussen de eerste 

bouwcampagne en de hervatting van het werk enige tijd verstreek. De veel dun

nere bakstenen van het nieuwe gedeelte, kunnen niet tegelijk met de oudere bak

stenen zijn verwerkt, omdat de lagen van de bakstenen vanwege de verschillende 

diktes onmogelijk op elkaar kunnen aansluiten. De bouwnaad tussen de twee de

len van de kerk loopt dan ook door tot in de fundamenten. Vermoedelijk be

reikte de kerk kort voor of in ieder geval niet lang na de dood van Machteid in 

1267 haar voltooiing. In die jaren verplaatste de zoon van Machteld, graaf 

Willem II, zijn hof naar Den Haag. 

Eerst later verrees aan de westzijde van de kerk de huidige westtoren. Anders 

dan het muurwerk van de kerk vertoont de toren geen Vlaams metselverband, 

maar een afwisseling van lagen strekken en koppen. De strekken liggen daarbij 

min of meer boven elkaar, zodat het geheel neigt naar een staand verband. Dit 

verband is net als het Vlaamse afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden, maar 

raakte pas aan het einde van de dertiende eeuw in zwang. Een bouw in het begin 

van de veertiende eeuw ligt daarom voor de hand. 

Van het huidige gebouw zijn de drie oostelijke traveeën zoals gezegd het 

oudst40. De vanouds vrijstaande noordgevel kenmerkt zich door zware, ver uit

stekende steunberen met versnijdingen. De uitstekende plint loopt om de 

steunberen heen, net als de waterlijst langs de onderzijde van de bovenvensters. 

Beneden bevindt zich tussen twee steunberen telkens één spitsboogvenster. In de 

hogere geleding bevinden zich in elke travee twee smalle spitsboogvensters. Ronde 

blindbogen overspannen de paarsgewijs geplaatste vensters zowel aan de binnen-

als aan de buitenzijde. Ter hoogte van deze vensters loopt in de muur een 'gang' 

van ongeveer dertig centimeter breed. Vanwege deze uitholling van de muur be-
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staat elk venster, vanuit deze gang gezien, uit een buiten- en een binnenopening. 

Het raam bevindt zich in de binnenste opening, zodat de loopgang via de bui

tenste spitsboogvensters in open verbinding staat met de buitenlucht. In Hol

land staan deze buitenloopgangen op zich, maar niet in Vlaanderen. Vergelijkba

re vensters met buitenloopgangen bezitten bijvoorbeeld de parochiekerk van 

Damme en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Lissewege, die beide uit de dertiende 

eeuw stammen en uit baksteen zijn opgetrokken. Het motief van de buitenloop

gang kende in Vlaanderen reeds een lange traditie. Vergelijkbaar met die in 

Damme en Lissewege is die van het natuurstenen koor van de Onze-Lieve-Vrouwe 

van Pamele in Oudenaarde uit het tweede kwart van de dertiende eeuw. Als direct 

voorbeeld voor de abdijkerk van Loosduinen dienden vermoedelijk de klooster-

gebouwen van de abdij Ter Duinen. De ziekenzaal en de eetzaal vertoonden een 

bijna identieke opzet. Als vader-abt van de cisterciënzerinnen in Loosduinen 

trad in de dertiende eeuw het hoofd van Ter Doest in Lissewege op. Ongetwijfeld 

verzorgde hij de contacten met een cisterciënzer bouwmeester uit de omgeving 

van Ter Duinen. 

De zuidgevel wijkt af van de noordgevel, omdat hierop de kruisgang en de 

kloosterpanden aansloten. Steunberen ontbraken hier. Deze zouden in de kruis

gang een sta-in-de-weg hebben gevormd. Constructief konden zij gemist worden, 

omdat de kruisgang en de aangrenzende panden de gevel afdoende schraagden. 

In 1791, lang na de afbraak van de kloostergebouwen, zijn er wel steunberen te

gen deze gevel geplaatst, maar bij de laatste restauratie zijn deze vervangen door 

een reconstructie van de kruisgang. Aan de hand van sporen konden de lisenen 

aan deze zijde weer in hun oorspronkelijke vorm worden teruggebracht. 

Naast de zware steunberen aan de noordzijde wijzen ook de sleuven voor de 

inkassing van de gewelfvelden bovenin de muren op het voornemen tot overwel

ving. Daarbij moet de bouwmeester gotische kruisribgewelven voor ogen hebben 

gestaan. Daarop wijst tenminste de maatvoering van de traveeën. Binnenwerks 

gemeten bedraagt de breedte van de vakken tussen twee steunberen namelijk net 

iets meer dan twee keer de lengte. De traveeën zijn daarmee verhoudingsgewijs 

slechts een fractie langer dan die in Ter Duinen. In plaats van een stenen over

spanning kregen de zusters echter een open kap. Van de oorspronkelijke balken 

die deel uitmaken van de huidige kap vertonen sommige een gotische profilering. 

Hiervan zaagden timmerlieden in 1791 de onderzijde af om ruimte te maken 

voor een houten tongewelf. 

Halbertsma verklaart de indeling in twee vensterzones uit de aanwezigheid 

van een onder- en een bovenkerk41. Hij vermoedde dat zich op ongeveer de halve 

hoogte van de kerk een houten vloer heeft bevonden. Deze tribune zal niet 

hebben doorgelopen tot in het koor. De twee verdwenen oosttraveeën en de 

koorsluiting kunnen daarom hoge spitsboogvensters hebben gehad. De aanzetten 

1,65 m onder de huidige kerkvloer droegen vermoedelijk muurbalken ter onder

steuning van de tribune (afbeelding 68). Ze kunnen echter ook verband hebben 
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gehouden met de nimmer ten uitvoer gebrachte overwelving of met de aan

sluiting van de westelijke uitbreiding op het oudere gedeelte van de kerk. 

Net als de verdwenen kloosterpanden van Ter Duinen is de kerk in Loosdui

nen een gotisch constructie met romaanse vormen. Tot de zuiver gotische 

vormen in de kerk behoren naast de spitsboog de zware steunberen en de 

verhouding van de traveeën. Een voorgenomen overwelving met kruisrib-

gewelven is echter nooit ten uitvoer gebracht. De mogelijkheid die het zware 

schoorstelsel bood om de wanden te openen zijn echter niet benut. Eerder ma

ken de gevels een gesloten indruk. De paarsgewijs geplaatste vensters onder een 

gemeenschappelijke ontlastingsboog in de bovenzone van de drie oostelijke tra

veeën herinnert aan de romaanse architectuur van voorafgaande eeuwen. Dat 

juist de wat behoudende kloosterpanden en niet de kerk van Ter Duinen als 

voorbeeld diende, hangt mogelijk samen met de indeling in twee bouwlagen. Bij 

de kerkbouw in Loosduinen zal rekening zijn gehouden met de bouw van een 

westtribune, zo deze al niet daadwerkelijk werd uitgevoerd. Een tribune valt 

moeilijk te combineren met hoge spitsboogvensters die opgaan over vrijwel de 

hele gevel. De abdijgebouwen, die uit twee bouwlagen bestonden, boden daarom 

wellicht een geschikter voorbeeld. 

Wat betreft de maatvoering en de vormgeving wijken de twee jongere traveeën 

aan de westzijde nauwelijks af van de oudere. Het enige wezenlijke verschil betreft 

de vensters. De onderste spitsboogvensters vielen wat ruimer uit dan in het oudere 

gedeelte. In de bouwlaag daarboven kwamen enkele spitsboogvensters in de plaats 

van de vermoedelijk inmiddels al ouderwets ogende tweelichten en de buiten

loopgang bleef achterwege. Daarmee verdwenen in dit jongere gedeelte de laatste 

herinneringen aan het romaans. 

I T O De bakstenen toren, waarvan het grondvlak 4 bij 4 meter meet is onmisken

baar Vlaams. Aan de noord- en de westzijde heeft de hoge onderste geleding zware 

steunberen, aan de zuidzijde niet meer dan forse hoeklisenen (in zijn platte

grond, afbeelding 68, tekent Halbertsma abusievelijk een steunbeer). Daarmee 

kreeg de zuidzijde van de toren dezelfde behandeling als de zuidgevel van de 

kerk, waartegen eveneens lisenen stonden. Een uit driepassen samengesteld fries 

bekroont het onderste torenvierkant. De tweede geleding van de toren heeft een 

kleiner grondvlak doordat de drie vrijstaande gevels terugspringen. Op deze 

hoogte vertonen de steunberen en de lisenen een versnijding. Een brede spits

boognis met aan weerszijden een smallere versieren de gevels. De profilering van 

de dagkanten van deze nissen bestaat uit trapsgewijze sprongen met afschuinin-

gen. Een middenstijl deelt de nissen in tweeën en spitsbogen vullen de top. Der

gelijke nissen komen bijvoorbeeld ook voor in de voorgevel van de 'Grote zaal' 

of Ridderzaal op de Binnenhof in Den Haag, die uit het derde kwart van de 

dertiende eeuw stamt42. Via een afschuining van de hoeken gaat het bovenste 

blok van de toren over in een open achtkant (geheel op de fantasie van de restau

ratiearchitect berustten de torentjes op de afschuiningen van het tweede toren

vierkant). Een middenstijl deelt de spitse boogopeningen van de achtkant in 

tweeën en een vierpas dient ter opvulling van de spitse top. Deze spits is aan de 

bovenzijde afgezet met een halfkraal op kleine kraagsteentjes. Aan de lokale ro

maanse bouwtraditie herinnert alleen het afsluitende rondboogfries aan de boven

zijde. In de baksteengotiek bleven romaanse motieven, zoals het boogfries voor

komen tot aan het einde van de Middeleeuwen. Torens opgebouwd uit twee vier

kanten en een open achtkant kwamen al eerder voor in Frans-Vlaanderen, maar 

voor zover bekend niet in Holland43. 

Dezelfde opzet als de kerktoren van Loosduinen vertoont de Plompe Toren, 



die ooit een onderdeel vormde van de verdwenen parochiekerk van het dorp 

Koudekerke op Schouwen. De aangrenzende kerk wachtte in 1583 de sloop na

dat het dorp wegens overstromingen eerder al verlaten was. Als baken voor de 

zeevaart bleef de toren gespaard. De vierkante onderbouw van de Plompe Toren 

heeft anders dan die in Loosduinen geen steunberen. Het vierkant gaat net als in 

Loosduinen via piramidale hoekblokken over in een met een rondboogfries be

kroonde achtkant44. Deze vroeg-veertiende-eeuwse toren staat door zijn sobere 

uitvoering dicht bij de oudere romaanse voorbeelden in West-Vlaanderen en het 

Franse Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de vermoedelijk nog wat jongere 

bakstenen kerktoren in Kruiningen. 

Uit de achtereenvolgende bouwfasen van de kerk van Loosduinen komt tot 

uiting dat de Vlaamse bouwloodsen in de loop van de dertiende eeuw overgingen 

tot een steeds rijkere detaillering. De drie oudste traveeën ontberen zowel deco

raties als profielen. Van de jongere westtraveeën is de uitvoering al iets rijker en 

aangaande de open achtkant met zijn vele kraallijsten en profielen kan zelfs van 

een weelderige architectuur worden gesproken. In vergelijking met de oudere ab

dijkerken van Egmond en Rijnsburg, die eveneens verrezen in opdracht van het 

Hollandse gravenhuis, oogt deze kerk echter uiterst bescheiden. 

3.3. De latere ontwikkelingen in Holland en Zeeland 

Voor de snelle opkomst van de baksteengotiek in Holland en Zeeland aan het 

einde van de dertiende eeuw biedt de aanwezigheid van Vlaamse bouwloodsen 

op Schouwen en in Loosduinen alleen geen afdoende verklaring. Deze bouw

loodsen waren vermoedelijk niet omvangrijk en invloedrijk genoeg om deze ont

wikkeling te bewerkstelligen. Vermoedelijk opereerden er in Holland en Zeeland 

meer West-Vlaamse bouwmeesters en bouwlieden. Gebaseerd op Vlaamse voor

beelden verrijzen er in Holland en Zeeland vanaf het einde van de dertiende 

eeuw zware torens met indrukwekkende steunberen en gotische parochiekerken 

van baksteen. Zelfs de bescheiden dorpskerk in Zoutelande, die kort na 1300 ver

rees vertoont geen enkele herinnering meer aan het romaans. Net als de toren 

van Loosduinen kenmerkt het metselwerk van deze kerk zich door een afwisse

ling van lagen koppen en strekken. Een specifieke inbreng van de cisterciënzers 

valt in dit bouwwerk niet te onderscheiden. Van de dertiende-eeuwse delen van 

het grafelijke complex in 's-Gravenhage (het Binnenhof) hebben de architectuur-

vormen eveneens een Vlaams karakter45. De gotische spitsboognissen in de repre

sentatieve voorgevel van de 'Grote Zaal' op het Binnenhof en in de façade van de 

tiendenschuur van Ter Doest (Lissewege) vertonen nauwe overeenkomst46. 

Mogelijk bepaalden de cisterciënzers de vormgeving van de koorpartij in het 

Zuid-Hollandse Abbenbroek (afbeelding 69-70)47. In de omgeving van dit dorp 
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bezat de abdij Ter Doest veel landerijen, wat nog in de naam van het dorp tot 

uiting komt. De inspiratie voor de rechte sluiting van het eenbeukige koor zou 

geput kunnen zijn uit de traditie van de cisterciënzer kerkbouw, waarbinnen de 

rechte koorsluiting gangbaar bleef. Aan de paarsgewijs geplaatste vensters in het 

koor van de uithofkapel in Kloosterzande herinnert de positie van de twee spits

boogvensters in de oostelijke sluitgevel. De hoge vensters in Abbenbroek laten 

geen ruimte voor een tweede vensterzone, zoals in Kloosterzande. In de geveltop 

bevindt zich, overeenkomstig de Vlaamse uithofkapel, een rondvenster, dat hier 

door zijn grote omvang bijna als een roosvenster oogt. In beide kerken staan de 

steunberen op de hoeken haaks op elkaar. Die in Abbenbroek zijn zoals die in 

Loosduinen tweemaal versneden en maken daardoor een robuustere indruk. 

Tegen de zijgevel staan overeenkomstige beren. Twee spaarvelden in de vorm van 

een kwartcirkel aan weerszijden en een driepasboog bovenin versieren de 

geveltop. De combinatie van een driepas en een roosvenster herinnert aan de 

voorgevel van de 'Grote Zaal' op het Haagse Binnenhof. Door de naar verhouding 

grotere hoogte oogt het vroeg-veertiende-eeuwse koor in Abbenbroek wat 'goti

scher' dan de kapel in Kloosterzande. De betrokkenheid van een aan de cisterciën

zers gelieerde bouwloods staat niet onomstotelijk vast, maar klinkt aannemelijk. 

4. HET FRIESE KLAARKAMP 

4.1. De stamvader van de baksteengotiek? 

Het vroege gebruik van baksteen en de nabijheid van de gotische bouwloodsen 

verklaren waarom in Ter Duinen voor het eerst een gotische kerk in baksteen 

verrees. In de literatuur echter wordt doorgaans een andere cisterciënzer abdij 

aangewezen als het oudste voorbeeld van de baksteengotiek en wel de abdij Klaar-

kamp in Friesland. Dit klooster ontstond, zoals reeds opgemerkt, kort vóór 

116348. Gesteld dat de funderingen uit de tijd van de stichting dateren, zoals 

sommigen menen, dan zou Klaarkamp het oudste voorbeeld van de baksteengotiek 



zijn, meer dan een halve eeuw ouder dan het Vlaamse klooster Ter Duinen. De 

Friese kloosterkerk evenaarde in dat geval de oudste bakstenen kerken in Dene

marken en in het Oostzeegebied, die in alle opzichten nog romaans waren, bijna 

in ouderdom4 '. Vlaamse architectuurhistorici aanvaardden deze vroege datering 

van Klaarkamp onmiddellijk, ondanks de zwakke onderbouwing daarvan. De 

discussie over de bakermat van de baksteengotiek verstomde daarmee voortijdig5". 

Veel aannemelijker is het dat Klaarkamp jonger is dan Ter Duinen. De exper

tise nodig voor de bouw van de gotische kerk van Klaarkamp zal via de orde 

haar weg naar Friesland hebben gevonden. In hoeverre de vormen in Klaarkamp 

rechtstreeks voortkwamen uit de experimenten van Ter Duinen onttrekt zich 

aan de waarneming. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat de 

bouwmeester van Klaarkamp van de architectuur van Ter Duinen of misschien 

van Ter Doest op de hoogte was. De cisterciënzers in West-Vlaanderen toonden 

immers aan dat baksteen voor het bouwen van een gotische constructie geen be

letsel hoefde te vormen. 

In Friesland kwamen gotische steunberen pas vanaf het einde van de dertiende 

eeuw voor. Mogelijk werden zij hier geïntroduceerd door de bouwmeester van 

Klaarkamp. Ongeveer tegelijkertijd kwam het Vlaamse metselverband in zwang. 

Tot de vroegste voorbeelden van de Friese baksteengotiek moeten naast Klaar

kamp de laat-dertiende-eeuwse predikherenkerk (de huidige Grote Kerk) in 

Leeuwarden en de ongeveer even oude minderbroederskerk (Broerekerk) in 
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Bolsward gerekend worden. Tot de vroegste voorbeelden van de baksteengotiek 

buiten Holland en Friesland behoort de laat-dertiende-eeuwse predikherenkerk 

in Zutphen. De oostelijke traveeën van de Broerekerk in Bolsward die nog van 

vóór 1300 dateren zijn aan de noordzijde verstevigd met zeer lichte beren. De 

steunberen tegen de omstreeks of kort na 1300 gebouwde koorsluiting van de 

predikherenkerk in Leeuwarden zijn al aanmerkelijk zwaarder. Het schip van de 

Klaarkamp kan met zijn relatief lichte steunberen niet veel ouder zijn dan de laat-

dertiende-eeuwse delen van de minderbroederskerk in Bolsward en de predikheren

kerk in Leeuwarden. De zware steunberen tegen het koor en het dwarspand van 

Klaarkamp zouden met Bolsward en Leeuwarden als ijkpunt zelfs iets jonger kun

nen zijn. Hier valt echter het nodige tegen in te brengen. De steunberen in 

Klaarkamp waren zwaarder, omdat ze anders dan in Bolsward en Leeuwarden te

genwicht moesten bieden aan spatkrachten van bakstenen gewelven. De eveneens 

overwelfde kerk in Zutphen beschikte behalve zware steunberen tevens over bak

stenen luchtbogen. De voorbeelden in Bolsward, Leeuwarden en Zutphen tonen 

aan dat de bedelorden bij de ontwikkeling en verspreiding van de baksteengotiek 

in onze streken een minstens zo grote rol speelden als de cisterciënzers. Belang

rijk voor de verdere ontwikkeling was dat de kerkgebouwen van de bedelorden 

in de steden stonden. Juist de bouwloodsen van de steeds omvangrijker parochie

kerken in de steden gaven vanaf de veertiende eeuw in de baksteenarchitectuur 

de toon aan. Een aantal vormen en karakteristieken van de dertiende-eeuwse ker

ken van de bedelorden zouden gedurende de volgende eeuwen tot het standaard 

repertoire van de baksteengotiek gaan behoren. 
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Stilistische overwegingen in internationaal verband 

Bij het dateren van Klaarkamp negeerden Praamstra en Boersma de meningen 

van een aantal vooraanstaande auteurs uit de literatuur. Ozinga bijvoorbeeld 

besprak de kerk van Klaarkamp uiterst summier in een werk over de romaanse 

bouwkunst in Nederland51. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij de kerk als een 

romaans bouwwerk beschouwde, maar daarover meldt hij niets concreets. Hij 

ging er van uit dat de kerk kort na 1200 tot stand kwam. Dimier dateerde 

Klaarkamp in zijn monumentale overzicht van cisterciënzer kloosterkerken in de 

dertiende eeuw52. 

Praamstra en Boersma verzuimden ook aandacht te besteden aan de stilisti

sche kenmerken van de kerk. Klaarkamp bezat hoogstwaarschijnlijk gewelven. 

Anders echter dan in de Groningse abdijkerken Aduard I en II ving een 

schoorstelsel bestaande uit tamelijk zware uitwendige steunberen de spadcrachten 

van de gewelven op. De steunberen correspondeerden met platte wandpijlers aan 

de binnenzijde. Bij een bouwwerk uit omstreeks 1163 valt deze geavanceerde, op 

het gotische systeem wijzende constructie in baksteen niet te verklaren. De kerk 

van Klaarkamp verschilde wezenlijk van de bakstenen kerken die vanaf de jaren 
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zestig van de twaalfde eeuw verrezen in Brandenburg en Denemarken. Deze ro-

maanse bouwwerken missen steunberen en waren ook in andere opzichten nog 

geheel romaans. In Vlaanderen verrees de eerste bakstenen kerk met steunberen aan 

het begin van de dertiende eeuw, nog altijd een halve eeuw later. Bij het 

dochterklooster Aduard zou de gotische lijn ingezet door Klaarkamp dan 

vreemd genoeg geen vervolg hebben gekregen. In het gebied van de romano-

gotiek deden constructies met steunberen bij de cisterciënzers eerst aan het einde 

van de dertiende eeuw hun intrede. Decennia lang zou de kerk van Klaarkamp als 

een unicum los van de geschiedenis in het romaanse landschap hebben gestaan. 

Hoewel de bakstenen kerk in Hude in het bisdom Bremen aan het eind van 

de dertiende eeuw tot stand kwam, oogt de ruïne nog in alle opzichten romano

gotisch (afbeelding 72-73). Bekend met de gotiek waren de monniken van Hude 

wel53. Het klooster was namelijk een dochter van Morimond langs de lijn Alten-

berg en Marienthal. De beide laatste abdijen beschikten over gotische kerken. In 

Hude overspanden koepelvormige kruisribgewelven de vierkante dubbeltraveeën 

van het driebeukige koor, dat aan het gebonden stelsel beantwoordde. Het schip 

bezat rechthoekige gewelfvakken. Met uitzondering van die tegen de sluitgevels 

van de transeptarmen kende de kerk geen steunberen. Typerend voor de romano-

gotiek is de mengeling van romaanse en gotische vormen in de gevels. 

Romano-gotische kenmerken laten zich nauwelijks meer ontwaren in de bak

stenen abdijkerk van het cisterciënzer klooster Chorin (afbeelding 74). De bouw 

van deze kerk begon in 1273, na de verplaatsing van het klooster naar de huidige 

plek. Aan de gewelven is niets romaans meer. Als voorbeeld voor een zeventwaalf-

de koor met tussentravee en transept komt de uit natuursteen opgetrokken cis

terciënzer abdijkerk Schulpforta in Thüringen in aanmerking, waarvan de bouw 

in 1251 was begonnen54. Weliswaar ontlasten zware steunberen de muren, de gevels 

bijeven gesloten alsof het muurwerk niets van zijn dragende functie afstaat. 

Tot de vroegste gotische abdijkerken in baksteen langs de Oostzee behoort 

de cisterciënzer kerk van Doberan bij Rostock, een dochterklooster van Mori

mond via Camp55. De bouw, die een groot deel van de veertiende eeuw in beslag 

nam, ving aan in 1295. In deze kerk zijn de laatste herinneringen aan het ro

maans verdwenen. De kruisribgewelven hebben een rechthoekige grondslag met 

gotische verhoudingen. Zware, eenmaal versneden steunberen ondersteunen de 

zijbeuken van het rijzige bouwwerk. Luchtbogen ontbreken. Daarvoor in de 

plaats worden de spatkrachten van de gewelven opgevangen door zware steunberen 

langs de buitenzijde van de lichtbeuk, die op de zware zuilen in het middenschip 

rusten. Het koor is niet geënt op dat van Royaumont, maar op dat van de kathe

draal van Doornik. Op haar beurt greep deze kerk weer terug op de oostpartij 
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van de kathedraal in het Noord-Franse Soissons. De straalkapellen zijn telkens sa

men met het aangrenzende vak van de kooromgang onder één gewelf samen

gebracht. Deze opzet maakte in de omgeving van Doberan al gauw school. 

Niet veel later bouwden de cisterciënzers in hetzelfde gebied bij de abdij 

Neuenkamp een hallenkerk (afbeelding 75). Van deze kerk resteert van het op

gaande werk het uiteinde van de zuidelijke transeptarm. Rondom had deze kerk 

net als het koor en het dwarspand van Klaarkamp zware steunberen en corres

ponderend daarmee platte wandpijlers aan de binnenzijde. Luchtbogen zijn van

wege de hallenvorm ondenkbaar56. 

134 Het voordeven van het romaans in Friesland en de romano-gotiek in het 

noorden 

De bouw van een gotische kerk in het derde kwart van de twaalfde eeuw rijmt 

noch met de ontwikkelingen in het Oostzeegebied, noch met die in de Friese 

architectuur zelf. In het Groningerland bleef de weelderige romano-gotiek gedu

rende bijna de gehele veertiende eeuw de heersende bouwtrant en kreeg de sobere 

baksteengotiek geen kans. De keuze voor deze bouwtrant volgde het aanbod. Er 

liep in deze contreien een heel leger van bouwlieden en leidinggevenden rond 

die deze manier van bouwen tot in de finesses beheerste. Daar komt bij dat de 

monumentale abdijkerk van Aduard op achtereenvolgende generaties een ver

pletterende indruk zal hebben gemaakt. 

Een bouwloods die een zwaar stempel drukte op de kerkbouw heeft Friesland 

aanvankelijk niet gekend. Afgaande op de ontwikkelingen moet de twaalfde-eeuwse 

abdijkerk van Klaarkamp van romaanse snit geweest zijn. Hierop wijst het onge

schokt voortleven van de romaanse traditie tot ver in de dertiende eeuw. Als 

bouwmateriaal moet gedacht worden aan tufsteen. 

Nog voor het einde van de twaalfde eeuw kreeg Klaarkamp in Friesland een 

dochterstichting, maar ook daarvan ging op het architectonische vlak niet veel 

invloed uit (afbeelding 76). De abdij Bloemkamp of Oldeklooster in Wonsera-

deel bij Hartwerd werd in 1191 gesticht door drie broers, die voor dat doel hun 

land beschikbaar stelden57. Thetardus en Herardus, beiden priester, bekleedden 

in de jonge communiteit respectievelijk het ambt van abt en prior. Siboldus, een 

leek, nam als conversbroeder de leiding op zich van de bouw58. Mede dankzij de 

actieve bemoeienis van de Utrechtse bisschop Wilbrand (1227-1233) vond de 

wijding van de nieuwe kerk in 1234 plaats onder abt Dodo I. In dat jaar had de 

kerk geen gewelf en dat zou er voorlopig ook niet komen. Bij de plannen voor 
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de kerk zal bisschop Wilbrand een belangrijke inbreng hebben gehad59. Na een 

brand in 1312 kreeg de herbouwde kerk alsnog een brandwerend gewelf en kreeg 

deze een betegelde vloer en meubilair. Van deze kerk bestaat een reeks afbeel

dingen met de belegering van de wederdopers in 1535. Ze tonen een eenbeukige 

kruiskerk met veelhoekig gesloten koor. Dit kerktype, dat ook al was toegepast in 

de cisterciënzer abdij Mariënfeld, raakte in de dertiende eeuw in het noorden in 

zwang, maar dat sluit niet uit dat de weergave op de voorstelling op fantasie 

berust. Op de kruising van de kerk prijkte een houten toren met een klok60. 

Stilistische details bevatten deze tamelijk grove tekeningen nauwelijks. 

De dertiende-eeuwse kerken in Friesland bezaten geen steunberen, zodat deze 

ook voor Bloemkamp niet in de rede liggen. Op de afbeeldingen van de kerk 

ontbreken deze inderdaad61. De vroegste bakstenen kerken in Friesland vertonen 

net zomin als die in Groningen opmerkelijke verschillen met de tufstenen bouw

werken uit dezelfde tijd. Tot deze groep romaanse kerken in baksteen behoort 

bijvoorbeeld de dorpskerk van Westergeest uit het begin van de dertiende eeuw. 

In Friesland lieten de bouwmeesters deze romaanse vormen langer op hun reper

toire staan dan in Groningen. Aan de Groningse romano-gotiek ontleenden de 

Friezen de koepelvormige kruisribgewelven. Als voorbeeld komt de abdijkerk 

van Bloemkamp niet in aanmerking, omdat deze in de dertiende eeuw niet over 

gewelven beschikte. In de jaren dertig van de dertiende eeuw kreeg de vermoedelijk 

invloedrijke kerk van de premonstratenzers in Hallum mogelijk romano-gotische 

gewelven. De romaanse, bakstenen dorpskerk van Eestrum (afbeelding 77) telt 

twee achtdelige gewelven in romano-gotische trant. Romano-gotische decoratie

schema's ontbreken in Friesland niet, maar de bouwtrant staat in Friesland door

gaans dichter bij het romaans en toont zich wat ingetogener, zoals in de klooster-

annex parochiekerk te Bergum en de dorpskerk te Weidum. Het lijkt er al met al 

sterk op dat de kerk van Bloemkamp de lokale bouwtraditie eerder bevestigde 

dan in een nieuwe richting voerde. De behoudende bouwtrant van Bloemkamp 

vloeide mogelijk voort uit het optreden van bisschop Wilbrand als bouwheer. 

Wellicht koos hij zelf een meer behoudende bouwmeester buiten de orde van de 

cisterciënzers. Gotische invloed ging er van de bouwloods van Bloemkamp in 

ieder geval niet uit. 
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4.2. De architectuur 

De opzet van de kerk 

Voor de gotische abdijkerk van Klaarkamp is, evenals eerder in Aduard I, terug

gegrepen op de plattegrond van het 'Bernardijnse type'. Deze terugkeer naar de 



wortels kan zijn ingegeven door het optreden van de bedelorden, die dankzij 

hun religieuze ijver en goede voorbeeld snel aan populariteit wonnen. Met een al 

te rijke vormgeving van hun gebouwen, bijvoorbeeld in de trant van Aduard II, 

zouden de monniken van Klaarkamp de kritiek op hun levensstijl alleen maar 

bevestigen. Met de Bernardijnse opzet van de kerk onderstreepten de monniken 

de identiteit van de orde. Hetzelfde kan worden opgemerkt over hun voorkeur 

voor de zuiver architectonische vormen van de gotiek boven de rijke decoratieve 

stijl van de romano-gotiek. De sobere bouwwijze van de baksteengotiek viel beter 

te rijmen met de principes van de orde, die ondubbelzinnig de eenvoud huldig

den. Uit het hieronder volgende zal blijken dat deze bouwtrant voor Klaarkamp 

zeer aannemelijk is. 

De kerk bestond uit een basilicaal schip van zeven traveeën, een driebeukig 

transept van gelijke breedte en een eenbeukige altaarruimte. Met een lengte van 

ongeveer 60 meter behoorde de kerk tot de grootste in Friesland. Daarbij had 

het schip een breedte van 23 meter62. Waarschijnlijk evenaarde het 44 meter lange 

transept het schip niet alleen in breedte, maar ook in hoogte. De oostelijke, 

rechtgesloten altaarruimte, die op het transept aansloot, had conform het Ber

nardijnse kerktype de breedte van het middenschip. De altaarruimte zal even 

hoog als het schip zijn geweest, zoals bij de cisterciënzer kerken vanaf het derde 

kwart van de twaalfde eeuw min of meer regel was. In dat geval vertoonde de kerk 

geen T-vormige, maar een kruisvormige opzet. In de oostbeuk van de transept

armen, aan weerszijden van het koor, bevond zich, voortbordurend op het 

Bernardijnse type, vermoedelijk een drietal kapellen. Uit de noordelijke groep 

van cisterciënzer kloosters vertoonde de plattegrond van bijvoorbeeld de in 

1257 gewijde kerk van de abdij Cara Insula in het huidige Denemarken veel over-

J3£ eenkomst met Klaarkamp. Binnen had deze kerk met Klaarkamp de platte wand-

pijlers gemeen. De Deense kerk beschikte echter, overeenkomstig de romano

gotische traditie, niet over steunberen, zoals het ongetwijfeld jongere Klaarkamp. 

De kerk constructief en stilistisch belicht 

Eerst met de bouw van Klaarkamp deed het gotische schoorstelsel zijn intrede in 

Friesland. De steunberen houden verband met vermoedelijk op Franse leest ge

schoeide gewelven. Tegen koepelvormige gewelven pleit de geometrische opzet 

van de kerk. De gewelfvakken van het middenschip waren (van hart tot hart ge

meten) namelijk meer dan twee keer zo breed als lang. In een romano-gotische 

kerk als Aduard II mat de lengte van de traveeën meer dan de halve breedte. Voor 

een koepelvormig kruisribgewelf in combinatie met een gotische traveemaat be

staat geen voorbeeld. Koepelvormige kruisribgewelven zijn daarom in Klaar

kamp alleen denkbaar in het geval van dubbeltraveeën, maar de vorm van de 

plattegrond wijst juist veeleer op enkele traveeën. Ten eerste kende Klaarkamp 

geen alternering; de reeksen identieke rondpijlers correspondeerden met eveneens 

gelijke steunberen. Op de tweede plaats bestond het schip uit een oneven aantal 

traveeën, wat een opzet in dubbeltraveeën praktisch uitsluit. 

Steunberen bleven in Friesland tot ver in de dertiende eeuw onbekend. Die 

van Klaarkamp waren misschien de eerste in Friesland. Tegen de noordelijke zij

beuk stond een rij lichte steunberen. Met hun veel zwaardere steunberen vertegen

woordigden het dwarspand en de altaarruimte mogelijk een iets latere bouwcam

pagne. De straalkapellen van Aduard II tonen dat lichtere steunberen ook voor

kwamen in de latere fasen van Groningse romano-gotiek. Vanaf het midden van 

de dertiende eeuw sierden ze ook de parochiekerken in de omgeving. Uit con

structief oogpunt bezien beschikten deze over onvoldoende massa om tot enig 



nuttig effect te sorteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eenmaal versneden 

steunberen van de romano-gotische kerken in 't Zandt, Huizinge (midden der

tiende eeuw), Winschoten (einde dertiende eeuw), Zeerijp (midden veertiende 

eeuw). In Klaarkamp correspondeerden de steunberen aan de binnenzijde net 

zoals in het koor en het dwarspand van Ter Duinen met platte wandpijlers. Aan 

weerszijden van de kooruitbouw, op de hoeken van het transept en het schip en 

tussen de eerste en de tweede travee vanuit het westen stonden daarvoor in de 

plaats ronde wandpijlers. De laatstgenoemde halfzuilen markeerden mogelijk de 

lekenkerk die ten westen van de noordelijke toegang gelegen zal hebben. Van een 

dergelijke combinatie van inwendige wandpijler en steunbeer kunnen in principe 

luchtbogen opgaan. Voor het opvangen van de spatkrachten van de middenbeuk 

zijn echter zijn echter als alternatief voor luchtbogen ook wandpijlers aan de bin

nen- en de buitenzijde van de lichtbeuk denkbaar. In Klaarkamp vormt de grote 

omtrek van de pijlers hiervoor een aanwijzing. Deze waren groot genoeg om de 

eventuele steunberen aan de buitenzijde van de lichtbeuk en daarmee correspon

derende wandpijlers te dragen. Een voorbeeld van een op dergelijke wijze verste

vigde lichtbeuk biedt de reeds genoemde bakstenen kerk van de cisterciënzer ab

dij in Doberan bij Rostock, waarvan de bouw begon omstreeks 129563. Aan de 

zuidzijde van het schip van Klaarkamp ontbraken steunberen. Deze zouden een 

obstakel hebben gevormd in de aangrenzende kruisgang. Ze konden hier ook 

achterwege blijven, omdat de kloostergang voldoende tegenwicht bood. De 

hoeken van de sluitgevel van de noordelijke transeptarm van Klaarkamp vallen 

op door een bijzondere verzwaring, bestaande uit een zware hoekliseen aan de 

voorzijde en een halfronde uitstulping opzij. Deze halfronde vormen doen sterk 

denken aan de met traptorens geflankeerde transeptgevels die niet veel later zowel 

in Vlaanderen als in het noorden van de Nederlanden in zwang kwamen. 

Ronde zuilen waren in Vlaanderen, net als later in het noorden van de Neder

landen, doorgaans van natuursteen. Voor natuurstenen zuilen bestaat in Klaar

kamp geen enkele aanwijzing. Tegen de gewoonte in lijken de ronde zuilen in 

Klaarkamp niet op achthoekige voetstukken gestaan te hebben. Tot onderin toe 

vormden de voetingen onder de zuilen een cirkel. De zuilen in Klaarkamp vallen 

verder op door hun grote doorsnede. De zuilen zelfwaren uiteraard slanker dan 

hun funderingen, maar ook dan moet hun omtrek aanzienlijk geweest zijn. Zij 

besloegen een groot deel van het totale oppervlak van de kerk (afbeelding 78). 

Dergelijke zware zuilen komen ook in de latere baksteengotiek geregeld voor. 

Verwantschap vertonen bijvoorbeeld de bakstenen zuilen tussen de zijbeuken en 

de hoofdbeuk van de kerk in Loppersum (Groningen) en tussen de de hoofd

beuk en de noordelijke zijbeuk van het schip van de kerk in Kollum (Friesland). 
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Zeer gedrongen ogen vooral de zuilen in Kollum64. Het Vlaamse verband van de 

ronde zuilen is, de ronde vorm in aanmerking genomen, opmerkelijk regelma

tig. Van den Berg rekende de zuilen van beide kerken tot het oeuvre van dezelfde 

bouwmeester65. Als navolging van het vroeg-vijftiende-eeuwse koor van de Mar-

tinikerk in Groningen worden de ronde zuilen in Loppersum en Kollum in het 

tweede kwart van de vijftiende eeuw gedateerd. 

Ronde zuilen vertonen in vroeg-gotische kerken in baksteen doorgaans een 

lijstkapiteel. In Loppersum, Kollum en in het vijftiende-eeuwse koor van de 

Martinikerk in Groningen valt de naar verhouding smalle lijst bijna in het niet 

bij de zware schacht, waardoor de gedrongen indruk die de zuilen maken wordt 

versterkt. Dergelijke lijstkapitelen boden in de lage landen tot aan het einde van 

de Middeleeuwen een alternatief voor het wat rijkere koolbladkapiteel. Deze 

uiterst sobere vormen laten zich ook heel goed denken in de kerk van de 

cisterciënzer abdij Klaarkamp. Soortgelijke zuilen komen ook voor in veel 

oudere, romaanse kerkgebouwen, zoals in de reeds genoemde onderkerk van de 

Sint-Basilius en Heilig Bloedkapel in Brugge uit de jaren 1184-1187. Ze getuigen 

daarom van een zekere behoudende trek binnen de Noord-Nederlandse bak-

steengotiek. 

Los verspreid over het terrein van Klaarkamp lag een groot aantal bouwfrag

menten begraven (afbeelding 79)66. Van geen van deze onderdelen valt na te gaan 

tot welk pand of vertrek ze behoorden. Een eerste groep bouwfragmenten be

stond uit onderdelen van bakstenen rondzuiltjes en ronde colonetten en gewelf

ribben, die we kennen van de Friese romano-gotiek. Een tweede groep stenen 

kenmerkt zich door profielen die uit holle cirkelsegmenten zijn samengesteld. 

Opgebouwd uit dergelijke holle segmenten benaderen enkele profielen enigszins 

de peerkraal. Profielen met holle cirkelsegmenten komen ook voor in de al eer

der genoemde gotische bouwdelen van de in sommige opzichten van archaïsch 

ogende kerken in Kollum (Friesland) en Loppersum (Groningen). In deze 

gotische onderdelen van de kerken in Kollum en Loppersum heeft wellicht de 

architectuur van Klaarkamp nagewerkt. 

De vroeg-gotische bouwtrant van Klaarkamp betekende in Friesland een om

wenteling. Tegenover de uitbundige en rijk vormgegeven romano-gotiek vorm-
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de de klare eenvoud van de vroege baksteengotiek, die de abdij van Klaarkamp 

gekenmerkt moet hebben, een soberder en aanmerkelijk droger alternatief. 

De bouwloods van het cisterciënzer klooster Aduard was, zoals uit het vorige 

hoofdstuk bleek, van grote invloed was op de bouwkunst in de omgeving. Even

min kan de bouw van het gotische Klaarkamp voor het plaatselijke bouwbedrijf 

zonder gevolg zijn gebleven. Steunberen deden in de Friese architectuur echter 

pas in het laatste kwart van de dertiende eeuw hun intrede, vermoedelijk geïnspi

reerd door Klaarkamp. Zelfs aan het einde van de dertiende eeuw waren de go

tische verhoudingen van de traveeën in Friesland uiterst geavanceerd. De laat-

dertiende-eeuwse bedelorden kerken in Leeuwarden en Bolsward, die hierna be

sproken worden, vertoonden nog een romano-gotische maatvoering. Daarom 

kan de bouw van de door Van Giffen opgegraven kerk niet veel eerder begonnen 

zijn. Hiermee verliep de introductie van de baksteengotiek in Friesland onge

veer gelijk met die in het Oostzeegebied. Deze late datering wordt niet weerspro

ken door de baksteenformaten. De lengte van de grootste bakstenen bedroeg, 

zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeldt, rond de dertig centimeter. In 

Friesland, waar de bouwlieden langer dan elders bleven vasthouden aan grote 

bakstenen, waren dergelijke formaten aan het einde van de dertiende eeuw nog 

steeds gebruikelijk. 

De kloostergebouwen 

Van de incompleet aangetroffen kloosterfunderingen lijkt het merendeel uit de

zelfde periode te stammen als de kerk67. Het klooster met de kloosterhof en drie 

panden sloot aan op de zuidkant van de kerk. De lange zijden van de klooster

hof, de westelijke en de oostelijke, strekten zich uit over een lengte van ongeveer 

38 meter. Met een lengte van ongeveer 27 meter waren de noordelijke kruisgang i o n 

langs de kerk en de zuidelijke daar tegenover aanmerkelijk korter. Precies haaks 

stonden de vleugels niet op elkaar. Tamelijk groot was de afwijking van de west

vleugel. 

Overeenkomstig de gewoonten van de cisterciënzers sloot de oostvleugel aan 

op het transept. Vanuit de slaapzaal op de verdieping konden de monniken zo 

via het transept rechtstreeks het koor bereiken voor het bijwonen van de nachte

lijke koordiensten. De afronding in de zuidwestelijke hoek van de transeptarm 

verraadt de aanwezigheid van een spiltrap. Langs het schip strekte zich de noord

vleugel van de kruisgang uit. Om meer ruimte te verkrijgen voor de kruisgang 

lieten de cisterciënzers de westelijke zijbeuk van de transeptarm aan deze zijde 

vaak weg. Voor de kloosterhof en de zuidvleugel kwamen hierdoor een aantal 

meters extra ter beschikking. In de zuidvleugel, waar verschillende grote zalen 

een plaats moesten krijgen, kwam deze extra ruimte goed van pas. Deze oplossing 

werd echter noch in Klaarkamp, noch in Aduard toegepast. Daarvoor in de 

plaats zette het noordelijke pand van de kruisgang zich net zoals in Aduard 

voort tot voorbij de kerk. Op deze manier kon de zuidvleugel eveneens enkele 

meters langer uitvallen. 

De cisterciënzers besteedden altijd veel aandacht aan de toevoer van vers water. 

Deze voorliefde uitte zich hier in een achthoekig bronhuis tegen de zuidelijke 

arm van de kruisgang. De maat van het achtkant vormt in de reconstructie

tekening het uitgangspunt van de hypothetische travee-indeling van de kruis

gang. Daar steunberen of andere uitstekende delen ter aanduiding van de gele

ding ontbraken, viel de indeling in traveeën niet uit de funderingen af te leiden. 

Van de oostvleugel van het klooster resteerde in de bodem weinig. Behalve 

de kruisgang en een gedeelte van de oostmuur van het aansluitende pand teken-
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den zich tijdens de opgraving de posities van een viertal ronde pijlers of zuilen 

af. Ongetwijfeld stonden deze zuilen in de kapittelzaal. Uitgaande van vierkante 

gewelfvakken en daarmee van gelijke afstanden tussen de zuilen onderling en tussen 

de zuilen en de muren was dit vertrek dertien meter in het vierkant. Als sacristie 

diende de smalle ruimte tussen de kapittelzaal en het transept. De cisterciënzer 

gewoonten in deze maken het aannemelijk dat zowel de sacristie als de kapittelzaal 

een overwelving bezaten. Praamstra en Boersma vermoeden dat het vrijstaande, 

rechthoekige gebouwtje ten zuiden van de oostvleugel de latrine herbergde (af

beelding 80). 

Van de zuidvleugel kwam aanzienlijk meer aan het licht. Tegenover het bron-

huis bevond zich de ingang van het refectorium voor de monniken. Deze twee-

beukige zaal van ongeveer 26 bij 13 meter had drie zuilen in de lengteas. Volgens 

het gebruik bij de cisterciënzers stond dit vertrek haaks op de kruisgang, waar

door er aan de hier tamelijk korte kruisgang voldoende ruimte overbleef voor 

de overige vertrekken. Van het calefactorium, de verwarmde verblijfsruimte ten 

oosten van de eetzaal, kwam de positie van één enkele zuil aan het licht, die mo

gelijk in het midden stond. Naast de keuken bevatte het calefactorium als enige 

vertrek een haard, maar daarvan restte geen spoor. Onder streng gereglementeerde 

voorwaarden mochten de monniken zich hier in de koude periode wat warmen. 

De keuken aan de andere kant van de eetzaal valt op door de enorme haard in de 

zuidoostelijke hoek. Deze ruimte bevond zich, uiterst praktisch, tussen de eetza

len van de monniken en de conversen in. De zuilen in de eetzaal droegen ver

moedelijk net als die in de kapittelzaal gewelven. 

