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HOOFDSTUK 3 
DE KLOOSTERORDEN EN DE 'BAKSTEENGOTIEK' 

1. ONTSTAAN EN VERBREIDING 

1.1. De vroegste baksteengotiek in Vlaanderen, Zeeland en Holland 

Naast de romano-gotiek ontstond in het Noord-Europese architectuurlandschap 

van de baksteen in de dertiende eeuw een op de Noord-Franse gotiek gebaseerde 

bouwtrant, de baksteengotiek. Hierin gaan de aanwending van gotische vormen 

en typen hand in hand met gotische constructieprincipes. In navolging van 

Noord-Franse bouwloodsen die in natuursteen bouwden concentreerden de 

bouwmeesters van de baksteengotiek de krachten in het gebouw zo veel mogelijk 

in de met steunberen verzwaarde delen. Voor het opvangen van de spatkrachten 

van de gewelven boven de middenbeuk pasten zij in enkele gevallen zelfs luchtbogen 

toe. Net zomin als de romano-gotiek vormt de baksteengotiek een homogene 

morfologische eenheid: ook binnen deze bouwtrant kwamen elementen uit sterk 

uiteenlopende voorbeelden samen. Kenmerkend voor de groep als geheel zijn 

slechts de toepassing van de gotische bouwprincipes en het gebruik van baksteen. 

Binnen de romano-gotiek kregen gotische vormen en typen meer en meer de 

overhand, maar de constructie bleef overwegend romaans. In het bijzonder geldt 110 

dat voor het schoorstelsel. Alle krachten in de gebouwen, de spatkrachten van de 

gewelven incluis, worden opgevangen door betrekkelijk zwaar muurwerk zonder 

steunberen van betekenis. Vierkante gewelfvakken die bij rondbogen onvermij

delijk zijn, bleven binnen de romano-gotiek ondanks de toepassing van spitsbogen 

hardnekkig voortbestaan. Dit naast rechthoekige gewelven, die in de lengterich

ting van de kerk altijd nog veel langer waren dan de gangbare gotische gewelven. 

Het conservatisme is begrijpelijk in een situatie, waarin alle beslissingen over de 

constructie gebaseerd waren op ondervinding. In het noorden van het Duitse 

Rijk en Scandinavië vormden de baksteen en de romano-gotiek zo meer dan een 

eeuw lang een onafscheidelijk koppel. Het bouwen in baksteen werd in deze uit

gestrekte gebieden overgelaten aan bouwmeesters die hierin reeds ervaring hadden 

opgedaan. 

Binnen het verspreidingsgebied van de baksteen behoort West-Vlaanderen 

tot de weinige gebieden waar de romano-gotiek nooit school maakte. In het be

gin van de dertiende eeuw verrezen hier de eerste kerken van baksteen meteen in 

gotische stijl. Een verklaring hiervoor vormt de nabijheid van de toonaangevende 

bouwloodsen in Noord-Frankrijk. Deze bouwden indrukwekkende kerken in 

natuursteen volgens de gotische principes. Tot de oudste bekende gotische 

bouwwerken in het zuiden van de Nederlanden behoort de aan het einde van de 

twaalfde eeuw begonnen cisterciënzer abdijkerk Orval I in de Ardennen. Kort 

voor het einde van de twaalfde eeuw begon de bouw van de cisterciënzer abdij

kerk van Villers (ten noordwesten van Namen), waarvan tussen 1230 en 1250 als 

laatste onderdeel het schip gereed kwam1. De bouw van de gotische abdijkerk 

van Aulne (ten zuiden van Charleroi), die enkele decennia duurde, ving aan in 

12142. De abdijkerk van Villers beschikte nog over zesdelige kruisribgewelven in 



combinatie met dubbeltraveeën. Dit echter zonder afwisseling van lichte en 

zwaardere pijlers. De kerken van Orval en Aulne hadden in overeenstemming 

met de laatste ontwikkelingen in de Noord-Franse gotiek identieke traveeën 

overspannen met vierdelige kruisribgewelven. Zoals de ruïnes tonen vingen 

luchtbogen de spatkrachten op van de gewelven boven de middenbeuk. In de 

West-Vlaamse kuststrook en de lage polders daarachter vond de baksteen vanaf 

ongeveer 1200 sporadisch toepassing. Aanvankelijk als aanvullend materiaal in 

kerken die verder uit natuursteen bestonden3. Typologisch en constructief ge

zien vertoonde de architectuur van de oudste volledig uit baksteen opgetrokken 

kerk, de cisterciënzer abdijkerk Ter Duinen uit 1214-1262 nauwe verwantschap 

met de natuurstenen kerken van de cisterciënzer abdijen Orval, Aulne en Villers. 

Ter Duinen beschikte over een eigen steenbakkerij nabij de uithof Ten Bo-

gaerde. Geschikte klei en brandstof in de vorm van turf waren daar in overvloed 

aanwezig. Een onmisbaar onderdeel van de productie vormde uiteraard kennis 

en ervaring. Daaraan lijkt het evenmin geschort te hebben, want de steenovens 

lijken ineens grote massa's bakstenen van goede kwaliteit te hebben geleverd. De 

efficiënte en grootschalige productie maakte de enorme investeringen en het uit

gebreide logistieke apparaat uiteindelijk lonend. Zonder de expertise van 

cisterciënzers uit het noordelijke baksteenlandschap zou de plotseling massale 

productie van baksteen in Ter Duinen ondenkbaar zijn4. 

In Holland en Zeeland stond in de dertiende eeuw geen cisterciënzerabdij; 

wel verrezen er vanuit Vlaanderen bestuurde vrouwenkloosters. Weliswaar had

den de premonstratenzers er kloosters, maar de enige dertiende-eeuwse kerk 

waarvan iets bekend is, die in Middelburg, was van bescheiden afmetingen. Een 

bouwloods van enige omvang zal hier niet gewerkt hebben. De architectuur was, 

114 zo tonen de dertiende-eeuwse architectuurfragmenten aan, wel volkomen afhan

kelijkheid van Vlaamse inbreng. 

De invloed van de West-Vlaamse cisterciënzer architectuur reikte tot in Holland 

en Zeeland. Ter Duinen en het dochterklooster Ter Doest in het Vlaamse Lisse-

wege bezaten in Holland en Zeeland landerijen en hadden daarmee ook directe 

belangen uit hoofde waarvan zij geregelde contacten onderhielden. Uit een aan

tal van die contacten vloeide wellicht een zekere betrokkenheid bij de bouw van 

kerken voort. Vooral Ter Doest kan daarbij een actieve rol hebben gespeeld. Even 

voor het midden van de dertiende eeuw ontplooiden de monniken daar om

vangrijke bouwactiviteiten. Jan II Smedekin van Brugge, abt vanaf 1243, initieerde 

de bouw van een nieuw, bakstenen kloostercomplex, een werk dat zijn opvolgers 

voor het einde van de eeuw voltooiden5. Van deze geweldige inspanningen res

teert een monumentale, gotische schuur van baksteen uit omstreeks 12756. In het 

tweede kwart van de dertiende eeuw bouwde de abdij Ter Duinen in Klooster-

zande (Zeeuws-Vlaanderen) een bakstenen uithofcomplex, met een deels bewaard 

gebleven kapel. Bouwploegen uit Ter Duinen of Ter Doest trokken in de der

tiende eeuw vermoedelijk de Hollandse cisterciënzerinnenkloosters Bethlehem 

op Schouwen en Loosduinen op. Als dochterstichtingen stonden beide kloosters 

onder toezicht van Ter Doest. De abt zal zich in beide gemeenschappen hebben 

belast met de leiding van de financieel riskante onderneming, die de bouw van 

een klooster nu eenmaal inhield. 

De talrijke bakstenen kerken en kerktorens in gotische stijl die vanaf het ein

de van de dertiende eeuw in Holland en Zeeland verrezen verraden duidelijk 

hun afhankelijkheid van de West-Vlaamse baksteengotiek. Concrete gevallen van 

cisterciënzer bemoeienis vallen daarbij nauwelijks aan te wijzen. Als voorbeeld 

van een door de cisterciënzers gebouwde parochiekerk komt het dertiende-eeuwse, 



rechtgesloten koor van de kerk in Abbenbroek (Zuid-Holland) in aanmerking7. 

In dit kerkdorp bezat Ter Doest uitgestrekte landerijen. De Vlaamse inslag van de 

kerk duidt op directe bemoeienis van de abt. 

2. DE CISTERCIËNZER ABDIJ TER DUINEN IN WEST-VLAANDEREN 

2.1. Inleiding 

Uit de grote gemeenschap gelovigen, die zich rond de kluizenaar Ligier in de 

woeste duinen bij Koksijde verzamelde, ontstond omstreeks 1107 een klooster8. 

Een grafelijke schenking stelde de latere abt Fulco in staat de abdij op een ge

schiktere plaats te vestigen. De cisterciënzers namen het klooster in 1138 in hun 

orde op. In de twaalfde eeuw groeide het aantal monniken gestaag. In 1252 telde 

de gemeenschap maar liefst 120 monniken en 240 lekenbroeders. Al zal een deel 

van de lekenbroeders op een van de vele uithoven hebben gewoond, de be

huizing moet al gauw te krap zijn geweest. Voor de huisvesting van de omvang

rijke bevolking begon in 1214 de bouw van een nieuw klooster. 

Het indrukwekkende complex viel in 1578 ten prooi aan de watergeuzen. In 

de volgende jaren kreeg de geleidelijke afbraak van de gebouwen zijn beslag. Om

wonenden haalden uit de beschadigde gebouwen baksteen weg. Naderhand on

dernamen de teruggekeerde monniken geen poging meer de gebouwen op te 

knappen. De bakstenen gebruikten zij voor de bouw van een nieuw onderko

men bij de vroegere uithof Ten Bogaerde. Van de middeleeuwse abdij bestaan 

twee zeer informatieve afbeeldingen uit de zestiende eeuw. De Brugse schilder 

Pieter Pourbus maakte omstreeks 1563 een geschematiseerde plattegrond van het -Q 5 

complex. Mogelijk nog voor de abdij in 1578 werd geplunderd bestelde abt Holman 

van Ter Duinen bij dezelfde kunstenaar een schilderij van de abdij in vogel

vlucht. De latere opgravingen hebben bevestigd dat het hier om een zeer nauw

keurige weergave gaat (afbeelding 59)'. 

Naar de overblijfselen verrichtten oudheidkundigen en archeologen jarenlang 

opgravingen10. Het oudste bekende onderzoek vond plaats in 1897. In 1911 en 

in 1927-1928 namen oudheidkundigen opnieuw de spade ter hand. Eerst vanaf 

1949 zochten zij systematisch naar sporen, eerst onder leiding van J. Breuer, later 

onder R.M. Lemaire. Deze archeologen legden het veertiende-eeuwse westportaal 

van de kerk bloot. In 1950 en volgende jaren richtte het onderzoek zich op het 

schip en het klooster. Van de opgravingen van 1952 tot 1978 ontbreken volledige 

rapporten, zodat veel kennis verloren is gegaan. Eerst in de jaren tachtig mondde 

het graafwerk uit in een geregelde stroom van publicaties (afbeelding 62-64). 

2.2. De dertiende-eeuwse abdijkerk 

Bouwgeschiedenis 

Een reeks bouwberichten getuigt van de voortgang van de bouw van de kerk en 

de abdij van Ter Duinen11. Abt Elias van Koksijde (1189-1203) verzamelde vanaf 

1196 materiaal voor een voorgenomen nieuwbouw van de abdij. Gebruik ma

kend van zijn goede relatie met de Engelse koning Richard Leeuwenhart sloeg hij 

in Engeland een voorraad steen in. In dezelfde periode nam het aantal lekenbroe

ders toe en groeiden de inkomsten gestaag. De aankoop van steen duidt er op 

dat de abt aanvankelijk van plan was in natuursteen te bouwen. In 1214, aan het 

einde van het abbatiaat van Pieter I (1203-1214), begon het leggen van de funda-
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59. Het abdijcomplex van 

Ter Duinen in vogelvlucht, 

zoals in de zestiende eeuw 

voorgesteld door Pourbus. 

menten onder leiding van bouwmeester Eustache ('fabricator ecclesiae novae'). 

Abt Nicolaas van Belle (1232-1253) zette de werkzaamheden krachtig voort, zodat 

zijn opvolger, Lambertus van Kemmel (1253-1259), de overwelving kon voltooi

en. Op 18 oktober 1262 vond de kerkwijding plaats, één jaar voor die van Adu-

ard II. Aan deze kerk voegde abt Lambertus van Westouter (1317-1354) een zeer 

rijk uitgevoerd bakstenen voorportaal toe12. Abt Jean Maes (1376-1406) bouwde in 

1376 en in 1406 de twee kapellen langs de negende en tiende travee van het schip. 

De steenovens stonden nabij de uithof Ten Bogaerde en het zogenoemde 

Turfhuis, niet ver van de abdij. Als grondstof diende klei ter plaatse, die geen of 

nauwelijks bewerking onderging. De kleur van de bakstenen varieert van helder 

geel tot roodgeel naar gelang de temperatuur van de oven. Het overgrote deel 

van de bakstenen, zowel de rechthoekige als de geprofileerde, zijn voorgevormd 

in een kistje respectievelijk een mal. De meest voorkomende bakstenen in de der-

tiende-eeuwse delen hebben een formaat van 29/30 x 12,5/13,5 x 7,5/8,5 centime

ter. Van de afwijkende formaten mat de grootste 55 x 27 x 12 centimeter. Vierkante 

bakstenen vonden bijvoorbeeld toepassing in de bogen van de doorgangen in 



de conversengang. Zoals eerder opgemerkt werden profielstenen, bijvoorbeeld 

die van de schalken, friezen, bogen en ribben voor het bakken gevormd in mal

len. Bijzondere decoraties als die van de kapitelen boetseerden de bouwlieden 

voor het bakken eenvoudigweg in de klei. In enkele gevallen combineerden zij 

het boetseren met het gebruik van mallen13. 

Van het begin van de bouw tot omstreeks 1250 gebruikten de bouwlieden 

voor de fundamenten de Engelse steen afkomstig uit de door abt Elias aange

kochte partij14. Het besluit de kerk op te trekken uit baksteen verbande deze 

dure steen naar een onzichtbare plaats onder de grond. Na 1250 diende puin 

van het oude klooster en baksteen als bouwmateriaal voor de fundamenten. Ver

moedelijk omdat de voorraad Engelse steen was uitgeput. 

Gotiek in baksteen 

In de abdijkerk van Ter Duinen werd de gotische bouwwijze op onversneden 

wijze in baksteen vertaald. De plattegrond van de kerk vertoonde met zijn lang

gerekte schip en het eenbeukige koor sterke gelijkenis met die van de abdijen 

Villers en Aulne (afbeelding 60, 61). Een zevenzijdige sluiting vormde de beëin

diging van het koor. Het dwarspand en het schip, beide driebeukig, waren van 

gelijke breedte, zodat een vierkante kruising ontstond. Het basilicale schip telde 

maar liefst veertien traveeën. De transeptarmen, bestonden elk uit drie traveeën. 

Inclusief het veertiende-eeuwse voorportaal mat de kerk in de lengte 125 meter. 

In lengte overtrof de kerk van Ter Duinen die van Villers en Aulne met respec

tievelijk 91,70 en 87 meter ruimschoots. Het westelijke gedeelte van de kerk (161 

voet) fungeerde bij de cisterciënzers als het domein van de lekenbroeders. Oude 

monniken en zieken namen plaats in het aangrenzende voorkoor (56 voet). In 

het hoogkoor (77 voet) stond het gestoelte van de monniken. De breedte van de 

zijbeuken en de middenbeuk bedroegen binnenwerks respectievelijk 4,40 en 9,75 

meter. Dit bij een lengte van de traveeën van 4,00 meter. Deze verhoudingen 
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60. De kerk van de 

cisterciënzer abdij Villers. 

61. De cisterciënzer 

abdijkerk van Aulne. 
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62. Het abdijcomplex van 

Ter Duinen (Koksijde) naar 

recente opgravingen. 

118 komen overeen met die in de Noord-Franse gotiek. Kruisribgewelven over

spanden alle delen van de kerk. Hiervan getuigt bijvoorbeeld de vondst van een 

omvangrijke gewelfschotel. Een volledig uitgewerkt gotisch schoorstelsel hield de 

spatkrachten van de gewelven boven het middenschip in toom. Tweemaal ver

sneden steunberen dienden als punt van vertrek voor de luchtbogen, die hoog 

boven de zijbeuken uitstaken. Zandstenen voeten met een omtrek van 1,50 bij 

1,15 meter dienden als voetstuk voor de steunberen. De versnijdingen van de 

steunberen bestonden uit Doornikse steen. De muren hadden een dikte van 1,10 

meter. Aan de zuidzijde van het schip grensde de kruisgang, zodat steunberen 

hier achterwege bleven. Daarvoor in de plaats was het muurwerk, waarop de lucht

bogen rustten, hier verzwaard tot een dikte van 1,50 meter. Tegen de oorspronke

lijke westgevel, die vanaf het begin van de veertiende eeuw verscholen ging achter 

een portaal, stonden twee steunberen. Pijlers met ronde schalken op de hoeken, 

ingeschreven in een vierkant grondvlak, droegen de scheibogen. De archivolten 

onder de scheibogen rustten op de ronde schalken. Soortgelijke pijlers staan op 

het westelijke en oostelijke uiteinde van de natuurstenen onderkerk van de Sint-

Basilius en de Heilig Bloedkapel in Brugge uit omstreeks 1184-118715. Als in de 

meeste Vlaamse kerken zijn de overige pijlers in deze onderkerk gewoon rond. 

Deze zware rondpijlers dragen een lijstkapiteel, zoals dat later in de Hollandse 

baksteengotiek gemeengoed zou worden. In Ter Duinen gingen langs de binnen

wand van de zijbeuken bundels van drie schalken op met voetstukken in Door

nikse steen. In de fundering zijn deze wandpijlers voorbereid als platte verzwa

ringen. De lichtbeuk van het schip en het dwarspand vertoonden aan de buiten

zijde een geleding van lisenen. Tegen deze lisenen steunden de luchtbogen. 

Op het schilderij van Pourbus zijn de vensters weergegeven zonder enige 

profilering van de dagkanten. Op klassiek gotische wijze bekroonde een borstwe-



ring of balustrade de gevels van de lichtbeuk. Deze zette zich voort langs de te

rugspringende geveltop van de noordelijke transeptarm, waarin een roosvenster 

prijkte. Op de vierkante kruising stond een achtkante toren zonder steunberen 

met gekoppelde galmgaten. Piramidale hoeken bewerkstelligden de overgang van 

de vierkante kruising naar het achtkant. De toren lijkt opvallend veel op de 

twaalfde- en dertiende-eeuwse romaanse kruisingstorens van de niet ver afgelegen 

parochiekerken in, Ichtegem, Oostkamp, Snellegem, Zuienkerke, Deerlijk, Pittem, 

Sint Baafs-Vijve en Bovekerke (in het laatste geval gaat het om een westtoren)16. 

