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HOOFDSTUK 4 
DE VROUWENKLOOSTERS 

1. DE 'VROUWENBEWEGING' 

In de twaalfde eeuw raakten niet alleen mannen vol van het nieuwe religieuze 

elan. Ook veel vrouwen wensten hun leven in te richten overeenkomstig hun 

religieuze bezieling. Vanwege de ondergeschikte positie van de vrouwen in de 

kerk behoorde het stichten van afzonderlijke kloosterorden voor vrouwen niet 

tot de mogelijkheden. Losse, op zichzelf staande vrouwenkloosters werden niet 

langer oorbaar geacht. Religieuze vrouwen stonden daarom voor de opgave 

aansluiting te zoeken bij een mannenklooster dat hen onder de hoede wilde 

nemen. De opkomst van de vrouw in het religieuze leven wordt wel aangeduid 

met het brede begrip 'vrouwenbeweging'1. In Duitsland en de Nederlanden 

overtrof het aantal stichtingen van vrouwenconventen op den duur dat van 

mannenkloosters. Deze tendens zette door tot aan het einde van de Middel

eeuwen, zodat het aantal vrouwenkloosters uiteindelijk een veelvoud bedroeg 

van de mannelijke communiteiten. Het waren niet alleen de kloosterorden met 

een hervormde regel die met de 'vrouwenbeweging' te maken kregen. De her

vormde regels sloten weliswaar goed aan bij de behoefte aan zuiverheid, maar 

deze orden boden tal van vrouwen toch geen uitkomst. Daarnaast vonden er 265 

ontwikkelingen plaats buiten de officiële kaders van de kerk om. Zo ontston

den er naast echte vrouwenkloosters gemeenschappen van begijnen. Voor deze 

vrouwen was kennelijk geen plaats bij de bestaande instellingen ofwel zij wei

gerden zich daarnaar te schikken. 

De 'vrouwenbeweging' drong door in alle uithoeken van het kloosterleven. 

Alle stromingen binnen de monastieke wereld kregen te maken met vrouwen 

die aansluiting zochten. De reacties op de wassende toeloop van vrouwen lie

pen aanvankelijk sterk uiteen. Bij de benedictijnen en augustijnen leidde dit 

tot de herinvoering van het dubbelklooster. In deze kloosters leefden - strikt 

van elkaar gescheiden - zowel een mannelijke als een vrouwelijke communiteit. 

In sommige dubbelkloosters woonden net genoeg monniken om de nonnen 

geestelijke verzorging te kunnen bieden en om de taak van priesters te vervul

len. Het dubbelklooster fungeerde dan in de praktijk als een vrouwenklooster 

onder leiding van een abt2. De stichter van de orde van Prémontré, Norbert, 

koesterde tegen het instituut van de dubbelkloosters geen enkel bezwaar. Van 

1118 tot 1125 richtte hij zich als rondtrekkend boeteprediker zowel tot man

nen als vrouwen. Hij stond beiden toe in te treden in de kloosters die onder 

zijn leiding stonden. Ook de premonstratenzer abdijen in Friesland en Gro

ningen, zo bleek in het eerste hoofdstuk, waren aanvankelijk dubbelkloosters. 

Vanaf het midden van de twaalfde eeuw achtte de leiding van de orde dubbel

kloosters niet langer oorbaar. Dit leidde in de tweede helft van de twaalfde en 

in de eerste helft van de dertiende eeuw bij al deze kloosters tot splitsing. De 

vrouwen leefden voortaan in een apart klooster, maar bleven onder leiding 

staan van de abt van het mannenklooster. De vader-abt bleef hen ook vertegen

woordigen in de wereld. In de dertiende eeuw gingen de premonstratenzers 



zich net als de andere kloosters tegenover vrouwen veel terughoudender op

stellen. Als zij de toetreding van vrouwenkloosters niet aan restricties hadden 

onderworpen zouden ze zichzelf hebben opgezadeld met alle instabiele en fi

nancieel slecht onderbouwde gemeenschappen die door de andere kloosters 

waren afgewezen. 

De cisterciënzers beoogden zich af te zonderen van de wereld. De geestelijke 

zorg voor vrouwen paste daarom niet in hun doelstellingen. De regel en de 

statuten van de orde voorzagen zelfs niet in de mogelijkheid vrouwenkloosters 

in de orde op te nemen3. De van de wereld afgewende leefwijze van de cister

ciënzers trok echter wel degelijk de belangstelling van vrouwen. Alle initiatie

ven om daar aan tegemoet te komen vonden aanvankelijk buiten de orde plaats. 

In 1125 stichtte de zuster van Bernard van Clairvaux het nonnenklooster Le 

Tart bij Dijon4. Voor dit convent vaardigde Stephan Harding, de abt van Cï-

teaux, tussen 1132 en 1134 richtlijnen uit. Uit dit klooster ontwikkelde zich 

echter niet eenaparte vrouwelijke tak van de orde. Zo bleven individuele abten 

voortdurend verzoeken ontvangen vrouwenkloosters onder hun hoede te nemen. 

Ook namen veel vrouwenkloosters de regel van de cisterciënzers aan buiten de 

orde om. Pas in 1213 voorzagen de statuten in het opnemen van vrouwen in 

de orde, wat leidde tot een spectaculaire golf van toetredingen. In 1220, 1228 

en 1251 kwamen de cisterciënzers op deze soepele houding terug en stelden zij 

een verbod in op de opname van vrouwenkloosters. De cisterciënzers zullen 

niet beoogd hebben vrouwen volledig uit de orde te weren, want tussen 1228 

en 1240 vermelden de akten van de generale kapittels de opname van 28 non-

nenconventen. Degler-Spengler veronderstelt daarom dat het door het Generale 

Kapittel (de jaarlijkse vergadering van abten, het hoogste bestuurlijke orgaan 

156 binnen de orde) uitgevaardigde verbod bedoeld was om hogere eisen te kun

nen stellen aan de aspirant kloosters en om een einde te maken aan het eigen

machtige optreden van individuele abten. In individuele gevallen kon het Ge

nerale Kapittel namelijk altijd een uitzondering maken. Er golden dan wel stren

ge eisen. Zo verlangde de orde de volledige clausuur: nonnen mochten hun 

kwartier niet verlaten en omgekeerd mocht niemand het domein van de mo-

nialen betreden. Deze eis bevorderde niet alleen de tucht, maar waarborgde 

ook een goede financiële onderbouwing. De insluiting kon namelijk alleen ten 

uitvoer worden gebracht als de vrouwen er voldoende bedienend personeel op 

na konden houden. 

De Vrouwenbeweging' beroerde het hele kloosterwezen. Vrouwenkloosters 

zagen zich gedwongen geestelijke leiding te zoeken bij mannenkloosters. De 

keuze voor een orde deed voor hen mogelijk niet altijd even veel ter zake. 

Waarschijnlijk genoten de hervormingsorden een zekere voorkeur, maar ook 

onder hoede van een benedictijner abdij konden zij aan een strenge regel ge

hoorzamen. Omgekeerd betekende aansluiting bij de orde van Cïteaux niet al

tijd dat de nonnen zich aan een zeer strenge tucht onderwierpen. Om in de 

dertiende eeuw nog aansluiting te kunnen vinden bij de orde legde de voor

spraak van een vorst doorgaans meer gewicht in de schaal dan de geloofsijver 

van de nonnen. De generale kapittels van de hervormingsorden hadden op de 

vrouwenkloosters ook minder greep dan op de mannenkloosters. De contacten 

tussen de orde en de vrouwenkloosters verliepen voornamelijk via de vader

abt. Hij fungeerde in de praktijk als de hoeders van de vrouwenkloosters en 

niet de orde. Een duidelijke scheidslijn valt er tussen de vrouwenconventen 

met uiteenlopende regels en van de verschillende orden daarom niet te trekken. 

Om de architectonische ontwikkeling van het vrouwenklooster in kaart te 



brengen biedt het vaag omlijnde begrip 'vrouwenbeweging' meer aanknopings

punten dan het onderscheid naar kloosterregel en orde. Onder de cisterciën

zerinnen komen net als bij de vrouwenkloosters met een traditionele regel ker

ken voor met een vorstelijke allure die alle uitgangspunten van de hervormings-

orden weerspreken. Deze kerken zijn soms voorzien van een groot aantal tor

ens en vallen op door een uiterst weelderige uitvoering. Een uitgesproken voor

beeld van een cisterciënzerinnenkerk met vorstelijke allure in Nederland vormt 

de Munsterkerk in Roermond. Bij zowel de vrouwengemeenschappen van de 

hervormingsorden als die met een traditionele leefregel komt daarnaast vanaf 

de twaalfde eeuw nadrukkelijk een nieuwe opvatting over de bouw van het 

vrouwenklooster aan het licht. Voor de kerk hield deze een verregaande ver

eenvoudiging in. In de loop van de twaalfde eeuw kregen vrouwenkerken een 

steeds eenvoudiger opzet, bij de benedictinessen en de augustinessen niet min

der dan bij de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen. Het merendeel 

van de vrouwenkloosters uit de dertiende eeuw die in het huidige Nederland 

werden gebouwd bezaten een eenbeukige kerk. Naast de kerk zal in dit hoofd

stuk voor zover de schaarse gegevens dat toestaan ook worden ingegaan op de 

aanleg van het vrouwenklooster. In veel gevallen is daar echter nauwelijks iets 

van bekend. 

2. HET VROUWENKLOOSTER ALS VORSTELIJKE GRAFSTEDE 

2.1. Hoogadellijke stichtingen 

Na het verdwijnen van het eigenkerkrecht aan het einde van de elfde eeuw ble- \(f] 

ven plaatselijke heren en vorsten zich van kerken bedienen als luisterrijke graf

monumenten. Als religieuze omlijsting van een dergelijke grafkerk konden zo

wel vrouwen- als mannenkloosters dienen. Het architectonische vertoon was in 

beide gevallen even indrukwekkend. Bepalend hiervoor was het aanzien van 

het geslacht dat als stichter en begunstiger optrad. Uit het voorbeeld van de 

benedictijner abdij van Egmond en de benedictijner nonnenabdij Rijnsburg 

die Egmond in de twaalfde eeuw opvolgde als grafkerk van degraven van Hol

land blijkt dat een vrouwenklooster in dit opzicht niet hoefde onder te doen 

voor een mannenklooster. 

