
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kloosters van baksteen. De architectuur van de hervormingsorden in Nederland
tot omstreeks 1300

Vermeer, G.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vermeer, G. (1999). Kloosters van baksteen. De architectuur van de hervormingsorden in
Nederland tot omstreeks 1300. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/kloosters-van-baksteen-de-architectuur-van-de-hervormingsorden-in-nederland-tot-omstreeks-1300(638b6440-195c-4cbc-a6ce-aba1600d7aca).html


HOOFDSTUK 2 
DE CISTERCIËNZERS EN DE ROMANO-GOTIEK 

1. INLEIDING 

1.1. De cisterciënzers 

De opkomst 

Robert van Molesme stichtte Cîteaux, waaruit de orde van de cisterciënzers 

voortkwam, in 1098. Met dit klooster beoogde Robert tot een zuiverder beleving 

van de regel van Benedictus te komen. Naar zijn oordeel lag de aandacht bij de 

traditionele benedictijnen te veel op de uiterst weelderige en bijna eindeloos 

uitgesponnen koordiensten. Robert wilde de liturgie niet langer ten koste 

laten gaan van de twee andere pijlers van het benedictijner kloosterleven, de 

arbeid en de lectio divina (het biddend lezen). Ook wilde hij weer recht doen 

aan de ascese en de gehoorzaamheid, waaraan hij extreme eisen stelde. 

De eerste monniken van Cîteaux vestigden zich in de wildernis om de wereld 

te ontvluchten. Zij streefden geen succes in de wereld na, maar juist onthech

ting. Om die reden zagen zij ook af van vrijwel alle traditionele inkomsten

bronnen, zoals prebenden, patronaatsrechten op parochies en altaren, biechten, 

begrafenissen, missen voor buitenstaanders en leken, tienden, renten en heren- 59 

diensten. Alles wat zij nodig hadden wilden zij eigenhandig aan de wildernis 

onttrekken. De ideale gemeenschap, zoals hen die voor ogen stond, had een 

zuiver geestelijke basis, die zich niet liet verenigen met wereldlijke belangen. 

Het initiatief van Robert kreeg een nieuwe impuls toen in 1112 Bernard, 

een telg uit een adellijk Bourgondisch geslacht, zich bij het klooster aansloot. 

In 1115 stichtte Bernard in een woud langs de Aube de abdij Clairvaux, waar

van hij als eerste de waardigheid van abt bekleedde. Vanwege het geestelijke, in

tellectuele en politieke gewicht dat Bernard van Clairvaux in de schaal legde, 

wordt hij als de tweede stichter van de orde beschouwd. Mede onder zijn lei

ding en gezag kreeg de orde definitief gestalte en breidde deze zich in ras tem

po uit. Als grondslag voor het leven van de cisterciënzers fungeerde de in 1119 

door de paus goedgekeurde Summa cartae Caritatis1. De zelf gekozen afzon

dering en de rigoureuze afwijzing van alle traditionele kloosterinkomsten leid

de wellicht onbedoeld tot een grote economisch bloei. Vanwege de uitbrei

ding van de bevolking leverde de ontginning van woeste en eenzaam gelegen 

gronden en de exploitatie daarvan een uiterst solide bron van inkomsten. De 

beproevingen die de cisterciënzers van de kloosterlingen eisten, leidden niet 

tot exclusiviteit. Het harde leven dat zij boden sloot precies aan bij de religieuze 

stemming van die tijd. Ondanks de op radicale wijze nagestreefde ascese, die 

zeer veel van de kloosterlingen vergde, stroomden van alle kanten de gelovigen toe. 

Voor nieuwe klooster en nieuwe ondernemingen ontbrak het de cisterciënzers 

nooit aan mankracht. Daarbij waren de kloosterlingen tot opofferingen bereid 

die onder normale omstandigheden niet acceptabel waren. Als een storm trok de 

orde over Europa heen. In 1118 had Cîteaux nog maar zeven dochters onder 

haar hoede. In 1152 omvatte de orde al 328 abdijen, verspreid over de gehele 



roomse wereld. Na een onstuimige groei in de tweede helft van de eeuw maak

ten in 1200 525 abdijen deel uit van de orde. Daarna nam de snelheid van de 

groei langzaam af. Een eeuw later kwam het totaal uit op 694 abdijen. 

De cisterciënzers onderscheidden zich van alle eerdere monastieke hervor

mingsbewegingen door hun uiterst hechte en effectieve organisatie. Deze orde 

liet de afzonderlijke kloosters over de uitleg van de regel geen enkele speel

ruimte. De expliciete regelgeving sloot eigenmachtig optreden van de abten 

vrijwel uit. Met strenge visitaties dwong de orde een uniforme naleving af. Dit 

compromisloze streven naar eenheid uitte zich zowel in de liturgie, de ondub

belzinnige toepassing van de orderegel, de dagelijkse gewoonten als in de prak

tische toepassingen. Dat alles in het teken van een zuiverder beleving van het 

leven in armoede en gehoorzaamheid. 

Opvattingen over architectuur 

In hun geschriften gaan de cisterciënzers zelden in op de architectuur. De aan

dacht van de leidsmannen van de orde ging in de eerste plaats uit naar het 

geestelijke leven. Het kerkgebouw beschouwden zij als een stoffelijke omhulling 

en als zodanig nauwelijks een serieuze gedachte waard. Vast staat dat ze er in 

ieder geval niet mee wilden opvallen. Al te rijke architectuur wezen de mon

niken als een verwerpelijke vorm van aards vertoon van de hand. Bernard van 

Clairvaux ergerde zich aan de weelderige praal van de traditionele benedic

tijnen. Een van de stenen des aanstoots vormde voor hem de overmatig grote 

en overdreven versierde abdijkerk van Cluny, getuige een felle aanklacht van 

zijn hand uit omstreeks 11242. De Summa cartae Caritatis uit 1119, waarin de 

uitgangspunten van de orde staan geformuleerd en het Exordium cisterciensis 

60 cenobii (ook wel aangeduid als de Exordium Parva), een toelichting op de 

Summa, gaan slechts zijdelings op het kerkgebouw in: 'In het huis van God, 

waar zij [de monniken] mogen verlangen dag en nacht god te eren, mag niets 

aanwezig zijn dat riekt naar hoogmoed, overtolligheid of wat eens de armoede 

kan corrumperen, de garantie voor de deugden, waar zij vrijwillig voor zullen 

hebben gekozen'3. De statuten (de aanvullende bepalingen die de abten vast

legden op de jaarlijkse vergaderingen van de orde, het zogenoemde Generale 

Kapittel) bevatten aangaande de kerbouw slechts enkele restricties. Zo gold er 

van begin af aan een verbod op vrijwel alle figuratieve decoraties in de kerk. 

Schilderingen waren vanaf 1134 uitsluitend toegestaan op houten kruisen4. In 

hetzelfde jaar verbood de jaarlijkse vergadering gebrandschilderd glas met 

voorstellingen en met meer dan twee kleuren5. De deuren van de kerk moesten 

vanaf 1157 wit zijn6. Vanaf 1152 genoten uitsluitend koningen, koninginnen, 

aartsbisschoppen en bisschoppen het voorrecht van een begrafenis in de kloos

terkerk. In 1157 gunde het Generale Kapittel dit voorrecht ook aan minder 

hooggeplaatste lekenstichters7. Hetzelfde jaar stelde de jaarlijkse vergadering een 

verbod in op het bouwen van stenen torens en het bezit van meer dan twee 

klokken per abdij8. Het verbod op de bouw van stenen torens sloot aan op 

een al van begin af aan gangbare praktijk binnen de orde. Pas nadat individuele 

abten deze praktijk dreigden te schenden kreeg deze kracht van wet in de vorm 

van een regel. Duidelijke aanwijzingen over de vorm van het kerkgebouw be

vatten de statuten niet, kennelijk omdat de jaarlijkse vergadering uiterlijke 

zaken niet het vermelden waard achtte. Praktische aangelegenheden regelden de 

cisterciënzers meer op het niveau van de uitvoering. 

Toch had de orde wel degelijk invloed op de architectuur van de aangesloten 

kloosters. De kloosters bezaten al gauw voldoende zelfbewustzijn om zich te 



onderscheiden van de gevestigde instellingen binnen de kerk. Dit bereikten de 

cisterciënzers door een welbewuste terughoudendheid in het overnemen van 

de heersende architectuurvormen. Door soms overduidelijke, soms zeer subtiele 

vereenvoudigingen brachten zij hun streven naar eenvoud tot uitdrukking. 

Daarnaast vormde de orde een netwerk van contacten waarbinnen architec

tonische concepten zich makkelijk konden verbreiden. Een abt die wilde bouwen, 

zal in de meeste gevallen een beroep hebben gedaan op de expertise die de orde 

op dit vlak had opgebouwd. Door de snelle uitdijing van de orde stonden er 

tot in de verste uithoeken van christelijk Europa altijd wel een abdij in de stei

gers. Onder de kloosters circuleerde vermoedelijk niet alleen goede raad. Na

burige kloosters leenden als dit te pas kwam ook hun bouwkundigen uit. Ar

chitectonische vormen en oplossingen verspreidden zich via in de bouw ge

specialiseerde monniken en conversen over grote afstanden. Al zijn binnen de 

orde van de cisterciënzers geen twee kerken gelijk, het kost weinig moeite nauwe 

typologische verwantschappen vast te stellen. Deze zijn alleen te verklaren door 

intensieve onderlinge contacten van aan de orde verbonden bouwmeesters. Bij 

de ontwikkeling van de architectuur binnen de orde speelde deze permanente 

uitwisseling van expertise een veel belangrijkere rol dan de uiterst beperkte regel

geving. 

De vroege kloosters in het noorden van de Nederlanden 

De eerste abdijen van de cisterciënzers - Orval, Vaucelles, Ter Duinen bij Kok-

sijde, Clairmarais, Villers, Loos, Cambron-Casteau - verrezen reeds voor 1153, 

het jaar van de dood van Bernard van Clairvaux. In enkele gevallen speelde Ber

nard bij de stichting een rol. In de noordelijke territoria van de Nederlanden, 

waar van oudsher veel minder kloosters stonden, kwam voor de dood van Ber- 61 

nard geen enkele stichting van de cisterciënzers tot stand. Klaarkamp bij het 

Friese dorp Rinsumageest was de oudste abdij in onze streken. Thomas Gro-

ningensis, de laatste abt van het Friese cisterciënzer klooster Bloemkamp, ver

meldt in zijn kroniek dat Klaarkamp in 1165 gesticht is. Van de vroege periode 

was deze schrijver echter slecht op de hoogte en ook hier zat hij er waarschijn

lijk naast'. Klaarkamp moet al enkele jaren eerder hebben bestaan. De Vita Fre-

therici prima abbatis et rundatoris Orti Sancte Mariae verhaalt hoe Frederik van 

Hallum boetelingen die zich voelden aangetrokken tot het kloosterleven ver

wees naar een pas gestichte vestiging van de cisterciënzers. Vanwege onacht

zaamheid van de laatsten tegenover de armen en behoeftigen nam Frederik 

uiteindelijk de zaken in eigen hand en stichtte hij zelf een klooster. Hij zocht, 

zoals reeds verteld, aansluiting bij de premonstratenzers. De door hem gestich

te kerk van Mariëngaarde kwam gereed in 1163. Voor dat jaar moet er dus, in 

tegenstelling tot wat Thomas Groningensis beweerde, al een cisterciënzer kloos

ter ('cenobio Cisterciensis') zijn geweest. Aangezien de Vita Fretherici dit 

klooster, en dat kan alleen Klaarkamp zijn, vermeldt als een 'novellam plan-

tacionem in Frisia' zal de stichting vermoedelijk vlak daarvoor hebben plaats

gevonden10. Vanuit Klaarkamp werden in het huidige Friesland en Groningen 

Bloemkamp (1191) en Aduard (1192) gesticht. Het ontbreken van een dui

delijk omlijnd feodaal gezag en de aanwezigheid van omvangrijke woestenijen 

ter ontginning maakten de noordelijke kustgebieden voor de nieuwe orden 

uitermate aantrekkelijk. Zonder inmenging van plaatselijke heren konden zij 

daar snel een omvangrijk grondbezit verwerven. Buiten Friesland en Groningen 

kwamen er in het noorden van de Nederlanden nauwelijks mannenkloosters 

tot stand. 



De stichting van Klaarkamp kort voor 1163 mag niet gezien worden als 

een volgende stap van de geleidelijk aan noordwaarts schrijdende cisterciënzers. 

Eerder dan in het noorden van de Nederlanden vestigden zich ook al cister

ciënzers in het hoge noorden en in het oosten. In 1144 bijvoorbeeld voegde 

de abdij Herrevad zich bij de orde, die gelegen was in Skâne, het zuidelijke 

deel van Zweden dat destijds deel uitmaakte van Denemarken. 

Klaarkamp beschikte kort na de stichting vermoedelijk nog niet over een 

invloedrijk bouwbedrijf. De bouw van de eerste cisterciënzer abdij bleef in 

Friesland decennia lang zonder zichtbare gevolgen voor de plaatselijke kerk

bouw. Kennelijk week de kloosterkerk wat betreft het gebruik van tufsteen en de 

bouwtrant nauwelijks af van de dorpskerken in de omgeving. Als vroeg voor

beeld van de baksteengotiek wordt de bakstenen kerk van Klaarkamp uit het 

laatste kwart van de dertiende eeuw besproken in het derde hoofdstuk11. De 

twee achtereenvolgende abdijkerken in Aduard, beide dertiende-eeuws, waren 

toonaangevend in de regio. De bouwploegen ontwikkelden een variant van de 

romano-gotische bouwtrant, die zwaar zijn stempel drukte op de kerkbouw in 

de omgeving. Bouwvakkers en deskundigen die door de cisterciënzers waren 

ingehuurd raakten later wellicht betrokken bij het onderhoud en de nieuw

bouw van dorpskerken. Tegelijk met de kennis over de productie van baksteen 

verspreidden zij ook de expertise om deze op verantwoorde wijze toe te passen. 

1.2. De verspreiding van de baksteen in Noord-Europa 

Ongetwijfeld behoorden de cisterciënzers in het noorden van de Nederlanden 

tot de eersten die in baksteen bouwden12. Met hun contacten in heel Europa 

62 konden zij als eerste over de nodige kennis beschikken. Bij uitstek ook bezaten 

zij de middelen en de grondstoffen om de productie van baksteen ter hand te 

nemen13. Hoewel baksteen een betrekkelijk goedkoop alternatief bood voor 

natuursteen was de productie ervan niet voor iedereen weggelegd. Potentiële 

fabrikanten moesten niet alleen de beschikking hebben over bruikbare klei, 

maar bovendien grote hoeveelheden brandstof in de vorm van turf kunnen 

aanspreken. Om een en ander bij elkaar te brengen en af te leveren op de bouw

plaats was een uitgebreide logistiek noodzakelijk. Behalve kapitaal vormde een 

hoge graad van organisatie een belangrijke eis. Onontbeerlijk voor een succes

volle en rendabele productie van baksteen was voorts de nodige expertise. Aan 

al deze voorwaarden voldeden de cisterciënzers. 

Waar de cisterciënzers hun kennis opdeden valt niet precies te zeggen. 

Daartoe is het merendeel van de relevante dateringen te vaag ofte zeer omstre

den. De vroegste voorbeelden van de middeleeuwse baksteenarchitectuur zijn 

in Italië te vinden. Vanaf de Romeinse tijd werkten de bouwlieden daar met 

tegelvormige bakstenen met een glad oppervlak, gebakken uit leemachtige klei. 

De middeleeuwse bouw kende daarnaast grovere blokken in wisselende forma

ten uit schraler materiaal gebakken, die meer weg hebben van de middeleeuwse 

bakstenen uit onze streken. In de eerste helft van de twaalfde eeuw kregen de 

bakstenen per bouw een eenheidsformaat, zodat een regelmatig metselverband 

mogelijk was. De cisterciënzers behoorden tot de eersten die zich aan deze tech

niek waagden. Mogelijk verrezen de kerken van de abdijen Chiaravalle in Mi

laan (gesticht in 1134) en Chiaravalle délia Colomba (gesticht in 1135), die uit 

dit soort metselwerk bestaan, reeds in het tweede kwart van de twaalfde eeuw14. 

Na het midden van de twaalfde eeuw werd ook in het noorden van Europa 

met dit nieuwe bouwmateriaal geëxperimenteerd. Daarbij manifesteerden de 



cisterciënzers zich als belangrijke voortrekkers15. 

De vroegste bakstenen kerken in de bisdommen Ratzeburg, Brandenburg 

en Havelberg kwamen onder de hoede van de premonstratenzers tot stand. 

Voor de bouw van nieuwe kerken maakten de premonstratenzers in dit gebied 

naast natuursteen ook gebruik van baksteen. Vroege baksteen komt voor in de 

kathedraal van Ratzeburg. Deze kerk vormde de zetel van het gelijknamige bis

dom dat in 1154 opnieuw was gesticht door Hendrik de Leeuw nadat de Slaven 

het in 1066 onder de voet hadden gelopen16. Vermoedelijk begon de bouw 

van de kathedraal omstreeks 1160. Over de datering van de kerk van Jerichow, 

een bakstenen kerk op een vroegere onderbouw van natuursteen lopen de me

ningen sterk uiteen. Untermann meent dat de premonstratenzers hier vanaf 

1155 overgingen op baksteen, om zo de schaarse natuursteen voor de bouw 

van de veel belangrijkere domkerk van Havelberg te kunnen benutten17. De 

oudste delen van deze kerk zijn te herkennen aan het ontbreken van een dui

delijke systematiek in het stapelen van de stenen. Geleidelijk aan gingen de 

metselaars ertoe over in elke horizontale laag twee strekken af te wisselen door 

een kop. Hierbij probeerde de metselaar te vermijden dat er precies twee stoot-

voegen boven elkaar kwamen. Deze stapelwijze, ook wel het Noorse of ketting-

verband genoemd, metselde zuinig, omdat alle vervormde en gebroken stenen 

in de kern van de muur verwerkt konden worden. Net als bij het romaanse 

kistwerk waren alleen voor de glad gemetselde schillen aan de buitenzijde gave 

bakstenen nodig. Untermann vermoedt dat de bouwploeg in Jerichow uit 

Noord-Italië kwam. De bouwwijze van deze kloosterkerk vertoont volgens hem 

de meeste verwantschap met iets oudere bouwwerken in de omgeving van 

Pavia. Auteurs die de verwerking van baksteen in het noorden door inheemse 

metselaars niet voor het laatste kwart van de twaalfde eeuw laten beginnen delen 63 

deze mening18. De bouw van de bakstenen kathedraal van Brandenburg begon 

vermoedelijk in de jaren zestig van de twaalfde eeuw. Buiten hun missiegebied 

Brandenburg hielden de premonstratenzers het voorlopig bij natuursteen. De 

cisterciënzers trokken hun oudste klooster in dit gebied, Zinna, in het begin 

van de jaren zeventig van de twaalfde eeuw als vanouds uit natuursteen op. 

Verder naar het zuidoosten verrees tussen omstreeks 1200 en 1228 de bakste

nen kerk van de in 1165 gestichte abdij in Doberlug. 

i n Denemarken startte de productie van baksteen in de jaren zestig van de 

twaalfde eeuw19. Een duidelijk verband met de baksteenproductie in Branden

burg valt niet te leggen. Eerst vond dit nieuwe bouwmateriaal toepassing in 

vestingwerken. Niet lang daarna verrezen ook de eerste kerken van baksteen. 

Tot de vroegste voorbeelden behoort de kerk van de abdij Soro20. In 1161 

ging dit benedictijner klooster over tot de orde van Cïteaux. Het klooster 

kreeg in dat jaar nieuwe bewoners uit Esrum. Deze bouwden een 66 meter 

lange kerk van baksteen. In 1201 kon de overleden zoon van de stichter, Ab-

salon, de aartsbisschop van Roskilde, in het kerkkoor worden bijgezet. Later in 

de dertiende eeuw kreeg deze kerk een overwelving. De benedictijnen van 

Ringsted bouwden in dezelfde periode eveneens een bakstenen kloosterkerk. 

Rond 1200 waren bakstenen kerken in Denemarken een gangbaar verschijnsel. 

Uit die tijd stamt bijvoorbeeld de bakstenen kerk van de cisterciënzer abdij 

Vitskol bij Logstor, waarvan enkele fragmenten resteren21. 