De westelijke vleugel behoorde in cisterciënzer kloosters tot het domein van 

de conversen. Deze bevatte op de begane grond de voorraadruimte, de eetzaal 

van de conversen en de conversengang. Deze gang liep parallel aan de aan

grenzende kruisgang om te voorkomen dat de lekenbroeders, die gescheiden 

leefden van de echte monniken, gebruik moesten maken van de kruisgang. Deze 

laatste gang maakte namelijk deel uit van de leefwereld van de monniken. Via de 

conversengang konden de lekenbroeders alle vertrekken in de westvleugel 

bereiken en de kerk betreden zonder een monnik tegen het lijf te lopen. Sporen 

van de trap die naar het dormitorium van de conversen leidde bevonden zich 

halverwege de westvleugel. Het langgerekte vertrek ten noorden van de trap 

diende als voorraadkamer of cellarium. Vermoedelijk telde deze in de lengte twee 

beuken. In het zuidelijke deel van de zaal stonden inderdaad twee zuilen, maar 

elders ontbraken deze. De cisterciënzers kenden echter een lange traditie van 

tweebeukige voorraadkamers, zodat het niet uitgesloten kan worden dat de 
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sporen daarvan zijn uitgewist. Ten zuiden van de trap was de tweebeukige eetzaal 

van de conversen. De poeren onder de vier zuilen lagen niet precies op één lijn 

en hadden verschillende doorsneden. Dit doet een oudere bouwfase vermoeden 

waarin minder nauwkeurig met de geometrie werd omgesprongen. Een wat 

eerdere bouw kan ook de wat afwijkende richting van deze vleugel en het 

ontbreken van steunberen verklaren. In het kleine vertrekje aan het zuidelijke 

uiteinde van de conversengang, strategisch naast de keuken gesitueerd, had de 

cellerarius, de monnik die over de voorraden ging, vermoedelijk zijn spreek

kamer. 

In de kapittelzaal en de eetzaal in respectievelijk de oost- en de zuidvleugel 

droegen de zware, ronde pijlers die veel weg hadden van die in de kerk vermoe

delijk de bogen en ribben van de gewelven. Van de buitengevels kwamen 

nauwelijks sporen aan het licht, zodat niet valt na te gaan of het klooster net als 

de kerk met steunberen was verstevigd. In ieder geval bezat tenminste de zuid

oosthoek van de eetzaal van de monniken haaks op elkaar staande steunberen. 

Wat betreft de geometrie valt vooral de regelmaat op van de kapittelzaal en de 

eetzaal. De kapittelzaal bestond uit een vierkant vertrek met negen vierkante ge

welfvakken. Met twee beuken en vier traveeën was de eetzaal van de monniken 

met zijn vierkante gewelfvakken precies twee keer zo lang als breed. De oost- en 

de zuidvleugel stammen klaarblijkelijk uit dezelfde periode als de kerk, waarmee 

ze stilistisch verwant geweest moeten zijn. 

5. DE BAKSTEENGOTIEK IN FRIESLAND: HET VERVOLG 

5.1. De kerken van de bedelorden 

Uit de veertiende eeuw resteren in Friesland zeer weinig dorpskerken. Door de 

hevige partijtwisten in die dagen gevoegd bij de pestepidemieën stonden bouw

activiteiten vermoedelijk op een laag pitje68. Het weinige dat uit de steigers kwam 

ging verloren. Door het gebrek aan voorbeelden uit deze tijd onttrekt de in

vloed van Klaarkamp op de kerkbouw in de Friese dorpen zich grotendeels aan 

onze waarneming. In Groningen zijn wel een groot aantal veertiende-eeuwse 

dorpskerken overgeleverd, maar daarin bleef de invloed van Aduard II tot diep 

in de veertiende eeuw overheersend. Het beste valt de nawerking van Klaarkamp 

daardoor nog af te lezen aan de twee reeds genoemde kerken van de bedelorden 

die rond 1300 in Friesland verrezen: de predikherenkerk (de huidige Grote 

kerk) in Leeuwarden en de minderbroederskerk (of Broerekerk) in Bolsward. 

De uitgangspunten van deze orden en hun opvattingen over de kerkbouw, 

die niet wezenlijk afweken van die van de cisterciënzers, nodigen uit tot enige 

toelichting. De orden van de franciscanen en de dominicanen ontstonden aan 

het begin van de dertiende eeuw. Hun evangelisch elan sloeg overal bijna onmid

dellijk aan, waardoor zij in korte tijd tot in de verste uithoeken van het christe

lijke westen kloosters konden stichten. Vanaf het midden van de dertiende eeuw 

kwamen ook in het noorden van de Nederlanden bedelordenkloosters tot stand, 

vooral aan de randen van de opkomende steden. Voor een deel namen deze 

nieuwe monastieke bewegingen de wind uit de zeilen van de gevestigde orde, 

waar in die tijd ook de premonstratenzers en de cisterciënzers deel van uitmaakten. 

Hoewel de franciscanen en de dominicanen van origine uit een volstrekt ander 

hout waren gesneden, vertoonden de beide orden op den duur meer overeen

komsten dan verschillen. Een strikt evangelische beweging onder leiding van 
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Francisais van Assisi vormde de kiem waaruit in het begin van de dertiende 

eeuw de orde van de minderbroeders is voortgekomen. De orde van Dominicus 

ontstond als een beweging van reguliere kanunniken die zich concentreerde op 

de bestrijding van ketterij en op de prediking. In navolging van deze predikheren 

ontwikkelden de franciscanen een hechte organisatie en de dominicanen namen 

van de minderbroeders de strenge opvattingen over onthechting en evangelische 

armoede over. Anders dan de cisterciënzers zochten de bedelorden niet de een

zaamheid op, maar juist de steden. Voor de uitoefening van hun pastorale taken 

verkeerden zij zoveel mogelijk onder het volk. Uit principe kozen zij voor afhan

kelijkheid en leefden zij van giften en schenkingen. Vanwege hun taakstelling, de 

uitoefening van de zielszorg, kon van de minderbroeders en predikheren niet 

verlangd worden dat zij hun hele leven op één en dezelfde plaats woonden, werk

ten en baden, zoals van traditionele kloosterlingen werd verlangd. De kanunniken 

van Dominicus en de monniken van Franciscus mochten zich voor zover nodig 

vrij bewegen. Om dezelfde reden kon hun vrijstelling worden verleend voor het 

bijwonen van de koordiensten. Niet in de eerste plaats door hun gebed en hun 

uitgebreide liturgie in de afzondering van het klooster brachten zij het heil, 

maar door hun actieve betrokkenheid in de wereld68. 

Architectuuropvattingen 

Franciscus ontzegde zichzelf en zijn volgelingen aanvankelijk het bezit van vaste 

onderkomens7". Uiteindelijk moest ook hij water bij de wijn doen. In 1226 

spoorde Franciscus zijn volgelingen aan geen kerken of onderkomens aan te ne

men of te laten bouwen mits deze in overeenstemming waren met de armoede 

die zij voorstonden. Bouwwerken als zodanig verbood hij echter niet langer71. 

142 Ook bij Dominicus uitte de liefde voor de evangelische armoede zich in een 

uitgesproken voorkeur voor eenvoudige kerkgebouwen72. Het streven naar een 

eenvoudige architectuur leidde bij de dominicanen tot een regelgeving die sterke 

gelijkenis vertoonde met die van de cisterciënzers73. De franciscanen kenden ver

moedelijk een soortgelijke regelgeving. Net zomin als de cisterciënzers schreven 

de dominicanen voor hoe de kerk er uit moest zien. Zij legden slechts enkele 

beperkingen op. Zo verboden zij in navolging van de cisterciënzers de bouw 

van stenen torens. Ook de bedelorden kenden buiten de regelgeving om een uit

gesproken voorkeur voor bepaalde kerktypen. Vaak bouwden zij kerken met een 

driebeukig schip met in het verlengde van de middenbeuk een eenbeukig 

koor74. Schip en koor werden van elkaar gescheiden door een doksaal. In het 

noorden van de Nederlanden ontwikkelden de bedelorden vanaf het einde van 

de dertiende eeuw daarnaast een voorkeur voor tweebeukige kerken. Mogelijk 

vervulde de kerk van de dominicanen in Toulouse daarbij een voorbeeldfunctie75. 

Er leefden onder de leidsmannen van de orde blijkbaar wel bepaalde gedachten 

over hoe een bedelordenkerk er uit moest zien. 

Voor de bouw van de vele kerken en kloosters binnen de orde gingen de 

dominicanen en de franciscanen ongetwijfeld net zoals de cisterciënzers bij elkaar 

te rade. Alleen op die manier valt de grote typologische consistentie binnen deze 

beide orden te verklaren. Voor de bouw van kerken en kloosters beschikten zij 

echter niet over een eigen productieapparaat en een eigen logistiek, zoals de cis

terciënzers. Het bedelprincipe eiste geen onafhankelijkheid maar juist een zo 

groot mogelijke afhankelijkheid76. De bedelorden vertrouwden niet enkel op eigen 

kracht, zoals de cisterciënzers, maar zochten juist een zo breed mogelijk draag

vlak in de samenleving. 
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5.2. De dertiende-eeuwse kerken van de predikheren in Leeuwarden 

Sporen van de oudste zaalkerk 

De dominicanen namen het klooster in Leeuwarden in 1245 op in hun orde77. 

Latere bronnen noemen leden van het geslacht Cammingha als stichters. Vast 

staat dat deze familie bijzondere banden met het klooster onderhield. Zo lieten 

zij zich na hun dood bijzetten voor het altaar van Maria. 

De fundamenten van de oudste, vermoedelijk kort voor het midden van de 

dertiende eeuw verrezen kerk kwamen bij een opgraving in 1971 door Halbertsma 

te voorschijn (afbeelding 81). Onder de zuilen van de huidige middenbeuk 

strekte zich de fundering van de oudste kerk uit. Binnenwerks gemeten bedroeg 

de breedte van deze zaalkerk iets meer dan 7,5 meter. In oostelijke richting zette 

de kerk zich voort tot voorbij de laatste zuil aan de noordzijde. Tussen het wes

telijke zuilenpaar van de huidige kerk kwam het fundament van de vroegere west

gevel te voorschijn. De lengte van de kerk bedroeg daarom minstens 36 meter. 

Uit de funderingsresten blijkt dat de eenbeukige kerk geen steunberen bezat. De 

circa 1,10 meter dikke fundamenten van deze oudste resten bestonden uit kloos

termoppen van 31/32 x 15/16 x 7,5/8 centimeter. 

Het klooster grensde aan de noordgevel van de kerk. Doordat de westvleugel 

later een verdubbeling in breedte onderging, bleef de oorspronkelijke buiten

muur van de westvleugel als binnenmuur gehandhaafd. Vast staat dat deze vleugel 

over een verdieping beschikte. Als verklaring voor de vele vensters aan de westzij

de voerden de onderzoekers aan dat de gevel aan het binnenhof wellicht blind 

was vanwege de aanwezigheid van een kruisgang met verdieping. 

In opzet leek de oudste predikherenkerk in Leeuwarden op de iets bredere 

kerk van de minderbroeders in Dordrecht. De minderbroeders beschikten hal

verwege de dertiende eeuw reeds over een vestiging in Dordrecht78. De platte

grond van deze verdwenen kerk kwam te voorschijn tijdens een opgraving onder 

leiding van Sarfatij79. Het betrof een bescheiden, rechtgesloten zaal van negen 

meter breed en 32,5 meter lang met muurwerk in Vlaams verband. 
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De kerk uit omstreeks 1300 

Aan het einde van de dertiende eeuw ondernamen de predikheren in Leeuwar

den een volledige nieuwbouw, die een aanzienlijke vergroting van de kerk in

hield (afbeelding 82-85). Deze bouwcampagne resulteerde in een tweebeukige 

kerk van vijf traveeën, die de kern vormt van de huidige kerk. De brede hoofd-



82. De predikherenkerk in 

Leeuwarden met daarin 

weergegeven de vierkante, 

overhoekse voetingen. 
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83. De koorsluiting van de 

predikherenkerk in 

Leeuwarden vóór de 

restauratie). 

beuk eindigt aan de oostzijde in een vijfzijdige sluiting met steunberen. Een 

rechte sluiting vormt de oostelijke beëindiging van de smallere noordbeuk. Tus

sen de sluitingen van beide beuken staat een traptoren ingeklemd. Later toege

voegd zijn de huidige westtravee en de zuidbeuk. In de noordgevel bevinden 

zich in het westelijke gedeelte van de kerk vier bogen. Samen met funderingsspo-

ren wijzen deze op de vroegere aanwezigheid van diepe nissen die uitstaken in de 

zuidelijke arm van de kruisgang. De geringe hoogte en de situering in het meer 

publieke gedeelte van de kerk doet vermoeden dat hierin de biechtstoelen ston

den. Soortgelijke nevenruimtes kwamen bij latere kerken van de bedelorden wel 

vaker voor80. Uit bouwsporen blijkt dat de het noordelijke dakschild van het 

middenschip doorliep tot over de zijbeuk en de kruisgang. Boven de kruisgang 

en de zijbeuk moet zich een zaal hebben bevonden. Mogelijk was daarin de 

bibliotheek ondergebracht. 

De nieuwbouw voltrok zich in verschillende fasen81. De drie westelijke tra

veeën van de noordbeuk waren volgens Halbertsma ouder dan de twee oostelijke 

vakken. Voor de hoofdbeuk viel de scheiding tussen de twee bouwfasen minder 

duidelijk vast te stellen, maar ook hier diende het koor zich als de jongere aan. In 

de oudere delen trof Halbertsma verhoudingsgewijs tamelijk platte rode klooster

moppen aan met het formaat 32/31 x 15/16 x 7,5/8. Dit betreft vermoedelijk 

hergebruikte bakstenen uit de eerste bouw. 

De west- en de zuidgevel van de hoofdbeuk verrezen op de funderingen van 

de eenbeukige voorganger. Op de funderingen van de vroegere noordgevel kwa

men de zuilen te staan die tot op heden de scheibogen dragen. Voor de plaatsing 

van de zuilen tussen de hoofdbeuk en de noordelijke zijbeuk dienden vierkante, 

overhoekse poeren. Door hun diagonale positie staken deze aan weerszijden bui

ten de vroegere fundering daaronder. Deze voetingen herinneren aan de in een 

overhoeks vierkant ingeschreven pijlers van Aduard II en de vele navolgingen 

daarvan. Uiteindelijk is van de bouw van dergelijke bundelpijlers afgezien en 

kwamen op de poeren ronde zuilen te staan. De vorm van de poeren suggereert 

dat de predikheren in eerste instantie een romano-gotische kerk voor ogen 

stond. Hierop wijst ook de geometrie van de kerk, die overeenkomt met die van 

Aduard II. De traveeën in de middenbeuk zijn in de lengterichting van de kerk 

net als in Aduard II ruimschoots langer dan de halve breedte. Ze benaderen zelfs 

het vierkant. Door de grote afstand tussen de pijlers zijn de spitse scheibogen 

niet alleen erg wijd maar reiken deze ook erg hoog. Evenals in Aduard II is de 

zijbeuk met zijn 3,4 meter tamelijk smal en hebben de traveeën een verhoudings

gewijs extreme lengte82. 

De romano-gotische geometrie ten spijt verrees er op de fundamenten uit

eindelijk een sober vormgegeven bakstenen kerkgebouw in gotische stijl. Tegen 

de vrijstaande zuidgevel van de tweebeukige kerk stonden net als tegen de koor

sluiting steunberen. Die tegen de vijfzijdige koorsluiting tellen drie versnijdin-
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gen. Mede dankzij deze steunberen maakt de koorsluiting een hoge en rijzige 

indruk. Tegelijkertijd is de architectuur uiterst sober. Van het romano-gotische 

decoratieschema ontbreekt elk spoor. 

In het inwendige herinneren alleen de rondnissen in de zwikken van de 

scheibogen nog aan de romano-gotische versieringsdrift. Nauw verwante 

rondnissen zijn bijvoorbeeld te vinden in de vroeg-veertiende-eeuwse ziekenzaal 

van Aduard boven de scheiboog die de verbinding vormde met de aansluitende 

kloostervleugel (afbeelding 54). Boven in de muren van het middenschip wijzen 

bouwsporen op het voornemen gewelven aan te brengen. Tot de uitvoering 

daarvan kwam het echter niet. Kort na het optrekken van het muurwerk kreeg de 

kerk het huidige tongewelf van hout, die evenals de kap uit omstreeks 1300 

stamt. Het gewelf heeft geen halfronde, maar een sterk gedrukte vorm. Ondanks 

ingrijpende reparaties in de loop van de eeuwen bleef een deel van de oorspron

kelijke beschildering behouden. Daartoe behoort een voorstelling van Maria in 

stralenkrans met twee engelen die haar kroon ophouden83. 

Overeenkomstig de romaanse en romano-gotische kerken van baksteen ver

toont het muurwerk een Noors verband. Dit wijst op de betrokkenheid van 

plaatselijke bouwlieden. De romano-gotische maatvoering van de kerk en het 

voornemen om samengestelde bundelpijlers tussen de beuken te plaatsen duidt 

er op dat de bouwmeester eveneens uit het noorden kwam. Aanvankelijk moet de 

predikheren een romano-gotische kerk voor ogen hebben gestaan. Uiteindelijk 

kozen zij voor een droge gotische bouwtrant. Mogelijk volgden de predikheren 

hierin het voorbeeld van Klaarkamp. Met zijn vroeg-gotische vormen zal deze 

abdijkerk in Friesland zeker indruk hebben gemaakt. 
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5.3. De minderbroederskerk in Bolsward 

De bouwgeschiedenis 

Volgens een inscriptie uit 1623 zouden de minderbroeders zich reeds in 1281 in 

Bolsward hebben gevestigd84. Op grond van de architectuur van de kerk klinkt 

dit jaartal niet onaannemelijk85. In 1580 werd het klooster met uitzondering van 

de kerk en een klein gedeelte van de westvleugel afgebroken. De kerk kreeg in 

1623 een nieuwe bestemming als bedehuis van de Hervormde gemeente nadat 

het enige tijd als schuur dienst had gedaan. In mei 1980 brandde de kerk volledig 

uit en ging de laat-middeleeuwse kap verloren (afbeelding 86-90)86. 

Het muurwerk bestaat uit gele baksteen van omstreeks 30 x 14 x 9 centimeter, 



86. De Broerekerk in 

Bolsward. 
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een in Friesland aan het einde van de dertiende eeuw gebruikelijk formaat. Spo

radisch zijn ook rode kloostermoppen verwerkt. Formaten zeggen in Bolsward 

weinig over de ouderdom, want tot laat in de Middeleeuwen was het baksteen

formaat in Bolsward nauwelijks aan schommelingen onderhevig. Eventuele in

grepen die in de loop van de Middeleeuwen hebben plaatsgevonden kunnen 

daarom niet altijd herkend worden. 

De kerkruïne bestaat uit een driebeukig, pseudo-basilicaal schip van vier tra

veeën en een eenbeukig koor van anderhalve travee en een driezesde sluiting. De 

kerk kwam niet ineens, maar in verschillende campagnes tot stand. Over de oos

telijke sluitgevels van de zijbeuken loopt een bouwnaad met een grillig verloop. 

Het muurwerk van de sluitgevels en het koor in wild verband bestaat geheel uit 

hergebruikte baksteen. Dit duidt op een herbouw met gebruikmaking van de 

oorspronkelijke bakstenen. Mogelijk volgde deze herbouw op de brand die in 

1503 het klooster in de as legde. De ondiepe steunberen, die de gevel door hun 

geringe massa nauwelijks ondersteuning bieden, suggereren een veel vroegere da

tering dan het begin van de zestiende eeuw. Blijkbaar werden bij de herbouw de 

bestaande funderingen benut, zodat de omtrek van het huidige koor overeen

stemt met die van de dertiende-eeuwse voorganger. Het koor staat precies in het 

verlengde van het middenschip, maar bij de aanheling van het vernieuwde koor 

deed zich toch een probleem voor. Het opgaande werk van het herbouwde koor 

overtreft de oudere muren van het schip in dikte. Binnen is het koor daardoor 

wat smaller dan de middenbeuk van het schip. Dit verschil in breedte wordt aan 

de noordzijde overbrugd door een sprong in het muurwerk. Deze sprong is 

abusievelijk weggelaten op de plattegrond die omstreeks 1903 is gemaakt (afbeel

ding 86; de sprong is wel te zien op afbeelding 87). Door deze sprong aan te 

brengen op de plaats waar de scheiboog van het schip aansluit op de zijmuur van 

het koor valt deze nauwelijks op. Een overeenkomstige sprong ontbreekt echter 

aan de zuidzijde met als gevolg dat de scheiboog hier schuin naar binnen loopt. 

Het muurwerk in het oostelijke gedeelte van het schip vertoont een ketting-

of Noors verband met betrekkelijk weinig koppen. Dit muurwerk zet zich voort 

tot aan het venster van de tweede travee vanuit het westen, waar een bouwnaad 

waarneembaar is. Ten westen van die bouwnaad zijn de bakstenen opgestapeld in 

een ruw uitgevoerd Vlaams verband. Dit laatste metselverband deed in Friesland 

pas aan het einde van de dertiende eeuw zijn intrede. Om die reden staat wel vast 

dat de oostelijke traveeën in Noors verband ouder zijn dan de twee westelijke. 

Kennelijk werkten de bouwlieden in de gebruikelijke volgorde van oost naar 

west. Bij voorkeur hadden de kloosterlingen als eerste het hoogkoor op orde, 

van waaruit de bouw in westelijke voortschreed. Aanvankelijk bestond het schip 



dus uit slechts twee traveeën met een tijdelijke westgevel. Uit de geringe stilis

tische verschillen tussen de oostelijke en de westelijke traveeën blijkt dat de kerk 

wel volgens één plan gebouwd is. De tweede bouwcampagne volgde kennelijk 

kort op de eerste. In de tussenliggende jaren lag de prioriteit wellicht bij bouw 

van de kloosterpanden. 

Het metselwerk van de zuilen in het schip wijkt af van dat in het overige 

muurwerk. In de zuilen overheersen koppen en ingekorte strekken. Deze kortere 

lengtes maakten het de metselaars makkelijker met de rechthoekige bakstenen de 

cirkelvorm te benaderen. Het afwijkende metselverband van de zuilen duidt 

daarom niet op een aparte bouwfase. Op zich kunnen ronde zuilen worden op

getrokken in Vlaams verband, zoals blijkt uit de latere bakstenen rondzuilen in 

het koor van Loppersum en in het koor van Steenwijk. De afgeronde bakstenen 

voor de zuilen zijn in beide gevallen stuk voor stuk voor het bakken op maat 

gemaakt. In de zuilen van de westelijke traveeën van de Broerekerk streefden de 

metselaars een afwisseling tussen lagen rode en gele bakstenen na, zoals Deense 

bouwmeesters dat ook wel deden. Mogelijk bij gebrek aan rode stenen kwam het 

niet tot een consequente uitvoering van dit idee. 

Mogelijk had op de tweede bouwcampagne van het schip een verdere verlen

ging in westelijke richting moeten volgen. Hierop wijst het westelijke zuilenpaar 

tegen de westgevel. Doorgaans staan aan de zijde van de westgevel hoogstens twee 

halfzuilen of wandpijlers, maar hier staan de zuilen voor meer dan de helft vrij. 

Vermoedelijk zijn deze eindzuilen als vrijstaande zuilen opgetrokken. Een verdere 

verlenging bleek echter overbodig, zodat ze in het begin van de veertiende eeuw 

deels werden opgenomen in de huidige westgevel. De monumentale façade is net 

als het aansluitende gedeelte van het schip opgetrokken in Vlaams verband. Door 

de ongebruikelijke vorm van de eindzuilen aan de westzijde, die voor meer dan 

voor de helft buiten het muurwerk steken, overtreft de travee achter de voorgevel 

de overige vakken in lengte. 

147 

87. Het inwendige van de 

Broerekerk in Bolsward naar 

het oosten. 



Boven de oosttravee van de noordelijke zijbeuk verrees in de vijftiende of de 

zestiende eeuw een dwarskap. De bijbehorende geveltop bestaat net als het koor 

uit hergebruikte steen. De kerk in Leeuwarden bezat in de late Middeleeuwen 

soortgelijke dwarskappen. Hoogstwaarschijnlijk markeerde de dwarskap in Bolsward 

een kapel. 
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88. Bolsward: de pijler en het 

profiel van de scheibogen. 

Het vroeg-gotische schip 

Tot de meest gangbare kerktypen onder de bedelorden behoorde ongetwijfeld 

het driebeukige schip met in het verlengde van de middenbeuk een eenbeukig 

koor. Het schip kan daarbij een hallenvorm hebben dan wel een basilicale of 

pseudo-basilicale dwarsdoorsnede87. In het eenbeukige koor bevonden zich het 

hoofdaltaar en het koor van de broeders, die door een doksaal waren afgesloten 

van de rest van de kerk. Het driebeukige schip, waarvan de voorgevel aan de 

openbare weg stond, had een meer publieke bestemming. Hier verzamelden zich 

burgers voor religieuze manifestaties en vonden begravenissen van leken plaats. 

De Broerekerk voldoet aan het standaardtype van de bedelordenkerk. 

Hierboven bleek al dat het koor in zijn huidige vorm een herbouw betreft 

uit de late Middeleeuwen. De stilistische kenmerken van dit bouwdeel vallen 

daarom buiten het bestek van deze studie. Het schip heeft wel zijn oorspronke

lijke gedaante bewaard en oogt als een vroeg-gotisch bouwwerk. Aan de romano

gotische traditie herinnert echter het kettingverband in de twee oostelijke traveeën 

van het schip. Romano-gotisch zijn ook de verhoudingen in de plattegrond. De 

lengte van de traveeën in het middenschip bedraagt ruimschoots meer dan de 

halve breedte. Daarbij zijn de zijbeuken verhoudingsgewijs erg smal. De maat

voering van de Bolswarder kerk komt overeen met de romano-gotische abdij

kerk Aduard II, waarvan de verhoudingen samenhingen met koepelvormige 

kruisribgewelven. Overwelving was in Bolsward echter praktisch onuitvoerbaar. 

Het grote hoogteverschil tussen de zijgevels en de scheibogen zou extreem klim

mende gewelven en daarmee onbeheersbare spatkrachten hebben opgeleverd. 

Als in Klaarkamp en in de Grote kerk in Leeuwarden rusten de scheibogen 

op ronde zuilen. Die in Bolsward staan op achthoekige voetstukken. De zuilen 

bestaan uit een achthoekig basement met een Attisch profiel, een gladde schacht 

en een uiterst laag lijstkapiteel. Dit type zuil zou later in de Middeleeuwen tot 

het vaste repertoire van de baksteengotiek gaan behoren. Kraagstenen ter hoogte 

van de kapitelen vangen aan weerszijden de archivolt op onder de spits toelopende 

scheibogen. Het lijstkapiteel loopt over deze kraagsteen heen. 

Rechthoekige sprongen met afschuiningen vormen de profilering van de 

scheibogen. Alleen de meest oostelijke scheiboog aan de noordzijde vertoont 

ook een kraal. Dit eenvoudige profiel gaat volstrekt voorbij aan de technische 

mogelijkheden op dit vlak die binnen de romano-gotiek waren ontwikkeld. 

Door de verhoudingsgewijs grote afstand tussen de zuilen, bereiken de schei

bogen een navenant grote hoogte. De spitsbogen komen zelfs ver boven de muren 

van de zijbeuken uit. Net boven de scheibogen sluiten de lessenaarsdaken van de 

zijbeuken op de middenbeuk aan. De beuken staan daardoor over bijna de volle 

hoogte met elkaar in open verbinding. 

Vanwege het ontbreken van een lichtbeuk en de geringe grootte van de 

vensters aan de zuidzijde, die oorspronkelijk nog kleiner waren dan de huidige, 

zoals hieronder blijken zal, was de kerk binnen permanent in schemer gehuld. 

Net als het interieur zijn de zijgevels uiterst sober vorm gegeven. De vensters 

missen zowel in het interieur als aan de buitenzijde de binnen de romano-gotiek 

gangbare omlijsting met een rondstaaf. In dit opzicht vertonen ze verwantschap 
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met de vensters van de eveneens vroeg-gotische predikherenkerk in Zutphen, die 

uit ongeveer dezelfde tijd stamt. In beide gevallen kan de Vlaamse baksteenarchi

tectuur dan wel Klaarkamp als bron van inspiratie hebben gediend. Door de ver

houdingsgewijs lange traveemaat staan de vensters betrekkelijk ver uit elkaar. Wel

licht liepen deze aan de zuidzijde oorspronkelijk iets minder ver naar onderen 

door dan tegenwoordig het geval is. Hierop wijst de oorspronkelijke positie van 

de horizontale lijst. Oude foto's tonen dat deze lijst de vensters voor de restauratie 

in 1903 op ongeveer de halve hoogte kruiste88. In 1903 werd er terecht vanuit 

gegaan dat deze lijst de oorspronkelijke onderkant van de vensters markeerde. 

Vermoedelijk uit vrees de toch al donkere kerk van nog meer daglicht te beroven 

zag de restauratiearchitect er van af de vensters in de originele staat terug te 

brengen, maar verplaatste de lijst naar onderen, zodat de hoogte daarvan alsnog 

samenhing met de onderzijde van de (vergrote) vensters. De hoge plaatsing van 

deze vensters in de oorspronkelijke toestand kan verband hebben gehouden met 

de geplande bouw van een kruisgang. Dit verklaart ook het ontbreken van steun

beren aan deze zijde. Sporen die wijzen op de vroegere aanwezigheid van een 

kruisgang aan deze zijde ontbreken echter. Wel staat vast dat de pandhof zich 

hier bevond. De vroegere stalhouderij tegen de westzijde van de zuidelijke 

zijbeuk bevat nog stukken opgaand werk van de westvleugel89. 

Tegen de noordgevel staan in tegenstelling tot de zuidgevel wel steunberen. 

De twee zeer lichte steunberen tegen de twee oostelijke traveeën steken slechts 

weinig buiten het muurwerk. Met hun geringe doorsnede vallen ze in het niet 

bij de veel zwaardere contreforts van de rond 1300 gebouwde predikherenkerk 

in Leeuwarden. Enigszins vergelijkbaar met die in Leeuwarden is de veel zwaardere 

steunbeer tussen de twee jongere, westelijke traveeën. De twee achtereenvolgende 

bouwfasen in Bolsward suggereren aldus een geleidelijk aan zwaarder worden van 

de steunberen aan het einde van de dertiende eeuw. 
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De westfaçade 

Op radicale wijze is in deze sobere en duistere kerk gebroken met de versierings

drift van Aduard II en de vele navolgingen daarvan. Het nieuwe religieuze elan 

van de bedelorden lijkt hier samen te gaan met vergaande architectonische sober

heid. Voor de weelderige westfaçade van de Broerekerk echter, die kort na de 

westelijke traveeën van het schip tot stand kwam, gaat de kwalificatie van sober

heid niet op. 

De omtrek van de westgevel volgt de dwarsdoorsnede van het pseudo-basili-

cale schip. Gebruikelijk bij de bedelorden is de plaatsing van de vensters: een 
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groot, hoog venster boven de ingang in de middenas en kleinere in de zijbeuken. 

Geheel in afwijking met de rest van de kerk en de gangbare soberheid is het de

coratieschema. Kennelijk voor de opgave geplaatst een representatieve gevel te 

ontwerpen toont de bouwmeester plotseling een heel ander gezicht. Uiterste sober

heid van de vroege baksteengotiek maakt hier plotseling plaats voor een merk

waardige uitbundigheid. Motieven uit de romano-gotiek en de Vlaamse bak

steengotiek gaan hier samen in een unieke combinatie. 

De driehoekige geveltop van de middenbeuk borduurt voort op een veel 

voorkomend romano-gotisch schema: spaarvelden omsloten door een klimmend 

rondboogfries met om de twee bogen een liseen. In plaats van de gebruikelijke 

halve cirkels bestaan deze boogjes uit rug tegen rug geplaatste kwartcirkels. Met 

in elk spaarveld een kleiner en nog dieper spaarveld onderscheidt de westgevel 

zich van de andere romano-gotische gevels in Friesland en Groningen. In het 

hoge muurvlak tussen de geveltop en de onderzone met de toegang wordt de 

driehoekige vulling van de geveltop - zeer verrassend - herhaald, zij het met dit 

verschil dat in de spaarvelden van deze driehoek zich niet nog eens iets diepere 

nissen bevinden. De reden voor het boven elkaar aanbrengen van twee driehoe

kige gevelvelden blijft duister. Geen van beide gevelvelden viel zonder problemen 

te combineren met het hoge gotische spitsboogvensters, want beide driehoeken 

worden door het middenvenster doorsneden. Van de onderste driehoek ont

breekt hierdoor het middendeel. De brede steunberen aan weerszijden van de 

middenbeuk snijden bovendien de hoekpunten van de onderste driehoek af. In 

de bovenste driehoek boort de venstertop zich naar binnen. Aan de indruk valt 

niet te ontkomen dat deze combinatie van gotische vensters en romano-gotische 

decoraties op twee gedachten hingt. Dit artistieke experiment bleef voor zover 

bekend zonder navolgingen. 

In de geveltoppen van de zijbeuken vormen de spaarnissen geen consistent 

geheel. De nissen wekken de indruk los over de geveltop te zijn gestrooid. Het 

ontbreken van symmetrie tussen de geveltoppen onderling versterkt dit gevoel 

van willekeur. De decoraties bestaan elk uit één (noordzijde) of meerdere losse 

spitsboognissen (zuidzijde) en een fragment van een spaarveld dat zich voordoet 
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als een los onderdeel van een niet uitgevoerd fries met klimmende kwartbogen. 

De venstertoppen van de smalle, relatief hoge spitsboogvensters, die de gevel-

toppen van de zijbeuken deels doorsnijden, lijken een regelmatige verdeling van 

de spaarvelden in de weg te hebben gestaan. De in de romano-gotiek gebruikelijke 

omlijstingen met rondstaven bleven in deze gevel geheel achterwege. In overeen

stemming met het interieur van het schip komen slechts afschuiningen voor. 

Sierverband in de achterwanden van de spaarvelden ontbreekt eveneens. Onge

bruikelijk in de romano-gotiek is de toepassing van rode Bremer zandsteen voor 

de driepasvullingen van enkele spitsboognissen. Binnen de romano-gotiek 

kneedden de bouwlieden deze vormen liever in klei, dan ze uit te hakken. 

Een bijzonderheid van de westgevel is de behandeling van de steunberen. 

Hier volgde de bouwmeester niet zonder meer het Vlaamse voorbeeld, maar 

werkte hij de bekende schema's op speelse en inventieve wijze uit. De verzwaarde 

en aanzienlijk naar voren stekende plint van de middenbeuk reikt tot boven de 

spitsbogige toegang, waarna deze via een zeer steil bovenvlak zeer geleidelijk te

niet loopt. De tamelijk platte, maar zeer brede steunberen aan weerszijden van de 

ingang gaan op tot ongeveer halverwege het onderste driehoekige gevelveld. In 

doorsnede volgen ze het beloop van de plint en ze lopen op dezelfde wijze teniet. 

Eerder wezen we al op soortgelijke muurdammen tegen de noordelijke transept

gevel van Aduard II. Deze steunberen doen ook denken aan het refectorium van 

het cisterciënzerinnenklooster Bijloke in Gent, dat uit ongeveer dezelfde periode 

dateert (afbeelding 91)'°. Tegen de pronkerige sluitgevel staan hier eveneens zeer 

brede en ondiepe steunberen. 

Doordat de voorgevel van de middenbeuk iets uitsteekt voor die van de zij

beuken konden tegen de zijkant van de gevel steunberen worden geplaatst. Deze 

onversneden steunberen ter hoogte van de onderbouw lopen ook weer met een 

steil bovenvlak tegen de zijkant van de gevel teniet. In de cisterciënzer architec

tuur in West-Vlaanderen komt dit type steunberen vaker voor. Bijna identieke 

verzwaringen kent bijvoorbeeld de oostgevel van de cisterciënzer uithofkapel in 

Kloosterzande. De plint van de zijbeuken heeft dezelfde vorm als die van de mid

denbeuk met dit verschil dat de verhoudingen iets zijn aangepast. Een speels ele

ment vormen de diagonaal geplaatste steunberen op de hoeken. Net boven een 

versnijding vertonen de beide contreforts een steil bovenvlak. Dit hoge vlak 

loopt teniet op de hoek van de zijbeuk, waardoor het aan de bovenzijde gevorkt is. 
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Plaatselijke tradities en de vroege gotiek 

De kerk in Bolsward heeft evenals die van de predikheren in Leeuwarden een 

romano-gotische maatvoering in de plattegrond. Net als in deze kerk stapelden 

de metselaars de bakstenen aanvankelijk in kettingverband. Dit verraadt de Friese 

of Groningse afkomst van de bouwlieden. De vormen grepen terug op de West-

Vlaamse baksteengotiek. Pas na de bouw van de oostelijke traveeën van het schip 

gingen de metselaars over op Vlaams verband, dat in het zuiden juist in onbruik 

raakte. Een merkwaardige mengeling van vroeg-gotische en romano-gotische mo

tieven van respectievelijk Vlaamse en Groningse herkomst vertoont de westfaçade. 

De bouwmeester of achtereenvolgende bouwmeesters gaven er blijk van zowel 

met de plaatselijke als de Vlaamse bouwtradities vertrouwd te zijn. Naar het zich 

laat aanzien kwam de leiding van de bouw uit de streek en ontleende deze zijn 

kennis van de gotische motieven aan de bouwloods van Klaarkamp. Op de inzet 

van onervaren krachten, wellicht vrijwilligers uit de onmiddellijke omgeving, 

duidt de wat grove uitvoering van het geheel. 



6. DEBROERENKERKINZUTPHEN 

Vóór 1293 vestigden de predikheren zich in Zutphen. Zij woonden in eerste 

instantie in een huis op het Oude Want. Het overgeleverde bericht 'Insuper sub 

Reynaldo, comité, videlicet anno XCIII, fundatum est claustrum fratrum Predi-

catorum sancti Dominici in Zutphania, a Margaretha ipsius comitis conthorali' 

moet daarom in de eerste plaats de bouw van een klooster betroffen hebben en 

de schenking van de daartoe benodigde gelden ('in 1293, onder graaf Reinoud I 

van Gelre grondvestte Margaretha van Vlaanderen, de gemalin van de graaf, het 

klooster van de predikheren van Sint Dominicus in Zutphen')91. Margaretha, de 

dochter van graaf Gwijde van Vlaanderen, sprak getuige de bouwtrant voor de 

bouw haar eigen, Vlaamse relaties aan. Op het Vlaamse karakter van de architectuur 

wees Ozinga reeds92. Na de voltooiing van het predikherenklooster betrokken 

begijnen het oude huis van de dominicanen, dat sindsdien in de volksmond 'Olde 

Convent' heette. Aangezien de begijnen daar in 1340 woonden, moeten de kerk 

en het klooster voordien voltooid zijn93. 

152 

92. De kerk en het klooster 

van de predikheren in 

Zutphen. 

Het kerkgebouw 

De kerk van de dominicanen volgt de voor de bedelorden gebruikelijke opzet 

(afbeelding 92-94). Het bouwwerk bestaat uit een driebeukig, basilicaal schip van 

zes traveeën en een eenbeukig koor van twee traveeën en een vijfzijdige koorslui

ting. Als geometrische basis voor deze sluiting diende niet de achthoek. Niet alle 

zijden maken namelijk hoeken van 135 graden zoals in een achthoek zou moeten. 

De twee binnenste hoeken zijn aanmerkelijk stomper en de twee buitenste even 

zoveel scherper. Dit heeft tot gevolg dat de sluiting in de lengterichting van de 

kerk in vergelijking met een zuivere achthoek minder diep is. 

Het ontbreken van bouwnaden suggereert dat de kerk in één bouwcampagne 

gereed kwam. Het zeer gelijkmatig uitgevoerde Vlaamse metselverband hoeft op 

zichzelf niet op de betrokkenheid van Vlaamse bouwexpertise te duiden, maar 

hier wijst ook de historische context in deze richting. De lengte van de grootste 

bakstenen in de kerk bedraagt ongeveer 30 centimeter. Deze komen echter slechts 

sporadisch voor, bijvoorbeeld in de zuidelijke zijbeuk. Gangbaar is het formaat 

27/28 x 13/15 x 7/8 centimeter. De ronde zuilen in het schip bestaan uit trachiet. 
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Natuurstenen zuilen bleven in de Middeleeuwen gebruikelijk. Voor het uitvoe

ren van de cirkelvorm leende natuursteen zich nu eenmaal beter dan baksteen. 

Het merendeel van de profielen, zoals het traceerwerk in de muurnissen boven 

de scheibogen van het schip, bestaat uit tufsteen. Ook de scheibogen van de oos

telijke travee van het schip zijn uit tufsteen gehouwen. De overige scheibogen, 

die zich kenmerken door een profiel van dubbele hollen, zijn wel van baksteen. 

Er van uitgaande dat er van oost naar west werd gebouwd, blijkt hier uit dat de 

bouwmeester er steeds meer toe overging de profielen uit baksteen te vervaardigen. 

De gewelfvakken in het koor en de middenbeuk van het schip zijn verhou

dingsgewijs wat langer dan die van de cisterciënzer abdijkerken van Ter Duinen 

en Klaarkamp. Wat betreft de verhoudingen in het grondplan stond de kerk in 

Zutphen verder van de Noord-Franse gotiek en dichter bij de vroeg-gotische 

bedelordenkerken in Leeuwarden en Bolsward. De maten komen globaal overeen 

met Aduard II. Door de grote intercolomniën zijn betrekkelijk wijde scheibogen 

ontstaan, die navenant erg hoog zijn. Het lijkt alsof de bouwmeester de hoogte 

van de scheibogen welbewust verminderde door deze op relatief korte zuilen te 

plaatsen. De zuilen zijn zelfs aanzienlijk lager dan de bogen, wat zeer ongebruike

lijk is. Bovendien staan ze niet op een voetstuk, zoals die in de minderbroeders-

kerk te Bolsward94. Uit het eenvoudige lijstkapiteel ontspringen de kraagstenen 

vanwaar de archivolten van de scheibogen, de schalken in het middenschip en de 

ribben van de zijbeuken opgaan. In de minderbroederskerk in Bolsward kragen 

de lijstkapitelen op vergelijkbare wijze uit. Bundels van telkens drie schachten 

met eenvoudige kelkkapitelen gaan op van de zuilen en geleden het midden

schip. In het koor gaan de bundels op van met eenvoudig bladornament 

versierde kraagstenen, die zich op ongeveer dezelfde hoogte bevinden als de 

lijstkapitelen in het middenschip. 

Het hoge muurvlak boven de scheibogen is versierd met driedelige spits

boognissen, die door de ruime traveemaat tamelijk ver uit elkaar staan. De stijlen 

hebben de vorm van ranke colonetten met kelkkapiteeltjes. Er komen twee typen 

traceringen voor die om en om zijn toegepast. Daarbij bevindt zich tegenover 

een top met vorktraceringen telkens een top met drie spitsboogjes, twee kleine 
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cirkels daartussen en een vijfpas ter bekroning. De cirkelsegmenten van de 

vorktraceringen hebben een identieke straal. Dit type triforium met aparte 

spitsboognissen is vrijwel zeker niet ontleend aan de West-Vlaamse architectuur, 

waarin de voorkeur steevast uitgaat naar een doorlopende reeks van identieke 

openingen. Eerder moet de herkomst van dit motiefin het Rijnland worden ge

zocht, waar het zowel in de laat-romaanse als de vroeg-gotische architectuur 

voorkomt. Overeenkomstige triforia hebben bijvoorbeeld de twaalfde-eeuwse 

Sint Johann te Niederlahnstein, de Sint Clemens te Wissel uit het midden van de 

twaalfde en de laat romaanse Sint-Kastor te Karden uit het midden van de der

tiende eeuw. Muurnissen als zodanig kende de Vlaamse baksteengotiek zoals we 

eerder zagen wel degelijk. Langs de onderzijde van de muurnissen loopt in Zutphen 

een horizontale lijst. De lessenaarsdaken van de zijbeuken komen tamelijk hoog 

uit, waardoor er voor de vensters in de lichtbeuk betrekkelijk weinig ruimte over 

bleef. Zij worden net als in romano-gotische kerken geheel omsloten door de 

muraalbogen van de gewelven. De vierdelige kruisribgewelven zelf hebben echter 

niets romano-gotisch meer. De ribben, die in doorsnede de peerkraal benaderen, 

komen samen in een ronde sluitsteen met bladornament. Het schip met zijn lage 

vensters in de lichtbeuk, lange traveeën en daardoor grote muurvlakken maakt 

een tamelijk massieve indruk. 

Het koor toont met zijn ver naar onderen doorgetrokken vensters in de 

zuidzijde en in de koorsluiting aanmerkelijk lichter en opener. In de noordgevel 

van het koor hebben de vensters hetzelfde formaat als die in de lichtbeuk van het 

schip, omdat hier het oostelijke kloosterpand op aansluit. Muurnissen zoals in 

het middenschip ontbreken hier. De lijst die onder de vensters van het koor 

loopt zet zich voort in de zijbeuken. 

Rondom de koorsluiting en langs de zuidzijde van het koor vangen zeer 

zware, tweemaal versneden steunberen de spatkrachten op. Langs de zuidzijde 

van het schip steken deze steunberen boven de zijbeuk uit en vangen zij de lucht

bogen op, die tegen de lichtbeuk drukken. Aan de noordzijde staan de stoelen 

van de luchtbogen op de daartoe verzwaarde zijmuur. Vanwege de kruisgang bleven 

steunberen hier achterwege. De luchtbogen bestaan uit twee duidelijk te onder

scheiden elementen: een halve boog van in radiale richting gemetselde bakstenen en 



daarop zwaarder, schuin aflopend muurwerk in horizontale lagen. In de vroeg-

gotische luchtbogen van natuursteen vormen de boog en het muurwerk veel 

meer een eenheid. In latere natuurstenen voorbeelden zijn de boog en het muur

werk ter verzwaring doorgaans volkomen geïntegreerd, zoals het koor van de 

Dom van Utrecht laat zien. Het nadrukkelijke onderscheid tussen de boog en het 

muurwerk ter verzwaring daarboven, lijkt een aanpassing aan de baksteen, die 

zich nu eenmaal het makkelijkst in lagen laat metselen. Het lag daarom voor de 

hand boven de eigenlijke boog meteen weer in een gebruikelijk verband verder 

te gaan. Anders dan in Ter Duinen, waar de luchtbogen op een liseen uitkomen, 

drukken de luchtbogen in Zutphen rechtstreeks op de gevel van de lichtbeuk. 

Vergeleken met de uitbundigheid van de romano-gotiek is de versiering op 

de gevels van deze kerk minimaal. De vensters zijn noch aan de binnen- noch aan 

de buitenzijde geprofileerd, maar eenvoudigweg afgeschuind, net zoals in de 

minderbroederskerk in Bolsward en de predikherenkerk in Leeuwarden. Aan de 

buitenzijde loopt langs de onderzijde van de afzaten een ononderbroken 

waterlijst. Dit motief hield in de baksteengotiek stand tot aan het einde van de 

Middeleeuwen. 