Eeuwenlang was de positie van Egmond als grafelijke grafkerk in Holland 

onbetwist. Petronilla, de weduwe van graaf Floris II van Holland, stichtte de 

benedictinessenabdij Rijnsburg in de jaren dat zij als voogdes over Holland 

heerste (van 1121 tot ongeveer 1132)5. Aanvankelijk lag het niet in de rede dat 

deze kerk de rol van dynastieke grafkerk van de benedictijner abdij Egmond 

zou overnemen. Wel liet Petronilla er zichzelf en haar tweede zoon en lieve

lingskind Floris de Zwarte ter aarde bestellen. De begrafenis van haar jongste 

zoon vond plaats in 1133, een maand na de wijding van de kerk. Na haar dood 

in 1144 kreeg zij een graf aan zijn zijde. Dat zij Egmond als de eerste kerk van 

het graafschap had beschouwd blijkt uit de grootscheepse nieuwbouw die ze 

daar initieerde6. Dit tot ongenoegen van de monniken, die de hoge kosten en 

de forse aderlating van hun vermogen niet konden billijken. Petronilla echter 

achtte de oude kerk van Egmond te klein en te onwelvoeglijk. Uit bouwbe-

richten valt af te leiden dat de oostpartij van de nieuwbouw bestond uit een 

transept en een hoofdkoor met aan weerszijden een nevenkoor. In 1136 von

den wijdingen plaats in het koor, maar pas vanaf 1143 brandde er een gods-
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lamp bij het hoofdaltaar. In de jaren daarop kwam het driebeukige schip ge

reed. Het Heilig Kruisaltaar onder de triomfboog tussen koor en schip werd 

in 1148 gewijd. Het tweetorenfront vormde in 1173 en 1199 het toneel van 

altaarwijdingen. 

De kerk van de vrouwenabdij Rijnsburg bestond uit een eenbeukige ruimte 

van betrekkelijk bescheiden afmetingen, met als monumentale blikvanger een 

klaverbladvormig koor (afbeelding 95). Dit koortype ging terug op veel om

vangrijker en indrukwekkender voorbeelden in het Rijnland, in het bijzonder 

in Keulen. Door een samenloop van omstandigheden won het benedictines-

senklooster Rijnsburg voor de Hollandse graven aan belang ten koste van de 

abdij van Egmond. De aanleiding daarvoor vormde vermoedelijk de teraarde-

bestelling van het stoffelijk overschot van Dirk VI in 1157 in de kerk van Rijns

burg. Het moet uitgesloten worden geacht dat deze in Egmond plaatsvond, 

omdat de abt van Egmond over de graaf een ban had uitgesproken. Deze vors

telijke bijzetting zal Sophie, de weduwe van Dirk VI er toe gebracht hebben de 

kerk van Rijnsburg meer luister bij te zetten. Zij vernieuwde het schip en voor

zag de kerk van torens. De aanzienlijke breedte van het nieuwe schip wijst er

op dat Rijnsburg van een eenbeukige in een driebeukige kerk transformeerde. 

Bij de wijding in 1183 evenaarde de kerk van Rijnsburg die van Egmond in 

omvang en beschikte waarschijnlijk over een overeenkomstig tweetorenfront. 

Hiervan resteert de monumentale toren op de zuidhoek. Het lijkt er op alsof 

Sophie de deconfiture van haar echtgenoot wilde compenseren door van Rijns

burg een nieuw Egmond te maken7. Rijnsburg nam na de vergroting van de 

kerk voorgoed de rol van dynastieke grafkerk van Egmond over.Zo volgden in 

1218 de bijzetting van gravin Aleid van Gehe en in 1223 die van haar gemaal 

graaf Willem I. De graven wisten zich in Rijnsburg verzekerd van gebeden, aan

gezien de dochters van opeenvolgende grafen als abdis optraden8. Met de re

ligieuze vrouwenbeweging had de vergrote kerk uiteraard niets uit te staan. 

Hetzelfde geldt voor de Munsterkerk in Roermond. 

2.2. Het Munster in Roermond 

De oudste overgeleverde kerk van een cisterciënzerinnenklooster in ons land, 

de Munsterkerk in Roermond, diende eveneens als vorstelijke grafstede. Graaf 

Gerard V van Gehe stichtte het Munster, dat plaats bood aan veertig zusters. 

De weduwe Richardis, de moeder van de stichter, trad aan als de eerste abdis. 

Richardis vervulde met haar toetreding tot dit klooster de gelofte die ze had 

afgelegd na de dood van haar echtgenoot, graaf Otto I van Gelre. Via haar 

oefende de grafelijke familie ongetwijfeld invloed uit op de gang van zaken in 
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deze abdij. Deze bemoeienis gevoegd bij de nodige schenkingen leidde tot de 

bouw van een monumentaal kerkgebouw en een niet minder weelderig kloos

ter. De vader-abt van het cisterciënzer klooster Altencamp gedoogde dat bij de 

kerkbouw de statuten van de orde op flagrante wijze werden overschreden. 

De kerk 

De bouw van de Munsterkerk in Roermond ving aan omstreeks 1218' (afbeel

ding 96-98). Vermoedelijk betrof de wijding in 1220 de uit mergel opgetrok

ken oostapsis met de drie apsidiolen. Het gereedkomen van het klaverbladvor-

mige koor vormde vermoedelijk de aanleiding voor de wijding in 1224. Naast 

mergel is in dit bouwdeel ook tufsteen verwerkt. In 1225 vonden twee altaar

wijdingen plaats. Vier jaar later, in 1229, stierf graaf Gerard. Zijn grafkelder 

bevindt zich onder het middelpunt van de centrale koepel. In 1231 kreeg hij 

het stoffelijk overschot van zijn vrouw aan zijn zijde. Nog in hetzelfde jaar 

vond ook de begrafenis plaats van de moeder van de graaf. Omstreeks 1240 

kwam op de grafkelder van de twee grafelijke echtelieden het huidige rechthoe

kige grafmonument te staan met liggende beelden van de beide echtelieden. 

Ondertussen ging de kerkbouw gestaag door. In de jaren veertig van de 

dertiende eeuw bereikte het driebeukige schip vermoedelijk zijn voltooiing. 

Dit bouwdeel bestaat uit twee dubbeltraveeën. De schildbogen, gordelbogen 

en de ribben van de vierkante gewelven van het middenschip rusten elk op 

een onderdeel van de samengestelde bundelpijlers. Zware steunberen schragen 

het schip. Overeenkomstig de constructieve logica voerde de bouwmeester de 

steunbeer tussen de beide dubbeltraveeën veel zwaarder uit dan die halverwege 

de gewelfvakken. 

Mogelijk lag de bouw omstreeks 1250 enige tijd stil of stond op een laag 

pitje. Graaf Otto II van Gelre, de zoon en opvolger van de stichter, ondernam 

in die jaren de bouw van de kort voor 1250 door hem gestichte cisterciënzer 

abdij Grafenthal in Asperden (bij Goch). Die zal het nodige van zijn aandacht 

en middelen hebben gevergd. De aflaten die het Roermondse Munster in 1258 

verkochten gaven de bouw mogelijk een nieuwe impuls. Niet lang daarna moe

ten het westtransept en de daarop aansluitende westbouw gereed zijn gekomen. 

Ongeveer tegelijk verlengden de bouwlieden de zuidvleugel van het klooster en 

trokken zij de westvleugel op. Deze jongere bouwfase onderscheidde zich van 

de vroegere door de toepassing van spitsbogen. 

Tijdens de bouw zijn de plannen voor de kerk vermoedelijk enige malen 

bijgesteld. Bij elk volgend bouwdeel dat gereed kwam, reikten de kruinen van 

de gewelven hoger. Het dichtst bij de grond blijft de oostelijke lob van het 

koor, het oudste bouwdeel. De dwarslobben komen al iets hoger uit. Het schip 
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bereikt een veel grotere hoogte en de westpartij steekt weer een eind boven het 

schip uit. 

Met een lengte van 58 meter valt de Munsterkerk niet op door haar om

vang. Het bouwwerk trekt vooral de aandacht door zijn rijke en monumentale 

vormen, die over de representatieve bedoelingen geen ruimte voor twijfel la

ten. Deze kerk was in de eerste plaats bedoeld als grafkerk van de stichter en 

zijn echtgenote. Tot dynastieke grafkerk heeft de Munsterkerk het nooit ge

bracht, al leende dearchitectuur daar zich bij uitstek voor. Graaf Otto II, de 

opvolger van Gerard V, liet zich na zijn dood in 1271 begraven in het door 

hem gestichte cisterciënzerklooster Grafenthal en generaties daarna volgden 

zijn voorbeeld10. 

In de eerste plaats bracht de architectuur van de Munsterkerk het aanzien 

van de grafelijke familie tot uitdrukking. De nonnen dienden daarbij als reli

gieuze omlijsting. Vermoedelijk hing de keuze voor Cïteaux samen met de vro

me uitstraling van deze succesvolle orde. Kennelijk achtte de grafelijke familie 

de vrome ambiance van deze nonnen uiterst bevordelijk voor hun zielenheil. 

De cisterciënzers betoonden zich doorgaans wars van iedere bemoeienis met 

plaatselijke vorsten. Waar het vrouwenkloosters betrof, hanteerden zij hun prin

cipes wat soepeler. Een invloedrijk contact als dat met de grafelijke familie ver

smaadden zij niet. Richardis, de moeder van de stichter, maakte als abdis van 

het klooster gebruik van haar invloed om de belangen van de orde te beharti

gen. In 1225 kreeg Richardis van de pauselijke legaat toestemming twee doch

terconventen te stichten, waarvan de nonnenabdij op het Horst bij Deventer 

(Ter Hunnepe) daadwerkelijk tot stand kwam11. De familie van Margaretha van 

Brabant, de gemalin van de stichter, vatte een bijzondere voorliefde op voor 

de cisterciënzer nonnen. Machteld, de jongere zus van Margaretha, stichtte in 

1224 samen met haar echtgenoot, Floris IV, graaf van Holland, het reeds ge

noemde cisterciënzerinnenklooster in Loosduinen. Haar broer Hendrik II, 

hertog van Brabant van 1235 tot 1248, fundeerde in 1230 bij Leuven het cis

terciënzer nonnenklooster 's-Hertogendaal. Haar zuster Maria, weduwe van kei

zer Otto IV en graaf Willem I van Holland, stichtte omstreeks 1231 het cister

ciënzer nonnenconvent Binderen bij Helmond12. Deze stichtingen zijn niet los 



te zien van de vriendschappelijke betrekkingen die de hertogen van Brabant 

onderhielden met de abten van het cisterciënzer klooster Villers13. Deze relatie 

legde de orde zeker geen windeieren. 

Voor de representatieve vormen van de Roermondse Munsterkerk wendde 

de grafelijke familie zich tot het Rijnland. Hier overheerste nog de decoratieve 

rijkdom van het late romaans. De decoraties en de opzet van het koor zijn 

nauw verwant aan die van de iets oudere Sankt Quirinus in Neuß14. Ook de 

opzet van beide oostpartijen komt overeen. In beide kerken bevindt zich tus

sen de vierkante, overkoepelde kruising en de eigenlijke apsiden een rechthoe

kige travee. De tussentraveeën aan weerszijden van de kruising staan precies in 

het verlengde van de zijbeuken van het schip, wat de samenhang tussen het 

schip en het klaverbladvormige koor vergrootte. Hoge torens flankeren de tus-

sentravee van de oostelijke koorlob. De kerk in Neuß maakte deel uit van een 

adellijk stift, waarin dames van hoge komaf een geestelijk leven konden leiden. 

Het betrekkelijk vrijblijvende karakter van het leven in een dergelijk damesstift 

en de daarmee overeenstemmende rijke architectuur weerspraken alles wat de 

cisterciënzers nastreefden. Desalniettemin volgde het cisterciënzerinnenklooster 

te Roermond de architectuur van deze kerk na. 

