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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-
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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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