Al snel verspreidden de Deense cisterciënzers de techniek van de productie 

en verwerking van baksteen over Noord-Duitsland. De orde en het bouwen in 

baksteen volgden de Deense expansiedrift van die dagen op de voet. De meeste 

cisterciënzers in dit gebied hadden hun moederklooster in Denemarken. Daar-



om worden de cisterciënzer kerken in deze regio wel aangeduid als de 'Deense 

groep'22. Vooral vanuit het Deense klooster Esrum, dat in 1154 tot stand kwam, 

zijn over grote afstanden tal van nieuwe kloosters gesticht. In 1199 vestigden 

cisterciënzers uit Esrum zich in Eldena bij Greifswald23. Vermoedelijk begon

nen zij omstreeks die tijd aan de bouw van een monumentale bakstenen kerk. 

In 1249 kwam de altaarruimte, het dwarspand en de oostelijke dubbeltravee 

van het schip gereed, waarna de bouw enige tijd stil lag24. Van de voltooide 

kerk resteren enkele schilderachtige fragmenten. Een andere dochter van Es

rum, Colbaz of Kolbatz, stond dicht bij de monding van de Oder gelegen, in 

het huidige Polen. De bouw van de bakstenen kerk startte vermoedelijk niet 

voor 1210. Tot de oudste delen behoren het koor, het transept en de twee 

eerste traveeën van het schip. In 1307 bereikte de kerk haar voltooiing. Vanuit 

Kolbatz kwam in 1186 nabij Gdansk het klooster Oliva tot stand. Daarvan 

resteert de kerk, waarvan de uit langgerekte traveeën samengestelde zuidelijke 

zijbeuk, vermoedelijk van omstreeks 1253 dateert. Latere verbouwingen en uit

breidingen onttrekken de overige dertiende-eeuwse delen van de kerk vrijwel 

volledig aan het oog. 

De toepassing van baksteen in de kerkbouw hing af van de afwezigheid 

van natuursteen ter plaatse bepalend en niet van de filiatie: het moederklooster 

bepaalde niet het materiaalgebruik. Nadat de witte monniken kennis hadden 

gemaakt met de technieken van productie en verwerking van baksteen, pasten 

zij dit materiaal toe wanneer natuursteen in de directe nabijheid niet beschik

baar was. Cisterciënzers in de noordelijke kustgebieden pasten baksteen toe, 

ongeacht of het moederklooster dat deed of niet. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 

voor het in 1171 gestichte Doberan, dat als moederklooster de cisterciënzer 

64 abdij Amelungsborn in Niedersachsen had. In 1186 verplaatsten de monniken 

van de dochterstichting hun klooster naar de huidige locatie even ten westen 

van Rostock. Het dochterklooster verrees binnen het baksteengebied en be

stond uit baksteen. Deze techniek kan niet zijn overgenomen van het Amelungs

born, want dat bouwde in natuursteen. Bouwkundigen uit de omgeving moe

ten de monniken daarom hebben bijgestaan. De wijding van de eerste kloos

terkerk van Doberan vond plaats in 1232. De westgevel van de zuidelijke zij

beuk van de huidige kerk bevat nog bakstenen delen uit het einde van de 

twaalfde en het begin van de dertiende eeuw25. Uit het einde van de dertiende 

eeuw stamt de bakstenen kerk van de abdij Hude in het bisdom Bremen26. Van 

dit klooster zijn de steenovens teruggevonden. Deze voorzagen niet alleen in 

de eigen behoefte, maar produceerden ook voor de verkoop aan omringende 

parochies27. In het begin van de dertiende eeuw raakte de baksteen eveneens in 

zwang in grote delen van het Scandinavische schiereiland. 

Een enkele keer waagden de cisterciënzers zich aan experimenten in bak

steen in gebieden waar geschikte natuursteen voor het grijpen lag, getuige de 

in 1185 gestichte abdij Marienfeld bij Gütersloh (Westfalen). Aangezien de bis

schop van Münster, Bernard II, in 1203 in het koor is bijgezet, moeten de 

oostelijke delen van de kerk toen reeds min of meer voltooid zijn geweest28. 

Tijdens de wijding in 1222 zullen ook de gewelven gereed zijn geweest. In geval 

van Marienfeld staat wel vast dat de cisterciënzers als eersten in de wijde om

geving de productie van bakstenen ter hand namen. Voor de bogen en ribben 

van de gewelven werkten de bouwlieden hier echter met natuursteen. Deze 

praktijk kwam ook in de noordelijke kuststreken voor. Zo kreeg de premon-

stratenzer abdijkerk van Lidlum omstreeks 1300 gewelven met natuurstenen 

bogen en ribben. De bakstenen in de velden van het gewelf gingen net als die 



van de romano-gotische kerken in Groningen schuil achter een pleisterlaag. De 

koepelvormige kruisribgewelven van Marienfeld zijn in de omgeving vaak na

gevolgd, zowel in natuur- als in baksteen. 

In Engeland kwam het gebruik van baksteen later in zwang dan op het vaste

land. Het oudste voorbeeld van het gebruik van baksteen is te vinden in Essex. 

Bij de poort van hun klooster in Little Coggeshall, nabij de Engelse oostkust, 

bouwden de cisterciënzers omstreeks 1225 een kleine kapel met een rechthoe

kig grondplan. In deze kapel zijn bakstenen toegepast die duidelijk niet van 

Romeinse herkomst zijn29. 

Hoewel de premonstratenzers langs de beneden Elbe al zeer vroeg baksteen 

aanwendden, lijken zij bij de introductie ervan in onze streken geen rol te 

hebben gespeeld. Pas onder Sibrandus (1230-1238) pasten de premonstraten

zers van Mariëngaarde in Hallum (Friesland) op grote schaal baksteen toe. Aan 

de abt van Mariëngaarde ontleende het Groningse premonstratenzer klooster 

Wittewierum mogelijk te techniek van de baksteenfabricage. Voor de bouw 

van hun kerk wonnen de kanunniken van Wittewierum in ieder geval het 

advies in van de abt van Mariëngaarde, waar de bouw juist achter de rug was. 

Op diens aanraden namen zij ook de uit Keulen afkomstige bouwmeester 

Everard in dienst. De kroniek van de abdij Wittewierum voert het jaar 1238 

op als het derde van de baksteenproductie. Met de toepassing van baksteen lie

pen de premonstratenzers, zoals hieronder blijken zal, wat achterop bij de cis

terciënzers. Naderhand hebben ook zij de productie van bakstenen op een 

massale wijze ter hand hebben genomen. In 1285 droeg graaf Floris V van Hol

land de Friese kloosters op bakstenen te leveren voor de versterkingen in West-

Friesland. Dit wijst er op dat de kloosters in het noorden rond die tijd de 

belangrijkste producenten van baksteen waren30. 65 

De introductie van de baksteen in de huidige provincie Groningen moet 

eveneens het werk van de cisterciënzers zijn geweest. Het oudste bakstenen ge

bouw waarvan de ouderdom blijkt uit geschreven bronnen is de abdijkerk van 

Aduard, die verrees onder het bewind van abt Albertus (1205-1216). Bij de op

graving van deze kerk is rood baksteengruis aangetroffen. Mogelijk pasten de 

monniken van Aduard baksteen bij wijze van experiment al eerder toe in minder 

monumentale bouwwerken, maar daarover laten de huidige dateringen ons in 

het ongewisse. De eerste bakstenen kerkgebouwen in dit gebied zouden uit het 

prille begin van de dertiende eeuw kunnen stammen. Het betreft voor het 

overgrote deel kleine parochiekerken, waarvan de datering niet blijkt uit schrif

telijke bronnen. 

Klaarkamp en de introductie van de baksteen 

De discussie over de introductie van de baksteen in het noorden van de Ne

derlanden spitst zich niet op Aduard, maar op het moederklooster Klaarkamp 

toe. Na de opheffing van Klaarkamp in 1580 verdwenen de gebouwen. Om

wonenden raapten de baksteen op en gebruikten deze voor de bouw van boer

derijen en woonhuizen. Vanaf ongeveer 1858 tot in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw werd een groot deel van de kloosterterp afgegraven als teel-

aarde31. Vanwege de vele losse bakstenen vond de voorheen bebouwde grond 

minder gretig aftrek, zodat deze deels onberoerd bleef. Naar de daarin aan

wezige resten stelde Prof. dr. A.E. van Giffen in de jaren 1939-1941 een onder

zoek in32. Van de funderingen bleek de onderste laag grotendeels nog aanwezig 

(afbeelding 18, 71). Bouwberichten die op deze overblijfselen een licht werpen 

ontbreken. Gesteld dat de funderingen uit de tijd van de stichting dateren, dat 



wil zeggen uit omstreeks 1163, dan zou Klaarkamp het oudste voorbeeld van een 

bakstenen kerk zijn. 

Van Giffen kwam zelf niet toe aan de wetenschappelijke verslaggeving van 

de opgravingen in Aduard en Klaarkamp. Van deze taak kweten Praamstra en 

Boersma zich, die in 1977 een voortreffelijk verslag presenteerden33. Zij beves

tigden de inmiddels postgevatte mening over de vroege datering van Klaar

kamp, die slechts hier en daar enige twijfel ontmoette. Sinds het uitkomen van 

het verslag gebruiken sommige architectuurhistorici het jaartal 1163 zelfs als 

ijkpunt voor de datering van de vroegste bakstenen parochiekerken in Gro

ningen en Friesland34. De oudste bakstenen kerken in deze contreien worden met 

Klaarkamp als referentiepunt in de tweede helft van de twaalfde eeuw gedateerd 

en daarmee tot de vroegste bakstenen bouwwerken in Noord-Europa verklaard. 

Als de cisterciënzers inderdaad al in de jaren zestig van de twaalfde eeuw in 

baksteen bouwden, zouden zij maar liefst zeventig jaar op de naburige premon-

stratenzers vooruit hebben gelopen. Die gingen immers, zoals we hiervoor 

reeds vermeldden, pas in de jaren dertig van de dertiende eeuw over op dit 

alternatief voor natuursteen. Praamstra en Boersma brengen naar voren dat 

door Van Giffen geen enkel spoor van een voorganger is gevonden. Als deze 

zou hebben bestaan, hadden de archeologen daarvan volgens hen sporen aan

getroffen binnen de omtrek van de bakstenen kerk. Verder blijft het bij de 

vaststelling dat een kerk van het type Klaarkamp best uit omstreeks 1163 zou 

kunnen dateren. Meer argumenten ter onderbouwing van de vroege datering, 

die toch voor de architectuurgeschiedenis opmerkelijke consequenties heeft, 

bevat het verslag niet. 

Op de redeneringen van Praamstra en Boersma valt het nodige aan te mer-

66 ken. Van Klaarkamp resteerde niet veel meer dan de onderste laag van de fun

deringen. Eventuele sporen van een kleinere, lichtere kerk op dezelfde plaats 

met een minder diepe fundering waren misschien reeds uitgewist. Zelfs als er 

op de plaats van de opgegraven kerk geen oudere heeft gestaan, impliceert dat 

niet dat deze uit omstreeks 1163 dateert. In de Middeleeuwen verrezen nieuwe 

kerken inderdaad gewoonlijk op de plaats van de oude, maar juist de cister

ciënzers volgden wel eens een andere weg. Aan nieuwbouw op dezelfde plaats 

kleefde het bezwaar dat voor de duur van de werkzaamheden een noodkerk 

moest verrijzen. Bij de cisterciënzers verkeerde de 'oude kerk' bovendien vaak 

nog in goede staat. Vanwege de snelle groei van de kloosterbevolking was deze 

slechts te klein geworden. Door op een andere plaats te bouwen spaarden zij 

de bouw van een noodkerk uit en kon de oude kerk een nieuwe bestemming 

krijgen. Ook de monniken van Aduard beschikten over een herbestemd kerk

gebouw35. Het staat wel vast dat het opgegraven abdijcomplex minstens één 

voorganger heeft gekend. De regel eiste namelijk als voorwaarde voor een 

stichting de aanwezigheid van een (provisorisch) onderkomen, waarin de 

monniken direct hun intrek konden nemen36. Pas als de financiële armslag het 

toeliet, begonnen zij aan de bouw van een ruimer en duurzamer onderkomen. 

De opgegraven kerk van Klaarkamp betrof zeker geen tijdelijke noodkerk, 

maar een monumentaal gebouw, waarvan de bouw jaren zo niet decennia duur

de. 

Aan de bakstenen kerk kan zelfs nog wel een monumentaal kerkgebouw van 

tufsteen vooraf zijn gegaan. Een eerdere opgraving door Veenstra leverde wel 

sporen van tufsteen op (afbeelding 18). Van Giffen legde de fundering die in 

1910 aan het licht was gekomen bij zijn latere graafwerkzaamheden niet op

nieuw bloot. Blijkbaar bevond de vindplaats zich buiten het tijdens de Tweede 



Wereldoorlog onderzochte terrein. Als basis voor deze eerder aangetroffen 

grondvesten diende een puinlaag waartussen zich brokken tufsteen bevon

den37. De ongeveer negentig centimeter hoge fundering bestond uit geelbonte 

bakstenen met een formaat van 34/37 x 16/18 x 10/12 centimeter. Afgaande op 

deze uitzonderlijk grote afmetingen moeten deze bakstenen tot de vroegste in 

Friesland behoren. Ze zijn ook aanzienlijk groter dan de bakstenen uit het 

door Van Giffen opgegraven kloostercomplex. Van het westpand, dat vermoe

delijk, zo zal in het derde hoofdstuk blijken, tot de oudste delen van het op

gegraven klooster behoort, bedroeg het formaat van de bakstenen slechts om

streeks 30 x 15 x 10 centimeter38. Van een van de bijgebouwen ten oosten van 

het klooster maten de bakstenen 31, 5 x 1 5 x 8 centimeter39. Daarnaast troffen 

de opgravers bakstenen van 30 x 15 x 9 en 29,5 x 14/17,5 x 11 centimeter aan. 

Uit het opgravingsterrein van het in 1240-1236 gebouwde Aduard II kwamen 

bakstenen aan het licht met overeenkomstige afmetingen40. De in 1910 te voor

schijn gekomen fundamenten vormden mogelijk een onderdeel van een veel 

groter bouwwerk. Op een lange gevel met een dikte van 105 centimeter sloten 

haaks twee muren aan met een doorsnede van 90 centimeter, die binnenwerks 

gemeten 10,9 meter uit elkaar stonden. Hoe ver deze muren doorliepen is niet 

bekend. Aan de buitenzijde, ongeveer halverwege de lange muur, bevond zich 

een dubbele laag kloostermoppen, waarvan Veenstra vermoedde dat het een 

stoep betrof. Parallel aan een van de korte zijden strekte zich een gang of een 

aanbouw uit met een breedte van 1,30 meter en een muurdikte van 60 centi

meter. De vondst uit 1910 vormt een sterke aanwijzing voor een oudere bouw

fase in tufsteen en baksteen. Dergelijke funderingen werden echter door Van 

Giffen bij zijn latere opgravingen van het kloostercomplex niet aangetroffen. 

Alles bijeen wijst niets er op dat in Klaarkamp al ver voor 1200 bakstenen 

werden toegepast. Zeer oud moeten de reuzenmoppen zijn geweest die in 1910 

aan het licht kwamen. Vermoedelijk betrof het hier de resultaten van de vroeg

ste experimenten met baksteen in Friesland. Heel goed zouden zij nog aan het 

einde van de twaalfde eeuw gebakken kunnen zijn. De bakstenen waaruit het 

kloostercomplex van Klaarkamp was opgetrokken hadden echter een aanmerke

lijk bescheidener formaat. Er zijn eigenlijk nauwelijks redenen aan te voeren 
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waarom deze niet in de dertiende eeuw gebakken en verwerkt zouden kunnen 

zijn. Alleen aan de hand van een constructieve en een stilistische analyse van de 

gereconstrueerde plattegrond van de kerk kunnen de resten nader gedateerd wor

den. Aangezien de kerk geen romaanse maar gotische karaktertrekken had, 

komt de architectuur van deze kerk in het derde hoofdstuk aan de orde. 

1.3. De romano-gotiek 

Voordat de gotische vormen uit Noord-Frankrijk in de noordelijke streken 

doordrongen, waren bouwmeesters en werklieden hier reeds vertrouwd met de 

mogelijkheden en beperkingen van baksteen. De kerken in Jerichow en Soro41 

zijn traditionele, vlakgedekte basilica's uitgevoerd in traditionele romaanse 

vormen. De bouw in baksteen vereiste uiteraard een andere benadering dan 

het werken in natuursteen, zodat de gotische technieken wellicht niet zonder 

meer toepasbaar werden geacht. In het noordelijke baksteengebied kwamen dan 

ook niet plotseling gotische bouwmeesters naar voren, zoals elders in Europa 

soms gebeurde. Geleidelijk aan voegden de in baksteen gespecialiseerde bouw

meesters steeds meer gotische vormen en vindingen toe aan de romaanse schema's 

en constructies. Het uitgangspunt van de constructie bleef zwaar, vlak muur

werk (meestal kistwerk) getooid met oppervlakkige lisenen en rondboogfriezen. 

Steunberen maakten geen deel uit van dit romaanse vormenrepertoire, zelfs niet 

in geval van overwelving met kruisribgewelven42. De reeds bestaande bakstenen 

abdijkerk van Sor0 kreeg na 1247 koepelvormige kruisribgewelven, maar 

steunberen bleven achterwege. Ook wanneer de overwelving van tevoren vast 

stond, achtte de bouwmeester deze niet noodzakelijk. De vroege kerken in bak-

68 steen van de cisterciënzers beantwoorden in hun opzet allemaal aan het gebon

den stelsel. Hoewel de spitsboog het mogelijk maakte ook rechthoekige vakken te 

overwelven, vormde het vierkant in deze plattegronden het uitgangspunt. 

Vierkante dubbeltraveeën in het middenschip, het dwarspand en in het koor 

worden geflankeerd door twee half zo grote vierkanten in de zijbeuken. Dit 

strenge, in essentie romaanse schema ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de der-

tiende-eeuwse kerken van Eldena, Lehnin, Doberlug en Logumkloster (Dene

marken). Typerend voor de romano-gotiek in baksteen zijn de koepelvormige 

kruisribgewelven43. Het betreft hier geen echte koepels, maar een bijzondere 

vorm van het kruisribgewelf, waarbij de kruinlijnen van de gewelven een der

mate sterke kromming vertonen dat het geheel de koepelvorm enigszins be

nadert. De top van het gewelf bevindt zich daardoor relatief hoog boven de 

gordel- en de muraalbogen. Als bij een echte koepel zijn de gewelfvelden in 

twee richtingen gekromd. Daarbij zijn de gewelfvelden meestal licht tot sterk 

gebombeerd (bomberen is het van boven gezien bol metselen van de gewelfvel

den). Dit maakt het mogelijk uit de hand te metselen, waardoor zware formelen 

(houten ondersteuningsconstructies) onder de velden achterwege konden blij

ven. Door de benadering van de koepelvorm is de constructieve betekenis van 

de ribben doorgaans gering. Veelvuldig namen geschilderde ribben de plaats 

in van echte. Aan een onderbouw zonder noemenswaardig schoorstelsel zijn 

deze gewelven bijna optimaal aangepast: de relatief toch al lichte bakstenen brengen 

door het sterk gekromde beloop van de meestal halfsteens gemetselde en daarmee 

zeer dunne gewelfvelden betrekkelijk weinig spatkrachten teweeg. In vergelijking 

met gewone kruisribgewelven is de hoogte van de gewelven gemeten van aanzet 

tot kruin veel hoger. De kruinen van de gewelven komen anders dan in de klas

sieke gotiek uit boven de zijmuren. Al deze aanpassingen konden niet voor-



komen dat de gewelven de zijmuren van de kerken in veel gevallen uit elkaar 

drukten. Soms leidde dit later tot de verwijdering van de gewelven of tot het 

alsnog toevoegen van steunberen. In dit laatste geval ontstonden vaak 'hangberen': 

de beren werden gebouwd op nieuwe fundamenten die door de zetting nader

hand wegzakten, waardoor ze aan de bestaande muren kwamen te hangen. Van de 

koepelachtige kruisribgewelven komen vierdelige, zesdelige en achtdelige va

rianten voor. Niet zelden nemen geschilderde ribben de plaats in van echte. De 

koepelvormige kruisribgewelven van de bakstenen kerk van de cisterciënzer ab

dij Marienfeld bij Gütersloh, die vermoedelijk uit het eerste kwart van de der

tiende eeuw dateren, bezitten stenen ribben en bogen. Op de gepleisterde, uit 

baksteen gemetselde velden suggereert de beschildering extra ribben, een prak

tijk die vaker voorkwam. Kennelijk stond de bouwmeester in Marienfeld een 

achtdelig, koepelvormig kruisgewelf voor ogen, zoals die in Denemarken in de 

eerste helft van de dertiende eeuw voorkwamen. Hier moet de bouwmeester van 

Marienfeld ook zijn kennis hebben opgedaan over de toepassing van baksteen 

en de koepelvormige gewelfconstructies. In de omgeving van Marienfeld zijn 

de koepelvormige gewelven in baksteen nagevolgd in natuursteen. Door het 

ontbreken van een uitwendig schoorstelsel behielden de wanden in de romano

gotische kerken het gesloten karakter dat ook de romaanse bouwkunst ken

merkte. De kerken ontvingen doorgaans hun daglicht door groepjes van twee 

of drie smalle vensters. Karakteristiek voor de dertiende-eeuwse baksteenarchi

tectuur is de kraalvorm (dat wil zeggen de ronde doorsnede) van de ribben, 

de omlijstingen van de vensters en nissen en de schalken langs de pijlers. Naast 

gotische spitsbogen en samengestelde bundelpijlers bleven binnen het land

schap van de baksteen de vertrouwde romaanse motieven in zwang, zoals lise

nen, rondboogfriezen en spaarnissen. In het begin van de dertiende eeuw ont- 69 

dekten de bouwmeesters de decoratieve mogelijkheden van de baksteen. Veel 

kerken zijn verfraaid met sierverbanden, geglazuurde reliëftegels en decoratieve 

patronen met een bijna tapijtachtig karakter. 