Ook in de Vlaamse Ardennen verrezen dergelijke kruisingstorens tot in de 

veertiende eeuw. Een voorbeeld daarvan uit de dertiende eeuw biedt de monu

mentale, uit natuursteen opgetrokken kerk van Onze-Lieve-Vrouwe van Pamele in 

Oudenaarde. Vanwege het gesloten karakter en het ontbreken van gotische ken

merken oogt de kruisingstoren van Ter Duinen vergeleken met de andere onder

delen van de kerk tamelijk ouderwets. 

2.3. Het dertiende-eeuwse klooster 

Tegelijkertijd met de kerk verrees ook het klooster, waarvan de bouw bijna hon

derd jaar in beslag nam. De meeste bouwwerken kwamen reeds in de eerste helft 

van de dertiende eeuw tot stand. In 1237 namen de monniken hun intrek in de 

nog niet voltooide oostvleugel, die de kapittelzaal en de slaapzaal van de monni

ken bevatte. Onder abt Nicolaas van Belle (1232-1253) kwam de westvleugel gro

tendeels tot stand. Tijdens het abbatiaat van Lambertus van Kemmel (1253-1259) 

kreeg de slaapzaal van de lekenbroeders op de eerste verdieping van de westvleu

gel een overwelving. De abtswoning, die aansloot op de westvleugel, was een latere 

toevoeging17. Ook de vleugel aan de noordzijde van de kloosterhof dateerde uit 11 o 

de eerste helft van de dertiende eeuw. 

Met zijn lengte van ruim tachtig meter (bij een breedte van 13,20 meter) stak 

de westvleugel aan de zuidzijde ver buiten het vierkante klooster uit. Het west-

pand bevatte evenwijdig aan de kruisgang de gang voor de conversen. Voorts 

herbergde het beneden een tweebeukige voorraadkamer in het noordelijke en 

een tweebeukige eetzaal voor de lekenbroeders in het zuidelijke gedeelte. De 

eveneens uit twee beuken bestaande eetzaal van de monniken sloot halverwege op 

de zuidelijke kruisgang aan, bijna recht tegenover het bronhuis. Overeenkomstig 

de gewoonte bij de cisterciënzers stak deze eetzaal net als die van de lekenbroeders 

aan de zuidzijde ver buiten uit klooster uit. 

Op het schilderij van Pourbus maken de gevels van het klooster een veel ge-

slotener indruk dan die van de kerk. Ook deze gebouwen hadden rondom een-

of tweemaal versneden steunberen. De gevels van de bouwwerken zonder onder

verdeling in verdiepingen bestonden uit een blinde onderbouw en een daarvan 

door een lijst gescheiden vensterzone. Blinde rondbogen omsloten de paarsge

wijs geplaatste vensters. Onder in de overige bouwwerken bevonden zich 

eveneens paarsgewijs geplaatste dan wel enkele vensters. In de onderste bouwlaag 

van de westvleugel kwamen, zoals de voorstelling van Pourbus laat zien, beide 

typen vensters voor. 

Kruisribgewelven dekten het merendeel van de zalen en vertrekken in het 

klooster af. In de meerbeukige zalen steunden de scheibogen op ronde zuilen 

van Doornikse steen. De natuurstenen traceringen die overal over het terrein 

verspreid lagen dateren mogelijk uit het begin van de bouw. Tal fragmenten ge

tuigen er van dat de monniken al gauw overgingen tot de productie van bakstenen 

traceringen18. 



63. Gebakken profielstenen 

van het kloosterterrein van 

Ter Duinen. 

2.4. Invloed en uitstraling 
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In eerste instantie waren het cisterciënzer abdijen die de grootschalige productie 

en de toepassing van de baksteen ter hand namen. De abdij van Baudeloo (Oost-

Vlaand eren), die vanaf 1215 tot de orde behoorde, ontving in 1226 twee bunder 

land in Stekene voor de productie van baksteen19. De kennis daarvoor ontleen

den de monniken ongetwijfeld aan de Duinenabdij. Vanaf het midden van de 

dertiende eeuw raakte de baksteen in het Vlaamse kustgebied ook in zwang bui

ten de kringen van de cisterciënzers. Tot de vroegste parochiekerken in baksteen 

behoren de dorpskerken Sint Walburga en Sint Nicolaas in Veurne. Na het mid

den van de dertiende eeuw verrezen er in de omgeving van Ter Duinen bakste

nen parochiekerken in Wulpen, Lampernisse, Zoutenaaie20, Lo en Nieuwpoort. 

Eerst aan het einde van de dertiende eeuw vond de baksteen toepassing in de 

burgerlijke architectuur. Bakstenen huizen waren alleen weggelegd voor de zeer 

64. Ter Duinen: gebakken 

traceerwerk. 



weigestelden. Tot in de achttiende eeuw bleven de monniken in de uithof in 

weerwil van alle wisselvalligheden van de geschiedenis baksteen produceren21. 

Voor de constructie wendden de monniken van Ter Duinen zich niet tot de 

bouwmeesters uit het noorden, die met baksteen al veel ondervinding hadden, 

maar tot de gotische bouwloodsen dichter bij huis. De onafhankelijkheid van de 

West-Vlaamse bouwmeesters van hun vakgenoten in Groningen, Oost-Friesland 

en Scandinavië komt ook tot uiting in het metselverband. In het noorden, met 

inbegrip van Friesland, metselden bouwlieden aanvankelijk in ketting- of Noors 

verband, waarbij in de horizontale lagen tussen twee of meer strekken een kop 

naar binnen steekt. De lagen gedragen zich daarbij onafhankelijk van elkaar. In 

het Vlaamse metselverband wisselen de koppen en strekken zich zodanig af, dat 

de strekken en de koppen elkaar ook van onder naar boven om en om afwisselen. 

Alleen aan de zichtbare buitenkant zijn regelmatig gevormde bakstenen noodza

kelijk. Net als bij het Noorse verband bestaat de kern van het muurwerk uit mis

baksels en puin. Dit maakte een zuinig gebruik van hoogwaardige bakstenen mo

gelijk. Vanaf het einde van de dertiende eeuw gingen de bouwloodsen wat royaler 

met hun bakstenen om. De verbanden met afwisselend lagen koppen en strekken 

die toen in zwang kwamen, zoals het staand verband, zetten zich voort tot in de 

kern van de muur. Misbaksels en puin konden hierbij niet meer worden aangewend. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal blijken dat de invloed van de baksteen

architectuur van Ter Duinen tot in het noorden van de Nederlanden reikte. Tot 

de vroegste manifestaties van de Vlaamse baksteenarchitectuur in de noordelijke 

Nederlanden behoort de kerk van de cisterciënzerinnen in Loosduinen. De 

oudste delen hiervan verrezen vermoedelijk in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw. Architectonisch borduurt deze kerk niet zozeer voort op de abdijkerk van 

Ter Duinen als wel op het meer gesloten en zwaarder ogende klooster. Voor het 121 

einde van de dertiende eeuw was de West-Vlaamse baksteengotiek in Holland en 

Zeeland volkomen ingeburgerd. Niet veel later verrezen ook elders in het noor

den de eerste gotische bouwwerken van baksteen. 

2.5. De cisterciënzer uithofkapel in Kloosterzande 

De kapel van de voormalige cisterciënzer uithof Kloosterzande (Zeeuws-Vlaande-

ren) behoort tot de vroegste voorbeelden van de baksteengotiek in het huidige 

Nederland (afbeelding 65)22. Zowel historisch als kunsthistorisch gezien is de ka

pel volkomen Vlaams. Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen verleende de abdij 

Ter Duinen in Koksijde in 1196 zijn medewerking bij de aankoop van een stuk 

land in Kloosterzande. Hieraan verbond de vorst de voorwaarde dat de monniken 

in een door hen te stichten uithofkapel dagelijks de mis zouden lezen voor de 

zielenrust van hem en de zijnen. Voor het onderhoud van de kapel schonk de 

graaf de aan het landgoed verbonden tienden. Schriftelijke bronnen vermelden 

een kapel in 1206. Het zal een provisorisch bouwwerk hebben betroffen, want 

abt Nicolaas van Belle (1232-1253) bouwde niet veel later een geheel nieuwe. 

Daarbij liet hij twee grote schuren, woonhuizen en een poort optrekken23. 

De ruïne van de in 1591 afgebrande kapel werd in 1609 overgedragen aan de 

katholieke gemeenschap ter plaatse, die het bouwwerk opknapte. De oostgevel en 

een daarop aansluitend gedeelte van de zijgevels van de oude kapel bleven behou

den. Het nieuwe muurwerk verrees op de oude funderingen, zodat de oorspron

kelijke verhoudingen van het grondplan behouden bleven24. Het formaat van de 

kloostermoppen in de oorspronkelijke delen, 30 x 14/15 x 7,5 (tien lagen 91 cm), 

duidt inderdaad op een bouw in het tweede kwart van de dertiende eeuw. Met 
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de abdij Ter Duinen heeft de Zeeuwse uithofkapel een strak uitgevoerd Vlaams 

verband en een verhoudingsgewijs tamelijk platte baksteen gemeen. 

Een gracht omringt het rechthoekige perceel waarop de uithof stond. De 

kerk heeft een rechthoekig grondvlak van binnenwerks ongeveer 21,5 bij 8 meter. 

Op de hoeken van de oostgevel staan haaks op elkaar gestelde, onversneden 

steunberen. Een soortgelijke steunbeer schraagt de sluitgevel in het midden. Over

eenkomstige steunberen ondersteunen de grote bakstenen schuren van de cister

ciënzer abdij Ter Duinen op de uithoven Ten Bogaerde (Koksijde) en Allaertshuizen 

(bij Wulpen), beide uit het midden van de dertiende eeuw25. Ook de schuur in 

Ter Doest, die vermoedelijk wat jonger is, toont dergelijke verzwaringen tegen de 

zijgevels. De vensterindeling in de sluitgevel van de uithofkapel past helemaal in de 

traditie van de cisterciënzers. Aan weerszijden van de middelste steunbeer bevin

den zich twee vensters en daarboven, grotendeels in de geveltop, nog eens drie. 

Daarvan reikt de middelste iets hoger. Deze vensterindeling komt overeen met die 

van de altaarruimte in Fontenay. De Bourgondische kerk heeft echter beneden 

eveneens drie vensters. In de Vlaamse kerk bleef het middelste venster vanwege de 

steunbeer echter achterwege. De met een stompe spitsboog overspannen vensters 

zijn zowel aan de binnen- als de buitenzijde omlijst met een kraalprofiel. Een hol 

geprofileerde, horizontale lijst omsluit de venstertoppen. Soortgelijke venster

omlijstingen kwamen in de dertiende eeuw niet alleen in Vlaanderen en in 

Groningen voor, maar kenmerkten vrijwel alle bakstenen kerken in Noord-

Europa. Een horizontale lijst loopt om de venstertoppen heen, een motief dat in 

West-Vlaanderen van oudsher toepassing vond. Voor het profiel dienden 

handgevormde bakstenen met formaten van maar liefst 38 x 20 x 7,5 centimeter. 

Helemaal in de top van de gevel bevindt zich een rondvenster omgeven door een 

geprofileerde lijst. De omlijsting van de geveltop is in 1922 gereconstrueerd aan 

de hand van enkele halfronde bakstenen die tijdens de werkzaamheden te 

voorschijn kwamen. Het formaat van deze dekstenen bedroeg 41 x 19 x 7,5 

centimeter. 



De uithofkapel toont niet zozeer verwantschap met de verdwenen gebouwen 

van Ter Duinen als wel met een van de oudste overgeleverde bakstenen parochie

kerken in West-Vlaanderen, te weten die van Stalhille. Deze kerk, die kort na het 

midden van de dertiende eeuw stamt, werd gebouwd, overtreft de bescheiden 

uithofkapel veruit in omvang. Sterke gelijkenis met de koorsluiting van de kapel 

van Kloosterzande vertoont bijvoorbeeld de zuidelijke topgevel van het transept26. 

In de zuidelijke zijgevel van de uithofkapel bevinden zich in het oor

spronkelijke gedeelte gedeelte drie vensters met dezelfde versieringen als die in de 

oostgevel. Een rondboogfries op kraagsteentjes bekroont de oude delen van de 

zijgevels. De noordgevel bevat twee dertiende-eeuwse vensterassen. Uit een in

druk in een laag oude specie in de oostgevel aangetroffen ten tijde van de restau

ratie viel af te leiden dat de oorspronkelijke ramen uit kleine ruitjes bestonden, 

gevat in elkaar kruisende diagonalen van lood. 

Oorspronkelijk moet de kerk binnen een open kap hebben gehad. Het 

hoofdaltaar stond ongetwijfeld op de ondiepe verhoging aan de oostzijde, die 

tot ongeveer halverwege de tweede travee vanuit het oosten reikte. Bij de restau

ratie in 1922 kwam de altaarsteen te voorschijn, een kale, rechthoekige plaat van 

Gobertanger steen met vijf wijdingskruisjes. Sinds mensenheugenis functioneerde 

deze plaat als drempel. Het koor bevat verschillende nissen, waaronder een piscina 

(nis met een afvoer naar buiten waarin de priester zijn handen en het liturgisch 

vaatwerk wast). 

Het bij de restauratie ontdekte ondergronds waterkanaal had een inwendige 

breedte van 67 centimeter en een grootste inwendige hoogte van 1,20 meter. De 

overkluisde waterloop was zonder mortel in Vlaams verband gestapeld. Aan een 

goede waterhuishouding en een betrouwbare toevoer van vers water hechtten de 

cisterciënzers grote waarde. De aanwezigheid van stromend water was voor een 111 

vestiging van een kloosters zelfs een voorwaarde. Ook onder het kloosterterrein 

van Aduard II liepen waterkanalen. Voor de restauratie van de uithofkapel dien

den de gave bakstenen afkomstig uit dit ondergrondse kanaal. 

3. HOLLAND EN ZEELAND 

3.1. Bethlehem de Dunis of Elkerzee (Schouwen) 

In Holland en Zeeland kregen de cisterciënzers aanvankelijk geen vaste grond aan 

de voeten. Wel werden er in de dertiende eeuw vanuit Vlaanderen verschillende 

vrouwenkloosters van deze orde gesticht. De abten van het boven de vrouwen 

geplaatste mannenklooster regelden voor hen de bouw. Op deze wijze kwam in 

de dertiende eeuw een aantal kerken tot stand met een uitgesproken Vlaams voor

komen. 

De cisterciënzer nonnenabdij Bethlehem op Schouwen stond onder toezicht 

van de cisterciënzer abdij Ter Doest. De kerk ging na de alteratie over in her

vormde handen. Het kantoor geestelijke goederen in Zeeland, dat de kerk be

heerde, bekostigde in 1742 een opknapbeurt. In 1840 stonden er nog delen van 

het bouwwerk overeind, die het onderwerp van een geromantiseerde voorstel

ling vormen (afbeelding 66)27. In dat jaar beschikte een gedeelte van de kerk over 

een dak van riet. Rondom lijkt het muurwerk ook te zijn verlaagd. Onmisken

baar Vlaams zijn de zware, eenmaal versneden steunberen met hun steile boven-

vlakken. Deze verraden Vlaamse betrokkenheid bij de bouw. Afgaande op de 

lichtinval geeft de afbeelding ook de oostelijke sluitgevel van de kerk weer. Net 
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als de rechte koorsluiting van de kapel in Kloosterzande bevat deze halverwege 

een steunbeer, zodat deze uit twee assen bestaat. Deze gotische vormen moeten 

op Schouwen zijn geïntroduceerd door de abt van Ter Doest. Ongetwijfeld zette 

hij een bouwploeg uit Ter Duinen of Ter Doest in voor de bouw van het onder 

hem gestelde vrouwenklooster. 

3.2. Het cisterciënzerinnenklooster in Loosduinen 

124 Blijkens een oorkonde uit 1230 stonden Floris IV en Machteld na hun huwelijk 

in 1224 hun kapel in Loosduinen met grond en toebehoren af voor de stichting 

van een vrouwenklooster28. De jonge leeftijd van Floris IV - hij trouwde op zijn 

veertiende - doet vermoeden dat de stichting uitging van de aanmerkelijk oudere 

Machteld. Zij handelde daarmee in lijn met haar familie, die de cisterciënzerin

nen een warm hart toedroeg29. Vermoedelijk kwamen de eerste nonnen uit de 

abdij van Sint Servaas in Utrecht30. 

Het klooster verrees naast een bestaande kapel, die deel uitmaakte van een gra

felijke villa. Zonder betekenis was deze kapel niet, want in 1186 vormde deze het 

decor van de huwelijkssluiting tussen Dirk VII en Aleid van Kleef. Deze kapel 

maakte deel uit van de schenking en mogelijk diende deze in de beginjaren zelfs 

als kloosterkerk. Priester Floris behield na de overdracht van de kapel aan de 

nonnen zijn inkomsten als kapelaan en bleef het altaar bedienen. Mogelijk was hij 

enige tijd priester in het klooster. Na de opname van de monialen in de orde in 

1233 zullen zij een priester hebben gekregen uit het midden van de cisterciën

zers31. Het heeft er alles van weg dat priester Floris in die tijd zijn heil elders 

zocht. Graaf Floris IV kocht in dat jaar het huis dat voor de poort stond (of 

betaalde een som voor de afkoop van de rechten). In 1234 schonk hij dit huis, 

dat voordien vermoedelijk als kapelaanswoning diende, aan de zusters32. 

In 1233, het jaar van de toetreding tot de orde, was de bouw zover gevorderd 

dat de clausuur of insluiting van de zusters gerespecteerd kon worden. Graaf Flo

ris IV motiveerde zijn weldaden in de schenkingsoorkonde uit 1234 als volgt: 

'omdat ik wil zorgen voor het heil van mijn ziel en van mijn verwanten, [...] en 

een niet met handen gemaakt huis wil hebben, namelijk een eeuwig huis in de 

hemelen, het huis van de Heer'33. Vermoedelijk omstreeks 1240, in ieder geval 

vóór 1249 ontvingen de nonnen de status van abdij. 



Mede dankzij voortvarende grafelijke protectie bereikte het klooster al gauw 

een aanzienlijke positie binnen het graafschap. De abdis had zitting in de Staten 

van Holland, een voorrecht dat zij deelde met de abt van Egmond, de proost van 

Koningsveld, de abdis van de benedictinessen in Rijnsburg en de abdis van cis

terciënzerinnen van Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout. Als vorstelijke stich

ting diende de abdijkerk ook als begraafplaats van aanzienlijke personen, waaron

der telgen uit de grafelijke familie. In 1250 vond bijvoorbeeld de bijzetting plaats 

van de jong gestorven zoon van Margaretha (de jongste dochter van Floris IV)34. 

Machteid, de in 1267 gestorven stichteres, koos eveneens de kerk als laatste rust

plaats35. In 1277 liet Margaretha haar stoffelijke overschot ter aarde bestellen 

nabij dat van haar jong gestorven zoon36. Ten minste vijf jong gestorven kinde

ren van Floris V zijn er begraven37. De kerk in Loosduinen bereikte echter nooit 

de status van dynastieke grafkerk. 