Ter Kuile noemde de dertiende-eeuwse westbouw van de Munsterkerk een 

archaïsch element15. Westpartijen als architectonische omlijsting van het non-

nenkoor op de westtribune raakten bij vrouwenkloosters in de tweede helft 

van de dertiende eeuw in onbruik. Daarvoor in de plaats verrezen steeds meer 

westtribunes in het schip. De grafelijke familie of wie ook namens hen het 

bewind over de bouw voerde, liet zich niet leiden door de ontwikkelingen 

binnen het vrouwelijke kloosterwezen, maar richtte zich op de deftige, vroeg-

dertiende-eeuwse westpartij van het koorherenstift Sankt Andreas in Keulen. 

Dit stift had niets uit te staan met monastieke hervormingen en nog minder 

met de vrouwenbeweging16. Bij deze navolging moet vooral de uitstraling van 

de Keulse kerk de doorslag hebben gegeven. Beide westpartijen bestaan uit 

twee bouwlagen en kenmerken zich door een eenbeukige uitbouw ter breedte 
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van het middenschip aan de voorzijde. In Keulen is de vloer van de onderste 

bouwlaag lager dan die van het schip, waardoor de onderste ruimte het karak

ter heeft van een crypte. In Roermond ligt de vloer van de benedenruimte 

echter op gelijke hoogte met die van het schip. Aanvankelijk waren in de be

nedenzaal lagere gewelven voorzien dan de huidige. Fragmenten van niet uit

gevoerde bogen aan de zijde van het schip duiden op het voornemen deze ruim

te te overspannen met tamelijk platte gewelven. Deze hadden moeten lijken op 

die in de dertiende-eeuwse westbouw van de augustijner abdijkerk in Rolduc. 

Uiteindelijk viel de benedenzaal echter aanmerkelijk hoger uit en kwamen er 

ook hoger opgaande gewelven. Anders dan bij de Sankt Andreas in Keulen 

beschikt de Munsterkerk over een dwarspand tussen schip en westpartij. Dit 

eenbeukige westtransept heeft dezelfde hoogte als de westpartij, waarmee het 

een geheel vormt. Van Agt vermoedt dat de westpartij een centrale midden

toren had moeten krijgen, geflankeerd door twee kleinere, torens, zoals bij de 

Sankt Quirinus in Neuß. De westtribune in de uitbouw zet zich via de west

bouw voort in de transeptarmen. Volgens Ter Kuile dienden de tribunes in de 

westbouw en de armen van het westtransept als nonnenkoor17. Vanuit de tri

bunes in het westtransept konden de nonnen in dat geval via enkele treden de 

galerijen in het schip bereiken. De apsiden aan de oostzijde van de galerijen, 

die op aanzienlijke hoogte in de tussentraveeën van het triconchale koor steken, 

wijzen er op dat het hier om min of meer zelfstandige kapellen ging. Mogelijk 

speelde de liturgie van de nonnen zich hier reeds af vanaf de jaren veertig van 

de dertiende eeuw, toen de kerk tevens als grafkerk fungeerde. Met de voltooi

ing van de westbouw ontstond er hoog boven de kerkvloer zelfs mogelijk

heden voor een uitgebreide liturgie waarbij wellicht meerdere altaren waren 

172 betrokken. Door op de tribune plaats te laten nemen verminderde het risico 

van ontoelaatbare vermenging van de uiteenlopende bestemmingen van de 

kerk. 

Het klooster 

Te zamen met de west- en oostvleugel werd de kruisgang in 1797 gesloopt. In 

dat jaar bleef de zuidvleugel, die een kazerne huisvestte, gespaard. Latere ver

bouwingen onttrokken de middeleeuwse kern aan het oog. Daardoor viel het 

pand in 1923, onder het toeziend oog van de monumentenzorg, ten prooi 

aan een sloper18. Uit het inderhaast ingestelde onderzoek blijkt achteraf dat de 

zuidvleugel een grote architectuurhistorische waarde vertegenwoordigde. 

Het klooster, dat zich ten zuiden van de kerk uitstrekte, bestond uit een 

gesloten bouwblok rond een hof. Anders dan bij de meeste cisterciënzer man

nenkloosters stak de eetzaal in de zuidvleugel niet buiten het kloosterpand. De 

zuidvleugel week wat betreft de richting ten opzichte van de georiënteerde 

kerk iets af naar het noordoosten. Op de westbouw van de kerk sloot de ver

dwenen westvleugel aan. Langs het schip van de kerk strekte zich onder de ven

sters van de galerij de noordelijke arm van de kruisgang uit. Bij de restauratie 

van RJ.H. Cuypers in 1863-1869 zijn de bouwsporen uitgewist. 

Het muurwerk van de zuidvleugel bevatte behalve interessante sporen van 

het oorspronkelijke exterieur belangrijke onderdelen van het interieur. In de 

noordgevel van deze vleugel bevonden zich deafdrukken van de gewelven bo

ven de kruisgang. De bouwsporen verrieden een bouw in twee campagnes. Het 

oostelijke gedeelte kwam vermoedelijk in het tweede kwart van de dertiende 

eeuw tegelijk met het schip tot stand. Aan de zijde van de kloosterhof (23,50 

meter) vertoonde dit kloosterpand acht rondbogen, ongetwijfeld de muraalbo-



gen van de verdwenen kruisgang. Het 8,50 meter lange westelijke gedeelte betrof 

een toevoeging uit de jaren zestig van de dertiende eeuw. De drie muraalbogen 

langs deze uitbreiding waren spits. 

Een 7,50 meter brede zaal die in de hoogte opging over twee bouwlagen 

nam het grootste gedeelte van de zuidvleugel in. Ongetwijfeld betrof het de 

eetzaal. Daarvoor vormt behalve de monumentale opzet de situering boven 

een (voorraad)kelder een aanwijzing. Reeksen rijk versierde blindboognissen 

van wisselende breedte met geornamenteerde zuiltjes en geprofileerde bogen 

sierden de wanden. Het formaat van de bakstenen in de nissen bedroeg 29/30 x 

14/15 x 7,5 centimeter. Elders onttrok een bekleding van mergel de bakstenen 

aan het zicht. Op hun beurt gingen de mergelblokken oorspronkelijk schuil 

achter een beschildering. De wanden vertoonden een patroon van blokken; ge

schilderde spiralen verlevendigden de geprofileerde bogen. Van het vertrek ten 

oosten van de eetzaal staat de bestemming niet vast. De brandsporen in het go

tische vertrek ten westen van de eetzaal duidden op de aanwezigheid van een 

haard. De ruimte kan als verwarmde kamer (calefactorium) of als keuken heb

ben gediend. Aangezien de westpartij en de daarop aansluitende westvleugel als 

laatste gereed kwamen, ligt het voor de hand dat de oostvleugel de kapittelzaal 

en het dormitorium van de nonnen bevatte. Na de voltooiing van het kloos

ter behoort een verplaatsing van deze vertrekken naar de westvleugel tot de 

mogelijkheden, zodat de nonnen eventueel vanuit hun slaapvertrek rechtstreeks 

de westtribune konden betreden. 

De dertiende-eeuwse Munsterkerk in Roermond valt in vergelijking met 

andere cisterciënzerinnenkerken uit de toon door haar rijke en monumentale 

vormen. Noch in de typologie, noch in de vormgeving is de directe bemoeie

nis van de orde te bespeuren. De vele stenen torens druisten lijnrecht in tegen 173 

de voorschriften van de orde, die dit uitdrukkelijk verboden. Niet minder 

werden de uitgangspunten van de orde weersproken door de rijke uitvoering. 

Ook in de kostbaarste kerken binnen de orde pasten de cisterciënzers in de 

eerste helft van de dertiende eeuw altijd vereenvoudigingen toe. Steeds lieten 

zij wel iets weg, stileerden en reduceerden zij, zodat in hun gebouwen ondanks 

de verfijning, de duurzaamheid en de monumentaliteit altijd een zeker ascetis

me valt te bespeuren. Deze terughoudendheid, hoe subtiel ook, mist het effect 

op het totaalbeeld nimmer. In Roermond ontbreekt deze tempering van het 

architectonische vertoon ten enenmale. Net als in Rijnsburg bepaalde hier de 

vorst de toon en niet de orde. 

Minstens even veel allure had de kerk van het in 1234 door Margaretha 

van Constantinopel (1202-1280) gestichte cisterciënzer nonnenklooster Flines 

bij Doornik. Margaretha was de dochter van graaf Boudewijn IX, die in 1204 

de keizerskroon van het Latijnse Rijk van Constantinopel op zijn hoofd kreeg 

gedrukt. In 1244 volgde Margaretha haar oudere zuster Johanna op als gravin 

van Vlaanderen en Henegouwen. De in de veertiende eeuw voltooide en in

middels gesloopte kerk bestond uit een lang, driebeukig schip, een driebeukig 

dwarspand en een indrukwekkend omgangskoor met straalkapellen. Dit alles 

uitgevoerd in de stijl van de hoge gotiek19. Uit de voorbeelden van Roermond 

en Flines mag niet de conclusie worden getrokken dat alle cisterciënzerinnen-

kloosters uit de dertiende eeuw die door vorsten werden gesticht of begun

stigd over hoogst representatieve kerkgebouwen beschikten. De abdijkerk in 

Loosduinen bijvoorbeeld telde slechts één beuk, ondanks de stichting door 

niemand minder dan de graaf en de gravin van Holland. 



3. EENBEUKIGE NONNENKERKEN IN NEDERLAND 

De tot nog toe bekende dertiende-eeuwse kerken van monialen in Nederland 

waren met uitzondering van de Munsterkerk in Roermond alle eenbeukig. Het 

koor eindigde aan de oostzijde met een apsis, een rechte gevel, een halfronde 

of een veelhoekige sluiting. De aanwezigheid van een westtribune staat in veel 

gevallen vast of er bestaan sterke aanwijzingen voor. 

3.1. Een benedictijner dubbelklooster uit de twaalfde eeuw 
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Ruinen 

Het bedehuis van het benedictijner dubbelklooster in Ruinen, waarvan de 

vrouwelijke communiteit langzamerhand de overhand kreeg, bezat een koor 

dat smaller was dan het schip. Een schenkingsakte uit 1141 suggereert dat de 

stichting van het klooster plaatsvond omstreeks 114020. Pas vanaf 1215 vermel

den documenten naast de mannelijke gemeenschap een vrouwencommuniteit 

als rechtspersoon. Vanaf het midden van de dertiende eeuw vormden de vrou

wen een numerieke meerderheid. Er traden vanaf die tijd vermoedelijk niet 

meer mannen in dan nodig was voor de geestelijke verzorging van de vrouwen 

en het bedienen van de aan het klooster verbonden parochiekerken. In de 

praktijk fungeerde Ruinen als een vrouwenklooster, waarvan de priesters een 

aparte communiteit vormden. Na de verplaatsing van het klooster naar Dik-

ninge (Drenthe) in 1325 bleef de kerk in Ruinen in gebruik als parochiekerk. 