Overal in Noord-Europa waar de baksteen ingang vond, raakte ook de 

romano-gotische bouwtrant in zwang. De bouwploegen van de cisterciënzers 

gaven in de meeste streken toon aan. Het romano-gotische architectuurland

schap strekte zich uit over Oost-Friesland in het huidige Duitsland, Denemarken 

en langs de Duitse Oostzeekust. Daarnaast komen romano-gotische kerken 

voor op het Scandinavische schiereiland, tot diep in Zweden toe. Hiervan 

getuigt de tussen 1250 en 1340 gebouwde kathedraal van Strängnäs in Söderman-

land, die alle hierboven opgesomde kenmerken van de romano-gotiek ver

toont44. De huidige provincie Groningen vormde de westelijke rand van dit ro

mano-gotische architectuurlandschap. Van alle kerken binnen dit uitgestrekte 

gebied behoren die in Groningen tot de rijkst uitgevoerde. 

2. DE ABDIJKERKEN VAN A D U A R D IN LOKAAL EN INTER

REGIONAAL VERBAND 

2.1. Archeologisch onderzoek en bouwberichten 

Staatse troepen plunderden en brandschatten in 1580 het abdijcomplex van Adu-

ard. Herstel van de geseculariseerde bouwwerken bleef achterwege. In 1598 

kregen de omwonenden toestemming op het kloosterterrein stenen te rapen 

mits de kerk 'als een heerlick monumentum antiquitatis verschoent ende niet 
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affgebroecken sail worden'. Aan het einde van de zestiende eeuw inspireerde de 

indrukwekkende kerk de historieschrijver Ubbo Emmius tot een tamelijk pre

cieze beschrijving43. Emmius boek kwam uit in 1616, maar de schrijver moet 

de kerk reeds bezocht hebben in 1589/1590. In de loop van de zeventiende 

eeuw is de kerk in weerwil van het verbod afgebroken. Een grootschalig bodem

onderzoek vond plaats in 1939-1941 onder leiding van A.E. van Giffen46. Niet 

alleen kwam hierbij de omtrek van de door Emmius beschreven kerk te voor

schijn, maar ook die van een oudere voorganger (afbeelding 19). 

Voor de datering van de twee achtereenvolgende kerken van Aduard kan 

de kloosterkroniek als leidraad dienen. Dit relaas stamt uit omstreeks 1485 en 

is bijgehouden tot 1522. Latere afschriften bevatten zelfs aanvullingen tot 

157847. Volgens deze kroniek gaven wonderbaarlijke lichtverschijnselen de 

plaats aan waar de abdij moest verrijzen. Op 5 juni 1192 togen twaalf monniken 

onder leiding van Wibrandus, de eerste abt, in plechtige stoet naar deze plek. 

Aanvankelijk beschikten zij daar over twee gebouwen, een kapel en een dormi-

torium. Volgens de regel van de orde moesten deze gebouwen gereed zijn 

voordat de eerste monniken zich er vestigden. De schrijver wist te vertellen 

dat deze gebouwen in zijn tijd vlak bij de noordelijke poort stonden. Het oude 

dormitorium diende toen als gastenhuis voor mannen en vrouwen en de kapel 

als 'camera Episcoporum'48. Abt Albertus (1205-1216) nam het initiatief tot de 

bouw van een nieuwe kerk, ongetwijfeld de oudste van de twee opgegraven 

kerken (voortaan aangeduid als Aduard I en Aduard II). De kroniekschrijver 

vermeldde echter dat de kerk van Albertus in zijn tijd als school fungeerde49. 

Aangezien de funderingen van Aduard I zich voor een groot deel onder die 



van de latere kerk bevinden, kon de kerk van Albertus er aan het einde van de 

vijftiende eeuw onmogelijk nog staan. Voor de bouw van Aduard II moest 

Aduard I namelijk in zijn geheel wijken. Mogelijk verwarde de kroniekschrijver 

de kerk van Albertus met een ander gebouw. In de jaren dat Aduard II in aan

bouw was, moeten de koordiensten in een andere, al dan niet tijdelijke kerk 

plaats hebben gevonden. Vermoedelijk diende deze noodkapel en niet de kerk 

van Albertus later als school. Ook Emmius maakte gewag van een tweede kerk. 

Naar zijn zeggen stond die vlak bij de abdijkerk. Vóór de voltooiing van 

Aduard II maakten naast mensen uit de wijde omgeving ook de monniken van 

deze tweede kerk gebruik, voegt Emmius daar nog aan toe. Van dit kerkge

bouw is bij de opgravingen geen enkel spoor aangetroffen. 

Reeds enkele decennia na de voltooiing van Aduard I moet deze kerk te 

klein zijn geweest of andere gebreken hebben vertoond. Abt Wigboldus (1218-

1242) zond een conversbroeder met zijn zoon naar het moederklooster in 

Clairvaux om de gebouwen daar op te nemen50. Met het ontwerp dat mede 

hieruit resulteerde oogstte de conversbroeder veel lof. Na zijn dood wachtte 

hem daarom bij wijze van hoge uitzondering een begrafenis in het koor van 

de door hem gebouwde kerk. Abt Wigboldus legde in 1240 de eerste steen. 

Abt Eylwardes (1242-1254) zette de bouw met kracht voort met inzet van maar 

liefst tweehonderd conversbroeder. Als opperlieden reikten zij de bakstenen 

van hand tot hand51. In 1255, onder het abbatiaat van Egbertus (1254-1257) 

vormde de kerk in aanbouw het decor van vijftien altaarwijdingen52. In 1263 

wijdde de bisschop van Münster de voltooide kerk, samen met het hoofdaltaar 

en vijftien altaren53. 

De korte tijd die verstreek tussen de bouw van Aduard I en de bouw van 

het veel grotere en rijker uitgevoerde Aduard II is een uiting van de zeer snelle 71 

expansie die Aduard in die periode doormaakte. In die jaren groeide de abdij 

uit tot een van de rijkste en machtigste in de omgeving. De rijkdom berustte 

op een zeer omvangrijk bezit aan cultuurland. Daarnaast exploiteerden de 

monniken uitgestrekte bossen en venen. De laatste leverden turf, dat als brand

stof diende voor onder meer de productie van baksteen. Daarnaast genoot de 

abdij inkomsten uit de handel op bijvoorbeeld Hamburg54. 

2.2. Aduard I 

De opzet 

Aduard behoorde tot de grote groep kloosters die direct of indirect voort

kwamen uit Clairvaux. Dat betekende niet automatisch dat de Groningse kerk 

ook typologisch leek op die in Clairvaux. Al in 1174 maakte de ondiepe, een-

beukige altaarruimte aan de oostzijde van de Franse kerk plaats voor een rond-

gesloten omgangskoor met halfcirkelvormig daaromheen een krans van negen 

straalkapellen. Voor de bouw van Aduard I ruim een kwart eeuw later diende 

niet Clairvaux als voorbeeld, maar vormde een ouder type het uitgangspunt 

(afbeelding 19, 20). De kerk bestond uit een driebeukig schip, iets smallere, 

transeptarmen van ongelijke omvang en een driebeukige, ondiepe altaarruimte 

met een rechte sluiting. 

Van Aduard I zijn slechts uitbraaksluiven van de funderingen aangetroffen 

met daarin oranje baksteenpuin55. Van de westelijke delen van Aduard I bleken 

geen sporen meer in de grond aanwezig te zijn, zodat de lengte van het schip 

niet bekend is. Zowel het schip, de altaarruimte aan de oostzijde als de tran

septarmen moeten driebeukig zijn geweest, maar alleen de noordelijke kruisarm 
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bevatte sporen van vierkante pijlers. De recht gesloten altaarruimte had de

zelfde breedte als het driebeukige schip, ongeveer 17,5 meter. De noordelijke 

en de zuidelijke transeptarm reikten in de breedte niet verder dan respectieve

lijk ongeveer vijftien en dertien meter. Uit de ongelijke breedte van de tran

septarmen valt af te leiden dat deze geen doorlopend geheel vormden, maar als 

twee min of meer zelfstandige delen op het hogere schip aansloten. Vermoe

delijk bevatten de traveeën in de oostelijke zijbeuk van het dwarspand, con

form de gebruiken van de cisterciënzers, elk een met zijwanden afgezonderde 

kapel, drie in elke transeptarm. 

Met zijn ondiepe, rechthoekige altaarruimte en de recht gesloten kapellen 

in de transeptarmen was de plattegrond van Aduard I een variant van het zo

genoemde Bernardijnse type. Deze aanleg ontstond in de jaren dertig van de 

twaalfde eeuw, de jaren waarin de cisterciënzers overgingen tot de bouw van 

grote kerken. Deze schaalvergroting plaatste de leidsmannen aanvankelijk voor 

een groot dilemma. Tot dan toe beschikten de negen dochterstichtingen en 

het moederklooster Cïteaux, die in 1119 de orde van de cisterciënzers vorm

den, overeenkomstig het streven naar armoede over uiterst eenvoudige bid-

plaatsen56. Aanvankelijk gingen de monniken van Cïteaux bijvoorbeeld in een 

eenvoudig houten gebouwtje ter kerke. Vanaf 1106 kregen de monniken de 

beschikking over een bescheiden zaalkerk met een nagenoeg vierkant koor en 

een vierkant schip, overdekt met een stenen tongewelf. Dergelijke bouwwerken 

boden in Bourgondië ook onderdak aan dorpsparochies. De vroegste cister

ciënzer kerken hadden in al hun eenvoud de meest uiteenlopende platte

gronden. In de beginperiode hechtten de monniken aan de vormgeving van 

hun bidplaats blijkbaar niet zoveel belang dat ze hierin eenheid nastreefden. 

Tegelijk met de snelle uitbreiding van het aantal kloosters groeide ook de 

omvang van de afzonderlijke kloosters. Dankzij het economische succes van de 

ontginningen en de landbouwondernemingen beschikten de kloosters over de 

middelen de kloostergebouwen aan deze nieuwe toestand aan te passen. Gro

tere kerken dienden zich aan als mogelijkheid en als noodzaak. Vermoedelijk 

aan het einde van de jaren twintig werd Bernard benaderd door een aantal 

broeders dat zich bezorgd maakte over het schrijnende ruimtegebrek57. Over 

het bestaande oratorium, merkten de pleitbezorgers voor nieuwbouw op dat 

het niet eens alle monniken kon bevatten. Dit betrof inderdaad een uiterst be

scheiden bouwwerk. Het bestond uit een vierkante centrale ruimte met een 

houten dak, aan vier zijden omgeven door een beuk. Bernard wilde van nieuw-

20. Hypothetische recon

structie van Aduard I op 

basis van de vondsten. 

f pEÜS^ 

'ZÊm 

J 



21. De abdijkerk van 

Fontenay (Bourgondië) 
O 5 
l m . I l 

10 20 30 
i 

1*0 
I 

60m. 
_! 

bouw op een andere plaats in eerste instantie niets weten. Er was juist veel geld 

uitgegeven voor de aanleg van een waterleiding in het oude complex. Buiten

staanders zouden kunnen denken dat hun rijkdom hen gek had gemaakt. Uit

eindelijk wisten de monniken Bernard van hun gelijk te overtuigen: 'Als God 

het behaagde zoveel mensen naar hen toe te sturen dat hun gemeenschap 

dagelijks verveelvoudigde, wie waren zij dan om deze mensen de deur te 

wijzen?' Bernard aanvaardde de schaalvergroting die binnen de orde plaats

vond blijkbaar niet van harte. Later kon de aanblik van de oude, primitieve 

gebouwen uit de begintijd hem tot tranen toe ontroeren58. In de bouw van 

grote kerken school het gevaar in precies dezelfde fouten te vervallen die Bernard 

de traditionele orden verweet. De leidsmannen van de cisterciënzers zullen 

voor de grote kerken, welbewust hebben gezocht naar een passende vorm. Deze 

moest appelleren aan hun afkeer van uiterlijk vertoon en aan de radicale ar

moede die zij in weerwil van hun groeiende welvaart wensten te beleven. 

De eerste monumentale kerk in Clairvaux uit de jaren dertig van de twaalfde 

eeuw zal geleken hebben op de gaaf overgeleverde abdijkerk in Fontenay uit 

de jaren 1139-1147 (afbeelding 21-22)59. Tot aan de dood van Bernard in 1153 

bleef dit het gangbare type in de orde. Het staat sinds de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw bekend als het 'Bernardijnse type'60. Deze naam suggereert dat 

Bernard er als geestelijke vader bij aan de wieg stond. Inderdaad is de kans 

groot dat de abt van Clairvaux zich met de bouw van Fontenay heeft inge

laten. Bernard was in Fontenay eerder al als stichter opgetreden. Hij en zijn 

familieleden toonden zich ook in het vervolg zeer met het lot van het klooster 

begaan. Een oom van Bernard, Raynard de Montbard, stelde het bouwterrein 

beschikbaar. Bernards neef Geoffroy bekleedde in Fontenay de waardigheid 

van abt. Ruimtegebrek vormde net als in Clairvaux de aanleiding voor de 

nieuwbouw van Fontenay. 

De kerk van Fontenay voldeed aan de specifieke eisen van de orde. Over

eenkomstig de wens niet meer dan het noodzakelijke te bouwen zijn alle over

bodige onderdelen achterwege gelaten. Door de radicale beknotting van de li

turgie kon vooral de koorpartij ten opzichte van de cluniacenzer kerken een 

drastische vereenvoudiging ondergaan. De monniken zaten niet in een aparte 

koorpartij ten oosten van de kruising, zoals de cluniacenzers, maar in het oos

telijke gedeelte van het schip. Een omvangrijke koorpartij was daarom niet no

dig. Bezoekers ontvingen de abdijen van de cisterciënzers nauwelijks, zodat een 
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kooromgang met straalkapellen eveneens gemist kon worden. Aan het smallere 

en lagere dwarspand sluit aan de oostzijde in plaats daarvan een ondiepe, 

eenbeukige altaarruimte aan, die aanzienlijk lager was dan de middenbeuk van 

het schip. Er ontstond zo een T-vormige plattegrond met een lage, rechthoe

kige apsis. De oostelijke, recht gesloten kapellen in het transept boden plaats aan 

de altaren voor de priesterleden van de gemeenschap. Weggelaten zijn de ge

bruikelijke apsis tegen de altaarruimte en de apsidiolen aan de oostzijde van de 

kapellen, die het sacrale karakter hadden kunnen verhogen. Daarvoor in de 

plaats eindigen de kapellen met een rechte muur. De travee achter het gestoelte 

van de monniken, ongeveer halverwege het schip, bevatte plaatsen voor de zie

ken. Achter in de kerk zaten de conversen (lekenbroeders), die het grootste 

deel van de arbeid verrichtten. In de zijbeuken konden de eventuele huur-

knechts plaatsnemen. Een voorkerk voor het volk, zoals die in Bourgondië vaak 

voorkwam, lag niet in de rede, omdat bezoekers zoveel mogelijk werden ge

weerd. De torenloze kerk steekt nauwelijks boven de andere gebouwen uit. 

Evenmin onderscheidt de kerk zich door bijzondere decoraties. De klokken 

hingen in een eenvoudige klokkenstoel. Het pseudo-basilicale schip, de zij

beuken en alle overige ruimten zijn overwelfd met de destijds in Bourgondië 

gangbare spitstongewelven. Deze verhogen de duurzaamheid van het bouw

werk aanzienlijk en verminderen het brandgevaar. De tongewelven van de zij

beuken staan dwars op die van het middenschip, zodat zij eikaars spatkrachten 

grotendeels opvangen en tevens het gewelf van de hoofdbeuk stabiliseren. Een 

zwaar schoorstelsel kon daardoor achterwege blijven. Daglicht ontvangt de 

kerk uitsluitend door de openingen in de westgevel en door de vensters in en 

boven de lage kooruitbouw alsmede door die in de lagere noordbeuk, waar-
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door de kerk doorgaans tamelijk donker is. De koordiensten moeten zich 

doorgaans in het schemerduister hebben voltrokken. Figuratieve decoraties, in 

Bourgondische kerken uit die periode bijna een vast gegeven, ontbreken ge

heel. In deze kerk kon niets de aandacht van de monniken afleiden. De enige 

versieringen in de kerk zijn de eenvoudige bladmotieven op sommige kapi

telen. Zonder twijfel heeft Bernard kerken van dit type dringend aanbevolen 

als een goed alternatief voor de uiterst weelderige kerkbouw van de clunia-

cenzers. Alleen dankzij zijn uitdrukkelijke instemming kon het 'Bernardijnse 

type' bij zijn leven de algemeen aanvaarde norm binnen de orde worden. 

Na de dood van Bernard van Clairvaux in 1153 zijn nog tientallen voor

beelden van dit type opgetrokken61. Cisterciënzers overal in Europa bleven 

zich er mee identificeren, al kreeg een breed scala aan nieuwe typen de over

hand. In de tweede helft van de twaalfde eeuw assimileerden de cisterciënzers 

geleidelijk aan de gotische vormen, waarbij het Bernardijnse type werd aange

past aan de nieuwe mogelijkheden van de techniek en de gewijzigde smaak. De 

middenbeuk kreeg een lichtbeuk, zodat deze meer daglicht ontving en boven 

het klooster uitstak. Het aanvankelijk lage, ruimtelijk ondergeschikte transept 

kreeg dezelfde hoogte als het schip. In het laatste kwart van de twaalfde eeuw 

deden ook het kruisribgewelf en luchtbogen hun intrede62. Figuratieve deco

raties bleven taboe, maar de steeds rijkere gotische profileringen golden blijk

baar niet als bezwaarlijk. 

Naast overeenkomsten vertoont de plattegrond van Aduard I een opvallend 

verschil met de gangbare Bernardijnse uitleg. Door zijn geringere hoogte doet 

de eenbeukige altaarruimte in Fontenay zich niet voor als voortzetting van het 

middenschip, maar als een uitbouw in het verlengde daarvan. Daarentegen 

moet de driebeukige altaarruimte van Aduard I dezelfde dwarsdoorsnede heb

ben gehad als het schip. De aanleg van de kerk had aldus de vorm van een 

Latijns kruis en geen T-vorm. Het oostelijk pijlerpaar in de altaarruimte, dat 

op één lijn stond met de oostgevel van het transept, verdeelde de altaarruimte 

in twee traveeën. Vanwege zijn driebeukige opzet vertoont deze altaarruimte 

verwantschap met een koortype dat in de tweede helft van de twaalfde eeuw 

ontstond. Het oudste voorbeeld daarvan bood het kort na het midden van de 

twaalfde eeuw gebouwde koor van de abdij Morimond (afbeelding 23), de 

vierde dochter van Cïteaux. Dit rechthoekig koor met omgang, bezat anders 

dan dat van Aduard I rondom een aaneengesloten reeks recht gesloten kapellen. 