De westgevel heeft in het midden een toegang. Ter omlijsting dient en spits

boognis met een driepas in de top. Boven de ingang verheft zich een hoog, 

dichtgezet spitsboogvenster. Veel kleinere voorzien de zijbeuken van deze zijde 

van daglicht. Tussen de beuken bevinden zich tegen de voorgevel hoog opgaande 

steunberen. De geveltop, die aan de onderzijde is afgezet met een waterlijst, bevat 

drie tweedelige spitsboognissen met stijlen van baksteen. Al deze elementen be

antwoorden aan het inmiddels bekende schema. 

Het klooster 

Van de gebouwen, die aan de kloosterhof aan de noordzijde van de kerk grens

den, resteert een deel van de kruisgang, de oostvleugel en een pand dat deel uit

maakte van de noordvleugel. 

Van de kruisgang langs de noordzijde van de kerk resteren acht hele traveeën 

met spitsboogopeningen en een gedeelte van een negende travee aan de westzijde. 

De westelijke vleugel sloot aan op de twee westelijke traveeën van het schip. Van 

het westpand resteren de indrukken van drie gewelfvakken in de noordgevel van 

de kerk. De kruisgang langs de kerk heeft nooit een verdieping gehad. 

In het zuidelijke uiteinde van de oostvleugel, tegen het eenbeukige koor, be

vindt zich een smal trappenhuis, waarvan de onderste trap naar een bordes op de 

verdieping leidt. Vandaar uit kunnen het dormitorium en de smalle gang boven 

de kruisgang worden bereikt. Een deur ontsluit dit trappenhuis vanuit het koor. 

Onder de oostvleugel ondersteunen vierkante pijlers van Bentheimer zandsteen 

de ribloze kruisgewelven van de tweebeukige kelder. 

Tegen het noordelijke uiteinde van de oostvleugel staat een pand van twee 

bouwlagen, dat wel als eetzaal is aangemerkt. Op de begane grond bestaat het uit 

een met kruisribgewelven overspannen zaal en aan de noordzijde daarvan een 

smalle, eveneens overwelfde gang. Op de verdieping bevond zich één grote zaal met 

een houten tongewelf in de kap, die bij de restauratie in 1949 gereconstrueerd is. 

7. DE BAKSTEENGOTIEK EN DE EENVOUD 

In West-Vlaanderen speelden de cisterciënzers een belangrijke rol bij de introductie 

en de verspreiding van de baksteen. Hun bouwtrant baseerden zij niet op voor-
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beelden uit het noorden, waar baksteen al eerder in de kerkbouw werd aange

wend, maar op de gotische bouwloodsen in de directe omgeving. In de dertien

de eeuw drong de baksteen in West-Vlaanderen nog niet ver in het binnenland 

door. Bakstenen bouwwerken kwamen aanvankelijk uitsluitend voor in de duinen 

en de lage polders daarachter. 

De bouwloodsen van de cisterciënzers in West-Vlaanderen kenden verschil

lende bouwwijzen, die allemaal voortvloeiden uit de bouw in natuursteen. Zo 

was daar de enorme kerk van Ter Duinen, die de Noord-Franse gotiek van de 

kathedralen zowel in de maatvoering als de constructie op de voet volgde. De 

kruisribgewelven boven de middenbeuk werden geschraagd door een stelsel van 

zware steunberen en luchtbogen. Dankzij het zware schoorstelsel konden de wan

den ruime vensters bevatten. Gotisch was ook het bakstenen traceerwerk. 

Veel geslotener van karakter waren in weerwil van de zware steunberen de 

kloosterpanden van Ter Duinen. Op de verdieping van de dertiende-eeuwse ge

bouwen bevonden zich gekoppelde rondboogvensters overspannen door een 

ronde blindboog. Vermoedelijk liep in de muur van de vensterzone net als in de 

abdijkerk van de cisterciënzerinnen in Loosduinen een smalle buitengang. 

Hoogstwaarschijnlijk werkte er in Loosduinen een bouwmeester en een bouw-

ploeg uit West-Vlaanderen. Wellicht had de vader-abt van Loosduinen, de abt 

van Ter Doest, hier de hand in. Bij de cisterciënzerinnenkloosters Bethlehem op 

Schouwen was de West-Vlaamse bouwtrant hoogstwaarschijnlijk eveneens het di

recte gevolg van het optreden van de abt van Ter Doest. 

De schuren van de cisterciënzer abdijen Ter Doest en Ter Duinen vertegen

woordigen weer een andere bouwtrant. Van de laatste abdij resteren de schuren 

van de uithoven Ten Bogaerde (Koksijde) en Allaertshuizen (bij Wulpen)95. Deze 

i c£ nagenoeg blinde bouwwerken hebben net als de kloosterpanden rondom steun

beren. Spitsboognissen met stijlen en eenvoudige traceringen in de top sieren de 

monumentale topgevels. Soortgelijke nissen deden al gauw hun intrede in de 

West-Vlaamse kerkbouw en niet veel later ook in die van Holland en Zeeland. 

Voorbeelden hiervan bieden de laat-dertiende-eeuwse toren van Loosduinen, de 

koorsluiting van de parochiekerk in Abbenbroek (begin van de veertiende 

eeuw), maar ook de voorgevel van de zogenaamde Ridderzaal (derde kwart van 

de dertiende eeuw) in 's-Gravenhage. 

De uithofkapel in Kloosterzande, die Nicolaas van Belle (1232-1253), de abt 

van Ter Duinen, in het tweede kwart van de dertiende eeuw bouwde, lijkt niet 

op een van de gebouwen op het schilderij van Pourbus. De vensterindeling van 

de rechte koorsluiting, die onder meer overeenkomst vertoont met die van de 

kerk van Fontenay, verraadt wel duidelijk de hand van de cisterciënzers. Verder 

lijkt de gevel veel op de zuidelijke transeptgevel van de parochiekerk in het West-

Vlaamse Stalhille. Deze kerk, die van kort na het midden van de dertiende eeuw 

dateert, wordt als een van de oudste bakstenen parochiekerken in West-Vlaande

ren beschouwd. De verwantschap tussen de uithofkapel in Kloosterzande en de 

parochiekerk in Stalhille duidt er eens te meer op dat de cisterciënzers in de bak

steenarchitectuur toonaangevend waren. 

Nog voor het einde van de dertiende eeuw vond baksteen ook in Holland en 

Zeeland een steeds bredere brede toepassing. Naast kloosterkerken verrezen ook 

bakstenen parochiekerken en een breed scala aan andere gebouwtypen. Daarbij 

vormde Vlaamse en misschien zelfs wel cisterciënzer expertise een onontbeerlijk 

ingrediënt. In de periode waarin de kerken uit tufsteen werden opgetrokken, 

richtten de in Holland werkzame bouwmeesters zich op de Rijnlandse architec

tuur. Na de introductie van de baksteen kreeg de Vlaamse invloed de overhand. 



In de veertiende eeuw lag de keuze voor de baksteengotiek reeds voor de hand. 

De vormen uit die periode zijn echter niet meer allemaal rechtstreeks terug te 

voeren op de cisterciënzers. Van het vroeg-veertiende-eeuwse koor van de 

parochiekerk van het Zuid-Hollandse Abbenbroek echter wijzen zowel de 

historische feiten als de vormgeving in de richting van Ter Doest. 

In Friesland wisten de bouwmeesters al voor de introductie van de gotiek 

raad met baksteen. Deze plaatselijke bouwlieden hielden het tot aan het einde van 

de dertiende eeuw aan de hen vertrouwde decoratieschema's en romano-gotische 

overwelvingen. De bouw van de eerste gotische kerken betekende hier een breuk 

met de bestaande tradities. 

Vermoedelijk begon de bouw van de eerste gotische kerk in Friesland, de ab

dijkerk van Klaarkamp, in de tweede helft van de dertiende eeuw. De plattegrond 

van deze kerk duidt op een gotische constructie. In combinatie met inwendige 

wandpijlers vormden de uitwendige steunberen een zwaar en hecht schoorstelsel. 

De steunberen van het transept en de altaarruimte waren iets zwaarder dan die 

langs de vrijstaande gevels van het schip. Ook uit de verhoudingen spreekt een 

gotisch karakter. Met hun relatief aanzienlijke breedte ogen de gewelfvakken vol

komen gotisch en ligt de aanwezigheid van kruisribgewelven voor de hand. De 

zware wandpijlers in de zijbeuken doen vermoeden dat in het middenschip net 

als in de zijbeuken een krachtige verticale geleding was nagestreefd. 

De abdijkerk van Klaarkamp behoorde tot de oudste gotische bouwwerken 

in het noorden van de Nederlanden. Alleen de kerk van Loosduinen was ouder. 

Misschien dat ook de bouw van de gotische Domkerk van Sint Maarten in 

Utrecht nog iets eerder begon. De eerste steen voor de huidige domkerk werd 

gelegd in 1254, maar de feitelijke bouw begon pas in 126596. Deze kerk was echter 

niet van baksteen, zoals de abdijkerk van Klaarkamp. Bij de plotselinge intro- j 5 7 

ductie van gotische vormen in Friesland moet het netwerk van bouwkundige 

expertise van de cisterciënzers een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Met de 

abdijkerk van Ter Duinen had Klaarkamp voor zover uit de plattegrond valt af 

te leiden de gotische opzet gemeen. Op een constructieve inbreng van Vlaamse 

bouwmeesters in Klaarkamp wijst de introductie van het Vlaamse metselverband 

aan het einde van de dertiende eeuw. Het muurwerk van de predikherenkerk in 

Leeuwarden uit omstreeks 1300 bestaat geheel uit Noors verband, maar de 

eveneens vroeg-gotische minderbroederskerk in Bolsward laat wat dit betreft een 

overgang zien. De twee oostelijke traveeën vertonen een Noors, de twee 

westelijke vakken en de westgevel een niet geheel regelmatig Vlaams verband. De 

plaatselijke bouwlieden die de Broerekerk in Bolsward bouwden moeten op de 

een af andere manier kennis hebben gemaakt met de Vlaamse metselmethode. 

Vermoedelijk diende Klaarkamp hiervoor als voorbeeld. 

In Leeuwarden vond de omslag van een romano-gotische bouwtrant naar een 

vroeg-gotische bouwstijl omstreeks 1300 plaats, kort na het leggen van de funda

menten van de tweebeukige kerk, die de kern vormt van het huidige gebouw. De 

maatvoering in de plattegrond stemt overeen met die van Aduard II, het verdwe

nen schip van de parochiekerk in Termunten en de kloosterkerk in Bergum. Met 

elkaar gemeen hebben deze kerken de verhoudingsgewijs lange traveeën in de 

hoofdbeuk en de smalle, langgerekte vakken in de zijbeuken. Aanvankelijk had er 

in Leeuwarden ook hetzelfde type pijlers moeten komen als in deze meerbeukige 

romano-gotische kerken. In de funderingen zijn de aanzetten gevonden van dra

gers waarvan de doorsnede zich laat inschrijven in een overhoeks vierkant. Uit

eindelijk kwamen de scheibogen echter op ronde zuilen te rusten. Deze wijziging 

markeerde vermoedelijk een verruiling van de voorgenomen romano-gotische 



voor de vroeg-gotische trant. De kerk zoals die in het begin van de veertiende 

eeuw gereed kwam had aan de vrijstaande gevels steunberen. De predikheren 

maakten aanstalten om het geheel te overspannen met bakstenen gewelven, maar 

uiteindelijk zagen zij daarvan af. Daarvoor in de plaats kwam het huidige gewelf 

van hout. Voor de uiterst sobere uitvoering is de kwalificatie droog zeker op 

zijn plaats. Decoratieve motieven ontbreken ten enenmale. De kraallijst, die zo

wel in de Groningse romano-gotiek als in de West-Vlaamse baksteengotiek als ver

siering rond vensters diende, bleef in deze kerk geheel achterwege. Vermoedelijk 

zagen de predikheren af van een romano-gotische bouw door het voorbeeld van 

Klaarkamp, dat in die tijd juist gereed kwam. Een in het oog springende kwaliteit 

van de predikherenkerk in Leeuwarden zijn de ruime, bijna weelderige verhou

dingen. Deze vloeien voort uit de relatief grote afstanden tussen de zuilen en de 

grote hoogte van de scheibogen. 

Met de kerk van de predikheren in Leeuwarden heeft de ongeveer even oude 

Broerekerk in Bolsward de romano-gotische maatvoering gemeen. De traveeën 

van de middenbeuk zijn verhoudingsgewijs lang en de zijbeuken smal. Een syste

matisch bodemonderzoek dat een licht kan werpen op de bouwgeschiedenis 

heeft in Bolsward nooit plaats gevonden. Mogelijk overwogen de minderbroeders 

in Bolsward net als de predikheren in Leeuwarden romano-gotische pijlers. Hoe 

dan ook is de huidige kerk bijna volkomen gotisch van uitvoering. Net als in 

Klaarkamp dragen zware rondpijlers de scheibogen. De kerk bezat uitsluitend 

steunberen tegen de noordgevel. De steunbeer tussen de twee westelijke traveeën 

is echter al weer iets zwaarder dan die tegen de oudere oosttraveeën. Deze steun

beren zijn nooit bedoeld geweest als tegenwicht voor bakstenen gewelven. Het 

beste laat de westgevel van de Broerekerk zich omschrijven als een combinatie 

1 co van gotische spitsboogvensters en een romano-gotisch decoratieschema. Voor 

een meer representatieve gevel kon de bouwmeester blijkbaar uitsluitend putten 

uit de geijkte romano-gotische vormen. Het romano-gotisch grondplan in Leeu

warden en in Bolsward pleit niet voor de betrokkenheid van een Vlaamse bouw

meester. Het Noorse metselverband sluit ook de aanwezigheid van Vlaamse 

bouwlieden uit. De kennis van de vroeg-gotische vormen kwam kennelijk uit de 

tweede hand. Zowel in Bolsward als in Leeuwarden zal Klaarkamp als voorbeeld 

hebben gediend. 

Dit laatste geld vermoedelijk niet voor de laat-dertiende-eeuwse kerk van de 

predikheren in Zutphen. Margaretha, de gemalin van de graaf van Gelre en de 

dochter van de Vlaamse graaf Gwijde van Vlaanderen stichtte het klooster in 

1293. Voor de bouwvan de kerk en het klooster kan zij een Vlaamse bouwmeester 

en Vlaamse bouwlieden hebben aangezocht. Anders dan in de beide Friese bedel

ordenkerken is in deze kerk consequent Vlaams verband toegepast. Terecht 

noemde Ozinga deze kerk 'een vereenzaamde voorpost van de Gothiek597. De 

kruisribgewelven worden net als de kerk van Ter Duinen geschoord door lucht

bogen. Helemaal vergelijkbaar met de Vlaamse abdijkerk is het bedehuis in Zutphen 

niet. De verhoudingen in de plattegrond en in de opstand ogen vergeleken met 

de Vlaamse en de Noord-Franse voorbeelden wat provinciaals. De maatvoering 

van de plattegrond kwam dan ook voort uit de romaanse of romano-gotische 

traditie. Het schijntriforium van losse spitsboognissen ging vermoedelijk terug 

op voorbeelden uit het Rijnland. 

Dat in Klaarkamp de keuze viel op de droge baksteengotiek ten gunste van 

de veel rijkere en levendigere romano-gotiek vraagt om een verklaring. In de hui

dige provincie Groningen bleef deze luxueuze manier van bouwen in de trant 

van Aduard II tot ver in de veertiende eeuw in zwang. Daarvoor in de plaats 



bouwden de cisterciënzers van Klaarkamp in gotische trant. Het bedehuis van 

Klaarkamp moet net zo sober van uitvoering zijn geweest als de vermoedelijk iets 

jongere kerken van de predikheren in Leeuwarden en de minderbroeders in 

Bolsward. De vermoedelijke voorkeur voor de baksteengotiek kan in Klaarkamp 

zijn ingegeven door het optreden van dezelfde bedelorden. In de tweede helft 

van de dertiende eeuw vormden de franciscanen en de dominicanen in Friesland 

kleine, maar zeer actieve groeperingen die veel aandacht trokken. Zij vertegen

woordigden een nieuw religieus elan. De cisterciënzers liepen daardoor in de 

dertiende eeuw steeds meer het risico zich te overladen met kritiek wanneer zij 

hun rijkdom al te zeer in hun gebouwen ten toon spreidden. Vergeleken met de 

eenvoudige eenbeukige zaalkerken waarover de minderbroeders in Dordrecht 

en de predikheren in Leeuwarden aanvankelijk beschikten, viel de bouwweelde 

van Aduard II bepaald uit de toon. De romano-gotiek kent een breed scala aan 

siervormen waarvan de aanwezigheid op geen enkele manier voortvloeit uit de 

constructie. Strikt genomen weerspraken deze siervormen de uitgangspunten 

van de orde. Bernard van Clairvaux stond buiten het domein van het geestelijke 

de monniken alleen het strikte noodzakelijke ('nécessitas') toe. Alle overtollige 

decoraties in de romano-gotiek konden daarom als uitingen van een ongezond 

verlangen naar het aardse ('cupiditas') gelden. Als zodanig vormden zij een poten

tiële steen des aanstoots voor de critici van de cisterciënzers98. De gotische vor

men kenden ook wandgeledingen en siervormen, maar deze waren wel te recht

vaardigen als noodzakelijkheden, omdat deze voortvloeiden uit de constructie. 

Elke colonnet, schalk, rib, boog en zuil binnen een gotisch bouwwerk vormt een 

onderdeel van een samenhangende structuur, waarvan in principe niets kan wor

den weggelaten. 

Vanaf het einde van de dertiende eeuw bouwden de bedelorden eveneens 

grotere, meerbeukige kerken. Vermoedelijk om dezelfde redenen als de cisterciën

zers van Klaarkamp gaven zij de voorkeur aan de sobere vormen van de baksteen

gotiek boven de uitbundigheid van de romano-gotiek. Door de gotische vormen 

in vergelijking met de Franse kathedralen aanzienlijk te vereenvoudigen, gaven 

de hervormingsorden eens te meer uiting aan hun streven naar onthechting. 
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HOOFDSTUK 4 
DE VROUWENKLOOSTERS 

1. DE 'VROUWENBEWEGING' 

In de twaalfde eeuw raakten niet alleen mannen vol van het nieuwe religieuze 

elan. Ook veel vrouwen wensten hun leven in te richten overeenkomstig hun 

religieuze bezieling. Vanwege de ondergeschikte positie van de vrouwen in de 

kerk behoorde het stichten van afzonderlijke kloosterorden voor vrouwen niet 

tot de mogelijkheden. Losse, op zichzelf staande vrouwenkloosters werden niet 

langer oorbaar geacht. Religieuze vrouwen stonden daarom voor de opgave 

aansluiting te zoeken bij een mannenklooster dat hen onder de hoede wilde 

nemen. De opkomst van de vrouw in het religieuze leven wordt wel aangeduid 

met het brede begrip 'vrouwenbeweging'1. In Duitsland en de Nederlanden 

overtrof het aantal stichtingen van vrouwenconventen op den duur dat van 

mannenkloosters. Deze tendens zette door tot aan het einde van de Middel

eeuwen, zodat het aantal vrouwenkloosters uiteindelijk een veelvoud bedroeg 

van de mannelijke communiteiten. Het waren niet alleen de kloosterorden met 

een hervormde regel die met de 'vrouwenbeweging' te maken kregen. De her

vormde regels sloten weliswaar goed aan bij de behoefte aan zuiverheid, maar 

deze orden boden tal van vrouwen toch geen uitkomst. Daarnaast vonden er 265 

ontwikkelingen plaats buiten de officiële kaders van de kerk om. Zo ontston

den er naast echte vrouwenkloosters gemeenschappen van begijnen. Voor deze 

vrouwen was kennelijk geen plaats bij de bestaande instellingen ofwel zij wei

gerden zich daarnaar te schikken. 

De 'vrouwenbeweging' drong door in alle uithoeken van het kloosterleven. 

Alle stromingen binnen de monastieke wereld kregen te maken met vrouwen 

die aansluiting zochten. De reacties op de wassende toeloop van vrouwen lie

pen aanvankelijk sterk uiteen. Bij de benedictijnen en augustijnen leidde dit 

tot de herinvoering van het dubbelklooster. In deze kloosters leefden - strikt 

van elkaar gescheiden - zowel een mannelijke als een vrouwelijke communiteit. 

In sommige dubbelkloosters woonden net genoeg monniken om de nonnen 

geestelijke verzorging te kunnen bieden en om de taak van priesters te vervul

len. Het dubbelklooster fungeerde dan in de praktijk als een vrouwenklooster 

onder leiding van een abt2. De stichter van de orde van Prémontré, Norbert, 

koesterde tegen het instituut van de dubbelkloosters geen enkel bezwaar. Van 

1118 tot 1125 richtte hij zich als rondtrekkend boeteprediker zowel tot man

nen als vrouwen. Hij stond beiden toe in te treden in de kloosters die onder 

zijn leiding stonden. Ook de premonstratenzer abdijen in Friesland en Gro

ningen, zo bleek in het eerste hoofdstuk, waren aanvankelijk dubbelkloosters. 

Vanaf het midden van de twaalfde eeuw achtte de leiding van de orde dubbel

kloosters niet langer oorbaar. Dit leidde in de tweede helft van de twaalfde en 

in de eerste helft van de dertiende eeuw bij al deze kloosters tot splitsing. De 

vrouwen leefden voortaan in een apart klooster, maar bleven onder leiding 

staan van de abt van het mannenklooster. De vader-abt bleef hen ook vertegen

woordigen in de wereld. In de dertiende eeuw gingen de premonstratenzers 



zich net als de andere kloosters tegenover vrouwen veel terughoudender op

stellen. Als zij de toetreding van vrouwenkloosters niet aan restricties hadden 

onderworpen zouden ze zichzelf hebben opgezadeld met alle instabiele en fi

nancieel slecht onderbouwde gemeenschappen die door de andere kloosters 

waren afgewezen. 

De cisterciënzers beoogden zich af te zonderen van de wereld. De geestelijke 

zorg voor vrouwen paste daarom niet in hun doelstellingen. De regel en de 

statuten van de orde voorzagen zelfs niet in de mogelijkheid vrouwenkloosters 

in de orde op te nemen3. De van de wereld afgewende leefwijze van de cister

ciënzers trok echter wel degelijk de belangstelling van vrouwen. Alle initiatie

ven om daar aan tegemoet te komen vonden aanvankelijk buiten de orde plaats. 

In 1125 stichtte de zuster van Bernard van Clairvaux het nonnenklooster Le 

Tart bij Dijon4. Voor dit convent vaardigde Stephan Harding, de abt van Cï-

teaux, tussen 1132 en 1134 richtlijnen uit. Uit dit klooster ontwikkelde zich 

echter niet eenaparte vrouwelijke tak van de orde. Zo bleven individuele abten 

voortdurend verzoeken ontvangen vrouwenkloosters onder hun hoede te nemen. 

Ook namen veel vrouwenkloosters de regel van de cisterciënzers aan buiten de 

orde om. Pas in 1213 voorzagen de statuten in het opnemen van vrouwen in 

de orde, wat leidde tot een spectaculaire golf van toetredingen. In 1220, 1228 

en 1251 kwamen de cisterciënzers op deze soepele houding terug en stelden zij 

een verbod in op de opname van vrouwenkloosters. De cisterciënzers zullen 

niet beoogd hebben vrouwen volledig uit de orde te weren, want tussen 1228 

en 1240 vermelden de akten van de generale kapittels de opname van 28 non-

nenconventen. Degler-Spengler veronderstelt daarom dat het door het Generale 

Kapittel (de jaarlijkse vergadering van abten, het hoogste bestuurlijke orgaan 

156 binnen de orde) uitgevaardigde verbod bedoeld was om hogere eisen te kun

nen stellen aan de aspirant kloosters en om een einde te maken aan het eigen

machtige optreden van individuele abten. In individuele gevallen kon het Ge

nerale Kapittel namelijk altijd een uitzondering maken. Er golden dan wel stren

ge eisen. Zo verlangde de orde de volledige clausuur: nonnen mochten hun 

kwartier niet verlaten en omgekeerd mocht niemand het domein van de mo-

nialen betreden. Deze eis bevorderde niet alleen de tucht, maar waarborgde 

ook een goede financiële onderbouwing. De insluiting kon namelijk alleen ten 

uitvoer worden gebracht als de vrouwen er voldoende bedienend personeel op 

na konden houden. 

De Vrouwenbeweging' beroerde het hele kloosterwezen. Vrouwenkloosters 

zagen zich gedwongen geestelijke leiding te zoeken bij mannenkloosters. De 

keuze voor een orde deed voor hen mogelijk niet altijd even veel ter zake. 

Waarschijnlijk genoten de hervormingsorden een zekere voorkeur, maar ook 

onder hoede van een benedictijner abdij konden zij aan een strenge regel ge

hoorzamen. Omgekeerd betekende aansluiting bij de orde van Cïteaux niet al

tijd dat de nonnen zich aan een zeer strenge tucht onderwierpen. Om in de 

dertiende eeuw nog aansluiting te kunnen vinden bij de orde legde de voor

spraak van een vorst doorgaans meer gewicht in de schaal dan de geloofsijver 

van de nonnen. De generale kapittels van de hervormingsorden hadden op de 

vrouwenkloosters ook minder greep dan op de mannenkloosters. De contacten 

tussen de orde en de vrouwenkloosters verliepen voornamelijk via de vader

abt. Hij fungeerde in de praktijk als de hoeders van de vrouwenkloosters en 

niet de orde. Een duidelijke scheidslijn valt er tussen de vrouwenconventen 

met uiteenlopende regels en van de verschillende orden daarom niet te trekken. 

Om de architectonische ontwikkeling van het vrouwenklooster in kaart te 



brengen biedt het vaag omlijnde begrip 'vrouwenbeweging' meer aanknopings

punten dan het onderscheid naar kloosterregel en orde. Onder de cisterciën

zerinnen komen net als bij de vrouwenkloosters met een traditionele regel ker

ken voor met een vorstelijke allure die alle uitgangspunten van de hervormings-

orden weerspreken. Deze kerken zijn soms voorzien van een groot aantal tor

ens en vallen op door een uiterst weelderige uitvoering. Een uitgesproken voor

beeld van een cisterciënzerinnenkerk met vorstelijke allure in Nederland vormt 

de Munsterkerk in Roermond. Bij zowel de vrouwengemeenschappen van de 

hervormingsorden als die met een traditionele leefregel komt daarnaast vanaf 

de twaalfde eeuw nadrukkelijk een nieuwe opvatting over de bouw van het 

vrouwenklooster aan het licht. Voor de kerk hield deze een verregaande ver

eenvoudiging in. In de loop van de twaalfde eeuw kregen vrouwenkerken een 

steeds eenvoudiger opzet, bij de benedictinessen en de augustinessen niet min

der dan bij de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen. Het merendeel 

van de vrouwenkloosters uit de dertiende eeuw die in het huidige Nederland 

werden gebouwd bezaten een eenbeukige kerk. Naast de kerk zal in dit hoofd

stuk voor zover de schaarse gegevens dat toestaan ook worden ingegaan op de 

aanleg van het vrouwenklooster. In veel gevallen is daar echter nauwelijks iets 

van bekend. 

2. HET VROUWENKLOOSTER ALS VORSTELIJKE GRAFSTEDE 

2.1. Hoogadellijke stichtingen 

Na het verdwijnen van het eigenkerkrecht aan het einde van de elfde eeuw ble- \(f] 

ven plaatselijke heren en vorsten zich van kerken bedienen als luisterrijke graf

monumenten. Als religieuze omlijsting van een dergelijke grafkerk konden zo

wel vrouwen- als mannenkloosters dienen. Het architectonische vertoon was in 

beide gevallen even indrukwekkend. Bepalend hiervoor was het aanzien van 

het geslacht dat als stichter en begunstiger optrad. Uit het voorbeeld van de 

benedictijner abdij van Egmond en de benedictijner nonnenabdij Rijnsburg 

die Egmond in de twaalfde eeuw opvolgde als grafkerk van degraven van Hol

land blijkt dat een vrouwenklooster in dit opzicht niet hoefde onder te doen 

voor een mannenklooster. 

Eeuwenlang was de positie van Egmond als grafelijke grafkerk in Holland 

onbetwist. Petronilla, de weduwe van graaf Floris II van Holland, stichtte de 

benedictinessenabdij Rijnsburg in de jaren dat zij als voogdes over Holland 

heerste (van 1121 tot ongeveer 1132)5. Aanvankelijk lag het niet in de rede dat 

deze kerk de rol van dynastieke grafkerk van de benedictijner abdij Egmond 

zou overnemen. Wel liet Petronilla er zichzelf en haar tweede zoon en lieve

lingskind Floris de Zwarte ter aarde bestellen. De begrafenis van haar jongste 

zoon vond plaats in 1133, een maand na de wijding van de kerk. Na haar dood 

in 1144 kreeg zij een graf aan zijn zijde. Dat zij Egmond als de eerste kerk van 

het graafschap had beschouwd blijkt uit de grootscheepse nieuwbouw die ze 

daar initieerde6. Dit tot ongenoegen van de monniken, die de hoge kosten en 

de forse aderlating van hun vermogen niet konden billijken. Petronilla echter 

achtte de oude kerk van Egmond te klein en te onwelvoeglijk. Uit bouwbe-

richten valt af te leiden dat de oostpartij van de nieuwbouw bestond uit een 

transept en een hoofdkoor met aan weerszijden een nevenkoor. In 1136 von

den wijdingen plaats in het koor, maar pas vanaf 1143 brandde er een gods-
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lamp bij het hoofdaltaar. In de jaren daarop kwam het driebeukige schip ge

reed. Het Heilig Kruisaltaar onder de triomfboog tussen koor en schip werd 

in 1148 gewijd. Het tweetorenfront vormde in 1173 en 1199 het toneel van 

altaarwijdingen. 

De kerk van de vrouwenabdij Rijnsburg bestond uit een eenbeukige ruimte 

van betrekkelijk bescheiden afmetingen, met als monumentale blikvanger een 

klaverbladvormig koor (afbeelding 95). Dit koortype ging terug op veel om

vangrijker en indrukwekkender voorbeelden in het Rijnland, in het bijzonder 

in Keulen. Door een samenloop van omstandigheden won het benedictines-

senklooster Rijnsburg voor de Hollandse graven aan belang ten koste van de 

abdij van Egmond. De aanleiding daarvoor vormde vermoedelijk de teraarde-

bestelling van het stoffelijk overschot van Dirk VI in 1157 in de kerk van Rijns

burg. Het moet uitgesloten worden geacht dat deze in Egmond plaatsvond, 

omdat de abt van Egmond over de graaf een ban had uitgesproken. Deze vors

telijke bijzetting zal Sophie, de weduwe van Dirk VI er toe gebracht hebben de 

kerk van Rijnsburg meer luister bij te zetten. Zij vernieuwde het schip en voor

zag de kerk van torens. De aanzienlijke breedte van het nieuwe schip wijst er

op dat Rijnsburg van een eenbeukige in een driebeukige kerk transformeerde. 

Bij de wijding in 1183 evenaarde de kerk van Rijnsburg die van Egmond in 

omvang en beschikte waarschijnlijk over een overeenkomstig tweetorenfront. 

Hiervan resteert de monumentale toren op de zuidhoek. Het lijkt er op alsof 

Sophie de deconfiture van haar echtgenoot wilde compenseren door van Rijns

burg een nieuw Egmond te maken7. Rijnsburg nam na de vergroting van de 

kerk voorgoed de rol van dynastieke grafkerk van Egmond over.Zo volgden in 

1218 de bijzetting van gravin Aleid van Gehe en in 1223 die van haar gemaal 

graaf Willem I. De graven wisten zich in Rijnsburg verzekerd van gebeden, aan

gezien de dochters van opeenvolgende grafen als abdis optraden8. Met de re

ligieuze vrouwenbeweging had de vergrote kerk uiteraard niets uit te staan. 

Hetzelfde geldt voor de Munsterkerk in Roermond. 

2.2. Het Munster in Roermond 

De oudste overgeleverde kerk van een cisterciënzerinnenklooster in ons land, 

de Munsterkerk in Roermond, diende eveneens als vorstelijke grafstede. Graaf 

Gerard V van Gehe stichtte het Munster, dat plaats bood aan veertig zusters. 

De weduwe Richardis, de moeder van de stichter, trad aan als de eerste abdis. 

Richardis vervulde met haar toetreding tot dit klooster de gelofte die ze had 

afgelegd na de dood van haar echtgenoot, graaf Otto I van Gelre. Via haar 

oefende de grafelijke familie ongetwijfeld invloed uit op de gang van zaken in 
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deze abdij. Deze bemoeienis gevoegd bij de nodige schenkingen leidde tot de 

bouw van een monumentaal kerkgebouw en een niet minder weelderig kloos

ter. De vader-abt van het cisterciënzer klooster Altencamp gedoogde dat bij de 

kerkbouw de statuten van de orde op flagrante wijze werden overschreden. 

De kerk 

De bouw van de Munsterkerk in Roermond ving aan omstreeks 1218' (afbeel

ding 96-98). Vermoedelijk betrof de wijding in 1220 de uit mergel opgetrok

ken oostapsis met de drie apsidiolen. Het gereedkomen van het klaverbladvor-

mige koor vormde vermoedelijk de aanleiding voor de wijding in 1224. Naast 

mergel is in dit bouwdeel ook tufsteen verwerkt. In 1225 vonden twee altaar

wijdingen plaats. Vier jaar later, in 1229, stierf graaf Gerard. Zijn grafkelder 

bevindt zich onder het middelpunt van de centrale koepel. In 1231 kreeg hij 

het stoffelijk overschot van zijn vrouw aan zijn zijde. Nog in hetzelfde jaar 

vond ook de begrafenis plaats van de moeder van de graaf. Omstreeks 1240 

kwam op de grafkelder van de twee grafelijke echtelieden het huidige rechthoe

kige grafmonument te staan met liggende beelden van de beide echtelieden. 

Ondertussen ging de kerkbouw gestaag door. In de jaren veertig van de 

dertiende eeuw bereikte het driebeukige schip vermoedelijk zijn voltooiing. 

Dit bouwdeel bestaat uit twee dubbeltraveeën. De schildbogen, gordelbogen 

en de ribben van de vierkante gewelven van het middenschip rusten elk op 

een onderdeel van de samengestelde bundelpijlers. Zware steunberen schragen 

het schip. Overeenkomstig de constructieve logica voerde de bouwmeester de 

steunbeer tussen de beide dubbeltraveeën veel zwaarder uit dan die halverwege 

de gewelfvakken. 

Mogelijk lag de bouw omstreeks 1250 enige tijd stil of stond op een laag 

pitje. Graaf Otto II van Gelre, de zoon en opvolger van de stichter, ondernam 

in die jaren de bouw van de kort voor 1250 door hem gestichte cisterciënzer 

abdij Grafenthal in Asperden (bij Goch). Die zal het nodige van zijn aandacht 

en middelen hebben gevergd. De aflaten die het Roermondse Munster in 1258 

verkochten gaven de bouw mogelijk een nieuwe impuls. Niet lang daarna moe

ten het westtransept en de daarop aansluitende westbouw gereed zijn gekomen. 

Ongeveer tegelijk verlengden de bouwlieden de zuidvleugel van het klooster en 

trokken zij de westvleugel op. Deze jongere bouwfase onderscheidde zich van 

de vroegere door de toepassing van spitsbogen. 

Tijdens de bouw zijn de plannen voor de kerk vermoedelijk enige malen 

bijgesteld. Bij elk volgend bouwdeel dat gereed kwam, reikten de kruinen van 

de gewelven hoger. Het dichtst bij de grond blijft de oostelijke lob van het 

koor, het oudste bouwdeel. De dwarslobben komen al iets hoger uit. Het schip 
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bereikt een veel grotere hoogte en de westpartij steekt weer een eind boven het 

schip uit. 

Met een lengte van 58 meter valt de Munsterkerk niet op door haar om

vang. Het bouwwerk trekt vooral de aandacht door zijn rijke en monumentale 

vormen, die over de representatieve bedoelingen geen ruimte voor twijfel la

ten. Deze kerk was in de eerste plaats bedoeld als grafkerk van de stichter en 

zijn echtgenote. Tot dynastieke grafkerk heeft de Munsterkerk het nooit ge

bracht, al leende dearchitectuur daar zich bij uitstek voor. Graaf Otto II, de 

opvolger van Gerard V, liet zich na zijn dood in 1271 begraven in het door 

hem gestichte cisterciënzerklooster Grafenthal en generaties daarna volgden 

zijn voorbeeld10. 

In de eerste plaats bracht de architectuur van de Munsterkerk het aanzien 

van de grafelijke familie tot uitdrukking. De nonnen dienden daarbij als reli

gieuze omlijsting. Vermoedelijk hing de keuze voor Cïteaux samen met de vro

me uitstraling van deze succesvolle orde. Kennelijk achtte de grafelijke familie 

de vrome ambiance van deze nonnen uiterst bevordelijk voor hun zielenheil. 

De cisterciënzers betoonden zich doorgaans wars van iedere bemoeienis met 

plaatselijke vorsten. Waar het vrouwenkloosters betrof, hanteerden zij hun prin

cipes wat soepeler. Een invloedrijk contact als dat met de grafelijke familie ver

smaadden zij niet. Richardis, de moeder van de stichter, maakte als abdis van 

het klooster gebruik van haar invloed om de belangen van de orde te beharti

gen. In 1225 kreeg Richardis van de pauselijke legaat toestemming twee doch

terconventen te stichten, waarvan de nonnenabdij op het Horst bij Deventer 

(Ter Hunnepe) daadwerkelijk tot stand kwam11. De familie van Margaretha van 

Brabant, de gemalin van de stichter, vatte een bijzondere voorliefde op voor 

de cisterciënzer nonnen. Machteld, de jongere zus van Margaretha, stichtte in 

1224 samen met haar echtgenoot, Floris IV, graaf van Holland, het reeds ge

noemde cisterciënzerinnenklooster in Loosduinen. Haar broer Hendrik II, 

hertog van Brabant van 1235 tot 1248, fundeerde in 1230 bij Leuven het cis

terciënzer nonnenklooster 's-Hertogendaal. Haar zuster Maria, weduwe van kei

zer Otto IV en graaf Willem I van Holland, stichtte omstreeks 1231 het cister

ciënzer nonnenconvent Binderen bij Helmond12. Deze stichtingen zijn niet los 



te zien van de vriendschappelijke betrekkingen die de hertogen van Brabant 

onderhielden met de abten van het cisterciënzer klooster Villers13. Deze relatie 

legde de orde zeker geen windeieren. 

Voor de representatieve vormen van de Roermondse Munsterkerk wendde 

de grafelijke familie zich tot het Rijnland. Hier overheerste nog de decoratieve 

rijkdom van het late romaans. De decoraties en de opzet van het koor zijn 

nauw verwant aan die van de iets oudere Sankt Quirinus in Neuß14. Ook de 

opzet van beide oostpartijen komt overeen. In beide kerken bevindt zich tus

sen de vierkante, overkoepelde kruising en de eigenlijke apsiden een rechthoe

kige travee. De tussentraveeën aan weerszijden van de kruising staan precies in 

het verlengde van de zijbeuken van het schip, wat de samenhang tussen het 

schip en het klaverbladvormige koor vergrootte. Hoge torens flankeren de tus-

sentravee van de oostelijke koorlob. De kerk in Neuß maakte deel uit van een 

adellijk stift, waarin dames van hoge komaf een geestelijk leven konden leiden. 

Het betrekkelijk vrijblijvende karakter van het leven in een dergelijk damesstift 

en de daarmee overeenstemmende rijke architectuur weerspraken alles wat de 

cisterciënzers nastreefden. Desalniettemin volgde het cisterciënzerinnenklooster 

te Roermond de architectuur van deze kerk na. 

Ter Kuile noemde de dertiende-eeuwse westbouw van de Munsterkerk een 

archaïsch element15. Westpartijen als architectonische omlijsting van het non-

nenkoor op de westtribune raakten bij vrouwenkloosters in de tweede helft 

van de dertiende eeuw in onbruik. Daarvoor in de plaats verrezen steeds meer 

westtribunes in het schip. De grafelijke familie of wie ook namens hen het 

bewind over de bouw voerde, liet zich niet leiden door de ontwikkelingen 

binnen het vrouwelijke kloosterwezen, maar richtte zich op de deftige, vroeg-

dertiende-eeuwse westpartij van het koorherenstift Sankt Andreas in Keulen. 

Dit stift had niets uit te staan met monastieke hervormingen en nog minder 

met de vrouwenbeweging16. Bij deze navolging moet vooral de uitstraling van 

de Keulse kerk de doorslag hebben gegeven. Beide westpartijen bestaan uit 

twee bouwlagen en kenmerken zich door een eenbeukige uitbouw ter breedte 
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van het middenschip aan de voorzijde. In Keulen is de vloer van de onderste 

bouwlaag lager dan die van het schip, waardoor de onderste ruimte het karak

ter heeft van een crypte. In Roermond ligt de vloer van de benedenruimte 

echter op gelijke hoogte met die van het schip. Aanvankelijk waren in de be

nedenzaal lagere gewelven voorzien dan de huidige. Fragmenten van niet uit

gevoerde bogen aan de zijde van het schip duiden op het voornemen deze ruim

te te overspannen met tamelijk platte gewelven. Deze hadden moeten lijken op 

die in de dertiende-eeuwse westbouw van de augustijner abdijkerk in Rolduc. 

Uiteindelijk viel de benedenzaal echter aanmerkelijk hoger uit en kwamen er 

ook hoger opgaande gewelven. Anders dan bij de Sankt Andreas in Keulen 

beschikt de Munsterkerk over een dwarspand tussen schip en westpartij. Dit 

eenbeukige westtransept heeft dezelfde hoogte als de westpartij, waarmee het 

een geheel vormt. Van Agt vermoedt dat de westpartij een centrale midden

toren had moeten krijgen, geflankeerd door twee kleinere, torens, zoals bij de 

Sankt Quirinus in Neuß. De westtribune in de uitbouw zet zich via de west

bouw voort in de transeptarmen. Volgens Ter Kuile dienden de tribunes in de 

westbouw en de armen van het westtransept als nonnenkoor17. Vanuit de tri

bunes in het westtransept konden de nonnen in dat geval via enkele treden de 

galerijen in het schip bereiken. De apsiden aan de oostzijde van de galerijen, 

die op aanzienlijke hoogte in de tussentraveeën van het triconchale koor steken, 

wijzen er op dat het hier om min of meer zelfstandige kapellen ging. Mogelijk 

speelde de liturgie van de nonnen zich hier reeds af vanaf de jaren veertig van 

de dertiende eeuw, toen de kerk tevens als grafkerk fungeerde. Met de voltooi

ing van de westbouw ontstond er hoog boven de kerkvloer zelfs mogelijk

heden voor een uitgebreide liturgie waarbij wellicht meerdere altaren waren 

172 betrokken. Door op de tribune plaats te laten nemen verminderde het risico 

van ontoelaatbare vermenging van de uiteenlopende bestemmingen van de 

kerk. 

Het klooster 

Te zamen met de west- en oostvleugel werd de kruisgang in 1797 gesloopt. In 

dat jaar bleef de zuidvleugel, die een kazerne huisvestte, gespaard. Latere ver

bouwingen onttrokken de middeleeuwse kern aan het oog. Daardoor viel het 

pand in 1923, onder het toeziend oog van de monumentenzorg, ten prooi 

aan een sloper18. Uit het inderhaast ingestelde onderzoek blijkt achteraf dat de 

zuidvleugel een grote architectuurhistorische waarde vertegenwoordigde. 

Het klooster, dat zich ten zuiden van de kerk uitstrekte, bestond uit een 

gesloten bouwblok rond een hof. Anders dan bij de meeste cisterciënzer man

nenkloosters stak de eetzaal in de zuidvleugel niet buiten het kloosterpand. De 

zuidvleugel week wat betreft de richting ten opzichte van de georiënteerde 

kerk iets af naar het noordoosten. Op de westbouw van de kerk sloot de ver

dwenen westvleugel aan. Langs het schip van de kerk strekte zich onder de ven

sters van de galerij de noordelijke arm van de kruisgang uit. Bij de restauratie 

van RJ.H. Cuypers in 1863-1869 zijn de bouwsporen uitgewist. 

Het muurwerk van de zuidvleugel bevatte behalve interessante sporen van 

het oorspronkelijke exterieur belangrijke onderdelen van het interieur. In de 

noordgevel van deze vleugel bevonden zich deafdrukken van de gewelven bo

ven de kruisgang. De bouwsporen verrieden een bouw in twee campagnes. Het 

oostelijke gedeelte kwam vermoedelijk in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw tegelijk met het schip tot stand. Aan de zijde van de kloosterhof (23,50 

meter) vertoonde dit kloosterpand acht rondbogen, ongetwijfeld de muraalbo-



gen van de verdwenen kruisgang. Het 8,50 meter lange westelijke gedeelte betrof 

een toevoeging uit de jaren zestig van de dertiende eeuw. De drie muraalbogen 

langs deze uitbreiding waren spits. 

Een 7,50 meter brede zaal die in de hoogte opging over twee bouwlagen 

nam het grootste gedeelte van de zuidvleugel in. Ongetwijfeld betrof het de 

eetzaal. Daarvoor vormt behalve de monumentale opzet de situering boven 

een (voorraad)kelder een aanwijzing. Reeksen rijk versierde blindboognissen 

van wisselende breedte met geornamenteerde zuiltjes en geprofileerde bogen 

sierden de wanden. Het formaat van de bakstenen in de nissen bedroeg 29/30 x 

14/15 x 7,5 centimeter. Elders onttrok een bekleding van mergel de bakstenen 

aan het zicht. Op hun beurt gingen de mergelblokken oorspronkelijk schuil 

achter een beschildering. De wanden vertoonden een patroon van blokken; ge

schilderde spiralen verlevendigden de geprofileerde bogen. Van het vertrek ten 

oosten van de eetzaal staat de bestemming niet vast. De brandsporen in het go

tische vertrek ten westen van de eetzaal duidden op de aanwezigheid van een 

haard. De ruimte kan als verwarmde kamer (calefactorium) of als keuken heb

ben gediend. Aangezien de westpartij en de daarop aansluitende westvleugel als 

laatste gereed kwamen, ligt het voor de hand dat de oostvleugel de kapittelzaal 

en het dormitorium van de nonnen bevatte. Na de voltooiing van het kloos

ter behoort een verplaatsing van deze vertrekken naar de westvleugel tot de 

mogelijkheden, zodat de nonnen eventueel vanuit hun slaapvertrek rechtstreeks 

de westtribune konden betreden. 