Een opgraving en een bouwhistorisch onderzoek dat in 1973 plaatsvond 

leverde een schematisch beeld op van de romaanse klooster- annex parochie

kerk (afbeelding 99-100). De huidige kerk staat op de fundamenten van het 

twaalfde-eeuwse schip. Naar het zich laat aanzien liep de romaanse kerk niet 

verder naar het westen door dan de huidige. Daarover bestaat echter geen ze

kerheid, omdat de bouw van de westtoren in de late Middeleeuwen alle sporen 

uitwiste. Bodemonderzoek aan de oostzijde van het schip bracht de fundamen

ten aan het licht van een smaller, zeven meter breed koor met een lengte van 

8,5 meter (binnenwerks gemeten). Het koor bezat aan de oostzijde een halfron

de apsis met een straal van ongeveer 2,6 meter. 

Bij latere vernieuwingen verdween vrijwel al het romaanse muurwerk. In de 

zuidgevel bevinden zich enkele stukken twaalfde-eeuws muurwerk. Deze bleven 

bewaard doordat er tegen de twee oostelijke traveeën van 1374 tot 1837 een ka

pel stond. Deze kapel en het muurwerk waar het tegenaan stond bleven ge

handhaafd tijdens een bijna volledige herbouw van de kerk. In het romaanse 

muurwerk waartegen de kapel stond kwamen doorgangen om de kapel met het 

schip te verbinden. Bovenin bevat het overgebleven muurwerk sporen van een 

rondboogvenster. Recht daaronder bleek een soortgelijk venster te hebben ge-
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zeten van een wat kleiner formaat. In de oostgevel van het schip bevindt zich 

eveneens oud muurwerk met opnieuw een rondboogvenstertje laag in de gevel. 

Ozinga trof in 1943 naast een dichtgezet romaans rondboogvenstertje de in

druk van een verdwenen waterlijst, die een horizontale tweedeling van het 

schip suggereerde. Een onderverdeling in een aparte onder- en een bovenkerk 

is niet uit te sluiten, maar dient zich als niet erg aannemelijk aan. Hagioscopen 

zijn eveneens onwaarschijnlijk, aangezien de openingen niet uitzien op een 

plaats waar vermoedelijk een altaar stond. Het meest aannemelijk is dat de ven

sters de ruimte boven en onder een breed doxaal op deze plaats verlichtten, 

waarop de nonnen zaten. 

Typologische verwantschap met Ruinen vertonen de kerken van het in 1188 

gestichte cisterciënzer nonnenklooster in Hoven bij Zülpich uit het einde van 

de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw21 en van het cisterciënzerin-

nenklooster in Saarn bij Mülheim (Ruhr) uit het begin van de dertiende 

eeuw22. Ook deze kerken bestaan uit een eenbeukig schip en een smaller koor 

met een oostapsis. 

3.2. Cisterciënzer nonnenkloosters 

In hoofdstuk 3 kwamen al de dertiende-eeuwse cisterciënzerinnenkloosters op 

Schouwen en in Loosduinen aan de orde. Het Zeeuwse klooster Bethlehem 

bleek over een kerk met een rechte koorsluiting te beschikken en ook de kerk 

in Loosduinen bleek in eerste instantie een rechte sluiting te hebben gehad. 

Bij een verlenging van de kerk in de tweede helft van de dertiende eeuw kreeg 

de kerk in Loosduinen een halfronde afsluiting. In het navolgende komen nog 

een aantal rechtgesloten kerken van vrouwenkloosters ter sprake: het nog be

staande bedehuis van de benedictinessen in Ten Boer (Groningen), de zaalkerk 

van de cisterciënzerinnen van Ter Hunnepe (Diepenveen) en van de premon-

stratenzerinnen van Catharinadal (Breda). 
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De Sint-Servaasabdijin Utrecht 

Kort voor 1220 ontstond in of bij Utrecht het Sint-Servaasklooster23. Als stich

ter trad vermoedelijk kanunnik Jan op, de koster en kerkschatbewaarder van 

het Utrechtse kapittel van Sint Jan, die tot de gebedsgemeenschap van het 

klooster behoorde24. De zusters gehoorzaamden aanvankelijk aan de regel van 

Benedictus. In 1225 verwisselden de zusters benedictinessen hun zwarte habijt 

voor het ongeverfde kleed van de cisterciënzerinnen. Hiertegen verzette zich 

hun priores Hulinde. Volgens een latere en niet verifieerbare overlevering 

ging deze crisis gepaard met een verhuizing. De nonnen zouden het kort daar

voor gebouwde onderkomen in Abstede hebben verlaten om een nieuw com

plex te betrekken in het zuidoostelijke gedeelte van de stad tussen de huidige 

Nieuwegracht, de stadsbuitengracht (de huidige Maliesingel) en de huidige 

Magdalenastraat, waar hun klooster tot ver na de Middeleeuwen gestaan heeft. 

De nonnen stonden net als die van het Munster in Roermond onder toezicht 
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van de abt van Camp (of Altencamp) bij Moers, het oudste cisterciënzer kloos

ter in Duitsland. 

In de woelige beginperiode ontvingen de nonnen veel steun van bisschop 

Wilbrand (1227-1233), die belangrijke schenkingen deed. Hij legde de eerste 

steen van de kerk, waarvan hij de bouw bevorderde. Wilbrand zette zich vaker 

in voor de orde van de cisterciënzers. Reeds ter sprake kwam zijn bijdrage aan 

de bouw van de kerk van de Friese cisterciënzer abdij Bloemkamp25. In 1230 

gunde hij de cisterciënzerinnen in Loosduinen een belangrijk privilege. Ook 

andere orden trokken zijn aandacht. Een week voor zijn dood bijvoorbeeld 

stichtte hij het benedictinessenklooster Zwartewater in Hasselt. Overeenkom

stig zijn wens volgde er op zijn overlijden niet de gebruikelijke begrafenis in 

de kathedraal van Sint Maarten. Hij gaf de voorkeur aan een graf in de veel 

bescheidener kerk van het door hem begunstigde Utrechtse vrouwenconvent26. 

Dit betekent dat de bouw in 1233, het jaar van zijn overlijden, een stadium 

had bereikt waarin een plechtige teraardebestelling tot de mogelijkheden be

hoorde. Wilbrands graftombe stond in de late Middeleeuwen tegen de noord

wand van de kerk. Het monument verhief zich twee voet boven de grond en 

memoreerde bisschop Wilbrand van Oldenburg als stichter (begunstiger) en 

bouwheer van het klooster. In 1481 vonden er werkzaamheden aan het monu

ment plaats, zodat niet uitgesloten kan worden dat het voordien elders gestaan 

heeft. 
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Na bisschop Wilbrand lieten zich tal van hooggeplaatste personen in de 

abdijkerk begraven. Volgens een vijftiende-eeuwse legende stond het klooster in 

een vroegere tuin die vermaardheid genoot vanwege een verschijning van Sint 

Servaas. Dit wonder maakte de abdij geliefd als begraafplaats van de plaatselijke 

edelen, die van de bemiddeling van Sint Servaas blijkbaar veel heil verwachtten. 

Tijdens de begrafenis van Wilbrand wachtten de kerk en het klooster ver

moedelijk nog op hun voltooiing. De aflaatprivileges van de curie uit 1251 en 

1254 dekten mogelijk de bouwkosten. Nadien vonden veelvuldig verbeterin

gen en herstellingen plaats. Uit de lijsten van de gebedsgemeenschap van Sint 

Servaas blijkt dat de meeste leden tussen 1437 en 1441 bijdroegen aan de aan

schaf van nieuwe glazen voor de eetzaal27. Uit de rekeningen van de broeder

schap van Sint Servaas valt op te maken dat de leden kort na de oprichting in 

1437 over een grafkelder in de kerk beschikten. Een brief uit 1482 meldt dat 

de juist overleden abdis Mechteld van Jetphaas Qutphaas) tijdens haar ambtspe

riode de gebouwen verbeterde. Het jaar daarop nam Maximiliaan van Oosten

rijk met geweld de stad Utrecht in. Daarbij brandde het klooster af en zal ook 

de kerk de nodige schade hebben opgelopen. Bij de dood van abdis Elisabeth 

van Aemstel in 1548 prees de visiterende abt de inzet van de overledene voor 

het herstel en de vermeerdering van de gebouwen. 

Na de alteratie in 1580 mochten de zusters in het klooster blijven wonen. 

In 1587 gingen de kloostergoederen over naar de Utrechtse ridderschap, die 

deze liet beheren door een rentmeester. Het in 1623 genomen besluit de ge

meenschap langzaam te laten uitsterven door het aannemen van nieuwe zusters 

te verbieden leidde snel tot leegstand. De vrij gekomen ruimten bestemde de 

ridderschap tot woningen voor juffrouwen uit de adel en de eigen gelederen. 

In het rampjaar 1672 gebruikten de Fransen, die onder leiding van koning Lo- j y y 

dewijk XIV de stad bezetten, de gebouwen als militair hospitaal. Na het vertrek 

van de soldaten in 1673 verkeerden de gebouwen in een dermate slechte staat, 

dat er niets anders op zat dan ze te slopen. Vlak voor de afbraak zijn de ge

bouwen in 1677 in kaart gebracht. Als laatste bouwwerk bleef de kerk tot in de 

jaren dertig van de negentiende eeuw gespaard, omdat verschillende aanzienlij

ke families er een grafkelder hadden. 

De kerk staat afgebeeld op een groot aantal oude stadsplattegronden en 

stadsgezichten (afbeelding 101-104)28. De cisterciënzerinnen in Utrecht beschikten 

in de late Middeleeuwen over een vijfzijdig gesloten zaalkerk van 35 meter leng

te en veertien meter breedte. Vijfzijdige sluitingen waren in de dertiende eeuw 

in onze streken zeldzaam, maar niet ongebruikelijk. Ook de zijlobben van het 

klaverbladvormige koor van de Munsterkerk in Roermond bestaan uit vijf zij

den van een twaalfhoek. Gezien haar breedte van veertien meter was de Utrechtse 

kerk verhoudingsgewijs nogal kort. In de zeventiende-eeuwse toestand sloot de 

oostvleugel van het klooster aan op het koor, terwijl de kerk bij lange na niet 

tot aan het westpand reikte. Waarschijnlijk reikte het gebouw oorspronkelijk 

tot de westgevel en sloot het de kloosterhof geheel af; in ieder geval moet een 

uitbreiding tot aan het westpand ooit in het verschiet hebben gelegen. 

Op de plattegrond heeft de kerk tegen de koorsluiting en de zuidelijke zij

gevel smalle, lichte steunberen. Afgaande op de tekening die bijvoorbeeld Herman 

Saftleven omstreeks 1660 van de zuidzijde van de koorsluiting maakte waren 

de steunberen niet of nauwelijks versneden. Op vrijwel alle voorstellingen heeft 

de kerk tamelijk hoge vensters met rijk geprofileerde dagkanten en een rond

boog als afsluiting. Aan de bovenzijde van de plint en langs de onderzijde van 

de vensters liep een waterlijst. Eerder lijkt de kerk uit de late Middeleeuwen te 
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stammen dan uit de dertiende eeuw. In de eerste helft van de dertiende eeuw 

was de gotiek immers voor zover bekend nauwelijks nog in Utrecht doorge

drongen. 