Uit de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden in de jaren 1573-1575 ble

ven de gebouwen achter als ruïne. In 1580 kreeg de hervormde gemeente de be

schikking over de zwaar beschadigde kerk. Aan het einde van de Middeleeuwen 

bestond deze eenbeukige kerk uit een halfronde koorsluiting, zeven traveeën en 

een vierkante westtoren. De restanten van de twee oostelijke koortraveeën en de 

koorsluiting bleken niet meer de moeite van herstel waard. Een rechte gevel aan 

de oostzijde van de ingekorte kerk kwam daarvoor in de plaats. De kap van het 

resterende gedeelte van de kerk ondergingen een ingrijpende verbouwing. Rui

mere lichtopeningen en een dikke pleisterlaag veranderden het karakter van de 

gevel volkomen. Later volgden nieuwe gedaantewisselingen. In 1791 stond de 

kerk opnieuw in de steigers voor de vernieuwing van de oostelijke sluitgevel. De 

zuidgevel, waaraan oorspronkelijk de kruisgang grensde, kreeg in navolging van 

de noordgevel steunberen. Binnen onttrok een nieuw houten tongewelf de 

voorheen open kap aan het gezicht. In 1908 verrees op de plaats van het vroegere 
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koor een dwarspand met twee vergaderzalen. Bij de restauratie in 1969-1975 ont

deed Ph.J.W.C. Bolt de oude kern van het bouwwerk van de jongere lagen die 

het volledig bedekten. Uitgebroken delen reconstrueerde hij aan de hand van 

bouwsporen. Alleen van de vensterharnassen bleek geen enkel spoor meer aanwe

zig. De afbraak van het twintigste-eeuwse transept stelde H. Halbertsma van de 

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek in staat archeologisch onderzoek 

te verrichten naar het al eeuwen daarvoor afgebroken hoogkoor (afbeelding 67-68). 

In eerste instantie bestond de kerk uit de drie oostelijke traveeën van de hui

dige kerk (de drie middelste vakken van het oorspronkelijke gebouw)38. Met zijn 

lengte van twaalf en breedte van negen meter gold deze kerk niet als voltooid. Uit 

de opgraving blijkt dat de noodgevel aan de oostzijde op een bakstenen fundering 

rustte. Aan de westzijde van de kerk liet een eventuele noodgevel geen sporen 

achter. De hier aanwezige bouwnaad liep evenwel door tot in de funderingen, 

zodat de kerk hier toch geruime tijd een beëindiging moet hebben gehad. Wel

licht betrof het een houten gevel zonder fundamenten. Het is ook denkbaar dat 

aan deze zijde aanvankelijk de hofkapel grensde, maar concrete aanwijzingen 

daarvoor ontbreken. De gevels van dit gedeelte van de kerk zijn in Vlaams ver

band gemetseld met kloostermoppen van ongeveer 30 x 14 x 9 centimeter. Dit 

forse formaat duidt in Holland op een bouw in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw. Ter Kuile meende de kerk tamelijk precies tussen 1230 en 1234 te kunnen 

dateren39. 

In de tweede helft van de dertiende eeuw dijde de kerk in twee richtingen uit. 

Aan de oostzijde van de drie oudste traveeën verrees het in 1580 afgebroken 

koor dat uit twee traveeën en een halfronde sluiting bestond. Ongeveer in dezelf

de tijd of gelijktijdig kwamen aan de westzijde de twee traveeën tot stand die deel 

126 uitmaken van de huidige kerk. Het kleinere formaat van de bakstenen in dit ge

deelte - gemiddeld 29 x 13,5 x 6,5 centimeter - wijst uit dat er tussen de eerste 

bouwcampagne en de hervatting van het werk enige tijd verstreek. De veel dun

nere bakstenen van het nieuwe gedeelte, kunnen niet tegelijk met de oudere bak

stenen zijn verwerkt, omdat de lagen van de bakstenen vanwege de verschillende 

diktes onmogelijk op elkaar kunnen aansluiten. De bouwnaad tussen de twee de

len van de kerk loopt dan ook door tot in de fundamenten. Vermoedelijk be

reikte de kerk kort voor of in ieder geval niet lang na de dood van Machteid in 

1267 haar voltooiing. In die jaren verplaatste de zoon van Machteld, graaf 

Willem II, zijn hof naar Den Haag. 

Eerst later verrees aan de westzijde van de kerk de huidige westtoren. Anders 

dan het muurwerk van de kerk vertoont de toren geen Vlaams metselverband, 

maar een afwisseling van lagen strekken en koppen. De strekken liggen daarbij 

min of meer boven elkaar, zodat het geheel neigt naar een staand verband. Dit 

verband is net als het Vlaamse afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden, maar 

raakte pas aan het einde van de dertiende eeuw in zwang. Een bouw in het begin 

van de veertiende eeuw ligt daarom voor de hand. 

Van het huidige gebouw zijn de drie oostelijke traveeën zoals gezegd het 

oudst40. De vanouds vrijstaande noordgevel kenmerkt zich door zware, ver uit

stekende steunberen met versnijdingen. De uitstekende plint loopt om de 

steunberen heen, net als de waterlijst langs de onderzijde van de bovenvensters. 

Beneden bevindt zich tussen twee steunberen telkens één spitsboogvenster. In de 

hogere geleding bevinden zich in elke travee twee smalle spitsboogvensters. Ronde 

blindbogen overspannen de paarsgewijs geplaatste vensters zowel aan de binnen-

als aan de buitenzijde. Ter hoogte van deze vensters loopt in de muur een 'gang' 

van ongeveer dertig centimeter breed. Vanwege deze uitholling van de muur be-
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staat elk venster, vanuit deze gang gezien, uit een buiten- en een binnenopening. 

Het raam bevindt zich in de binnenste opening, zodat de loopgang via de bui

tenste spitsboogvensters in open verbinding staat met de buitenlucht. In Hol

land staan deze buitenloopgangen op zich, maar niet in Vlaanderen. Vergelijkba

re vensters met buitenloopgangen bezitten bijvoorbeeld de parochiekerk van 

Damme en de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Lissewege, die beide uit de dertiende 

eeuw stammen en uit baksteen zijn opgetrokken. Het motief van de buitenloop

gang kende in Vlaanderen reeds een lange traditie. Vergelijkbaar met die in 

Damme en Lissewege is die van het natuurstenen koor van de Onze-Lieve-Vrouwe 

van Pamele in Oudenaarde uit het tweede kwart van de dertiende eeuw. Als direct 

voorbeeld voor de abdijkerk van Loosduinen dienden vermoedelijk de klooster-

gebouwen van de abdij Ter Duinen. De ziekenzaal en de eetzaal vertoonden een 

bijna identieke opzet. Als vader-abt van de cisterciënzerinnen in Loosduinen 

trad in de dertiende eeuw het hoofd van Ter Doest in Lissewege op. Ongetwijfeld 

verzorgde hij de contacten met een cisterciënzer bouwmeester uit de omgeving 

van Ter Duinen. 

De zuidgevel wijkt af van de noordgevel, omdat hierop de kruisgang en de 

kloosterpanden aansloten. Steunberen ontbraken hier. Deze zouden in de kruis

gang een sta-in-de-weg hebben gevormd. Constructief konden zij gemist worden, 

omdat de kruisgang en de aangrenzende panden de gevel afdoende schraagden. 

In 1791, lang na de afbraak van de kloostergebouwen, zijn er wel steunberen te

gen deze gevel geplaatst, maar bij de laatste restauratie zijn deze vervangen door 

een reconstructie van de kruisgang. Aan de hand van sporen konden de lisenen 

aan deze zijde weer in hun oorspronkelijke vorm worden teruggebracht. 

Naast de zware steunberen aan de noordzijde wijzen ook de sleuven voor de 

inkassing van de gewelfvelden bovenin de muren op het voornemen tot overwel

ving. Daarbij moet de bouwmeester gotische kruisribgewelven voor ogen hebben 

gestaan. Daarop wijst tenminste de maatvoering van de traveeën. Binnenwerks 

gemeten bedraagt de breedte van de vakken tussen twee steunberen namelijk net 

iets meer dan twee keer de lengte. De traveeën zijn daarmee verhoudingsgewijs 

slechts een fractie langer dan die in Ter Duinen. In plaats van een stenen over

spanning kregen de zusters echter een open kap. Van de oorspronkelijke balken 

die deel uitmaken van de huidige kap vertonen sommige een gotische profilering. 

Hiervan zaagden timmerlieden in 1791 de onderzijde af om ruimte te maken 

voor een houten tongewelf. 

Halbertsma verklaart de indeling in twee vensterzones uit de aanwezigheid 

van een onder- en een bovenkerk41. Hij vermoedde dat zich op ongeveer de halve 

hoogte van de kerk een houten vloer heeft bevonden. Deze tribune zal niet 

hebben doorgelopen tot in het koor. De twee verdwenen oosttraveeën en de 

koorsluiting kunnen daarom hoge spitsboogvensters hebben gehad. De aanzetten 

1,65 m onder de huidige kerkvloer droegen vermoedelijk muurbalken ter onder

steuning van de tribune (afbeelding 68). Ze kunnen echter ook verband hebben 
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gehouden met de nimmer ten uitvoer gebrachte overwelving of met de aan

sluiting van de westelijke uitbreiding op het oudere gedeelte van de kerk. 

Net als de verdwenen kloosterpanden van Ter Duinen is de kerk in Loosdui

nen een gotisch constructie met romaanse vormen. Tot de zuiver gotische 

vormen in de kerk behoren naast de spitsboog de zware steunberen en de 

verhouding van de traveeën. Een voorgenomen overwelving met kruisrib-

gewelven is echter nooit ten uitvoer gebracht. De mogelijkheid die het zware 

schoorstelsel bood om de wanden te openen zijn echter niet benut. Eerder ma

ken de gevels een gesloten indruk. De paarsgewijs geplaatste vensters onder een 

gemeenschappelijke ontlastingsboog in de bovenzone van de drie oostelijke tra

veeën herinnert aan de romaanse architectuur van voorafgaande eeuwen. Dat 

juist de wat behoudende kloosterpanden en niet de kerk van Ter Duinen als 

voorbeeld diende, hangt mogelijk samen met de indeling in twee bouwlagen. Bij 

de kerkbouw in Loosduinen zal rekening zijn gehouden met de bouw van een 

westtribune, zo deze al niet daadwerkelijk werd uitgevoerd. Een tribune valt 

moeilijk te combineren met hoge spitsboogvensters die opgaan over vrijwel de 

hele gevel. De abdijgebouwen, die uit twee bouwlagen bestonden, boden daarom 

wellicht een geschikter voorbeeld. 

Wat betreft de maatvoering en de vormgeving wijken de twee jongere traveeën 

aan de westzijde nauwelijks af van de oudere. Het enige wezenlijke verschil betreft 

de vensters. De onderste spitsboogvensters vielen wat ruimer uit dan in het oudere 

gedeelte. In de bouwlaag daarboven kwamen enkele spitsboogvensters in de plaats 

van de vermoedelijk inmiddels al ouderwets ogende tweelichten en de buiten

loopgang bleef achterwege. Daarmee verdwenen in dit jongere gedeelte de laatste 

herinneringen aan het romaans. 

I T O De bakstenen toren, waarvan het grondvlak 4 bij 4 meter meet is onmisken

baar Vlaams. Aan de noord- en de westzijde heeft de hoge onderste geleding zware 

steunberen, aan de zuidzijde niet meer dan forse hoeklisenen (in zijn platte

grond, afbeelding 68, tekent Halbertsma abusievelijk een steunbeer). Daarmee 

kreeg de zuidzijde van de toren dezelfde behandeling als de zuidgevel van de 

kerk, waartegen eveneens lisenen stonden. Een uit driepassen samengesteld fries 

bekroont het onderste torenvierkant. De tweede geleding van de toren heeft een 

kleiner grondvlak doordat de drie vrijstaande gevels terugspringen. Op deze 

hoogte vertonen de steunberen en de lisenen een versnijding. Een brede spits

boognis met aan weerszijden een smallere versieren de gevels. De profilering van 

de dagkanten van deze nissen bestaat uit trapsgewijze sprongen met afschuinin-

gen. Een middenstijl deelt de nissen in tweeën en spitsbogen vullen de top. Der

gelijke nissen komen bijvoorbeeld ook voor in de voorgevel van de 'Grote zaal' 

of Ridderzaal op de Binnenhof in Den Haag, die uit het derde kwart van de 

dertiende eeuw stamt42. Via een afschuining van de hoeken gaat het bovenste 

blok van de toren over in een open achtkant (geheel op de fantasie van de restau

ratiearchitect berustten de torentjes op de afschuiningen van het tweede toren

vierkant). Een middenstijl deelt de spitse boogopeningen van de achtkant in 

tweeën en een vierpas dient ter opvulling van de spitse top. Deze spits is aan de 

bovenzijde afgezet met een halfkraal op kleine kraagsteentjes. Aan de lokale ro

maanse bouwtraditie herinnert alleen het afsluitende rondboogfries aan de boven

zijde. In de baksteengotiek bleven romaanse motieven, zoals het boogfries voor

komen tot aan het einde van de Middeleeuwen. Torens opgebouwd uit twee vier

kanten en een open achtkant kwamen al eerder voor in Frans-Vlaanderen, maar 

voor zover bekend niet in Holland43. 

Dezelfde opzet als de kerktoren van Loosduinen vertoont de Plompe Toren, 



die ooit een onderdeel vormde van de verdwenen parochiekerk van het dorp 

Koudekerke op Schouwen. De aangrenzende kerk wachtte in 1583 de sloop na

dat het dorp wegens overstromingen eerder al verlaten was. Als baken voor de 

zeevaart bleef de toren gespaard. De vierkante onderbouw van de Plompe Toren 

heeft anders dan die in Loosduinen geen steunberen. Het vierkant gaat net als in 

Loosduinen via piramidale hoekblokken over in een met een rondboogfries be

kroonde achtkant44. Deze vroeg-veertiende-eeuwse toren staat door zijn sobere 

uitvoering dicht bij de oudere romaanse voorbeelden in West-Vlaanderen en het 

Franse Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de vermoedelijk nog wat jongere 

bakstenen kerktoren in Kruiningen. 

Uit de achtereenvolgende bouwfasen van de kerk van Loosduinen komt tot 

uiting dat de Vlaamse bouwloodsen in de loop van de dertiende eeuw overgingen 

tot een steeds rijkere detaillering. De drie oudste traveeën ontberen zowel deco

raties als profielen. Van de jongere westtraveeën is de uitvoering al iets rijker en 

aangaande de open achtkant met zijn vele kraallijsten en profielen kan zelfs van 

een weelderige architectuur worden gesproken. In vergelijking met de oudere ab

dijkerken van Egmond en Rijnsburg, die eveneens verrezen in opdracht van het 

Hollandse gravenhuis, oogt deze kerk echter uiterst bescheiden. 

3.3. De latere ontwikkelingen in Holland en Zeeland 

Voor de snelle opkomst van de baksteengotiek in Holland en Zeeland aan het 

einde van de dertiende eeuw biedt de aanwezigheid van Vlaamse bouwloodsen 

op Schouwen en in Loosduinen alleen geen afdoende verklaring. Deze bouw

loodsen waren vermoedelijk niet omvangrijk en invloedrijk genoeg om deze ont

wikkeling te bewerkstelligen. Vermoedelijk opereerden er in Holland en Zeeland 

meer West-Vlaamse bouwmeesters en bouwlieden. Gebaseerd op Vlaamse voor

beelden verrijzen er in Holland en Zeeland vanaf het einde van de dertiende 

eeuw zware torens met indrukwekkende steunberen en gotische parochiekerken 

van baksteen. Zelfs de bescheiden dorpskerk in Zoutelande, die kort na 1300 ver

rees vertoont geen enkele herinnering meer aan het romaans. Net als de toren 

van Loosduinen kenmerkt het metselwerk van deze kerk zich door een afwisse

ling van lagen koppen en strekken. Een specifieke inbreng van de cisterciënzers 

valt in dit bouwwerk niet te onderscheiden. Van de dertiende-eeuwse delen van 

het grafelijke complex in 's-Gravenhage (het Binnenhof) hebben de architectuur-

vormen eveneens een Vlaams karakter45. De gotische spitsboognissen in de repre

sentatieve voorgevel van de 'Grote Zaal' op het Binnenhof en in de façade van de 

tiendenschuur van Ter Doest (Lissewege) vertonen nauwe overeenkomst46. 

Mogelijk bepaalden de cisterciënzers de vormgeving van de koorpartij in het 

Zuid-Hollandse Abbenbroek (afbeelding 69-70)47. In de omgeving van dit dorp 
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bezat de abdij Ter Doest veel landerijen, wat nog in de naam van het dorp tot 

uiting komt. De inspiratie voor de rechte sluiting van het eenbeukige koor zou 

geput kunnen zijn uit de traditie van de cisterciënzer kerkbouw, waarbinnen de 

rechte koorsluiting gangbaar bleef. Aan de paarsgewijs geplaatste vensters in het 

koor van de uithofkapel in Kloosterzande herinnert de positie van de twee spits

boogvensters in de oostelijke sluitgevel. De hoge vensters in Abbenbroek laten 

geen ruimte voor een tweede vensterzone, zoals in Kloosterzande. In de geveltop 

bevindt zich, overeenkomstig de Vlaamse uithofkapel, een rondvenster, dat hier 

door zijn grote omvang bijna als een roosvenster oogt. In beide kerken staan de 

steunberen op de hoeken haaks op elkaar. Die in Abbenbroek zijn zoals die in 

Loosduinen tweemaal versneden en maken daardoor een robuustere indruk. 

Tegen de zijgevel staan overeenkomstige beren. Twee spaarvelden in de vorm van 

een kwartcirkel aan weerszijden en een driepasboog bovenin versieren de 

geveltop. De combinatie van een driepas en een roosvenster herinnert aan de 

voorgevel van de 'Grote Zaal' op het Haagse Binnenhof. Door de naar verhouding 

grotere hoogte oogt het vroeg-veertiende-eeuwse koor in Abbenbroek wat 'goti

scher' dan de kapel in Kloosterzande. De betrokkenheid van een aan de cisterciën

zers gelieerde bouwloods staat niet onomstotelijk vast, maar klinkt aannemelijk. 

4. HET FRIESE KLAARKAMP 

4.1. De stamvader van de baksteengotiek? 

Het vroege gebruik van baksteen en de nabijheid van de gotische bouwloodsen 

verklaren waarom in Ter Duinen voor het eerst een gotische kerk in baksteen 

verrees. In de literatuur echter wordt doorgaans een andere cisterciënzer abdij 

aangewezen als het oudste voorbeeld van de baksteengotiek en wel de abdij Klaar-

kamp in Friesland. Dit klooster ontstond, zoals reeds opgemerkt, kort vóór 

116348. Gesteld dat de funderingen uit de tijd van de stichting dateren, zoals 

sommigen menen, dan zou Klaarkamp het oudste voorbeeld van de baksteengotiek 



zijn, meer dan een halve eeuw ouder dan het Vlaamse klooster Ter Duinen. De 

Friese kloosterkerk evenaarde in dat geval de oudste bakstenen kerken in Dene

marken en in het Oostzeegebied, die in alle opzichten nog romaans waren, bijna 

in ouderdom4 '. Vlaamse architectuurhistorici aanvaardden deze vroege datering 

van Klaarkamp onmiddellijk, ondanks de zwakke onderbouwing daarvan. De 

discussie over de bakermat van de baksteengotiek verstomde daarmee voortijdig5". 