Vooral onder de Engelse cisterciënzers raakte dit type verbreid63. Het voor-
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beeld van Morimond vond eveneens navolging in de in 1193 gewijde nieuwe 

koorpartij van Cïteaux (afbeelding 24). Sindsdien kon het kerktype gelden als 

karakteristiek voor de orde. Villard de Honnecourt presenteerde in zijn schets

boek uit omstreeks 1230-1235 een bijna identieke plattegrond als het type van 

de cisterciënzer kerk64. De koorpartij van Aduard I volgt het voorbeeld van 

Cïteaux en Morimond slechts ten dele. Het was twee traveeën korter en de ring 

van recht gesloten kapellen ontbrak. Zowel in Morimond en Cïteaux als in 

Aduard I zaten de monniken in de kruising en het oostelijke gedeelte van het 

schip. Vergeleken met Fontenay en andere kerken van het Bernardijnse type 

beschikte Aduard I over aanzienlijk meer ruimte voor altaren. De oostpartij 

van Aduard I doet zich aldus voor als een synthese van de twee meest karakte

ristieke typen van de orde: het eenbeukige, ondiepe altaarruimte van Fontenay 

en het diepe driebeukige koor van Cïteaux. Het koor van Aduard I laat zich 

enerzijds omschreven als een driebeukige variant van het Bernardijnse type, 

anderzijds als een ingekorte, vereenvoudigde versie van het koor van Mori

mond en Cïteaux. De plattegrond van Aduard I kan als een zelfbewuste samen

stelling van specifieke cisterciënzer motieven alleen ontworpen zijn door een 

bouwmeester die de tradities van de orde tot in de finesses kende. 

Binnen de orde zijn twee typologisch nauw verwante kerken bekend, die 

van het vrouwenklooster Varfruberga (afbeelding 25) in Södermanland (Zwe

den)65 en van de mannenabdij Logumkloster (afbeelding 26, 28-29) in het zui

den van Denemarken66. Van beide kerken vertonen de plattegronden overeen

komstig Aduard I een ondiepe, basilicale altaarruimte met een rechte sluiting. 

Kort na de kloosterstichting in 1210 verrees de inmiddels verdwenen kerk van 

Varfruberga. De kerk van het vrouwenklooster kende anders dan Aduard I 

eenbeukige transeptarmen. Met de Groningse kerk had Varfruberga de ongelij

ke breedte van de transeptarmen gemeen. In breedte kwam de zuidelijke tran

septarm overeen met het middenschip. De veel smallere noordelijke transept

arm vormde een integraal onderdeel van de aanmerkelijk smallere oostvleugel 

van het klooster. In Aduard I viel de zuidelijke transeptarm smaller uit dan de 

noordelijke, vermoedelijk omdat deze evenals in de noordelijke arm van 

Varfruberga aan de oostvleugel zijn maat ontleende. Het kloosterpand en de 

zuidelijke transeptarm van Aduard I moeten eveneens één geheel hebben ge

vormd. De oostvleugel uit de tijd van Aduard II stond op de fundamenten 

van het vroegere oostpand met inbegrip van de zuidelijke transeptarm. 

In het eerste kwart van de dertiende eeuw begon de bouw van de bakstenen 

kerk van Logumkloster. Als eerste verrees het koor en vandaar ging de bouw 
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in westelijke richting verder. Na ruim een eeuw bereikte de kerk haar voltooi

ing. De Deense abdij behoorde niet tot de filiatie van Clairvaux, zoals 

Aduard, maar tot die van Cïteaux. Dit betekent dat eventuele contacten tussen 

Aduard I en het Deense klooster niet volgens de hiërarchie van de orde, maar via 

een apart netwerk van bouwkundigen verliepen. De altaarruimte van Logum-

kloster vertoont precies dezelfde opzet als die van Aduard I. In weerwil van on

regelmatigheden die ongetwijfeld voortkomen uit meetfouten geeft de plat

tegrond van Logumkloster duidelijk blijk van geometrisch raffinement. Anders 

dan in Aduard I zijn de transeptarmen en de oostelijke kooruitbouw even 

breed en even diep, waardoor deze armen ruimtelijk volstrekt gelijkwaardig 

zijn. Deze kerk borduurt in opzet voort op die van het cisterciënzer klooster 

Vitskol bij L0gst0r (Denemarken), waarvan de bouw omstreeks 1200 zijn 

beslag kreeg (afbeelding 27)67. Van deze kerk, waarvan slechts enkele fragmenten 

resteren, vormden koor en dwarspand drie praktisch gelijk armen. Daarbij was 

het onvoltooide schip zo kort, dat de uitleg onbedoeld de vorm van een 

Grieks kruis had. Ongetwijfeld stond er een verlenging van het schip op 

stapel, maar daar is het nooit van gekomen. Deze kerk werd reeds vermeldt als 

een vroeg voorbeeld van het gebruik van baksteen. In Logumkloster beant

woordde de kerk aan het gebonden stelsel. De kruising, de middenbeuk van 

het koor en de middenbeuk van de transeptarmen zijn overspannen door vier

kante gewelven van gelijke afmetingen die met uitzondering van de kruising 

twee (halve) traveeën beslaan. Doordat de transeptarmen dezelfde vorm hebben 

als de altaarruimte tellen deze één travee minder dan die van Aduard I. Daar

om bevinden zich in de oostelijke zijbeuken twee recht gesloten kapellen in 

plaats van drie. Door de gelijkvormigheid van de altaarruimte en de transept

armen en van het twee keer zo lange, maar verder overeenkomstige schip, heeft 

de kerk een sterk centraliserend karakter68. 

77 

Constructie f en stilistisch 

Het muurwerk van Aduard I was aan de buitenzijde niet verzwaard met steun

beren of substantieel naar buiten stekende lisenen. Luchtbogen ter ondersteu

ning van de gewelven van het middenschip zijn daarom uitgesloten. Alle 

krachten in het bouwwerk werden overeenkomstig de lokale, romaanse bouw

wijze opgevangen door massief muurwerk. Het opgaande werk kwam vermoe

delijk overeen met dat van de oudste bakstenen kerkjes in Friesland en Gro

ningen. Tot deze vroege voorbeelden moeten de kerken te Eenum (schip), 
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Marsum, Midwolde (schip en onderste gedeelte van de toren), Noordlaren 

(koor) en Oosterwijtwerd (alle in de provincie Groningen) alsmede die in Ja-

num (koor), Murmerwoude (schip) en Westergeest (alle in Friesland) gerekend 

worden69. Vermoedelijk dateren deze kerken uit het begin van de dertiende 

eeuw. De toepassing van de baksteentechniek zal afkomstig zijn van de cisterci

ënzers. De gevels van deze bescheiden bouwwerken waren evenals de niet veel 

oudere bedehuizen van tufsteen in de omgeving versierd met ondiepe spaar-

velden, lisenen en rondboogfriesjes die het vlak van het zware, gesloten muur

werk respecteerden. 

Vierkante poeren droegen de pijlers in de noordelijke transeptarm van 

Aduard I. Het ligt voor de hand dat de pijlers in het koor en in het schip even

eens een vierkante voeting hadden In principe kunnen hierop allerlei soorten 

dragers staan. Vergelijking met parochiekerken uit de omgeving uit ongeveer 

dezelfde tijd wijzen echter in de richting van vierkante pijlers. Meerbeukige 

kerken uit deze periode zijn in de omgeving niet overgeleverd. Platte wandpijlers 

van eenbeukige kerken met overwelving kunnen echter als vierkante, deels in 

het muurwerk verzonken dragers beschouwd worden. Een voorbeeld van der

gelijke wandpijlers uit het eerste kwart van de dertiende eeuw biedt de paro

chiekerk van Oosternieland. Deels opgenomen in de wand doet de vierkante 

wandpijler zich voor als een zware liseen. Later vond dit type wandgeleding 

toepassing in bijvoorbeeld de kerken van Huizinge (uit het tweede kwart van 

de dertiende eeuw) en Westerwijtwerd (tweede of het derde kwart van dezelfde 

eeuw). Vermoedelijk kende Aduard I eveneens platte wandpijlers, zoals de 

kloosterkerk van Varfruberga70. De uitbraaksleuven van Aduard I toonden dit 

soort fijne details niet. Op een van de weinige plaatsen waar de fundamenten 
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wat beter bewaard zijn gebleven, de oostgevel van de zuidelijke transeptarm, 

kwam echter wel degelijk de omtrek van een rechthoekige wandpijler aan het 

licht. Deze kan de boog tussen de oostelijke beuk van het transept en het schip 

gedragen hebben. Een laat voorbeeld van vierkante pijlers in combinatie met 

platte wandpijlers bood de in 1257 gewijde kerk van het verdwenen cisterciën

zer klooster Cara Insula of 0 m kloster bij Ry (Arhus) in Denemarken, waarvan 

de fundamenten vanaf 1911 geleidelijk aan zijn blootgelegd71. De keuze voor 

vierkante pijlers in Aduard I kwam wellicht voort uit de bouwpraktijk. Met de 

rechthoekige bakstenen laten vierkante pijlers zich veel makkelijker opmetselen 

dan ronde. 

Van de geometrische opzet lichten de sporen van de pijlers in het noorde

lijke dwarspand een tipje van de sluier op. De middenbeuk van deze transept

arm (gemeten van pijler tot pijler) was ongeveer twee keer zo breed als de zij

beuk (gemeten van muur tot pijler) Deze verhoudingen ingetekend in de al

taarruimte levert bij benadering een vierkante dubbeltravee op in de midden-

beuk en twee kwart zo grote vierkanten in de zijbeuken. Dit duidt op een ge

bonden stelsel: een opzet met vierkante dubbeltraveeën begeleid door twee half 

zo lange vierkanten in de zijbeuken. Hetzelfde stelsel is denkbaar in het zui

delijke dwarspand, zij het op een iets kleinere schaal. Consequent in vierkanten 

kan de kerk niet zijn uitgevoerd. De transeptarmen boden elk plaats aan drie 

(halve) traveeën, zodat er in geval van vierkante gewelfvakken een rechthoekige 

travee overschoot. In Aduard I uitte het eventuele gebonden systeem zich in 

elk geval niet in een afwisseling tussen zwaardere dragers op de hoekpunten 

van de gewelfvakken en lichtere daartussen. Onder de romano-gotische kerken 

in Groningen die volgens de huidige datering voor de bouw van Aduard II 

tot stand kwamen zijn vierkante gewelfvakken overigens geen regel. In veel 79 

gevallen zijn de vakken in de lengterichting iets korter, waardoor de koepel

vormige gewelven in deze richting lijken te zijn ingedrukt. De geometrie zou 

in deze gevallen terug kunnen gaan op de abdij Schola Dei in Ihlow of op 

oudere voorbeelden in Denemarken. In latere romano-gotische kerken in Gro

ningen komen daarentegen ook vaak vierkante gewelfvakken voor. Anders dan 

in het gebonden stelsel gebruikelijk was, zijn de transeptarmen van Aduard I 

smaller dan het het koor en het schip. 

Zelden lieten de cisterciënzers gewelven achterwege en daarom is de veron

derstelling gerechtvaardigd dat deze in Aduard I ten minste waren voorzien. 

Het beeld van zes- of achtdelige kruisgewelven met een sterk gebogen, koepel

achtige vorm dringt zich op. Een direct bewijs voor de aanwezigheid van 

gewelven in Aduard I bestaat er echter niet. Een aanwijzing daarvoor vormen 

de overwelfde zaalkerken zonder steunberen die kort na de bouw van Aduard I 

in de omgeving verrezen. De koepelvormige kruisribgewelven in de vroege 

romano-gotische dorpskerken, hetzij vier-, zes- of achtdelig, weerspiegelen 

mogelijk die in Aduard I. In de reeds genoemde kerk in Oosternieland lopen 

gordelbogen, muraalbogen en ribben eenvoudigweg teniet in de platte wand

pijlers. In de wat jongere kerken in Huizinge (tweede kwart dertiende eeuw) en 

in Westerwijtwerd (tweede of het derde kwart van de dertiende eeuw) eindigen 

ribben en bogen van het gewelf op ongelijke hoogte van elkaar en ontbreekt 

een duidelijke samenhang tussen de wandpijlers en de ribben en de bogen van 

het gewelf. De gewelven zelf wekken niet de indruk van een onbeholpen expe

riment. De bouwlieden die hier werkten moeten hun ervaring hebben op

gedaan in veel grotere ondernemingen. 
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Een uiterst consequent opbouw uit vierkanten vertoont de plattegrond van 

Logumkloster. De kruising, de middenbeuk van het koor en de transeptarmen 

bestaan elk uit een vierkant van dezelfde afmetingen. De middenbeuk van het 

schip telt twee van die vierkanten. In de zijbeuken beslaan de gewelfvakken 

vierkanten die half zo breed en half zo lang zijn als die van de kruising. Dit 

strenge geometrisch stramien omvat alle delen van de kerk. Het handelt hier 

om een traditioneel, romaans schema. De neiging het bouwwerk te benaderen 

als een aaneenschakeling van gelijkvormige eenheden stemt overeen met de ge

lijktijdige ontwikkelingen in de gotische bouwkunst. In tegenstelling tot Adu-

ard I kent de kerk van Logumkloster alternering. Zowel de zware pijlers als de 

lichtere tussenpijlers dragen de scheibogen en de gewelven van de zijbeuken. 

Daarenboven torsen de zwaardere pijlers de gewelven van de middenbeuk. 

Acht- en vierdelige kruisribgewelven met een koepelvormige kromming 

overspannen de vierkante vakken van Logumkloster. De ribben hebben een 

kraalprofiel, een vorm die zich verspreidde over het gehele noordelijke bak

steenlandschap. Tussen de ribben en de bogen van het gewelf en de wand be

staat een duidelijke samenhang. Ranke colonnetten vangen de ribben en bogen 

van de gewelven op. In de weer iets jongere kruising staan complexe bundel

pijlers samengesteld uit halfzuilen en ranke colonetten, die elk een eigen onder

deel van het gewelf dragen. Allesbehalve gotisch zijn in Logumkloster de in 

baksteen uitgevoerde teerlingkapitelen onder de archivolten van de scheibo

gen. Overeenkomstige kapitelen komen ook voor in de romaanse abdijkerk te 

Soro. Deze bakstenen kerk dateert met uitzondering van de gewelven uit de 

tweede helft van de twaalfde eeuw. De sluitgevel van de altaarruimte vertoont 

een voor kerken van het 'Bernardijnse type' karakteristieke vensterindeling: 

boven elkaar twee rijen van drie vensters met in de bovenste rij een hoger 

middenvenster. Deze indeling lijkt sterk op die van de kerk van Fontenay. 

Aduards dochterklooster in Ihlow 

Nog voor de bouw van Aduard II startte het werk aan de nieuwe kerk van de 

Oost-Friese cisterciënzer abdij Schola Dei of Den Yle in Ihlow bij Aurich72. 

De abdij in Ihlow ontstond als een afsplitsing van het benedictijner dubbel

klooster Meerhusen. In 1219 stemde de mannelijke communiteit van dit kloos

ter in met een nieuwe plaats van vestiging en kwam er klaarheid over de opzet 

van de gebouwen. Onmiddellijk daarop verzochten zij Cïteaux om opname in 

de orde. In 1228 bekrachtigde de aartsbisschop van Bremen de stichting. Als 

cisterciënzer abdij was Schola Dei een dochterklooster van Aduard. De funda

menten van deze kerk werden opgegraven in de jaren 1983-1985 (afbeelding 

30). Vermoedelijk begon de bouw van de monumentale kerk in de jaren dertig 

van de dertiende eeuw. De bouw van het bakstenen bouwwerk nam veel tijd in 

beslag. Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het dwarspand 

pas na 1260 tot stand kwam en het schip niet voor 1270 begonnen kan zijn. In 

de Middeleeuwen behoorde de kerk van Ihlow tot de grootste van Oost-Fries

land. In de lengte mat de kerk ongeveer 67,6 meter en het schip had een breed

te van 22,6 meter. Het oostelijke dwarspand stak met zijn 34,8 meter ruim bui

ten het schip. 

Stilistisch vertoonde de kerk van Ihlow vermoedelijk nauwe verwantschap 

met die van Logumkloster. De pijlers bestonden net als in de Deense kerk uit 

een combinatie van halfzuilen en ranke colonnetten. Ook typologisch waren er 

overeenkomsten. Net als de Deense bestond de Oost-Friese kerk uit een drie-



30. De opgegraven funda

menten van de abdijkerk te 

Ihlow (Oost-Friesland). 

• © • * ©«O • • r 
o ö o O O o o 

1 IL_yi* 

beukig koor, driebeukige transeptarmen en een driebeukig schip. De transept

armen waren in Ihlow overeenkomstig Aduard I en het latere Aduard II smaller 

dan het schip. Door de lage, vierkante uitbouw in de hoeken tussen het koor 

en de transeptarmen valt niet meteen op dat de koorpartij in Ihlow net als in 

L0gumkloster uit drie driebeukige armen van gelijke lengte bestond. Van beide 

kerken telden de transeptarmen twee (halve) traveeën. Voor het overige ver

toonde het koor meer overeenkomsten met de cisterciënzer kerk te Lehnin in 

Brandenburg (afbeelding 31), waarvan de koorpartij tussen 1195 en 1219 moet 

zijn verrezen. Net als Lehnin beschikte Ihlow aan de oostzijde over een in

drukwekkende apsis, die, afgaande op de zware funderingen, opging over de 

volle hoogte van het koor. Lisenen of lichte colonnetten schraagden dit bouw

deel. Eveneens in navolging van de nog geheel romaanse kerk van Lehnin 

vulde een aanbouw bestaande uit twee bij twee gewelfvakken de beide hoeken 

tussen het koor en de transeptarmen. Later is de koorpartij van Lehnin nog 

eens nagevolgd in de cisterciënzerkerk van Chorin, waarvan de bouw aanving 

in 1295 (afbeelding 74). Zowel Lehnin als Chorin behoorden via het klooster 

Camp tot de filiatie van Morimond en niet tot die van Clairvaux, zoals Klaar-

kamp en Ihlow73. Contacten tussen de bouwmeesters van de orde zullen bij 

deze navolging daarom bepalend zijn geweest. 

In L0gumkloster vonden bundelpijlers, samengesteld uit halfzuilen en slan

kere colonetten slechts toepassing in de kruising. Soortgelijke bundelpijlers 

stonden er in de Oost-Friese abdij ook onder de scheibogen. Kenmerkend 

voor beide kerken zijn de dubbele traveeën. Deze vormden in Ihlow echter 

geen vierkanten, maar waren iets korter. Uit de alternering valt af te leiden dat 

de rechthoekige, ongetwijfeld koepelachtige gewelven uit zes of acht velden 
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bestonden. Overeenkomstig de kortere traveemaat in het schip stonden ook de 

pijlers van de kruising in de lengterichting dichter bij elkaar. De kruising 

vormde hierdoor geen vierkant met als gevolg dat de middenbeuk van het 

transept iets smaller uitviel dan die van het schip. De elkaar kruisende beuken 

reikten vermoedelijk wel tot dezelfde hoogte. 

2.3. Aduard II 

82 

Koninklijke allures 

De abdijkerk Aduard II uit de jaren 1240-1263 overtrof de voorganger op de

zelfde plaats met een lengte (buitenwerks) van maar liefst 81,30 meter ruim

schoots in omvang (afbeelding 19, 32). Bovendien doen de funderingen ver

moeden dat de kerk veel moderner oogde. Het driebeukige, ongetwijfeld basi-

licaal opgebouwde schip telde zeven traveeën met zware bundelpijlers waarvan 

de doorsnede zich laat inschrijven in een overhoeks vierkant. Buitenwerks be

droeg de breedte 22,80 meter. Het iets smallere, eveneens driebeukige transept 

(21 meter) stak aan weerszijden twee traveeën buiten het schip. De beschrijving 

van Emmius leert dat schip en dwarspand elkaar op gelijke hoogte kruisten74. 

Zowel in het schip als in het transept correspondeerden de bundelpijlers met 

overeenkomstige wandpijlers in de zijbeuken. Alleen op de hoek van het dwars

pand met het schip bevonden zich lisenen in plaats van een bundel van colon-

netten. De recht gesloten kapellen in de oostelijke zijbeuk van het transept 

vormden een laatste herinnering aan de Bernardijnse plattegrond. Op het tran

sept sloot namelijk een koorpartij aan bestaande uit een ondiepe overgangs

travee met zijkapellen, een halfronde sluiting met een omgang en zeven drie

achtste straalkapellen. Tussen de straalkapellen bevonden zich geen often hoog

ste zeer dunne wanden. Funderingssporen zijn er tussen de straalkapellen in 
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ieder geval niet aangetroffen. Vermoedelijk was de koorpartij niet diep genoeg 

om al het koorgestoelte te bevatten. Ten minste een deel van de monniken zal 

overeenkomstig de traditie van de cisterciënzers een plaats in de kruising of in 

het oostelijke gedeelte van het schip hebben gehad. 