De steunbeertjes tegen de vrijstaande zuidgevel van de kerk staan opvallend 

dicht bij elkaar. Bij een breedte van veertien meter (buitenwerks) bedroeg de 

lengte van de traveeën ongeveer 2,75 meter, waarmee deze verhoudingsgewijs 

extreem breed waren. Deze merkwaardige maatvoering laat zich verklaren door 

de aanwezigheid van een driebeukige onderkerk, waarvan de gewelfvakken, re

kening houdende met de dikte van de zijmuren en de aanwezigheid van gor

del- en scheibogen, bij de gegeven traveemaat nog altijd rechthoeken vormen 

in de breedte van de kerk. Dergelijke benedenzalen deden in de Duitse landen 

in de dertiende eeuw hun intrede en bleven daar tot in de late Middeleeuwen 

gebruikelijk. 

De overgeleverde plattegronden tonen het klooster in de zeventiende-eeuwse 

toestand. In deze jaren bood het onderdak aan deftige juffrouwen. Bij de ver

bouwing tot individuele woningen zijn vermoedelijk tal van tussenwanden 

toegevoegd. Het klooster, dat zich uitstrekte ten noorden van de kerk, bestond 

uit drie panden aan een nagenoeg vierkante kloosterhof van 26 bij 27 meter. 

Rondom de kloosterhof strekte zich een kruisgang uit. De oostelijke vleugel 

sloot net niet haaks aan op de noord en zuidvleugel. In de zuidoosthoek van 
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de kruisgang stond een achtkantige spiltrap, die er op duidt dat de kruisgang 

langs de kerk en de oostvleugel over een verdieping beschikte. De gang op de 

verdieping kan ter ontsluiting van een eventuele westtribune hebben gediend. 

Over de precieze indeling van de kloosterpanden valt op grond van de overge

leverde plattegrond niets met zekerheid te zeggen. Als laatste functioneerde de 

westvleugel nog als abdij. In de nadagen trokken de nonnen zich wellicht juist 

hier terug omdat zich daar de belangrijkste vertrekken bevonden: beneden de 

kapittelzaal en op de verdieping de slaapvertrekken. 

Mariëndaal in Zuilen (bij Utrecht) 

In 1245 stichtte Theodoricus de Kovelwaet, een kanunnik van de kathedraal 

van Oudmunster, de abdij Mariëndaal in Zuilen29. Het toezicht op de vrou

wen berustte bij de abt van het Duitse Altencamp. Na de alteratie wachtte de 

buiten gebruik geraakte bouwwerken de sloop. In de jaren vijftig kwam het 

voormalige kloosterterrein geleidelijk aan binnen de bebouwde kom van de 

gemeente Utrecht te liggen. Vlak voordat er een nieuwe woonwijk verrees vond 

in 1956-1957 een vluchtig bodemonderzoek plaats (afbeelding 105). 

Het formaat van de bakstenen, 30/32 x 15/16 x 6,5/7,5 centimeter, wijst op 

een bouw even voor het midden van de dertiende eeuw. Voor zover valt op te 

maken onderging de kerk tot aan de sloop geen ingrijpende verbouwingen30. 

Buitenwerks gemeten was de eenbeukige kerk ruim 43 meter lang en elf meter 

breed. De halfronde sluiting zette zich zonder sprong in de zijmuren voort. 

Van een apsis is daarom geen sprake. De altaarruimte onderscheidde zich van 

de rest van de kerk door zwaardere fundamenten. Steunberen aan weerszijden 

markeerden de overgang tussen de altaarruimte en de rest van de kerk. Moge

lijk ondersteunden de steunberen een gordelboog van de halfkoepel boven de 

koorsluiting. Tegen de steunbeer aan de zuidzijde van de altaarruimte stond 

een nagenoeg vierkante aanbouw. Het zou hier om de sacristie of om een klei

ne zijkapel kunnen gaan31. In de as van het schip markeerden drie vierkante 

poeren van een meter in het vierkant de plaats van een zuilenrij. De grote af

stand tussen de tweede en de derde poer vanuit het westen suggereert een ver

dwenen voeting van een pijler daartussen. Deze pijlers droegen ongetwijfeld de 

overwelving van een tweebeukige onderkerk van vier traveeën, die zich uit-
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strekte over ongeveer tweederde van de totale kerk. De eenbeukige ruimte 

daarboven fungeerde als nonnenkoor. Het grondvlak van de westtoren besloeg 

vijf meter in het vierkant. Aan drie zijden had de toren funderingen met een 

dikte van 1,40 meter. Aan de oostzijde leunde de toren tegen de westgevel. Dit 

impliceert dat de toren niet erg hoog reikte, want anders zou deze te zwaar te

gen de kerk hebben aangeleund. Behalve de steunberen tegen de koorsluiting 

viel er in de zijgevels geen enkele uitstekende geleding te bespeuren. Het weste

lijke gedeelte van de kerk zal twee horizontale vensterreeksen hebben gekend. 

De gehele opzet van de kerk ademt een volstrekt romaans karakter, ondanks de 

betrekkelijk late bouwtijd. Ook in de uitwerking vertoonde het gebouw ver

moedelijk romaanse trekken. Hierop wijst het kapiteeltje gevonden in de zui

delijke aanbouw van de kerk. Vermoedelijk vormde het romaanse kapiteel een 

onderdeel van een deelzuiltje. Boven een ring bevat het kapiteel verticale ban

den met diamantkopjes. De twee voluten bovenin doen in de verte denken aan 

een Ionisch kapiteel32. De kerkvloer bestond uit tegels met abstracte en figura

tieve voorstellingen. 

De door de opgraving blootgelegde sporen leverden niet meer dan een va

ge indruk van de kloosteraanleg op, waarvan de gebouwen aanmerkelijk jonger 

waren dan de kerk33. De fundamenten van deze ten noorden van de kerk staan

de gebouwen bestonden uit hergebruikte bakstenen. Deze herbouw zou heel 

goed van na 1383 kunnen dateren. In dat jaar trof een bliksemslag het klooster, 

waarna het volledig uitbrandde. De gebouwen liepen in 1483 opnieuw ernstige 

schade op tijdens de belegering van Utrecht door Maximiliaan van Oostenrijk. 

Deze schade zal echter geen aanleiding hebben gegeven tot volledige nieuw

bouw. 

180 De zware steunberen tegen de kruisgang langs de kerk vingen de spatkrach-

ten van de kruisribgewelven op, waarvan enkele ribstenen van trachiet de aan

wezigheid verraden. De westelijke arm van de kruisgang liep door tot aan de 

westtoren van de kerk. Van het daaraan grenzende pand bleef niets bewaard. 

Van de plattegrond valt niet af te lezen via welke opgang de nonnen de westtri

bune konden bereiken. Sporen van een traptoren ontbreken. Wellicht bezat de 

kruisgang een verdieping. Tussen de koorsluiting en de oostvleugel stond een 

rechthoekig bouwwerk, waarvan de bestemming onzeker is. Aangezien de aan

bouw niet in verbinding stond met de kerk, kan het niet als sacristie hebben 

gediend. Niets wijst er op dat het oostpand een kruisgang bezat. In de noord

vleugel bevond zich mogelijk de eetzaal van de nonnen. Een aanwijzing daar

voor vormen de fundamenten van een mogelijk bronhuis dat bereikbaar was 

vanuit de noordelijke kruisgang. Bij de cisterciënzers stond het bronhuis altijd 

tegenover de ingang van de eetzaal. 

Van de overige bouwwerken binnen de kloostermuren werden sporen van 

enkele bedrijfsgebouwen blootgelegd. De bouwwerken ten zuiden van het 

klooster beschikten over bakstenen waterkanalen en waterputten. Deze voorzie

ningen wijzen op een huishoudelijk bestemming. De vele gedecoreerde tegels 

uit de veertiende tot en met de zestiende eeuw suggereren de aanwezigheid van 

een representatieve ruimte, bijvoorbeeld een ziekenzaal. 

Aan de Vecht, op de noordoostelijke hoek van het terrein, stond eveneens 

wat verspreide bebouwing. De vondst van een molensteen bevestigde het ver

moeden dat de ronde bouwwerken molens waren. Het merendeel van de be

drijfsgebouwen was, zo wijzen de vele scherven uit, bedekt met daktegels. Uit 

de grond kwam hier tevens een gedeelte tevoorschijn van de tachtig centimeter 

dikke muur die het complex omgaf. 
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Het Grijze Vrouwenklooster in Midwolda 

In 1247 kreeg het benedictijner dubbelklooster in Termunten goedkeuring 

voor de splitsing in een mannen- en een vrouwenconvent. De mannen bleven 

in Termunten en de vrouwen verhuisden naar Midwolda. Zowel de mannen als 

de vrouwen namen de regel van de cisterciënzers aan. De orde van de cister

ciënzers nam het Grijze Vrouwenklooster te Midwolda in 1259 op. Het kwam 

onder het mannenklooster van Termunten te staan, dat op zijn beurt als doch

terklooster van Aduard gold. In de oorlogsjaren kwamen bij graafwerkzaamhe-

den de fundamenten van twee achtereenvolgende kerken aan het licht (afbeel

ding 106-107)34. Omstreeks het midden van de dertiende eeuw kwam vermoe

delijk de oudste van de twee tot stand. Deze kapel maakte in de vijftiende eeuw 

plaats voor een gotische opvolger, die in 1569 verwoest is. De funderingssleu

ven van de vroegste kerk bevatten brokjes tufsteen en geen enkel spoor van 

baksteen, zodat een bouw in tufsteen vaststaat. De kerk mat buitenwerks 28 bij 10 

meter. Aan de oostzijde bezat de eenbeukige ruimte een halfronde sluiting. 

Het gebruik van tufsteen en het ontbreken van steunberen doen een romaanse 

bouwtrant vermoeden. Eventuele middensteunen in de kerk onttrokken zich 

aan de waarneming, omdat de archeologen de bodem binnen de vroegere kerk 

onaangeroerd lieten. Zelfs wanneer die ontbraken kan er overigens toch een 
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westtribune zijn geweest. Bij een betrekkelijk smalle kerk als die in Midwolda mag 

een houten vloer op balken van muur tot muur immers niet worden uitgesloten. 

Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een westtribune levert de positie 

van het kloosterpand. De langwerpige, verhoudingsgewijs smalle vleugel sloot 

aan de noordzijde haaks aan op het westelijke deel van de kerk. Voor de aanwe

zigheid van een westtribune pleit deze duidelijke voorkeur voor een westvleu

gel boven een oostpand. De westvleugel had een lengte van ruim 43 meter en 

een breedte van ongeveer zes meter. Een unicum was dit ene pand niet, want 

het veertiende-eeuwse premonstratenzer nonnenklooster Catharinadal in Breda 

kende een overeenkomstige opzet. 