Veel aannemelijker is het dat Klaarkamp jonger is dan Ter Duinen. De exper

tise nodig voor de bouw van de gotische kerk van Klaarkamp zal via de orde 

haar weg naar Friesland hebben gevonden. In hoeverre de vormen in Klaarkamp 

rechtstreeks voortkwamen uit de experimenten van Ter Duinen onttrekt zich 

aan de waarneming. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat de 

bouwmeester van Klaarkamp van de architectuur van Ter Duinen of misschien 

van Ter Doest op de hoogte was. De cisterciënzers in West-Vlaanderen toonden 

immers aan dat baksteen voor het bouwen van een gotische constructie geen be

letsel hoefde te vormen. 

In Friesland kwamen gotische steunberen pas vanaf het einde van de dertiende 

eeuw voor. Mogelijk werden zij hier geïntroduceerd door de bouwmeester van 

Klaarkamp. Ongeveer tegelijkertijd kwam het Vlaamse metselverband in zwang. 

Tot de vroegste voorbeelden van de Friese baksteengotiek moeten naast Klaar

kamp de laat-dertiende-eeuwse predikherenkerk (de huidige Grote Kerk) in 

Leeuwarden en de ongeveer even oude minderbroederskerk (Broerekerk) in 
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Bolsward gerekend worden. Tot de vroegste voorbeelden van de baksteengotiek 

buiten Holland en Friesland behoort de laat-dertiende-eeuwse predikherenkerk 

in Zutphen. De oostelijke traveeën van de Broerekerk in Bolsward die nog van 

vóór 1300 dateren zijn aan de noordzijde verstevigd met zeer lichte beren. De 

steunberen tegen de omstreeks of kort na 1300 gebouwde koorsluiting van de 

predikherenkerk in Leeuwarden zijn al aanmerkelijk zwaarder. Het schip van de 

Klaarkamp kan met zijn relatief lichte steunberen niet veel ouder zijn dan de laat-

dertiende-eeuwse delen van de minderbroederskerk in Bolsward en de predikheren

kerk in Leeuwarden. De zware steunberen tegen het koor en het dwarspand van 

Klaarkamp zouden met Bolsward en Leeuwarden als ijkpunt zelfs iets jonger kun

nen zijn. Hier valt echter het nodige tegen in te brengen. De steunberen in 

Klaarkamp waren zwaarder, omdat ze anders dan in Bolsward en Leeuwarden te

genwicht moesten bieden aan spatkrachten van bakstenen gewelven. De eveneens 

overwelfde kerk in Zutphen beschikte behalve zware steunberen tevens over bak

stenen luchtbogen. De voorbeelden in Bolsward, Leeuwarden en Zutphen tonen 

aan dat de bedelorden bij de ontwikkeling en verspreiding van de baksteengotiek 

in onze streken een minstens zo grote rol speelden als de cisterciënzers. Belang

rijk voor de verdere ontwikkeling was dat de kerkgebouwen van de bedelorden 

in de steden stonden. Juist de bouwloodsen van de steeds omvangrijker parochie

kerken in de steden gaven vanaf de veertiende eeuw in de baksteenarchitectuur 

de toon aan. Een aantal vormen en karakteristieken van de dertiende-eeuwse ker

ken van de bedelorden zouden gedurende de volgende eeuwen tot het standaard 

repertoire van de baksteengotiek gaan behoren. 
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Stilistische overwegingen in internationaal verband 

Bij het dateren van Klaarkamp negeerden Praamstra en Boersma de meningen 

van een aantal vooraanstaande auteurs uit de literatuur. Ozinga bijvoorbeeld 

besprak de kerk van Klaarkamp uiterst summier in een werk over de romaanse 

bouwkunst in Nederland51. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij de kerk als een 

romaans bouwwerk beschouwde, maar daarover meldt hij niets concreets. Hij 

ging er van uit dat de kerk kort na 1200 tot stand kwam. Dimier dateerde 

Klaarkamp in zijn monumentale overzicht van cisterciënzer kloosterkerken in de 

dertiende eeuw52. 

Praamstra en Boersma verzuimden ook aandacht te besteden aan de stilisti

sche kenmerken van de kerk. Klaarkamp bezat hoogstwaarschijnlijk gewelven. 

Anders echter dan in de Groningse abdijkerken Aduard I en II ving een 

schoorstelsel bestaande uit tamelijk zware uitwendige steunberen de spadcrachten 

van de gewelven op. De steunberen correspondeerden met platte wandpijlers aan 

de binnenzijde. Bij een bouwwerk uit omstreeks 1163 valt deze geavanceerde, op 

het gotische systeem wijzende constructie in baksteen niet te verklaren. De kerk 

van Klaarkamp verschilde wezenlijk van de bakstenen kerken die vanaf de jaren 
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zestig van de twaalfde eeuw verrezen in Brandenburg en Denemarken. Deze ro-

maanse bouwwerken missen steunberen en waren ook in andere opzichten nog 

geheel romaans. In Vlaanderen verrees de eerste bakstenen kerk met steunberen aan 

het begin van de dertiende eeuw, nog altijd een halve eeuw later. Bij het 

dochterklooster Aduard zou de gotische lijn ingezet door Klaarkamp dan 

vreemd genoeg geen vervolg hebben gekregen. In het gebied van de romano-

gotiek deden constructies met steunberen bij de cisterciënzers eerst aan het einde 

van de dertiende eeuw hun intrede. Decennia lang zou de kerk van Klaarkamp als 

een unicum los van de geschiedenis in het romaanse landschap hebben gestaan. 

Hoewel de bakstenen kerk in Hude in het bisdom Bremen aan het eind van 

de dertiende eeuw tot stand kwam, oogt de ruïne nog in alle opzichten romano

gotisch (afbeelding 72-73). Bekend met de gotiek waren de monniken van Hude 

wel53. Het klooster was namelijk een dochter van Morimond langs de lijn Alten-

berg en Marienthal. De beide laatste abdijen beschikten over gotische kerken. In 

Hude overspanden koepelvormige kruisribgewelven de vierkante dubbeltraveeën 

van het driebeukige koor, dat aan het gebonden stelsel beantwoordde. Het schip 

bezat rechthoekige gewelfvakken. Met uitzondering van die tegen de sluitgevels 

van de transeptarmen kende de kerk geen steunberen. Typerend voor de romano-

gotiek is de mengeling van romaanse en gotische vormen in de gevels. 

Romano-gotische kenmerken laten zich nauwelijks meer ontwaren in de bak

stenen abdijkerk van het cisterciënzer klooster Chorin (afbeelding 74). De bouw 

van deze kerk begon in 1273, na de verplaatsing van het klooster naar de huidige 

plek. Aan de gewelven is niets romaans meer. Als voorbeeld voor een zeventwaalf-

de koor met tussentravee en transept komt de uit natuursteen opgetrokken cis

terciënzer abdijkerk Schulpforta in Thüringen in aanmerking, waarvan de bouw 

in 1251 was begonnen54. Weliswaar ontlasten zware steunberen de muren, de gevels 

bijeven gesloten alsof het muurwerk niets van zijn dragende functie afstaat. 

Tot de vroegste gotische abdijkerken in baksteen langs de Oostzee behoort 

de cisterciënzer kerk van Doberan bij Rostock, een dochterklooster van Mori

mond via Camp55. De bouw, die een groot deel van de veertiende eeuw in beslag 

nam, ving aan in 1295. In deze kerk zijn de laatste herinneringen aan het ro

maans verdwenen. De kruisribgewelven hebben een rechthoekige grondslag met 

gotische verhoudingen. Zware, eenmaal versneden steunberen ondersteunen de 

zijbeuken van het rijzige bouwwerk. Luchtbogen ontbreken. Daarvoor in de 

plaats worden de spatkrachten van de gewelven opgevangen door zware steunberen 

langs de buitenzijde van de lichtbeuk, die op de zware zuilen in het middenschip 

rusten. Het koor is niet geënt op dat van Royaumont, maar op dat van de kathe

draal van Doornik. Op haar beurt greep deze kerk weer terug op de oostpartij 
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van de kathedraal in het Noord-Franse Soissons. De straalkapellen zijn telkens sa

men met het aangrenzende vak van de kooromgang onder één gewelf samen

gebracht. Deze opzet maakte in de omgeving van Doberan al gauw school. 

Niet veel later bouwden de cisterciënzers in hetzelfde gebied bij de abdij 

Neuenkamp een hallenkerk (afbeelding 75). Van deze kerk resteert van het op

gaande werk het uiteinde van de zuidelijke transeptarm. Rondom had deze kerk 

net als het koor en het dwarspand van Klaarkamp zware steunberen en corres

ponderend daarmee platte wandpijlers aan de binnenzijde. Luchtbogen zijn van

wege de hallenvorm ondenkbaar56. 

134 Het voordeven van het romaans in Friesland en de romano-gotiek in het 

noorden 

De bouw van een gotische kerk in het derde kwart van de twaalfde eeuw rijmt 

noch met de ontwikkelingen in het Oostzeegebied, noch met die in de Friese 

architectuur zelf. In het Groningerland bleef de weelderige romano-gotiek gedu

rende bijna de gehele veertiende eeuw de heersende bouwtrant en kreeg de sobere 

baksteengotiek geen kans. De keuze voor deze bouwtrant volgde het aanbod. Er 

liep in deze contreien een heel leger van bouwlieden en leidinggevenden rond 

die deze manier van bouwen tot in de finesses beheerste. Daar komt bij dat de 

monumentale abdijkerk van Aduard op achtereenvolgende generaties een ver

pletterende indruk zal hebben gemaakt. 

Een bouwloods die een zwaar stempel drukte op de kerkbouw heeft Friesland 

aanvankelijk niet gekend. Afgaande op de ontwikkelingen moet de twaalfde-eeuwse 

abdijkerk van Klaarkamp van romaanse snit geweest zijn. Hierop wijst het onge

schokt voortleven van de romaanse traditie tot ver in de dertiende eeuw. Als 

bouwmateriaal moet gedacht worden aan tufsteen. 

Nog voor het einde van de twaalfde eeuw kreeg Klaarkamp in Friesland een 

dochterstichting, maar ook daarvan ging op het architectonische vlak niet veel 

invloed uit (afbeelding 76). De abdij Bloemkamp of Oldeklooster in Wonsera-

deel bij Hartwerd werd in 1191 gesticht door drie broers, die voor dat doel hun 

land beschikbaar stelden57. Thetardus en Herardus, beiden priester, bekleedden 

in de jonge communiteit respectievelijk het ambt van abt en prior. Siboldus, een 

leek, nam als conversbroeder de leiding op zich van de bouw58. Mede dankzij de 

actieve bemoeienis van de Utrechtse bisschop Wilbrand (1227-1233) vond de 

wijding van de nieuwe kerk in 1234 plaats onder abt Dodo I. In dat jaar had de 

kerk geen gewelf en dat zou er voorlopig ook niet komen. Bij de plannen voor 
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de kerk zal bisschop Wilbrand een belangrijke inbreng hebben gehad59. Na een 

brand in 1312 kreeg de herbouwde kerk alsnog een brandwerend gewelf en kreeg 

deze een betegelde vloer en meubilair. Van deze kerk bestaat een reeks afbeel

dingen met de belegering van de wederdopers in 1535. Ze tonen een eenbeukige 

kruiskerk met veelhoekig gesloten koor. Dit kerktype, dat ook al was toegepast in 

de cisterciënzer abdij Mariënfeld, raakte in de dertiende eeuw in het noorden in 

zwang, maar dat sluit niet uit dat de weergave op de voorstelling op fantasie 

berust. Op de kruising van de kerk prijkte een houten toren met een klok60. 

Stilistische details bevatten deze tamelijk grove tekeningen nauwelijks. 

De dertiende-eeuwse kerken in Friesland bezaten geen steunberen, zodat deze 

ook voor Bloemkamp niet in de rede liggen. Op de afbeeldingen van de kerk 

ontbreken deze inderdaad61. De vroegste bakstenen kerken in Friesland vertonen 

net zomin als die in Groningen opmerkelijke verschillen met de tufstenen bouw

werken uit dezelfde tijd. Tot deze groep romaanse kerken in baksteen behoort 

bijvoorbeeld de dorpskerk van Westergeest uit het begin van de dertiende eeuw. 

In Friesland lieten de bouwmeesters deze romaanse vormen langer op hun reper

toire staan dan in Groningen. Aan de Groningse romano-gotiek ontleenden de 

Friezen de koepelvormige kruisribgewelven. Als voorbeeld komt de abdijkerk 

van Bloemkamp niet in aanmerking, omdat deze in de dertiende eeuw niet over 

gewelven beschikte. In de jaren dertig van de dertiende eeuw kreeg de vermoedelijk 

invloedrijke kerk van de premonstratenzers in Hallum mogelijk romano-gotische 

gewelven. De romaanse, bakstenen dorpskerk van Eestrum (afbeelding 77) telt 

twee achtdelige gewelven in romano-gotische trant. Romano-gotische decoratie

schema's ontbreken in Friesland niet, maar de bouwtrant staat in Friesland door

gaans dichter bij het romaans en toont zich wat ingetogener, zoals in de klooster-

annex parochiekerk te Bergum en de dorpskerk te Weidum. Het lijkt er al met al 

sterk op dat de kerk van Bloemkamp de lokale bouwtraditie eerder bevestigde 

dan in een nieuwe richting voerde. De behoudende bouwtrant van Bloemkamp 

vloeide mogelijk voort uit het optreden van bisschop Wilbrand als bouwheer. 

Wellicht koos hij zelf een meer behoudende bouwmeester buiten de orde van de 

cisterciënzers. Gotische invloed ging er van de bouwloods van Bloemkamp in 

ieder geval niet uit. 
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4.2. De architectuur 

De opzet van de kerk 

Voor de gotische abdijkerk van Klaarkamp is, evenals eerder in Aduard I, terug

gegrepen op de plattegrond van het 'Bernardijnse type'. Deze terugkeer naar de 



wortels kan zijn ingegeven door het optreden van de bedelorden, die dankzij 

hun religieuze ijver en goede voorbeeld snel aan populariteit wonnen. Met een al 

te rijke vormgeving van hun gebouwen, bijvoorbeeld in de trant van Aduard II, 

zouden de monniken van Klaarkamp de kritiek op hun levensstijl alleen maar 

bevestigen. Met de Bernardijnse opzet van de kerk onderstreepten de monniken 

de identiteit van de orde. Hetzelfde kan worden opgemerkt over hun voorkeur 

voor de zuiver architectonische vormen van de gotiek boven de rijke decoratieve 

stijl van de romano-gotiek. De sobere bouwwijze van de baksteengotiek viel beter 

te rijmen met de principes van de orde, die ondubbelzinnig de eenvoud huldig

den. Uit het hieronder volgende zal blijken dat deze bouwtrant voor Klaarkamp 

zeer aannemelijk is. 

De kerk bestond uit een basilicaal schip van zeven traveeën, een driebeukig 

transept van gelijke breedte en een eenbeukige altaarruimte. Met een lengte van 

ongeveer 60 meter behoorde de kerk tot de grootste in Friesland. Daarbij had 

het schip een breedte van 23 meter62. Waarschijnlijk evenaarde het 44 meter lange 

transept het schip niet alleen in breedte, maar ook in hoogte. De oostelijke, 

rechtgesloten altaarruimte, die op het transept aansloot, had conform het Ber

nardijnse kerktype de breedte van het middenschip. De altaarruimte zal even 

hoog als het schip zijn geweest, zoals bij de cisterciënzer kerken vanaf het derde 

kwart van de twaalfde eeuw min of meer regel was. In dat geval vertoonde de kerk 

geen T-vormige, maar een kruisvormige opzet. In de oostbeuk van de transept

armen, aan weerszijden van het koor, bevond zich, voortbordurend op het 

Bernardijnse type, vermoedelijk een drietal kapellen. Uit de noordelijke groep 

van cisterciënzer kloosters vertoonde de plattegrond van bijvoorbeeld de in 

1257 gewijde kerk van de abdij Cara Insula in het huidige Denemarken veel over-

J3£ eenkomst met Klaarkamp. Binnen had deze kerk met Klaarkamp de platte wand-

pijlers gemeen. De Deense kerk beschikte echter, overeenkomstig de romano

gotische traditie, niet over steunberen, zoals het ongetwijfeld jongere Klaarkamp. 

De kerk constructief en stilistisch belicht 

Eerst met de bouw van Klaarkamp deed het gotische schoorstelsel zijn intrede in 

Friesland. De steunberen houden verband met vermoedelijk op Franse leest ge

schoeide gewelven. Tegen koepelvormige gewelven pleit de geometrische opzet 

van de kerk. De gewelfvakken van het middenschip waren (van hart tot hart ge

meten) namelijk meer dan twee keer zo breed als lang. In een romano-gotische 

kerk als Aduard II mat de lengte van de traveeën meer dan de halve breedte. Voor 

een koepelvormig kruisribgewelf in combinatie met een gotische traveemaat be

staat geen voorbeeld. Koepelvormige kruisribgewelven zijn daarom in Klaar

kamp alleen denkbaar in het geval van dubbeltraveeën, maar de vorm van de 

plattegrond wijst juist veeleer op enkele traveeën. Ten eerste kende Klaarkamp 

geen alternering; de reeksen identieke rondpijlers correspondeerden met eveneens 

gelijke steunberen. Op de tweede plaats bestond het schip uit een oneven aantal 

traveeën, wat een opzet in dubbeltraveeën praktisch uitsluit. 

Steunberen bleven in Friesland tot ver in de dertiende eeuw onbekend. Die 

van Klaarkamp waren misschien de eerste in Friesland. Tegen de noordelijke zij

beuk stond een rij lichte steunberen. Met hun veel zwaardere steunberen vertegen

woordigden het dwarspand en de altaarruimte mogelijk een iets latere bouwcam

pagne. De straalkapellen van Aduard II tonen dat lichtere steunberen ook voor

kwamen in de latere fasen van Groningse romano-gotiek. Vanaf het midden van 

de dertiende eeuw sierden ze ook de parochiekerken in de omgeving. Uit con

structief oogpunt bezien beschikten deze over onvoldoende massa om tot enig 



nuttig effect te sorteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eenmaal versneden 

steunberen van de romano-gotische kerken in 't Zandt, Huizinge (midden der

tiende eeuw), Winschoten (einde dertiende eeuw), Zeerijp (midden veertiende 

eeuw). In Klaarkamp correspondeerden de steunberen aan de binnenzijde net 

zoals in het koor en het dwarspand van Ter Duinen met platte wandpijlers. Aan 

weerszijden van de kooruitbouw, op de hoeken van het transept en het schip en 

tussen de eerste en de tweede travee vanuit het westen stonden daarvoor in de 

plaats ronde wandpijlers. De laatstgenoemde halfzuilen markeerden mogelijk de 

lekenkerk die ten westen van de noordelijke toegang gelegen zal hebben. Van een 

dergelijke combinatie van inwendige wandpijler en steunbeer kunnen in principe 

luchtbogen opgaan. Voor het opvangen van de spatkrachten van de middenbeuk 

zijn echter zijn echter als alternatief voor luchtbogen ook wandpijlers aan de bin

nen- en de buitenzijde van de lichtbeuk denkbaar. In Klaarkamp vormt de grote 

omtrek van de pijlers hiervoor een aanwijzing. Deze waren groot genoeg om de 

eventuele steunberen aan de buitenzijde van de lichtbeuk en daarmee correspon

derende wandpijlers te dragen. Een voorbeeld van een op dergelijke wijze verste

vigde lichtbeuk biedt de reeds genoemde bakstenen kerk van de cisterciënzer ab

dij in Doberan bij Rostock, waarvan de bouw begon omstreeks 129563. Aan de 

zuidzijde van het schip van Klaarkamp ontbraken steunberen. Deze zouden een 

obstakel hebben gevormd in de aangrenzende kruisgang. Ze konden hier ook 

achterwege blijven, omdat de kloostergang voldoende tegenwicht bood. De 

hoeken van de sluitgevel van de noordelijke transeptarm van Klaarkamp vallen 

op door een bijzondere verzwaring, bestaande uit een zware hoekliseen aan de 

voorzijde en een halfronde uitstulping opzij. Deze halfronde vormen doen sterk 

denken aan de met traptorens geflankeerde transeptgevels die niet veel later zowel 

in Vlaanderen als in het noorden van de Nederlanden in zwang kwamen. 