Volgens de vijftiende-eeuwse kloosterkroniek zou de abt die zich belastte 

met de bouw van Aduard II een conversbroeder met zijn zoon naar Clairvaux 

hebben gezonden om daar de gebouwen op te nemen. De conversbroeder trof 

daar de in 1174 gewijde kerk aan, waarvan de bouw vlak voor de dood van 

Bernard van Clairvaux in 1153 begonnen moet zijn (afbeelding 33). Van deze 

kerk resteren een aantal voorstellingen en een tweetal plattegronden. Het betrof 

de eerste kerk van de cisterciënzers met een omgangskoor en straalkapellen75. 

De wijding van een zuidelijke omgangskapel in 1157 wijst erop dat dit onder

deel van de kerk als eerste tot stand kwam. Deze koorpartij greep niet terug op 

gotische voorbeelden in de Ile-de-France, maar borduurde voort op de oost

partij van de derde abdijkerk van Cluny (Cluny III) uit de jaren 1088-110076. 

Zowel de koorpartij van Cluny III als die van de kerk van Clairvaux beston

den uit een driebeukige koortravee en een negenzijdige sluiting met omgang. 

In beide gevallen stonden er op de hoekpunten van de koortravee kruisvor

mige en tussen de sluiting en de omgang ronde pijlers. Een halfkoepel dekte in 

beide gevallen de sluiting af. De gewelven in de kooromgang van Clairvaux 

zaten net als in Cluny ingeklemd tussen radiale gordelbogen. Uit de zeven-

tiende-eeuwse voorstelling van Bernard met in zijn handen een model van 

Clairvaux in de parochiekerk van Ville-sous-la Ferté blijkt dat de koorsluiting 

van de cisterciënzer kerk net als die van Cluny smaller en lager was dan het 

schip, waardoor deze zich aan de buitenzijde voordeed als een zelfstandig on

derdeel. Het belangrijkste verschilpunt betrof de straalkapellen: Cluny had vijf 

afzonderlijke kapellen, terwijl in Clairvaux een aaneengesloten krans van negen 

lagere kapellen bezat met een gemeenschappelijke, ronde sluitwand. Veel na

volging kreeg de koorpartij van Clairvaux met zijn romaanse trekken zelfs 

binnen de orde niet77. Wel bouwden de cisterciënzers vanaf die tijd moder

nere omgangskoren en stelde de bouwmeesters van de orde zich meer open 

voor de constructieve vernieuwingen uit de Ile-de-France. Enkele uitzonderingen 

daargelaten gingen transepten sindsdien even hoog op als de middenbeuk van 

het schip. Tot de kerken met een moderne, monumentale koorpartij hoorde 

ook Aduard II. 

Boersma typeert de zevenzijdige kooromgang met kapellenkrans van Adu-
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ard II terecht als een ontlening aan de kerk van de cisterciënzer abdij Royau

mont (afbeelding 35). Op haar beurt volgde deze kerk het voorbeeld van de 

cisterciënzer abdij Longpont (ten zuiden van Soissons). De kerk van laatstge

noemde abdij (afbeelding 34) diende na de revolutie als delfplaats van gehou

wen steen, zodat hiervan slechts een schilderachtige ruïne resteert78. De abdij 

Longpont is gesticht door bisschop Josselin van Soissons, die een vriendschap 

onderhield met abt Suger van het benedictijnenklooster Saint-Denis bij Parijs. 

In het begin van de dertiende eeuw (omstreeks 1210/1215) begon de bouw van 

een nieuwe kerk. De wandopbouw en de constructie (in mergel) waren geïn

spireerd op het in die tijd nog in aanbouw zijnde of juist voltooide koor van 

de kathedraal van Soissons (bouw van omstreeks 1197/98 tot omstreeks 1212). 

Slechts in enkele opzichten betoonde het klooster zich wat bescheidener dan 

de kathedraal. Voor het triforium kwam een blindtriforium in de plaats. Bij 

de monniken werden de ronde pijlers onder de scheibogen anders dan bij de 

koorheren aan de voorzijde niet begeleid door een colonnet. Het beeldhouwwerk 

in de abdij oogt nog wat eenvoudiger dan dat van de kathedraal, dat al niet 

bepaald opvalt door zijn uitbundigheid. In weidsheid overtrof de koorpartij 

van de abdij de nabij gelegen kathedraal. De kerk van Longpont telde om te 

beginnen twee straalkapellen meer. In de kathedraal van Soissons zijn de straal

kapellen en de aangrenzende travee van de kooromgang telkens overspannen 

door één kruisribgewelf. Een dergelijke vereenvoudiging kende de abdijkerk 

niet. Kooromgang en straalkapellen hadden hier elk hun eigen gewelfvakken. 



De plechtige wijding van de kerk van Longpont vond plaats op 24 oktober 

1227 in aanwezigheid van koning Lodewijk IX (1214-1270) en zijn moeder 

Blanche van Castilië, die in die jaren optrad als voogdes van de jonge vorst. 

De elegante gotische architectuur van het kerkgebouw moet op het koninklijke 

gezelschap een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, want een paar jaar later 

liet de koning een bijna identieke abdijkerk oprichten. Indachtig de laatste 

wens van zijn vader Lodewijk VIII, die in 1226 het leven had gelaten tijdens 

een veldtocht tegen de Albigenzen en overeenkomstig de aanbeveling van zijn 

moeder stichtte Lodewijk IX een cisterciënzer abdij. Daartoe kocht hij in 1228 

vlak bij het kasteel d'Asnières-sur-Oise, waar de koninklijke familie vaak ver

toefde, het landgoed Cuimond, waar hij in korte tijd de abdij liet verrijzen. 

Aan de bouw werkten de monniken en de conversen mee. Vanuit hun nabij

gelegen kasteel togen zelfs de koning en zijn broers enige tijd aan de arbeid. 

Reeds op 19 oktober 1235 vond de kerkwijding plaats79. Zowel in opzet als 

omvang volgde de kerk van Royaumont, die tijdens de Franse revolutie is af

gebroken, het voorbeeld van Longpont op de voet. Beide kerken maten in de 

lengte ongeveer 105 meter. Evenwel telde het schip van Royaumont één travee 

minder. 

De koorpartij van de beide Franse voorbeelden telde net als die van Adu-

ard II twee driebeukige koorvakken. Het westelijke stond op één lijn met de 

oostelijke zijbeuk van het driebeukige dwarspand. Aan weerszijden van de oos

telijke koortravee grensde bij wijze van voortzetting van de zijbeuken een zij

kapel. Op de zeven-twaalfde koorsluiting sloot zowel in de Franse voorbeelden 

als in de bakstenen navolging een omgang aan met een krans van zeven straal

kapellen. Iedere straalkapel werd geschraagd door twee schuin geplaatste steun

beren. 85 

Evenals Aduard behoorde de abdij in Longpont tot de filiatie van Clair-

vaux. Royaumont had daarentegen Cïteaux als moeder. Inzake afstamming 

stond Aduard dichter bij Longpont dan bij Royaumont. Toch lijkt in Aduard 

Royaumont te zijn nagevolgd en niet de oudere abdijkerk. Van begin af aan 

moet de reputatie van Royaumont als stichting van de in 1270 gestorven en in 

1297 heilig verklaarde koning Lodewijk IX veel groter zijn geweest dan die van 

Longpont. Evenals in Royaumont bestaan de straalkapellen van Aduard II aan 

de buitenzijde uit drie zijden van een achthoek, terwijl die van Longpont net 

als die van de kathedraal van Soissons rond zijn. 

Onder de cisterciënzer abdijen vormde de kerk van Royaumont vaker een 

bron van inspiratie. Navolgingen van de koorpartij komen in meerdere filia

ties voor. Van de abdijkerk van Marienstatt bij Hachenburg (Westerwald) werd 

de eerste steen vermoedelijk gelegd tussen 1225 en 1227 (afbeelding 36). De 

wijding van het op Longpont en Royaumont gelijkende koor speelde zich af 

in 1243. Als dochter van Heisterbach behoorde Marienstatt tot de filiatie van 

Clairvaux80. De abdij Valmagne ten westen van Montpellier met zijn koorpartij 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw komt voort uit de lijn van Cïteaux 

(afbeelding 37)81. Altenberg bij Odenthal (in de buurt van Keulen), waarvan 

het in 1287 gewijde koor het voorbeeld van Royaumont en de nauw verwante 

Domkerk van Keulen volgt, is een dochterstichting van Morimond (afbeel

ding 38)82. De bouw van deze kerk, die tevens fungeerde als laatste rustplaats 

van de graven van Berg, ving aan in 1259. Uit deze voorbeelden blijkt dat de 

kerkbouw zijn eigen lijnen volgde, los van de filiatie. 

De plattegrond van Aduard vertoont met de twee Franse abdijkerken naast 

overeenkomsten een aantal duidelijke verschillen. In Longpont/Royaumont 
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stonden er tussen de koorsluiting en de kooromgang zes ronde dragers; daar

voor in de plaats had Aduard een halfronde muur van onbekende hoogte die 

zich uitstrekte tussen de twee oostelijke pijlers van de oostelijke koortravee. 

Dankzij de beschrijving van Emmius weten we dat op deze muur zes dubbele, 

uit één stuk gehouwen zuiltjes stonden. Dit gegeven moet ontleend zijn aan 

het in 1227 gewijde koor van de cisterciënzer abdij Heisterbach, dat Clairvaux 

als moeder had (afbeelding 39-41). De nog bestaande halfronde sluiting met 

omgang van deze kerk wordt eveneens omgeven door zeven straalkapellen, hier 

in de vorm van halfronde muurnissen83. Van de zes gekoppelde zuilen staan 

slechts die aan de zijde van het koor op de halfronde muur. De tweede rij 

zuilen staat vlak er achter op een hoger, vrijstaand zuiltje met voetstuk in de 

omgang. In deze koorsluiting contrasteren de ranke zuiltjes en wandgeledingen 

met de zware vormen van het romaans. Uit de toon valt deze zware koormuur 

in dit romaanse geheel nauwelijks. In Aduard II daarentegen valt de zware, 

sterk horizontale koormuur moeilijk te rijmen met de hoog-gotische, aan 

Longpont/Royaumont ontleende vormen. Hieronder zal blijken dat de blinde 

muur wel degelijk in het geheel paste. Dat in één koorpartij elementen enerzijds 

afkomstig uit Royaumont, anderzijds uit Heisterbach naast elkaar voor

kwamen, duidt opnieuw op een eigen netwerk van binnen de orde werkzame 

bouwmeesters. 
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Een ander verschil tussen Longpont/Royaumont en Aduard II betreft de 

dragers in de twee rechthoekige koortraveeën. In de Franse kerken volgden na 

de zware vieringpijlers twee paar ronde zuilen met dezelfde doorsnede als die 

in het schip en het transept. Deze ver doorgevoerde eenheid kenschetst de 

kerk als gotisch. In Aduard bewerkstelligde de bouwmeester de eenheid op een 

andere manier. Hier waren de kruisingpijlers even zwaar als de pijlers in het 

schip. Het dragerspaar direct ten oosten daarvan, in het koor, had echter het 

lichtere formaat van de pijlers in het transept. Daarop volgde weer een zwaar 

pijlerpaar overeenkomstig die in het schip. Zo ontstond in het koor een alter

nering, die zich verder nergens in de kerk voordeed. De dubbele koortravee 

doet een gewelf met zes of acht ribben veronderstellen. De pijlers tussen de 

omgang en de straalkapellen hadden ongeveer het formaat als de wandpijlers in 

de zijbeuken van het schip. Het koor bemiddelde door de alternering van dra

gers van het formaat van het schip en van het transept tussen de te onderschei

den maatvoeringen van deze bouwdelen en bewerkstelligde zo een ruimtelijke 

en geometrische samenhang. De alternering in het koor herinnert aan de kerk 

van de eerste dochter van Aduard I, de abdij Schola Dei in Ihlow bij Aurich, 

waarvan de bouw vermoedelijk al in de jaren dertig van de dertiende eeuw op 

gang kwam. Dit duidt er op dat de bouw van Aduard II begon met het koor. 

Alternering bleef in het schip en de transeptarmen van in afwijking van Ihlow 

achterwege. Hierin volgde Aduard II de jongste ontwikkelingen in Noord-

Frankrijk, waar reeksen van gelijkvormige dragers het beeld bepaalden. 

In Longpont en Royaumont vingen de dikke scheidingswanden tussen de 

straalkapellen, die uitmondden in zware steunberen, de spatkrachten van de 

40. De kooromgang van 

Heisterbach. 

87 



41. De abdijkerk van 

Heisterbach: reconstructie 

van de noordzijde. 

§? g__ ße-;./E\\0„M. M' if 

Q Q D 

O O 0 Û %r-
s s i . 

o s o o o o o i o 

gewelven boven de koorsluiting en kooromgang op. In Aduard daarentegen 

bestond de scheiding tussen de kapellen hooguit uit een dunne wand tussen 

twee bundelpijlers met een ruitvormige grondslag. Het is zelfs niet uitgesloten 

dat de kapellen in open verbinding met elkaar stonden. De constructie van de 

kooromgang en de straalkapellen moest het stellen zonder contraforten tussen 

de kapellen. Een schoorstelsel om de zijwaartse krachten van het gewelf in de 

koorsluiting op te vangen ontbrak. De koorsluiting ondervond enig tegen

wicht van de lagere omgang, die op zijn beurt steun ontving van de even hoge 

of iets lagere straalkapellen. De zwaarte van de fundering van de halfronde 

muur tussen het koor en de omgang duidt er op dat de constructie van het 

koor zeer zelf zeer zwaar moet zijn geweest. De andere navolgingen van Long

pont en Royaumont, Marienstatt, Valmagne en Altenberg II, allemaal uitge

voerd in steen, vertonen net als de Noord-Franse voorbeelden steunberen tus

sen de straalkapellen. 

Het schip en het transept van Aduard II moesten het zonder steunberen 

stellen. Als in romaanse bouwwerken ving de massa van de buitenmuren in 

principe de spatkrachten van de gewelven op. In dit opzicht vertoonde Aduard II 

geen vooruitgang ten opzichte van Aduard I. De omstreeks 1225 begonnen 

kerk van Logumkloster en de vermoedelijk iets jongere kerk van Schola Dei, 

die in veel opzichten tussen Aduard I en II instonden, bezaten evenmin uit

wendige steunberen en luchtbogen. De tamelijk zware lisenen van deze kerken 

kunnen het ontbreken van een gedegen schoorstelsel niet compenseren. Het 

handhaven van de muur als het belangrijkste dragend element zal in Aduard II 

net als in Logumkloster beperkingen hebben opgelegd aan de omvang van het 

vensteroppervlak. Boven de scheibogen van de Deense abdijkerk verheft zich 

een hoog, blind muurvlak. Tussen tussen de muraalbogen van de gewelven zit 

een venstergroep met betrekkelijk kleine lichtopeningen. Het hoge, muurvlak 

tussen de scheibogen en de lichtbeuk is in de veertiende-eeuwse baksteenarchi-

42. De abdijkerk van Oliva 
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van de abdijkerk van Oliva. 

tectuur van onze streken een vast gegeven. Deze traditie kan heel goed zijn wortels 

hebben gehad in de dertiende eeuw met kerken als Aduard II als voorbeeld. 

Voor de opvang van de krachten in de lengterichting van het transept 

dienden geen zware steunberen, maar brede, ondiepe verzwaringen in het 

muurwerk van de sluitgevel. Vanwege hun aanzienlijke breedte lijken deze 

muurdammen aan weerszijden van de gevel niet op gewone lisenen. Overeen

komstige verzwaringen vertoont de laat-dertiende- of vroeg-veertiende-eeuwse 

westgevel van de Broerekerk in Bolsward (afbeelding 89), zij het dat ze hier 

zijn gecombineerd met gewone steunberen. 

Na de toepassing van dubbele traveeën met alternering in L0gumkloster en 

Ihlow en in het koor van Aduard II, volgde in het schip van Aduard II een ge

heel nieuw systeem. In Ihlow en in het koor van Aduard II waren de gewelfvak

ken al niet vierkant meer, maar in de lengterichting van de kerk beduidend 

korter. De gewelfvakken in het schip van Aduard II waren nog iets korter, waar

door het systeem van dubbeltraveeën plaats kon maken voor identieke, enkele 

traveeën en de lichtere tussenpijlers achterwege konden blijven. De gewelfvak

ken in de middenbeuk werden zo niet begeleid door twee, maar door slechts 

één gewelfvak in de zijbeuk. In deze volgde de bouwmeester van Aduard onge

twijfeld de ontwikkelingen in de Noord-Franse gotiek, waarin dubbele traveeën 

en alternering geheel hadden plaats gemaakt voor enkele vakken en reeksen 

identieke dragers. Met de maatvoering van de gewelfvakken onderscheidde de 

Aduard II zich echter van de hoog-gotische voorbeelden. In Aduard II waren 

de traveeën van het middenschip in de lengterichting van de kerk aanmerkelijk 

langer dan die in de gotische kerken in Noord-Frankrijk. De tamelijk lange 

gewelfvakken van het middenschip moeten elk zijn overspannen door een vier

delig kruisribgewelf. De gewelven zullen zich, zoals in de romano-gotiek ge

bruikelijk, hebben gekenmerkt door een zeer sterke kromming. Door de ver

korting in de lengterichting van de kerk kregen de koepelvormige gewelven 

een gedrukte beloop85. 

Door de lengte van de traveeën kregen de gewelfvakken in de zijbeuken 

van Aduard II een opmerkelijke vorm. In de gotische kerken in Noord-Frank

rijk benaderen de gewelfvakken in de zijbeuken het vierkant, maar in Aduard 

ontstonden langgerekte rechthoeken in de lengterichting van de kerk. Bij een 

breedte van 5,70 meter bedroeg de lengte van de vierde zijbeuktravee vanuit 

het westen maar liefst 9,20 meter. Ook van de overige gewelfvakken in de zij

beuk overtrof de lengte ruimschoots de breedte. Deze verhoudingen laten zich 

vergelijken met die in de zuidelijke zijbeuk van het cisterciënzer klooster Oliva 

in het huidige Polen (afbeelding 42-43)85. Zeer bol gemetselde kruisribgewelven 

overspannen dit gedeelte van de bakstenen kerk, dat uit omstreeks 1253 da

teert. Om in de smalle travee te passen is de koepelvorm hier als het ware sa

mengeperst. De gewelven in de zijbeuken van Aduard II moeten sterk op die in 

Oliva geleken hebben. Kennelijk was de bouwmeester van Oliva direct of in

direct van de maatvoering van Aduard II, die exact werd overgenomen, op de 

hoogte. 

De traveeën in het schip van Aduard II verschilden in lengte. Gemiddeld 

bedroeg de lengte ongeveer 7,70 meter. Met een lengte van 6,40 meter was de 

oostelijke travee het kortst. De lengte van deze travee moest vanwege de aan

sluiting van het driebeukige transept gelijk zijn aan de breedte van de zijbeuk. 

Met zijn 9,20 meter overtrof de derde travee vanuit het oosten de andere ver

uit in lengte. Dat de extra lengte iets te maken had met de ingang aan de zuid

zijde van de kerk, zoals in het opgravingsverslag geopperd, klinkt niet erg 
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overtuigend86. Het betrof hier een verbinding van bescheiden omvang met de 

noordelijke kruisgang. Door deze ingang iets te verschuiven was een travee 

met een afwijkende lengte makkelijk te vermijden geweest. Het ligt meer voor 

de hand dat Aduard II net als Heisterbach over een pseudo-transept beschikte87. 

In de plattegrond van Heisterbach manifesteerde dit bouwdeel zich door de 

grotere lengte van de desbetreffende travee en de zwaardere vieringspijlers (af

beelding 39, 41). In Aduard II ontbraken de zwaardere pijlers, maar tegen de 

aanwezigheid van een pseudo-transept pleit dit niet. De pijlers in de viering 

van het oosttransept onderscheidden zich in Aduard II evenmin van de andere. 