De gotische kerk verrees op de plaats van de oude. Het nieuwe klooster, 

dat eveneens uit één pand lijkt te hebben bestaan, sloot aan op de zuidgevel 

van de kerk recht tegenover de oude vleugel. Zo hoefden de zusters tijdens de 

bouw geen noodgebouw betrekken, maar konden rustig in hun vertrouwde 

pand aan de noordzijde van de kerk blijven wonen. Ook het nieuwe klooster 

beschikte zo weer over een westpand. 

182 

Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout 

Op 14 oktober 1261 stichtten Arnold en Walewijn van Sassenheim, zonen van 

ridder Walewijn van Alkemade, een cisterciënzerinnenklooster aan de Lee bij 

Noordwijkerhout35. Een tweede stichtingsoorkonde uit 1262 vermeldt dat de 

organisatie en inrichting kwamen te berusten bij de cisterciënzerinnen van 

Mariëndaal bij Utrecht. In het oudste kerkgebouw vond in 1282 de bijzetting 

plaats van één van de stichters, Arnold van Sassenheim36. 

Over de oudste kerk in Leeuwenhorst ontbreken de nodige gegevens. Een 

zaalkerk, zoals de overgeleverde afbeeldingen ook suggereren, ligt voor de 

hand. Vast staat dat de kerk van Leeuwenhorst over een westtribune beschikte 

dat als nonnenkoor diende. Hierop duidt een post uit 1434/35: 'Willem die 

scrienmaker te Leyden anden stoelen opten coer te maken ende die oude we

der beneden te setten' ('Willem de schrijnwerker in Leiden voor het maken 

van de stoelen op het koor en om de oude weer beneden te zetten'). Ongetwij

feld refereert deze post aan een onder- en een bovenkerk zoals die bij nonnen 

gebruikelijk waren. In 1433 bepaalde zuster Ludgard van der A dat na haar 

dood op het feest van Sint Michael het bovenkoor verlicht moest worden. De 

zusters mochten de kosten daarvan betalen uit haar nalatenschap37. 

Volgens overlevering hing de klok in de begintijd aan de tak van een grote 

eik. Deze anekdote is uitgebeeld op een aantal schilderijen van Leeuwenhorst38. 

Met deze overlevering wilden de zusters kennelijk duidelijk maken dat een to

ren voor een klooster onontbeerlijk is. In weerwil van de regelbeschikte Leeu

wenhorst blijkens een post uit 1442/43 over een toren39. In dat jaar betaalden 

de nonnen namelijk aan Claes Dirkx 129 lb 3 s 4 d om 'de toern te maecken'. 

De Noordwijkse schout, Jan van de Boekhorst, schonk in 1443 ter gelegenheid 

daarvan een kruis, een pijnappel en een vergulde weerhaan40. Aanleiding tot 

deze gift vormde vermoedelijk de intrede van zijn dochter Agnes in 1433/34. 

Zij bekleedde tussen 1470 en 1484 de waardigheid van abdis. Na haar overlijden 

kreeg zij een graf in het klooster, waar haar vader en moeder eerder al waren 

bijgezet41. De toren bleef tijdens de zestiende-eeuwse nieuwbouw van de kerk 

gehandhaafd, want in 1496/97 en 1515/16 onderging het leien dak een repa

ratie en in 1515/16 plaatsten bouwlieden een nieuw kruis. In 1521/22 en 1532/ 

33 vermelden de rekeningen het vergulden van de weerhaan. Vermoedelijk 

betrof dit de ranke, romaanse toren op de schilderijen. 



Mariënkamp in Assen 

De stichting van Mariënkamp vond plaats na 1234. In 1246 nam de cisterciën

zer orde de abdij op in haar midden. Het klooster stond onder toezicht van de 

abt van Aduard. Mariënkamp stond aanvankelijk ten zuidwesten van Coevor-

den, vermoedelijk bij de huidige buurtschap 't Klooster42. Vanwege de al te 

grote drassigheid van het terrein keken de nonnen vanaf 1253 uit naar een be

tere locatie. Dit leidde tussen 1260 en 1271 tot de verplaatsing van het klooster 

naar het destijds onbewoonde Assen43. De gebouwen zullen omstreeks de defi

nitieve verhuizing ten minste een geordend leven hebben toegestaan. In 1418 

ging de houten toren in vlammen op en liep vermoedelijk ook het dak van de 

kerk schade op44. Na de secularisatie in 1602 ontwikkelde zich rond het klooster 

een nederzetting die de kiem vormde van het huidige Assen. De gebouwen kre

gen een nieuwe bestemming als bestuurszetel. Sindsdien vonden herhaaldelijk 

verbouwingen plaats, zodat van het oorspronkelijke klooster uiteindelijk wei

nig overbleef. Ook de kerk ontkwam niet aan opeenvolgende vernieuwingen. In 

de jaren 1661-1662 werden de west- en de noordgevel grotendeels opnieuw op

getrokken op de oude funderingen met hergebruikte bakstenen. Aan de oost

zijde van de drastisch ingekorte kerk verrees een nieuwe, rechte sluitgevel. Na 

een verlenging van de kerk in 1817 verrees de huidige veelhoekige sluiting. 

Ondanks de negentiende-eeuwse verlenging is de huidige kerk nog altijd min

der lang dan die in de Middeleeuwen. Een bouwhistorisch onderzoek tijdens 

de restauratie aan het einde van de jaren zeventig bracht veel nieuwe gegevens 

aan het licht (afbeelding 108-109). 

Van de in het laatste kwart van de dertiende eeuw gebouwde kerk resteert 

een gedeelte van de zuidmuur, waaraan de kruisgang grensde. Het zware muur

werk met een dikte van 1,80 meter bestaat uit forse kloostermoppen (gemid

deld ongeveer 30 x 15 x 8 centimeter). De opnieuw opgetrokken west- en noord

gevel uit 1661-1662 zijn aanmerkelijk minder zwaar. Aangezien ze op de oor

spronkelijke funderingen staan, geven ze wel de oorspronkelijke positie van 

het verdwenen muurwerk aan. Binnenwerks meet de kerk 9,40 meter in de 

breedte. Daar de middeleeuwse koorsluiting niet werd teruggevonden is de 

oorspronkelijke lengte van de kerk niet bekend. Ten minste strekte de middel

eeuwse kerk zich tot voorbij de koorsluiting uit 1817 uit. Vermoedelijk reikte 

de kerk tot aan de oostvleugel van het klooster of zelfs iets verder. Hoe dan 

ook was het kerkgebouw naar verhouding tamelijk lang. De muren van de 

kerk moeten minimaal drie a vier meter hoger hebben gereikt dan de huidige 

zuidgevel. Uit schriftelijke bronnen blijkt namelijk dat de kerk overwelfd was. 

Van de gewelven viel in 1611 puin naar beneden. Uit voorzorg verplaatsten de 
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Drost en de Gedeputeerde Staten de altaarsteen naar een veiliger plek in de 

kerk om te voorkomen dat deze aan stukken zou breken. Door de verlaging 

van de zuidgevel verdwenen alle sporen van de gewelven. Een hoogte van drie 

meter moeten de muraalbogen wel hebbeningenomen. Inclusief het muurwerk 

onder de muraalbogen van de gewelven moeten de muren van de kerk mini

maal tot een hoogte van dertien meter hebben gereikt. In de uitsparingen op 

ongeveer de halve hoogte van de muur staken oorspronkelijk de balkkoppen 

van de houten westtribune. Ongeveer zeventien meter uit de westgevel ver

raden bouwsporen de vroegere aanwezigheid van een wand, die de zaal onder 

de tribune afsloot van de altaarruimte. Van een fundering van deze blijkbaar 

lichte constructie ontbrak ieder spoor. Een deur in het verlengde van de weste

lijke kruisgang verleende toegang tot de ruimte onder de tribune. De tribune, 

die zich op dezelfde hoogte bevond als de verdieping van het aangrenzende 

pand, werd ontsloten door een deur in de zuidmuur, waarvan een geprofi

leerde rechtstand resteert. In de zuidgevel van de kerk hebben zich vanwege de 

kruisgang nooit vensters bevonden. Wel troffen de bouwkundigen in de zuid

muur een aantal nissen aan. Oorspronkelijk overtrof de verdieping waar de 

nonnen zaten de onderkerk in hoogte. In de vlak gedekte onderkerk viel nau

welijks daglicht naar binnen. 

Uit de schriftelijke bronnen blijkt dat de kloosterkerk beschikte over een 

toren, vermoedelijk een houten opbouw op het dak. Bij een brand in 1418 

ging deze verloren. De opvolger daarvan stortte in 1601 in. Als opslag voor 

het hout, de stenen en de dakpannen die daarbij naar beneden vielen, diende 

het westelijke gedeelte van de kerk. Mogelijk rustte de toren op de stiepen die 

even voorbij de westgalerij uit de grond te voorschijn kwamen. De huidige 

kerk van Zweeloo heeft een toren met een vergelijkbare constructie, zij het dat 

deze direct achter de westgevel oprijst. Dit eenvoudige bakstenen kerkje uit de 

tweede helft van de dertiende eeuw stamt uit dezelfde tijd als de kloosterkerk 

in Assen. Dit rechtgesloten zaalkerkje kenmerkt zich door ongelede muren met 

betrekkelijk lage spitsboogvensters, die aan de buitenzijde zijn omgeven door 

een kraallijst. Het is niet ondenkbaar dat de kloosterkerk in Assen op dezelfde 

eenvoudige wijze was uitgevoerd. 

Dankzij het bouwhistorisch onderzoek tijdens de restauratie in 1977 is ook 

een en ander over het middeleeuwse klooster bekend45. De huidige bebouwing 

volgt in grote lijnen nog de aanleg van het middeleeuwse klooster en hier en 

daar zijn delen van het klooster opgenomen in de huidige bebouwing. Het 

kloostercomplex vertoonde de gebruikelijke opzet. Een kruisgang omgaf de 
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vierhoekige kloosterhof. Aan de noordzijde van de kruisgang grensde de kerk. 

Langs de overige zijden strekten zich ruime panden uit met een lengte van 

minimaal 45 meter en in een breedte variërend van zeven tot 7,5 meter. Deze 

vleugels stonden niet haaks op elkaar. 

De zuidgevel van de kerk bevatte aan de buitenzijde de indrukken van 

twee achtereenvolgende gewelven, die de kruisgang langs de kerk overspanden. 

Zonder muraalboog sloten de gewelven uit het laatste kwart van de dertiende 

eeuw op de muur aan. Een tweede reeks indrukken getuigt er van dat de vijf-

tiende-eeuwse kruisgang eveneens met gewelven overspannen was. Op de zuid

muur van de kerk bleven de afdrukken achter van de spitse muraalbogen, die 

niet op schalken maar op kraagstenen rustten en aanzienlijk korter waren dan 

de oude. De breedte van de achtereenvolgende kruisgangen langs de kerk kon 

niet exact worden vastgesteld. De dertiende-eeuwse gewelfvakken moeten het 

vierkant hebben benaderd. 