De dertiende-eeuwse Munsterkerk in Roermond valt in vergelijking met 

andere cisterciënzerinnenkerken uit de toon door haar rijke en monumentale 

vormen. Noch in de typologie, noch in de vormgeving is de directe bemoeie

nis van de orde te bespeuren. De vele stenen torens druisten lijnrecht in tegen 173 

de voorschriften van de orde, die dit uitdrukkelijk verboden. Niet minder 

werden de uitgangspunten van de orde weersproken door de rijke uitvoering. 

Ook in de kostbaarste kerken binnen de orde pasten de cisterciënzers in de 

eerste helft van de dertiende eeuw altijd vereenvoudigingen toe. Steeds lieten 

zij wel iets weg, stileerden en reduceerden zij, zodat in hun gebouwen ondanks 

de verfijning, de duurzaamheid en de monumentaliteit altijd een zeker ascetis

me valt te bespeuren. Deze terughoudendheid, hoe subtiel ook, mist het effect 

op het totaalbeeld nimmer. In Roermond ontbreekt deze tempering van het 

architectonische vertoon ten enenmale. Net als in Rijnsburg bepaalde hier de 

vorst de toon en niet de orde. 

Minstens even veel allure had de kerk van het in 1234 door Margaretha 

van Constantinopel (1202-1280) gestichte cisterciënzer nonnenklooster Flines 

bij Doornik. Margaretha was de dochter van graaf Boudewijn IX, die in 1204 

de keizerskroon van het Latijnse Rijk van Constantinopel op zijn hoofd kreeg 

gedrukt. In 1244 volgde Margaretha haar oudere zuster Johanna op als gravin 

van Vlaanderen en Henegouwen. De in de veertiende eeuw voltooide en in

middels gesloopte kerk bestond uit een lang, driebeukig schip, een driebeukig 

dwarspand en een indrukwekkend omgangskoor met straalkapellen. Dit alles 

uitgevoerd in de stijl van de hoge gotiek19. Uit de voorbeelden van Roermond 

en Flines mag niet de conclusie worden getrokken dat alle cisterciënzerinnen-

kloosters uit de dertiende eeuw die door vorsten werden gesticht of begun

stigd over hoogst representatieve kerkgebouwen beschikten. De abdijkerk in 

Loosduinen bijvoorbeeld telde slechts één beuk, ondanks de stichting door 

niemand minder dan de graaf en de gravin van Holland. 



3. EENBEUKIGE NONNENKERKEN IN NEDERLAND 

De tot nog toe bekende dertiende-eeuwse kerken van monialen in Nederland 

waren met uitzondering van de Munsterkerk in Roermond alle eenbeukig. Het 

koor eindigde aan de oostzijde met een apsis, een rechte gevel, een halfronde 

of een veelhoekige sluiting. De aanwezigheid van een westtribune staat in veel 

gevallen vast of er bestaan sterke aanwijzingen voor. 

3.1. Een benedictijner dubbelklooster uit de twaalfde eeuw 
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Ruinen 

Het bedehuis van het benedictijner dubbelklooster in Ruinen, waarvan de 

vrouwelijke communiteit langzamerhand de overhand kreeg, bezat een koor 

dat smaller was dan het schip. Een schenkingsakte uit 1141 suggereert dat de 

stichting van het klooster plaatsvond omstreeks 114020. Pas vanaf 1215 vermel

den documenten naast de mannelijke gemeenschap een vrouwencommuniteit 

als rechtspersoon. Vanaf het midden van de dertiende eeuw vormden de vrou

wen een numerieke meerderheid. Er traden vanaf die tijd vermoedelijk niet 

meer mannen in dan nodig was voor de geestelijke verzorging van de vrouwen 

en het bedienen van de aan het klooster verbonden parochiekerken. In de 

praktijk fungeerde Ruinen als een vrouwenklooster, waarvan de priesters een 

aparte communiteit vormden. Na de verplaatsing van het klooster naar Dik-

ninge (Drenthe) in 1325 bleef de kerk in Ruinen in gebruik als parochiekerk. 

Een opgraving en een bouwhistorisch onderzoek dat in 1973 plaatsvond 

leverde een schematisch beeld op van de romaanse klooster- annex parochie

kerk (afbeelding 99-100). De huidige kerk staat op de fundamenten van het 

twaalfde-eeuwse schip. Naar het zich laat aanzien liep de romaanse kerk niet 

verder naar het westen door dan de huidige. Daarover bestaat echter geen ze

kerheid, omdat de bouw van de westtoren in de late Middeleeuwen alle sporen 

uitwiste. Bodemonderzoek aan de oostzijde van het schip bracht de fundamen

ten aan het licht van een smaller, zeven meter breed koor met een lengte van 

8,5 meter (binnenwerks gemeten). Het koor bezat aan de oostzijde een halfron

de apsis met een straal van ongeveer 2,6 meter. 

Bij latere vernieuwingen verdween vrijwel al het romaanse muurwerk. In de 

zuidgevel bevinden zich enkele stukken twaalfde-eeuws muurwerk. Deze bleven 

bewaard doordat er tegen de twee oostelijke traveeën van 1374 tot 1837 een ka

pel stond. Deze kapel en het muurwerk waar het tegenaan stond bleven ge

handhaafd tijdens een bijna volledige herbouw van de kerk. In het romaanse 

muurwerk waartegen de kapel stond kwamen doorgangen om de kapel met het 

schip te verbinden. Bovenin bevat het overgebleven muurwerk sporen van een 

rondboogvenster. Recht daaronder bleek een soortgelijk venster te hebben ge-
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zeten van een wat kleiner formaat. In de oostgevel van het schip bevindt zich 

eveneens oud muurwerk met opnieuw een rondboogvenstertje laag in de gevel. 

Ozinga trof in 1943 naast een dichtgezet romaans rondboogvenstertje de in

druk van een verdwenen waterlijst, die een horizontale tweedeling van het 

schip suggereerde. Een onderverdeling in een aparte onder- en een bovenkerk 

is niet uit te sluiten, maar dient zich als niet erg aannemelijk aan. Hagioscopen 

zijn eveneens onwaarschijnlijk, aangezien de openingen niet uitzien op een 

plaats waar vermoedelijk een altaar stond. Het meest aannemelijk is dat de ven

sters de ruimte boven en onder een breed doxaal op deze plaats verlichtten, 

waarop de nonnen zaten. 

Typologische verwantschap met Ruinen vertonen de kerken van het in 1188 

gestichte cisterciënzer nonnenklooster in Hoven bij Zülpich uit het einde van 

de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw21 en van het cisterciënzerin-

nenklooster in Saarn bij Mülheim (Ruhr) uit het begin van de dertiende 

eeuw22. Ook deze kerken bestaan uit een eenbeukig schip en een smaller koor 

met een oostapsis. 

3.2. Cisterciënzer nonnenkloosters 

In hoofdstuk 3 kwamen al de dertiende-eeuwse cisterciënzerinnenkloosters op 

Schouwen en in Loosduinen aan de orde. Het Zeeuwse klooster Bethlehem 

bleek over een kerk met een rechte koorsluiting te beschikken en ook de kerk 

in Loosduinen bleek in eerste instantie een rechte sluiting te hebben gehad. 

Bij een verlenging van de kerk in de tweede helft van de dertiende eeuw kreeg 

de kerk in Loosduinen een halfronde afsluiting. In het navolgende komen nog 

een aantal rechtgesloten kerken van vrouwenkloosters ter sprake: het nog be

staande bedehuis van de benedictinessen in Ten Boer (Groningen), de zaalkerk 

van de cisterciënzerinnen van Ter Hunnepe (Diepenveen) en van de premon-

stratenzerinnen van Catharinadal (Breda). 
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De Sint-Servaasabdijin Utrecht 

Kort voor 1220 ontstond in of bij Utrecht het Sint-Servaasklooster23. Als stich

ter trad vermoedelijk kanunnik Jan op, de koster en kerkschatbewaarder van 

het Utrechtse kapittel van Sint Jan, die tot de gebedsgemeenschap van het 

klooster behoorde24. De zusters gehoorzaamden aanvankelijk aan de regel van 

Benedictus. In 1225 verwisselden de zusters benedictinessen hun zwarte habijt 

voor het ongeverfde kleed van de cisterciënzerinnen. Hiertegen verzette zich 

hun priores Hulinde. Volgens een latere en niet verifieerbare overlevering 

ging deze crisis gepaard met een verhuizing. De nonnen zouden het kort daar

voor gebouwde onderkomen in Abstede hebben verlaten om een nieuw com

plex te betrekken in het zuidoostelijke gedeelte van de stad tussen de huidige 

Nieuwegracht, de stadsbuitengracht (de huidige Maliesingel) en de huidige 

Magdalenastraat, waar hun klooster tot ver na de Middeleeuwen gestaan heeft. 

De nonnen stonden net als die van het Munster in Roermond onder toezicht 



101. Het Sint-Servaasklooster 

te Utrecht in de zeventiende 

eeuw. 

176 

102. De Sint-Servaasabdij te 

Utrecht in het begin van de 

zeventiende-eeuw op de 

stadsplattegrond van Braun 

& Hogenberg. 

van de abt van Camp (of Altencamp) bij Moers, het oudste cisterciënzer kloos

ter in Duitsland. 

In de woelige beginperiode ontvingen de nonnen veel steun van bisschop 

Wilbrand (1227-1233), die belangrijke schenkingen deed. Hij legde de eerste 

steen van de kerk, waarvan hij de bouw bevorderde. Wilbrand zette zich vaker 

in voor de orde van de cisterciënzers. Reeds ter sprake kwam zijn bijdrage aan 

de bouw van de kerk van de Friese cisterciënzer abdij Bloemkamp25. In 1230 

gunde hij de cisterciënzerinnen in Loosduinen een belangrijk privilege. Ook 

andere orden trokken zijn aandacht. Een week voor zijn dood bijvoorbeeld 

stichtte hij het benedictinessenklooster Zwartewater in Hasselt. Overeenkom

stig zijn wens volgde er op zijn overlijden niet de gebruikelijke begrafenis in 

de kathedraal van Sint Maarten. Hij gaf de voorkeur aan een graf in de veel 

bescheidener kerk van het door hem begunstigde Utrechtse vrouwenconvent26. 

Dit betekent dat de bouw in 1233, het jaar van zijn overlijden, een stadium 

had bereikt waarin een plechtige teraardebestelling tot de mogelijkheden be

hoorde. Wilbrands graftombe stond in de late Middeleeuwen tegen de noord

wand van de kerk. Het monument verhief zich twee voet boven de grond en 

memoreerde bisschop Wilbrand van Oldenburg als stichter (begunstiger) en 

bouwheer van het klooster. In 1481 vonden er werkzaamheden aan het monu

ment plaats, zodat niet uitgesloten kan worden dat het voordien elders gestaan 

heeft. 
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Na bisschop Wilbrand lieten zich tal van hooggeplaatste personen in de 

abdijkerk begraven. Volgens een vijftiende-eeuwse legende stond het klooster in 

een vroegere tuin die vermaardheid genoot vanwege een verschijning van Sint 

Servaas. Dit wonder maakte de abdij geliefd als begraafplaats van de plaatselijke 

edelen, die van de bemiddeling van Sint Servaas blijkbaar veel heil verwachtten. 

Tijdens de begrafenis van Wilbrand wachtten de kerk en het klooster ver

moedelijk nog op hun voltooiing. De aflaatprivileges van de curie uit 1251 en 

1254 dekten mogelijk de bouwkosten. Nadien vonden veelvuldig verbeterin

gen en herstellingen plaats. Uit de lijsten van de gebedsgemeenschap van Sint 

Servaas blijkt dat de meeste leden tussen 1437 en 1441 bijdroegen aan de aan

schaf van nieuwe glazen voor de eetzaal27. Uit de rekeningen van de broeder

schap van Sint Servaas valt op te maken dat de leden kort na de oprichting in 

1437 over een grafkelder in de kerk beschikten. Een brief uit 1482 meldt dat 

de juist overleden abdis Mechteld van Jetphaas Qutphaas) tijdens haar ambtspe

riode de gebouwen verbeterde. Het jaar daarop nam Maximiliaan van Oosten

rijk met geweld de stad Utrecht in. Daarbij brandde het klooster af en zal ook 

de kerk de nodige schade hebben opgelopen. Bij de dood van abdis Elisabeth 

van Aemstel in 1548 prees de visiterende abt de inzet van de overledene voor 

het herstel en de vermeerdering van de gebouwen. 

Na de alteratie in 1580 mochten de zusters in het klooster blijven wonen. 

In 1587 gingen de kloostergoederen over naar de Utrechtse ridderschap, die 

deze liet beheren door een rentmeester. Het in 1623 genomen besluit de ge

meenschap langzaam te laten uitsterven door het aannemen van nieuwe zusters 

te verbieden leidde snel tot leegstand. De vrij gekomen ruimten bestemde de 

ridderschap tot woningen voor juffrouwen uit de adel en de eigen gelederen. 

In het rampjaar 1672 gebruikten de Fransen, die onder leiding van koning Lo- j y y 

dewijk XIV de stad bezetten, de gebouwen als militair hospitaal. Na het vertrek 

van de soldaten in 1673 verkeerden de gebouwen in een dermate slechte staat, 

dat er niets anders op zat dan ze te slopen. Vlak voor de afbraak zijn de ge

bouwen in 1677 in kaart gebracht. Als laatste bouwwerk bleef de kerk tot in de 

jaren dertig van de negentiende eeuw gespaard, omdat verschillende aanzienlij

ke families er een grafkelder hadden. 

De kerk staat afgebeeld op een groot aantal oude stadsplattegronden en 

stadsgezichten (afbeelding 101-104)28. De cisterciënzerinnen in Utrecht beschikten 

in de late Middeleeuwen over een vijfzijdig gesloten zaalkerk van 35 meter leng

te en veertien meter breedte. Vijfzijdige sluitingen waren in de dertiende eeuw 

in onze streken zeldzaam, maar niet ongebruikelijk. Ook de zijlobben van het 

klaverbladvormige koor van de Munsterkerk in Roermond bestaan uit vijf zij

den van een twaalfhoek. Gezien haar breedte van veertien meter was de Utrechtse 

kerk verhoudingsgewijs nogal kort. In de zeventiende-eeuwse toestand sloot de 

oostvleugel van het klooster aan op het koor, terwijl de kerk bij lange na niet 

tot aan het westpand reikte. Waarschijnlijk reikte het gebouw oorspronkelijk 

tot de westgevel en sloot het de kloosterhof geheel af; in ieder geval moet een 

uitbreiding tot aan het westpand ooit in het verschiet hebben gelegen. 

Op de plattegrond heeft de kerk tegen de koorsluiting en de zuidelijke zij

gevel smalle, lichte steunberen. Afgaande op de tekening die bijvoorbeeld Herman 

Saftleven omstreeks 1660 van de zuidzijde van de koorsluiting maakte waren 

de steunberen niet of nauwelijks versneden. Op vrijwel alle voorstellingen heeft 

de kerk tamelijk hoge vensters met rijk geprofileerde dagkanten en een rond

boog als afsluiting. Aan de bovenzijde van de plint en langs de onderzijde van 

de vensters liep een waterlijst. Eerder lijkt de kerk uit de late Middeleeuwen te 
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stammen dan uit de dertiende eeuw. In de eerste helft van de dertiende eeuw 

was de gotiek immers voor zover bekend nauwelijks nog in Utrecht doorge

drongen. 

De steunbeertjes tegen de vrijstaande zuidgevel van de kerk staan opvallend 

dicht bij elkaar. Bij een breedte van veertien meter (buitenwerks) bedroeg de 

lengte van de traveeën ongeveer 2,75 meter, waarmee deze verhoudingsgewijs 

extreem breed waren. Deze merkwaardige maatvoering laat zich verklaren door 

de aanwezigheid van een driebeukige onderkerk, waarvan de gewelfvakken, re

kening houdende met de dikte van de zijmuren en de aanwezigheid van gor

del- en scheibogen, bij de gegeven traveemaat nog altijd rechthoeken vormen 

in de breedte van de kerk. Dergelijke benedenzalen deden in de Duitse landen 

in de dertiende eeuw hun intrede en bleven daar tot in de late Middeleeuwen 

gebruikelijk. 

De overgeleverde plattegronden tonen het klooster in de zeventiende-eeuwse 

toestand. In deze jaren bood het onderdak aan deftige juffrouwen. Bij de ver

bouwing tot individuele woningen zijn vermoedelijk tal van tussenwanden 

toegevoegd. Het klooster, dat zich uitstrekte ten noorden van de kerk, bestond 

uit drie panden aan een nagenoeg vierkante kloosterhof van 26 bij 27 meter. 

Rondom de kloosterhof strekte zich een kruisgang uit. De oostelijke vleugel 

sloot net niet haaks aan op de noord en zuidvleugel. In de zuidoosthoek van 
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de kruisgang stond een achtkantige spiltrap, die er op duidt dat de kruisgang 

langs de kerk en de oostvleugel over een verdieping beschikte. De gang op de 

verdieping kan ter ontsluiting van een eventuele westtribune hebben gediend. 

Over de precieze indeling van de kloosterpanden valt op grond van de overge

leverde plattegrond niets met zekerheid te zeggen. Als laatste functioneerde de 

westvleugel nog als abdij. In de nadagen trokken de nonnen zich wellicht juist 

hier terug omdat zich daar de belangrijkste vertrekken bevonden: beneden de 

kapittelzaal en op de verdieping de slaapvertrekken. 

Mariëndaal in Zuilen (bij Utrecht) 

In 1245 stichtte Theodoricus de Kovelwaet, een kanunnik van de kathedraal 

van Oudmunster, de abdij Mariëndaal in Zuilen29. Het toezicht op de vrou

wen berustte bij de abt van het Duitse Altencamp. Na de alteratie wachtte de 

buiten gebruik geraakte bouwwerken de sloop. In de jaren vijftig kwam het 

voormalige kloosterterrein geleidelijk aan binnen de bebouwde kom van de 

gemeente Utrecht te liggen. Vlak voordat er een nieuwe woonwijk verrees vond 

in 1956-1957 een vluchtig bodemonderzoek plaats (afbeelding 105). 

Het formaat van de bakstenen, 30/32 x 15/16 x 6,5/7,5 centimeter, wijst op 

een bouw even voor het midden van de dertiende eeuw. Voor zover valt op te 

maken onderging de kerk tot aan de sloop geen ingrijpende verbouwingen30. 

Buitenwerks gemeten was de eenbeukige kerk ruim 43 meter lang en elf meter 

breed. De halfronde sluiting zette zich zonder sprong in de zijmuren voort. 

Van een apsis is daarom geen sprake. De altaarruimte onderscheidde zich van 

de rest van de kerk door zwaardere fundamenten. Steunberen aan weerszijden 

markeerden de overgang tussen de altaarruimte en de rest van de kerk. Moge

lijk ondersteunden de steunberen een gordelboog van de halfkoepel boven de 

koorsluiting. Tegen de steunbeer aan de zuidzijde van de altaarruimte stond 

een nagenoeg vierkante aanbouw. Het zou hier om de sacristie of om een klei

ne zijkapel kunnen gaan31. In de as van het schip markeerden drie vierkante 

poeren van een meter in het vierkant de plaats van een zuilenrij. De grote af

stand tussen de tweede en de derde poer vanuit het westen suggereert een ver

dwenen voeting van een pijler daartussen. Deze pijlers droegen ongetwijfeld de 

overwelving van een tweebeukige onderkerk van vier traveeën, die zich uit-
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strekte over ongeveer tweederde van de totale kerk. De eenbeukige ruimte 

daarboven fungeerde als nonnenkoor. Het grondvlak van de westtoren besloeg 

vijf meter in het vierkant. Aan drie zijden had de toren funderingen met een 

dikte van 1,40 meter. Aan de oostzijde leunde de toren tegen de westgevel. Dit 

impliceert dat de toren niet erg hoog reikte, want anders zou deze te zwaar te

gen de kerk hebben aangeleund. Behalve de steunberen tegen de koorsluiting 

viel er in de zijgevels geen enkele uitstekende geleding te bespeuren. Het weste

lijke gedeelte van de kerk zal twee horizontale vensterreeksen hebben gekend. 

De gehele opzet van de kerk ademt een volstrekt romaans karakter, ondanks de 

betrekkelijk late bouwtijd. Ook in de uitwerking vertoonde het gebouw ver

moedelijk romaanse trekken. Hierop wijst het kapiteeltje gevonden in de zui

delijke aanbouw van de kerk. Vermoedelijk vormde het romaanse kapiteel een 

onderdeel van een deelzuiltje. Boven een ring bevat het kapiteel verticale ban

den met diamantkopjes. De twee voluten bovenin doen in de verte denken aan 

een Ionisch kapiteel32. De kerkvloer bestond uit tegels met abstracte en figura

tieve voorstellingen. 

De door de opgraving blootgelegde sporen leverden niet meer dan een va

ge indruk van de kloosteraanleg op, waarvan de gebouwen aanmerkelijk jonger 

waren dan de kerk33. De fundamenten van deze ten noorden van de kerk staan

de gebouwen bestonden uit hergebruikte bakstenen. Deze herbouw zou heel 

goed van na 1383 kunnen dateren. In dat jaar trof een bliksemslag het klooster, 

waarna het volledig uitbrandde. De gebouwen liepen in 1483 opnieuw ernstige 

schade op tijdens de belegering van Utrecht door Maximiliaan van Oostenrijk. 

Deze schade zal echter geen aanleiding hebben gegeven tot volledige nieuw

bouw. 

180 De zware steunberen tegen de kruisgang langs de kerk vingen de spatkrach-

ten van de kruisribgewelven op, waarvan enkele ribstenen van trachiet de aan

wezigheid verraden. De westelijke arm van de kruisgang liep door tot aan de 

westtoren van de kerk. Van het daaraan grenzende pand bleef niets bewaard. 

Van de plattegrond valt niet af te lezen via welke opgang de nonnen de westtri

bune konden bereiken. Sporen van een traptoren ontbreken. Wellicht bezat de 

kruisgang een verdieping. Tussen de koorsluiting en de oostvleugel stond een 

rechthoekig bouwwerk, waarvan de bestemming onzeker is. Aangezien de aan

bouw niet in verbinding stond met de kerk, kan het niet als sacristie hebben 

gediend. Niets wijst er op dat het oostpand een kruisgang bezat. In de noord

vleugel bevond zich mogelijk de eetzaal van de nonnen. Een aanwijzing daar

voor vormen de fundamenten van een mogelijk bronhuis dat bereikbaar was 

vanuit de noordelijke kruisgang. Bij de cisterciënzers stond het bronhuis altijd 

tegenover de ingang van de eetzaal. 

Van de overige bouwwerken binnen de kloostermuren werden sporen van 

enkele bedrijfsgebouwen blootgelegd. De bouwwerken ten zuiden van het 

klooster beschikten over bakstenen waterkanalen en waterputten. Deze voorzie

ningen wijzen op een huishoudelijk bestemming. De vele gedecoreerde tegels 

uit de veertiende tot en met de zestiende eeuw suggereren de aanwezigheid van 

een representatieve ruimte, bijvoorbeeld een ziekenzaal. 

Aan de Vecht, op de noordoostelijke hoek van het terrein, stond eveneens 

wat verspreide bebouwing. De vondst van een molensteen bevestigde het ver

moeden dat de ronde bouwwerken molens waren. Het merendeel van de be

drijfsgebouwen was, zo wijzen de vele scherven uit, bedekt met daktegels. Uit 

de grond kwam hier tevens een gedeelte tevoorschijn van de tachtig centimeter 

dikke muur die het complex omgaf. 
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Het Grijze Vrouwenklooster in Midwolda 

In 1247 kreeg het benedictijner dubbelklooster in Termunten goedkeuring 

voor de splitsing in een mannen- en een vrouwenconvent. De mannen bleven 

in Termunten en de vrouwen verhuisden naar Midwolda. Zowel de mannen als 

de vrouwen namen de regel van de cisterciënzers aan. De orde van de cister

ciënzers nam het Grijze Vrouwenklooster te Midwolda in 1259 op. Het kwam 

onder het mannenklooster van Termunten te staan, dat op zijn beurt als doch

terklooster van Aduard gold. In de oorlogsjaren kwamen bij graafwerkzaamhe-

den de fundamenten van twee achtereenvolgende kerken aan het licht (afbeel

ding 106-107)34. Omstreeks het midden van de dertiende eeuw kwam vermoe

delijk de oudste van de twee tot stand. Deze kapel maakte in de vijftiende eeuw 

plaats voor een gotische opvolger, die in 1569 verwoest is. De funderingssleu

ven van de vroegste kerk bevatten brokjes tufsteen en geen enkel spoor van 

baksteen, zodat een bouw in tufsteen vaststaat. De kerk mat buitenwerks 28 bij 10 

meter. Aan de oostzijde bezat de eenbeukige ruimte een halfronde sluiting. 

Het gebruik van tufsteen en het ontbreken van steunberen doen een romaanse 

bouwtrant vermoeden. Eventuele middensteunen in de kerk onttrokken zich 

aan de waarneming, omdat de archeologen de bodem binnen de vroegere kerk 

onaangeroerd lieten. Zelfs wanneer die ontbraken kan er overigens toch een 
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westtribune zijn geweest. Bij een betrekkelijk smalle kerk als die in Midwolda mag 

een houten vloer op balken van muur tot muur immers niet worden uitgesloten. 

Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een westtribune levert de positie 

van het kloosterpand. De langwerpige, verhoudingsgewijs smalle vleugel sloot 

aan de noordzijde haaks aan op het westelijke deel van de kerk. Voor de aanwe

zigheid van een westtribune pleit deze duidelijke voorkeur voor een westvleu

gel boven een oostpand. De westvleugel had een lengte van ruim 43 meter en 

een breedte van ongeveer zes meter. Een unicum was dit ene pand niet, want 

het veertiende-eeuwse premonstratenzer nonnenklooster Catharinadal in Breda 

kende een overeenkomstige opzet. 

De gotische kerk verrees op de plaats van de oude. Het nieuwe klooster, 

dat eveneens uit één pand lijkt te hebben bestaan, sloot aan op de zuidgevel 

van de kerk recht tegenover de oude vleugel. Zo hoefden de zusters tijdens de 

bouw geen noodgebouw betrekken, maar konden rustig in hun vertrouwde 

pand aan de noordzijde van de kerk blijven wonen. Ook het nieuwe klooster 

beschikte zo weer over een westpand. 
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Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout 

Op 14 oktober 1261 stichtten Arnold en Walewijn van Sassenheim, zonen van 

ridder Walewijn van Alkemade, een cisterciënzerinnenklooster aan de Lee bij 

Noordwijkerhout35. Een tweede stichtingsoorkonde uit 1262 vermeldt dat de 

organisatie en inrichting kwamen te berusten bij de cisterciënzerinnen van 

Mariëndaal bij Utrecht. In het oudste kerkgebouw vond in 1282 de bijzetting 

plaats van één van de stichters, Arnold van Sassenheim36. 

Over de oudste kerk in Leeuwenhorst ontbreken de nodige gegevens. Een 

zaalkerk, zoals de overgeleverde afbeeldingen ook suggereren, ligt voor de 

hand. Vast staat dat de kerk van Leeuwenhorst over een westtribune beschikte 

dat als nonnenkoor diende. Hierop duidt een post uit 1434/35: 'Willem die 

scrienmaker te Leyden anden stoelen opten coer te maken ende die oude we

der beneden te setten' ('Willem de schrijnwerker in Leiden voor het maken 

van de stoelen op het koor en om de oude weer beneden te zetten'). Ongetwij

feld refereert deze post aan een onder- en een bovenkerk zoals die bij nonnen 

gebruikelijk waren. In 1433 bepaalde zuster Ludgard van der A dat na haar 

dood op het feest van Sint Michael het bovenkoor verlicht moest worden. De 

zusters mochten de kosten daarvan betalen uit haar nalatenschap37. 

Volgens overlevering hing de klok in de begintijd aan de tak van een grote 

eik. Deze anekdote is uitgebeeld op een aantal schilderijen van Leeuwenhorst38. 

Met deze overlevering wilden de zusters kennelijk duidelijk maken dat een to

ren voor een klooster onontbeerlijk is. In weerwil van de regelbeschikte Leeu

wenhorst blijkens een post uit 1442/43 over een toren39. In dat jaar betaalden 

de nonnen namelijk aan Claes Dirkx 129 lb 3 s 4 d om 'de toern te maecken'. 

De Noordwijkse schout, Jan van de Boekhorst, schonk in 1443 ter gelegenheid 

daarvan een kruis, een pijnappel en een vergulde weerhaan40. Aanleiding tot 

deze gift vormde vermoedelijk de intrede van zijn dochter Agnes in 1433/34. 

Zij bekleedde tussen 1470 en 1484 de waardigheid van abdis. Na haar overlijden 

kreeg zij een graf in het klooster, waar haar vader en moeder eerder al waren 

bijgezet41. De toren bleef tijdens de zestiende-eeuwse nieuwbouw van de kerk 

gehandhaafd, want in 1496/97 en 1515/16 onderging het leien dak een repa

ratie en in 1515/16 plaatsten bouwlieden een nieuw kruis. In 1521/22 en 1532/ 

33 vermelden de rekeningen het vergulden van de weerhaan. Vermoedelijk 

betrof dit de ranke, romaanse toren op de schilderijen. 



Mariënkamp in Assen 

De stichting van Mariënkamp vond plaats na 1234. In 1246 nam de cisterciën

zer orde de abdij op in haar midden. Het klooster stond onder toezicht van de 

abt van Aduard. Mariënkamp stond aanvankelijk ten zuidwesten van Coevor-

den, vermoedelijk bij de huidige buurtschap 't Klooster42. Vanwege de al te 

grote drassigheid van het terrein keken de nonnen vanaf 1253 uit naar een be

tere locatie. Dit leidde tussen 1260 en 1271 tot de verplaatsing van het klooster 

naar het destijds onbewoonde Assen43. De gebouwen zullen omstreeks de defi

nitieve verhuizing ten minste een geordend leven hebben toegestaan. In 1418 

ging de houten toren in vlammen op en liep vermoedelijk ook het dak van de 

kerk schade op44. Na de secularisatie in 1602 ontwikkelde zich rond het klooster 

een nederzetting die de kiem vormde van het huidige Assen. De gebouwen kre

gen een nieuwe bestemming als bestuurszetel. Sindsdien vonden herhaaldelijk 

verbouwingen plaats, zodat van het oorspronkelijke klooster uiteindelijk wei

nig overbleef. Ook de kerk ontkwam niet aan opeenvolgende vernieuwingen. In 

de jaren 1661-1662 werden de west- en de noordgevel grotendeels opnieuw op

getrokken op de oude funderingen met hergebruikte bakstenen. Aan de oost

zijde van de drastisch ingekorte kerk verrees een nieuwe, rechte sluitgevel. Na 

een verlenging van de kerk in 1817 verrees de huidige veelhoekige sluiting. 

Ondanks de negentiende-eeuwse verlenging is de huidige kerk nog altijd min

der lang dan die in de Middeleeuwen. Een bouwhistorisch onderzoek tijdens 

de restauratie aan het einde van de jaren zeventig bracht veel nieuwe gegevens 

aan het licht (afbeelding 108-109). 

Van de in het laatste kwart van de dertiende eeuw gebouwde kerk resteert 

een gedeelte van de zuidmuur, waaraan de kruisgang grensde. Het zware muur

werk met een dikte van 1,80 meter bestaat uit forse kloostermoppen (gemid

deld ongeveer 30 x 15 x 8 centimeter). De opnieuw opgetrokken west- en noord

gevel uit 1661-1662 zijn aanmerkelijk minder zwaar. Aangezien ze op de oor

spronkelijke funderingen staan, geven ze wel de oorspronkelijke positie van 

het verdwenen muurwerk aan. Binnenwerks meet de kerk 9,40 meter in de 

breedte. Daar de middeleeuwse koorsluiting niet werd teruggevonden is de 

oorspronkelijke lengte van de kerk niet bekend. Ten minste strekte de middel

eeuwse kerk zich tot voorbij de koorsluiting uit 1817 uit. Vermoedelijk reikte 

de kerk tot aan de oostvleugel van het klooster of zelfs iets verder. Hoe dan 

ook was het kerkgebouw naar verhouding tamelijk lang. De muren van de 

kerk moeten minimaal drie a vier meter hoger hebben gereikt dan de huidige 

zuidgevel. Uit schriftelijke bronnen blijkt namelijk dat de kerk overwelfd was. 

Van de gewelven viel in 1611 puin naar beneden. Uit voorzorg verplaatsten de 
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Drost en de Gedeputeerde Staten de altaarsteen naar een veiliger plek in de 

kerk om te voorkomen dat deze aan stukken zou breken. Door de verlaging 

van de zuidgevel verdwenen alle sporen van de gewelven. Een hoogte van drie 

meter moeten de muraalbogen wel hebbeningenomen. Inclusief het muurwerk 

onder de muraalbogen van de gewelven moeten de muren van de kerk mini

maal tot een hoogte van dertien meter hebben gereikt. In de uitsparingen op 

ongeveer de halve hoogte van de muur staken oorspronkelijk de balkkoppen 

van de houten westtribune. Ongeveer zeventien meter uit de westgevel ver

raden bouwsporen de vroegere aanwezigheid van een wand, die de zaal onder 

de tribune afsloot van de altaarruimte. Van een fundering van deze blijkbaar 

lichte constructie ontbrak ieder spoor. Een deur in het verlengde van de weste

lijke kruisgang verleende toegang tot de ruimte onder de tribune. De tribune, 

die zich op dezelfde hoogte bevond als de verdieping van het aangrenzende 

pand, werd ontsloten door een deur in de zuidmuur, waarvan een geprofi

leerde rechtstand resteert. In de zuidgevel van de kerk hebben zich vanwege de 

kruisgang nooit vensters bevonden. Wel troffen de bouwkundigen in de zuid

muur een aantal nissen aan. Oorspronkelijk overtrof de verdieping waar de 

nonnen zaten de onderkerk in hoogte. In de vlak gedekte onderkerk viel nau

welijks daglicht naar binnen. 

Uit de schriftelijke bronnen blijkt dat de kloosterkerk beschikte over een 

toren, vermoedelijk een houten opbouw op het dak. Bij een brand in 1418 

ging deze verloren. De opvolger daarvan stortte in 1601 in. Als opslag voor 

het hout, de stenen en de dakpannen die daarbij naar beneden vielen, diende 

het westelijke gedeelte van de kerk. Mogelijk rustte de toren op de stiepen die 

even voorbij de westgalerij uit de grond te voorschijn kwamen. De huidige 

kerk van Zweeloo heeft een toren met een vergelijkbare constructie, zij het dat 

deze direct achter de westgevel oprijst. Dit eenvoudige bakstenen kerkje uit de 

tweede helft van de dertiende eeuw stamt uit dezelfde tijd als de kloosterkerk 

in Assen. Dit rechtgesloten zaalkerkje kenmerkt zich door ongelede muren met 

betrekkelijk lage spitsboogvensters, die aan de buitenzijde zijn omgeven door 

een kraallijst. Het is niet ondenkbaar dat de kloosterkerk in Assen op dezelfde 

eenvoudige wijze was uitgevoerd. 

Dankzij het bouwhistorisch onderzoek tijdens de restauratie in 1977 is ook 

een en ander over het middeleeuwse klooster bekend45. De huidige bebouwing 

volgt in grote lijnen nog de aanleg van het middeleeuwse klooster en hier en 

daar zijn delen van het klooster opgenomen in de huidige bebouwing. Het 

kloostercomplex vertoonde de gebruikelijke opzet. Een kruisgang omgaf de 
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vierhoekige kloosterhof. Aan de noordzijde van de kruisgang grensde de kerk. 

Langs de overige zijden strekten zich ruime panden uit met een lengte van 

minimaal 45 meter en in een breedte variërend van zeven tot 7,5 meter. Deze 

vleugels stonden niet haaks op elkaar. 

De zuidgevel van de kerk bevatte aan de buitenzijde de indrukken van 

twee achtereenvolgende gewelven, die de kruisgang langs de kerk overspanden. 

Zonder muraalboog sloten de gewelven uit het laatste kwart van de dertiende 

eeuw op de muur aan. Een tweede reeks indrukken getuigt er van dat de vijf-

tiende-eeuwse kruisgang eveneens met gewelven overspannen was. Op de zuid

muur van de kerk bleven de afdrukken achter van de spitse muraalbogen, die 

niet op schalken maar op kraagstenen rustten en aanzienlijk korter waren dan 

de oude. De breedte van de achtereenvolgende kruisgangen langs de kerk kon 

niet exact worden vastgesteld. De dertiende-eeuwse gewelfvakken moeten het 

vierkant hebben benaderd. 

De westelijke kruisgang strekte zich uit van de kerk tot en met de gang van 

de huidige zuidvleugel. Het vertrek grenzend aan de kerk diende hoogstwaar

schijnlijk als kapittelzaal. Deze bevond zich volgens schriftelijke bronnen in de 

westvleugel. Een aanwijzing daarvoor vormden ook de drie grafkelders in deze 

ruimte, die duidden op een niet alledaagse bestemming46. Het zuidelijke ge

deelte van de westvleugel bevatte de woning van de abdis. De ingangspoort 

van de woning bevond zich in de zuidwesthoek. De woning aan de westzijde 

stak 3,80 tot vier meter en aan de zuidzijde ongeveer negen meter buiten het 

gesloten bouwblok van het klooster. Ten opzichte van de kloosterpanden stond 

de woning bovendien iets gedraaid. Wellicht dateert deze uitgebouwde woning 

uit de late Middeleeuwen. Op de verdieping van de westvleugel bevonden zich 

de slaapvertrekken van de nonnen. ^85 

Het bewaard gebleven gedeelte van de oostelijke kruisgang vormt tegen

woordig onderdeel van het rijksarchief. Het vijftiende-eeuwse gewelf stortte bij 

de bouw van het rijksarchief in 1897 in, maar de aanzetten daarvan kwamen 

bij de restauratie van 1977 weer in het zicht. Oorspronkelijk bedroeg de dikte 

van de oostmuur van het aangrenzende pand vijftig centimeter, maar later on

derging deze een verzwaring voor de bouw van een verdieping. Beneden be

vonden zich de voorraadkamers. De jongere verdieping herbergde vermoedelijk 

het dormitorium voor de lekenzusters, dat uit afzonderlijke cellen bestond47. 

Al in de zeventiende eeuw ging de kruisgang van de zuidvleugel verloren. 

Deze aangrenzende vleugel bevatte een eetzaal, waarin de nonnen en de conver-

sen of werkzusters elk hun eigen tafel hadden48. De overige personeelsleden en 

de mannelijke conversen aten elders. Het calefactorium, het vertrek waar de 

zusters zich in bepaalde gevallen mochten opwarmen, stond anders dan gebrui

kelijk midden in het complex in de zuidwesthoek van de kloosterhof. Een 

schouw tegen de oostmuur vormde het middelpunt van dit vertrek49. 

Bij het klooster stonden vermoedelijk meerdere priesterwoningen. Die ten 

westen van de woning van de abdis had een grondvlak van ongeveer 18,5/19 

bij 8,5/9 meter50. Op de zuidzijde van het terrein, aan de overkant van de hui

dige Kloosterstraat, stonden vermoedelijk de bedrijfsgebouwen51. 

Mariënhorst of Ter Hunnepe bij Diepenveen 

Richardis, de eerste abdis van het in 1218 gestichte Munster in Roermond, 

kreeg in 1225, zoals reeds vermeld, van de pauselijke legaat toestemming twee 

dochtergemeenschappen te stichten. Daarvan kwam er een daadwerkelijk tot 

stand. Dit verrees op een landgoed van Ludolf van den Brande op het Horst 



bij Deventer. De eerste nonnen waren afkomstig uit de benedictinessenabdij in 

Hönnepel bij Kalkar. Zij moesten hun vertrouwde onderkomen verlaten, omdat 

zij in 1223 zonder toestemming van hun moederklooster de regel van Cïteaux 

hadden aangenomen. Deze zusters behielden het recht op de status van abdij, 

wat vermoedelijk rechtstreeks overging op Mariënhorst. Hun onroerend goed 

bleef vermoedelijk in handen van het klooster in Hönnepel. Het Horst lag niet 

erg gunstig. Na een brand in 1253 overwogen de nonnen daarom geen her

bouw op dezelfde plaats. Vanaf 1259 verbleven de nonnen tijdelijk in het voor

malige dubbelklooster Fürstenberg bij Xanten, dat de regel van Benedictus 

volgde. Dit klooster had juist een splitsing ondergaan, zodat de monialen uit 

Deventer de door de mannen ontruimde vleugels konden betrekken. Na enige 

tijd verordineerde de kerk dat de benedictinessen van Fürstenberg geen nieu

we zusters mochten aannemen, zodat de cisterciënzerinnen uiteindelijk over 

het hele complex konden beschikken. De benedictinessen, niet van zins hun 

klooster zonder slag of stoot op te geven, negeerden deze strenge bepaling. Dit 

leidde tot heftige conflicten met de cisterciënzerinnen. De zusters van Mariën

horst besloten daarom terug te keren naar Deventer. 

Onder abdis dement ia van Bersenbrugge woonde al een deel van de zus

ters in het nieuwe klooster in Somersfoort bij Deventer. Na de scheiding van 

de goederen van Fürstenberg en het Horst in 1263 verhuisden ook abdis d e 

mentia en de achtergebleven nonnen. In 1267 spoorde de pauselijke legaat Gui

do iedereen aan de nonnen te ondersteunen bij de voltooiing van hun gebou

wen, waarin in 1280 dertig geprofeste zusters woonden. In het derde kwart van 

de veertiende eeuw vonden er opnieuw aanzienlijke bouwactiviteiten plaats. 

De nonnen betaalde de bouw uit giften van particulieren. De stad Deventer 

135 schonk de nonnen voor dit doel twintig pond aan geld en hout. Op de vol

tooiing van de nieuwbouw aan de kerk en het klooster volgde in 1386 een 

plechtige wijding. 

In 1581 besloot de landdag de gebouwen af te breken. Aan het einde van 

de zeventiende eeuw stonden de ruïnes van de kerk en een deel van het kloos

ter er nog. Daarvan getuigen opmetingen en tekeningen52. Vanaf 1967 tot 1989 

onderwierp de plaatselijke afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland het terrein aan een nauwgezet onderzoek. Dit leverde een nagenoeg 

volledige plattegrond van de kerk en het klooster op (afbeelding 110-113)53. 

De in 1266 gewijde kerk vertoonde een rechthoekig grondvlak van on

geveer 28,50 meter lang en tien meter breed (buitenwerks gemeten). Afgaande 

op de tekeningen uit omstreeks 1690 bedroeg de goothoogte van de kerk ruim 

tien meter. Met uitzondering misschien van enkele lisenen op de hoeken ve

rtoonde de uit baksteen opgetrokken kerk aan de buitenzijde nergens verzwa

ringen. 

In het westelijke gedeelte van de kerk markeerden twee poeren van onge

veer een meter in het vierkant de positie van twee zuilen. Deze stonden precies 

in de lengteas van de kerk. De afstanden van de westgevel tot de eerste poer en 

tussen de twee poeren onderling bedragen respectievelijk 2,50 en 3,00 meter. 

Op de vierkante basementen die het westelijke gedeelte van de kerk in twee 

beuken verdeelden, stonden pijlers. Boven de gewelven strekte zich een tribune 

uit. Vermoedelijk reikte de tribune tot ongeveer halverwege de kerk. De muur

stijlen aan de binnenkant geven wellicht het uiteinde van de tribune aan. Dat 

betekende dat de benedenkerk in totaal drie middenpijlers telde. Een van de 

schetsen van Rhemen van Remenshuizen uit omstreeks 1690 toont een dwars

doorsnede van het westelijke gedeelte van de kerk (afbeelding 112). Uit deze 
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tekening blijkt dat de tweebeukige ruimte onder de tribune, die ongeveer 

eenderde van de totale hoogte van de kerk innam, was overwelfd. De kerk als 

geheel kende eveneens overwelving. 

Een van de schetsen van het klooster geeft het inwendige van de kerk van

uit het westen weer (afbeelding 111). Van de oosttravee toont deze de zijwan

den, de oostelijke sluitgevel en de gewelven. Het venster in de zuidgevel liep 

vanwege de kruisgang veel minder ver naar onderen door dan het venster aan 

de noordzijde. In beide vensters staat het getal vier vermeld om aan te duiden 

dat de kerk vier van dergelijke vensterassen telde. Dit betekent dat de indeling 

in traveeën van de kerk niet overeenkwam met die van de ruimte onder de 

tribune. In de twee westelijke traveeën van de kerk bevond zich een onderkerk 

van drie traveeën. Mogelijk ondergingen de vensters aan de noordzijde bij de 

verbouwing in 1386 een vergroting. De oostgevel en de aansluitende muren 

aan weerszijden bevatten onmiskenbaar de indrukken van een gewelf. Daar 

wandpijlers of colonetten ontbreken moeten de bogen en ribben van de ge

welven op kraagstenen hebben gerust. Uitgaande van de binnenmaten waren 

de vier gewelfvakken acht meter breed en 6,6 meter lang. In de Noord-Franse 

gotiek waren de gewelfvakken in die periode over het algemeen verhoudings

gewijs veel breder. De maatvoering doet enigszins denken aan de laat-dertien-

de-eeuwse predikherenkerk in Zutphen. Afgaande op de afstanden tussen de 

poeren onderling en de westelijke voeting en de westgevel waren de traveeën 

van de onderkerk ongelijk van lengte. 

Aan de zuidzijde van de kerk grensde een kruisgang zonder verdieping (af-
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beelding 113). Het oostpand van het klooster reikte niet tot aan de kerk. 

Tussen beide gebouwen bleef ruimte voor een plaatsje. Het westpand zette zich 

voort langs de westzijde van de kerk. Tussen de westgevel van de kerk en het 

westpand bevond zich op de begane grond een tussenbouw, die niet veel bre

der was dan een meter. Op de begane grond stond deze smalle ruimte via twee 

symmetrisch geplaatste, brede doorgangen in verbinding met de westvleugel. 