In Heisterbach reikte het lage pseudo-transept met de nok van het dak net tot 

aan de dakvoet van de lichtbeuk. De noordgevel, die uitzag op het kerkhof, 

bevatte een excentrisch geplaatste ingang. Van Aduard II tekende zich slechts 

een ingang aan de zuidzijde af. Deze viel eveneens op door een excentrische 

plaatsing in de travee. Mogelijk was de toegang aan de noordzijde hier recht 

tegenover gepositioneerd. Het pseudo-transept kan de banken voor de zieken 

hebben bevat. De noordgevel van dit bouwdeel vormde een monumentale om

lijsting van de poort naar het kerkhof. Wellicht volgde Aduard in deze Heis

terbach na. Deze volgde op zijn beurt hoogstwaarschijnlijk de pseudotransepten 

van de twaalfde-eeuwse kerken als de verdwenen Mariakerk in Utrecht, de Onze-

Lieve-Vrouwekerk in Maastricht en en de eveneens aan Maria gewijde augustij

nerabdij in Rolduc na. Over een tweede transept beschikte in navolging van 

Aduard II eveneens het iets jongere schip van Ihlow, de Oost-Friese dochter 

van Aduard. Net als in Aduard II kruiste het kleinere westtransept in Ihlow 

de tweede travee van het schip gerekend vanuit het oosten. 

Heisterbach kwam voort uit de abdij Himmerod, die evenals Klaarkamp, 

Clairvaux als moeder had. De kroniek van Bloemkamp verhaalt dat de abdij 

Heisterbach in Klaarkamp enige tijd de jaarlijkse visitaties waarnam nadat de 

abt van Rittagshausen (bij Brunswijk) door een ongeluk het visiteren moest la

ten88. Een dergelijke betrekking met Klaarkamp zou de overname van de koor

muur en het westelijke pseudo-transept in Aduard kunnen verklaren. Aduard 

was immers de tweede dochter van Klaarkamp. 

46. Doorsnede van een 

kruisingspijler in de roma-

no-gotische kerk te Zuid

broek. 

De bundelpijlers 

Bundelpijlers met een doorsnede ingeschreven in een overhoeks vierkant ston

den in Longpont en Royaumont uitsluitend in de kruising zoals in alle tot dan 

toe in de Ile-de-France en Noord-Frankrijk gebouwde kerken. In het midden

schip van Longpont rustten de gewelven op samengestelde wandpijlers die samen 

met de scheibogen opgingen van cilindrische zuilen. In Aduard II namen de 

bundelpijlers de hele kerk in bezit. Tot in de straalkapellen overheersen de 

overhoekse vierkanten van de pijlers de plattegrond. Hierin volgde de bouw

meester van Aduard II de romano-gotische traditie. In de oudere cisterciënzer 

abdijkerken van Eldena, Vitskol, Lagumkloster en Ihlow bepaalden bundelpijlers, 

ingeschreven in een overhoeks vierkant eveneens het beeld, zij het dat in deze 

kerken de zware pijlers nog worden afgewisseld door lichtere tussensteunen. Andere 

vroege voorbeelden van kerken met bundelpijlers op de hoekpunten van de 

dubbele traveeën zijn bijvoorbeeld de romano-gotische kerk in Billerbeck (West-

falen), waarvan de bouw in 1234 een aanvang nam89 en de romano-gotische, uit 

baksteen opgetrokken Martinikerk in Groningen. In de bundelpijlers van de 

Martinikerk wisselen rechte hoeken en driekwart kralen elkaar af (afbeelding 44-

45). De schalken die de gordelbogen ondersteunen zijn slechts iets zwaarder 

uitgevoerd dan de overige. In Eldena, Logumkloster en Ihlow zijn deze half-
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zuilen nog vrij fors. Zeer waarschijnlijk zagen de bundelpijlers van Aduard II er 

bijna hetzelfde uit als die van de nabij gelegen Martinikerk, de parochiekerk van 

Groningen. 

Peters was er in 1907 van overtuigd dat 'Cistercienser bouwkundigen' de 

bouw leidden van de romano-gotische Martinikerk in de stad Groningen90. 

Kennelijk beschouwde hij deze kerk als exemplarisch voor de baksteenarchitec

tuur van de cisterciënzers. Daarbij dacht Peters ongetwijfeld aan de romano-

gotische bouwtrant. De plattegrond toont namelijk geen enkele overeenkomst 

met de specifieke typen van de cisterciënzers en herinnert eerder aan de kloos

terkerken van de premonstratenzers (afbeelding 17, 47-48)91. De lichtere dra

gers tussen de pijlers van het romano-gotische schip zijn bij de gotische uit

breiding van de kerk uitgebroken. Achteraf gezien is het inderdaad niet uitge

sloten dat de Martinikerk zijn bundelpijlers aan Aduard II ontleende, maar het 

omgekeerde zou ook het geval kunnen zijn. 

De laatste mogelijkheid zou passen in de visie van de Duitse architectuur-

historicus Böker. In zijn boek over de Duitse baksteenarchitectuur gaat hij er 

juist van uit dat de Groningse Martinikerk de bouwkunst van de cisterciënzers 

beïnvloedde en niet omgekeerd. Böker wijst de romano-gotische Martinikerk 

aan als het voorbeeld voor de cisterciënzer abdij Marienfeld bij Gütersloh, dit 

op grond van een zeer vroege datering van de Martinikerk92. De in 1222 ge

wijde abdijkerk van Marienfeld staat bekend als de oudste bakstenen kerk in 

Westfalen met koepelvormige kruisribgewelven (afbeelding 49-50). Het staat 

evenwel niet vast dat de gewelven bij de wijding gereed waren. Hoe dan ook 

moet de Martinikerk om voor deze kerk model te hebben gestaan in het prille 

begin van de dertiende eeuw al grotendeels voltooid zijn geweest. Hoewel de 

kerk van Marienfeld betrekkelijk ver naar het zuiden staat, moet de architec

tuur inderdaad in relatie gezien worden tot die van de kuststreken in het 

noorden. Gemeenschappelijke kenmerken zijn de baksteentechniek, de vermen

ging van romaans en gotisch in het interieur en de specifieke vorm van de 

gewelven93. Als Böker gelijk heeft, zou dat betekenen dat de Martinikerk in 

Groningen al ruim voor de bouw van Aduard I gereed was. In dat geval zou

den de bouwers van de Martinikerk ook de baksteen in de Groningse kerk

bouw hebben geïntroduceerd. Hiervan kan echter geen sprake zijn. Nadere be

schouwing leert dat Böker zijn hypothese baseerde op een aaneenschakeling 
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van vergissingen. 

Böker stelt in zijn betoog abusievelijk dat de romano-gotische bouw in 

Groningen werd afgerond met de wijding in 121594. Het jaartal 1215 viel in de 

literatuur over het kerkgebouw inderdaad al eens eerder, maar niet als het jaar 

van een kerkwijding. Volgens De Vrieze kwam uiterlijk in dat jaar de kerk ge

reed. Historische feiten of zwaarwegende argumenten voert hij voor dit jaar 

niet aan95. In een later artikel veronderstelt dezelfde auteur overigens een bouw 

van ongeveer 1180 tot 122596. Ook deze datering gaat niet vergezeld van over

tuigende argumenten. De Vrieze steunt vermoedelijk op de publicatie van Peters 

uit het begin van de twintigste eeuw97. Daarin nam Peters ten onrechte aan dat 

het stadszegel waarop de voltooide kerk staat afgebeeld uit 1245 dateert. Ge

steld dat het zegel de toenmalige toestand weergeeft en niet op de feitelijke 

voltooiing vooruit liep dan kan de kerk inderdaad op zijn laatst op het tweede 

kwart van de dertiende eeuw gedateerd worden. Het zegel bleek achteraf veel 

jonger te zijn dan Peters aannam. Philippi dateerde het stuk waaraan het zegel 

bevestigd was in 1276. Philippi ging er van uit dat het zegel in 1276 mogelijk 

al enige tijd in omloop was. Mede op grond van stilistische argumenten da

teerde hij de kerk daarom op omstreeks 124598. Toch moet worden aangeno

men dat de bouw van de Martinikerk nog vóór het midden van de dertiende 

eeuw begon. Op het zegel zijn de zijbeuken namelijk reeds langs de westtoren 

doorgetrokken. Uit een archeologisch onderzoek onder leiding van Halbertsma 

bleek dat de verlenging van de zijbeuken tot langs de toren een latere uitbrei

ding betroP9. Daar de verlenging van de zijbeuken zich vóór 1276 voltrok, 

moet de oorspronkelijke bouw eerder zijn voltooiing hebben bereikt. Het 

betrekkelijk kleine formaat van de bakstenen echter, 28 x 14 x 7 centimeter, 

sluit een datering ver voor het midden van de eeuw zo goed als uit. 

Vergeleken met de abdijkerk van Aduard oogt de nabij staande Martini-

kerk veel behoudender. Aan de romaanse bouwkunst herinnert het gebonden 

stelsel (de uitleg in vierkanten) met alternering. Over de datering zegt dit wei-



nig. In de Groningse romano-gotiek komen vierkante en rechthoekige gewelf

vakken in de dertiende eeuw naast elkaar voor. Vierkante gewelfvakken kregen 

in weerwil van de rechthoekige gewelfvakken van Aduard II vanaf het einde 

van de dertiende eeuw vermoedelijk onder invloed van Westfalen zelfs weer 

enigszins de overhand. Het koepelvormige kruisribgewelf in de kruising telt 

acht velden, de overige gewelven zijn vierdelig. Overeenkomstig de romano

gotische traditie liet de onbekende bouwmeester een schoorstelsel achterwege. 

De gevels van de Martinikerk droegen, afgaande op het zegel, onmisken

baar Rijnlandse trekken. Typisch voor het late romaans in het Rijnland waren 

de veelpasvensters in de lichtbeuk. De nissen in de geveltop van het dwarspand 

zijn opgevuld met driepassen, die er op wijzen dat de Martinikerk niet tot de 

vroegste voorbeelden van de romano-gotiek behoort. Traditioneel romaans 

daarentegen was het decoratieschema bestaande uit lisenen en rondboogfriezen. 

In het eerste hoofdstuk is de abdijkerk van Bloemhof in Wittewierum opge

voerd als de typologisch evenknie van de Martinikerk. Aangezien deze kerk 

gebouwd is door de Keulse bouwmeester Everard, zal deze net als de Groningse 

parochiekerk laat-romaanse trekken uit het Rijnland hebben vertoond. Alterne

ring kende de kloosterkerk, afgaande op de zeventiende-eeuwse plattegrond, 

vermoedelijk niet. De scheibogen steunden daar op identieke, ronde zuilen. 

De uniforme reeksen dragers in Wittewierum moeten in het schip de indruk 

van eenheid hebben bevorderd. In de Martinikerk benadrukte de afwisseling 

van lichte en zware pijlers de relatieve zelfstandigheid van de afzonderlijke 

gewelfvakken. Overigens moet ook Aduard II Rijnlandse trekken hebben ver

toont. In de opzet werden immers elementen overgenomen van de abdijkerk 

van Heisterbach. Hier bood de invloed uit Noord-Frankrijk echter het nodige 

tegenwicht. Dit neemt niet weg dat het late romaans een permanente bron van 93 

de romano-gotiek bleef. De aanwezigheid van romaanse trekken uit het Rijn

land in de Martinikerk betekent daarom niet per se dat deze kerk ouder is dan 

Aduard II. Wellicht vormde het portaal met de topgevel aan de zuidzijde van 

het schip van de Martinikerk een echo van het pseudotransept van de cister

ciënzer kerken in Ihlow en Aduard. Hoe dan ook ligt het meer voor de hand 

de Martinikerk het voorbeeld volgde van Aduard II dan omgekeerd. 

De kruisingspijlers en de pijlers op de hoekpunten van de gewelfvakken in 

het schip van de Martinikerk zijn, zoals reeds opgemerkt, samengesteld uit ranke 

halfzuilen en colonnetten. De kapitelen bevinden zich op gelijke hoogte en 

vormen zo, net als in de kruisingspijlers van Marienfeld, als het ware één door

lopende lijst. Hiermee oogt Martinikerk veel moderner dan de romano-gotische 

dorpskerken uit het begin van de dertiende eeuw, waar de samenhang tussen 

de wand en de gewelven vaak ver te zoeken is. De meeste kapitelen in de Marti

nikerk ruising dragen een romaans bladkapiteel (afbeelding 44). Uit de vroeg-

gotische knoppenkapitelen in de kruising (afbeelding 45) blijkt echter dat de 

Martinikerk tijdens de bouw enige invloed uit Noord-Frankrijk onderging, 

vermoedelijk via Aduard II, waarvan de bouwmeester Frankrijk heeft bezocht. 

Dit lijkt erop te wijzen dat de bouw van de Martinikerk voor een groot deel 

gelijk opging met Aduard II. 

Het type bundelpijler van Aduard II en de Martinikerk blijven tot het vas

te vormenrepertoire van de Groningse romano-gotiek behoren. Het vond later 

bijvoorbeeld toepassing in de parochiekerken te Stedum (gedateerd derde 

kwart dertiende eeuw), Zuidbroek (laatste kwart dertiende eeuw) (afbeelding 

46), Noordbroek (eerste kwart veertiende eeuw) en Zeerijp (eerste helft veer

tiende eeuw). 



De voorkeur in Aduard II en latere romano-gotische kerken voor bundel-

pijlers boven rondpijlers hing mogelijk samen met het gebruik van baksteen. 

In baksteen laten profielen zich op betrekkelijk eenvoudige wijze vervaardigen. 

Met een mal kunnen ze zonder veel moeite worden aangebracht in de zachte 

klei. Ronde zuilen leveren in baksteen meer problemen op. Rechthoekige bak

stenen staan slechts een benadering toe van de cirkelvorm. Een zuiver ronde 

vorm kon de middeleeuwse bouwmeesters slechts bereiken door alle bakstenen 

die de cirkel vormen voor het bakken in model te brengen. Naderhand moe

ten alle elementen uit deze cirkel als een puzzel in elkaar worden gepast. In de 

noordelijke Nederlanden bleven ronde zuilen van natuursteen daarom tot aan 

het einde van de Middeleeuwen in zwang. Deze specifieke mogelijkheden en be

perkingen maken de voorkeur van de bouwmeesters van Aduard II enigszins 

begrijpelijk. 

De wandopbouw 

De bundelpijlers vormden in het middenschip van Aduard II een verticale, in 

essentie gotische draagstructuur. Hetzelfde gold voor de samengestelde wand-

pijlers in de zijbeuken. Hier echter contrasteerden de sterk verticale elementen 

met de in wezen romaanse wand ertussen, die zich vermoedelijk net zoals in 

andere romano-gotische kerken, voordeed als een inert, horizontaal geleed 

vlak. Slanke wandzuilen of lisenen, met elkaar verbonden door rondboogfrie

zen, geleden vermoedelijk de onderzone. In de bovenzone bevonden zich de 

vensters of venstergroepen. 

Een tweededige opbouw vertoonde vermoedelijk ook de halfronde koor

muur tussen de altaarruimte en de omgang van het koor. Ook hier laat zich 

CM een met lisenen en rondboogfriezen versierde onderzone vermoeden. Daarop 

stond een arcade op dubbele zuilen. Zo deed de halfronde koormuur van Adu

ard II zich voor als een opengewerkte apsis vergelijkbaar met die van de kerk 

van de dochterabdij Ihlow en de verdwenen apsis van de romano-gotische 

Martinikerk in Groningen. Deze laatste apsis staat voorgesteld op een laat-der-

tiende-eeuws zegel, op basis waarvan C.H. Peters een reconstructie vervaar

digde (afbeelding 48)100. Vanwege het zwkke schoorstelsel van de omgang en de 

straalkapellen moet deze 'inwendige apsis' een belangrijke constructieve rol 

hebben vervuld. Hierop wijst ook de zware fundering. 

Het contrast tussen de sterk geaccentueerde verticalen van de gotische draag

structuur en de horizontalen van de romaanse muur kenmerkt de romano-go

tische bouwkunst in de regio. De koormuur naar het voorbeeld van Heister

bach stelde de bouwmeester van Aduard II in staat de koorpartij en de om

gang naast verticaal ook horizontaal te geleden. Het koor vormde aldus een 

esthetisch eenheid met de wanden van de zijbeuken. 

In de romano-gotiek komt het triforium of het schijntriforium zelden 

voor. Doorgaans bevindt zich tussen de arcade en de lichtbeuk van het midden

schip een hoog, ongeleed muurvlak, zoals in L0gumkloster. De driedelige wand

opbouw met triforium of schijntriforium behoorde wel tot het standaardreper

toire van de Noord-Franse gotiek. In de gotische abdijkerk van Longpont bij

voorbeeld bezitten de bewaard gebleven westtraveeën een driedelige wandop

bouw met een schijntriforium. In navolging van Longpont of Royaumont kan 

Aduard II in het middenschip een vergelijkbare wandopbouw gekend hebben. 

Het schijntriforium in de oosttravee van de eenbeukige, romano-gotische kerk 

van de benedictinessenabdij Ten Boer, die kort na het midden van de dertiende 

eeuw op geringe afstand van Aduard verrees, vormt hiervoor een aanwijzing 



(afbeelding 121)10!. Het schijntriforium bestaat uit een reeks van rondboog

nissen in een verdiept, horizontaal veld. Enkele zuilen dragen nog een kapiteel 

dat terug lijkt te gaan op Noord-Franse bladkapitelen met knopachtige uit

einden. 

Een Oost-Groningse navolging: Termunten 

Het bouwbedrijf van Aduard II drukte ongetwijfeld zwaar zijn stempel op de 

verdere ontwikkeling van de romano-gotiek. De werklieden en deskundigen 

die op huurbasis aan de bouw verbonden waren, zwermden uit over de wijde 

omgeving. Uit de dertiende eeuw zijn plattegronden en delen van het opgaan

de werk van enkele driebeukige kerken overgeleverd die nauwe verwantschap 

vertonen met Aduard II. Het verdwenen schip van de parochiekerk van Ter

munten uit de tweede helft van de dertiende eeuw vertoonde zulke frappante 

overeenkomsten met de kerk van Aduard II dat de betrokkenheid van de bouw-

ploeg van Aduard vrijwel zeker is (afbeelding 51)102. Mogelijk vervulde het na

bijgelegen klooster Menterwold een bemiddelende rol bij het aantrekken van 

de bouwvakkers uit Aduard. Menterwold, dat oorspronkelijk de regel van Be-

nedictus gehoorzaamde, trad in 1259 toe tot de orde van de cisterciënzers. 

Van het driebeukige schip van de parochiekerk van Termunten hadden de 

drie pijlerparen dezelfde vorm als in Aduard II. De verhoudingen van de mid-

denbeuk en de langgerekte vakken in de zijbeuken kwamen eveneens overeen. 

Het romaanse dwarspand van baksteen, dat eerder in de dertiende eeuw was 

verrezen, bleef gedeeltelijk gehandhaafd als onderdeel van de zijbeuken. In de 

vroegere kruising verrezen vier nieuwe pijlers. Als enige onderdeel van het 

transept resteren nog de vieringspijlers, die zijn opgenomen in het muurwerk 

van de huidige westtravee. Tussen de eerste en tweede travee vanuit het westen 

articuleerden samengestelde wandpijlers met driehoekige doorsnede de binnen

kant van de zijmuur. Platte wandpijlers vervulden dezelfde taak in de derde 

travee. In Aduard II kwamen wandpijlers van hetzelfde type voor. Deze inwen

dige verstevigingen correspondeerden met zware lisenen aan de buitenzijde, 

die het schip van Aduard II ontbeerde. Tegen de westelijke hoeken van het 

schip stonden deze steunbeertjes haaks op elkaar, zoals aan de oostzijde van het 

koor nog steeds het geval is. Om het koor van het parochiekerkje in Ter

munten bevond zich, evenals in Aduard II, een druppelstraatje van veldkeien103. 
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Een Friese navolging: Bergum 

De driebeukige opzet van Aduard II vond behalve in Groningen ook navol

ging in Friesland. Een voorbeeld daarvan biedt het driebeukige schip van de 
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kloosterkerk van de augustijnen te Bergum in Friesland (afbeelding 52-53)104. 

In de Middeleeuwen borg de kerk van Bergum naast de kloostergemeenschap 

een parochie en een seend (een reizende bisschoppelijke rechtbank) onder zijn 

dak. Van de romano-gotische bouwfase uit de tweede helft van de dertiende 

eeuw resteren het middenschip en het koor. De transeptarmen zijn een veer-

tiende-eeuwse toevoeging. Een verbouwing in de vijftiende eeuw beroofde het 

schip van zijn zijbeuken. In de twintigste eeuw zijn deze bij wijze van restaura

tie tegelijk met het merendeel van de gewelven gereconstrueerd105. In de der

tiende eeuw bestond de kerk derhalve uit een vijf traveeën lang schip en een 

eenbeukig koor van één rechthoekige travee en een ronde, vijfassige sluiting. 