De westelijke kruisgang strekte zich uit van de kerk tot en met de gang van 

de huidige zuidvleugel. Het vertrek grenzend aan de kerk diende hoogstwaar

schijnlijk als kapittelzaal. Deze bevond zich volgens schriftelijke bronnen in de 

westvleugel. Een aanwijzing daarvoor vormden ook de drie grafkelders in deze 

ruimte, die duidden op een niet alledaagse bestemming46. Het zuidelijke ge

deelte van de westvleugel bevatte de woning van de abdis. De ingangspoort 

van de woning bevond zich in de zuidwesthoek. De woning aan de westzijde 

stak 3,80 tot vier meter en aan de zuidzijde ongeveer negen meter buiten het 

gesloten bouwblok van het klooster. Ten opzichte van de kloosterpanden stond 

de woning bovendien iets gedraaid. Wellicht dateert deze uitgebouwde woning 

uit de late Middeleeuwen. Op de verdieping van de westvleugel bevonden zich 

de slaapvertrekken van de nonnen. ^85 

Het bewaard gebleven gedeelte van de oostelijke kruisgang vormt tegen

woordig onderdeel van het rijksarchief. Het vijftiende-eeuwse gewelf stortte bij 

de bouw van het rijksarchief in 1897 in, maar de aanzetten daarvan kwamen 

bij de restauratie van 1977 weer in het zicht. Oorspronkelijk bedroeg de dikte 

van de oostmuur van het aangrenzende pand vijftig centimeter, maar later on

derging deze een verzwaring voor de bouw van een verdieping. Beneden be

vonden zich de voorraadkamers. De jongere verdieping herbergde vermoedelijk 

het dormitorium voor de lekenzusters, dat uit afzonderlijke cellen bestond47. 

Al in de zeventiende eeuw ging de kruisgang van de zuidvleugel verloren. 

Deze aangrenzende vleugel bevatte een eetzaal, waarin de nonnen en de conver-

sen of werkzusters elk hun eigen tafel hadden48. De overige personeelsleden en 

de mannelijke conversen aten elders. Het calefactorium, het vertrek waar de 

zusters zich in bepaalde gevallen mochten opwarmen, stond anders dan gebrui

kelijk midden in het complex in de zuidwesthoek van de kloosterhof. Een 

schouw tegen de oostmuur vormde het middelpunt van dit vertrek49. 

Bij het klooster stonden vermoedelijk meerdere priesterwoningen. Die ten 

westen van de woning van de abdis had een grondvlak van ongeveer 18,5/19 

bij 8,5/9 meter50. Op de zuidzijde van het terrein, aan de overkant van de hui

dige Kloosterstraat, stonden vermoedelijk de bedrijfsgebouwen51. 

Mariënhorst of Ter Hunnepe bij Diepenveen 

Richardis, de eerste abdis van het in 1218 gestichte Munster in Roermond, 

kreeg in 1225, zoals reeds vermeld, van de pauselijke legaat toestemming twee 

dochtergemeenschappen te stichten. Daarvan kwam er een daadwerkelijk tot 

stand. Dit verrees op een landgoed van Ludolf van den Brande op het Horst 



bij Deventer. De eerste nonnen waren afkomstig uit de benedictinessenabdij in 

Hönnepel bij Kalkar. Zij moesten hun vertrouwde onderkomen verlaten, omdat 

zij in 1223 zonder toestemming van hun moederklooster de regel van Cïteaux 

hadden aangenomen. Deze zusters behielden het recht op de status van abdij, 

wat vermoedelijk rechtstreeks overging op Mariënhorst. Hun onroerend goed 

bleef vermoedelijk in handen van het klooster in Hönnepel. Het Horst lag niet 

erg gunstig. Na een brand in 1253 overwogen de nonnen daarom geen her

bouw op dezelfde plaats. Vanaf 1259 verbleven de nonnen tijdelijk in het voor

malige dubbelklooster Fürstenberg bij Xanten, dat de regel van Benedictus 

volgde. Dit klooster had juist een splitsing ondergaan, zodat de monialen uit 

Deventer de door de mannen ontruimde vleugels konden betrekken. Na enige 

tijd verordineerde de kerk dat de benedictinessen van Fürstenberg geen nieu

we zusters mochten aannemen, zodat de cisterciënzerinnen uiteindelijk over 

het hele complex konden beschikken. De benedictinessen, niet van zins hun 

klooster zonder slag of stoot op te geven, negeerden deze strenge bepaling. Dit 

leidde tot heftige conflicten met de cisterciënzerinnen. De zusters van Mariën

horst besloten daarom terug te keren naar Deventer. 

Onder abdis dement ia van Bersenbrugge woonde al een deel van de zus

ters in het nieuwe klooster in Somersfoort bij Deventer. Na de scheiding van 

de goederen van Fürstenberg en het Horst in 1263 verhuisden ook abdis d e 

mentia en de achtergebleven nonnen. In 1267 spoorde de pauselijke legaat Gui

do iedereen aan de nonnen te ondersteunen bij de voltooiing van hun gebou

wen, waarin in 1280 dertig geprofeste zusters woonden. In het derde kwart van 

de veertiende eeuw vonden er opnieuw aanzienlijke bouwactiviteiten plaats. 

De nonnen betaalde de bouw uit giften van particulieren. De stad Deventer 

135 schonk de nonnen voor dit doel twintig pond aan geld en hout. Op de vol

tooiing van de nieuwbouw aan de kerk en het klooster volgde in 1386 een 

plechtige wijding. 

In 1581 besloot de landdag de gebouwen af te breken. Aan het einde van 

de zeventiende eeuw stonden de ruïnes van de kerk en een deel van het kloos

ter er nog. Daarvan getuigen opmetingen en tekeningen52. Vanaf 1967 tot 1989 

onderwierp de plaatselijke afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap 

Nederland het terrein aan een nauwgezet onderzoek. Dit leverde een nagenoeg 

volledige plattegrond van de kerk en het klooster op (afbeelding 110-113)53. 

De in 1266 gewijde kerk vertoonde een rechthoekig grondvlak van on

geveer 28,50 meter lang en tien meter breed (buitenwerks gemeten). Afgaande 

op de tekeningen uit omstreeks 1690 bedroeg de goothoogte van de kerk ruim 

tien meter. Met uitzondering misschien van enkele lisenen op de hoeken ve

rtoonde de uit baksteen opgetrokken kerk aan de buitenzijde nergens verzwa

ringen. 

In het westelijke gedeelte van de kerk markeerden twee poeren van onge

veer een meter in het vierkant de positie van twee zuilen. Deze stonden precies 

in de lengteas van de kerk. De afstanden van de westgevel tot de eerste poer en 

tussen de twee poeren onderling bedragen respectievelijk 2,50 en 3,00 meter. 

Op de vierkante basementen die het westelijke gedeelte van de kerk in twee 

beuken verdeelden, stonden pijlers. Boven de gewelven strekte zich een tribune 

uit. Vermoedelijk reikte de tribune tot ongeveer halverwege de kerk. De muur

stijlen aan de binnenkant geven wellicht het uiteinde van de tribune aan. Dat 

betekende dat de benedenkerk in totaal drie middenpijlers telde. Een van de 

schetsen van Rhemen van Remenshuizen uit omstreeks 1690 toont een dwars

doorsnede van het westelijke gedeelte van de kerk (afbeelding 112). Uit deze 
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tekening blijkt dat de tweebeukige ruimte onder de tribune, die ongeveer 

eenderde van de totale hoogte van de kerk innam, was overwelfd. De kerk als 

geheel kende eveneens overwelving. 

Een van de schetsen van het klooster geeft het inwendige van de kerk van

uit het westen weer (afbeelding 111). Van de oosttravee toont deze de zijwan

den, de oostelijke sluitgevel en de gewelven. Het venster in de zuidgevel liep 

vanwege de kruisgang veel minder ver naar onderen door dan het venster aan 

de noordzijde. In beide vensters staat het getal vier vermeld om aan te duiden 

dat de kerk vier van dergelijke vensterassen telde. Dit betekent dat de indeling 

in traveeën van de kerk niet overeenkwam met die van de ruimte onder de 

tribune. In de twee westelijke traveeën van de kerk bevond zich een onderkerk 

van drie traveeën. Mogelijk ondergingen de vensters aan de noordzijde bij de 

verbouwing in 1386 een vergroting. De oostgevel en de aansluitende muren 

aan weerszijden bevatten onmiskenbaar de indrukken van een gewelf. Daar 

wandpijlers of colonetten ontbreken moeten de bogen en ribben van de ge

welven op kraagstenen hebben gerust. Uitgaande van de binnenmaten waren 

de vier gewelfvakken acht meter breed en 6,6 meter lang. In de Noord-Franse 

gotiek waren de gewelfvakken in die periode over het algemeen verhoudings

gewijs veel breder. De maatvoering doet enigszins denken aan de laat-dertien-

de-eeuwse predikherenkerk in Zutphen. Afgaande op de afstanden tussen de 

poeren onderling en de westelijke voeting en de westgevel waren de traveeën 

van de onderkerk ongelijk van lengte. 

Aan de zuidzijde van de kerk grensde een kruisgang zonder verdieping (af-
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beelding 113). Het oostpand van het klooster reikte niet tot aan de kerk. 

Tussen beide gebouwen bleef ruimte voor een plaatsje. Het westpand zette zich 

voort langs de westzijde van de kerk. Tussen de westgevel van de kerk en het 

westpand bevond zich op de begane grond een tussenbouw, die niet veel bre

der was dan een meter. Op de begane grond stond deze smalle ruimte via twee 

symmetrisch geplaatste, brede doorgangen in verbinding met de westvleugel. 

De twee doorgangen waren ongeveer in de as van de twee beuken van de ou

derkerk gesitueerd. De laat-zeventiende-eeuwse tekening van de westtribune 

geeft in de ruimte daaronder een rechthoekig venster weer. Mogelijk gunde dit 

venster vanuit de hal een blik in de kerk. De ruimte zal zeker ook als gang 

hebben gediend tussen de kruisgang en het kerkhof. Hierop wijst het straat-

werk ten noorden van het vertrek. Op de verdieping bevond zich boven de 

gang een soortgelijke tussenruimte. Achter in de tribune onder het gewelf geeft 

de tekening van de westtribune een grote boog weer. Deze vormde mogelijk 

een open verbinding tussen het dameskoor en de ruimte daarachter54. 

Aan het einde van de zeventiende eeuw vertoonden zowel de oost- als de 

westgevel van de kerk een afgeknotte geveltop. Op de schouders daarvan ston

den een soort van pinakels. Deze versieringen hadden voor zover dat van de 

tekening valt af te leiden een vierkant, overhoeks gesitueerd grondvlak. De 

opstand die van Rhemen van Remenshuizen tekende van de oostelijke kruis

gang, bevat bovendien een doorsnede van de zuidgevel van de kerk. Het pro

fiel van de lijst die de gevel aan de bovenzijde afsloot bestond uit een rechte 

hoek met een halve kraal daaronder (afbeelding 113). 