De twee doorgangen waren ongeveer in de as van de twee beuken van de ou

derkerk gesitueerd. De laat-zeventiende-eeuwse tekening van de westtribune 

geeft in de ruimte daaronder een rechthoekig venster weer. Mogelijk gunde dit 

venster vanuit de hal een blik in de kerk. De ruimte zal zeker ook als gang 

hebben gediend tussen de kruisgang en het kerkhof. Hierop wijst het straat-

werk ten noorden van het vertrek. Op de verdieping bevond zich boven de 

gang een soortgelijke tussenruimte. Achter in de tribune onder het gewelf geeft 

de tekening van de westtribune een grote boog weer. Deze vormde mogelijk 

een open verbinding tussen het dameskoor en de ruimte daarachter54. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw vertoonden zowel de oost- als de 

westgevel van de kerk een afgeknotte geveltop. Op de schouders daarvan ston

den een soort van pinakels. Deze versieringen hadden voor zover dat van de 

tekening valt af te leiden een vierkant, overhoeks gesitueerd grondvlak. De 

opstand die van Rhemen van Remenshuizen tekende van de oostelijke kruis

gang, bevat bovendien een doorsnede van de zuidgevel van de kerk. Het pro

fiel van de lijst die de gevel aan de bovenzijde afsloot bestond uit een rechte 

hoek met een halve kraal daaronder (afbeelding 113). 

Vermoedelijk stamt de gotische altaarruimte aan de oostzijde van de kerk 

uit 1386. De vijfachtste sluiting was lager en smaller dan de rest van de kerk. 

Van het uitwendige bestaat een betrekkelijk nauwkeurige tekening uit de ver

zameling Van Rhemen van Remenshuizen. Hierop staan tweemaal versneden 

steunberen rondom de koorsluiting en hoge vensters met betrekkelijk stompe 



spitsen weergegeven. De vensters bezaten geprofileerde dagkanten en hadden 

traceringen in de venstertoppen. Over het inwendige van de altaarruimte bevat 

een andere schets nadere bijzonderheden (afbeelding 111). Een gotisch gewelf 

overspande de ruimte. In de oostwand zat een nis en aan de noordzijde be

vond zich een toegang naar de aangrenzende nevenruimte. 

De drie kloostervleugels kwamen niet ineens tot stand. De wijding in 1386 

markeerde vermoedelijk een belangrijke verbouwing of uitbreiding. Ook na

dien ontplooiden de nonnen herhaaldelijk bouwactiviteiten. In 1435 nood

zaakte een overstroming tot herstellingen aan de gebouwen. De uitgifte van 

aflaten in 1445 moest het herstel van de gebouwen bespoedigen. Tijdens de 

strijd van Karel van Gehe tegen de bisschop van Utrecht liepen de gebouwen 

in 1501 en 1510 ernstige averij op. Stilistische en constructieve verschillen 

alsmede uiteenlopend materiaalgebruik wijzen inderdaad op meerdere bouw

campagnes. Uit de vroegste periode stammen de bakstenen met het formaat 28 

x 14 x 8 centimeter. Deze komen in afmetingen overeen met de bakstenen van 

de romano-gotische Martinikerk in Groningen, die uit het midden van de 

dertiende eeuw stamt. Daarnaast kwamen kleinere bakstenen voor, bijvoor

beeld van 28 x 13,5 x 6,5 en van 23 x 11 x 4,5 centimeter. De laatste bakstenen 

vertegenwoordigen jongere uitbreidingen en ingrepen. Bij sommige herstel

lingen werden oudere bakstenen hergebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 

van de funderingen van de oostvleugel. In de fragmenten van de bakstenen 

ribben zijn drie verschillende typen te onderscheidden. Naast bakstenen pro

fielstenen stuitten de onderzoekers op exemplaren van tufsteen en trachiet. De 

profielen van Bentheimer zandsteen vertegenwoordigen bouwactiviteiten na 

het midden van de vijftiende eeuw. Naast holle en bolle dakpannen kwamen 

ook laat-middeleeuwse golfpannen voor. Stukken lei moeten ooit het dak van 

de kerk of een van de andere representatieve gebouwen hebben bedekt. 

Aan het einde van de Middeleeuwen bestond het klooster uit een rechthoe

kig, bijna vierkant bouwblok van ongeveer 48 bij 47 meter om een recht

hoekige plaats van twintig bij 23,2 meter. Een drie meter brede kruisgang omgaf 

de binnenplaats aan vier zijden. Exclusief de kruisgang had de westvleugel een 

breedte van ongeveer tien meter. De andere twee vleugels waren wat smaller. 

Op de kloosterhof stond een klein gebouwtje met daarnaast een waterput. Het 

rechthoekige bouwwerk van 3,30 bij 2,25 meter had aan de noordelijke zijgevel 

een halfronde uitbouw. 

Van de kruisgang langs de kerk waren de fundamenten deels aanwezig. Deze 
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kenmerkte zich door tamelijk brede steunberen. Uit hun onderlinge afstanden 

daarvan valt af te leiden dat de gevel aan de kloosterhof uit zeven vensterassen 

bestond. Van deze kruisgang geeft Van Rhemens schets van het oostpand de 

doorsnede weer (afbeelding 113). Hieruit blijkt dat de noordelijke vleugel van 

de kruisgang uit één bouwlaag bestond en was overspannen met gewelven. 

Daar de eveneens overwelfde kerk steunberen ontbeerde ligt het in de rede dat 

de opgegraven kruisgang een jonger toevoeging betrof. 

De westelijke zijde van de kruisgang telde net als de noordelijke zeven steun

beren, die wat lichter waren dan die aan de noordzijde. Van het aangrenzende 

westelijke kloosterpand bleek alleen de zeer zware fundering van de oostmuur 

min of meer compleet aanwezig. Puinbanen verraden de positie van de overige 

gevels. De brede vleugel bevatte ten minste drie vertrekken. Hierbij moet 

worden aangetekend dat de sporen van één of meer tussenmuren wellicht zijn 

uitgewist. Tegen de westvleugel verrezen op enig moment een aantal kleinere 

bouwwerkjes waarvan de afvoeren op de Molenbeek uitkwamen. Wellicht waren 

in deze aanbouwen huishoudelijke diensten ondergebracht. De onderzoekers 

stelden vast dat de vleugel met ernstige verzakkingen kampte in de richting 

van de beek. 

In het traditionele kloosterschema bevat de westvleugel beneden de voor

raadkamers en bood deze op de verdieping onderdak aan de lekenzusters, die 

het huishoudelijke werk opknapten. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze op

zet ook in Ter Hunnepe is gevolgd. Eerder lijken de nonnen in de westvleugel 

hun slaapvertrekken te hebben gehad. Hierop duidt de verbinding tussen de 

westtribune in de kerk en de westvleugel. Als de nonnen op de verdieping van 

de westvleugel hun dormitorium hadden, moet zich op de begane grond van 

hetzelfde pand de kapittelzaal hebben bevonden. Voor de voorraadkamers was 

hier daarom geen plaats. De volledige onderkeldering van het oostpand wijst 

er op dat deze in het oostpand waren ondergebracht. 

Van de oostelijke kruisgang en het pand daarachter bestaat een vluchtige 

schets met aantekeningen (afbeelding 113). De gevel van de kruisgang bevat 

vier deuropeningen en twee vensters. Een aantekening op de schets somt op: '1 

grote deur, 3 deuren, 2 vensters'. In de plattegrond van de fundamenten zijn 



zelfs vijf ingangen te onderscheiden, één meer dan op de schets. Blijkbaar was 

een van de deuren dichtgezet. Met de grote deur bedoelde de zeventiende-

eeuwse tekenaar vermoedelijk de vierkante doorgang die was omgeven door 

een terugwijkend gedeelte. Op de plattegrond is dit de middelste van de vijf 

ingangen, op de schets de tweede van links (vanuit het noorden). Een reden 

voor de aanwezigheid van zoveel deuren valt niet te geven. Naast ingangen 

bevatte de gevel een rondboogvenster en een kleine rechthoekige opening. 

Verder meldt de schets de aanwezigheid van '8 bogen'. Deze notitie doelde 

wellicht op de gewelven achter de gevel. Uit de plattegrond valt af te leiden dat 

deze gevel inderdaad acht assen ergo acht gewelfvakken telde met elk een travee

maat van ongeveer drie meter. Alle deuropeningen vallen in dat geval binnen 

één van de traveeën. Alleen de traveeën op de uiteinden waren met een lengte 

van 2,5 meter wat smaller. De zwaarte van het muurwerk van de uit één bouw

laag bestaande kruisgang duidt eveneens op overwelving. 

Van de 6,6 meter brede oostvleugel resteerde mede door de onderkeldering 

meer dan van de andere panden. Van de vier kelders waren de drie zuidelijke 

oorspronkelijk door smalle openingen met elkaar verbonden. Later zijn deze 

doorgangen dichtgezet. De keldervloeren bestonden uit in het zand gelegde 

kloostermoppen. In de op één na zuidelijkste kelderruimte leidde een trapje 

van drie of vier treden naar beneden. Afgaande op de overwelving en de on

diepe ligging van het souterrain bevond de begane grond van deze vleugel 

zich tamelijk ver boven het maaiveld. Ten noorden van deze vier grote kelders 

bevonden zich twee kleinere kelderruimten (de oostelijke mat 1,48 x 1,13 meter, 

die aan de kloosterhof 3,30 x 2, meter). De vloer van de begane grond boven 

de noordelijke kelderruimte bevond zich slechts 65 centimeter boven die van 

de keldervloer. Uit de verschillende muurdiktes en de hergebruikte bakstenen 191 

valt af te leiden dat deze vleugel verschillende verbouwingen onderging. De 

verdieping van de oostvleugel herbergde naar zich laat aanzien de slaapvertrek

ken van de conversen. Volgens de overgeleverde tekening van de oostvleugel 

had de verdieping aan de zijde van de kloosterhof een achttal kleine vensters 

van sterk uiteenlopende vorm en afmetingen. Tussen de noordgevel van het 

oostpand en de kerk bevond zich zoals gezegd een binnenplaatsje met bestra

ting. Aangezien de oostvleugel nooit tot de kerk heeft gereikt, kan deze on

mogelijk de sacristie hebben gehuisvest. In de late Middeleeuwen zal de aan

bouw ten noorden van de veertiende-eeuwse koorsluiting als zodanig hebben 

gediend. 

De licht gefundeerde gevel van de zuidelijke kruisgang bevatte geen steun

beren. Gewelven en een verdieping behoren hier daarom niet tot de mogelijk

heden. Van het aansluitende pand waren de muren dunner dan van de oost- en 

de westvleugel. Het oostelijke vertrek mat 7,2 bij 6,2 meter, dan volgde een 

zeer smalle ruimte van 1,4 meter breed, gevolgd door een zeer lange zaal van 

17,3 bij 6,4 meter. In het oostelijke vertrek verraadde een verkleuring op de 

muur aan de zijde van de kruisgang de aanwezigheid van een stookplaats. Nor

maal bevond zich op die plaats de verwarmde zaal, het calefactorium. De smal

le ruimte kan een trap naar de verdieping of de cel van de kelderbewaarder 

hebben bevat. Als eetzaal voor de nonnen diende ongetwijfeld de grote zaal 

aan de westzijde. Mogelijk gingen hier, net als in Assen, ook de werkzusters aan 

tafel. 

Ten zuiden van het complex, ter hoogte van de huidige verkeersweg Al 

kwamen een aantal kleinere bouwwerken te voorschijn met een bedrijfsfunctie. 

Ten noorden van de kerk troffen de archeologen de funderingen aan van het 



in 1919 gesloopte poortgebouw, waarvan nog oude foto's bestaan. Hiermee 

legden de archeologen vermoedelijk slechts een deel van de bij- en bedrijfsge

bouwen bloot. 

3.3. Premonstratenzerinnenkloosters 
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De Witte Vrouwen in Utrecht 

Van het Witte Vrouwenklooster in Utrecht, dat in de late Middeleeuwen aan de 

regel van Prémontré gehoorzaamde, gaat de oudste vermelding terug tot 128155. 

Het klooster kan in dat jaar al enige tijd bestaan hebben. Het besloeg een ter

rein ten noorden van de huidige Voorstraat tussen de latere Plompetoren-

gracht en de stadsbuitengracht. Ondanks de status van priorij behoorde het 

tot de meest vooraanstaande conventen van de stad. 

Na de Alteratie maakte het klooster geleidelijk aan plaats voor allerhande 

bebouwing. In 1586 gingen de gebouwen en de bezittingen van de Witte 

Vrouwen over aan de Utrechtse Ridderschap. Enige tijd vormde het klooster 

een wijkplaats voor katholieken, die er kerkdiensten hielden. Aan deze illegale 

praktijk maakten gereformeerde stadgenoten op ruwe wijze een einde. In 1590 

ruimden sympathisanten van de nonnen het verbrijzelde interieur en dichtten 

zij de gebroken ramen met tenen en stro. De nonnen bleven in hun vertrouw

de gebouwen wonen, maar aangezien zij geen nieuwe zusters mochten aanne

men stierf de gemeenschap langzaam uit. De leeggevallen ruimte verhuurde de 

ridderschap aan 'juffrouwen'. Teneinde de panden geschikt te maken voor deze 

nieuwe bestemming, werden zij opgedeeld in afzonderlijke woningen. Een deel 

van de verwaarloosde gebouwen moest wijken voor de Lange Jufferstraat. Na 

een brand in 1663 besloot de stad Utrecht de Ridderschapstraat te rooien, wat 

opnieuw ten koste ging van het klooster. In 1678 verrezen op het terrein nog 

meer huizen. Het koor van de kerk bleef als grafstede van enkele adellijke fami

lies lange tijd ongemoeid. In 1709 ruimde het bedehuis het veld voor de hui

dige huizen Witte Vrouwenstraat nummers 26-36 en Ridderschapstraat l56. De 

laatste delen van het klooster maakten in 1824 plaats voor de Willemskazerne. 

Op een niet uitgevoerd plan voor het rooien van de latere Ridderschap

straat van P. Ruysch uit 1647 geeft de plattegrond van de deels verbouwde 

kerk weer. Van de vele oostaanzichten van de kerk maakt die van die van de 
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115. De kerk van het Witte 

Vrouwenklooster in Utrecht 

vanuit het oosten. Toestand in 

1661 op een latere tekening. 

schilder H. Saftleven uit 1661 de meest betrouwbare indruk57. De kerk kwam 

vermoedelijk niet in een keer tot stand (afbeelding 114-115). Tweebeukige ker

ken deden in onze streken namelijk pas in de loop van de veertiende eeuw 

hun intrede. Eerst verrees er vermoedelijk een zaalkerk met een smaller, half

rond gesloten koor, de latere noordbeuk. Later zal hieraan de eveneens half

rond gesloten zuidbeuk zijn toegevoegd. Verschillen in bouwtrant tussen de 

beuken bevestigen dit. De hoofdbeuk bestond uit een rechthoekige zaal en een 

smaller, halfrond gesloten koor. Kennelijk kwamen de lisenen van de koor

sluiting zo weinig uit het muurvlak naar voren dat Ruysch ze op zijn platte

grond wegliet. De smallere zijbeuk strekte zich zowel uit langs het bredere 

gedeelte van de hoofdbeuk als het smallere koor. Anders dan de hoofdbeuk 

kende de zijbeuk geen onderverdeling in schip en een smallere altaarruimte. 

Uit de plattegrond valt af te lezen dat de zuidbeuk over tamelijk gepronon

ceerde steunberen beschikte. De pijlers tussen de twee beuken stonden op on

regelmatige afstand van elkaar en niet op één lijn met de steunberen van de 

zuidbeuk. Bij het toevoegen van de zijbeuk ontstonden er kennelijk proble

men met de maatvoering. De hoofdbeuk met het smallere, rondgesloten koor 

kan heel goed uit het begin van de dertiende of zelfs uit het einde van de twaalf

de eeuw hebben gedateerd. De zijbeuk lijkt uit de late Middeleeuwen te stam

men. Een ander belangrijk Utrechts vrouwenconvent, het Ceciliaklooster, be

schikte in de late Middeleeuwen eveneens over een tweebeukige kerk. Deze ge

meenschap van vrouwen woonde vanaf 1396 in een gewoon woonhuis aan het 

Neude, dat later uitgroeide tot een kloostercomplex met kerk. Dit klooster, 

dat aan de derde regel van Franciscus gehoorzaamde, stond aan het hoofd van 

het Kapittel van Utrecht, een omvangrijke vereniging van vrouwenkloosters58. 

Bij tweebeukige kloosterkerken diende een van de beuken vaak alskapel van een 

broederschap. Bij de Witte Vrouwen was dat vermoedelijk niet anders59. Vast 

staat dat de in 1478 gestichte broederschap van Maria Magdalena een altaar in 

de kerk bezat. Wellicht stond dit in de later toegevoegde zuidbeuk. 

De tekening van Saftleven gunt ons dankzij het ingestorte dak van de 

hoofdbeuk een blik op de driehoekige geveltop van de westgevel. Het laat zien 

dat het dak van het schip hoger reikte dan dat van de altaarruimte aan de 

oostzijde. Gewelven of sporen daarvan tonen de oude afbeeldingen niet. De 

achtkant van de westtoren rees boven de westgevel uit. De toren bestond uit 

een vierkante onderbouw met daarop een achtkant, dat vermoedelijk in de late 
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Middeleeuwen een verhoging onderging. Deze toren zelf oogt dertiende of 

veertiende-eeuws. Op de plattegrond van Ruysch staat de toren exact in de as 

van de oudere hoofdbeuk. 

In de zestiende eeuw liet de ridderschap niet alleen in de vleugels kamers 

voor juffrouwen timmeren, ook het westelijke gedeelte van de kerk kreeg een 

woonbestemming. Zowel in de hoofdbeuk als in de zijbeuk kwam een woning. 

Hierbij kan een reeds aanwezige tussenvloer, namelijk die van het eventuele 

nonnenkoor op de tribune, als verdieping hebben gediend. De aanwezigheid 

van de broederschap vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw maakt de 

aanwezigheid van een westtribune inderdaad aannemelijk. Monialen en broe

derschap moesten immers strikt gescheiden van elkaar van de kerk gebruik 

kunnen maken. 
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Sint-Catharinadal in Breda 

Servatius van Breda, de vroegere dienaar van de heer van Breda, Hendrik V 

(1254-1268), stichtte in 1270 te Wouw het klooster Sint Catharinadal60. Wel

licht trad Servatius op namens graaf Arnold van Leuven, de heer van Breda 

van 1269 tot 1287. Servatius verrichtte voor de graaf wel vaker hand- en span

diensten. Een wijding in 1271 sloot de bouw van de kerk en het klooster op 

plechtige wijze af. In hetzelfde jaar namen graaf Arnold en diens echtgenote 

Elisabeth van Breda Catharinadal onder hun bescherming. Om de welvaart 

van de zusters te bevorderen stelden zij hen vrij van de jaarlijkse lasten die op 

hun gronden rusten. Voordat de monialen toetraden tot de orde van Prémontré 

woonden er in het klooster reeds een paar zusters uit het premonstratenzerin-

nenklooster te Zandvliet. Dit weinig succesvolle vrouwenconvent, dat vermoe

delijk slechts enge jaren bestond, kwam voort uit de splitsing van het dubbel

klooster Sint Michiel in Antwerpen. Wegens de overstromingen die volgden 

op een dijkdoorbraak in 1284, zagen de zusters van Catharinadal zich genood

zaakt naar een nieuwe vestiging om te zien. Raso II van Gavere, heer van Breda 

(1291-1306), bracht de monialen over naar de rand van de toenmalige bebouwing 

van Breda. Daar vestigden zij zich naast een reeds langer bestaand gasthuis. 

Hun goederen gingen tijdelijk op in die van het gasthuis61. Na de scheiding 

berustte het beheer van het kloosterbezit bij een inwonende proost, die op

trad als vertegenwoordiger van de abt van het Sint Michiel in Antwerpen62. In 

1330 nam de priorin het beheer over en trad zij voortaan zelfstandig op. Dit 

verzwakte de band met de orde en resulteerde in een minder strikte naleving 

van de regel. Zo hielden enkele rijke vrouwen er in strijd met de uitgangspun

ten van de premonstratenzers privé bezit op na. De versoepeling van het re

giem maakte het voor vrouwen van de hogere kringen makkelijker om toe te 
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treden. In 1463 hervormden de abten van Sint Michiel in Antwerpen, Berne 

en Bloemhof (Wittewierum) het klooster om aan de ingeslopen misstanden een 

einde te maken. Een proost nam hettoezicht weer op zich. Voor hem bouwden 

de nonnen in 1438 naast het klooster een aparte woning63. De proost trad 

sindsdien niet meer op namens de abt van Sint Michiel, maar handelde voor

taan op eigen gezag. 

In 1993 en 1994 vond er op het terrein van het tot kazerne getransfor

meerde klooster een oudheidkundig bodemonderzoek plaats en vormde de be

bouwing het onderwerp van een bouwhistorisch onderzoek. Bij de opgravingen 

kwamen de funderingen aan het licht van de oudste kerk, de voorganger van 

het tussen 1500 en 1502 gebouwde bedehuis dat er nu staat. Daarnaast troffen 

de archeologen kloostergebouwen aan uit ongeveer dezelfde tijd (afbeelding 

116). 

De oudste aan Catharina gewijde kerk, die de archieven voor het eerst ver

melden in 1314, vormde de noordelijke vleugel van het klooster. Het betrof 

een rechthoekige zaal van 28 bij negen meter, opgetrokken uit bakstenen van 

het formaat 26/27 x 13 x 6/7 centimeter. Alleen de noordoosthoek van de kerk 

leende zich voor een nader onderzoek. Deze hoek bleek verstevigd met twee 

haaks op elkaar staande steunberen. Schriftelijke bronnen vermelden een hoog

altaar en een vooraltaar, dat ook voorkomt als het 'nieuwe' altaar. Van de kerk-

vloer resteerden enkele versierde tegels. 

De westvleugel, die vanuit het zuiden aansloot op het westelijke gedeelte 

van de kerk, mat 31 bij 10 meter. Met een formaat van 27 x 13 x 6 centimeter 

waren de bakstenen van het klooster iets forser dan die van de kerk en daar

mee misschien ook iets ouder. De precieze indeling van dit pand viel uit de 

archeologische gegevens niet te reconstrueren. Het stond boven een tweebeukige J95 

kelder met drie gemetselde pijlers op vierkante poeren. Deze vermoedelijk 

veertiende-eeuwse kelder, waarin de vrouwen hun voorraad bewaarden, onder

ging in de zestiende eeuw een verbouwing. De zeventiende-eeuwse plattegron

den vermelden op de begane grond drie vertrekken, van noord naar zuid res

pectievelijk de kapittelzaal, de schrijfkamer (of kantoor) en het convent (de 

werkkamer). Vermoedelijk gebruikten de nonnen dit laatste vertrek in de veer

tiende eeuw ook als eetzaal. Het staat echter niet vast dat de situatie in de ze

ventiende eeuw exact overeenkwam met die in de Middeleeuwen, maar dit is 

wel aannemelijk. In dat geval moet de in 1358 genoemde kamer van de priorin 

op de verdieping zijn geweest64. Op de eerste verdieping bevond zich welhaast 

zeker het dormitorium. De smalle gang langs de vleugel kwam mogelijk in de 

loop van de veertiende eeuw tot stand. In 1428/29 liep er vermoedelijk ook 

een gang langs de kerk. Philips van der Lek, de bastaardzoon van Jan II van 

Polanen, heer van Breda, maakte in dat jaar namelijk kenbaar dat hij na zijn 

dood ter aarde besteld wilde worden 'in ambitu prope et extra ecclesiam' ('in 

de gang langs de kerk'). 

Oostelijk van het kloosterpand stond een vrijstaand gebouw van vakwerk. 

Dit bouwwerk was acht meter breed bij een lengte van minimaal dertien meter. 

Onder het noordelijke deel van het gebouw strekte zich een kelder uit van 

acht bij acht meter. Zowel de kelder als de vakwerkbouw stammen uit de veer

tiende eeuw. Langs de vakwerkbouw verrees op enig moment een smalle gang. 

Getuige overvloedig aanwezige sporen brandde dit gebouw aan het einde van 

de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw af. Herbouw bleef achterwege. 

Schriftelijke bronnen delen inderdaad mee dat in 1520 het mouthuis, de brou

werij, het bakhuis en het turfhuis afbrandden. Daarmee staat de bestemming 



van de vakwerkbouw wel vast. Als keuken diende vermoedelijk een apart ge

bouwtje ten zuiden van de westvleugel. 

Van de muur die het terrein omringde, troffen de archeologen aan de 

oostzijde van het terrein de fundamenten aan. De oudste aanleg stamde aan deze 

zijde uit de veertiende eeuw. De zuidelijke kloostermuur bleek uit de vijftiende 

eeuw te dateren. Ten zuidoosten van het erf strekte zich tot in de eerste helft 

van de zestiende eeuw een visvijver van 21 bij tien meter uit. 

De opzet van de kloosters van de premonstratenzerinnen in Breda en van 

de cisterciënzerinnen in Midwolda waren nauw verwant: beiden bestonden uit 

een westvleugel. Net zomin als in Midwolda bestaat er in Breda zekerheid over 

de aanwezigheid van een westtribune, die uit een houten tussenvloer kan heb

ben bestaan. Onder priorin Adriana van der Veken verrees in 1501-1502 de 

huidige kloosterkerk, die over een westtribune beschikt. Cornelis Joos, de 

bouwmeester van de huidige Grote kerk in Breda, leidde de werkzaamheden. 

Mogelijk weerspiegelde de verbinding tussen deze westtribune in de nieuwe 

kerk en het oudere dormitorium de vroegere toestand65. 

Het Maria Magdalenaklooster in Nijmegen 

Het klooster in Nijmegen, toegewijd aan Maria Magdalena, ontstond vóór 

1249. Na van begin af aan de regel van Augustinus gevolgd te hebben, traden 

de zusters in 1344 toe tot de tweede orde van Prémontré. Hun oude kerk stort

te in 1385 in, zodat de nonnen een nieuwe moesten bouwen. Deze latere, een-

beukige zaalkerk in gotische trant wachtte in 1599 de sloop. De vondst van 

een aantal grafstenen tijdens de afbraak van de noordwestelijke percelen aan de 

Nonnenstraat in 1980 vormde de aanleiding tot een nader onderzoek door de 
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de omtrek van de twee achtereenvolgende kerken en een groot aantal, deels be

schilderde grafkelders blootgelegd66. 

De oudste bekende kapel bestond uit een eenbeukig schip van buitenwerks 

gemeten ongeveer 28 bij acht meter en een smaller, zeven-twaalfde gesloten 

koor. De fundering bestond uit brokken tuf, kalksteen en veldkeien, het op

gaande werk en de altaarstiep uit tufsteen. Sporadisch kwamen in de fundering 

ook fragmenten van Romeinse tegula en middeleeuwse bakstenen voor. Aanwij

zingen voor de aanwezigheid van een westtribune ontbreken. Wellicht bestond 

de kerk al in 1249, het jaar waarin schriftelijke bronnen het klooster voor het 

eerst vermelden. 

3.4. Benedictinessenkloosters 

Net als de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen kregen de benedic

tinessen te maken met de religieuze opwekking onder vrouwen, wat leidde tot 

de stichting van een groot aantal vrouwenkloosters. De architectuur van deze 

nieuwe benedictinessenkloosters vertegenwoordigde niet langer het aanzien 

van vorstelijke of hoogadellijke stichters, maar vertoont een eenvoudige opzet. 

Van de dertiende-eeuwse nonnenkerk in Thesinge resteert het koor. Eveneens 

uit de dertiende eeuw stamt de kerk van het vroegere benedictinessenklooster 

in Ter Boer, niet veraf van Thesinge. 

Thesinge 

In Nederland is ook een eenbeukige kruiskerk bekend die in de dertiende 

eeuw gebouwd werd bij een nonnenklooster. De huidige dorpskerk in Thesinge 
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is daarvan een restant. Schriftelijke bronnen noemen het dubbelklooster in 

Thesinge als een stichting van Hathebrand. Deze mededeling stelt ons in staat 

de stichtingsdatum van Thesinge vrij nauwkeurig te bepalen. Hathebrand 

stichtte in 1183 het benedictijnenklooster Feldwerd, Feldswirth of Oldeklooster 

bij Krewerd, waarvan hij de eerste abt werd. Vanuit deze benedictijner abdij 

kwam het dubbelklooster Meerhusen (Oost-Friesland) tot stand, waaruit door 

afsplitsing de abdij Ihlow bij Aurich ontstond. Na de aanvaarding van de regel 

van Cïteaux werd dit laatste mannenklooster in de orde opgenomen als dochter 

van Aduard. Thesinge moet volgens de annalen nog vóór Meerhusen zijn ge

sticht, geruime tijd na 1183, maar nog voor de dood van Hathebrand in 

119867. Thesinge fungeerde in de praktijk als nonnenklooster. 

In 1629 bestemden de Staten de kloostergebouwen tot bouwmateriaal voor 

een artilleriehuis te Groningen. Als laatste onderdeel van het complex werd in 

de negentiende eeuw de abtswoning afgebroken. In 1786 viel ook een groot 

deel van de kerk ten prooi aan sloop. Alleen het eenbeukige koor, nu bedehuis 

van de hervormde gemeente, bleef behouden, zij het beroofd van zijn gewelven 

en het bovenste gedeelte van de muren. Een nieuw opgetrokken, ondiepe west

travee sluit sindsdien de westzijde van het koor af68. In 1973-1974 vond er bin

nen en buiten het kerkkoor een archeologisch onderzoek plaats door de Rijks

dienst Oudheidkundig Bodemonderzoek onder leiding van H.Halbertsma69. 

Dit leverde de volledige plattegrond op van het oorspronkelijke kerkgebouw 

(afbeelding 117). De fundamenten van het klooster bevinden zich grotendeels 

onder de huizen van het tegenwoordige dorp en bleven tijdens het onderzoek 

onaangeroerd. Aangezien de huidige kerk op zijn vroegst uit het midden van 

de dertiende eeuw dateert, moet er minstens één voorganger zijn geweest. Het 

ontbreken van sporen doet vermoeden dat de nonnen aanvankelijk hun getij

den baden en zongen in een houten onderkomen. Houten bedehuizen kwa

men onder vrouwenkloosters in Friesland en Groningen wel vaker voor. Ook 

de oudste kapellen van het in 1209 gestichte premonstratenzerinnenklooster te 

Jukwerd en van de in 1215 begonnen communiteit van cisterciënzer nonnen 

in Essen (bij Haren) waren van hout70. 

Op het terrein stond een steenoven uit de tijd van de kerkbouw. Op de 

productie van baksteen ter plaats wijzen ook het baksteengruis en de brokstuk

ken van misbaksels. Het ter plaatse produceren van baksteen spaarde transport

kosten uit. De rode bakstenen uit deze steenoven kenmerken zich door een ta

melijk fors formaat van 30/31 x 15 x 9 centimeter. Deze zijn vergelijkbaar met 

die van het nabijgelegen premonstratenzer klooster te Wittewierum. Als ge

bruikelijk in het noorden vertoont het muurwerk een Noors verband. 

De slappe grond vereiste een solide fundering. Zeer diepe poeren van bak

steen, die tot aan de vaste zandbodem reiken dragen een reeks van grondbogen, 

waarop het koor staat. Op een soortgelijke fundering rustte het verdwenen ge

deelte van de kerk. 
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Het eenbeukige, romano-gotische koor bestaat uit een diepe en een iets in

springende, halfronde koorsluiting. Het type van de zevenzijdige koorsluiting 

lijkt op de kerk van de cisterciënzer abdij Ihlow terug te gaan. Aan de buiten

zijde markeren lisenen de vensterassen van de apsis. De bovenzijde van deze li

senen ontbreekt door de verlaging van de kerkmuren. Een verwante koorslui

ting heeft bijvoorbeeld de reeds besproken kloosterkerk in Bergum (Fries

land)71. Deze telt echter niet zeven maar vijf vensterassen. Het hoogkoor sloot 

aan op een eenbeukig dwarspand, waarvan de aan weerszijde uitstekende tran

septarmen inwendig ongeveer 7,5 meter in het vierkant maten. De rechthoeki

ge kruising had de breedte van het koor. De oostelijke muurpijlers van de 

kruising bestonden uit een bundeling van een halfronde muurzuil voor het 

dragen van de triomfboog geflankeerd door schalken ter ondersteuning van 

de gewelfribben. Zonder basement verhieven de bundelpijlers zich van de 

kerkvloer, die niet uit fraaie tegels maar uit eenvoudige kloostermoppen be

stond. Drie grondbogen op poeren vormden de ondergrondse verbinding 

tussen de oostelijke kruisingspijlers. De funderingsmuur tussen de oostpijlers 

diende mogelijk als opstap naar het wat hoger gesitueerde koor. Het eenbeuki

ge schip had binnenwerks een lengte van ongeveer 18,5 meter. Met een breedte 

van 10,75 stak het schip aan weerszijden ruimschoots buiten het koor. Daar 

koor, kruising, transeptarmen elk hun eigen maatvoering kenden, oogde de 

kerk vermoedelijk als een samenstel van afzonderlijke delen. Van een neiging 

om in het gehele bouwwerk een eenheid door te voeren, zoals in de abdijkerk 

Aduard II, valt hier niets te bespeuren. 

Zowel het koor als de koorsluiting waren overwelfd. Een halfkoepel, voor

zien van zes radiale ribben in de vorm van rondstaven overspande de apsis. 

198 De ribben steunden op de gebundelde rondstaven tegen de wand. De buitenste 

rondstaven van deze bundels omlijsten de zeven halfrond in het muurwerk 

van de apsis uitgespaarde rondboognissen. Overeenkomstig de romano-goti

sche traditie bedraagt de lengte van de koortravee meer dan de halve breedte. 

Het koepelvormige kruisribgewelf boven deze travee leek net zoals de gewelven 

van bijvoorbeeld Aduard II op een in de lengterichting samengeperst vierkant. 

De gordelbogen en ribben steunden elk op een van de colonnetten van de sa

mengestelde wandpijlers. Er bestond een duidelijke samenhang tussen de wand-

geleding en de gewelven, zoals in de Groningse Martinikerk. Voor een inwen

dige wandgeleding leverden de fundamenten van de transeptarmen en het schip 

geen enkele aanwijzing. Over de indeling in traveeën valt daarom niets met 

zekerheid te zeggen. Het ontbreken van inwendige wandpijlers doet vermoe

den dat deze bouwdelen geen overwelving kenden. 

Het bewaard gebleven koor van de kerk van Thesinge behoort overduidelijk 

tot de omvangrijke familie van de Groningse romano-gotiek. De wandpijlers 

binnen hadden veel gemeen met die van Ihlow en van de dertiende-eeuwse 

Martinikerk in Groningen. Zij stonden vermoedelijk wat verder af van die in 

Aduard II, waarvan de colonnetten een overeenkomstige zo niet gelijke door

snede hadden. Een anderromano-gotisch kenmerk betreft de tweedelige op

bouw van de wanden tussen de samengestelde wandpijlers. Aan de buitenzijde 

van het koor onttrokken aanbouwen de onderste zone deels aan het zicht. De 

apsis bezat boven de hoge zone met smalle lisenen vermoedelijk een reeks on

diepe rondboognissen. Daarmee vergelijkbaar zijn de spaarnissen op de tran

septgevel van de nabijgelegen parochiekerk in Garmerwolde. Door de verlaging 

van de muren zijn de nissen in Thesinge echter aan de bovenzijde afgesneden. 

De opbouw in twee lagen kenmerkt ook het interieur. Ondiepe spitsboog-



nissen vullen de onderzijde van de koortravee. Daarboven bevindt zich de 

vensterzone met de muraalbogen van de gewelven. Van de venstergroepen -

twee vensters tussen twee blindvensters - bleef alleen het onderste gedeelte be

waard. Venstergroepen van dit type komen voor tot in de verste uithoeken 

van het romano-gotische architectuurlandschap. In de afwerking sprongen de 

metselaars kwistig om met de in de romano-gotiek en de vroege baksteengotiek 

veel gebezigde kraallijst. Alle vensters en nissen zijn er mee afgezet, zowel aan 

de buiten- als aan de binnenkant. Siermetselwerk, dat binnen de romano-go

tiek steeds belangrijker werd, vond toepassing in de reeks afgesneden nissen 

boven in de apsis. De twee romaanse kapitelen in de koortravee zijn voor het 

bakken in de klei geboetseerd. In de verte herinneren de hierop aangebrachte 

bladmotieven aan de acanthusbladeren van een Corintisch kapiteel. 

De kerk van Thesinge verrees op korte afstand van de bouwloods van de 

cisterciënzer abdij Aduard. In de opzet vertoont de kerk geen opvallende over

eenkomst met Aduard II, waarvan de bouw in 1240 een aanvang nam. Het sa

mengestelde karakter van de plattegrond doet romaans en meer behoudend 

aan. Elk bouwdeel van de kerk, het schip, het dwarspand en het koor, onder

scheidde zich door een eigen maatvoering. Gotische en laat-romano-gotische 

kerken kenmerken zich daarentegen door een consequent toegepaste maatvoe

ring. Wel komt de maatvoering van de koortravee overeen met die in het mid

denschip van Aduard II. Als romaans kunnen ook de zeven halfronde, in de 

muur uitgespaarde rondboognissen aan de binnenzijde van de apsis bestempeld 

worden. De cisterciënzer abdijkerk bezat dergelijke nissen rondom. Vanuit het 

Rijnland deed dit motief ook zijn intrede in onze streken, bijvoorbeeld in de 

Munsterkerk te Roermond, waarvan zijlobben van het klaverbladvormige koor 

elk vijf van dergelijke nissen bezitten. De koorsluiting van de cisterciënzer ab- ^99 

dijkerk van Heisterbach, waaraan de bouwloods van Aduard II tal van vormen 

overnam, heeft rond de kooromgang negen in de muur uitgespaarde nissen. 

In de romano-gotische kerken in Oost-Friesland komen in de apsiden eveneens 

vergelijkbaar nissen voor. Een voorbeeld biedt de apsis van de kerk te Pilsum, 

die drie van dergelijke nissen telt. Omstreeks 1230 startte de bouw van deze 

parochiekerk met het schip72. De kerk van Thesinge behoort onmiskenbaar tot 

de meer behoudende stroming binnen de romano-gotiek. Ozinga dateerde de 

kerk na het midden van de dertiende eeuw, wat zeer plausibel is. De architec

tuur herinnert niet direct aan die van het naburige Aduard II, waar traditio

nele vormen en Noord-Franse gotiek tot een nieuwe eenheid werden gesmeed. 

Er moet daarom gedacht worden aan een bouwmeester uit de kringen van de 

premonstratenzers of de benedictijnen. Van de bouwactiviteiten die de laatstge

noemden in Groningen en Friesland ontplooiden, resteert nauwelijks iets. 

Voor het midden van de dertiende eeuw zullen zij de baksteenproductie wel 

onder de knie hebben gekregen73. 

Ten Boer 

De vroegste vermelding van het benedictijner klooster in Ten Boer gaat niet 

verder terug dan 1301. In dat jaar stond het onder leiding van een abt. Het 

dubbelklooster zal in de praktijk als nonnenconvent hebben gefunctioneerd. 

Voor de geestelijke zorg van de nonnen en de aan het klooster verbonden 

parochie zal de mannelijke gemeenschap net voldoende mankracht hebben ge

leverd74. In 1485 ging de abdij van Ten Boer wegens nijpende armoede op in 

die van het nabij gelegen Thesinge. De nonnen kregen toestemming hun bouw

vallen af te breken. Dit met uitzondering van de kerk, die ook als parochie-
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kerk fungeerde. De westgevel onderging in de zestiende eeuw een ingrijpende 

verbouwing. In deze periode maakten de bakstenen gewelven plaats voor een 

zoldering. Bij de restauratie in 1979-1981 handhaafde P.L. Vrieze de later 

ingebroken spitsboogvensters (afbeelding 117-120). 

Het muurwerk bestaat uit forse bakstenen met een dikte van 8,5 à 9 centi

meter. Het metselwerk kenmerkt zich deels door een Noors verband met om 

de twee strekken een kop, deels dor een onregelmatig verband met om en om 

meerdere koppen en strekken75. Binnenwerks gemeten heeft de rechthoekige 

zaal van vier traveeën een lengte van 31,90 meter en een breedte van 8,90 me

ter76. Daarbij reiken de muren tot een hoogte van 10,80 meter. Met hun lengte 

van krap acht meter zijn de vakken van het verdwenen gewelf ruimschoots 

langer dan de halve breedte. De maatvoering kwam derhalve meer overeen met 

die in het middenschap van Aduard II uit 1240-1263 dan met de gotische tra

veeën in Noord-Frankrijk. De koepelvormige kruisribgewelven en de daarmee 

samenhangende wandgeleding zijn in de zeventiende eeuw verwijderd. 

Van de beide zijgevels vertoont de zuidelijke de regelmatigste ordening. Li

senen die tot aan de lijst boven in de gevel reiken geven de vier traveeën aan. 

Iets lager dan op halve hoogte verdeelt een lijst, die om de lisenen loopt, de 

gevel in twee zones. Langs deze gevel stond de kruisgang. Elke travee bevat in 

de lichtbeuk twee paarsgewijs geplaatste vensters met aan weerszijden een even 

grote spitsboognis. De koortravee van Thesinge kenmerkte zich door overeen

komstige venstergroepen. Van de drie cirkels tussen de toppen van de vensters 

was alleen de middelste geopend. Baksteenvlechtingen dienen als opvulling van 

de cirkels aan weerszijden. Een kraallijst omgeeft zowel de spitsboognissen als 

de cirkels. Siermetselwerk in kepervlechting vullen de achterwanden van de 

spitsboognissen. De venstergroep bevond zich zoals gebruikelijk in het vlak 

dat werd omgeven door de muraalboog van het gewelf. 

Halverwege tegen de noordgevel staat een traptoren. Tegen de gevel ten 

oosten van de traptoren stonden gebouwen. Ten westen er van stond de gevel 

vrij. De horizontale lijst in dit gedeelte van de gevel bevindt zich wat lager en 
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in samenhang daarmee lopen de vensters hier verder naar onderen door. In de 

onderste zone bevat de meest westelijke travee drie spitsboognissen. In de met 

een kraalprofiel omgeven en met impostringen versierde middennis bevindt 

zich een ingang met segmentboog. Een door een kraal omsloten driepas vult 

het boogveld boven deze deur. De flankerende nissen bevatten betrekkelijk 

kleine rondboogvensters. Onder in de aangrenzende travee bevinden zich twee 

gekoppelde, spitse spaarnissen, gescheiden door een colonnet. 

Van de vijf even hoge spitsboognissen in de oostgevel bevatten alleen de 

middelste drie een venster. In vergelijking met de zijgevels lopen de vensters 

hier veel verder naar onderen door. Om die reden bleef de horizontale lijst 

die de overige gevels in twee horizontale stroken verdeelde aan deze zijde ach

terwege. De brede lisenen op de hoek, reiken tot ongeveer de halve hoogte. 

Het driehoekige veld van de geveltop heeft een versiering bestaande uit zes in 

klimmende spaarnissen. Boven de twee middelste nissen trekt een driehoekig 

veld met ruitvlechtingen de aandacht. 

Aan de binnenzijde onderscheidde de oostelijke travee zich van de overige 

door een rijkere behandeling, die ongetwijfeld verband hield met de aanwezig

heid van het hoogaltaar. De wanden vertonen op de begane grond nissen en 

daarboven, vlak onder de vensters, een schijntriforium, bestaande uit reeksen 

gekoppelde rondboognisjes. De zuiltjes tussen de nisjes bestaan uit een Attisch 

basement, een zuilschacht die in enkele gevallen wordt onderbroken door een 

scherpe ring en een kapiteel met voluten, die enigszins herinneren aan de 

Ionische orde. In de oostgevel bevinden de onderzijde van de drie vensters en 

het triforium zich op dezelfde hoogte. Doordat de kraallijst van het middelste 

venster ook het rondvenster daarboven omvat, wordt de indruk gewekt van 

een drievenstergroep met een hoger middenvenster, zoals de cisterciënzers die 

vaker toepasten. 

Niet alleen bood de traptoren toegang tot de ruimte boven de gewelven. 

Het bezat ook een deuropening in de kerk op ongeveer de halve hoogte. Van 

der Heiden vermoedt dat deze doorgang, die later is dichtgemetseld, uitkwam 

op een soort van doksaal77. Peeters houdt het daarentegen voor een vaststaand 

feit dat de twee traveeën ten westen van de traptoren een tribune met nonnen-
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koor bevatten78. Ook Ozinga ging uit van een westtribune79. Deze laatste mo

gelijkheid ligt gezien de dubbelfunctie als parochie- en kloosterkerk inderdaad 

voor de hand. Aan de kruisgang langs de zuidgevel van de kerk herinneren 

slechts de balkgaten, de muraalbogen van de gewelven en de aanzetten van de 

gordelbogen in de muur van de kerk. Deze overwelfde kruisgang beschikte 

niet over een verdieping, zodat de nonnen voor het bereiken van de eventuele 

tribune op de traptoren waren aangewezen. De eventuele bezoekers in de ruim

te onder de tribune moesten het praktisch zonder vensters stellen. Duistere onder

kerken als deze kwamen wel vaker voor. De ruimte onder de houten westtri

bune van de in 1157 gewijde kerk van de augustinessen van Marienburg (Zeil) 

bezat evenmin vensters80. 

De cisterciënzer nonnenkerk in Loosduinen was niet zozeer geënt op de 

abdijkerk van Ter Duinen als wel op het klooster. De nonnenkerk vertoonde 

met name verwantschap met de ziekenzaal en de eetzaal van Ter Duinen. Ook de 

kerk van Ten Boer zou met haar rechte sluiting ontleend kunnen zijn aan re

presentatieve kloosterarchitectuur. Binnen het eigen complex viel het bedehuis 

door de rechte sluiting vermoedelijk nauwelijks op. Typologisch en stilistisch 

is de benedictinessenkerk van Ten Boer nauw verwant aan de cisterciënzerinnen-

kerk in Borstel, nabij Osnabrück, waarvan de bouw in of kort na 1251 begon81. 