Ronde zuilen waren in Vlaanderen, net als later in het noorden van de Neder

landen, doorgaans van natuursteen. Voor natuurstenen zuilen bestaat in Klaar

kamp geen enkele aanwijzing. Tegen de gewoonte in lijken de ronde zuilen in 

Klaarkamp niet op achthoekige voetstukken gestaan te hebben. Tot onderin toe 

vormden de voetingen onder de zuilen een cirkel. De zuilen in Klaarkamp vallen 

verder op door hun grote doorsnede. De zuilen zelfwaren uiteraard slanker dan 

hun funderingen, maar ook dan moet hun omtrek aanzienlijk geweest zijn. Zij 

besloegen een groot deel van het totale oppervlak van de kerk (afbeelding 78). 

Dergelijke zware zuilen komen ook in de latere baksteengotiek geregeld voor. 

Verwantschap vertonen bijvoorbeeld de bakstenen zuilen tussen de zijbeuken en 

de hoofdbeuk van de kerk in Loppersum (Groningen) en tussen de de hoofd

beuk en de noordelijke zijbeuk van het schip van de kerk in Kollum (Friesland). 
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Zeer gedrongen ogen vooral de zuilen in Kollum64. Het Vlaamse verband van de 

ronde zuilen is, de ronde vorm in aanmerking genomen, opmerkelijk regelma

tig. Van den Berg rekende de zuilen van beide kerken tot het oeuvre van dezelfde 

bouwmeester65. Als navolging van het vroeg-vijftiende-eeuwse koor van de Mar-

tinikerk in Groningen worden de ronde zuilen in Loppersum en Kollum in het 

tweede kwart van de vijftiende eeuw gedateerd. 

Ronde zuilen vertonen in vroeg-gotische kerken in baksteen doorgaans een 

lijstkapiteel. In Loppersum, Kollum en in het vijftiende-eeuwse koor van de 

Martinikerk in Groningen valt de naar verhouding smalle lijst bijna in het niet 

bij de zware schacht, waardoor de gedrongen indruk die de zuilen maken wordt 

versterkt. Dergelijke lijstkapitelen boden in de lage landen tot aan het einde van 

de Middeleeuwen een alternatief voor het wat rijkere koolbladkapiteel. Deze 

uiterst sobere vormen laten zich ook heel goed denken in de kerk van de 

cisterciënzer abdij Klaarkamp. Soortgelijke zuilen komen ook voor in veel 

oudere, romaanse kerkgebouwen, zoals in de reeds genoemde onderkerk van de 

Sint-Basilius en Heilig Bloedkapel in Brugge uit de jaren 1184-1187. Ze getuigen 

daarom van een zekere behoudende trek binnen de Noord-Nederlandse bak-

steengotiek. 

Los verspreid over het terrein van Klaarkamp lag een groot aantal bouwfrag

menten begraven (afbeelding 79)66. Van geen van deze onderdelen valt na te gaan 

tot welk pand of vertrek ze behoorden. Een eerste groep bouwfragmenten be

stond uit onderdelen van bakstenen rondzuiltjes en ronde colonetten en gewelf

ribben, die we kennen van de Friese romano-gotiek. Een tweede groep stenen 

kenmerkt zich door profielen die uit holle cirkelsegmenten zijn samengesteld. 

Opgebouwd uit dergelijke holle segmenten benaderen enkele profielen enigszins 

de peerkraal. Profielen met holle cirkelsegmenten komen ook voor in de al eer

der genoemde gotische bouwdelen van de in sommige opzichten van archaïsch 

ogende kerken in Kollum (Friesland) en Loppersum (Groningen). In deze 

gotische onderdelen van de kerken in Kollum en Loppersum heeft wellicht de 

architectuur van Klaarkamp nagewerkt. 

De vroeg-gotische bouwtrant van Klaarkamp betekende in Friesland een om

wenteling. Tegenover de uitbundige en rijk vormgegeven romano-gotiek vorm-
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de de klare eenvoud van de vroege baksteengotiek, die de abdij van Klaarkamp 

gekenmerkt moet hebben, een soberder en aanmerkelijk droger alternatief. 

De bouwloods van het cisterciënzer klooster Aduard was, zoals uit het vorige 

hoofdstuk bleek, van grote invloed was op de bouwkunst in de omgeving. Even

min kan de bouw van het gotische Klaarkamp voor het plaatselijke bouwbedrijf 

zonder gevolg zijn gebleven. Steunberen deden in de Friese architectuur echter 

pas in het laatste kwart van de dertiende eeuw hun intrede, vermoedelijk geïnspi

reerd door Klaarkamp. Zelfs aan het einde van de dertiende eeuw waren de go

tische verhoudingen van de traveeën in Friesland uiterst geavanceerd. De laat-

dertiende-eeuwse bedelorden kerken in Leeuwarden en Bolsward, die hierna be

sproken worden, vertoonden nog een romano-gotische maatvoering. Daarom 

kan de bouw van de door Van Giffen opgegraven kerk niet veel eerder begonnen 

zijn. Hiermee verliep de introductie van de baksteengotiek in Friesland onge

veer gelijk met die in het Oostzeegebied. Deze late datering wordt niet weerspro

ken door de baksteenformaten. De lengte van de grootste bakstenen bedroeg, 

zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vermeldt, rond de dertig centimeter. In 

Friesland, waar de bouwlieden langer dan elders bleven vasthouden aan grote 

bakstenen, waren dergelijke formaten aan het einde van de dertiende eeuw nog 

steeds gebruikelijk. 

De kloostergebouwen 

Van de incompleet aangetroffen kloosterfunderingen lijkt het merendeel uit de

zelfde periode te stammen als de kerk67. Het klooster met de kloosterhof en drie 

panden sloot aan op de zuidkant van de kerk. De lange zijden van de klooster

hof, de westelijke en de oostelijke, strekten zich uit over een lengte van ongeveer 

38 meter. Met een lengte van ongeveer 27 meter waren de noordelijke kruisgang i o n 

langs de kerk en de zuidelijke daar tegenover aanmerkelijk korter. Precies haaks 

stonden de vleugels niet op elkaar. Tamelijk groot was de afwijking van de west

vleugel. 

Overeenkomstig de gewoonten van de cisterciënzers sloot de oostvleugel aan 

op het transept. Vanuit de slaapzaal op de verdieping konden de monniken zo 

via het transept rechtstreeks het koor bereiken voor het bijwonen van de nachte

lijke koordiensten. De afronding in de zuidwestelijke hoek van de transeptarm 

verraadt de aanwezigheid van een spiltrap. Langs het schip strekte zich de noord

vleugel van de kruisgang uit. Om meer ruimte te verkrijgen voor de kruisgang 

lieten de cisterciënzers de westelijke zijbeuk van de transeptarm aan deze zijde 

vaak weg. Voor de kloosterhof en de zuidvleugel kwamen hierdoor een aantal 

meters extra ter beschikking. In de zuidvleugel, waar verschillende grote zalen 

een plaats moesten krijgen, kwam deze extra ruimte goed van pas. Deze oplossing 

werd echter noch in Klaarkamp, noch in Aduard toegepast. Daarvoor in de 

plaats zette het noordelijke pand van de kruisgang zich net zoals in Aduard 

voort tot voorbij de kerk. Op deze manier kon de zuidvleugel eveneens enkele 

meters langer uitvallen. 

De cisterciënzers besteedden altijd veel aandacht aan de toevoer van vers water. 

Deze voorliefde uitte zich hier in een achthoekig bronhuis tegen de zuidelijke 

arm van de kruisgang. De maat van het achtkant vormt in de reconstructie

tekening het uitgangspunt van de hypothetische travee-indeling van de kruis

gang. Daar steunberen of andere uitstekende delen ter aanduiding van de gele

ding ontbraken, viel de indeling in traveeën niet uit de funderingen af te leiden. 

Van de oostvleugel van het klooster resteerde in de bodem weinig. Behalve 

de kruisgang en een gedeelte van de oostmuur van het aansluitende pand teken-
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den zich tijdens de opgraving de posities van een viertal ronde pijlers of zuilen 

af. Ongetwijfeld stonden deze zuilen in de kapittelzaal. Uitgaande van vierkante 

gewelfvakken en daarmee van gelijke afstanden tussen de zuilen onderling en tussen 

de zuilen en de muren was dit vertrek dertien meter in het vierkant. Als sacristie 

diende de smalle ruimte tussen de kapittelzaal en het transept. De cisterciënzer 

gewoonten in deze maken het aannemelijk dat zowel de sacristie als de kapittelzaal 

een overwelving bezaten. Praamstra en Boersma vermoeden dat het vrijstaande, 

rechthoekige gebouwtje ten zuiden van de oostvleugel de latrine herbergde (af

beelding 80). 

Van de zuidvleugel kwam aanzienlijk meer aan het licht. Tegenover het bron-

huis bevond zich de ingang van het refectorium voor de monniken. Deze twee-

beukige zaal van ongeveer 26 bij 13 meter had drie zuilen in de lengteas. Volgens 

het gebruik bij de cisterciënzers stond dit vertrek haaks op de kruisgang, waar

door er aan de hier tamelijk korte kruisgang voldoende ruimte overbleef voor 

de overige vertrekken. Van het calefactorium, de verwarmde verblijfsruimte ten 

oosten van de eetzaal, kwam de positie van één enkele zuil aan het licht, die mo

gelijk in het midden stond. Naast de keuken bevatte het calefactorium als enige 

vertrek een haard, maar daarvan restte geen spoor. Onder streng gereglementeerde 

voorwaarden mochten de monniken zich hier in de koude periode wat warmen. 

De keuken aan de andere kant van de eetzaal valt op door de enorme haard in de 

zuidoostelijke hoek. Deze ruimte bevond zich, uiterst praktisch, tussen de eetza

len van de monniken en de conversen in. De zuilen in de eetzaal droegen ver

moedelijk net als die in de kapittelzaal gewelven. 

De westelijke vleugel behoorde in cisterciënzer kloosters tot het domein van 

de conversen. Deze bevatte op de begane grond de voorraadruimte, de eetzaal 

van de conversen en de conversengang. Deze gang liep parallel aan de aan

grenzende kruisgang om te voorkomen dat de lekenbroeders, die gescheiden 

leefden van de echte monniken, gebruik moesten maken van de kruisgang. Deze 

laatste gang maakte namelijk deel uit van de leefwereld van de monniken. Via de 

conversengang konden de lekenbroeders alle vertrekken in de westvleugel 

bereiken en de kerk betreden zonder een monnik tegen het lijf te lopen. Sporen 

van de trap die naar het dormitorium van de conversen leidde bevonden zich 

halverwege de westvleugel. Het langgerekte vertrek ten noorden van de trap 

diende als voorraadkamer of cellarium. Vermoedelijk telde deze in de lengte twee 

beuken. In het zuidelijke deel van de zaal stonden inderdaad twee zuilen, maar 

elders ontbraken deze. De cisterciënzers kenden echter een lange traditie van 

tweebeukige voorraadkamers, zodat het niet uitgesloten kan worden dat de 

80. De opgraving van 
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sporen daarvan zijn uitgewist. Ten zuiden van de trap was de tweebeukige eetzaal 

van de conversen. De poeren onder de vier zuilen lagen niet precies op één lijn 

en hadden verschillende doorsneden. Dit doet een oudere bouwfase vermoeden 

waarin minder nauwkeurig met de geometrie werd omgesprongen. Een wat 

eerdere bouw kan ook de wat afwijkende richting van deze vleugel en het 

ontbreken van steunberen verklaren. In het kleine vertrekje aan het zuidelijke 

uiteinde van de conversengang, strategisch naast de keuken gesitueerd, had de 

cellerarius, de monnik die over de voorraden ging, vermoedelijk zijn spreek

kamer. 

In de kapittelzaal en de eetzaal in respectievelijk de oost- en de zuidvleugel 

droegen de zware, ronde pijlers die veel weg hadden van die in de kerk vermoe

delijk de bogen en ribben van de gewelven. Van de buitengevels kwamen 

nauwelijks sporen aan het licht, zodat niet valt na te gaan of het klooster net als 

de kerk met steunberen was verstevigd. In ieder geval bezat tenminste de zuid

oosthoek van de eetzaal van de monniken haaks op elkaar staande steunberen. 

Wat betreft de geometrie valt vooral de regelmaat op van de kapittelzaal en de 

eetzaal. De kapittelzaal bestond uit een vierkant vertrek met negen vierkante ge

welfvakken. Met twee beuken en vier traveeën was de eetzaal van de monniken 

met zijn vierkante gewelfvakken precies twee keer zo lang als breed. De oost- en 

de zuidvleugel stammen klaarblijkelijk uit dezelfde periode als de kerk, waarmee 

ze stilistisch verwant geweest moeten zijn. 

5. DE BAKSTEENGOTIEK IN FRIESLAND: HET VERVOLG 

5.1. De kerken van de bedelorden 

Uit de veertiende eeuw resteren in Friesland zeer weinig dorpskerken. Door de 

hevige partijtwisten in die dagen gevoegd bij de pestepidemieën stonden bouw

activiteiten vermoedelijk op een laag pitje68. Het weinige dat uit de steigers kwam 

ging verloren. Door het gebrek aan voorbeelden uit deze tijd onttrekt de in

vloed van Klaarkamp op de kerkbouw in de Friese dorpen zich grotendeels aan 

onze waarneming. In Groningen zijn wel een groot aantal veertiende-eeuwse 

dorpskerken overgeleverd, maar daarin bleef de invloed van Aduard II tot diep 

in de veertiende eeuw overheersend. Het beste valt de nawerking van Klaarkamp 

daardoor nog af te lezen aan de twee reeds genoemde kerken van de bedelorden 

die rond 1300 in Friesland verrezen: de predikherenkerk (de huidige Grote 

kerk) in Leeuwarden en de minderbroederskerk (of Broerekerk) in Bolsward. 

De uitgangspunten van deze orden en hun opvattingen over de kerkbouw, 

die niet wezenlijk afweken van die van de cisterciënzers, nodigen uit tot enige 

toelichting. De orden van de franciscanen en de dominicanen ontstonden aan 

het begin van de dertiende eeuw. Hun evangelisch elan sloeg overal bijna onmid

dellijk aan, waardoor zij in korte tijd tot in de verste uithoeken van het christe

lijke westen kloosters konden stichten. Vanaf het midden van de dertiende eeuw 

kwamen ook in het noorden van de Nederlanden bedelordenkloosters tot stand, 

vooral aan de randen van de opkomende steden. Voor een deel namen deze 

nieuwe monastieke bewegingen de wind uit de zeilen van de gevestigde orde, 

waar in die tijd ook de premonstratenzers en de cisterciënzers deel van uitmaakten. 

Hoewel de franciscanen en de dominicanen van origine uit een volstrekt ander 

hout waren gesneden, vertoonden de beide orden op den duur meer overeen

komsten dan verschillen. Een strikt evangelische beweging onder leiding van 
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Francisais van Assisi vormde de kiem waaruit in het begin van de dertiende 

eeuw de orde van de minderbroeders is voortgekomen. De orde van Dominicus 

ontstond als een beweging van reguliere kanunniken die zich concentreerde op 

de bestrijding van ketterij en op de prediking. In navolging van deze predikheren 

ontwikkelden de franciscanen een hechte organisatie en de dominicanen namen 

van de minderbroeders de strenge opvattingen over onthechting en evangelische 

armoede over. Anders dan de cisterciënzers zochten de bedelorden niet de een

zaamheid op, maar juist de steden. Voor de uitoefening van hun pastorale taken 

verkeerden zij zoveel mogelijk onder het volk. Uit principe kozen zij voor afhan

kelijkheid en leefden zij van giften en schenkingen. Vanwege hun taakstelling, de 

uitoefening van de zielszorg, kon van de minderbroeders en predikheren niet 

verlangd worden dat zij hun hele leven op één en dezelfde plaats woonden, werk

ten en baden, zoals van traditionele kloosterlingen werd verlangd. De kanunniken 

van Dominicus en de monniken van Franciscus mochten zich voor zover nodig 

vrij bewegen. Om dezelfde reden kon hun vrijstelling worden verleend voor het 

bijwonen van de koordiensten. Niet in de eerste plaats door hun gebed en hun 

uitgebreide liturgie in de afzondering van het klooster brachten zij het heil, 

maar door hun actieve betrokkenheid in de wereld68. 

Architectuuropvattingen 

Franciscus ontzegde zichzelf en zijn volgelingen aanvankelijk het bezit van vaste 

onderkomens7". Uiteindelijk moest ook hij water bij de wijn doen. In 1226 

spoorde Franciscus zijn volgelingen aan geen kerken of onderkomens aan te ne

men of te laten bouwen mits deze in overeenstemming waren met de armoede 

die zij voorstonden. Bouwwerken als zodanig verbood hij echter niet langer71. 

142 Ook bij Dominicus uitte de liefde voor de evangelische armoede zich in een 

uitgesproken voorkeur voor eenvoudige kerkgebouwen72. Het streven naar een 

eenvoudige architectuur leidde bij de dominicanen tot een regelgeving die sterke 

gelijkenis vertoonde met die van de cisterciënzers73. De franciscanen kenden ver

moedelijk een soortgelijke regelgeving. Net zomin als de cisterciënzers schreven 

de dominicanen voor hoe de kerk er uit moest zien. Zij legden slechts enkele 

beperkingen op. Zo verboden zij in navolging van de cisterciënzers de bouw 

van stenen torens. Ook de bedelorden kenden buiten de regelgeving om een uit

gesproken voorkeur voor bepaalde kerktypen. Vaak bouwden zij kerken met een 

driebeukig schip met in het verlengde van de middenbeuk een eenbeukig 

koor74. Schip en koor werden van elkaar gescheiden door een doksaal. In het 

noorden van de Nederlanden ontwikkelden de bedelorden vanaf het einde van 

de dertiende eeuw daarnaast een voorkeur voor tweebeukige kerken. Mogelijk 

vervulde de kerk van de dominicanen in Toulouse daarbij een voorbeeldfunctie75. 