Evenals in Aduard II en Termunten zijn de gewelfvakken aanmerkelijk 

langer dan de halve breedte en gaan deze vergezeld van smalle en langgerekte 

gewelven in de zijbeuken. De doorsnede van de pijlers in het schip laten zich 

net als in Aduard II inschrijven in een overhoeks vierkant. De vele navol

gingen van Aduard II in Groningen duiden er echter op dat de pijlers in Gro

ningen een profiel vertoonden van rechte hoeken afgewisseld met ronde colo-

netten. In de kerk van Bergum overheersen de rechte profielen. 

Als in veel dertiende-eeuwse kerken in Friesland is het exterieur van de 

kerk overwegend romaans. Met romano-gotische decoraties sprong de bouw

meester in Friesland wat terughoudender om dan in Groningen inmiddels ge-

54. Het koor van de 

kloosterkerk te Bergum. 



bruikelijk was. Vergeleken met de parochiekerk in Termunten oogt de kloos

terkerk in Bergum bepaald sober. De middenbeuk vertoont onder het goot

profiel een decoratieschema bestaande uit een boogfries en lisenen. De lisenen 

tegen de koorsluiting gaan op van het maaiveld en reiken tot aan de dakvoet. 

Tussen de lisenen loopt boven in de gevel een eenvoudig fries. De Friese bouw

meesters pasten de romano-gotische decoraties over het algemeen slechts aar

zelend toe en streefden niet de uitbundigheid en verfijning na die de Gro

ningse voorbeelden vaak kenmerkt. Alleen in geval van gewelfbouw volgden zij 

het romano-gotische voorbeeld doorgaans op de voet. In Friesland bestond 

tot ver in de dertiende eeuw blijkbaar geen bouw waarvan veel invloed uit

ging. Voor expertise inzake de gewelfbouw steunden de Friezen blijkbaar op 

Groningse bouwmeesters. 

Rond 1300 begonnen de predikheren in Leeuwarden aan de bouw van een 

tweebeukige kloosterkerk met een overeenkomstige maatvoering en soortgelijke 

bundelpijlers. Na een planwijziging kreeg deze kerk echter ronde pijlers en een 

gotisch voorkomen106. 

De schittering van de wand 

Aduard I en Aduard II markeren de snelle ontwikkeling die zich in de eerste 

helft van de dertiende eeuw binnen de Groningse romano-gotiek voltrok. De 

vroege kerken in deze bouwtrant kenmerken zich door eenvoudige gevels met 

romaanse motieven. Binnen zijn de muren en de gewelfvakken overeenkomstig 

de romaanse gewoonte wit gesausd en beschilderd. In sommige gevallen zijn 

delen van de oorspronkelijke beschilderingen bewaard gebleven107. Hoogst

waarschijnlijk was ook Aduard I van binnen aangestreken en op deze wijze 

beschilderd. Een wat later voorbeeld van een bepleisterd en beschilderd gewelf, 97 

biedt de noordelijke transeptarm van de Martinikerk in Groningen, die uit 

omstreeks het midden van de dertiende eeuw stamt108. Vanaf het midden van 

de dertiende eeuw maakte de witte en beschilderde bepleistering plaats voor 

schoon metselwerk in sierverband dan wel voor rode bepleistering met ge

schilderd metselwerk. Beide technieken ressorteerden in hetzelfde oogstrelende 

effect109. Deze siertrant kan heel goed in Ihlow of Aduard II zijn ontwikkeld 

als alternatief voor wit gesausde wanden. Anders dan de parochianen mochten 

deze monniken hun wanden namelijk niet decoreren met figuratieve schilde

ringen. Voor hen bood het sierverband daarom een geoorloofd alternatief 

hun wanden te verfraaien. 

In Groningen bestaat er een groot aantal eenbeukige kerken die de bouw

trant van Aduard II lijken te volgen. Voorbeelden uit deze groep zijn de reeds 

eerder genoemde kerken in Zuidbroek, Noordbroek en Zeerijp, eenbeukige 

kruiskerken die gedateerd worden in het laatste kwart van de dertiende eeuw 

en de eerste helft van de veertiende eeuw. Typologische gezien betreft het hier 

waarschijnlijk navolgingen van de abdijkerk van het cisterciënzerklooster Ma

rienfeld (Westfalen), die hierboven reeds ter sprake kwam. De verwantschap 

van deze kruiskerken met Aduard II blijkt bijvoorbeeld uit de toepassing van 

overeenkomstige bundelpijlers tegen de wand. De wandpijlers aan de binnen

zijde corresponderen met lichte steunberen aan de buitenzijde, die vergelijkbaar 

zijn met de verzwaringen die de straalkapellen van Aduard II schraagden. 

Een uitstekende demonstratie van de decoratieve mogelijkheden van bak

steen in de romano-gotiek biedt de kerk van Zeerijp (afbeelding 55). De acht-

delige, koepelvormige kruisribgewelven in het schip overspannen een recht

hoek met overeenkomstige verhoudingen als de gewelfvakken in het midden-
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schip van Aduard II. De schalen van de gewelven zijn beschilderd met het pa

troon van een rijk sierverband. Colonnetten die elk een rib of een boog van 

het gewelf opvangen vormen tezamen een indrukwekkende wandpijler. De drie

hoekige doorsnede herinnert aan de wandpijlers in Aduard II. Geïnspireerd 

op de Franse gotiek zijn de rijk geprofileerde vensters in Zeerijp ver naar 

beneden doorgetrokken, maar de horizontale tweedeling van de wanden tussen 

de wandpijlers bleef onverkort gehandhaafd. Een doorlopende lijst langs de 

onderzijde van de afzaten van de vensters scheidt de twee horizontale lagen. 

Het in wezen romaanse decoratieschema van de onderzone bestaat uit een sa

menstel van lisenen met daartussen telkens twee rondboogjes. Een zelfde opzet 

vertoonden vermoedelijk de zijbeuken van Aduard II. De complexe en rijke 

patronen brengen het interieur tot leven en verlenen het een bijna tapijtachtig 

karakter. Tot het uiterste worden de specifieke mogelijkheden van de baksteen, 

zoals het vormen van profielstenen en het samenstellen van sierpatronen, hier 

uitgebuit dan wel met beschilderingen gesuggereerd. Zeerijp representeert een 

van de jongste kerken van de romano-gotiek. De gotiek die daar in deze regio 

aan het einde van de vijftiende eeuw op volgde, ging veel minder uitbundig 

met de baksteen om. 

De parochiekerken in Oost-Friesland uit die tijd, zoals die in Eilsum, Cam

pen, Westeraccum en Loquard vertonen in tegenstelling tot die in Friesland, 

beïnvloed als ze zijn door de kloosterkerk van Ihlow, overeenkomstige roma-

no-gotische kenmerken. In de detaillering en in de decoraties zijn de romano

gotische kerken in Groningen en Oost-Friesland nauw verwant, net zoals de 

abdijkerken Aduard II en van Ihlow grote gelijkenis vertoonden. 



2.4. Het kloostercomplex 

De opzet 

De cisterciënzers ontwikkelden niet alleen specifieke typen kerkgebouwen, ook 

de traditionele opzet van het klooster werkten zij op een voor hen karakte

ristieke wijze nader uit. De cisterciënzers schreven de opzet van het klooster 

net zomin voor als de aanleg van de kerk. Hun specifieke aanleg verspreidde 

zich vermoedelijk via een netwerk van deskundigen dat bouwende abten bij

stond. Ook de gebouwen van Aduard beantwoordden aan het gangbare sche

ma (afbeelding 31). 

Van het klooster van Aduard zijn niet veel sporen aangetroffen110. De mees

te resten komen in ouderdom overeen met Aduard II. Het klooster dat ooit 

aan Aduard I grensde moet ongeveer tegelijkertijd met deze kerk zijn vervangen. 

Een kruisgang omgaf de nagenoeg vierkante kloosterhof. Aan de zuidzijde 

van de kerk grensde de noordelijke kruisgang. Abt Wolterus II (1494-1500) en 

abt Godefridus (1549-1561) hebben de kruisgang van nieuwe glazen en ge

sneden profielstenen voorzien, zo vermeldt de kroniek111. De opgegraven fun

damenten wekken de indruk dat de opknapbeurt van de kruisgang meer heeft 

ingehouden dan de kroniek vermeldt. De geprononceerd uitstekende steunbe

ren van de kruisgang waren in de dertiende eeuw hoogst ongebruikelijk. Op 

zijn vroegst stammen deze uit de veertiende, maar veel waarschijnlijker uit de 

zestiende eeuw. Denkelijk hielden de opknapbeurten in die tijd meer in dan 

de kroniek ons meldt. 

Van de westelijke vleugel, waarin zich de voorraadkamers en de slaapver

trekken van de lekenbroeders bevonden, legden de onderzoekers enkel de fun

damenten van de kruisgang bloot. Evenwijdig aan de kruisgang moet de con- 99 

versengang hebben gelopen. Deze gang moest voorkomen dat de lekenbroeders 

van de kruisgang gebruik maakten. Vanwege de ligging van de westvleugel kan 

deze conversengang niet rechtstreeks met het schip van de kerk in verbinding 

hebben gestaan. 

De oostvleugel sloot aan op de zuidelijke transeptarm van de kerk. Van de 

sacristie en de kapittelzaal in het noordelijke gedeelte zijn de omtrekken bloot

gelegd. Als sacristie fungeerde een betrekkelijk ruime, driebeukige zaal met in 

totaal vier kruisvormige pijlers. De sporen van de kruisvormige pijlers ten 

zuiden daarvan markeren de plaats van de kapittelzaal. Evenals de sacristie be

trof dit een ongeveer vierkante, driebeukige zaal met vier steunpunten. Aan de 

oostzijde van de kapittelzaal sloot een zwaar gefundeerde, ongeveer vierkante 

annex aan, waarin vermoedelijk een altaar stond. Wellicht gaat het hier om de 

dodenkapel waarvan de kroniek de ingezegening onder abt Fredericus (1329-

1350) vermeldt112. De sacristie van de oostvleugel kan pas tot stand zijn ge

komen na de afbraak van Aduard I, omdat deze ruimte op de plaats stond van 

de zuidelijke transeptarm. Wellicht vond de herbouw van de oostvleugel onge

veer tegelijk met die van de kerk plaats. Met zijn kruisvormige pijlers oogde de 

vleugel vermoedelijk wat behoudender en minder oogstrelend dan de nieuwe 

kerk. De kruisvormige pijlers vormden in de baksteenarchitectuur in het noor

den vermoedelijk geen uitzondering. Hierop wijzen een groot aantal wand-

pijlers in de omgeving, die zoals eerder betoogt, als deels in de wand opge

nomen pijlers zijn te beschouwen. Wandpijlers met een halve kruisvorm zijn te 

vinden in de kerken van Den Andel (eerste helft dertiende eeuw), Godlinze 

(het tweede kwart van de dertiende eeuw), Sibbeburen (tweede of derde kwart 

van de dertiende eeuw) en van Eenrum (midden dertiende eeuw). In de roma-



no-gotische baksteenarchitectuur komen kruispijlers in Noord-Europees ver

band al vroeger voor. Een voorbeeld biedt het koor en het dwarspand van het 

omstreeks 1220 begonnen en in 1227 gewijde kerk van het benedictinessen-

klooster (later cisterciënzerinnen) Sonnenkamp te Neukloster bij Wismar. Deze 

bakstenen kerk komt stilistisch overeen met de vroege fase in de Groningse 

romano-gotiek. Met de Groningse bouwwerken heeft deze kerk de koepelach

tige kruisgewelven gemeen113. 

De voltooiing van de vernieuwde oostvleugel vond eerst later plaats. De 

kroniek deelt immers mee dat abt Eggardus (1268-1287) in 1268 een dormito-

rium liet bouwen voor de monniken114. Deze slaapzaal moet zich traditiege

trouw op de verdieping van de oostvleugel hebben bevonden. Uit de medede

ling dat abt Rodolphus (1423-1449) de daken van de slaapzaal en de biblio

theek met pannen belegde, valt op te maken dat de bibliotheek zich nabij de 

slaapvertrekken bevond115. 

Van de zuidvleugel gaven twee kleine fragmenten van de fundering de posi

tie aan van de eetzaal van de monniken. Deze zeer ruime, langgerekte zaal was 

haaks op de zuidelijke kruisgang in de middenas van de zuidvleugel gesitu

eerd. Doorgaans grensde het bronhuis aan de zuidelijke kruisgang recht tegen

over de eetzaal van de monniken. Deze konden dan zonder daarvoor een om

weg te hoeven maken voor het betreden van de eetzaal hun handen reinigen. 

In Aduard bevond het bronhuis zich echter midden op de kloosterhof. Een 

trapje aan de noordoostzijde bracht het water binnen handbereik van de mon

niken. Een ondergronds kanaal van baksteen voedde de bron met water dat 

van de daken stroomde. Om hun handen te reinigen moesten de monniken in 

Aduard dus aanvankelijk een wandeling door de open lucht maken. Vermoe-

100 delijk vanwege dit ongerief liet Abt Eggardus (1268-1287) een koperen was-

bekken gieten dat hij bij de ingang van het refectorium plaatste. Op het was-

bekken stond met Latijnse letters een tekst gegrift, die de gebruiker opriep eer

der de onreinheden van zijn ziel te wassen dan die van zijn handen116. 

Abt Henricus I (1292-1301) bouwde in 1297 een groot ziekenhuis met een 

kapel en een altaar. Een van de muren sierde hij op met een vers waarin hij het 

bouwwerk opdroeg aan Christus, de Maagd Maria, Bernardus en Benedictus117. 

De letters waren waarschijnlijk vervaardigd uit geglazuurde reliëftegels. De 

teruggevonden tegel met de letter G maakte mogelijk deel uit van deze tekst. 

Ten zuiden van de vroegere westvleugel, het conversenkwartier, stond een 

pand dat ouder moet zijn geweest dan de rest van de opgegraven kloosterge-

bouwen. Onder dit gebouw stroomde een waterkanaaltje, mogelijk naar het 

daar gesitueerde washuis. Tegen de vleugel werd aan het begin van de veertiende 

eeuw de ziekenzaal van de conversen aangebouwd, die tegenwoordig als kerk 

van de Hervormde gemeente dienst doet118. Van de kloostervertrekken noemt 

de kroniek van Aduard verder de keukens voor de abt en de monniken en het 

vertrek van de barbier, waarvan de wanden beschilderingen droegen. 

2.5. Bedrijfs- en bijgebouwen 

Het kloosterterrein van Aduard lag verschanst achter een gracht en een muur 

met poorten. Van de bedrijfs- en bijgebouwen op het ruime terrein kwamen 

er enkele aan het licht. Daaronder was een driebeukig gebouw uit de tijd van 

Aduard I, waarvan de pijlers net als die van de kerk een vierkante doorsnede 

hadden. Daarnaast stuitten de spaden op delen van ondergrondse waterkana

len, opgemetseld uit baksteen. Een daarvan moet zijn aangelegd door abt Ro-



dolphus (1423-1449)119. Van de een-, twee- en driebeukige bedrijfsgebouwen 

viel de bestemming niet meer af te leiden. De kroniekschrijver noemt er enkele. 

Abt Eggardus (1268-1287) voltooide een abtswoning120. Onder abt Fredericus 

(1329-1350) verrees bij de poort een kapel voor vrouwen en armen121. Abt 

Henricus II (1449-1485) liet twee visvijvers graven122. In de late Middeleeuwen 

schuwden abten luxe niet langer, getuige de siervijver waarmee Arnoldus Lanth 

(1561-1576) de abtshof verfraaide123. De lusthof van de abt lag vermoedelijk op 

het door een aparte gracht geïsoleerde terrein ten zuidoosten van het klooster

complex. Hier bevond zich vermoedelijk het in de kroniek genoemde prieel 

met doolhof. Verder noemt de kroniek een schoolgebouw, een bakkerij, een 

smederij, een schoenmakerij, een kleermakerij, een molen, stallen, schuren voor 

hooi, graanschuren, poorten en een toren. 

De ziekenzaal 

Van alle gebouwen van Aduard is er nog één intact. Vanwege de hoge kosten 

verzette abt Eylardus (1305-1329) zich heftig tegen de bouw van een ziekenzaal 

voor de conversen (afbeelding 53-55). Een groot deel van de monniken wilde 

deze blijkbaar graag zo snel mogelijk laten optrekken. Tijdens het bezoek van 

de abt aan het Generale Kapittel lieten de kloosterlingen de beoogde ziekenzaal 

in zes weken verrijzen. Na zijn terugkeer werd de abt voor een voldongen feit 

gesteld en vond weldra de wijding van het altaar plaats124. Deze geschiedenis 

vertoont nauwe overeenkomst met een soortgelijk verhaal over Bernard van 

Clairvaux. Diens levensbeschrijving wil dat de monniken tijdens de afwezig

heid van Bernard begonnen aan de bouw van een duurzaam en omvangrijke 

kerk en een bijbehorend klooster. De toevloed van gelovigen noodzaakte tot 

deze voortvarendheid, maar Bernard had daar, volhardend in de eenvoud van 

het begin, niets van willen weten125. Beide anekdotes benadrukken dat de abten 

zich uiterst terughoudend betoonden inzake nieuwbouw en dat zij daar slechts 

met moeite toe lieten overhalen. In de levensbeschrijving van Bernard diende 

de passage om diens hang naar ascese te onderstrepen. Mogelijk wilde de kro

niekschrijver benadrukken dat Eylardus naar een zelfde afkeer van bouwweelde 

neigde. Van een ascetische levenshouding getuigt de uiterst rijke uitvoering 

van de ziekenzaal echter niet. Misschien leidde juist de zorg daarover tot de 

topos in de kloosterkroniek. De bouwtijd van zes weken, die de kroniek ver-
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meldt, lijkt voor dit ruime en weelderige bouwwerk wel heel erg kort126. De 

bouwmaterialen moeten, wanneer deze mededeling juist is, voor het grijpen 

hebben gelegen. 

Het bakstenen gebouw omvat negen traveeën en meet 39 bij 11,5 meter. 

Oorspronkelijk stond het hospitaal in verbinding met een oudere uitbouw 

van de westvleugel uit het begin van de dertiende eeuw. Hiervan getuigen een 

dichtgemetselde, hoge spitsbogige doorgang en de indruk van een dak in de 

vierde en vijfde vensteras vanuit het westen van de noordgevel. De bij de res

tauratie in 1927 weggemoffelde indrukken van daken betroffen sporen van 

jongere aanbouwen. De plaats van de zaal in het verlengde van de conversen-

vleugel maakt het onaannemelijk dat het bouwwerk ooit als ziekenhuis voor de 

monniken dienst deed, zoals vroeger werd aangenomen. 

Naast de ziekenzaal van Aduard zijn ook die van de cisterciënzer abdijen 

Ourscamp, Fossanova en Fountains Abbay overgeleverd127. Cisterciënzer zie

kenzalen telden doorgaans drie beuken. In de zijbeuken stonden de bedden en 

de middenbeuk diende voor het verkeer. Vanwege de aanwezigheid van één of 

meer altaren had het bouwwerk een representatief karakter. Meestal stond het 

hospitaal wat afzijdig. Een driedeling kende ook de zaal in Aduard, zij het dat 

deze zich niet uitte in driebeukigheid. De oorspronkelijke tegelvloer laat zien 

dat de eenbeukige zaal in de lengterichting evengoed in drie stroken van onge

veer gelijke breedte was verdeeld. De teruggevonden delen van de vloer bevin

den zich sinds de restauratie helaas niet meer op dezelfde plaats, zodat de oor

spronkelijke driedeling ter plekke niet meer valt te aanschouwen. De twee 

buitenste stroken die oorspronkelijk langs de zijgevels liepen markeerden de 

plaats waar de bedden stonden. Deze stroken kenmerken zich door een patroon 

van rechthoekige plavuizen in keperverband. Het overhoeks vierkant met de 

vier cirkels bevond zich oorspronkelijk precies in het midden van de zieken

zaal. Elk van de cirkels bevat geel, donkerblauwe en bruin geglazuurde relief-

tegels met rankmotieven, zoals de cisterciënzers die in grote delen van Europa 



vervaardigden128. Het grootse motief in de vorm van een herkruist Lotharings 

kruis, dat oorspronkelijk in de middenstrook van de derde travee vanaf de 

oostgevel was gesitueerd, markeerde wellicht de plaats van het in de kroniek 

genoemde altaar. Behalve hooggeplaatste vensters voor de inval van daglicht, 

bezaten ziekenzalen van de cisterciënzers doorgaans lager geplaatste vensters 

voor de luchtcirculatie. Zo ook de ziekenzaal van Aduard: de standaard ven

sterassen hebben elk twee kleine spitsboogvensters onder in de gevel en een 

hoog spitsboogvenster daarboven. 