DE VROUWENKERKEN VANAF DE TWAALFDE EEUW 

De verbreiding van de eenbeukige nonnenkerk al dan niet voorzien van een 

westtribune in het noorden van de Nederlanden is de culminatie van een ont

wikkeling die zich elders in Europa al aftekende vanaf het begin van de twaalf

de eeuw. Uit deze periode zijn uit onze streken geen voorbeelden overgele

verd. Om deze ontwikkeling globaal in kaart te brengen, moet het blikveld 

worden verwijd. Reeds in de twaalfde eeuw onderscheidde het merendeel van 

de vrouwenkloosters dat in Frankrijk en Duitsland verrees zich van de man

nenkloosters uit dezelfde tijd door een veel eenvoudiger opzet. Bij de kerken 

van de monialen bleven zijbeuken en dwarspanden geregeld achterwege. De 

kerken van de benedictinessen, augustinessen en premonstratenzerinnen heb

ben doorgaans minder torens dan de bedehuizen van hun mannelijke tegen

hangers. Van de typen die herhaaldelijk voorkomen en navolging genoten mag 

worden aangenomen dat deze als bijzonder geschikt of gepast voor vrouwelijke 

religieuzen golden. Voorbeelden daarvan vormen de transeptloze basilica met 

oostapsiden en de eenbeukige kruiskerk. Beide typen komen voor onder vrou

wenkloosters van alle denkbare regels en leefwijzen. Een vluchtige beschouwing 

leert dat de hervormde kloosterorden lang niet altijd voorop gingen in de 



steeds verder gaande vereenvoudiging van de vrouwenkerk. De steeds verdere 

reductie van de kerkaanleg bij monialen werd door het gehele kloosterwezen 

gedragen. 

4.1. De transeptloze basilica met oostapsiden 

Een van de typen die in de twaalfde eeuw enige tijd onder de vrouwenkloos

ters prevaleerde was de transeptloze basilica met oostapsiden. Dit type komt al 

sinds de Karolingische periode voor. Een zeer oud voorbeeld is de kerk van 

het benedictijner vrouwenstift Marienkloster in Herdecke (Westfalen), die vol

gens een oude overlevering nog door Karel de Grote zou zijn gesticht en ge

bouwd82. Deze negende-eeuwse kerk wijkt af van de meeste jongere voorbeelden 

door de aanwezigheid van een pseudo-transept aan de oostzijde. In de twaalf-

de-eeuwse voorbeelden van dit type ontbrak het pseudo-transept meestal. Wel 

beschikken deze kerken over een westpartij die meestal bestaat uit twee vierkan

te hoektorens aan weerszijden van een middenpartij van twee bouwlagen. De 

onderste bouwlaag bevatte een voorhal, de verdieping zag uit op het schip en 

bood plaats aan het koorgestoelte van de monialen. Bij grote gemeenschappen 

werd de tribune soms doorgetrokken tot ver in het schip83. Alle voorbeelden 

van dit kerktype zijn opgetrokken in de romaanse bouwtrant van de streek en 

kenmerkten zich door een duurzame, maar uiterst eenvoudige uitvoering84. 

Uit de jaren twintig van de twaalfde eeuw stamt de kerk van het premon-

stratenzer dubbelklooster in Wenau (Rijnland)85. De vroegere aanwezigheid 

van een tweetorenfront staat niet vast. Oorspronkelijk kende de uiterst sober 

vormgegeven kerk met zijn drie apsiden aan de oostzijde geen overwelving. In 

1143/1144 betrok een gemeenschap van premonstratenzerinnen het bestaande 203 

klooster van het stift van augustijner koorheren in Dünnwald. Kort na hun 

vestiging bouwden de kanunnikessen de huidige kerk, die van oudsher tevens 

als parochiekerk diende86. Het tweetorenfront van de oorspronkelijk vlakgedekte 

basilica met drie apsiden aan de oostzijde viel later ten prooi aan sloop. De 

reeds in de zestiende eeuw afgebroken kerk van de premonstratenzerinnen in 

Averdorp bij Wesel stamde uit het midden van de twaalfde eeuw87. Van de kerk 

bestaan oude afbeeldingen. Deze laten er geen twijfel over dat het een basilicale 

kerk betrof met aan de oostzijde een door apsidiolen geflankeerde apsis en aan 

de westzijde twee vierkante torens. Van de kerk van de premonstratenzerinnen 

in Germerode (Westfalen) uit het einde van de twaalfde eeuw zijn de zijbeuken 

gedeeltelijk gesloopt. In de lengte telt de kerk vijf vierkante dubbeltraveeën, 

waarvan de twee westelijke een tribune bevatten. Aan de westzijde loopt de tri

bune door tot tussen de westtorens88. 

De oudste kerk van de cisterciënzerinnen in Duitsland, Wechterswinkel 

(Unterfranken, Beieren), vermoedelijk vanuit Ebrach gesticht omstreeks 1135, 

een driebeukige basilica, moet eveneens drie oostapsiden hebben gehad89. Van 

de in 1179 gewijde kerk resteren vier traveeën. Gesloopt zijn de twee oostelijke 

traveeën van de basilicale kerk en de drie eventueel daar op aansluitende apsi

den. De vier westelijke traveeën werden oorspronkelijk ingenomen door een 

tribune met het nonnenkoor. Mogelijk beschikte deze kerk evenals die van het 

vanuit Wechterswinkel gestichte cisterciënzer nonnenklooster in Ichtershausen 

(Thüringen) over twee westtorens. De sterk verminkt overgeleverde kerk in 

Ichtershausen kwam tot stand in de jaren 1147-115490. Van deze kerk staat vast 

dat elk van de drie beuken aan de oostzijde eindigde in een apsis. Tussen de 

twee vierkante torens van het westfront zal zich een westtribune hebben be-



vonden. Holtmeyer vermoedde bovendien tribunes in het oostelijke gedeelte 

van de kerk aan weerszijden van de middenbeuk. Hij leidde de vroegere aan

wezigheid daarvan af uit de onderbreking van het ritme van de pijlers in het 

middenschip. Een reeks van drie kleinere dragers onderbreekt inderdaad de af

wisseling van zware en lichte dragers in het schip op de plaats waar Holtmeyer 

de tribunes vermoedt. De drie ranke pijlers droegen volgens hem een tribune 

die was ondergebracht in een pseudo-transept, een toestand die zich heden 

nog voordoet in de kerk van het vrouwenstift Marienkloster in Herdecke91. 

Uit het begin van de dertiende eeuw stamt de in de barok tamelijk ingrijpend 

verbouwde Sankt Theodor van de cisterciënzerinnen in Bamberg92. De basilica 

telt tien traveeën en eindigt aan de oostzijde met drie apsiden. Boven de zij

beuken strekken zich galerijen uit. Tussen de twee westtorens bevond zich ver

moedelijk de westtribune. De basilicale kerk met oostapsiden van de cisterciën

zerinnen in Wiebrechtshausen (Niedersachsen) met zijn tweetorenfront nader

de omstreeks 1240 zijn voltooiing93. Drie apsiden aan de oostzijde bezat ook 

de basilicale kerk van de cisterciënzerinnen in Gotteszeil (Niederbayern). Deze 

laat-dertiende-eeuwse kerk kende oorspronkelijk geen torens94. 

Ook buiten Duitsland kwam de tri-apsidale basilica zonder dwarspand 

voor. Tot dit type kan eveneens de met apsiden gesloten basilica van de cister

ciënzerinnen in Carrizo (Spanje) gerekend worden, die uit het laatste kwart 

van de twaalfde eeuw dateert. Evenmin als die in Gotteszell beschikte deze kerk 

over westtorens95. De toepassing van de basilica met drie oostapsiden beperkte 

zich niet tot de vrouwenkloosters die in een hervormde orde waren opgenomen. 

Over drie apsiden aan de oostzijde beschikt ook de in 1142-1151 gebouwde 

kerk van het in 1088 gestichte benedictinessenklooster te Lippoldsberg in 

204 Nordhessen96. In afwijking van de vorige kerken bezat dit bedehuis een een-

beukig dwarspand tussen koor en schip. Bij het augustinessenklooster in Merten 

an der Sieg verrees omstreeks 1160-1180 een basilicale kerk zonder dwarspand 

met apsidale sluitingen aan de oostzijde en een tweetorenfront aan de west

zijde97. 

Het vrouwenklooster is aan de basilica met oostapsiden nooit als zodanig 

herkenbaar geweest. Het type diende ook als bedehuis voor tal van andere ge

meenschappen, zoals parochies. Daarnaast bestonden er ook andere kerktypen 

die, afgaande op de verspreiding, voor vrouwenkloosters uitermate geschikt 

werden geacht. Daarbij is een voorkeur voor steeds grotere eenvoud te bespeuren. 

4.2. Eenbeukige kruiskerken 

Onder cisterciënzerinnen in de romaanse landen kwam de eenbeukige kruis

kerk in de twaalfde eeuw relatief vaak voor. In enkele gevallen waren deze ker

ken een vereenvoudigde uitvoering van het Bernardijnse kerktype. De eenbeu

kige kruiskerk van het cisterciënzerinnenklooster Les Blanches (Manches) uit 

het laatste kwart van de twaalfde eeuw had een rechtgesloten koor, overeen

komstig veel cisterciënzer kerken98. De twee rechtgesloten kapellen langs de 

oostzijde van de transeptarmen, die de rechtgesloten altaarruimte flankeerden, 

grepen terug op het zogenoemde 'Bernardijnse' grondplan van kerken als van 

Fontenay. Eveneens uit de twaalfde eeuw dateert de kruiskerk van de cisterciën

zerinnen in Droiteval (Vogezen). Deze rechtgesloten kerk, die tegenwoordig als 

parochiekerk in gebruik is, kent anders dan het vorige voorbeeld geen kapellen 

in de dwarsarmen". De twaalfde-eeuwse eenbeukige kruiskerk van het cister

ciënzerinnenklooster Le Bouchet (Drôme, bij Montélimar) kenmerkt zich 



door een apsidaal gesloten hoogkoor en apsidiolen aan de oostzijde van de 

transeptarmen. Uit 1215-1229 stamt de kerk van de cisterciënzerinnenabdij 

Bonlieu (Drôme)100. Het hoogkoor heeft een veelhoekige sluiting. De transept

armen met hun halfronde sluitingen aan de oostzijde fungeerden kennelijk net 

als bij de vorige kerk als aparte kapellen. Een overeenkomstige plattegrond 

heeft de kerk van de cisterciënzerinnen in Vignogoul (Hérault), die halverwege 

de dertiende eeuw tot stand kwam101. Eveneens dertiende-eeuws is de deels be

waard gebleven kerk van de abdij Bonlieu in de Haute Savoie, waarvan het 

hoogkoor in een drieachtste sluiting eindigt102. Vanuit Frankrijk drongen een-

beukige kruiskerken ook verder naar het zuiden door. De eenbeukige kruis

kerk van het cisterciënzerinnenklooster in San Andres de Arroyo (gesticht 

1181) uit het begin van de dertiende eeuw bezit een dwarspand met vierkante 

oostkapellen en een zeven-tiende gesloten hoogkoor103. De rechtgesloten, een

beukige kruiskerk in Cadins (bij Gerona) verrees in de loop van de dertiende 

eeuw104. 

Eenbeukige kruiskerken, zoals die in de romaanse landen al in de twaalfde 

eeuw voorkwamen, deden ook onder de vrouwenkloosters in de Duitstalige 

landen opgeld. Aan het einde van de twaalfde eeuw kregen de augustinessen 

van Lobenfeld (Baden Württemberg), die omstreeks 1270 overgingen tot de re

gel van Cïteaux de beschikking over een eenbeukige kruiskerk105. De bouw 

van de kerk van het cisterciënzer nonnenklooster Fröndenberg (Arnsberg, West

falen) begon kort na de stichting in 1230106. Anders dan gebruikelijk verliep 

de bouw niet van oost naar west, maar van west naar oost, zodat het nonnen-

koor op de westtribune tegelijk met het romaanse, eenbeukige schip in 1262 

als eerste gereed kwam. Een tussentravee tussen schip en koor vertoont een 

mengstijl van romaans en gotiek. Het als laatste voltooide kruisvormige koor, £05 

dat aanmerkelijk lager is dan het schip, verdient het predikaat gotisch. De een

beukige kruiskerk van de cisterciënzerinnen in Güldenstern verrees in de jaren 

1250-1280, onderging een verbouwing in de jaren 1330-1350 en kreeg in de 

vijftiende eeuw de huidige westgevel107. De kerk van het premonstratenzer 

vrouwenklooster Altenberg bij Wetzlar (Hessen/Wiesbaden) kwam in 1260-1270 

tot stand108. De vijfachtste altaarruimte van deze kerk sluit direct aan op het 

dwarspand, waarvan de zuidelijke arm nooit tot stand kwam. Daarvoor in de 

plaats verrees er tegenover de noordelijke transeptarm een sacristie. In Neder

land beschikten de premonstratenzerinnen van Thesinge over een eenbeukige 

kruiskerk. 

4.3. Eenbeukige zaalkerken 

Zaalkerken met oostapsis 

Eenbeukige kerken zijn zeker geen uitvinding van de vrouwenbeweging. Door 

de eeuwen heen hebben dergelijke kerkzalen voor allerlei doeleinden toepas

sing gevonden. Al vóór de opkomst van de vrouwenbeweging dienden een

beukige zalen reeds enige malen als bedehuis voor een vrouwengemeenschap. 

In Metz kreeg een uit het laatste kwart van de vierde eeuw daterende zaal met 

oostapsis, de huidige Saint-Pierre-aux-Nonnais, vóór 781 een nieuwe bestem

ming als abdijkerk. Uit latere berichten blijkt dat bij de kerk een benedictines-

senklooster stond. Vermoedelijk maakte de oostapsis, die in een ruïneuze toe

stand verkeerde, in de jaren dat de nonnen zich er vestigden, plaats voor een 

rechte sluiting. Door het ophogen van de vloer ontstond aan de oostzijde een 

podium dat als koor fungeerde. Verder verdeelden twee dwarsmuren het schip 



onder in drie aparte compartimenten van ongelijke lengte. In de tiende eeuw 

is de eenbeukige zaal omgebouwd tot een driebeukige basilica. In de tiende 

eeuw zijn muren met scheibogen aangebracht die de zaal onderverdeelden in 

drie beuken109. De Sankt Irminen in Trier, een tiende-eeuwse kerk van een ge

meenschap van benedictinessen, bestond eveneens uit een eenbeukige zaal met 

een oostapsis. De laat-tiende-eeuwse kerk van de benedictinessen in Heeslingen 

(Niedersachsen) met dezelfde aanleg beschikte over een ronde westtoren110. Wat 

in de twaalfde eeuw verandert is de frequentie waarmee de eenbeukige, transept

loze kerk toepassing vond. Vanaf het midden van de twaalfde eeuw deed het 

type opgeld en reeds in de loop van de dertiende eeuw gold het als het stan

daardtype voor vrouwenkloosters. 

Tot in de twaalfde eeuw bleven apsiden als oostelijke afsluiting van zaalker

ken in de Duitse territoria regel. Het oudste bekende voorbeeld van een zaal

kerk met apsis dat verrees in het teken van de vrouwenbeweging bood de in 

1157 gewijde en inmiddels geheel verdwenen kerk van het augustinessenkloos-

ter Marienburg aan de Moezel bij Zell111. Tot de omvangrijke groep kerken 

van dit type behoort ook de verdwenen kerk van de cisterciënzerinnen in 

Billigheim bij Mosbach (bisdom Würzburg) uit omstreeks 1200. Vermoedelijk 

had ook de zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Beuren (Thüringen) uit de 

twaalfde eeuw oorspronkelijk een oostapsis112. De kerken met oostapsis van de 

benedictinessen van Zella in Eichsfeld en die van de cisterciënzerinnen in 

Caldern bij Marburg an der Lahn, die bovendien als parochiekerk fungeerde, 

stammen uit het begin van de dertiende eeuw. Iets jonger wellicht is de ver

gelijkbare kerk van de cisterciënzerinnen in Bürvenich nabij Zülpich113. In de 

eerste helft van de dertiende eeuw verrees in Noord-Duitsland de premon-

206 stratenzerinnenkerk van Lette bij Wiedenbrück (Westfalen), een zaalkerk met 

oostapsis. De langgerekte zaalkerk van de augustinessen in Merxhausen (bij 

Fritzlar) uit de jaren 1213-1256 onderging spoedig na de voltooiing een ver

ruiming in oostelijke richting. Hiervoor moest de oorspronkelijke sluiting 

wijken. Dit betrof vermoedelijk een apsis. 

Zaalkerken met rechte, halfronde en veelhoekige sluitingen 

Naast de oostapsis kwamen ook rechte, halfronde en veelhoekige koorsluitin

gen voor. Rechte sluitingen vereisen een minder complexe constructie dan 

veelhoekige en halfronde sluitingen. De kap eindigt aan weerszijden met een 

solide geveltop zodat aan de oostzijde een ingewikkelde kapconstructie achter

wege kon blijven. Deze eenvoudige vorm duikt in alle tijden overal op, zon

der dat valt na te gaan of hierbij een specifiek voorbeeld werd gevolgd. Aan de 

latere verspreiding van de rechte sluiting leverden de cisterciënzers onbetwist

baar een belangrijke bijdrage. De rechthoekige altaarruimte en de rechtgesloten 

oostkapellen in de transeptarmen vormen de belangrijkste kenmerken van het 

'Bernardijnse' kerktype, dat de cisterciënzers vanaf de jaren dertig van de 

twaalfde eeuw tot in de verste uithoeken van Europa toepasten. Het voorbeeld 

van de cisterciënzers zal zeker hebben bijgedragen tot de verbreiding van de 

rechtgesloten zaalkerk onder de Franse cisterciënzerinnen. Als vroege voorbeel

den gelden de bedehuizen van de cisterciënzer nonnen in Hauteseille (Meur-

the-et-Moselle; gewijd 1176)114, Rieunette (Aude, bij Carcasonne; eind twaalfde 

eeuw)115, Goujon (bij Auch; eind twaalfde, begin dertiende eeuw), Coiroux 

(Corrèze; begin dertiende eeuw)116, Fontaine Guérard (Eure; klooster gesticht 

in 1198, kerk gewijd in 1218)117, Blandecques (Pas-de-Calais; dertiende eeuw; 

verdwenen118); l'Olive (België; dertiende eeuw)119 en La Joie (Morbihan; tweede 



helft dertiende eeuw)120. Bij een aantal rechtgesloten zaalkerken onderscheidt 

de altaarruimte zich als een apart bouwdeel door zijn geringere breedte. Een 

voorbeeld hiervan biedt het in 1179 gestichte klooster in Corcelles (Doubs)121, 

waarvan de kerk gereed kwam in het begin van de dertiende eeuw. Voorts kan 

gedacht worden aan de twaalfde-eeuwse cisterciënzerinnenkerk in Vernaison 

(Drôme)122. De oudste bekende voorbeelden van rechtgesloten zaalkerken van 

vrouwenkloosters stammen in Duitsland uit de dertiende eeuw. Als voorbeeld 

dienen zich de kerken aan van de cisterciënzerinnen in Langendorf (of Greis-

lau, Thüringen) uit 1220-1230123, in Rühn (Mecklenburg-Schwerin, opgetrok

ken uit baksteen) uit het begin van de dertiende eeuw124 en in Roda (Thürin

gen), waarvan de bouw in 1250 begon125. Kort na het midden van de dertiende 

eeuw begon ook de bouw van de uit baksteen opgetrokken zaalkerk in Borstel 

bij Osnabrück (Niedersachsen), die stilistisch nauwe verwantschap vertoont 

met de romano-gotische kerken in Groningen126. In Nederland beschikten in 

de dertiende eeuw verschillende vrouwenkloosters over een eenbeukige kerken 

met een rechte sluiting: het cisterciënzerinnenklooster Bethelehem op Schou

wen, in eerste instantie ook de cisterciënzerinnen in Loosduinen, de cister

ciënzerinnen van Ter Hunnepe, de premonstratenzerinnen van Catharinadal in 

Breda en de benedictinessen van Ten Boer. 

Bij kerken met een oostapsis is de doorsnede van de halfronde uitbouw 

minder dan de breedte van het aansluitende koor, zodat de apsis zich voor

doet als een op zichzelf staande uitbouw. Bij een halfronde uitbouw komen de 

doorsnede van de cirkel en de breedte van de kerk overeen, zodat de sluiting 

zonder sprong aansluit op de zijgevels van de kerk. In de dertiende eeuw ver

rezen er enkele zaalkerken met een dergelijke sluiting. De verdwenen en langge

rekte kerk van het cisterciënzerinnenklooster Notre-Dame-de l'Eau bij Chartres 207 

kwam omstreeks 1230-1240 tot stand127. Verhoudingsgewijs veel korter was de 

laat-dertiende-eeuwse kerk van het cisterciënzerinnenklooster in Gigean (even 

ten noorden van Sète in Zuid-Frankrijk)128. In ons land zijn uit de dertiende 

eeuw een aantal overeenkomstige kerken aan te wijzen. De kerk van de cister

ciënzerinnen in Loosduinen kreeg in de tweede helft van de dertiende eeuw 

een nieuw koor met een halfronde sluiting. Een halfronde sluiting bezaten 

ook de dertiende-eeuwse kerk van de cisterciënzerinnen in Midwolda (Gronin

gen), Loosduinen en Zuilen (Utrecht). Er mag niet zonder meer van uit wor

den gegaan dat de halfronde sluitingen van de vrouwenkloosters in het noor

den van de Nederlanden ontleend zijn aan Franse voorbeelden. In Friesland en 

Groningen hebben verschillende romaanse dorpskerken die mogelijk nog in 

de twaalfde eeuw tot stand kwamen eveneens halfronde sluitingen129. Dit naast 

een minstens even groot aantal dorpskerken met een zich duidelijk aftekenende 

oostapsis. Blijkbaar behoorden zowel halfronde koorsluitingen als apsiden hier 

tot het standaardrepertoire. 

In onze streken is één eenbeukige kerk van een nonnenklooster bekend be

staande uit een schip en een smaller, halfrond gesloten koor: die van de Witte 

Vrouwen in Utrecht. Een ouder voorbeeld van dit type is bijvoorbeeld be

kend uit Spanje; de kerk van de cisterciënzerinnen in Ferreira wordt althans 

op het einde van de twaalfde eeuw gedateerd130. 

Veelhoekige sluitingen kwamen in de romaanse architectuur al voor, maar 

werden pas gemeengoed in de gotiek. In Duitsland dateren de oudste eenbeu

kige nonnenkerken met veelhoekige koorsluitingen uit het eerste kwart van de 

dertiende eeuw. In die jaren verrees de veelhoekig gesloten kerk van de pre

monstratenzerinnen in Niederehe (Eifel). Uit het tweede kwart van dezelfde 



eeuw stamt de vroeg-gotische, met kruisribgewelven overspannen cisterciënze-

rinnenkerk Sankt-Thomas-Becket-an-der-Kyll (Eifel)131. De drieachtste gesloten 

zaalkerk van het cisterciënzerinnenklooster in Heggbach kwam omstreeks het 

midden van de dertiende eeuw tot stand132. Uitzonderlijk is de vierzijdige slui

ting van de cisterciënzerinnenkerk in Himmelpforten (Nordrhein-Westfalen) 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw. In de as van de koorsluiting bevindt 

zich geen venster, maar een muurdam133. De vijfachtste gesloten cisterciënzer

innenkerk in Heiligengrabe (bisdom Havernberg) uit de dertiende eeuw is op

getrokken uit baksteen. Tot deze groep behoren de vijfzijdig gesloten kerk van 

de cisterciënzerinnen van Sint Servaas in Utrecht, waarvan de ouderdom niet 

vast staat, en de zevenzijdig gesloten kerk van het Maria Magdalenaklooster in 

Nijmegen uit de eerste helft van de dertiende eeuw. 

4.4. Nonnenkoren op westtribunes 

Zeker bij de monialen voor wie de clausuur gold, was een strenge afzondering 

geboden, ook in de kerk. In ieder geval gold dit voor de dagen dat ook bezoe

kers de kerk mochten betreden. Gevaar voor ongewenste vermenging heerste 

vrijwel permanent in de kerken van dubbelkloosters en in de parochiekerken 

waaraan nonnen waren verbonden. In de romaanse landen schermden hoge 

omheiningen de monialen af van de overige aanwezigen134. 

In de Duitse landen zaten de monialen vanouds hoog verheven boven de 

overige aanwezigen op een tribune. Meestal bevond deze tribune of galerij 

zich in het westelijke gedeelte van de kerk, recht tegenover het hoogaltaar. Der

gelijke westtribunes kwamen in alle mogelijke kerken voor, maar in bij vrou-

208 wenkloosters kreeg het voortaan een bijzondere bestemming als nonnenkoor. 

Met hun koorgestoelte op de hoge tribune achter in de kerk bevonden de 

monialen zich op respectabele afstand van de bezoekers in het schip. In dub

belkloosters zaten de nonnen bovendien ver verwijderd van de monniken bij 

het hoogaltaar. De westtribune stelde de nonnen in staat vanuit het dormitorium 

onopvallend de kerk te bereiken zonder daarbij iemand tegen te komen. Door

gaans bevond de tribune zich namelijk op dezelfde hoogte als de verdieping 

van het aansluitende kloosterpand, dat de slaapvertrekken van de monialen be

vatte. De meestal betrekkelijk lage ruimte onder de westtribune bood op de 

daartoe bestemde feestdagen plaats aan bezoekers. In een enkel geval diende deze 

als bidplaats en verzamelde het publiek zich beneden vlak voor de westtribune 

in plaats van er onder. 

Westtribunes in vrouwenkloosters hadden geen vastomlijnde vorm. Het 

ging er om de vrouwen een plaats te geven op een verdieping in het westelijke 

uiteinde van de kerk. Die verdieping bevond zich vaak in een apart bouwdeel 

dat aansloot op de westzijde van het schip, bijvoorbeeld een toren135, een mo

numentale westbouw, zoals in het geval van de Munsterkerk in Roermond, of 

een aparte voorkerk136. Soms fungeerde een westkoor boven een crypte als da

meskoor137. Vaak zette de tribune zichten oosten van de toren of westbouw 

voort en drong deze het schip binnen. Vanwege de grote omvang van de com

muniteit nam de westtribune vaak een groot deel van het schip in beslag. Met 

het telkens eenvoudiger worden van de kerkaanleg werden westpartijen of west

torens in de loop van de dertiende eeuw steeds vaker geheel weggelaten. De tri

bune bleef daarbij echter gehandhaafd. Het ontsprong nu niet meer uit een 

apart bouwdeel, maar vormde voortaan een integraal onderdeel van het schip. 

Een bijzonder type ontstond uit de combinatie van de eenbeukige kerk en 



de westtribune. In de eenbeukige kerk verdeelt de tribune het westelijke deel 

van het bedehuis in een onder- en een bovenruimte. Beide ruimtes zagen uit 

op het hoofdaltaar aan de oostzijde. De onderverdeling in bouwlagen valt bij 

de eenbeukige kerken af te lezen aan de vensterindeling van de zijgevels. Meest

al kennen deze kapellen hoge bovenvensters en lagere lichten beneden. Niet ge

heel terecht worden eenbeukige kerken met een tribune wel aangeduid als dub

belkapellen. Daarvan is feitelijk geen sprake, omdat bij een dubbelkapel sprake 

is van twee kapellen boven elkaar met elk een eigen altaar. Nonnenkerken met 

een tribune kennen slechts een gedeeltelijke onderverdeling in twee bouwlagen. 

De eenbeukige kapel met westtribune ontstond in Duitsland onder invloed 

van de vrouwenbeweging. Het type bleef tot ver na de Middeleeuwen onder 

vrouwenkloosters in zwang. Een enkele uitzondering daargelaten kwam het ty

pe buiten de sfeer van de religieuze vrouwen niet voor138. Aan het einde van 

de dertiende eeuw verbreidde het type zich zelfs onder de vrouwenkloosters in 

de zuidelijke landen, maar veel zijn er daar nooit gebouwd139. 

Tribunes van hout 

De vorm en de uitvoering van de westtribunes in deze eenbeukige kerken lo

pen sterk uiteen. Van alle typen westtribunes die zich in eenbeukige kerken 

voordoen zijn evenwel voorlopers aanwijsbaar in meerbeukige kerken. 

De houten westtribune bood een goedkoop alternatief voor de stenen tri

bune met overwelfde onderkerk. Een vroeg voorbeeld van een houten westtri

bune biedt de kerk van het premonstratenzer dubbelklooster in Wenau, dat 

uit de jaren twintig van de twaalfde eeuw stamt. Deze kerk heeft aan de westzij

de twee torens. In de westelijke travee van het middenschip daartussen stak een 

houten westtribune. Een houten westtribune bezat eveneens de in 1157 gewij- 209 

de zaalkerk van de augustinessen van Marienburg aan de Moezel (Zeil)140. Hier

op wezen de consoles halverwege de zijwanden. In de niet door vensters ver

lichte ruimte onder de tribune konden leken plaats nemen die de kerk bezoch

ten op de daartoe bestemde dagen. Het nonnenkoor ontving licht door een 

reeks van kleine, dicht bijeen geplaatste rondboogvensters. De zijgevels van de 

kerk bestonden uit een reeks van verhoudingsgewijs zeer smalle vensterassen, 

vergelijkbaar met die van de Sint-Servaasabdij in Utrecht. De korte traveemaat 

hield mogelijk verband, zoals reeds aan de orde kwam, met een voornemen om 

de kerk van een driebeukige benedenkerk te voorzien. Kort na 1230 begon de 

bouw van het schip van het cisterciënzerinnenklooster Fröndenberg (Arnsberg, 

Westfalen)141. De kerkbouw voltrok zich van west naar oost en niet andersom, 

zoals in de Middeleeuwen veel gebruikelijker was. Zo kwam het gedeelte waarin 

zich van begin af aan het nonnenkoor bevond als eerste gereed. Boven een 

zware onderbouw verheft zich hier bij wijze van nonnenkoor een lichte hou

ten vloer. Van de rechtgesloten zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Roda 

(Thüringen), waarvan de bouw in 1250 begon, beslaat de houten westtribune 

ongeveer een derde deel van de totale oppervlakte142. Aan de zijde van het koor 

rust de tribune op een arcade met drie boogopeningen. Ook de tribune staat 

via boogopeningen in open verbinding met de rest van de kerk. Het tamelijk 

dichte bouwwerk ontvangt spaarzaam daglicht door paarsgewijs geplaatste spits

boogvenstertjes hoog in de gevel. Een houten westtribune heeft bijvoorbeeld 

ook de in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwde en gedeeltelijk 

bewaard gebleven kerk van het cisterciënzer nonnenklooster Heiligenthal in 

Beieren (Unterfranken)143. In het noorden van de Nederlanden bleef de hou

ten westtribune tot in de late Middeleeuwen gebruikelijk144. 



In de late Middeleeuwen waren houten westtribunes in het Noorden van 

de Nederlanden in nonnenkerken zeer gebruikelijk. Dit type gaat in ons land, 

zoals in het hier volgende zal blijken, ten minste terug tot in de dertiende 

eeuw, getuige het voorbeeld van de kerk van de cisterciënzerinnen in Assen. 

De westtribune bestond hier uit een houten vloer op een laag balken, waarvan 

de koppen in de zijmuren van de kerk staken. Eventuele westtribunes in de cis-

terciënzerinnenkerk van Loosduinen en de benedictinessenkerk van Ten Boer 

moeten van hout zijn geweest. De cisterciënzerinnenkerk in Midwolda en de 

kerk van de premonstratenzerinnen in Breda zouden eveneens zo'n houten 

westtribune gehad kunnen hebben. Door het ontbreken van pijlers of staan

ders om de tribune te steunen bij dit type is echter van de aanwezigheid van 

een dergelijke tribune bij oudheidkundig bodemonderzoek niets gebleken. 

Tribunes op een tweebeukige onderbouw 

In Diepenveen bevond zich onder de tribune een tweebeukige, overwelfde 

ruimte. De tweebeukigheid van de zaal onder de westtribune van Mariëndaal 

in Zuilen suggereert eveneens overwelving. Tweebeukige onderkerken kwamen 

in de Duitse landen al eerder voor. Bij de oudste bekendevoorbeelden hing de 

keuze voor tweebeukigheid samen met de toepassing van het gebonden stelsel. 

Van het middenschip neemt de westtribune één of meerdere vierkanten in be

slag. Binnen het systeem van vierkanten ligt het voor de hand de ruimte on

der de tribune te verdelen in vier kleinere vierkanten met dezelfde omvang als 

die in de zijbeuken. De tweebeukigheid van de ruimte onder de tribune is 

binnen dit stelsel daarmee min of meer vanzelfsprekend. Een vroeg voorbeeld 

van een dergelijke benedenzaal biedt de westpartij van de kerk van de augus-

210 tijner vrouwenabdij in Susteren, die uit het derde kwart van de elfde eeuw 

stamt. Onder de tribune bevatte de tegenwoordig niet meer als zodanig her

kenbare middentoren van de westpartij een vierkante zaal met een onderver

deling in vier gewelfvakken145. Een vierkante middentoren bezaten eveneens de 

westpartijen van de vrouwenstiftkerk Sankt Ursula in Keulen uit het tweede 

kwart van de twaalfde eeuw146 en de in 1141 gewijde en in 1856 afgebroken 

Sankt Mauritius147 van de benedictinessen in dezelfde stad. Ook bij deze kerk 

kende de ruimte onder de tribune in de middentoren een onderverdeling in 

twee beuken van elk twee traveeën. De tribune met de tweebeukige zaal be

neden zette zich voort in het westelijke gedeelte van het middenschip. De ver

dwenen kruiskerk van de premonstratenzerinnen in Meer dateerde vermoede

lijk uit het derde kwart van de twaalfde eeuw148. In de westelijke dubbeltravee 

met de twee westtorens strekte zich een tribune uit met een tweebeukige onde

rbouw. Op de vierkante travee van het middenschip stond in de zeventiende 

eeuw een houten middentoren, waarvan de ouderdom niet vast staat. De gelij

kenis met de voorgaande voorbeelden dringt zich op en doet een middel

eeuwse oorsprong vermoeden. 

Ook bij eenbeukige zaalkerken lag een onderverdeling van de onderkerk in 

twee beuken voor de hand. Twee beuken telt de ruimte onder de westtribune 

van de vroeg-dertiende-eeuwse zaalkerk in Niederehe (Eifel), die als bedehuis 

van een communiteit van premonstratenzerinnen diende149. In het begin van 

de dertiende eeuw bouwden de benedictinessen van Zella in Eichsfeld hun ap-

sidaal gesloten zaalkerk met een westtribune die ruim de helft van de kerk be

sloeg. De vier traveeën lange ruimte onder de tribune, die aan de oostzijde 

was afgesloten door een dichte wand, diende als crypte. Eventuele bezoekers zaten 

beneden tussen de westtribune en het hoogaltaar. Een tweebeukige benedenzaal 



heeft ook de vroeg-gotische cisterciënzerinnenkerk Sankt-Thomas-Becket-an-

der-Kyll (Eifel) uit het tweede kwart van de dertiende eeuw150. Deze eenbeukige, 

langgerekte kerk met een vijfzijdige koorsluiting is overwelfd met kruisribge-

welven. De vijf korte traveeën van het schip ontlenen hun maat aan de kleine 

gewelfvakken van de tweebeukige onderkerk. Het oostkoor heeft een eigen 

traveemaat. Tweebeukige benedenzalen bleven in het Duitse keizerrijk de gehele 

dertiende eeuw in zwang, getuige de drieachtste gesloten zaalkerk van de cister

ciënzerinnen in Heggbach uit het midden van de dertiende eeuw151 en de 

rechthoekige kerk van de cisterciënzerinnen in Neuendorf, waarvan de bene

denkerk vijf traveeën telt. In de tweebeukige benedenzalen van de latere non-

nenkerken in Duitsland en in die van Ter Hunnepe bij Deventer en Mariën-

daal in Zuilen herinnert niets meer aan het gebonden stelsel152. 

Tribunes boven driebeukige ruimtes 

Het staat niet vast of in onze streken reeds in de dertiende eeuw westtribunes 

bestonden boven een driebeukige zaal. Over een dergelijke tribune beschikte 

mogelijk de kerk van de cisterciënzer nonnenabdij Sint Servaas, waarvan de 

ouderdom niet vast staat. Een westtribune boven een driebeukige benedenzaal 

is in het begin van de dertiende eeuw in Utrecht denkbaar, omdat dit type in 

de Duitstalige landen juist opgang deed. In 1200 kwam in Billigheim bij Mos

bach (bisdom Würzburg) een cisterciënzerinnenkerk tot stand, waarvan de 

westtribune meer dan de helft van de kerk beslaat. De overwelfde, driebeukige 

onderkerk, waar de bezoekers zich verzamelden, telt vijf traveeën. Een betrekke

lijk ondiepe westtribune boven een driebeukige benedenzaal bezit de rechtge-

sloten zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Langendorf (Thüringen) uit 1220-

1230. De tribune strekt zich slechts uit over twee van de in totaal zeven travee- 211 

ën waaruit de kerk bestaat153. De rechthoekige, in 1287 gewijde cisterciënzerin

nenkerk in Stadtilm (Thüringen) heeft onder de lange westtribune een met 

kruisribgewelven overspannen, driebeukige ruimte van vijf traveeën154. De 

driebeukige ruimte onder de westtribune van de cisterciënzer nonnenkerk 

Himmelpforte (Unterfranken, Beieren) uit het tweede kwart van de dertiende 

eeuw telt maar liefst zeven traveeën. 

De keuze voor een driebeukige benedenzaal voor de ruimte onder de tri

bune bood in het geval van spitsbooggewelven een belangrijk voordeel. De zalen 

onder de tribunes waren betrekkelijk laag. In een driebeukige zaal zijn de afstan

den die de gordel- en de muraalbogen overspannen bij gelijke breedte van de 

kerk tweederde van die in een tweebeukige onderkerk. Navenant verkleint ook 

de hoogte van de bogen. De aanzet van de bogen kan in een driebeukige ruim

te daardoor hoger aanvangen, wat in de doorgaans lage zalen een voordeel 

betekende. Daarbij komt dat een driebeukige zaal in de as geen steunpunten 

heeft, zoals een tweebeukige, waardoor het zicht op het hoofdaltaar hier vrij 

4.5. De verbinding tussen klooster en westtribune 

In vrouwenconventen kwamen dezelfde vertrekken voor als in mannenkloos

ters en wezenlijk verschilde ook de opzet niet. De plaatsing van het koor op 

de westtribune noodzaakte echter tot aanpassingen. Binnen de traditionele 

kloosteropzet werd er immers van uit gegaan dat de kloosterlingen hun koor

gestoelte in het oostelijke gedeelte van de kerk hadden. Nabij het koor bevonden 

zich de belangrijkste vertrekken van het klooster. Het oostpand bevatte beneden 



de sacristie en de kapittelzaal en op de verdieping het dormitorium van de ge-

profesten. Vanuit de slaapzaal konden de kloosterlingen via een trap recht

streeks afdalen naar hun koorgestoelte. Bij vrouwenkloosters met het koor op 

de westtribune had een directe verbinding tussen de slaapzaal in de oostvleugel 

en het hoogkoor geen zin, omdat de vrouwen geacht werden in het westelijke 

gedeelte van de kerk plaats te nemen. Een directe verbinding tussen het koor 

en de slaapzaal moest hier op een andere tot stand komen. 

Zonder ingrijpende wijzigingen in het geijkte schema kon het dormitorium 

in het oostpand en het koor op de westtribune samen worden gebracht door 

de kerk of het klooster eenvoudigweg een stuk in oostelijke respectievelijk wes

telijke richting op te schuiven. De westtribune en het dormitoriumbevonden 

zich dan naast elkaar op dezelfde hoogte. De oostvleugel hoefde bij deze in

greep niet van bestemming en indeling te veranderen. Door deze verschuiving 

was de kloosterhof aan de kant van de kerk gedeeltelijk open. In de resterende 

strook ten westen van de kerk konden eventueel gebouwen met uiteenlopende 

bestemmingen verrijzen, zodat het klooster alsnog een gesloten bouwblok 

vormde. In de twaalfde en de dertiende eeuw kozen enkele Duitse kloosters 

voor deze oplossing, maar dertiende-eeuwse voorbeelden uit de Nederlanden 

zijn niet bekend156. 

Een omwisseling van de oost- en de westvleugel kon de verbinding tussen 

de westtribune en het dormitorium van de nonnen eveneens binnen bereik 

brengen. Bij deze oplossing verhuisden de kapittelzaal en de kamer van de ab

dis beneden en de slaapvertrekken van de nonnen boven van oost- naar west

vleugel. Een verplaatsing in omgekeerde richting ondergingen de voorraad

kamers en de vertrekken van de lekenzusters. Tot deze simpele oplossing namen 

212 de cisterciënzer nonnen van Mariënkamp in Assen en vermoedelijk ook die 

van Ter Hunnepe hun toevlucht. 

Naast de bovenstaande aanpassingen deden in de loop van de Middeleeu

wen tal van andere hun intrede. Als verbinding tussen slaapzaal en westtribune 

kan ook een gang dienen op de verdieping van de kruisgang. Vermoedelijk be

schikte de kruisgang van de cisterciënzer vrouwenabdij Sint Servaas in Utrecht 

(zie hieronder) over een dergelijke verdieping. In de late Middeleeuwen sloot 

het klooster soms rechtstreeks aan op de westzijde van de kerk. Een eventuele 

westtribune, zoals bij de in 1465 gewijde kapel van het Agnietenklooster of 

Adamanshuis in Zutphen, grensde dan onmiddellijk aan de verdieping van het 

kloosterpand157. 

5. DE ORDEN EN VROUWENKLOOSTERS 

Het is verleidelijk om de voorliefde voor eenbeukige kapellen bij vrouwen te 

verklaren uit verheven motieven. Religieuze vrouwen dichtten we naast tal van 

andere vrome gedachten graag een afkeer van bouwweelde toe. De aard van de 

vrouwenbeweging geeft daar zeker aanleiding toe. De beweging kwam immers 

voort uit een evangelische stroming die aanspoorde tot een intensere beleving 

van het geloof en een leefwijze die daar uitdrukking aan gaf. Op deze zienswij

ze valt veel af te dingen. In de eerste plaats vond, terwijl de kerken bij de vrou

wen steeds eenvoudiger werden, bij de cisterciënzers een tegenovergestelde ont

wikkeling plaats. De cisterciënzers bouwden steeds grotere en complexere kerk

gebouwen. Het is daarom moeilijk voorstelbaar dat hun scrupules inzake de 

kerkbouw bij vrouwen toenamen en waar het henzelf betrof juist afnamen. Ten 



tweede kenmerkten niet alle kerken van vrouwenkloosters zich door eenvoud. 

Zelfs onder cisterciënzerinnen behoorden schitterende kerken niet tot de uit

zonderingen. De Munsterkerk in Roermond bijvoorbeeld druiste met zijn 

vorstelijke allure in tegen de regel en de geest van de cisterciënzers. Op flagran

te wijze schonden de nonnen hier het verbod van de cisterciënzers op het 

bouwen van stenen torens. De weelderige vormen trotseerden alle aanbevelin

gen van de orde om zich wat wereldse zaken betreft te beperken tot het strikt 

noodzakelijke. Niet alleen in Roermond zondigden de nonnen tegen het sta

tuut dat de bouw van stenen torens verbood. Ook de cisterciënzer nonnen in 

Loosduinen en die van Mariëndaal bij Utrecht en Leeuwenhorst bij Noordwij-

kerhout hadden hun klokken in een stenen toren hangen. 

Eerder hing de keuze voor eenvoudige zaalkerken bij monialen samen met 

de steeds verder geïnstitutionaliseerde ondergeschiktheid van de vrouw bin

nen het kloosterwezen. Tot in de twaalfde eeuw konden vrouwelijke communi

teiten hun altaren nog laten bedienen door mannelijke priesters zonder dat 

dat noemenswaardige gevolgen had voor hun positie. Evengoed konden vrou

wenkloosters als onafhankelijke instellingen een belangrijke rol spelen in de we

reld en zich dienovereenkomstig onderscheiden door monumentale archi

tectuur. In de loop van de twaalfde eeuw echter werden vrouwen steeds meer 

het voorwerp van geestelijke zorg. De mannenkloosters werden dienovereen

komstig geacht zich over de vrouwengemeenschappen te ontfermen. De mo

nialen raakten steeds afhankelijker van de mannenkloosters. Meer en meer ver

hield het bedehuis van een vrouwenconvent zich tot de abdijkerk van het man

nenklooster als een kapel tot een parochiekerk. Het accent in de vrouwenkloos

ters kwam minder te liggen op het heil dat de gemeenschap de wereld bracht 

en steeds nadrukkelijker op de geestelijke verzorging die de vrouwen zelf ont- 213 

vingen. Vrouwenkloosters deden zich steeds minder voor als een burcht van 

God van waaruit het heil zich over de wereld verspreidde. De kerken van de 

monialen domineerden niet langer hun omgeving en straalden geen glorie 

meer uit. Ze vielen niet op en onderscheidden zich nauwelijks van de overige 

kloosterbebouwing. Een verlies aan exclusiviteit van de vrouwelijke communi

teiten versterkte deze ontwikkeling vermoedelijk in niet geringe mate. Vanaf 

het einde van de twaalfde eeuw nam het aantal vrouwelijke gemeenschappen zo 

snel toe, dat de schenkingen en giften van de aanzienlijken verdeeld en ver

snipperd raakten. Vrouwenkloosters stonden er op den duur overal. In de 

vorm van de kerk telde vooral de eenbeukigheid. Bij de steeds verdere vereen

voudiging van de kerkaanleg en de verbreiding van de zaalkerk onder monia

len speelden ongetwijfeld ook triviale motieven mee. De mannen schrokken er 

wellicht voor terug om voor de bouw van vrouwenkloosters die zij onder hun 

hoede hadden genomen al te grote financiële risico's aan te gaan. Als een vorst 

een ruime geldstroom op gang bracht om een monumentaal bouwwerk op te 

trekken stuitte dit bij vader-abten zelden op bezwaar. Met beperktere middelen 

bood een eenvoudige behuizing vanuit het oogpunt van beheer een veel aan

trekkelijker alternatief. De steeds verdergaande vereenvoudiging van de kerken 

van de monialen doet zich in dit licht voor als een defensieve reactie van de 

abten van mannenkloosters op de steeds grotere toestroom van vrouwelijke 

novieten. In dit perspectief doet de opkomst van de zaalkerk als standaardtype 

voor monialen zich voor als een defensieve reactie van het integrale klooster

wezen op de bijna overrompelende aanwas van vrouwenconventen. 