Er leefden onder de leidsmannen van de orde blijkbaar wel bepaalde gedachten 

over hoe een bedelordenkerk er uit moest zien. 

Voor de bouw van de vele kerken en kloosters binnen de orde gingen de 

dominicanen en de franciscanen ongetwijfeld net zoals de cisterciënzers bij elkaar 

te rade. Alleen op die manier valt de grote typologische consistentie binnen deze 

beide orden te verklaren. Voor de bouw van kerken en kloosters beschikten zij 

echter niet over een eigen productieapparaat en een eigen logistiek, zoals de cis

terciënzers. Het bedelprincipe eiste geen onafhankelijkheid maar juist een zo 

groot mogelijke afhankelijkheid76. De bedelorden vertrouwden niet enkel op eigen 

kracht, zoals de cisterciënzers, maar zochten juist een zo breed mogelijk draag

vlak in de samenleving. 
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5.2. De dertiende-eeuwse kerken van de predikheren in Leeuwarden 

Sporen van de oudste zaalkerk 

De dominicanen namen het klooster in Leeuwarden in 1245 op in hun orde77. 

Latere bronnen noemen leden van het geslacht Cammingha als stichters. Vast 

staat dat deze familie bijzondere banden met het klooster onderhield. Zo lieten 

zij zich na hun dood bijzetten voor het altaar van Maria. 

De fundamenten van de oudste, vermoedelijk kort voor het midden van de 

dertiende eeuw verrezen kerk kwamen bij een opgraving in 1971 door Halbertsma 

te voorschijn (afbeelding 81). Onder de zuilen van de huidige middenbeuk 

strekte zich de fundering van de oudste kerk uit. Binnenwerks gemeten bedroeg 

de breedte van deze zaalkerk iets meer dan 7,5 meter. In oostelijke richting zette 

de kerk zich voort tot voorbij de laatste zuil aan de noordzijde. Tussen het wes

telijke zuilenpaar van de huidige kerk kwam het fundament van de vroegere west

gevel te voorschijn. De lengte van de kerk bedroeg daarom minstens 36 meter. 

Uit de funderingsresten blijkt dat de eenbeukige kerk geen steunberen bezat. De 

circa 1,10 meter dikke fundamenten van deze oudste resten bestonden uit kloos

termoppen van 31/32 x 15/16 x 7,5/8 centimeter. 

Het klooster grensde aan de noordgevel van de kerk. Doordat de westvleugel 

later een verdubbeling in breedte onderging, bleef de oorspronkelijke buiten

muur van de westvleugel als binnenmuur gehandhaafd. Vast staat dat deze vleugel 

over een verdieping beschikte. Als verklaring voor de vele vensters aan de westzij

de voerden de onderzoekers aan dat de gevel aan het binnenhof wellicht blind 

was vanwege de aanwezigheid van een kruisgang met verdieping. 

In opzet leek de oudste predikherenkerk in Leeuwarden op de iets bredere 

kerk van de minderbroeders in Dordrecht. De minderbroeders beschikten hal

verwege de dertiende eeuw reeds over een vestiging in Dordrecht78. De platte

grond van deze verdwenen kerk kwam te voorschijn tijdens een opgraving onder 

leiding van Sarfatij79. Het betrof een bescheiden, rechtgesloten zaal van negen 

meter breed en 32,5 meter lang met muurwerk in Vlaams verband. 

143 

De kerk uit omstreeks 1300 

Aan het einde van de dertiende eeuw ondernamen de predikheren in Leeuwar

den een volledige nieuwbouw, die een aanzienlijke vergroting van de kerk in

hield (afbeelding 82-85). Deze bouwcampagne resulteerde in een tweebeukige 

kerk van vijf traveeën, die de kern vormt van de huidige kerk. De brede hoofd-
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beuk eindigt aan de oostzijde in een vijfzijdige sluiting met steunberen. Een 

rechte sluiting vormt de oostelijke beëindiging van de smallere noordbeuk. Tus

sen de sluitingen van beide beuken staat een traptoren ingeklemd. Later toege

voegd zijn de huidige westtravee en de zuidbeuk. In de noordgevel bevinden 

zich in het westelijke gedeelte van de kerk vier bogen. Samen met funderingsspo-

ren wijzen deze op de vroegere aanwezigheid van diepe nissen die uitstaken in de 

zuidelijke arm van de kruisgang. De geringe hoogte en de situering in het meer 

publieke gedeelte van de kerk doet vermoeden dat hierin de biechtstoelen ston

den. Soortgelijke nevenruimtes kwamen bij latere kerken van de bedelorden wel 

vaker voor80. Uit bouwsporen blijkt dat de het noordelijke dakschild van het 

middenschip doorliep tot over de zijbeuk en de kruisgang. Boven de kruisgang 

en de zijbeuk moet zich een zaal hebben bevonden. Mogelijk was daarin de 

bibliotheek ondergebracht. 

De nieuwbouw voltrok zich in verschillende fasen81. De drie westelijke tra

veeën van de noordbeuk waren volgens Halbertsma ouder dan de twee oostelijke 

vakken. Voor de hoofdbeuk viel de scheiding tussen de twee bouwfasen minder 

duidelijk vast te stellen, maar ook hier diende het koor zich als de jongere aan. In 

de oudere delen trof Halbertsma verhoudingsgewijs tamelijk platte rode klooster

moppen aan met het formaat 32/31 x 15/16 x 7,5/8. Dit betreft vermoedelijk 

hergebruikte bakstenen uit de eerste bouw. 

De west- en de zuidgevel van de hoofdbeuk verrezen op de funderingen van 

de eenbeukige voorganger. Op de funderingen van de vroegere noordgevel kwa

men de zuilen te staan die tot op heden de scheibogen dragen. Voor de plaatsing 

van de zuilen tussen de hoofdbeuk en de noordelijke zijbeuk dienden vierkante, 

overhoekse poeren. Door hun diagonale positie staken deze aan weerszijden bui

ten de vroegere fundering daaronder. Deze voetingen herinneren aan de in een 

overhoeks vierkant ingeschreven pijlers van Aduard II en de vele navolgingen 

daarvan. Uiteindelijk is van de bouw van dergelijke bundelpijlers afgezien en 

kwamen op de poeren ronde zuilen te staan. De vorm van de poeren suggereert 

dat de predikheren in eerste instantie een romano-gotische kerk voor ogen 

stond. Hierop wijst ook de geometrie van de kerk, die overeenkomt met die van 

Aduard II. De traveeën in de middenbeuk zijn in de lengterichting van de kerk 

net als in Aduard II ruimschoots langer dan de halve breedte. Ze benaderen zelfs 

het vierkant. Door de grote afstand tussen de pijlers zijn de spitse scheibogen 

niet alleen erg wijd maar reiken deze ook erg hoog. Evenals in Aduard II is de 

zijbeuk met zijn 3,4 meter tamelijk smal en hebben de traveeën een verhoudings

gewijs extreme lengte82. 

De romano-gotische geometrie ten spijt verrees er op de fundamenten uit

eindelijk een sober vormgegeven bakstenen kerkgebouw in gotische stijl. Tegen 

de vrijstaande zuidgevel van de tweebeukige kerk stonden net als tegen de koor

sluiting steunberen. Die tegen de vijfzijdige koorsluiting tellen drie versnijdin-
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gen. Mede dankzij deze steunberen maakt de koorsluiting een hoge en rijzige 

indruk. Tegelijkertijd is de architectuur uiterst sober. Van het romano-gotische 

decoratieschema ontbreekt elk spoor. 

In het inwendige herinneren alleen de rondnissen in de zwikken van de 

scheibogen nog aan de romano-gotische versieringsdrift. Nauw verwante 

rondnissen zijn bijvoorbeeld te vinden in de vroeg-veertiende-eeuwse ziekenzaal 

van Aduard boven de scheiboog die de verbinding vormde met de aansluitende 

kloostervleugel (afbeelding 54). Boven in de muren van het middenschip wijzen 

bouwsporen op het voornemen gewelven aan te brengen. Tot de uitvoering 

daarvan kwam het echter niet. Kort na het optrekken van het muurwerk kreeg de 

kerk het huidige tongewelf van hout, die evenals de kap uit omstreeks 1300 

stamt. Het gewelf heeft geen halfronde, maar een sterk gedrukte vorm. Ondanks 

ingrijpende reparaties in de loop van de eeuwen bleef een deel van de oorspron

kelijke beschildering behouden. Daartoe behoort een voorstelling van Maria in 

stralenkrans met twee engelen die haar kroon ophouden83. 

Overeenkomstig de romaanse en romano-gotische kerken van baksteen ver

toont het muurwerk een Noors verband. Dit wijst op de betrokkenheid van 

plaatselijke bouwlieden. De romano-gotische maatvoering van de kerk en het 

voornemen om samengestelde bundelpijlers tussen de beuken te plaatsen duidt 

er op dat de bouwmeester eveneens uit het noorden kwam. Aanvankelijk moet de 

predikheren een romano-gotische kerk voor ogen hebben gestaan. Uiteindelijk 

kozen zij voor een droge gotische bouwtrant. Mogelijk volgden de predikheren 

hierin het voorbeeld van Klaarkamp. Met zijn vroeg-gotische vormen zal deze 

abdijkerk in Friesland zeker indruk hebben gemaakt. 
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5.3. De minderbroederskerk in Bolsward 

De bouwgeschiedenis 

Volgens een inscriptie uit 1623 zouden de minderbroeders zich reeds in 1281 in 

Bolsward hebben gevestigd84. Op grond van de architectuur van de kerk klinkt 

dit jaartal niet onaannemelijk85. In 1580 werd het klooster met uitzondering van 

de kerk en een klein gedeelte van de westvleugel afgebroken. De kerk kreeg in 

1623 een nieuwe bestemming als bedehuis van de Hervormde gemeente nadat 

het enige tijd als schuur dienst had gedaan. In mei 1980 brandde de kerk volledig 

uit en ging de laat-middeleeuwse kap verloren (afbeelding 86-90)86. 

Het muurwerk bestaat uit gele baksteen van omstreeks 30 x 14 x 9 centimeter, 
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een in Friesland aan het einde van de dertiende eeuw gebruikelijk formaat. Spo

radisch zijn ook rode kloostermoppen verwerkt. Formaten zeggen in Bolsward 

weinig over de ouderdom, want tot laat in de Middeleeuwen was het baksteen

formaat in Bolsward nauwelijks aan schommelingen onderhevig. Eventuele in

grepen die in de loop van de Middeleeuwen hebben plaatsgevonden kunnen 

daarom niet altijd herkend worden. 

De kerkruïne bestaat uit een driebeukig, pseudo-basilicaal schip van vier tra

veeën en een eenbeukig koor van anderhalve travee en een driezesde sluiting. De 

kerk kwam niet ineens, maar in verschillende campagnes tot stand. Over de oos

telijke sluitgevels van de zijbeuken loopt een bouwnaad met een grillig verloop. 

Het muurwerk van de sluitgevels en het koor in wild verband bestaat geheel uit 

hergebruikte baksteen. Dit duidt op een herbouw met gebruikmaking van de 

oorspronkelijke bakstenen. Mogelijk volgde deze herbouw op de brand die in 

1503 het klooster in de as legde. De ondiepe steunberen, die de gevel door hun 

geringe massa nauwelijks ondersteuning bieden, suggereren een veel vroegere da

tering dan het begin van de zestiende eeuw. Blijkbaar werden bij de herbouw de 

bestaande funderingen benut, zodat de omtrek van het huidige koor overeen

stemt met die van de dertiende-eeuwse voorganger. Het koor staat precies in het 

verlengde van het middenschip, maar bij de aanheling van het vernieuwde koor 

deed zich toch een probleem voor. Het opgaande werk van het herbouwde koor 

overtreft de oudere muren van het schip in dikte. Binnen is het koor daardoor 

wat smaller dan de middenbeuk van het schip. Dit verschil in breedte wordt aan 

de noordzijde overbrugd door een sprong in het muurwerk. Deze sprong is 

abusievelijk weggelaten op de plattegrond die omstreeks 1903 is gemaakt (afbeel

ding 86; de sprong is wel te zien op afbeelding 87). Door deze sprong aan te 

brengen op de plaats waar de scheiboog van het schip aansluit op de zijmuur van 

het koor valt deze nauwelijks op. Een overeenkomstige sprong ontbreekt echter 

aan de zuidzijde met als gevolg dat de scheiboog hier schuin naar binnen loopt. 

Het muurwerk in het oostelijke gedeelte van het schip vertoont een ketting-

of Noors verband met betrekkelijk weinig koppen. Dit muurwerk zet zich voort 

tot aan het venster van de tweede travee vanuit het westen, waar een bouwnaad 

waarneembaar is. Ten westen van die bouwnaad zijn de bakstenen opgestapeld in 

een ruw uitgevoerd Vlaams verband. Dit laatste metselverband deed in Friesland 

pas aan het einde van de dertiende eeuw zijn intrede. Om die reden staat wel vast 

dat de oostelijke traveeën in Noors verband ouder zijn dan de twee westelijke. 

Kennelijk werkten de bouwlieden in de gebruikelijke volgorde van oost naar 

west. Bij voorkeur hadden de kloosterlingen als eerste het hoogkoor op orde, 

van waaruit de bouw in westelijke voortschreed. Aanvankelijk bestond het schip 



dus uit slechts twee traveeën met een tijdelijke westgevel. Uit de geringe stilis

tische verschillen tussen de oostelijke en de westelijke traveeën blijkt dat de kerk 

wel volgens één plan gebouwd is. De tweede bouwcampagne volgde kennelijk 

kort op de eerste. In de tussenliggende jaren lag de prioriteit wellicht bij bouw 

van de kloosterpanden. 

Het metselwerk van de zuilen in het schip wijkt af van dat in het overige 

muurwerk. In de zuilen overheersen koppen en ingekorte strekken. Deze kortere 

lengtes maakten het de metselaars makkelijker met de rechthoekige bakstenen de 

cirkelvorm te benaderen. Het afwijkende metselverband van de zuilen duidt 

daarom niet op een aparte bouwfase. Op zich kunnen ronde zuilen worden op

getrokken in Vlaams verband, zoals blijkt uit de latere bakstenen rondzuilen in 

het koor van Loppersum en in het koor van Steenwijk. De afgeronde bakstenen 

voor de zuilen zijn in beide gevallen stuk voor stuk voor het bakken op maat 

gemaakt. In de zuilen van de westelijke traveeën van de Broerekerk streefden de 

metselaars een afwisseling tussen lagen rode en gele bakstenen na, zoals Deense 

bouwmeesters dat ook wel deden. Mogelijk bij gebrek aan rode stenen kwam het 

niet tot een consequente uitvoering van dit idee. 

Mogelijk had op de tweede bouwcampagne van het schip een verdere verlen

ging in westelijke richting moeten volgen. Hierop wijst het westelijke zuilenpaar 

tegen de westgevel. Doorgaans staan aan de zijde van de westgevel hoogstens twee 

halfzuilen of wandpijlers, maar hier staan de zuilen voor meer dan de helft vrij. 

Vermoedelijk zijn deze eindzuilen als vrijstaande zuilen opgetrokken. Een verdere 

verlenging bleek echter overbodig, zodat ze in het begin van de veertiende eeuw 

deels werden opgenomen in de huidige westgevel. De monumentale façade is net 

als het aansluitende gedeelte van het schip opgetrokken in Vlaams verband. Door 

de ongebruikelijke vorm van de eindzuilen aan de westzijde, die voor meer dan 

voor de helft buiten het muurwerk steken, overtreft de travee achter de voorgevel 

de overige vakken in lengte. 
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Boven de oosttravee van de noordelijke zijbeuk verrees in de vijftiende of de 

zestiende eeuw een dwarskap. De bijbehorende geveltop bestaat net als het koor 

uit hergebruikte steen. De kerk in Leeuwarden bezat in de late Middeleeuwen 

soortgelijke dwarskappen. Hoogstwaarschijnlijk markeerde de dwarskap in Bolsward 

een kapel. 
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88. Bolsward: de pijler en het 

profiel van de scheibogen. 

Het vroeg-gotische schip 

Tot de meest gangbare kerktypen onder de bedelorden behoorde ongetwijfeld 

het driebeukige schip met in het verlengde van de middenbeuk een eenbeukig 

koor. Het schip kan daarbij een hallenvorm hebben dan wel een basilicale of 

pseudo-basilicale dwarsdoorsnede87. In het eenbeukige koor bevonden zich het 

hoofdaltaar en het koor van de broeders, die door een doksaal waren afgesloten 

van de rest van de kerk. Het driebeukige schip, waarvan de voorgevel aan de 

openbare weg stond, had een meer publieke bestemming. Hier verzamelden zich 

burgers voor religieuze manifestaties en vonden begravenissen van leken plaats. 

De Broerekerk voldoet aan het standaardtype van de bedelordenkerk. 

Hierboven bleek al dat het koor in zijn huidige vorm een herbouw betreft 

uit de late Middeleeuwen. De stilistische kenmerken van dit bouwdeel vallen 

daarom buiten het bestek van deze studie. Het schip heeft wel zijn oorspronke

lijke gedaante bewaard en oogt als een vroeg-gotisch bouwwerk. Aan de romano

gotische traditie herinnert echter het kettingverband in de twee oostelijke traveeën 

van het schip. Romano-gotisch zijn ook de verhoudingen in de plattegrond. De 

lengte van de traveeën in het middenschip bedraagt ruimschoots meer dan de 

halve breedte. Daarbij zijn de zijbeuken verhoudingsgewijs erg smal. De maat

voering van de Bolswarder kerk komt overeen met de romano-gotische abdij

kerk Aduard II, waarvan de verhoudingen samenhingen met koepelvormige 

kruisribgewelven. Overwelving was in Bolsward echter praktisch onuitvoerbaar. 

Het grote hoogteverschil tussen de zijgevels en de scheibogen zou extreem klim

mende gewelven en daarmee onbeheersbare spatkrachten hebben opgeleverd. 

Als in Klaarkamp en in de Grote kerk in Leeuwarden rusten de scheibogen 

op ronde zuilen. Die in Bolsward staan op achthoekige voetstukken. De zuilen 

bestaan uit een achthoekig basement met een Attisch profiel, een gladde schacht 

en een uiterst laag lijstkapiteel. Dit type zuil zou later in de Middeleeuwen tot 

het vaste repertoire van de baksteengotiek gaan behoren. Kraagstenen ter hoogte 

van de kapitelen vangen aan weerszijden de archivolt op onder de spits toelopende 

scheibogen. Het lijstkapiteel loopt over deze kraagsteen heen. 

Rechthoekige sprongen met afschuiningen vormen de profilering van de 

scheibogen. Alleen de meest oostelijke scheiboog aan de noordzijde vertoont 

ook een kraal. Dit eenvoudige profiel gaat volstrekt voorbij aan de technische 

mogelijkheden op dit vlak die binnen de romano-gotiek waren ontwikkeld. 

Door de verhoudingsgewijs grote afstand tussen de zuilen, bereiken de schei

bogen een navenant grote hoogte. De spitsbogen komen zelfs ver boven de muren 

van de zijbeuken uit. Net boven de scheibogen sluiten de lessenaarsdaken van de 

zijbeuken op de middenbeuk aan. De beuken staan daardoor over bijna de volle 

hoogte met elkaar in open verbinding. 