De opbouw van de binnenwanden in twee horizontale lagen kenschetst de 

romano-gotiek. In de bovenzone wisselen spitsboognissen met siermetselwerk 

de spitsboogvensters af. De ronde nissen tussen de spitsbogen zijn versierd 

met geglazuurde tegels in reliëf. Aan de buitenzijde trotseren oppervlakkige li

senen de horizontale tweedeling van de gevel. Aan de bovenzijde worden deze 

zoals in romaanse kerken met elkaar verbonden door een rondboogfries. An

ders dan in het romaans gebruikelijk is, lopen de lisenen hier over het rond

boogfries heen. 

2.6. Aduard II en de overdaad 

Aduard II paste met zijn 'koninklijke' koor en rijke architectuur in de ontwik

keling die de cisterciënzer architectuur vanaf de eerste helft van de dertiende 

eeuw doormaakte. Typologisch bestond er binnen de bouwkunst van de cister

ciënzers nauwelijks eenheid meer, al bleef de Bernardijnse opzet, dat bewijst 

ook het voorbeeld van Aduard I, actueel. Aduard II borduurde voort op de 

kerken van de cisterciënzer abdijen Longpont en Royaumont. Bij de wijding 

van de eerstgenoemde kerk verleende de jonge koning de abdij een gunst met 103 

zijn aanwezigheid, bij de laatstgenoemde kerk trad hij op als stichter en bouw

heer. In beide gevallen bezat de architectuur in weerwil van de soberheid van 

de uitvoering koninklijke allure. In een aantal opzichten overtrof Aduard II 

Longpont en Royaumont zelfs in bouwweelde. Zo buitte de bouwmeester in 

Aduard de decoratieve mogelijkheden van de baksteen uit. De wanden in de 

Franse kloosters waren daarbij vergeleken veel kaler. Progressief was de bouw

kunst in Groningen ook, want Aduard II behoorde tot de eerste kerken waar 

consequent in de hele kerk bundelpijlers toepassing vonden. Getuige de lof

prijzingen van Emmius was in Aduard II niets nagelaten om indruk te maken. 

De kerk imponeerde door de dramatische contrasten tussen de horizontalen 

en verticalen, die mogelijk enigszins werden verzacht door de tapijtachtige 

kwaliteiten van het metselwerk. De rijke, romano-gotische vormenschat met 

zijn kraalprofielen, siermetselwerk, friezen, spaarnissen en apart gemodelleerde 

en geglazuurde elementen, zoals die voorkomen in de latere ziekenzaal van de 

conversen129, verleenden de wanden ongetwijfeld een zeer rijk voorkomen. 

Voor de dorpskerken in de wijde omgeving vormde de Groningse abdijkerk 

nog decennia lang een bron van inspiratie. 

In hun handboek over de Franse gotiek betogen Kimpel en Suckale dat de 

gotische architectuur van de hervormingsorden weliswaar zeer rijk kon zijn, 

maar dat in de uitvoering zeer bewust de algemeen erkende hiërarchie in acht 

werd genomen130. De cisterciënzers, die hun enorme kapitalen graag in de 

bouw van duurzame bouwwerken staken, pasten, zelfs als zij een kathedraal 

naar de kroon staken, welbewust uiterst subtiele vereenvoudigingen toe. Zij 

bouwden niet rijker dan de instellingen die in de kerkelijke rangorde boven 

hen stonden. Dit om te voorkomen dat hun architectuur als aanmatigend er-
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varen zou worden. In het geval van Aduard II valt niet meer na te gaan of deze 

terughoudendheid eveneens in acht genomen is. Hoewel deze kloosterkerk een 

kleine twintig meter korter was dan de beide Franse voorbeelden, kende ze in 

de wijde omgeving haar gelijke niet. Ook de Franse snit liet zich met geen en

kel ander bouwwerk in de wijde omgeving vergelijken. 

Strikt genomen legde geen enkele regel de abten ook maar een strobreed in 

de weg hun kerken met architectonische middelen te verfraaien. Ambitieuze 

bouwprojecten als die in Royaumont en Aduard II konden echter niet in 

ieders ogen goedkeuring vinden. De frictie met de oorspronkelijke bedoe

lingen moet door tijdgenoten binnen en buiten de orde in het begin van de 

dertiende eeuw scherp en onaangenaam voelbaar zijn geweest131. 

Wat betreft de inrichting van de kerken deed zich dezelfde tendens voor. 

Voor andere versieringen dan strikt architectonische gold een verbod. De met

selaars compenseerden dit door de versierkunst met de gebakken steen naar 

een hoogtepunt te voeren. Indachtig de regels moet de inventaris van de kerk 

aanvankelijk wel heel sober zijn geweest. De regels sloten figuratief beeldhouw

werk vermoedelijk van begin af aan uit. Zoals gezegd mochten alleen kruisen, 

waarvan de regel voorschreef dat ze van hout moesten zijn, beschilderd 

worden132. De kroniek vermeldt inderdaad een door Eggardus (1268-1287) 

geplaatst kruis, dat in het koor van de conversen stond opgesteld133. In de 

loop van de Middeleeuwen verloren de strenge regels hun gezag. In weerwil 

van het verbod op het versieren van altaren uit 1134 beschikten de monniken 

van Aduard over een altaarstuk met het Laatste Avondmaal, geschilderd door 

Jan van Scorel. Daarnaast bezat de abdij tal van andere schilderijen en een keur 

3. HET ROMANO-GOTISCHE ARCHITECTUURLANDSCHAP 

3.1. Tradities en experiment 

De architectonische ontwikkelingen in de 'noordelijke baksteengroep' speelden 

zich voornamelijk af binnen de sociale en culturele context van de kustgebieden, 

waar natuursteen van verre moest komen. Intensieve handelscontacten en cultu

rele uitwisseling, werkten hier een een sociale en culturele samenhang in de 

hand. De vele cisterciënzer kloosters in dit gebied hadden een belangrijk aan

deel in de verspreiding van de baksteentechniek en ontwikkelden een speci

fieke bouwtrant die in alle opzichten inspeelde op de mogelijkheden en beper

kingen van baksteen. 

De onderlinge verwantschap tussen de bakstenen abdijkerken duidt op ge

regelde contacten tussen de cisterciënzer bouwmeesters in dit gebied. Ten min

ste moeten de bouwmeesters van Lehnin, Aduard I, Varfruberga, Logumkloster, 

Ihlow, Aduard II en Oliva eikaars verrichtingen hebben gadegeslagen. Binnen 

het uitgestrekte gebied van de baksteen beschikten de bouwmeesters van de 

cisterciënzers over een min of meer afzonderlijk netwerk van technische en ar

chitectonische expertise, toegespitst op dit bouwmateriaal. Via dit netwerk ver

breidden nieuwe vindingen en oplossingen zich buitengewoon snel. 

Dit Noord-Europese netwerk van cisterciënzer bouwkundigen functioneer

de niet in een besloten, in zichzelf gekeerde wereld. De aan de abdijen ver

bonden bouwmeesters stonden wel degelijk open voor ontwikkelingen elders 

in Europa. Binnen hun beproefde decoratieschema's en met de romaanse con-



structie als uitgangspunt pasten de bouwmeesters nieuwe, gotische vormen toe, 

meestal naar het voorbeeld van Noord-Franse cisterciënzer kerken. Het voor

naamste uitgangspunt, de dragende muur zonder steunberen, bleef daarbij 

onverkort gehandhaafd. 

Alles wijst er op dat de cisterciënzers in de huidige provincie Groningen 

een belangrijke rol vervulden bij het in zwang raken van de baksteen. Aduard I 

was de oudste bakstenen kerk in dit gebied waarvan het bouwjaar globaal blijkt 

uit schriftelijke bronnen. Als bouwheer merkt de kloosterkroniek namelijk abt 

Albertus (1205-1216) aan. Wellicht dat de cisterciënzers de baksteen bij wijze 

van experiment al eerder toepasten in gebouwen van ondergeschikt belang. Als 

dergelijke experimenten hebben plaatsgevonden moeten deze toch als voor

bereiding worden gezien op de bouw van de abdijkerk. 

Aduard I, waarvan het grondplan voortborduurde op bekende kerktypen 

van de cisterciënzers, vertegenwoordigde de vroegste fase in de ontwikkeling 

van de romano-gotische baksteenarchitectuur in onze streken. Deze kerk had 

vierkante dragers zonder alternering. Stilistisch verwante parochiekerken in de 

omgeving met overeenkomstige wandpijlers uit dezelfde tijd suggereren over

welving. Daar een gotisch schoorstelsel ontbrak moet daarbij gedacht worden 

aan koepelvormige kruisribgewelven. Dit vanwege de geringe spatkrachten die 

deze gewelven veroorzaken. Deze overspanden in de middenbeuk nagenoeg 

vierkante gewelfvakken van telkens twee traveeën. De uitvoering van de kerk 

zal, zoals in de lokale, romaanse bouwkunst gebruikelijk, tamelijk sober zijn ge

weest. Het in het Rijnland en het noorden van de Nederlanden gebruikelijke 

Lombardische decoratieschema met lisenen en rondboogfriezen zal het uit

gangspunt hebben gevormd. In het interieur overheerste wit pleisterwerk met 

beschilderingen. 105 

De opzet van Aduard II, gebouwd tussen 1240 en 1263, grijpt terug op de 

kerk van zowel de cisterciënzer abdij Heisterbach als van Royaumont. Aan het 

Noord-Franse Royaumont ontleende Aduard de kooraanleg en van het Rijn

landse Heisterbach de blinde koormuur en het westelijke pseudo-transept. Niet 

alleen in de opzet, maar ook in de bouwtrant combineerde de bouwmeester 

van Aduard romaanse en gotische elementen. De kerk van de koninklijke abdij 

in Noord-Frankrijk is een voorbeeld van de rayonante gotiek, terwijl de Rijn

landse abdijkerk zich als laat romaans laat karakteriseren. De bouw van Aduard II 

(1240-1263) luidde een nieuwe fase in waarin het contrast tussen het romaans 

en het gotisch het hoofdthema vormde. Het gotische skelet bestaat uit een 

samenhangend geheel van bundelpijlers en ribben en bogen ter ondersteuning 

van de koepelvormige kruisribgewelven. De samengestelde bundelpijler, die 

vrijstaan dan wel half zijn opgenomen in de wand, verlenen de ruimte door 

hun fijne profilering een sterk verticaal accent. Daarmee vormt de volgens de 

inheemse romaanse traditie in horizontale, vlakke zones behandelde wand een 

scherp contrast. Aan de buitenzijde ontbreekt het voor de Noord-Franse go

tiek kenmerkende schoorstelsel met zware steunberen en luchtbogen. Er werd 

aanvankelijk volstaan met oppervlakkige üsenen. Eerst vanaf de tweede helft 

van de dertiende eeuw staken deze soms wat geprononceerder uit en ontwik

kelden deze zich tot steunberen. Tegenwicht tegen de spatkrachten van de ge

welven bieden deze steunberen echter nauwelijks. 

De afkeer van de cisterciënzers tegen met figuratieve beschilderingen over

dekte wanden moet de drijfveer zijn geweest achter de siermetselpatronen die 

op de wanden werden geschilderd. In een aantal gebieden waar de cisterciën

zers natuursteen toepasten ontwikkelden zij een smaak voor het tonen van 



uiterst zorgvuldig behandeld steenhouwerswerk, die door zijn preciesie het 
oog streelde. In het landschap van de romano-gotische baksteenarchitectuur 
benutten zij de decoratieve mogelijkheden van de baksteen. Vanaf de tweede 
helft van de dertiende eeuw verlenen fijne profielen, geschilderde of gemetselde 
sierverbanden en reliëftegels de wand een bijna tapijtachtig karakter. Wit pleis
terwerk met schaarse versieringen bepaalde ten tijde van Aduard I vermoedelijk 
nog het beeld. In de periode die begon met de bouw van Aduard II benutten 
de bouwmeesters bij voorkeur de decoratieve mogelijkheden van de baksteen 
om de wand op te luisteren. 

De invloed van Aduard II op de lokale bouwkunst valt af te lezen van het 
schip van de parochiekerk in het Groningse Termunten en de augustijner 
kloosterkerk te Bergum. Deze navolgingen wijzen er op dat de bouwkundige 
kennis van de cisterciënzers zich vrij snel verspreidde buiten de eigen kring. 
Vermoedelijk ging de verspreiding van de baksteen en de daarmee samenhan
gende nieuwe vormen rechtstreeks uit van de bouwploeg van de abdij, waartoe 
vermoedelijk ook een groot aantal huurknechten behoorden. Wellicht leverden 
zij bouwploegen in de wijde omgeving deze nieuwe kennis. De bouwploegen 
van de cisterciënzers drukten ongetwijfeld zwaar hun stempel op de romano-
gotiek in Groningen, maar zij zetten niet als enige de toon. Vanaf de jaren 
dertig van de dertiende eeuw waagden ook de premonstratenzers en parochies 
zich aan de baksteenproductie. 
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Noten hoofdstuk 2 

1 Van de Carta caritatis zijn twee versies over

geleverd, de Summa cartae caritatis en de Carta 

caritatis prior Beide zijn vermoedelijk uitbrei

dingen van de oorspronklijke tekst uit 1119. 

Zie J. de la Croix Bouton en J. -B. van Damme, 

Le Plus Ancients Textes de Cîteaux, Achel 1974. 
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superbiam aut superfluitatem redoleret, aut 

pauperatem virtutum custodem, quam sponte 
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4 Canivez 1933-1941, I (1134: xx): 17; 
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5 Idem, I(1134:lxxx):31. 

"Idem, 1(1157:12): 61. 
7 Idem I, (1152:10): 47; I, (1157:63): 68. 
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ken idem, I, (1157:21): 62. 
9 Schoengen 1907, 449-470. 
10 Idem, 464-466. 
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de hier aangehaalde b ronnen wel eens om
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de dertiende eeuw dateren. 
12 Arntz 1971, 98-103; Hollestelle 1960, 18-22. 
13 Böker 1988, 14 ev. 
14 Hahn 1957, 149-155 (Chiaravalle in Mi

laan), 156 ev (Chiaravalle délia Colomba); Un

termann 1984, 275; Wagner-Rieger 1956, 41-

48 (Chiaravalle), 48-50 (Chiaravalle). 
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16 Zie ook: Untermann 1984, 297-342. 
17 Untermann 1984, 227-298. 
18 Böker 1988, 32; Ramm 1983. 

" Hollestelle 1960, 18. 
20 Hermansen & Nor lund 1936, 17-108. 

Zie verder: Balvig 1974, 219-226; Dirkinck-

Holmfeld ea 1991, 47; Hahn 1957, 220; Pauls-

son 1958, 55. 
21 Dimier 1949, onder Wiaskild; Hahn 1957, 

222; Johanssen & Smidt 1981, 3841. 
22 Zie bijvoorbeeld Eydoux 1952, 131-142. 

In het bijzonder op p. 138 spreekt hij van 'Ie 

groupe danois'. 
23 Baier e.a. 1995, 447-451; Böker 1988, 

46; Kloer 1929; Zaske, 54-56. 
24 Böker 1988, 46; Kloer 1929; Structat 1924. 
25 Baier e.a. 1990, 241-247; Gloede 1970. 
26 Dimier 1949; Eydoux 1952, 142. 
27 Lohrmann 1985, 17-22. 
28 Böker 1988, 56-61; Mühlen 1975, 31-42. 

"Pevsner 1954, 251. 
30 Hollestelle 1960, 106. 
31 Wumkes 1934, 288. 
32 Praamstra & Boersma 1977, 193-259. 

Verder: Berg 1984, 142-150; Boersma 1978, 

77-78; Giffen 1968. 
33 Zie noot 32. 
34 Tot de voorvechters van deze vroege da

tering behoort H.M. van den Berg, die zeer 

veel over de middeleeuwse bouwkunst in Fries
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de Friese bouwkunst in de Middeleeuwen zijn 

haar bijdragen van grote betekenis. In haar 

meeste publicaties gaat zij uit van de vroegst 

denkbare dateringen. De bouw van de door 

Van Giffen opgegraven kerk van Klaarkamp 

in 1163 beschouwt zij als een vaststaand feit. 

Hierop baseert zij een zeer vroege datering van 

een hele reeks van bakstenen dorpskerken. In 

deze studie worden aan de hand van de latere 

datering van Klaarkamp ook de vroegste bak

stenen dorpskerken jonger ingeschat. 
35 Zie p. 71. 
36 Ferguson 1984, 8, 10 en n. 22. 
37 De opmetingstekening met aantekenin

gen van G.J. Veenstra, architect te Leeuwar

den, bevindt zich in het Fries Museum (S 5 

274/5). 
38 Praamstra & Boersma 1977, 178. 
39 Idem 180. 
40 Idem 194. 
41 Balvig 1974, 219-226; H e r m a n s e n & 

Nerlund 1936, I, 17-108. 
42 De herkomst en de verspreiding van deze 

Lombardische motieven is beschreven in: Puig 

I Cadafalch, I.: Le premier art roman. LArchi-

tecture en Catalogne et dans l'Occident médi
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van het koepelachtige kruisribgewelf terug te 
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aile middeleeuwse koepels in dit schema een 

plaats te geven. De Byzantijnse koepelgewel

ven zouden als voorbeeld hebben gediend voor 

de koepelvormige gewelven die vanaf de elfde 

eeuw in de omgeving van Angers tot stand kwa

men. Deze gewelven zouden weer als voorbeeld 

hebben gediend voor die in Westfalen. Deze 

laatste invloed wordt verklaard door historische 

banden tussen deze wee gebieden. Daarbij wordt 

gewezen op de overbrenging van een belangrijk 

reliek van de heilige Liborius van Le Mans naar 

Paderborn in 836. In 1204 zond het domka

pittel van Le Mans een delegatie naar Pader

born om na te gaan of Liborius daar nog vol

doende verering genoot. Vanaf dat moment 

hadden de twee bisdommen geregeld contact 

met elkaar. Voorts is gewezen op de historische 

band die voortvloeide uit het huwelijk tussen 

Hendrik de Leeuw (1129-1195; tot 1180 hertog 

van Saxen en Beieren) en een prinses uit het 

huis van Plantagenet. Zowel de verwantschap 

in vorm als de historische betrekkingen die de
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Schreiner, L.: 'Style Plantagenet. Entwicklung 

und Deutung 1180-1220 und die Rezeption in 
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beelden: Moltke & Moller 1957, hefte 4, 1295 

ev (Mogeltonder kirke); 5 1369 ev (Emmerlev 
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1584 ev (Rabsted kirke) & Johanssen & Smidt 

1981, 71-72 (Nykobing, Àbenrâ, Svendborg). 

Zie voor de kathedraal van Strängnäs in Söder-

manland: Bohrn ea 1964, I (text). De cisterci-

ëncerabdij Marienfeld in het zuiden van het 

bisdom Münster vormt niet het enige voor

beeld van de romano-gotische baksteenarchi

tectuur in deze contreien. Nauwe verwantschap 

met de romano-gotiek in Groningen vertoont 

de eenbeukige kerk van de cisterciënzerinnen 
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uit 1237, gehouden op Allerheiligen: 'Pourquoi, 

Cisterciens, construisez-vous ainsi, vous qui 

louez si fort le désintéressement, la pétinence 

et la pauvreté ? Vous devriez vous contenter de 

l'indispensable et donner le reste aux pauvres. 

Et le Cistercien de répondre: Mais nous con

struisons pour l'avenir et rien n'est qu'indis

pensable: pas de peinture, pas de sculpture, des 

colonnes qui servent à porter, grosses pour 

porter les greniers lourds de moissons, des 

murs de pierre contre les incendies. Et ces grands 

bâtiments, qui abritent les récoltes, ne servi

ront pas seulement pour les moines, mais aussi 

pour les pauvres et les pèlerins. Mais ces excu

ses ne peuvent servir pour certaines de nos ab

bayes qui, grâce à des ressources secrètes, peu

vent construire des palais pour les hôtes, des 

forteresses au lieu de murs, des tours au lieu de 

réfectoires, des camps au lieu de dortoirs, des 

églises en guise de chapitre et des châteaux en 

guise d'église, des granges qui sont des villages. 

Les laies peuvent à bon droit nous reprocher 

ces constructions superflues. ' Migne, idem, 

CCXII, 676. 

132 Canivez 1933-1941, I (1134: xx): 17; 

(1134:x): 15. 
133 Brugmans 1902, 50: 'Hic eciam erexit 

crucem in choro conversorum cum maximis 

reliquiis, [..]' 
134 Brugmans 1902, 88-89, n. 2. 


