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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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(tekening WJ. Berghuis). 
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. 
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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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1 Voor algemene informatie over de premon-

stratenzers: de inleidingen in Untermann 1984; 

Bindung & Untermann 1985, 294-309. 
2 Veel bouwberichten van dit omvangrijke 

kloostercomplex zijn er niet overgeleverd. Om

streeks 1590 werden de tufsteen en de hard

steen van de gebouwen verkocht. Van de abdij

gebouwen resteren slechts enkele Gotische kei-

derruimten met kruisribgewelven, waarvan de 

ribben ongeveer dertig centimeter breed zijn. 

Beaufort & Berg 1968, 27 e.v. 
3 Boeren 1951, 414415. 
4 Untermann 1984 (met een plattegrond 

van een klein gedeelte van de middeleeuwse ab

dijkerk). 
5 De architectuur van deze kerken wordt uit

gebreid besproken in Untermann 1984. Verder 

Broche 1911/12. 
6 Kubach & Verbeek 1976, I, 290-292 (Flo-

reffe); II, 924-926 (Park, bij Héverlé); II, 936-937 

(Postel); II, 1052-1055 (Steinfeld). Voor Park Le-

maire 1949, 78-82. Voor Steinfeld Schmidt 1963. 
7 Untermann 1984. 
8 Untermann 1984, 40. 
9 Binding & Untermann 1985, 294-309; 

Hardick 1934. 
10 Halbertsma 1961/1962, 395-444; Hal-

bertsma 1970 (1), 33-52. 

" Inventaris der verzameling kaarten in het 

Rijksarchief te 's Gravenhage, 1871, II, 330. 
12 De schriftelijke bronnen omtrent de 

bouwgeschiedenis van Mariëngaarde zijn te vin

den in Wybrands 1879 en Wumkes 1929. De 

levensbeschrijving van Frederik, de stichter van 

Mariëngaarde, is vertaald door P. Elp. Brunas, 

'Het leven van de Z. Frederik van Hallum', Frisia 

Catholics, Leeuwarden 1947. Voor een vertaling 

van de Brevis Historia: D. Cannegieter, Nieuwe 

Friesche Volks Almanak 1894. Ook: Berg 1978, 

69 ev; Glazema 1948, 217-222. 
13 De tot hervormde kerk verbouwde midden-

beuk van de abdijkerk is in de negentiende eeuw 

afgebroken. Jansen 1984, p. 57. 
14 Feith & Acker Stratingh 1866, vanaf p. 175. 

Vertalingen: Jansen & Janse 1991 (met Latijnse 

tekst); Zuidema & Douma 1938, vanaf 173. 
15 Wumkes 1929. Bespreking bouwberichten: 

Halbertsma 1954. 
16 Wumkes 1929, 42-43. 
17 Wybrands 1879, 56: 'Et quia Dominus 

multiplicavit semen suum in numero personarum 

et possessionum dilatione, placuit toti congre-

gationi, extendere septa monasterii et maiores 

erigere structuras. Placuit etiam abbate, pro com-

parandis lapidibus cum quibusdam fratribus Da-

ventriam ire, asportato seum argento non mo-

dico, quod ad idem negotium diu preparavant. Eo 

enim tempore genus lapidis, quod vulgo dufsten 

[duifsteen = tufsteen] dicitur, Daventria et Traiec-

tum in magna quantitate per alveum Reni deportaba-

fur vénale.' Wumkes 1929, 6: 'Hic summa cum 

laude annis octo praefuit. Ampliandi monasterii 

percupidus, ubi videt religiosorum numerum, ar-

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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