Vanwege het ontbreken van een lichtbeuk en de geringe grootte van de 

vensters aan de zuidzijde, die oorspronkelijk nog kleiner waren dan de huidige, 

zoals hieronder blijken zal, was de kerk binnen permanent in schemer gehuld. 

Net als het interieur zijn de zijgevels uiterst sober vorm gegeven. De vensters 

missen zowel in het interieur als aan de buitenzijde de binnen de romano-gotiek 

gangbare omlijsting met een rondstaaf. In dit opzicht vertonen ze verwantschap 
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met de vensters van de eveneens vroeg-gotische predikherenkerk in Zutphen, die 

uit ongeveer dezelfde tijd stamt. In beide gevallen kan de Vlaamse baksteenarchi

tectuur dan wel Klaarkamp als bron van inspiratie hebben gediend. Door de ver

houdingsgewijs lange traveemaat staan de vensters betrekkelijk ver uit elkaar. Wel

licht liepen deze aan de zuidzijde oorspronkelijk iets minder ver naar onderen 

door dan tegenwoordig het geval is. Hierop wijst de oorspronkelijke positie van 

de horizontale lijst. Oude foto's tonen dat deze lijst de vensters voor de restauratie 

in 1903 op ongeveer de halve hoogte kruiste88. In 1903 werd er terecht vanuit 

gegaan dat deze lijst de oorspronkelijke onderkant van de vensters markeerde. 

Vermoedelijk uit vrees de toch al donkere kerk van nog meer daglicht te beroven 

zag de restauratiearchitect er van af de vensters in de originele staat terug te 

brengen, maar verplaatste de lijst naar onderen, zodat de hoogte daarvan alsnog 

samenhing met de onderzijde van de (vergrote) vensters. De hoge plaatsing van 

deze vensters in de oorspronkelijke toestand kan verband hebben gehouden met 

de geplande bouw van een kruisgang. Dit verklaart ook het ontbreken van steun

beren aan deze zijde. Sporen die wijzen op de vroegere aanwezigheid van een 

kruisgang aan deze zijde ontbreken echter. Wel staat vast dat de pandhof zich 

hier bevond. De vroegere stalhouderij tegen de westzijde van de zuidelijke 

zijbeuk bevat nog stukken opgaand werk van de westvleugel89. 

Tegen de noordgevel staan in tegenstelling tot de zuidgevel wel steunberen. 

De twee zeer lichte steunberen tegen de twee oostelijke traveeën steken slechts 

weinig buiten het muurwerk. Met hun geringe doorsnede vallen ze in het niet 

bij de veel zwaardere contreforts van de rond 1300 gebouwde predikherenkerk 

in Leeuwarden. Enigszins vergelijkbaar met die in Leeuwarden is de veel zwaardere 

steunbeer tussen de twee jongere, westelijke traveeën. De twee achtereenvolgende 

bouwfasen in Bolsward suggereren aldus een geleidelijk aan zwaarder worden van 

de steunberen aan het einde van de dertiende eeuw. 

149 

De westfaçade 

Op radicale wijze is in deze sobere en duistere kerk gebroken met de versierings

drift van Aduard II en de vele navolgingen daarvan. Het nieuwe religieuze elan 

van de bedelorden lijkt hier samen te gaan met vergaande architectonische sober

heid. Voor de weelderige westfaçade van de Broerekerk echter, die kort na de 

westelijke traveeën van het schip tot stand kwam, gaat de kwalificatie van sober

heid niet op. 

De omtrek van de westgevel volgt de dwarsdoorsnede van het pseudo-basili-

cale schip. Gebruikelijk bij de bedelorden is de plaatsing van de vensters: een 
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groot, hoog venster boven de ingang in de middenas en kleinere in de zijbeuken. 

Geheel in afwijking met de rest van de kerk en de gangbare soberheid is het de

coratieschema. Kennelijk voor de opgave geplaatst een representatieve gevel te 

ontwerpen toont de bouwmeester plotseling een heel ander gezicht. Uiterste sober

heid van de vroege baksteengotiek maakt hier plotseling plaats voor een merk

waardige uitbundigheid. Motieven uit de romano-gotiek en de Vlaamse bak

steengotiek gaan hier samen in een unieke combinatie. 

De driehoekige geveltop van de middenbeuk borduurt voort op een veel 

voorkomend romano-gotisch schema: spaarvelden omsloten door een klimmend 

rondboogfries met om de twee bogen een liseen. In plaats van de gebruikelijke 

halve cirkels bestaan deze boogjes uit rug tegen rug geplaatste kwartcirkels. Met 

in elk spaarveld een kleiner en nog dieper spaarveld onderscheidt de westgevel 

zich van de andere romano-gotische gevels in Friesland en Groningen. In het 

hoge muurvlak tussen de geveltop en de onderzone met de toegang wordt de 

driehoekige vulling van de geveltop - zeer verrassend - herhaald, zij het met dit 

verschil dat in de spaarvelden van deze driehoek zich niet nog eens iets diepere 

nissen bevinden. De reden voor het boven elkaar aanbrengen van twee driehoe

kige gevelvelden blijft duister. Geen van beide gevelvelden viel zonder problemen 

te combineren met het hoge gotische spitsboogvensters, want beide driehoeken 

worden door het middenvenster doorsneden. Van de onderste driehoek ont

breekt hierdoor het middendeel. De brede steunberen aan weerszijden van de 

middenbeuk snijden bovendien de hoekpunten van de onderste driehoek af. In 

de bovenste driehoek boort de venstertop zich naar binnen. Aan de indruk valt 

niet te ontkomen dat deze combinatie van gotische vensters en romano-gotische 

decoraties op twee gedachten hingt. Dit artistieke experiment bleef voor zover 

bekend zonder navolgingen. 

In de geveltoppen van de zijbeuken vormen de spaarnissen geen consistent 

geheel. De nissen wekken de indruk los over de geveltop te zijn gestrooid. Het 

ontbreken van symmetrie tussen de geveltoppen onderling versterkt dit gevoel 

van willekeur. De decoraties bestaan elk uit één (noordzijde) of meerdere losse 

spitsboognissen (zuidzijde) en een fragment van een spaarveld dat zich voordoet 

90. De westgevel van de 

Broerekerk in Bolsward 

(vóór de brand). 



91. Het refectorium van 

Bijloke te Gent. 

als een los onderdeel van een niet uitgevoerd fries met klimmende kwartbogen. 

De venstertoppen van de smalle, relatief hoge spitsboogvensters, die de gevel-

toppen van de zijbeuken deels doorsnijden, lijken een regelmatige verdeling van 

de spaarvelden in de weg te hebben gestaan. De in de romano-gotiek gebruikelijke 

omlijstingen met rondstaven bleven in deze gevel geheel achterwege. In overeen

stemming met het interieur van het schip komen slechts afschuiningen voor. 

Sierverband in de achterwanden van de spaarvelden ontbreekt eveneens. Onge

bruikelijk in de romano-gotiek is de toepassing van rode Bremer zandsteen voor 

de driepasvullingen van enkele spitsboognissen. Binnen de romano-gotiek 

kneedden de bouwlieden deze vormen liever in klei, dan ze uit te hakken. 

Een bijzonderheid van de westgevel is de behandeling van de steunberen. 

Hier volgde de bouwmeester niet zonder meer het Vlaamse voorbeeld, maar 

werkte hij de bekende schema's op speelse en inventieve wijze uit. De verzwaarde 

en aanzienlijk naar voren stekende plint van de middenbeuk reikt tot boven de 

spitsbogige toegang, waarna deze via een zeer steil bovenvlak zeer geleidelijk te

niet loopt. De tamelijk platte, maar zeer brede steunberen aan weerszijden van de 

ingang gaan op tot ongeveer halverwege het onderste driehoekige gevelveld. In 

doorsnede volgen ze het beloop van de plint en ze lopen op dezelfde wijze teniet. 

Eerder wezen we al op soortgelijke muurdammen tegen de noordelijke transept

gevel van Aduard II. Deze steunberen doen ook denken aan het refectorium van 

het cisterciënzerinnenklooster Bijloke in Gent, dat uit ongeveer dezelfde periode 

dateert (afbeelding 91)'°. Tegen de pronkerige sluitgevel staan hier eveneens zeer 

brede en ondiepe steunberen. 

Doordat de voorgevel van de middenbeuk iets uitsteekt voor die van de zij

beuken konden tegen de zijkant van de gevel steunberen worden geplaatst. Deze 

onversneden steunberen ter hoogte van de onderbouw lopen ook weer met een 

steil bovenvlak tegen de zijkant van de gevel teniet. In de cisterciënzer architec

tuur in West-Vlaanderen komt dit type steunberen vaker voor. Bijna identieke 

verzwaringen kent bijvoorbeeld de oostgevel van de cisterciënzer uithofkapel in 

Kloosterzande. De plint van de zijbeuken heeft dezelfde vorm als die van de mid

denbeuk met dit verschil dat de verhoudingen iets zijn aangepast. Een speels ele

ment vormen de diagonaal geplaatste steunberen op de hoeken. Net boven een 

versnijding vertonen de beide contreforts een steil bovenvlak. Dit hoge vlak 

loopt teniet op de hoek van de zijbeuk, waardoor het aan de bovenzijde gevorkt is. 
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Plaatselijke tradities en de vroege gotiek 

De kerk in Bolsward heeft evenals die van de predikheren in Leeuwarden een 

romano-gotische maatvoering in de plattegrond. Net als in deze kerk stapelden 

de metselaars de bakstenen aanvankelijk in kettingverband. Dit verraadt de Friese 

of Groningse afkomst van de bouwlieden. De vormen grepen terug op de West-

Vlaamse baksteengotiek. Pas na de bouw van de oostelijke traveeën van het schip 

gingen de metselaars over op Vlaams verband, dat in het zuiden juist in onbruik 

raakte. Een merkwaardige mengeling van vroeg-gotische en romano-gotische mo

tieven van respectievelijk Vlaamse en Groningse herkomst vertoont de westfaçade. 

De bouwmeester of achtereenvolgende bouwmeesters gaven er blijk van zowel 

met de plaatselijke als de Vlaamse bouwtradities vertrouwd te zijn. Naar het zich 

laat aanzien kwam de leiding van de bouw uit de streek en ontleende deze zijn 

kennis van de gotische motieven aan de bouwloods van Klaarkamp. Op de inzet 

van onervaren krachten, wellicht vrijwilligers uit de onmiddellijke omgeving, 

duidt de wat grove uitvoering van het geheel. 



6. DEBROERENKERKINZUTPHEN 

Vóór 1293 vestigden de predikheren zich in Zutphen. Zij woonden in eerste 

instantie in een huis op het Oude Want. Het overgeleverde bericht 'Insuper sub 

Reynaldo, comité, videlicet anno XCIII, fundatum est claustrum fratrum Predi-

catorum sancti Dominici in Zutphania, a Margaretha ipsius comitis conthorali' 

moet daarom in de eerste plaats de bouw van een klooster betroffen hebben en 

de schenking van de daartoe benodigde gelden ('in 1293, onder graaf Reinoud I 

van Gelre grondvestte Margaretha van Vlaanderen, de gemalin van de graaf, het 

klooster van de predikheren van Sint Dominicus in Zutphen')91. Margaretha, de 

dochter van graaf Gwijde van Vlaanderen, sprak getuige de bouwtrant voor de 

bouw haar eigen, Vlaamse relaties aan. Op het Vlaamse karakter van de architectuur 

wees Ozinga reeds92. Na de voltooiing van het predikherenklooster betrokken 

begijnen het oude huis van de dominicanen, dat sindsdien in de volksmond 'Olde 

Convent' heette. Aangezien de begijnen daar in 1340 woonden, moeten de kerk 

en het klooster voordien voltooid zijn93. 
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92. De kerk en het klooster 

van de predikheren in 

Zutphen. 

Het kerkgebouw 

De kerk van de dominicanen volgt de voor de bedelorden gebruikelijke opzet 

(afbeelding 92-94). Het bouwwerk bestaat uit een driebeukig, basilicaal schip van 

zes traveeën en een eenbeukig koor van twee traveeën en een vijfzijdige koorslui

ting. Als geometrische basis voor deze sluiting diende niet de achthoek. Niet alle 

zijden maken namelijk hoeken van 135 graden zoals in een achthoek zou moeten. 

De twee binnenste hoeken zijn aanmerkelijk stomper en de twee buitenste even 

zoveel scherper. Dit heeft tot gevolg dat de sluiting in de lengterichting van de 

kerk in vergelijking met een zuivere achthoek minder diep is. 

Het ontbreken van bouwnaden suggereert dat de kerk in één bouwcampagne 

gereed kwam. Het zeer gelijkmatig uitgevoerde Vlaamse metselverband hoeft op 

zichzelf niet op de betrokkenheid van Vlaamse bouwexpertise te duiden, maar 

hier wijst ook de historische context in deze richting. De lengte van de grootste 

bakstenen in de kerk bedraagt ongeveer 30 centimeter. Deze komen echter slechts 

sporadisch voor, bijvoorbeeld in de zuidelijke zijbeuk. Gangbaar is het formaat 

27/28 x 13/15 x 7/8 centimeter. De ronde zuilen in het schip bestaan uit trachiet. 



93. Het inwendige van de 

predikherenkerk te Zutphen 

naar het oosten (vóór de 

restauratie). 

Natuurstenen zuilen bleven in de Middeleeuwen gebruikelijk. Voor het uitvoe

ren van de cirkelvorm leende natuursteen zich nu eenmaal beter dan baksteen. 

Het merendeel van de profielen, zoals het traceerwerk in de muurnissen boven 

de scheibogen van het schip, bestaat uit tufsteen. Ook de scheibogen van de oos

telijke travee van het schip zijn uit tufsteen gehouwen. De overige scheibogen, 

die zich kenmerken door een profiel van dubbele hollen, zijn wel van baksteen. 

Er van uitgaande dat er van oost naar west werd gebouwd, blijkt hier uit dat de 

bouwmeester er steeds meer toe overging de profielen uit baksteen te vervaardigen. 

De gewelfvakken in het koor en de middenbeuk van het schip zijn verhou

dingsgewijs wat langer dan die van de cisterciënzer abdijkerken van Ter Duinen 

en Klaarkamp. Wat betreft de verhoudingen in het grondplan stond de kerk in 

Zutphen verder van de Noord-Franse gotiek en dichter bij de vroeg-gotische 

bedelordenkerken in Leeuwarden en Bolsward. De maten komen globaal overeen 

met Aduard II. Door de grote intercolomniën zijn betrekkelijk wijde scheibogen 

ontstaan, die navenant erg hoog zijn. Het lijkt alsof de bouwmeester de hoogte 

van de scheibogen welbewust verminderde door deze op relatief korte zuilen te 

plaatsen. De zuilen zijn zelfs aanzienlijk lager dan de bogen, wat zeer ongebruike

lijk is. Bovendien staan ze niet op een voetstuk, zoals die in de minderbroeders-

kerk te Bolsward94. Uit het eenvoudige lijstkapiteel ontspringen de kraagstenen 

vanwaar de archivolten van de scheibogen, de schalken in het middenschip en de 

ribben van de zijbeuken opgaan. In de minderbroederskerk in Bolsward kragen 

de lijstkapitelen op vergelijkbare wijze uit. Bundels van telkens drie schachten 

met eenvoudige kelkkapitelen gaan op van de zuilen en geleden het midden

schip. In het koor gaan de bundels op van met eenvoudig bladornament 

versierde kraagstenen, die zich op ongeveer dezelfde hoogte bevinden als de 

lijstkapitelen in het middenschip. 

Het hoge muurvlak boven de scheibogen is versierd met driedelige spits

boognissen, die door de ruime traveemaat tamelijk ver uit elkaar staan. De stijlen 

hebben de vorm van ranke colonetten met kelkkapiteeltjes. Er komen twee typen 

traceringen voor die om en om zijn toegepast. Daarbij bevindt zich tegenover 

een top met vorktraceringen telkens een top met drie spitsboogjes, twee kleine 
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cirkels daartussen en een vijfpas ter bekroning. De cirkelsegmenten van de 

vorktraceringen hebben een identieke straal. Dit type triforium met aparte 

spitsboognissen is vrijwel zeker niet ontleend aan de West-Vlaamse architectuur, 

waarin de voorkeur steevast uitgaat naar een doorlopende reeks van identieke 

openingen. Eerder moet de herkomst van dit motiefin het Rijnland worden ge

zocht, waar het zowel in de laat-romaanse als de vroeg-gotische architectuur 

voorkomt. Overeenkomstige triforia hebben bijvoorbeeld de twaalfde-eeuwse 

Sint Johann te Niederlahnstein, de Sint Clemens te Wissel uit het midden van de 

twaalfde en de laat romaanse Sint-Kastor te Karden uit het midden van de der

tiende eeuw. Muurnissen als zodanig kende de Vlaamse baksteengotiek zoals we 

eerder zagen wel degelijk. Langs de onderzijde van de muurnissen loopt in Zutphen 

een horizontale lijst. De lessenaarsdaken van de zijbeuken komen tamelijk hoog 

uit, waardoor er voor de vensters in de lichtbeuk betrekkelijk weinig ruimte over 

bleef. Zij worden net als in romano-gotische kerken geheel omsloten door de 

muraalbogen van de gewelven. De vierdelige kruisribgewelven zelf hebben echter 

niets romano-gotisch meer. De ribben, die in doorsnede de peerkraal benaderen, 

komen samen in een ronde sluitsteen met bladornament. Het schip met zijn lage 

vensters in de lichtbeuk, lange traveeën en daardoor grote muurvlakken maakt 

een tamelijk massieve indruk. 

Het koor toont met zijn ver naar onderen doorgetrokken vensters in de 

zuidzijde en in de koorsluiting aanmerkelijk lichter en opener. In de noordgevel 

van het koor hebben de vensters hetzelfde formaat als die in de lichtbeuk van het 

schip, omdat hier het oostelijke kloosterpand op aansluit. Muurnissen zoals in 

het middenschip ontbreken hier. De lijst die onder de vensters van het koor 

loopt zet zich voort in de zijbeuken. 

Rondom de koorsluiting en langs de zuidzijde van het koor vangen zeer 

zware, tweemaal versneden steunberen de spatkrachten op. Langs de zuidzijde 

van het schip steken deze steunberen boven de zijbeuk uit en vangen zij de lucht

bogen op, die tegen de lichtbeuk drukken. Aan de noordzijde staan de stoelen 

van de luchtbogen op de daartoe verzwaarde zijmuur. Vanwege de kruisgang bleven 

steunberen hier achterwege. De luchtbogen bestaan uit twee duidelijk te onder

scheiden elementen: een halve boog van in radiale richting gemetselde bakstenen en 



daarop zwaarder, schuin aflopend muurwerk in horizontale lagen. In de vroeg-

gotische luchtbogen van natuursteen vormen de boog en het muurwerk veel 

meer een eenheid. In latere natuurstenen voorbeelden zijn de boog en het muur

werk ter verzwaring doorgaans volkomen geïntegreerd, zoals het koor van de 

Dom van Utrecht laat zien. Het nadrukkelijke onderscheid tussen de boog en het 

muurwerk ter verzwaring daarboven, lijkt een aanpassing aan de baksteen, die 

zich nu eenmaal het makkelijkst in lagen laat metselen. Het lag daarom voor de 

hand boven de eigenlijke boog meteen weer in een gebruikelijk verband verder 

te gaan. Anders dan in Ter Duinen, waar de luchtbogen op een liseen uitkomen, 

drukken de luchtbogen in Zutphen rechtstreeks op de gevel van de lichtbeuk. 