De abten van cisterciënzer en premonstratenzer mannenkloosters, die 

doorgaans de bouw van vrouwenkloosters onder hun hoede namen, leverden 



aan de verbreiding van eenvoudige zaalkerken voor vrouwenkloosters net als 

de abten van de kloosters die niet bij een van de hervormingsorden waren 

aangesloten hun bijdrage. Voor de opzet van het vrouwenkloosters zullen ab

ten binnen en buiten de orden te rade zijn gegaan. Het zoeken naar geschikte 

vormen voor vrouwenkloosters zal vanaf de twaalfde eeuw door de opkomst 

van de vrouwelijke religiositeit een herhaaldelijk terugkerend probleem heb

ben gevormd. Voor de bouwkundige kwesties konden de abten terecht bij het 

netwerk van bouwkundigen van hun eigen orde. Op de reeds besproken ker

ken te Loosduinen en op Schouwen bleek de vader-abt van deze kloosters, de 

abt van Ter Doest zwaar zijn stempel te hebben gedrukt. De beide kerken zijn 

in het vorige hoofdstuk dan ook behandeld als het werk van een cisterciënzer 

bouwloods uit Vlaanderen. De bouwmeester kwam hoogstwaarschijnlijk uit Ter 

Doest of Ter Duinen. Het valt niet meer na te gaan of het premonstratenzerin-

nenklooster in Breda, dat aanvankelijk onder toezicht stond van de Sint-Mi-

chielsabdij in Antwerpen, eveneens Vlaamse kenmerken toonde. Veel duide

lijker dan in het slechts fragmentarisch overgeleverde dochterklooster Mariën-

kamp in Assen is de romano-gotische invloed die uitging van de cisterciënzer 

abdij Aduard vast te stellen in de nabijgelegen benedictinessenkloosters in 

Thesinge en Ten Boer. Vreemd is dat niet, want de invloed van de bouwloods 

in Aduard domineerde de Groningse romano-gotiek vanaf het midden van de 

dertiende eeuw in toenemende mate. Het cisterciënzer nonnenkloosters in 

Midwolda (Oost-Groningen) kreeg in het midden van de dertiende eeuw een 

kerk van tufsteen, terwijl de cisterciënzers de baksteen elders in Groningen al 

een halve eeuw toepasten. Hieruit blijkt dat de kerkbouw plaatsvond onder 

leiding van de abt van het benedictijner dubbelklooster Menterwold, waaruit 

214 de nonnen zich los hadden gemaakt. Deze monniken sloten zich als mannen

klooster net als de nonnen in 1259 aan bij Cïteaux. Menterwold of Termunten 

kreeg Aduard aangewezen als moederklooster. Uit de toepassing van tufsteen in 

Midwolda blijkt dat de benedictijnen in Groningen veel later overgingen tot 

de toepassing van de baksteen dan de cisterciënzers. De Munsterabdij in Roer

mond stond onder toezicht van de cisterciënzer abdij Altencamp. De archi

tectuur van de Munsterkerk vertoont echter nauwelijks enige gelijkenis met die 

van het moederklooster. De conclusie was daarom gerechtvaardigd dat de ar

chitectuur van deze kerk geheel in het teken stond van haar bestemming als 

dynastieke grafkerk. De cisterciënzerinnenkloosters Sint Servaas in Utrecht, 

Mariëndaal in Zuilen, Mariënkamp in Assen en Ter Hunnepe bij Deventer 

stonden eveneens onder toezicht van de abt van Camp of Altencamp, het oud

ste cisterciënzerklooster op Duitse bodem. De vermoedelijk eenvoudige en 

tamelijk behoudende vormgeving van de bakstenen kerken vertoonde voor zo

ver valt na te gaan noch uitgesproken kenmerken van de Groningse romano-

gotiek, noch van de Vlaamse baksteengotiek. Geen van deze kerken bezat steun

beren en ze ogen wat betreft hun uitvoering allemaal tamelijk behoudend. De 

vroeg-gotische kerk van de Sint-Servaasabdij in Utrecht zoals weergegeven 

door Herman Saftleven beschikte wel over steunberen, maar van deze kerk is 

niet zeker of deze uit de dertiende eeuw stamde. Monialen beschikten niet 

zoals hun mannelijke tegenhangers over een eigen netwerk van bouwkundige 

expertise, laat staan over een eigen productie- en bouwbedrijf. In stilistisch 

opzicht werpen zij hoogstens een licht op het bouwbedrijf van het moeder

klooster. In bouwkundig opzicht waren de vrouwenkloosters evenals in gees

telijke zaken ondergeschikt aan de mannenkloosters. 
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1180 een voorbouw toegevoeg, die iets smaller 

was dan het schip. De nagenoeg vierkante uit

bouw bevatte beneden een lage, door vier dra

gers in negen gewelfvakken onderverdeelde 

ruimte, die als kapittelzaal diende. Als bij een 

echte crypte bevindt de vloer van deze zaal 

zich onder het maaiveld. Aan de zijde van het 

schip is de zaal afgesloten door een rechte muur 

met een kleine rechthoekige uitbouw, die on

getwijfeld als altaarruimte diende. De driebeuki

ge, vlakgedekte bovenzaal, die van enige hoog

te uitzag over het schip, diende als nonnen

koor ( Kubach & Verbeek 1976, II, 837-838). 

Twee vierkante torens flankeren de voorbouw 

aan de westzijde. Op de tribune in de midden-

beuk van een voorkerk hadden de premonstra-

tenzerinnen in Schillingskapellen hun koor 

(Kubach & Verbeek 1976, II, 1001-1003). On

der de tribune bevindt zich een tweebeukige 

zaal. Mogelijk had de toren op de noordwest

hoek van de voorkerk aan de zuidzijde een pen

dant moeten krijgen. Over een langgerekte 

voorkerk beschikte ook de kerk van het kloos

ter in Wöltingerode ten noordoosten van Gos

lar (Coester 1977, 363-428). De cisterciënze

rinnen vestigden zich omstreeks 1188 in een 

bestaand gebouw. In de jaren 1190-1220 bouw

den zij een nieuwe kerk. O p het basilicale, 

uit twee dubbeltraveeën bestaande schip van 

de kruiskerk sluit een langgerekte voorkerk 

aan, waarvan de middenbeuk een tribune be

vat. De driebeukige zaal onder de tribune heeft 

een lengte van vijf traveeën. Tegen de west

gevel van de voorkerk staat een robuuste west-

toren. Aan de bestaande kerk in Walberberg 

bij Keulen werd in 1197 een cisterciënzer non

nenklooster toegevoegd (Clemen 1905, 380-

387; Dimier 1967). Tegen de westgevel van de 

kerk verrees omstreeks 1200 een uitbouw ter 

breedte van de middenbeuk, die een tribune be

vat boven een driebeukige onderbouw van 



twee traveeën. Het oudste onderdeel van de 

huidige kerk van de augustinessen in Lippstadt 

is de voorkerk uit het midden van de dertiende 

eeuw (Dehio 1969, 303-304; Holtmeyer 1906, 

384). De voorkerk komt in breedte overeen 

met de aangrenzende middenbeuk van de iets 

jongere hallenkerk. De bouw voltrok zich van 

west naar oost, vermoedelijk omdat de verdie

ping van de voorbouw het koor van de monia-

len bevatte en daarom als eerste gereed moest 

komen. Een jonger voorbeeld van een voorkerk 

met een nonnenkoor op de verdieping biedt de 

eenbeukige kruiskerk van de cisterciënzerinnen 

in Güldenstern (Sachsen) uit de jaren 1250-1280 

(Dimier 1967). Naast de uit 1116-1123 stam

mende Ulrichskirche in Sangerhausen (Thürin

gen) verrees in 1265 een cisterciënzerinnen-

klooster (Dimier 1967; Holtmeyer 1906, 384-

389). De oorspronkelijke westpartij en het wes

telijke gedeelte van het basilicale schip van de

ze kerk brandden in 1389 af. Na een verbou

wing en gedeeltelijke sloop van de verwoeste 

delen ontstond er een eenbeukige voorkerk 

met dezelfde breedte en hoogte als het mid

denschip. Op de daarin aanwezige tribune had

den de nonnen vermoedelijk hungestoelte. 
137 In dergelijke gevallen doet het nonnen

koor zich voor als tegenhanger van het hoofd

koor aan de oostzijde. Een voorbeeld biedt de 

Sankt Cäcilien in Keulen, dat toebehoorde aan 

een damesstift dat gehoorzaamde aan de regel 

van Augustinus (Kubach & Verbeek 1976, I, 

523-527). De kern van het huidige bouwwerk 

dateert mogelijk uit de jaren 940-965. Het wes

telijke deel van de westcrypte van de basilicale 

kerk moet uit de tiende eeuw dateren. De ruimte 

heeft een lengte van tien meter en bijna de

zelfde breedte. Later toegevoegd is de oorspron

kelijk vijfbeukige voorcrypte aan de oostzij

de. Het vloerniveau van deze uitbreiding ligt 

iets minder diep dan die van de oude crypte. Bij 

een andere bouwcampagne veranderde de ou

de westcrypte in een driebeukige ruimte. Tal van 

ruimtes onder westtribunes uit de twaalfde en 

de dertiende eeuw vertonen eveneens kenmer

ken van een crypte. De ruimtes hebben met ech

te crypten de lage gewelven en de minimale be

lichting gemeen. Wanneer het vloerniveau van 

deze ruimte bovendien lager lag dan in de rest 

van de kerk, zoals in Dünnwald, is de term 

crypte volledig op zijn plaats. 
138 Een voorbeeld van dit type kerk buiten 

de sfeer van de vrouwelijke religiositeit is de in 

1222 gewijde en in 1799 afgebroken paleiskapel 

van markgraaf Leopold IV in Klosterneuburg. 

De aanduiding 'Capella Speciosa' dankte de 

kapel ongetwijfeld aan haar zeer fijne, vroeg-

gotische vormen. Van deze verdwenen kapel 

bestaat een nauwkeurige tekening van de hand 

van de in 1757 gestorven koorheer Benedikt 

Prill (Nußbaum 1985, 52; Wagner Rieger, R.: 

'Gotische Kapellen in Niederösterreich' , in: 

Festschrift Karl Maria Swoboda. Wien Wiesba

den 1959, 273-307). Het koor bestond uit een 

vijfachtste koorsluiting en twee traveeën met 

hoge vensters, die op gotische voorbeelden in 

Noord-Frankrijk lijken terug te gaan. In het bij

na volledig blinde westdeel van de kapel, dat 

eveneens twee gewelfvakken besloeg, bevond 

zich de stenen tribune voor de markgraaf en 

zijn gevolg. Aan de zijde van het koor vertoon

de de borstwering van de tribune een voorstel

ling. De eenbeukige onderkerk daaronder bood 

vermoedelijk plaats aan het personeel. Een lage 

borstwering en een spitsboogarcade met een 

deur scheidde deze ruimte van het koor. In het 

paleis bood de tribune dezelfde voordelen als 

in kloosters. Zij maakte de kapel direct toegan

kelijk vanuit de verdieping van de aangrenzen

de gebouwen en bewerkstelligde een visuele en 

ruimtelijke scheiding tussen twee groepen be

zoekers. De opzet van de paleiskapel in Kloster-

neuburg lijkt rechtstreeks ontleend aan de een

beukige nonnenkerk met westtribune. Typolo

gisch vertoont deze paleiskapel geen enkel ver

schil met de in dezelfde tijd gangbare nonnen- o ? ! 

kerk. 

139 Aan het einde van de dertiende eeuw 

verrees een eenbeukige kerk met westtribune 

in Coimbra (Portugal), deel ui tmakend van 

een clarissenklooster. Voorts moet in dit ver

band de kerk van de clarissen van Santa Maria 

Donnaregina in Napels genoemd worden, dat 

in 1307 werd gesticht door Maria van Hongarije, 

de dochter van de Hongaarse koning Stefanus V 

en de gemalin van Karel II de Manke van Anjou. 

Een westtribune verdeeldt de eenbeukige go

tische kapel onder in een overwelfde, driebeu

kige onderkerk en een bovenkerk met het mid

deleeuwse koorgestoelte langs de muren. Een 

later voorbeeld biedt de eenbeukige kruiskerk 

van het cisterciënzerinnenklooster Port Allè

gre in Portugal. In het westelijke uiteinde van 

deze in 1550-1580 gebouwde kerk bevindt zich 

een ondiepe tribune (Dimier 1967). 

140 Coester 1984, 7-8, 77; Kubach & Verbeek 

1976, II, 754. 
141 Henze 1959, 208-209; Nordhoff 1881, 

130 ev.(135: plattegrond, 136: lengtedoorsnede). 
142 Dimier 1967; Holtmeyer 1906, 314-326. 
143 Reitzenstein & Brunner 1957, 257. 
144 Om twee willekeurige voorbeelden te noe

men: de kerk van het bij Windesheim aangeslo

ten regularissenklooster in Diepenveen uit 
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1409-1411 (tribune verwijderd) en de voor 1414 

gebouwde kerk van het Agathaklooster in Delft. 
145 Kuile 1982 (1975), 65; Kubach & Ver

beek 1976, II, 1061-1064. 
146 Idem, I, 607-609. 
147 Kubach & Verbeek 1976, I, 580-582. 
148 Idem, I, 759-761. 
149 Coester 1984, 80. 
150 Coester 1977, 363-428; Dimier 1967. 
151 Dimier 1967. 
152 Een jonger voorbeeld van eenbeukige 

nonnenkerk met een tweebeukige ruimte on

der de tribune biedt de kerk van het Sint-Ursu-

laklooster in Haarlem. In een overeenkomst 

uit 1451 stond de pastoor van de Sint Bavo de 

monialen een eigen kapel en een kerkhof toe. 

Van de kapel ontbreekt het oostelijke uiteinde. 

Van de 22 oorspronkelijke kapspanten ontbre

ken de twee oostelijke. Een houten tongewelf 

dekte de kerkzaal af. Dendrologisch onderzoek 

wees uit dat het hout van de kap in 1464 werd 

geveld. De westtribune met het nonnenkoor 

verhief zich boven een tweebeukige, door vier 

kruisribgewelven overkluisde benedenkerk. Te

gen de westgevel staat een bakstenen traptoren 

(GA Haarlem. K. van Alkemade en P. van der 

Schelling, Korte Beschrijving van 't Ursula-

klooster op de Zijl tot Haarlem met de afbeel

ding van deszelfs landerijen en egte bewijzen; 

Vries, 1990, 19-26 (met doorsnede). 

153 Dimier 1967; Holtmeyer 1906, 326-328. 
154 Holtmeyer 1906, 330 ev. De vierkante 

westtoren dateert van na de brand in 1492. 
135 Bekende voorbeelden zijn de zaalkerken 

van Mariënburg te Nijmegen (1430), de Agnie-

ten in Groningen (omstreeks 1475), het Geer-

truiklooster in 's-Hertogenbosch (15451), Ca-

tharinadal in Breda (1498-1504), het Cathari-

naklooster in Hardewijk (1502), de Agnieten 

in Utrecht (1512-1516). Een minder bekend 

en reeds lang verdwenen voorbeeld is de vijf-

tiende-eeuwse kerk van de tertiarissen van het 

Bethlehemklooster aan de Vecht ten noorden 

van Utrecht (Maandblad Oud Utrecht 1946, 

p. 27). In 1583 werden de gebouwen van het 

klooster grotendeels gesloopt. Van de situatie 

omstreeks 1650 bestaat een plattegrond (N. 

van der Monde, plattegrond kerk en klooster, 

pentekening naar C. Booth uit omstreeks 1650, 

1839, GA Utrecht TA Lb 4.1). De westtribune 

verhief zich boven een driebeukige onderkerk 

van drie traveeën. 
156 Coester 1984, 80. 
157 Bitter, P.: 'De opgravingen in de kapel van 

het Agnietenconvent ' , Jaarverslag Wijnhuis

fonds, 1983, 64-70; Stenvert, R.: 'Het Adamans-

huis in Zutphen', Stichting Oude Gelderse Ker

ken IV, nr. 3 (1993), 127-136; Stenvert, R. & 

Groothedde: Van dekzand tot kapspant: Het 

Adamanshuis aan de Oude Wand, Zutphen 1993. 



SLOTBESCHOUWING 
De inbreng van de orden in de baksteenarchitectuur van de Noord-Nederlandse 

kuststreek 

Uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt dat de hervormde kloosterorden op 

het gebied van de kerkbouw in onze streken een groot aantal nieuwe architec

tonische elementen invoerden. Veel van die nieuwe vormen vonden hun weg 

in de lokale kerkbouw en behoorden al snel tot het gangbare idioom. Lang 

niet alle nieuwe vormen die de nieuwe abdijen in het noorden van de Neder

landen introduceerden gaven uitdrukking aan de band met hun orde of lieten 

zich altijd even goed verenigen met de regel. Het bouwbedrijf van de kloosters 

kende ook een eigen dynamiek, los van de abstract geformuleerde uitgangs

punten. 

1. PLATTEGRONDEN 

Vanwege de sterk uiteenlopende bouwtradities in de gebieden waar de abdijen 

gesticht werden, kon onmogelijk een stilistische eenheid worden bereikt. In 

veel gevallen zullen abten gebruik gemaakt moeten hebben van plaatselijke 

bouwkundigen en bouwvakkers die overweg konden met de lokaal beschikbare 

bouwmaterialen, die in de hun vertrouwde bouwtrant werkten. Een aspect van 923 

de kerkbouw waar abten en kloosterlingen onafhankelijk van de omstandighe

den wel hun stempel op konden drukken was wel de plattegrond en de globale 

ruimtelijke opzet van de kerk. Het veelvuldig voorkomen van bepaalde kerkty

pen bij zowel de premonstratenzers als de cisterciënzers duidt er op dat deze 

ambitie wel degelijk leefde. Noch bij de premonstratenzers, noch bij de cister

ciënzers echter betrof het hier een doel dat de orde van bovenaf aan de abten 

oplegde. Regels bestonden er op dit punt niet. Het waren de afzonderlijke com

muniteiten die zich uit verbondenheid met de orde in architectonisch opzicht 

op een toonaangevende abdij richtten. 

1.1. Premonstratenzers 

De koorpartijen van de premonstratenzer abdijen binnen het Duitse keizerrijk 

bestonden doorgaans uit een eenbeukige altaarruimte met apsis en twee neven-

koren aan weerszijden van een kruising. De kerken van de abdijen Marien-

gaarde te Hallum en de Bonifatius en Paulusabdij te Dokkum, beide uit het 

laatste kwart van de twaalfde eeuw, beschikten over oostpartijen van dit type. 

In de dertiende eeuw pasten de premonstratenzers in het noorden van ons 

land in de abdijkerken van Bloemhof in Wittewierum en Mariëndal te Lidlum 

opnieuw eenbeukige altaarruimten en nevenkoren toe. De beide kerken uit de 

twaalfde eeuw beschikten slechts over een eenbeukig schip. Eerst de twee der-

tiende-eeuwse kerken van baksteen hadden net als de meeste Duitse voorbeel

den een driebeukig schip. De bouw van meerbeukige kerken lag in Friesland 

en Groningen tot aan de invoering van de baksteen (omstreeks 1200) niet 

voor de hand. 



In de aanleg van de kerken valt de premonstratenzers een zekere consistentie 

niet te ontzeggen. Daarmee is nog niet gezegd dat de premonstratenzers zich 

met de keuze voor dit type als een aparte groepering binnen de kerk trachtten 

te manifesteren. Met hun nevenkoren onderscheidden de premonstratenzers 

zich namelijk nauwelijks van andere gemeenschappen binnen de kerk. Het be

trof hier een eeuwenoud en daarmee eerbiedwaardig type dat in de Duitse 

landen tot in de dertiende eeuw alom toepassing vond. Hierbij valt te denken 

aan kapittels, traditionele regulierenkloosters en parochies. Ook in het bisdom 

Utrecht verrezen al ver voor de komst van de premonstratenzers kerken met 

vergelijkbare koren, zoals de elfde-eeuwse kapittelkerken van Sint Pieter en Sint 

Jan en de abdijkerk van Paulus in Utrecht. Het is niet eens zeker of de premon

stratenzers dit type in Friesland en Groningen introduceerden. Uitsluitsel is 

hierover niet te verkrijgen, omdat de opgegraven kerken van dit type op grond 

van materiële overblijfselen niet bij benadering gedateerd konden worden. Zo 

valt niet uit te maken of de Sint Vitus in Leeuwarden haar nevenkoren voor 

of na de komst van de premonstratenzers kreeg. Zonder ook maar een spoor 

van bewijs is ook over de abdijkerk in Dokkum wel beweerd dat deze reeds 

vóór de komst van de premonstratenzers tot stand kwam. Uit geen enkel docu

ment echter blijkt het bestaan van deze kerk voor het einde van de twaalfde 

eeuw. Hoe dan ook zullen de premonstratenzers met hun nevenkoren geen 

vernieuwing hebben beoogd. Weliswaar vertegenwoordigden de abdijen een 

hervormde kloosterbeweging, maar met de keuze voor dit traditionele type 

plaatsen zij zich nadrukkelijk binnen de hoofdstroom van de gevestigde kerk. 

Hun hervormingsgezindheid uitten de premonstratenzers evenmin door 

het achterwege laten van stenen kerktorens, zoals de cisterciënzers dat deden. 

224 Als de volgelingen van Norbert daartoe de middelen bezaten betoonden zij bij 

de bouw van torens geen enkele terughoudendheid. Menno, abt van Bloem

hof, betreurde het dat van het oorspronkelijke bouwplan van de abdijkerk uit 

1238-1257 slechts de vieringstoren ten uitvoer was gebracht. Met de geplande 

torens opzij van het koor en een westtoren zou de kerk in zijn ogen veel meer 

indruk gemaakt hebben. De abdijkerk te Hallum beschikte over een zware 

kruisingstoren. De kloosterkerken in Dokkum en Lidlum waren ten minste 

van een westtoren voorzien. Ook in dit opzicht volgden de premonstratenzers 

meer de hoofdstroom binnen de kerk dan het strenge voorbeeld van de cis

terciënzers. Net zo min als wereldlijke kapittels onthielden ze zich van vertoon. 

De nevenkoren van de abdijkerken in Hallum en Dokkum vormden een bron 

van inspiratie voor tal van parochiekerken op het Friese platteland. Dat zulke 

bescheiden kerken met dergelijke ceremoniële toevoegingen werden getooid is 

opmerkelijk. Voor alle bekende dorpskerken met annexen bestaan er aanwijzingen 

voor banden met de premonstratenzers in Hallum of Dokkum. Dit wijst op be

trokkenheid of tenminste enige bemoeienis van de premonstratenzers. Mogelijk 

gaven de annexen uitdrukking aan een bijzondere band of verhouding. Bij de 

verbreiding van deze vorm kan ook de populariteit van Dokkum als bede

vaartsoord mee hebben gespeeld. De kerk van de premonstratenzers stond na

melijk pal naast de gedachteniskerk van Bonifatius, waardoor de lokale bevol

king de nevenkoren mogelijk met deze belangrijke plaats associeerde. In Gro

ningen verrezen in de dertiende eeuw grote, meerbeukige kerken met van apsi-

diolen voorziene transeptarmen, waaronder de Martinikerk in Groningen. 

Daar nevenkoren niet exclusief voor kloosters waren, konden ze zich buiten de 

monastieke sfeer even makkelijk verbreiden als daarbinnen. Het is echter niet dui

delijk of deze kerken geïnspireerd zijn op het voorbeeld van de premonstratenzers. 



1.2. Cisterciënzers 

De Bernardijnse kerkaanleg. 

Anders dan de premonstratenzers ontwikkelden de cisterciënzers in de twaalfde 

eeuw eigen kerktypen. De meest nagevolgde binnen de orde was het Bernar

dijnse type dat in de jaren dertig van de twaalfde eeuw was ontworpen, ver

moedelijk met de instemming van Bernard van Clairvaux. Kenmerkend zijn de 

ondiepe, rechtgesloten altaaruitbouw en de reeksen rechtgesloten kapellen aan 

de oostzijde van het dwarspand. Abt Albertus (1205-1216) van de Groningse 

abdij Aduard bouwde van dit type een variant (Aduard I). Van deze kerk was 

het koor niet eenbeukig, zoals bij de meeste Bernardijnse kerken, maar drie-

beukig. Deze variant ontleenden de monniken van Aduard hoogstwaarschijn

lijk aan Deense voorbeelden. Als directe bron van inspiratie komt de cister

ciënzer abdijkerk van Vitsk0l in aanmerking. De driebeukige koorpartij van 

deze kerk beschikte aan alle drie de zijden ook nog eens over een reeks van ka

pellen. Het betrof hier in wezen een combinatie van het Bernardijnse type en 

het in 1193 gereed gekomen koor van Cïteaux, de abdij die aan het hoofd van 

de orde stond. In de lengte telde het koor van Cïteaux echter dubbel zoveel 

traveeën. Nauwe verwantschap aan Vitskol en Aduard I tonen de cisterciënzer-

innenkerk van Valfruberga (Zweden) en de wat jongere kerk van de cister

ciënzer abdij Logumkloster (Denemarken). De koorpartij van dit laatste kloos

ter werkte ook door in de aanleg van de kerk van Aduard's dochterabdij, 

Schola Dei in Ihlow (Oost-Friesland). De bouw van deze laatste kerk begon in 

de jaren dertig van de dertiende eeuw. De koorpartij van deze kerk bestond 

niet als die van Logumkloster uit een koor en transeptarmen van gelijke lengte. 

De zware, monumentale apsis en de lagere bebouwing in de hoeken tussen het 225 

koor en de transeptarmen ontleende deze kerk aan de in het begin van de 

twaalfde eeuw gebouwde cisterciënzerkerk van Lehnin (Brandenburg). Deze 

nauwe onderlinge verwantschappen wijzen op tamelijk intensieve contacten op 

bouwkundig gebied tussen Aduard en de Deense abdijen van de orde. 

De abdijkerk van Klaarkamp, waarvan de bouw na het midden van de der

tiende eeuw begon, kenmerkte zich eveneens door een 'Bernardijnse platte

grond'. In de plattegrond van de Friese abdij vallen echter geen Deense trek

ken te onderscheiden: de ondiepe, rechtgesloten altaarruimte was eenbeukig. 

Als de plattegronden van Aduard I en Klaarkamp al in de omgeving enige 

navolging ondervonden, betrof dit hooguit de rechte koorsluiting. In de ro-

mano-gotiek behoorden deze niet tot de uitzonderingen. De plattegrond als 

geheel wekte vermoedelijk te veel associaties op met het hervormde klooster-

wezen om voor toepassing in dorpskerken in aanmerking te komen. 

Een koninklijk voorbeeld 

De plattegrond van Aduard II behoort tot de grote groep rijk uitgewerkte 

omgangskoren die de cisterciënzers bouwden vanaf de tweede helft van de 

twaalfde eeuw. De zonderlinge trektochten die sommige kerktypen, waaronder 

ook deze, dwars door Europa aflegden getuigen van de nauwe contacten die 

de abten en de bouwkundigen binnen de orde met elkaar onderhielden. 

De kloosterkroniek van Aduard verhaalt hoe de abt vóór 1240 een leken

broeder naar het moederklooster in Clairvaux zond om de maten te nemen 

van de kerk. Deze moest blijkbaar tot voorbeeld strekken voor de nieuwbouw. 

De bouwmeester van Aduard II kwam echter met andere plannen thuis. Kenne

lijk beschikte de lekenbroeder van Aduard over een schetsboek dat vergelijk-
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baar was met dat van zijn tijdgenoot Villard de Honnecourt. Hierin stonden 

ongetwijfeld de plattegronden van de kerken van de cisterciënzer abdijen Roy-

aumont en Heisterbach opgetekend. Aan het hoog gotische Royaumont ont

leende Aduard II (1240-1263) de opzet van het koor. De kerk van deze konink

lijke abdij werd gewijd in 1235. Deze was op haar beurt geïnspireerd op de in 

1227 gewijde cisterciënzer abdijkerk van Longpont. Het koortype van Long-

pont/Royaumont vond binnen de orde ook navolging in het Duitse Marien

statt (gewijd 1243), Valmagne (tweede helft dertiende eeuw) en Altenberg (wij

ding 1287). De laat romaanse kerk van de cisterciënzer abdij Heisterbach, die 

haar wijding ontving in 1227, inspireerde de bouwmeester van Aduard tot de 

bouw van de halfronde muur tussen de altaarruimte en de kooromgang en tot 

het optrekken van een tweede (pseudo)transept. Ook het dochterklooster van 

Aduard, Schola Dei in Ihlow (Oost-Friesland), beschikte over een tweede tran

sept. In Ihlow kwam het schip van de kerk eerst na de voltooiing van Aduard II 

tot stand. Van alle hier genoemde typologische ontleningen, vond een groot 

deel plaats buiten de lijnen van de filiatie om. Deze wären wel bepalend voor 

de bestuurlijke structuur van de orde, maar kennelijk kenden de bouwkun

digen daarbuiten een eigen netwerk. 

Noch de rijk uitgewerkte kooraanleg, noch het tweede transept maakten 

Aduard II herkenbaar als cisterciënzer abdijkerk. De opzet speelde ook niet in 

op het streven van de orde al het overtollige te mijden. Eerder lijken de Gro

ningse monniken uit te zijn geweest op een glorieus vertoon dat overeenstem

de met de macht en welvaart die de orde en in het bijzonder ook Aduard in 

deze periode bereikten. 

1.3. De vrouwenkloosters 

Onder de vrouwenkloosters vonden in Duitsland en Frankrijk gedurende de 

twaalfde en de dertiende eeuw een duidelijk waarneembare ontwikkeling plaats 

naar steeds eenvoudiger kerktypen. In de dertiende eeuw kreeg de eenbeukige 

zaalkerk meer en meer de overhand. Vrijwel alle vrouwenkloosters uit de der

tiende eeuw in het noorden van de Nederlanden behoorden tot dit type. Met 

de monastieke hervormingsbewegingen heeft de opkomst van dit type niets 

van doen. Ook vrouwelijke communiteiten die aan een van de traditionele 

regels gehoorzaamden bouwden eenbeukige kerken. In Duitsland kwamen een

beukige kerken onder de benedictinessen en traditionele augustinessen min

stens zo vaak voor als bij de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen. 

Tegenover de eenbeukige cisterciënzer nonnenkerken van Loosduinen (Zuid-

Holland), Midwolda (Groningen), Mariëndaal (Zuilen in Utrecht), Ter Hunne-

pe (bij Deventer) en de premonstratenzer vrouwenkerken te Breda en Utrecht 

staat de zaalkerk van de benedictinessen in Ten Boer (Groningen). Weinig 

principieel stond de orde van de cisterciënzers vrouwelijke communiteiten 

soms toe zeer rijk uitgevoerde kerken te bouwen met een veelheid aan torens. 

De Munsterkerk in Roermond behoort tot deze categorie, maar ook de een

voudige kerken van Loosduinen en Mariëndaal beschikten over stenen torens. 

Bepalend voor de steeds verdere vereenvoudiging van de vrouwenkerken lijkt 

de toenemende ondergeschiktheid van vrouwelijke communiteiten aan een va

der-abt van een naburig mannenklooster te zijn geweest. Vermoedelijk hebben 

de kloosterorden de verspreiding van eenbeukige vrouwenkerken in onze stre

ken wel bevorderd. Tot aan het einde van de Middeleeuwen bleef het voor 

vrouwenkloosters de norm. 



2. TECHNIEK EN BOUWTRANT 

Het nastreven van een eenheid in de stijl van bouwen was in de Middeleeuwen 

een onmogelijke opgave. In streken waar de orden voor het eerst abdijen stichtten 

troffen zij sterk uiteenlopende bouwmaterialen en ambachtelijke tradities aan. 

Een jonge stichting kon niet anders dan gebruik maken van de plaatselijke ex

pertise om met de gegeven materialen aan de slag te gaan. In de twaalfde eeuw 

ging van de premonstratenzers en de cisterciënzers op de dorpskerken in de 

wijde omgeving op het stilistische vlak nauwelijks enige invloed uit. Vermoe

delijk maakten de abdijen in die periode voor de bouw van hun kerken en 

kloosters gebruik van de bestaande voorzieningen of lieten zij deze over aan 

het plaatselijke bouwwezen. Net als de parochiekerken uit deze periode waren 

hun kerken van tufsteen en pasten zij het Rijnlandse/Lombardische decoratie

schema toe. Hun specifieke levensstijl konden de orden slechts tot uitdrukking 

brengen door een uiterste soberheid te betrachten in de uitvoering. Hierop 

waren de cisterciënzers over het algemeen veel meer beducht dan de premon

stratenzers. 

Een en ander betekent niet dat de kloosterorden nooit belangrijke bijdra

gen leverden aan de stilistische ontwikkelingen in een bepaald gebied. De 

cisterciënzers trachtten altijd zichzelf in alles te voorzien. Dit opdat zij zich in 

principe zoveel mogelijk uit de wereld terug wilden trekken. Daarbij paste 

geen afhankelijkheid van anderen. Los van de hiërarchische organisatie moeten 

binnen de orde op allerlei praktische gebieden kennisnetwerken hebben be

staan die nieuwe abdijen bijstonden bij het opzetten van hun bedrijven, ook 

op het bouwkundige vlak. Alleen op deze manier is te verklaren waarom alle 

kloosters van de cisterciënzers een vrijwel identieke opzet vertonen. Bij de ?27 

orde sloten zich ook bouwmeesters aan en gezien de vele kerken en kloosters 

die de cisterciënzers gedurende de twaalfde en dertiende eeuw bouwden, kwam 

hun kennis uitstekend van pas. Het ligt voor de hand dat deze bouwmeesters 

op enigerlei wijze contacten met elkaar onderhielden en specifieke kennis aan 

elkaar overdroegen. Zo speelden de cisterciënzers in het noorden van Europa 

vermoedelijk een belangrijke rol bij de verspreiding van de baksteen en leverden 

zij belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de bijbehorende bouwtrant. 

In Friesland en Groningen vingen zij omstreeks 1200 aan met de productie 

van baksteen. 

Doordat de bouw van vrouwenkloosters meestal door de stichter of door 

de abt van het boven de vrouwen geplaatste mannenklooster ter hand geno

men werd, bezaten de vrouwenkloosters geen eigen bouwloodsen. Zo verraadt 

de bouwtrant van de cisterciënzer nonnenkerk Loosduinen duidelijk de in

breng van de vader-abt van het West-Vlaamse Ter Doest. De oudste delen van 

de kerk van Loosduinen, die uit het tweede kwart van de dertiende eeuw stam

men, zijn namelijk een nauwkeurige kopie van de kloostergebouwen van Ter 

Duinen, die grotendeels waren voltooid. Vermoedelijk liet de vader-abt van 

Ter Doest voor de bouw ervan een ploeg werklieden uit Ter Duinen over

komen. 

Abt Albertus (1205-1216) van het cisterciënzer klooster Aduard bouwde 

voor zover bekend de oudste kerk van baksteen in het huidige Nederland. 

Waarschijnlijk ontleende hij de grootschalige productie en de toepassing van 

baksteen aan Deense zusterabdijen. In Denemarken vond de baksteen al vanaf 

het midden van de twaalfde eeuw toepassing en de cisterciënzers zagen van dit 

kunstmatige bouwmaterialen al gauw de voordelen in. Op contacten van Adu-
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ard met Deense kloosters wijst de plattegrond van Aduard I, die zoals reeds 

werd opgemerkt, teruggaat op Vitskol of een aanverwante kerk. Het gebruik 

van baksteen paste goed in het streven van de cisterciënzers om zich zo onaf

hankelijk mogelijk van de omgeving op te stellen. Zij hoefden op de markten 

in Deventer of Utrecht geen tufsteen meer in te slaan en konden voortaan 

bouwmateriaal produceren uit grondstoffen die zij op hun eigen bezit konden 

delven. 

Ook de premonstratenzers kenden al vroeg baksteen. Vanaf het midden 

van de twaalfde eeuw trokken de premonstratenzers in het aartsbisdom Maag

denburg er hun kerken uit op. Hun kennis daarover verspreidde zich echter 

niet buiten het stroomgebied van de Elbe. Hierbij speelde mee dat de orde 

van de premonstratenzers veel minder samenhang vertoonde dan die van de 

cisterciënzers. In het bijzonder de kloosters in het aartsbisdom Maagdenburg 

vormden een aparte, vrijwel geheel op zichzelf staande loot aan de stam. In de 

huidige provincies Groningen en Friesland gingen de volgelingen van Nor-

bert pas in de jaren dertig van de dertiende eeuw over tot de productie van 

baksteen. Abt Sibrandus (1230-1238) voltooide in deze jaren de bestaande twaalf-

de-eeuwse kloosterkerk in baksteen. In 1235 nam de abdij Bloemhof de pro

ductie van baksteen ter hand om een voorraad aan te leggen voor de bouw 

van een nieuwe kerk, die drie jaar later begon. Vermoedelijk ontleenden de 

premonstratenzers hun kennis over het vervaardigen en toepassen van baksteen 

direct of indirect aan de cisterciënzers uit de omgeving. Volgens de huidige 

dateringen verrezen de oudste bakstenen dorpskerken al aan het begin van de 

dertiende eeuw. Dat betekent dat de premonstratenzers op het gebied van de 

baksteen geen voortrekkersrol vervulden. 

3.1. Romano-gotiek 

De invoering van de baksteen luidde in Friesland en Groningen een omwente

ling in de kerkbouw in. Met de baksteen introduceerden en ontwikkelden de 

cisterciënzers in onze streken een nieuwe bouwtrant, de romano-gotiek. De 

achtereenvolgende bouwploegen van Aduard (I en II) gaven de toon aan. 

Varianten van de romano-gotiek komen voor in het hele Noord-Europese 

baksteenlandschap. Uitgangspunt van deze bouwtrant vormden de romaanse 

constructies ter plaatse. Zware, ongelede muren zonder steunberen dragen koe

pelvormige kruisribgewelven. Deze ontwikkelden zich uit het romaanse kruis

gewelf. Bij de romaanse gewelven reiken de halve cirkels die de twee elkaar 

kruisende ribben beschrijven vanwege hun grotere doorsnede veel hoger dan 

de eveneens halfronde muraal- en de gordelbogen. Hierdoor ontstaat vanzelf 

een enigszins koepelachtige vorm. In de romano-gotiek leggen de bouwmeesters 

er zich op toe de koepelvorm te benadrukken. De sterk gebogen vorm, de be

trekkelijk lichte baksteen en de dunne geweifschalen maakten het mogelijk de 

gewelven te metselen zonder hulp van zware ondersteuningsconstructies en for

melen. Ribben bleven soms achterwege of zijn slechts van decoratieve bete

kenis. Net als de romaanse gewelven in Duitsland hebben veel romano-gotische 

gewelven nog een vierkant grondvlak. De spitsboog stond de bouwmeesters 

toe de koepelvormige kruisgewelven in de lengterichting van de kerk enigszins 

in te drukken. Verhoudingsgewijs bereikten de gewelven echter nooit de breed

te van de Noord-Franse gotiek uit die periode. De gewelfvakken zijn altijd 

fors langer. De gevels van de vroegste romano-gotische kerken vertonen het 

Lombardische/Rijnlandse decoratieschema, maar in latere kerken werden daar-



aan steeds meer gotische elementen toegevoegd. Met hun wijdvertakte con

tacten speelden de cisterciënzer bij het geleidelijk aan gotischer worden van de 

romano-gotiek een belangrijke rol. 

De onder het bewind van abt Albertus gebouwde kerk (Aduard I) verte

genwoordigde een vroege fase van de romano-gotiek die nog sterk bepaald 

werd door de lokale bouwtradities. Vermoedelijk omvatte het decoratieschema 

van de gevels net als de vroegste bakstenen parochiekerken in Groningen vrij

wel uitsluitend romaanse elementen. Mogelijk beschikte de abdijkerk aan de 

binnenzijde over platte wandpijlers die correspondeerden met de vierkante pij

lers onder de scheibogen. De vroege romano-gotische kerkgebouwen in Gro

ningen uit het tweede kwart van de dertiende eeuw zijn vermoedelijk gebouwd 

naar het voorbeeld van Aduard I. 

Al in 1240 maakte Aduard I plaats voor een veel grotere kerk. Mogelijk wil

den de monniken van Aduard niet achterblijven bij hun dochterstichting te 

Ihlow, dat in de jaren dertig begonnen was met de bouw van een monumen

tale kerk van baksteen. Het nieuwe bedehuis van Aduard (Aduard II) straalde 

een bijzondere allure uit. Hierop wijst de bijzondere eer die de bouwmeester 

werd bewezen: hoewel hij slechts lekenbroeder was viel hem de uitzonderlijk 

hoge eer te beurt begraven te worden in het koor van de door hem gebouwde 

kerk. Veel later maakte de kerk nog steeds grote indruk: in 1598 bepaalde de 

overheid dat omwonenden de bouwmaterialen van het klooster mochten del

ven met uitzondering van de kerk, die zij als een 'heerlick monumentum anti-

quitatis' bewaard wilde zien. Het betreft hier het oudste gedocumenteerde 

geval van monumentenzorg. 

Uitgangspunt bij de bouw van Aduard bleef de romaanse bouwtraditie. 

Voor de bouwmeester vormden de omvang van de kerk en de overwelving in 229 

baksteen geen reden om het schip en de transeptarmen van steunberen te voor

zien. De gevels moeten dientengevolge tamelijk gesloten zijn geweest. Het koor 

vormde mogelijk het oudste onderdeel. Dit beschikte net als de iets eerder 

begonnen kerk van het dochterklooster in Ihlow over een dubbele, rechthoe

kige travee met alternering. In de transeptarmen en het schip koos de bouw

meester voor enkele traveeën en zware samengestelde bundelpijlers met een 

identieke doorsnede. De koepelvormige gewelven zijn in de lengterichting nog 

verder samengedrukt dan in Ihlow, maar bereikten niet de brede verhoudin

gen zoals die in de Noord-Franse gotiek gebruikelijk waren. Door de enkele 

traveeën met gelijke dragers oogde Aduard II wel moderner dan de abdijkerk 

in Ihlow en L.0gumkloster, die nog alternering vertoonden. 

Een bijdrage aan het gotische voorkomen van Aduard II leverden ook de 

bundelpijlers, waarvan de doorsnede kon worden ingeschreven in een over-

hoeks vierkant. De schalken aan de binnenzijde van het middenschip zetten 

zich vermoedelijk door tot aan de geboortes van de ribben Dit wijst op een 

krachtige verticale geleding van het interieur. Bundelpijlers waarvan de door

snede kan worden ingeschreven in een overhoeks vierkant komen in romano-

gotiek al vroeg. In Aduard II werden deze voor het eerst niet meer onderbro

ken door lichtere tussensteunen. De verticale draagstructuur contrasteerde met 

de vlakke, horizontaal gelede wanden daartussen. In het omgangskoor met straal

kapellen vormde de hoge koormuur tussen de omgang en de altaarruimte voor 

een horizontaal accent. Ter verzoening van de dramatische contrasten tussen 

verticalen en horizontalen dienden mogelijk rijkelijk toegepaste siervormen in 

baksteen. Hierop wijst bijvoorbeeld de rijke uitvoering van de huidige her

vormde kerk van Aduard, de vroegere ziekenzaal van de lekenbroeders uit het 



begin van de veertiende eeuw. 

De pracht van Aduard II weerklinkt ook in tal van romano-gotische paro

chiekerken uit de tweede helft van de dertiende en de eerste helft van de veer

tiende eeuw, zoals die in Termunten, Noordbroek, Zuidbroek en Zeerijp. De

ze vertonen in navolging van Aduard II een combinatie van romaanse decora

ties in het platte vlak en een gotische structuur. Bij de verspreiding van de 

vormen van Aduard II speelden de bouwvakkers die de abdij ongetwijfeld voor 

de bouw inhuurde, vermoedelijk een belangrijke rol. Al noemt de klooster-

kroniek een inzet van maar liefst tweehonderd lekenbroeders voor de kerk

bouw, helemaal zonder gespecialiseerde werkkrachten van buiten zullen de 

monniken niet gekund hebben. 

De invloed van Aduard II reikte ook buiten de onmiddellijke omgeving. 

Hoogst uitzonderlijk was de langgerekte vorm van de gewelfvakken in de zij

beuken van Aduard II. Deze vorm ontstond doordat de betrekkelijk lange tra

veeën van de middenbeuk niet werden begeleid door twee traveeën in de zij

beuk, zoals in Ihlow, maar slechts door één. Dit leverde met de in de romano-

gotiek gebruikelijke kromming hoogst uitzonderlijke gewelven op. Deze wer

den niet alleen nagevolgd in de parochiekerk van Termunten en de augustijner 

kloosterkerk te Bergum, maar ook direct of indirect in de vanuit Denemarken 

gestichte cisterciënzer abdijkerk Oliva (Polen). 

De creatieve impuls die van de bouwloods van Aduard II uitging op de 

kerkbouw in de wijde omgeving was in belangrijke mate de verdienste van de 

onbekende lekenbroeder. De orde van de cisterciënzers stelde deze bouwmees

ter en zijn zoon in staat zijn horizon te verbreden tot ver buiten het baksteen

landschap. De kerk van Aduard II kreeg daardoor een kosmopolitisch voorko-

230 men. Specifiek voor de orde kan de bouwkunst van Aduard II niet genoemd 

worden. Het betreft uiteindelijk niet meer dan een plaatselijke, uiterst rijke va

riant van de romano-gotiek. De bouwtrant viel ook nauwelijks te rijmen met 

de uitgangspunten van de orde, want voor zover valt na te gaan legde de bouw

meester bij het nastreven van pracht geen enkele vorm van terughoudendheid 

aan de dag. De kerk onderscheidde zich eerder door zijn schittering dan door 

een bewust nagestreefde bescheidenheid. 