Vergeleken met de uitbundigheid van de romano-gotiek is de versiering op 

de gevels van deze kerk minimaal. De vensters zijn noch aan de binnen- noch aan 

de buitenzijde geprofileerd, maar eenvoudigweg afgeschuind, net zoals in de 

minderbroederskerk in Bolsward en de predikherenkerk in Leeuwarden. Aan de 

buitenzijde loopt langs de onderzijde van de afzaten een ononderbroken 

waterlijst. Dit motief hield in de baksteengotiek stand tot aan het einde van de 

Middeleeuwen. 

De westgevel heeft in het midden een toegang. Ter omlijsting dient en spits

boognis met een driepas in de top. Boven de ingang verheft zich een hoog, 

dichtgezet spitsboogvenster. Veel kleinere voorzien de zijbeuken van deze zijde 

van daglicht. Tussen de beuken bevinden zich tegen de voorgevel hoog opgaande 

steunberen. De geveltop, die aan de onderzijde is afgezet met een waterlijst, bevat 

drie tweedelige spitsboognissen met stijlen van baksteen. Al deze elementen be

antwoorden aan het inmiddels bekende schema. 

Het klooster 

Van de gebouwen, die aan de kloosterhof aan de noordzijde van de kerk grens

den, resteert een deel van de kruisgang, de oostvleugel en een pand dat deel uit

maakte van de noordvleugel. 

Van de kruisgang langs de noordzijde van de kerk resteren acht hele traveeën 

met spitsboogopeningen en een gedeelte van een negende travee aan de westzijde. 

De westelijke vleugel sloot aan op de twee westelijke traveeën van het schip. Van 

het westpand resteren de indrukken van drie gewelfvakken in de noordgevel van 

de kerk. De kruisgang langs de kerk heeft nooit een verdieping gehad. 

In het zuidelijke uiteinde van de oostvleugel, tegen het eenbeukige koor, be

vindt zich een smal trappenhuis, waarvan de onderste trap naar een bordes op de 

verdieping leidt. Vandaar uit kunnen het dormitorium en de smalle gang boven 

de kruisgang worden bereikt. Een deur ontsluit dit trappenhuis vanuit het koor. 

Onder de oostvleugel ondersteunen vierkante pijlers van Bentheimer zandsteen 

de ribloze kruisgewelven van de tweebeukige kelder. 

Tegen het noordelijke uiteinde van de oostvleugel staat een pand van twee 

bouwlagen, dat wel als eetzaal is aangemerkt. Op de begane grond bestaat het uit 

een met kruisribgewelven overspannen zaal en aan de noordzijde daarvan een 

smalle, eveneens overwelfde gang. Op de verdieping bevond zich één grote zaal met 

een houten tongewelf in de kap, die bij de restauratie in 1949 gereconstrueerd is. 

7. DE BAKSTEENGOTIEK EN DE EENVOUD 

In West-Vlaanderen speelden de cisterciënzers een belangrijke rol bij de introductie 

en de verspreiding van de baksteen. Hun bouwtrant baseerden zij niet op voor-
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beelden uit het noorden, waar baksteen al eerder in de kerkbouw werd aange

wend, maar op de gotische bouwloodsen in de directe omgeving. In de dertien

de eeuw drong de baksteen in West-Vlaanderen nog niet ver in het binnenland 

door. Bakstenen bouwwerken kwamen aanvankelijk uitsluitend voor in de duinen 

en de lage polders daarachter. 

De bouwloodsen van de cisterciënzers in West-Vlaanderen kenden verschil

lende bouwwijzen, die allemaal voortvloeiden uit de bouw in natuursteen. Zo 

was daar de enorme kerk van Ter Duinen, die de Noord-Franse gotiek van de 

kathedralen zowel in de maatvoering als de constructie op de voet volgde. De 

kruisribgewelven boven de middenbeuk werden geschraagd door een stelsel van 

zware steunberen en luchtbogen. Dankzij het zware schoorstelsel konden de wan

den ruime vensters bevatten. Gotisch was ook het bakstenen traceerwerk. 

Veel geslotener van karakter waren in weerwil van de zware steunberen de 

kloosterpanden van Ter Duinen. Op de verdieping van de dertiende-eeuwse ge

bouwen bevonden zich gekoppelde rondboogvensters overspannen door een 

ronde blindboog. Vermoedelijk liep in de muur van de vensterzone net als in de 

abdijkerk van de cisterciënzerinnen in Loosduinen een smalle buitengang. 

Hoogstwaarschijnlijk werkte er in Loosduinen een bouwmeester en een bouw-

ploeg uit West-Vlaanderen. Wellicht had de vader-abt van Loosduinen, de abt 

van Ter Doest, hier de hand in. Bij de cisterciënzerinnenkloosters Bethlehem op 

Schouwen was de West-Vlaamse bouwtrant hoogstwaarschijnlijk eveneens het di

recte gevolg van het optreden van de abt van Ter Doest. 

De schuren van de cisterciënzer abdijen Ter Doest en Ter Duinen vertegen

woordigen weer een andere bouwtrant. Van de laatste abdij resteren de schuren 

van de uithoven Ten Bogaerde (Koksijde) en Allaertshuizen (bij Wulpen)95. Deze 

i c£ nagenoeg blinde bouwwerken hebben net als de kloosterpanden rondom steun

beren. Spitsboognissen met stijlen en eenvoudige traceringen in de top sieren de 

monumentale topgevels. Soortgelijke nissen deden al gauw hun intrede in de 

West-Vlaamse kerkbouw en niet veel later ook in die van Holland en Zeeland. 

Voorbeelden hiervan bieden de laat-dertiende-eeuwse toren van Loosduinen, de 

koorsluiting van de parochiekerk in Abbenbroek (begin van de veertiende 

eeuw), maar ook de voorgevel van de zogenaamde Ridderzaal (derde kwart van 

de dertiende eeuw) in 's-Gravenhage. 

De uithofkapel in Kloosterzande, die Nicolaas van Belle (1232-1253), de abt 

van Ter Duinen, in het tweede kwart van de dertiende eeuw bouwde, lijkt niet 

op een van de gebouwen op het schilderij van Pourbus. De vensterindeling van 

de rechte koorsluiting, die onder meer overeenkomst vertoont met die van de 

kerk van Fontenay, verraadt wel duidelijk de hand van de cisterciënzers. Verder 

lijkt de gevel veel op de zuidelijke transeptgevel van de parochiekerk in het West-

Vlaamse Stalhille. Deze kerk, die van kort na het midden van de dertiende eeuw 

dateert, wordt als een van de oudste bakstenen parochiekerken in West-Vlaande

ren beschouwd. De verwantschap tussen de uithofkapel in Kloosterzande en de 

parochiekerk in Stalhille duidt er eens te meer op dat de cisterciënzers in de bak

steenarchitectuur toonaangevend waren. 

Nog voor het einde van de dertiende eeuw vond baksteen ook in Holland en 

Zeeland een steeds bredere brede toepassing. Naast kloosterkerken verrezen ook 

bakstenen parochiekerken en een breed scala aan andere gebouwtypen. Daarbij 

vormde Vlaamse en misschien zelfs wel cisterciënzer expertise een onontbeerlijk 

ingrediënt. In de periode waarin de kerken uit tufsteen werden opgetrokken, 

richtten de in Holland werkzame bouwmeesters zich op de Rijnlandse architec

tuur. Na de introductie van de baksteen kreeg de Vlaamse invloed de overhand. 



In de veertiende eeuw lag de keuze voor de baksteengotiek reeds voor de hand. 

De vormen uit die periode zijn echter niet meer allemaal rechtstreeks terug te 

voeren op de cisterciënzers. Van het vroeg-veertiende-eeuwse koor van de 

parochiekerk van het Zuid-Hollandse Abbenbroek echter wijzen zowel de 

historische feiten als de vormgeving in de richting van Ter Doest. 

In Friesland wisten de bouwmeesters al voor de introductie van de gotiek 

raad met baksteen. Deze plaatselijke bouwlieden hielden het tot aan het einde van 

de dertiende eeuw aan de hen vertrouwde decoratieschema's en romano-gotische 

overwelvingen. De bouw van de eerste gotische kerken betekende hier een breuk 

met de bestaande tradities. 

Vermoedelijk begon de bouw van de eerste gotische kerk in Friesland, de ab

dijkerk van Klaarkamp, in de tweede helft van de dertiende eeuw. De plattegrond 

van deze kerk duidt op een gotische constructie. In combinatie met inwendige 

wandpijlers vormden de uitwendige steunberen een zwaar en hecht schoorstelsel. 

De steunberen van het transept en de altaarruimte waren iets zwaarder dan die 

langs de vrijstaande gevels van het schip. Ook uit de verhoudingen spreekt een 

gotisch karakter. Met hun relatief aanzienlijke breedte ogen de gewelfvakken vol

komen gotisch en ligt de aanwezigheid van kruisribgewelven voor de hand. De 

zware wandpijlers in de zijbeuken doen vermoeden dat in het middenschip net 

als in de zijbeuken een krachtige verticale geleding was nagestreefd. 

De abdijkerk van Klaarkamp behoorde tot de oudste gotische bouwwerken 

in het noorden van de Nederlanden. Alleen de kerk van Loosduinen was ouder. 

Misschien dat ook de bouw van de gotische Domkerk van Sint Maarten in 

Utrecht nog iets eerder begon. De eerste steen voor de huidige domkerk werd 

gelegd in 1254, maar de feitelijke bouw begon pas in 126596. Deze kerk was echter 

niet van baksteen, zoals de abdijkerk van Klaarkamp. Bij de plotselinge intro- j 5 7 

ductie van gotische vormen in Friesland moet het netwerk van bouwkundige 

expertise van de cisterciënzers een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Met de 

abdijkerk van Ter Duinen had Klaarkamp voor zover uit de plattegrond valt af 

te leiden de gotische opzet gemeen. Op een constructieve inbreng van Vlaamse 

bouwmeesters in Klaarkamp wijst de introductie van het Vlaamse metselverband 

aan het einde van de dertiende eeuw. Het muurwerk van de predikherenkerk in 

Leeuwarden uit omstreeks 1300 bestaat geheel uit Noors verband, maar de 

eveneens vroeg-gotische minderbroederskerk in Bolsward laat wat dit betreft een 

overgang zien. De twee oostelijke traveeën vertonen een Noors, de twee 

westelijke vakken en de westgevel een niet geheel regelmatig Vlaams verband. De 

plaatselijke bouwlieden die de Broerekerk in Bolsward bouwden moeten op de 

een af andere manier kennis hebben gemaakt met de Vlaamse metselmethode. 

Vermoedelijk diende Klaarkamp hiervoor als voorbeeld. 

In Leeuwarden vond de omslag van een romano-gotische bouwtrant naar een 

vroeg-gotische bouwstijl omstreeks 1300 plaats, kort na het leggen van de funda

menten van de tweebeukige kerk, die de kern vormt van het huidige gebouw. De 

maatvoering in de plattegrond stemt overeen met die van Aduard II, het verdwe

nen schip van de parochiekerk in Termunten en de kloosterkerk in Bergum. Met 

elkaar gemeen hebben deze kerken de verhoudingsgewijs lange traveeën in de 

hoofdbeuk en de smalle, langgerekte vakken in de zijbeuken. Aanvankelijk had er 

in Leeuwarden ook hetzelfde type pijlers moeten komen als in deze meerbeukige 

romano-gotische kerken. In de funderingen zijn de aanzetten gevonden van dra

gers waarvan de doorsnede zich laat inschrijven in een overhoeks vierkant. Uit

eindelijk kwamen de scheibogen echter op ronde zuilen te rusten. Deze wijziging 

markeerde vermoedelijk een verruiling van de voorgenomen romano-gotische 



voor de vroeg-gotische trant. De kerk zoals die in het begin van de veertiende 

eeuw gereed kwam had aan de vrijstaande gevels steunberen. De predikheren 

maakten aanstalten om het geheel te overspannen met bakstenen gewelven, maar 

uiteindelijk zagen zij daarvan af. Daarvoor in de plaats kwam het huidige gewelf 

van hout. Voor de uiterst sobere uitvoering is de kwalificatie droog zeker op 

zijn plaats. Decoratieve motieven ontbreken ten enenmale. De kraallijst, die zo

wel in de Groningse romano-gotiek als in de West-Vlaamse baksteengotiek als ver

siering rond vensters diende, bleef in deze kerk geheel achterwege. Vermoedelijk 

zagen de predikheren af van een romano-gotische bouw door het voorbeeld van 

Klaarkamp, dat in die tijd juist gereed kwam. Een in het oog springende kwaliteit 

van de predikherenkerk in Leeuwarden zijn de ruime, bijna weelderige verhou

dingen. Deze vloeien voort uit de relatief grote afstanden tussen de zuilen en de 

grote hoogte van de scheibogen. 

Met de kerk van de predikheren in Leeuwarden heeft de ongeveer even oude 

Broerekerk in Bolsward de romano-gotische maatvoering gemeen. De traveeën 

van de middenbeuk zijn verhoudingsgewijs lang en de zijbeuken smal. Een syste

matisch bodemonderzoek dat een licht kan werpen op de bouwgeschiedenis 

heeft in Bolsward nooit plaats gevonden. Mogelijk overwogen de minderbroeders 

in Bolsward net als de predikheren in Leeuwarden romano-gotische pijlers. Hoe 

dan ook is de huidige kerk bijna volkomen gotisch van uitvoering. Net als in 

Klaarkamp dragen zware rondpijlers de scheibogen. De kerk bezat uitsluitend 

steunberen tegen de noordgevel. De steunbeer tussen de twee westelijke traveeën 

is echter al weer iets zwaarder dan die tegen de oudere oosttraveeën. Deze steun

beren zijn nooit bedoeld geweest als tegenwicht voor bakstenen gewelven. Het 

beste laat de westgevel van de Broerekerk zich omschrijven als een combinatie 

1 co van gotische spitsboogvensters en een romano-gotisch decoratieschema. Voor 

een meer representatieve gevel kon de bouwmeester blijkbaar uitsluitend putten 

uit de geijkte romano-gotische vormen. Het romano-gotisch grondplan in Leeu

warden en in Bolsward pleit niet voor de betrokkenheid van een Vlaamse bouw

meester. Het Noorse metselverband sluit ook de aanwezigheid van Vlaamse 

bouwlieden uit. De kennis van de vroeg-gotische vormen kwam kennelijk uit de 

tweede hand. Zowel in Bolsward als in Leeuwarden zal Klaarkamp als voorbeeld 

hebben gediend. 

Dit laatste geld vermoedelijk niet voor de laat-dertiende-eeuwse kerk van de 

predikheren in Zutphen. Margaretha, de gemalin van de graaf van Gelre en de 

dochter van de Vlaamse graaf Gwijde van Vlaanderen stichtte het klooster in 

1293. Voor de bouwvan de kerk en het klooster kan zij een Vlaamse bouwmeester 

en Vlaamse bouwlieden hebben aangezocht. Anders dan in de beide Friese bedel

ordenkerken is in deze kerk consequent Vlaams verband toegepast. Terecht 

noemde Ozinga deze kerk 'een vereenzaamde voorpost van de Gothiek597. De 

kruisribgewelven worden net als de kerk van Ter Duinen geschoord door lucht

bogen. Helemaal vergelijkbaar met de Vlaamse abdijkerk is het bedehuis in Zutphen 

niet. De verhoudingen in de plattegrond en in de opstand ogen vergeleken met 

de Vlaamse en de Noord-Franse voorbeelden wat provinciaals. De maatvoering 

van de plattegrond kwam dan ook voort uit de romaanse of romano-gotische 

traditie. Het schijntriforium van losse spitsboognissen ging vermoedelijk terug 

op voorbeelden uit het Rijnland. 

Dat in Klaarkamp de keuze viel op de droge baksteengotiek ten gunste van 

de veel rijkere en levendigere romano-gotiek vraagt om een verklaring. In de hui

dige provincie Groningen bleef deze luxueuze manier van bouwen in de trant 

van Aduard II tot ver in de veertiende eeuw in zwang. Daarvoor in de plaats 



bouwden de cisterciënzers van Klaarkamp in gotische trant. Het bedehuis van 

Klaarkamp moet net zo sober van uitvoering zijn geweest als de vermoedelijk iets 

jongere kerken van de predikheren in Leeuwarden en de minderbroeders in 

Bolsward. De vermoedelijke voorkeur voor de baksteengotiek kan in Klaarkamp 

zijn ingegeven door het optreden van dezelfde bedelorden. In de tweede helft 

van de dertiende eeuw vormden de franciscanen en de dominicanen in Friesland 

kleine, maar zeer actieve groeperingen die veel aandacht trokken. Zij vertegen

woordigden een nieuw religieus elan. De cisterciënzers liepen daardoor in de 

dertiende eeuw steeds meer het risico zich te overladen met kritiek wanneer zij 

hun rijkdom al te zeer in hun gebouwen ten toon spreidden. Vergeleken met de 

eenvoudige eenbeukige zaalkerken waarover de minderbroeders in Dordrecht 

en de predikheren in Leeuwarden aanvankelijk beschikten, viel de bouwweelde 

van Aduard II bepaald uit de toon. De romano-gotiek kent een breed scala aan 

siervormen waarvan de aanwezigheid op geen enkele manier voortvloeit uit de 

constructie. Strikt genomen weerspraken deze siervormen de uitgangspunten 

van de orde. Bernard van Clairvaux stond buiten het domein van het geestelijke 

de monniken alleen het strikte noodzakelijke ('nécessitas') toe. Alle overtollige 

decoraties in de romano-gotiek konden daarom als uitingen van een ongezond 

verlangen naar het aardse ('cupiditas') gelden. Als zodanig vormden zij een poten

tiële steen des aanstoots voor de critici van de cisterciënzers98. De gotische vor

men kenden ook wandgeledingen en siervormen, maar deze waren wel te recht

vaardigen als noodzakelijkheden, omdat deze voortvloeiden uit de constructie. 

Elke colonnet, schalk, rib, boog en zuil binnen een gotisch bouwwerk vormt een 

onderdeel van een samenhangende structuur, waarvan in principe niets kan wor

den weggelaten. 

Vanaf het einde van de dertiende eeuw bouwden de bedelorden eveneens 

grotere, meerbeukige kerken. Vermoedelijk om dezelfde redenen als de cisterciën

zers van Klaarkamp gaven zij de voorkeur aan de sobere vormen van de baksteen

gotiek boven de uitbundigheid van de romano-gotiek. Door de gotische vormen 

in vergelijking met de Franse kathedralen aanzienlijk te vereenvoudigen, gaven 

de hervormingsorden eens te meer uiting aan hun streven naar onthechting. 
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