Van de premonstratenzers is het niet erg aannemelijk dat zij eveneens gotische 

vormen introduceerden in hun kerken. In de jaren dertig van de dertiende 

eeuw namen de premonstratenzers van Marëngaarde te Hallum meester Everard 

in dienst, een bouwmeester van buiten de orde. Deze was afkomstig uit het op 

bouwkundig gebied tamelijk conservatieve Keulen. In Friesland zal hij zijn 

eerste ervaring met baksteen hebben opgedaan en veel kennis van gotische 

vormen zal hij evenmin hebben gehad. In 1238 begon Everard aan de bouw 

van een nieuwe kerk voor de abdij Bloemhof in Wïttewierum. Zowel voor 

Hallum als Wittewierum bestaan er aanwijzingen dat de kerk was overspannen 

met koepelvormige kruisribgewelven. Tot deze sterk op het Rijnland gerichte 

stroming binnen de baksteenarchitectuur behoort ook de romano-gotische 

Martinikerk in Groningen. 

3.2. Baksteengotiek 

De maatvoering en de constructie van de cisterciënzer abdijkerk van Klaar-

kamp verschilde hemelsbreed van die van Aduard I en II. Klaarkamp onder

scheidde zich van de romano-gotische kerken door de zware steunberen tegen 

het koor en de iets lichtere tegen het schip. De rechthoekige, verhoudingsge-



wijs brede traveeën van het middenschip stonden veel dichter bij de Noord-

Franse gotiek. 

De bouwmeester van Klaarkamp bezat onmiskenbaar een volstrekt andere 

achtergrond dan die van Aduard I en II. Zijn kennis over gotische maatvoe

ring en constructies ontleende hij waarschijnlijk aan West-Vlaamse vakgenoten. 

Die bouwden vanaf 1214 in baksteen. In dat jaar begon de bouw aan een nieuwe 

kerk en een bijbehorend klooster van de abdij Ter Duinen. In 1262, een jaar 

vóór Aduard II, kwam de abdij gereed. Een slank en elegant schoorstelsel met 

luchtbogen hield de kruisribgewelven boven de middenbeuk op hun plaats. 

De maatvoering van de droge en sober uitgevoerde kerk was geheel gotisch. 

Afgaande op de bouwtijd van de oudste nog resterende gotische kerken in 

Friesland, begon de bouw van Klaarkamp in het laatste kwart van de dertiende 

eeuw. Klaarkamp zal ouder zijn geweest dan de vroeg gotische kerken van de 

predikheren in Leeuwarden en de minderbroeders in Bolsward, die beide uit 

het einde van de dertiende eeuw dateren. De plattegronden van deze kerken 

vertonen in tegenstelling tot Klaarkamp nog een romano-gotische maatvoe

ring. Opgravingen hebben aangetoond dat in Leeuwarden aanvankelijk zelfs 

een geheel romano-gotische kerk had moeten verrijzen met samengestelde bun

delpijlers naar het voorbeeld van Aduard II. Het voorbeeld van Klaarkamp 

moet aanleiding zijn geweest tot een plotselinge wijzigingen van de plannen. 

Vermoedelijk namen de predikheren ook de droge uitvoering over van Klaar

kamp. De predikherenkerk in Leeuwarden is, zoals in de romano-gotiek ge

bruikelijk, geheel opgetrokken in Noors verband. De Broerekerk in Bolsward 

vertoont in deze een overgang: de oostelijke delen kenmerken zich door een 

Noors verband, de muren in het westelijke gedeelte behoren tot de vroegste in 

Friesland met een Vlaams verband. Dit wijst er op dat de invoering van de go- £31 

tische bouwwijze werd begeleid door Vlaamse bouwkundigen. Ook elders in 

het baksteenlandschap van Noord-Europa verrezen in het laatste kwart van de 

dertiende eeuw de eerste gotische kerken van baksteen. 

De sobere baksteengotiek stemde veel meer dan de uitbundige romano-go

tiek overeen met de doelstellingen van de hervormde kloosterorden. Vandaar 

dat de bedelorden deze stijl aan het einde van de twaalfde eeuw meteen om

armden. Daarmee zagen zij af van de romano-gotiek en de vele mogelijkheden 

die de baksteen bood tot het aanbrengen van decoraties en sierpatronen. Mede 

door toedoen van de bedelorden heeft de betrekkelijk strenge baksteengotiek 

de romano-gotiek geheel vervangen. 





SUMMARY 
Since long the new religious orders of the twelfth century, the Cistercians and 

the Premonstratensians, are supposed to have greatly influences early brick ar

chitecture in the northern territories of the Netherlands. This supposition is 

examined in this dissertation. The main sources for this inquiry are the ar

chaeological excavation of the Cistercian abbeys Klaarkamp and Aduard that 

took place in the early forties of the twentieth century under the direction of 

A.E. van Giffen. 

The Premonstratensian architecture 

In the twelfth century fabric houses of the religious orders had no recogniz

able influence on the architecture in Friesland and Groningen. Probably the 

abbeys of the new orders built their major buildings in tuff from the Eifel, as 

did the surrounding parishes. With that they presumably accepted the decora

tive schemes of the Rhineland, which in these regions went always together 

with tuff. 

The late twelfth century Premonstratensian abbey churches of Mariëngaarde 

at Hallum and Bonifatius and Paulus at Dokkum were both build in tuff. 

Both churches possessed a small sanctuary at the east end and two supplemen

tary sanctuaries on both sides of a crossing. The thirteenth century abbey 

churches of Bloemhof at Wittewierum (build in 1238-1257) and of Mariëndal 

at Lidlum (1242-1287; choir finished in 1268; vaults added between 1296 and 

1309), both build in brick, had a similar choir. The naves of these thir- 233 

teenth century churches consisted of three aisles, whereas that of the twelfth 

century churches possessed only one. Apparently large-scale churches didn't ap

pear in Friesland before the introduction of brick around 1200. 

In German countries the Premonstratensians applied the very old and re

spectable plan with lateral sanctuaries very often as well. This scheme wasn't 

however typical of the Premonstratensian. Chapters, parishes and Augustinian 

canons with a less severe style of living than the followers of Norbert applied 

the same type. With this traditional type the Premonstratensians didn't distin

guish themselves as representatives of a monastic reform movement, but rather 

demonstrated to be embedded in the main stream of the established church. 

Accordingly the order of the Premonstratansians didn't forbid the building 

of stone church towers, as the more severe Cistercians did from the begin

ning. The four churches just mentioned had all one or more sturdy towers at 

their disposal. At Wittewierum the canons even planned four towers: a big 

one over the crossing, two on both sides of the choir and a bell tower on the 

west end of the church. As a result of constructive and financial problems on

ly the tower over the crossing was carried out. 

It's not beyond all doubt that the Premonstratensians introduced the lat

eral sanctuaries in Friesland. In this matter archeological data are very uncer

tain. The excavated parish church of Saint Vitus at Leeuwarden for instance 

may be older than the abbey churches at Hallum and Dokkum. Some scholars 

even suppose that the abbey church in Dokkum existed even before the Pre

monstratensians settled there. This assumption isn't supported by any indica

tions whatsoever, but evidence for the contrary can't be given either. 

From the end of the twelth century the lateral sanctuaries of the Premon-



stratensian abbey churches at Dokkum and Hallum were imitated by a lot of 

parishes in the surrounding countryside. All of these villages seemed to have 

entertained one or another relationship with the Premonstratensians at Hallum 

or at Dokkum. The Premonstratensians used to demonstrate an active involve

ment in local religious affairs and didn't turn aside from their neighbour

hood as did the Cistercians. Possibly the canons of Prémontré were even ac

tively involved by the building of these small parish churches. Another reason 

for the popularity of the lateral sanctuaries may have been the location of the 

Dokkum abbey church just beside a very important place of pilgrimage: the 

little church which commemorated the assassination of Saint Boniface, the 

'apostle' of Friesland and Germany. 

The Romano-Gothic style of the Cistercians 

The first documented church in brick was that of the Cistercian abbey of 

Aduard. This edifice (hereafter Aduard I) was build by abbot Albertus (1205-

1216). The monks learned the production and employment of brick probably 

from Danish abbeys. The plan of Aduard I gives an indication for this. Dif

ferent from most Bernardine plans the shallow sanctuary of this church pos

sessed three aisles instead of one. This variant of the Bernardine plan was quite 

common in Denmark. As example for Aduard I served possibly the brick 

church of the Cistercian abbey in Vitskol. Later this scheme was also adopted 

by the Cistercian nuns of Varfruberga in Sweden and by the Cistercians of 

the Danish abbey L0gumkloster 

The building of Aduard I represented a new style, the Romano-Gothic, 

which stood close to the earlier Romanesque. The way of treating the walls 

234 showed probably no differences worth mentioning with the in Friesland cur

rent Romanesque style of the Rhineland. The Romano-Gothic churches in de 

neighbourhood of Aduard, the early ones included, are moreover characterize 

by domelike cross ribvaultings. These vaults must have been inspired by 

Aduard I. As a consequence of the lack of firm buttresses the walls of these par

ish churches contains only small windows, as doubtless was also the case in 

Aduard I. The domelike cross ribvault may be seen as an adaptation of the lo

cal Romanesque vaults on building in brick. By making the bends of the vaults 

more pronounced the comparative light bricks of the panels could for the 

most part be laid without large-scale centrings and heavy scaffolding. 

In the thirties of the thirteenth century the completion of the abbey church 

of Mariëngaarde at Hallum recommenced in brick. In 1238, two years before 

Aduard II, the building of the brick abbey church of Bloemhof was launched. 

Both buildings probably possessed domelike cross ribvaults. As master builder 

of both church acted Everard from Cologne, which was at that time in matters 

of architecture pretty conservative. In Friesland Everard worked probably for 

the first time in his career with brick. Used to tuff his architectonic idiom 

must have leaned heavily on the Romanesque style of the Rhineland. Details of 

the abbey churches he built aren't known. The exterior of the Martinikerk at 

Groningen, which had in common with the Premonstratensian abbey chur

ches the lateral sanctuaries, reflected the same Romanesque tendency as these 

churches probably did. 

With the building of Aduard II (1240-1263) the Romano-Gothic style en

tered a new, richer phase. This new style is probably the merit of a lay brother 

of Aduard, who worked as a master builder. In preparation of the building of 

a new abbey church abbot Wigbold sent him and his son to the abbey of Clair-



vaux. The architect however concentrated his attention on entirely different 

examples. The choir with the ambulatory and the seven radial chapels of Adu-

ard II were based on the Cistercian abbey church of Royaumont, which was 

built in 1228-1235 in commission of the young king Louis IX of France. The 

abbey church of Royaumont was a quit faithful copy of the Cistercian abbey 

church of Longpont. Louis IX and his mother Blanche of Castile both assisted 

at the solemn consecration of this church in 1227. The master builder of Adu-

ard derived the semicircular wall between the sanctuary and the ambulatory 

from the early thirteenth Cistercian abbey of Heisterbach. From the same 

church the lay brother derived without doubt also the second (reduced) tran

sept. The choir of Royaumont was an early example of the high Gothic. The 

architecture of Heisterbach on the other hand represents the late Romanesque 

of the Rhineland. 

The choice of these divergent examples characterize the later developments 

of the Romano-Gothic style, which combined Romanesque and Gothic ele

ments. The constructions of this school of brick architecture are mainly Ro

manesque. The vaults are supported by heavy walls without any buttresses. The 

buttresses against the radial chapels of Aduard II made up an exception. The 

far more important buttresses between the radial chapels to support the vaults 

of the sanctuary and the ambulatory were entirely omitted. Because external 

supports were lacking the heavy walls of the transept and the nave must have 

been rather closed 

In the bay of the choir the master builder of Aduard repeated the alternat

ing system of the abbey church of Schola Dei at Ihlow, a daughter foundation 

of Aduard. The building of this church began in the thirties of the thirteenth 

century. The double bays in Ihlow weren't square anymore as in Romanesque 235 

churches and as in the contemporary church of the Cistercian abbey of L0-

gumkloster. In the transept and the nave of Aduard II the lay brother turned 

from double bays to single ones. Instead of alternately heavy and lighter sup

ports he planned arcades with identical compound piers as in contemporary 

Gothic architecture. The proportions of Aduard II however weren't Gothic at 

all, because they were comparatively much longer. This to give room for the 

domelike cross vaults, which were in Groningen common. 

The interior of Aduard II must have shown of a strange mixture of Gothic 

structure and Romanesque decorations, which still can be seen in existing 

Romano-Gothic parish churches. The compound piers in the nave and along 

the walls of the aisles formed a vertical, utterly Gothic structure. The walls be

tween answered to the current Romanesque scheme, which was marked by a 

horizontal arrangement with circular arched mouldings. The wall between the 

sanctuary and the ambulatory made up part of this scheme. The very decora

tive treatment of the masonry eased this sharp contrast between horizontals 

and verticals. 

The prohibition of the order to apply wall paintings made the vast, white

washed surfaces for the Cistercians very awkward to deal with. Bare, but deco

rative applied brick, more often then not painted, offered them a way out. It 

is therefore very likely that it was Aduard II that initiated in Groningen the 

transition from whitewashed walls with paintings to decorative brick patterns. 

On the whole the style of Aduard II didn't befit the principles on simplicity 

of the order. For that the handling of the masonry was too decorative. 

The lay brother of Aduard who acted as master builder maintained connec

tions with Danish architects as did his predecessor who built Aduard I. Upon 



this points the typological resemblance between Logumkloster and Schola Dei 

on the one hand and the stylistic and geometrical resemblance between Schola 

Dei and Aduard II on the other. The plan of Scola Dei at Ihlow derived from 

Logumkloster, but the compound piers and the proportions of the bays 

stood closer to Aduard II. The exchange between Aduard and Danish lodges 

took place in both directions. The geometrical scheme of Aduard II was adap

ted as far away as Oliva (Poland), a Cistercian abbey of Danish origin. 

In the abbey church Aduard II the traditional Romanesque and the con

temporary high Gothic were both forged to a new unity and radically adapted 

to the technical and decorative possibilities of brick. After the middle of the 

thirteenth century the developments of the Romano-Gothic brick architecture 

in Groningen was entirely governed by the example of Aduard II. Till the 

middle of the fourteenth century all the new parish churches here showed the 

same combination of an inner Gothic structure with compound piers along 

the walls and a flat decorative treatment of the walls with circular arched moul

dings. 

The Gothic brick architecture 

The Romano-Gothic brick architecture contained a lot of Gothic elements, 

but was in matters of construction and geometry essentially Romanesque. The 

early brick architecture in Flanders on the other hand showed from the begin

ning high Gothic proportions and an effective system of heavy buttresses. The 

earliest known Gothic church with flying buttresses entirely erected in brick 

was that of the Cistercian abbey of Ter Duinen (1214-1262) in Belgium. The 

church and the cloister contained still some Romanesque elements, for instance 

2 3 ^ the closed and heavy crossing tower and the round arches twin windows on 

the storey of the cloister, but these lacked the decorative qualities of the Ro

mano-Gothic in the north. The architect of Ter Duinen abbey completely 

thought in terms of structures and construction. The lodges in the north of 

France determined his outlook. 

In the neighbourhood the lodge of Ter Duinen and Ter Doest had as much 

influence on the local architecture as the consecutive lodges of Aduard had in 

Groningen. The Gothic architecture in brick of the Cistercians spread in the 

lowlands of Flanders and even reached the county of Holland. In the second 

quarter of the thirteenth century a Flemish lodge built for the Cistercian nuns 

of Loosduinen near The Hague the still existing church. The design of this 

brick structure was based on the convent buildings of Ter Duinen. The Fle

mish lodge was probably asked for by the abbot of Ter Doest (a daughter 

foundation of Ter Duinen), who acted as supervisor of the nuns. 

Further north, in Friesland, the first Gothic churches in brick which are 

more or less datable are the Dominican church at Leeuwarden of around 1300 

and that of the perhaps slightly older church of the Franciscans at Bolsward. 

Both churches with exception of the façade at Bolsward, distinguish them

selves by a very dry and simple design. The geometry of the plan however cor

responds with that of Aduard II and not with contemporary Gothic churches. 

Archaeological excavations have established that at Leeuwarden at first a Roma

no-Gothic church with compounded piers as in Aduard II was foreseen. The 

plans were changed after the foundations of the pillars were laid. The source 

of inspiration for this alteration of plans must have been the Cistarcian abbey 

church of Klaarkamp, which possessed heavy buttresses on all detached fronts 

and - in contrast to the churches of the friars in Leeuwarden and Bolsward - a 



plan with fully Gothic proportions. The building of Klaarkamp was probably 

started after the middle of the thirteenth century and marked the beginning 

of the Gothic or Flemish influence in the north. The western parts of the 

Franciscan church at Bolsward for instance shows a rather clumsy executed 

Flemish bond instead of the monk bond, which was until then usual in Fries-

land and Groningen as well as in Denmark. In the same period elsewhere in 

the northern brick landscape along the coast of the Baltic Sea rose for the first 

time Gothic churches as well. Earlier assumptions that the abbey church of 

Klaarkamp dated from about 1165, the years in which this abbey was founded, 

are therefore untenable. 

Perhaps the monks of Klaarkamp considered the lush and decorative style 

of Aduard II not appropriate anymore for an abbey which aimed for poverty 

and simplicity. In this respect the monks ran in the second half of the century 

indeed the risk of being compered unfavourably with the Franciscan and Do

minican friars, who built very simple. The friars embraced this modern, but 

somewhat dry Gothic almost immediately after it was introduced by the Cis

tercians. 

The nunneries 

In the twelfth and the thirteenth century the number of convents for women 

increased very rapidly. In general the new convents for women became more 

and more subordinated to the abbot of a monastery. This subordination re

flected itself in the architecture of the churches. All the known and still exist

ing churches of female religious communities of the thirteenth century in the 

Northern parts of the Netherlands consisted of one bay. In these respect the 

churches of the Cistercian nuns didn't differ from these of the other religious 2 3 7 

orders. In the late Middle Ages these simple halls became among female com

munities the rule. 

As in the German countries the nuns in the low countries often had their 

stalls on a gallery in the western end of the church, far from and high above 

the high altar. 

In many cases the churches of the religious women were build by the ab

bot who acted as supervisor of the nuns. The abbot often brought his own 

lodge into action. The church of the Cistercian nuns at Loosduinen for in

stance, was, as has already been remarked, unmistakable build by a lodge from 

the abbey of Ter Duinen or Ter Doest. Therefore the nunneries developed no 

architecture of there own. 
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Elmenhorst 

parochiekerk 108 

Emmerlev kirke 

parochiekerk 108 

Emo en Menko (kroniekschrijvers) 28 

Emo van Huizinge (abt Bloemhof) 28, 39-40 

Emo van Romerswerf (stichter Bloemhof) 39 

Engerhafe (Oost-Friesland) 

parochiekerk 108 

Ento (abt van Mariëngaarde) 29 

Esrum 

cisterciënzer abdij 63, 64 

Essen 

damesstift 23 

Étival 

premonstratenzer abdijkerk 26 

Eustache (bouwmeester van Ter Duinen) 116 

Everard (bouwmeester) 30, 40, 54, 93 

Exordium cisterciensis cenobii 60 

Exordium Parva 60 

Eylardus (abt van Aduard) 101 

Eylwardes (abt van Aduard) 71 

F 
Feldswirth 

Oldeklooster (benedictijnen) 40, 197 

Feldwerd (benedictijnen) 40, 197 

Ferreira (Spanje) 

cisterciënzerinnen 207 

Ferwerd 

Foswerd of Bethanië (benedictijnen) 218 

Flines 

cisterciënzerinnen 173 

Floreffe 

premonstratenzer kerk 26 

Floris (priester Loosduinen) 124 

Floris de Zwarte 167 

Floris IV (graaf van Holland) 124, 170 

Floris V (graaf van Holland) 13, 16, 65, 125 

Fontaine Guérard (Eure) 

cisterciënzerinnen 206 

Fontenay 

cisterciënzer abdij 73-74 

Fossanova 

cisterciënzer abdij 102 

Fountains Abbay 102 

Franciscus 142 

Freckenhorst 

vrouwenstift) 221 

Fredericus (abt van Aduard) 99, 101 

Frederik van Hallum (stichter Mariëngaarde) 

28, 37 

Fröndenberg (Westfalen) 

cisterciënzerinnen 205, 209 

Fulco (abt van Ter Duinen) 115 

Fulda 

abdijkerk 11 

fundering 41 

funderingspalen 41 

Fürstenberg 

benedictinessen 186 

G 
Garmerwolde 

parochiekerk 198 

gastenhuis 70 

Gaukirche (Paderborn) 

cisterciënzerinnen 218 

gebonden stelsel 68 

Gent 

Bijloke (cisterciënzerinnen) 151 

Genum 

parochiekerk 37-38 

Geoffroy (neef van Bernard van Clairvaux) 73 

Gerard V (graaf van Gelre) 168-169 

Gerkesklooster 

cisterciënzer klooster 111 

Germerode (Westfalen) 

premonstratenzerinnen 203 

Gerresheim (Düsseldorf) 

vrouwenstift 220 

gevangenis 48 

Giffen, EA. van 70 

Gigean 

cisterciënzerinnen 207 

Godebald (bisschop van Utrecht) 15 

Godefridus (abt van Aduard) 99 

Godfried Andla (abt van Lidlum) 45, 47 

Godlinze 

parochiekerk 99 

Gotteszell (Niederbayern) 

cisterciënzerinnen 204 

Goujon (bij Auch) 

cisterciënzerinnen 206 

grachten 48 

grafelijke villa 124 

Grafenthal 

cisterciënzer abdij 169-170 

grafkelder 169, 177, 185, 196 

Grevesmühlen 

parochiekerk 108 

Groningen 

artilleriehuis 197 

DerAakerk 50 

Martinikerk 43, 49, 90-93 

Güldenstern 

cisterciënzerinnen 205, 222 

Gwijde (graaf van Vlaanderen) 152, 158 

H 
Hallum 

Mariëngaarde (premonstratenzer abdij) 27-

32, 52-53 
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parochiekerk 37 

Hathebrand 196-197 

Hauteseille (Meurthe et Moselle) 

cisterciënzerinnen 206 

Havelberg 

bisdom 26, 63 

domkerk 63 

Heeslingen (Niedersachsen) 

benedictinessen 206 

Heggbach 

cisterciënzerinnen 208, 211 

Heiligengrabe 

cisterciënzerinnen 208 

Heiligenthal (Unterfranken) 

cisterciënzerinnen 209 

Heiningen 

augustinessen 219 

Heisterbach 

cisterciënzer abdij 86-88, 90, 199 

Hendrik (bouwmeester) 40 

Hendrik II (hertog van Brabant) 170 

Hendrik V (heer van Breda) 194 

Henricus I (abt van Aduard) 100 

Henricus II (abt van Aduard) 101 

Herardus (stichter & prior Bloemkamp) 134 

Herdecke (Westfalen) 

Marienkloster 203 

Herman Jozef (prior Mariëngaarde) 29 

Herrevad (Skàne) 

cisterciënzer abdij 62 

Hertogendaal 

cisterciënzerinnen 170 

Hijum 

parochiekerk 37-38 

Himmelpforte (Unterfranken) 

cisterciënzerinnen 211 

Himmelpforten (Nordrhein-Westfalen) 

cisterciënzerinnen 208 

Himmerod 

cisterciënzer abdij 90 

Holman (abt van Ter Duinen) 115 

houten kapel 28 

houten kloosterkerken 197 

Hoven 

cisterciënzerinnen 175 

Hoyto (abt van Lidlum) 44 

Hude 

cisterciënzer abdij 64, 133 

Huizinge 

parochiekerk 78-79, 137 

Hulinde (priores van Sint Servaas (Utrecht)) 

175 

I 
Ichtegem 

parochiekerk 119 

Ichtershausen (Thüringen) 

cisterciënzerinnen 203 

Ids Hermana (abt van Lidlum) 44 

Mow 

cisterciënzer abdij 80-82, 87-90, 197-198 

Ilbenstadt 

premonstratenzer abdij 27 

Intetus (abt van Mariëngaarde) 29 

Izenberge 

Sint-Meldrethis 17 

J 
Jan (kanunnik Sint-Janskapittel, Utrecht) 175 

Jan II Smedekin van Brugge (abt Ter Doest) 114 

Jan II van Polanen (heer van Breda) 195 

Jan van Scorel 104 

Janum 

parochiekerk 78 

Jean Maes (abt van Ter Duinen) 116 

Jelmar (kanunnik uit Hallum) 44 

Jerichow 

premonstratenzer abdij 27, 63, 68 

Johanna van Constantinobel 173 

Johannes (abt Mariëngaarde) 29 

Johannes Schuilenburgh (houtsnijder) 31 

Johannes van Duiveland (abt van Lidlum) 46 

Johannes van Zutphen (orgelbouwer) 32 

Joie, La (Morbihan) 

cisterciënzerinnen 206 

Josselin van Soissons 84 

Jukwerd 

premonstratenzerinnen 40 

K 
Kalkhorst 

parochiekerk 108 

kapiteel 180, 199 

kapittelzaal 47, 99, 140, 173, 185, 190, 195 

Karden 

Sint-Kastor 154 

Karel van Gelre 189 

Kavelstorf 

parochiekerk 108 

kelder 18, 47-49, 52, 173, 190-191, 195 

Kempo (abt van Lidlum) 47 

Kessin 

parochiekerk 108 

kettingverband 63, 108, 121, 145-146, 148, 

151, 157 

keuken 47, 173 

Keulen 

Sankt Andreas 171 

Sankt Cäcilien 222 

Sankt Mauritius 210 

Sankt Pantaleon 35 

Sankt Ursula 210, 220 

Klaarkamp 

cisterciënzer abdij 31, 39, 61, 65-67, 130-141 



kleermakerij 101 

Kloosterburen 33 

kloosterhof 48, 99-100, 119, 139, 155, 172, 

178, 180, 185, 188, 189-191, 212, 217 

kloostermuur 48, 196 

Kloosterzande 

cisterciënzer uithof 114, 121-123 

Klosterneuburg 

paleiskapel 222 

Klütz 

parochiekerk 108 

Knechtsteden 

premonstratenzer abdij 27 

koepelachtige kruisribgewelven 30, 39, 52, 

68, 80, 89, 107 

Kolbatz 

cisterciënzer abdij 64 

Kollum 

parochiekerk 137-138 

koperen wasbekken 100 

Krautheimer, R. 11 

Krewerd 

benedictijner abdij 197 

Kruiningen 

kerktoren 129 

kruisgang 47-48, 99, 119, 139, 155, 172, 180, 

185, 188-189, 195 

kruisingstoren 16-17, 30-31, 42, 119, 161 

Lambertus van Kemmel (abt Ter Duinen) 119 

Lampernisse 

parochiekerk 120 

Langendorf (of Greislau) 

cisterciënzerinnen 207, 211 

Laon 

Saint Martin 25-26 

Laufen 

Sankt Martin 35 

Laurentius (convers Witewierum & schilder) 45 

Le Bouchet (Drôme) 

cisterciënzerinnen 204 

Le Tart (bij Dijon) 

cisterciënzerinnen 166 

Leeuwarden 

predikherenklooster 132, 143-145 

Sint Vitus 36 

Leeuwenhorst 

cisterciënzerinnen 182 

Lehnin 

cisterciënzer abdij 68, 81 

Leitzkau 

premonstratenzer abdij 27 

Leo Sybrandus 27 

Leopold rV (markgraaf) 221 

Les Blanches (Manches) 

cisterciënzerinnen 204 

Lette (nabij Wiedenbrück) 

premonstratenzerinnen 206 

Lidlum 

premonstratenzer abdij 28, 44-49 

Ligier (kluizenaar) 115 

Lippoldsberg (Nordhessen) 

benedictinessen 204 

Lippstadt 

augustinessen 222 

Lissewege 

Onze-Lieve-Vrouwekerk 127 

Little Coggeshall 

cisterciënzer kapel 65 

Liudger 33 

Lo 

parochiekerk 120 

Lobenfeld (Baden Württemberg) 

augustinessen 205 

LodewijklX 85 

LodewijkVIII 85 

Logumkloster 

cisterciënzer abdij 68, 76-77, 80, 88 

Londen 

Westminster Abbey 13 

Longpont 

cisterciënzer abdij 84, 85, 86, 87, 88 

Loos 

cisterciënzer abdij 61 

Loosduinen 

cisterciënzerinnen 114, 124-128, 170, 175-

176 

Loppersum 

parochiekerk 137-138 

Loquard 

parochiekerk 98 

Lübsee 

parochiekerk 108 

Ludgard (non van Leeuwenhorst) 182 

Ludolf van den Brande 185 

M 
Maagdenburg 

aartsbisdom 26 

Machteld van Brabant (gemalin van Floris IV) 

124-126, 170 

Maguelone 

kathedraal 220 

Margaretha van Brabant 169-170 

Margaretha van Constantinobel 173 

Margaretha van Vlaanderen 152, 158 

Maria van Brabant 170 

Maria van Hongarije 222 

Marienburg (Zeil) 

augustinessen 202, 206, 209 

Mariëndaal 

cisterciënzerinnen 179-182 

Mariëndal (Lidlum) 
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premonstratenzer abdij 28, 44-49 

Marienfeld (Gütersloh) 

cisterciënzer abdij 64, 69, 91-93 

Mariëngaarde (Hallum) 27-32, 52-53 

Mariënhorst 

cisterciënzerinnen 185-192 

Mariënkamp 

cisterciënzerinnen 183-185 

Marienstatt 

cisterciënzer abdij 85, 88 

Mariënweerd 

premonstratenzer abdij 26, 28 

Marlow 

parochiekerk 108 

Marrum 

parochiekerk 37-38 

Marsum 

parochiekerk 78 

Martinikerk (Groningen) 43, 49, 90-93 

Maximiliaan van Oostenrijk 177, 180 

Mechteld van Jetphaas (abdis Servaas) 177 

Meer 

premonstratenzerinnen 210 

Meerhusen 

benedictijner dubbelklooster 80, 197 

Menko (abt van Bloemhof) 28, 41-42 

Menterwold 

cisterciënzer abdij 95 

Merten an der Sieg 

augustinessen 204 

Merxhausen (nabij Fritzlar) 

augustinessen 206 

Merzig 

premonstratenzer abdij 27 

Middelburg 

Balans-of Nederpoort 18 

Nederhof 18 

premonstratenzer abdij 15-18 

Midwolda 

Grijze Vrouwenklooster 181-182, 214 

Midwolde 

parochiekerk 78 

Milaan 

Chiaravalle 62 

minderbroederklooster 

Bolsward 89, 132, 145-151 

Dordrecht 143 

Mittelheim 

augustinessen 218 

Mogeltonder kirke 

parochiekerk 108 

molen 48, 101, 180 

Morimond 

cisterciënzer abdij 75-76, 81 

Münster 

bisdom 64, 71 

Münsterkirche (Herford) 

vrouwenstift 218 

Murmerwoude 

parochiekerk 78 

N 
Napels 

Santa Maria Donnaregina 221 

nécessitas 159 

Neubukow 

parochiekerk 108 

Neuendorf 

cisterciënzerinnen 211 

Neuenkamp 

cisterciënzer abdij 134 

Neukloster 

Sonnenkamp (cisterciënzerinnen) 100, 108 

Neuß 

Sankt Quirinus 171-172 

Neuwerk (Rijnland) 

benedictinessen 221 

nevenkoren 27, 30, 34, 38-39, 43-44 

Nicolaas van Belle (abt Ter Duinen) 116, 119, 

121 

Niederehe (Eifel) 

premonstratenzerinnen 208, 210 

Niederlahnstein 

Sint Johann 154 

Nieuwpoort 

parochiekerk 120 

Nijawier 

Sion of OLV ten Dale 216 

Nijmegen 

Maria Magdalena (premonstratenzerinnen) 

196, 208 

Nijvel 

Sint Gertruid 220 

noodkapel 46 

Noordbroek 

parochiekerk 93, 97 

Noordlaren 

parochiekerk 78 

noordvleugel 18, 155 

Noordwijkerhout 

Leeuwenhorst (cisterciënzerinnen) 182 

Noors verband 63, 108, 121, 145-146, 148, 

151, 157-158, 197, 200 

Norbertus 25-26, 31 

Norre-Logum kirke 

parochiekerk 108 

Notre-Dame-de l'Eau 

cisterciënzerinnen 207 

Nova Curia (benedictinessen) 216 

Nykobing 

parochiekerk 108 

O 
Occo Scarlensis 219 



Oenkerk 

parochiekerk 37 

Oldeklooster 

benedictijnen 40 

Olivel ' (België) 

cisterciënzerinnen 206 

Oliva 

cisterciënzer abdij 64, 88-89 

0 m kloster 

cisterciënzer abdij 79 

Oostdongeradeel 

SionofOLV ten Dale 216 

Oosternieland 

parochiekerk 78-79 

Oosterwijtwerd 

parochiekerk 78 

Oostkamp 

parochiekerk 119 

oostvleugel 45, 47-48, 76, 99-100, 119, 139-

140, 154-155, 172, 177, 179-180, 182-

183, 185, 189-191,212 

Ordinarium 28, 31 

Orval 

cisterciënzer abdij 61, 113 

Ottmarsheim (Elzas) 

benedictijner abdij 23 

Otto I (graaf van Gelre) 168 

Otto II (graaf van Gelre) 169-170 

Otto rV (keizer van het Duitse Rijk) 170 

Oudkerk 

Bethlehem (premonstratenzerinnen) 29 

parochiekerk 37-38 

Ourscamp 

cisterciënzer abdij 102 

P 
Park 

premonstratenzer abdij 26 

Parken tin 

parochiekerk 108 

Paulus (abt Mariëngaarde) 31, 53 

Paulus (abt van Bloemhof) 28, 35, 40 

Petronilla (gravin van Holland) 167 

Petrus van Venlo (abt Mariëngaarde) 32 

Petschow 

parochiekerk 108 

Philips van der Lek 195 

Pieter I (abt van Ter Duinen) 115 

Pilsum (Oost-Friesland) 

parochiekerk 38, 108, 199 

Pittem 

parochiekerk 119 

Plompe Toren (Schouwen) 128 

poortgebouw 18, 65, 70, 100-101, 121, 192, 215 

Port Allègre (Portugal) 

cisterciënzerinnen 221 , 

Postel 

premonstratenzer priorij 52 

Pourbus, Pieter (schilder) 115 

predikherenklooster 

Zutphen 132, 152-155, 158 

Leeuwarden 132, 143-145 

premonstratenzer abdij 

Antwerpen, Sint-Michiel 15 

Bloemhof (Wittewierum) 27-28, 39-43, 93 

Cappenberg 27-28 

Dokkum 27, 32-35 

Étival 26 

Floreffe 26 

Ilbenstadt 27 

Jerichow 27, 63, 68 

Knechtsteden 27 

Laon 25, 26 

Leitzkau 27 

Mariëndal (Lidlum) 28, 44-49 

Mariëngaarde (Hallum) 27-32, 52-53 

Mariënweerd (Beesd) 26, 28 

Merzig 27 

Middelburg 15-18 

Park 26 

Saint Martin (Laon) 28 

Sint Michiel (Antwerpen) 194 

Steinfeld 26, 28-29 

Varlar 40 

Vera 27 

premonstratenzer dubbelklooster 

Wenau (Rijnland) 203 

premonstratenzer priorij 

Postel 52 

premonstratenzerinnen 165-166, 192-196 

premonstratenzerinnenklooster 

Altenberg (nabij Wetzlar) 205 

Cappel (Westfalen) 221 

Catharinadal (Breda) 194-196 

Dünnwald 203 

Germerode (Westfalen) 203 

Jukwerd 197 

Lette 206 

Maria Magdalena (Nijmegen) 196, 208 

Mariënberg (Dokkum) 33 

Meer 210 

Niederehe (Eifel) 208, 211 

Sint Michael (Bajum) 44 

Witte vrouwen (Utrecht) 192-194 

Zandvliet 194 

Zella (Eichsfeld) 210 

premonstratenzers 

architectuuropvattingen 26-27 

traditionalisme 25 

Prémontré 25, 26, 42 

prieel 101 

priesterhuis 185 

pseudo-transept 90 
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R 
Rabsted kirke 

parochiekerk 108 

Raso II van Gavere (heer van Breda) 194 

Ratger (abt Fulda) 11 

Ratzeburg 

bisdom 26, 63 

domkerk 27 

Raynard de Montbard 73 

regel van Benedictus 59 

Reinoud I (graaf van Gelre) 152 

reliëftegels 31, 44, 69, 100, 102-103, 180, 

195, 217, 218 

Remels (Oost-Friesland) 

parochiekerk 108 

Rerik 

parochiekerk 108 

Rhemen van Remenshuizen 186, 188 

Richardis 168, 170, 185 

Rieunette (Aude) 

cisterciënzerinnen 206 

Rijnsburg 

benedictinessen 168 

kerktoren 168 

Ringsted 

benedictijner abdij 63 

Rinsumageest 

Klaarkamp 61-67, 130-141, 145, 149, 151, 

157, 159 

Rittagshausen 

cisterciënzer abdij 90 

Robert van Molesme 59 

Roda (Thüringen) 

cisterciënzerinnen 207, 209 

Rodolphus (abt van Aduard) 101 

Roermond 

Munster 168-173 

romano-gotiek 30, 39, 51, 62, 68-69, 79, 

104, 108, 150-151, 198-199 

Royaumont 

cisterciënzer abdij 84-88 

Rühn (Mecklenburg-Schwerin) 

cisterciënzerinnen 207 

Ruinen 

benedictijner dubbelklooster 174-175, 206 

Ruysch, P. 192 

S 
Saam 

cisterciënzerinnen 175 

sacristie 99, 140 

Saftleven, H. 177, 193, 217 

Saint-Georges-sur-1'Aa (Flandres) 

parochiekerk 17 

Saint-Martin-de-Boscherville (Normandie) 

benedictijner abdij 219 

Sainte-Gemme-la-Plaine 

benedictijner priorij 219 

Sainte-Walburge 

parochiekerk 120 

San Andres de Arroyo 

cisterciënzerinnen 205 

Sande (Oost-Friesland) 

parochiekerk 108 

Sangerhausen (Thüringen) 

Ulrichskirche 221 

Sanitz 

parochiekerk 108 

Sankt-Thomas-Becket-an-der-Kyll (Eifel) 

cisterciënzerinnen 208, 211 

Santa Maria Donnaregina (Napels) 

clarissen 221 

Schillingskapellen 

premonstratenzerinnen 220 

schoenmakerij 101 

Schola Dei (Ihlow) 

cisterciënzer abdij 80-82, 87-90, 197 

schoolgebouw 101 

schrijfkamer 195 

Schulpforta 

cisterciënzer abdij 133 

schuur 48-49, 98, 114, 121-122, 129, 156 

Serrabone 

benedictijner priorij 220 

Servaasabdij (Utrecht) 175-179 

Servatius van Breda 194 

Sibbeburen 

parochiekerk 99 

Sibo Donia van Benneterp 44 

Sibod (abt van Lidlum) 44 

Siboldus (stichter Bloemkamp & bouwmeester) 

134 

Sibrandus (abt Mariëngaarde) 30, 35, 40, 42, 54 

Sibrandus (kroniekschrijver) 28-29, 46, 49, 53 

siermetselwerk 97, 98 

Sint Baafs-Vijve 

parochiekerk 119 

Sint Servaas (Utrecht) 

cisterciënzerinnen 176 

slaapcellen 47 

slaapzaal 47, 139, 155, 195 

slaapzaal van conversen 47, 119, 185 

slaapzaal van kanunniken 47-48 

slaapzaal van monniken 70, 97, 111 

slaapzaal van nonnen 173, 185, 196, 208, 

212 

smederij 101 

Snellegem 

parochiekerk 119 

Soest 

Sankt Patroklos 35 

Soissons 

kathedraal 23, 84, 134 

Somersfoort 186 



Sonnenkamp 

cisterciënzerinnen 97, 108 

Sophie (gravin van Holland) 168 

Soro 

cisterciënzer abdij 63, 68, 80 

staand verband 121, 126 

Stadtilm (Thüringen) 

cisterciënzerinnen 211 

Stalhille 

parochiekerk 123 

stallen 48, 98 

Stapelmoor (Oost-Friesland) 

parochiekerk 39, 43, 108 

Stedum 

parochiekerk 93 

steenoven 44, 197 

Steinfeld 

premonstratenzer abdij 26, 28-29 

stenen torens 26, 35, 42, 45-46, 60, 142, 172, 

180, 182, 193 

Stephan Harding (abt van Cïteaux) 166 

Stiens 

parochiekerk 37-38 

Strängnäs (Södermanland) 

kathedraal 108 

Suger 84 

Summa cartae Caritatis 59 

Sursee 35 

Susteren 

abdijkerk 210 

Svendborg 

parochiekerk 108 

Taco (abt Mariëngaarde) 31 

Tadeco 32 

Tanchelm 15 

tegels 31-32, 44, 102, 112, 135, 180, 195, 218 

Ten Boer 

benedictinessenabdij 94, 175, 199, 200-202 

Ten Bogaerde (Koksijde) 

cisterciënzer schuur 156 

Ter Doest (Lissewege) 

cisterciënzer abdij 114, 123, 127 

Ter Duinen (Koksijde) 

cisterciënzer abdij 61, 114-121, 127-128, 131 

Ter Hunnepe (cisterciënzerinnen) 170, 175, 

185-192 

Termunten 

cisterciënzer abdij 181 

parochiekerk 91-92 

Terwaan (bisdom) 15 

Theoderik (abt van Lidlum) 44-45 

Theodoricus de Kovelwaet (kanunnik van 

Oudmunster) 179 

Thesinge 

benedictinessen 196-199 

Thetardus (stichter Bloemkamp) 134 

Thomas Groningensis (abt Bloemkamp) 61 

Tjalling Donia van Benneterp 44 

Tjebbo (abt van Lidlum) 44, 47 

Trier 

Sankt Irminen 206 

tufsteen 29 

tweetorenfront 168, 203-204, 216, 219, 220 

u 
Ubbo Emmius 70 

Ulbod (abt van Lidlum) 44 

Ulbod II (abt van Lidlum) 47 

Utrecht 

Abstede 175 

Ceciliaklooster 193 

Dom 13-14 

kapittel van Sint Jan 175 

Lange Jufferstraat 192 

Mariëndaal (Zuilen) 179-180 

Ridderschapstraat 192 

Sint Servaas 175-179, 208-209, 214 

tufsteen 29 

Witte vrouwen 192-194 

Utrechtse Ridderschap 177-178, 192 

V 
Valmagne 

cisterciënzer abdij 85 

Varfruberga 

cisterciënzerinnen 76, 78 

Vaucelles 

cisterciënzer abdij 61 

Vera 

premonstratenzer abdij 27 

Vemaison (Drôme) 

cisterciënzerinnen 207 

vertrek van barbier 100 

Veurne 

Saint-Nicolas 120 

Vignogoul (Hérault) 

cisterciënzerinnen 205 

Villard de Honnecourt 76 

Villers 

cisterciënzer abdij 61, 113, 117 

visvijver 101, 196 

Vitskol (Logstor) 

cisterciënzer abdij 63, 77 

Vlaams verband 17, 121-123, 126, 131, 

143, 146-147, 151-152, 157-158, 162 

voorkoor 117 

voorraadkamer 119, 140, 185, 190 

voorraadkelders 47 

vrouwenbeweging 165 

vrouwenstift 

Freckenhorst (Westfalen) 218, 220 

Gerresheim (Düsseldorf) 218 
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Marienkloster (Herdecke) 203 

Münsterkirche (Herford) 218 

Sankt Cäcilien (Keulen) 221 

Sankt Ursula (Keulen) 210, 219 

Wetter (Hessen) 219 

w 
Walberberg 

cisterciënzerinnen 220 

Walewijn van Sassenheim 182 

waterleiding 100, 123, 180 

Wechterswinkel (Unterfranken) 

cisterciënzerinnen 203 

Weidum 

parochiekerk 135 

Wenau (Rijnland) 

premonstratenzer dubbelklooster 203 

Werden 

Sankt Luzius 35 

werkkamer 195 

Westeraccum 

parochiekerk 95 

Westergeest 

parochiekerk 37-38, 78 

Westerwijtwerd 

parochiekerk 78-79 

westtribune 127, 172, 175, 178-182, 184, 

186-187, 194, 196, 202-203, 208-211, 

219-221 

westvleugel 18, 46-48, 56, 99-100, 102, 119, 

140, 143, 145, 149, 169, 172-173, 178-

179, 182, 185, 188-190, 195-196, 212 

Wetter (Hessen) 

vrouwenstift 219 

Wetzens 

parochiekerk 37-38 

Wibrand Wobbinga (abt van Lidlum) 45, 55 

Wibrandus (abt van Aduard) 70 

Widukind 33 

Wiebrechtshausen (Niedersachsen) 

cisterciënzerinnen 204 

Wienhausen 

cisterciënzerinnen 220 

Wierum 

parochiekerk 37-38 

Wiesens (Oost-Friesland) 

parochiekerk 108 

Wigboldus (abt van Aduard) 71 

Wilbrand (bisschop van Utrecht) 134, 176 

Willehad 33 

Willem I (graaf van Holland) 168, 170 

Willem II (graaf van Holland) 15 

Willibald 33 

Winschoten (Groningen) 

parochiekerk 137 

Winschoten (Oost-Friesland) 

parochiekerk 108 

Wissel 

Sint Clemens 154 

Wittewierum 

Bloemhof (premonstratenzers) 27, 39-43, 

93 

Wolterus II (abt van Aduard) 99 

woning abdis 185 

Wouw 194 

Wulpen 

parochiekerk 120 

X 
Xanten 

Fürstenberg (benedictinessen) 186 

zaalkerk 175, 206-208, 214 

Zandt 

parochiekerk 137 

Zandvliet 

premonstratenzerinnen) 194 

Zeerijp 

parochiekerk 93, 97-98, 137 

Zeil 

Marienburg 202, 206, 209 

Zella (Eichsfeld) 

benedictinessen 206 

premonstratenzerinnen 210 

ziekenzaal 47, 55 

ziekenzaal voor conversen 48, 101-103 

ziekenzaal voor monniken 100 

Zinna 

cisterciënzer abdij 63 

Zoutelande 

parochiekerk 129 

Zoutenaaie 

parochiekerk 120 

Zuidbroek 

parochiekerk 93, 97 

zuidvleugel 47-48, 100, 119, 139-141, 169, 

172-173, 178, 185 

Zuienkerke 

parochiekerk 119 

Zuilen 

Mariëndaal (cisterciënzerinnen) 179-180 

Zutphen 

Adamanshuis 212 

Agnietenklooster 212 

Oude Want 152 

predikherenklooster 132, 152-155, 158 

Zwartewater (benedictinessen) 176 

Zweeloo 

parochiekerk 184 
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