Vermoedelijk stamt de gotische altaarruimte aan de oostzijde van de kerk 

uit 1386. De vijfachtste sluiting was lager en smaller dan de rest van de kerk. 

Van het uitwendige bestaat een betrekkelijk nauwkeurige tekening uit de ver

zameling Van Rhemen van Remenshuizen. Hierop staan tweemaal versneden 

steunberen rondom de koorsluiting en hoge vensters met betrekkelijk stompe 



spitsen weergegeven. De vensters bezaten geprofileerde dagkanten en hadden 

traceringen in de venstertoppen. Over het inwendige van de altaarruimte bevat 

een andere schets nadere bijzonderheden (afbeelding 111). Een gotisch gewelf 

overspande de ruimte. In de oostwand zat een nis en aan de noordzijde be

vond zich een toegang naar de aangrenzende nevenruimte. 

De drie kloostervleugels kwamen niet ineens tot stand. De wijding in 1386 

markeerde vermoedelijk een belangrijke verbouwing of uitbreiding. Ook na

dien ontplooiden de nonnen herhaaldelijk bouwactiviteiten. In 1435 nood

zaakte een overstroming tot herstellingen aan de gebouwen. De uitgifte van 

aflaten in 1445 moest het herstel van de gebouwen bespoedigen. Tijdens de 

strijd van Karel van Gehe tegen de bisschop van Utrecht liepen de gebouwen 

in 1501 en 1510 ernstige averij op. Stilistische en constructieve verschillen 

alsmede uiteenlopend materiaalgebruik wijzen inderdaad op meerdere bouw

campagnes. Uit de vroegste periode stammen de bakstenen met het formaat 28 

x 14 x 8 centimeter. Deze komen in afmetingen overeen met de bakstenen van 

de romano-gotische Martinikerk in Groningen, die uit het midden van de 

dertiende eeuw stamt. Daarnaast kwamen kleinere bakstenen voor, bijvoor

beeld van 28 x 13,5 x 6,5 en van 23 x 11 x 4,5 centimeter. De laatste bakstenen 

vertegenwoordigen jongere uitbreidingen en ingrepen. Bij sommige herstel

lingen werden oudere bakstenen hergebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een 

van de funderingen van de oostvleugel. In de fragmenten van de bakstenen 

ribben zijn drie verschillende typen te onderscheidden. Naast bakstenen pro

fielstenen stuitten de onderzoekers op exemplaren van tufsteen en trachiet. De 

profielen van Bentheimer zandsteen vertegenwoordigen bouwactiviteiten na 

het midden van de vijftiende eeuw. Naast holle en bolle dakpannen kwamen 

ook laat-middeleeuwse golfpannen voor. Stukken lei moeten ooit het dak van 

de kerk of een van de andere representatieve gebouwen hebben bedekt. 

Aan het einde van de Middeleeuwen bestond het klooster uit een rechthoe

kig, bijna vierkant bouwblok van ongeveer 48 bij 47 meter om een recht

hoekige plaats van twintig bij 23,2 meter. Een drie meter brede kruisgang omgaf 

de binnenplaats aan vier zijden. Exclusief de kruisgang had de westvleugel een 

breedte van ongeveer tien meter. De andere twee vleugels waren wat smaller. 

Op de kloosterhof stond een klein gebouwtje met daarnaast een waterput. Het 

rechthoekige bouwwerk van 3,30 bij 2,25 meter had aan de noordelijke zijgevel 

een halfronde uitbouw. 

Van de kruisgang langs de kerk waren de fundamenten deels aanwezig. Deze 
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kenmerkte zich door tamelijk brede steunberen. Uit hun onderlinge afstanden 

daarvan valt af te leiden dat de gevel aan de kloosterhof uit zeven vensterassen 

bestond. Van deze kruisgang geeft Van Rhemens schets van het oostpand de 

doorsnede weer (afbeelding 113). Hieruit blijkt dat de noordelijke vleugel van 

de kruisgang uit één bouwlaag bestond en was overspannen met gewelven. 

Daar de eveneens overwelfde kerk steunberen ontbeerde ligt het in de rede dat 

de opgegraven kruisgang een jonger toevoeging betrof. 

De westelijke zijde van de kruisgang telde net als de noordelijke zeven steun

beren, die wat lichter waren dan die aan de noordzijde. Van het aangrenzende 

westelijke kloosterpand bleek alleen de zeer zware fundering van de oostmuur 

min of meer compleet aanwezig. Puinbanen verraden de positie van de overige 

gevels. De brede vleugel bevatte ten minste drie vertrekken. Hierbij moet 

worden aangetekend dat de sporen van één of meer tussenmuren wellicht zijn 

uitgewist. Tegen de westvleugel verrezen op enig moment een aantal kleinere 

bouwwerkjes waarvan de afvoeren op de Molenbeek uitkwamen. Wellicht waren 

in deze aanbouwen huishoudelijke diensten ondergebracht. De onderzoekers 

stelden vast dat de vleugel met ernstige verzakkingen kampte in de richting 

van de beek. 

In het traditionele kloosterschema bevat de westvleugel beneden de voor

raadkamers en bood deze op de verdieping onderdak aan de lekenzusters, die 

het huishoudelijke werk opknapten. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze op

zet ook in Ter Hunnepe is gevolgd. Eerder lijken de nonnen in de westvleugel 

hun slaapvertrekken te hebben gehad. Hierop duidt de verbinding tussen de 

westtribune in de kerk en de westvleugel. Als de nonnen op de verdieping van 

de westvleugel hun dormitorium hadden, moet zich op de begane grond van 

hetzelfde pand de kapittelzaal hebben bevonden. Voor de voorraadkamers was 

hier daarom geen plaats. De volledige onderkeldering van het oostpand wijst 

er op dat deze in het oostpand waren ondergebracht. 

Van de oostelijke kruisgang en het pand daarachter bestaat een vluchtige 

schets met aantekeningen (afbeelding 113). De gevel van de kruisgang bevat 

vier deuropeningen en twee vensters. Een aantekening op de schets somt op: '1 

grote deur, 3 deuren, 2 vensters'. In de plattegrond van de fundamenten zijn 



zelfs vijf ingangen te onderscheiden, één meer dan op de schets. Blijkbaar was 

een van de deuren dichtgezet. Met de grote deur bedoelde de zeventiende-

eeuwse tekenaar vermoedelijk de vierkante doorgang die was omgeven door 

een terugwijkend gedeelte. Op de plattegrond is dit de middelste van de vijf 

ingangen, op de schets de tweede van links (vanuit het noorden). Een reden 

voor de aanwezigheid van zoveel deuren valt niet te geven. Naast ingangen 

bevatte de gevel een rondboogvenster en een kleine rechthoekige opening. 

Verder meldt de schets de aanwezigheid van '8 bogen'. Deze notitie doelde 

wellicht op de gewelven achter de gevel. Uit de plattegrond valt af te leiden dat 

deze gevel inderdaad acht assen ergo acht gewelfvakken telde met elk een travee

maat van ongeveer drie meter. Alle deuropeningen vallen in dat geval binnen 

één van de traveeën. Alleen de traveeën op de uiteinden waren met een lengte 

van 2,5 meter wat smaller. De zwaarte van het muurwerk van de uit één bouw

laag bestaande kruisgang duidt eveneens op overwelving. 

Van de 6,6 meter brede oostvleugel resteerde mede door de onderkeldering 

meer dan van de andere panden. Van de vier kelders waren de drie zuidelijke 

oorspronkelijk door smalle openingen met elkaar verbonden. Later zijn deze 

doorgangen dichtgezet. De keldervloeren bestonden uit in het zand gelegde 

kloostermoppen. In de op één na zuidelijkste kelderruimte leidde een trapje 

van drie of vier treden naar beneden. Afgaande op de overwelving en de on

diepe ligging van het souterrain bevond de begane grond van deze vleugel 

zich tamelijk ver boven het maaiveld. Ten noorden van deze vier grote kelders 

bevonden zich twee kleinere kelderruimten (de oostelijke mat 1,48 x 1,13 meter, 

die aan de kloosterhof 3,30 x 2, meter). De vloer van de begane grond boven 

de noordelijke kelderruimte bevond zich slechts 65 centimeter boven die van 

de keldervloer. Uit de verschillende muurdiktes en de hergebruikte bakstenen 191 

valt af te leiden dat deze vleugel verschillende verbouwingen onderging. De 

verdieping van de oostvleugel herbergde naar zich laat aanzien de slaapvertrek

ken van de conversen. Volgens de overgeleverde tekening van de oostvleugel 

had de verdieping aan de zijde van de kloosterhof een achttal kleine vensters 

van sterk uiteenlopende vorm en afmetingen. Tussen de noordgevel van het 

oostpand en de kerk bevond zich zoals gezegd een binnenplaatsje met bestra

ting. Aangezien de oostvleugel nooit tot de kerk heeft gereikt, kan deze on

mogelijk de sacristie hebben gehuisvest. In de late Middeleeuwen zal de aan

bouw ten noorden van de veertiende-eeuwse koorsluiting als zodanig hebben 

gediend. 

De licht gefundeerde gevel van de zuidelijke kruisgang bevatte geen steun

beren. Gewelven en een verdieping behoren hier daarom niet tot de mogelijk

heden. Van het aansluitende pand waren de muren dunner dan van de oost- en 

de westvleugel. Het oostelijke vertrek mat 7,2 bij 6,2 meter, dan volgde een 

zeer smalle ruimte van 1,4 meter breed, gevolgd door een zeer lange zaal van 

17,3 bij 6,4 meter. In het oostelijke vertrek verraadde een verkleuring op de 

muur aan de zijde van de kruisgang de aanwezigheid van een stookplaats. Nor

maal bevond zich op die plaats de verwarmde zaal, het calefactorium. De smal

le ruimte kan een trap naar de verdieping of de cel van de kelderbewaarder 

hebben bevat. Als eetzaal voor de nonnen diende ongetwijfeld de grote zaal 

aan de westzijde. Mogelijk gingen hier, net als in Assen, ook de werkzusters aan 

tafel. 

Ten zuiden van het complex, ter hoogte van de huidige verkeersweg Al 

kwamen een aantal kleinere bouwwerken te voorschijn met een bedrijfsfunctie. 

Ten noorden van de kerk troffen de archeologen de funderingen aan van het 



in 1919 gesloopte poortgebouw, waarvan nog oude foto's bestaan. Hiermee 

legden de archeologen vermoedelijk slechts een deel van de bij- en bedrijfsge

bouwen bloot. 

3.3. Premonstratenzerinnenkloosters 
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De Witte Vrouwen in Utrecht 

Van het Witte Vrouwenklooster in Utrecht, dat in de late Middeleeuwen aan de 

regel van Prémontré gehoorzaamde, gaat de oudste vermelding terug tot 128155. 

Het klooster kan in dat jaar al enige tijd bestaan hebben. Het besloeg een ter

rein ten noorden van de huidige Voorstraat tussen de latere Plompetoren-

gracht en de stadsbuitengracht. Ondanks de status van priorij behoorde het 

tot de meest vooraanstaande conventen van de stad. 

Na de Alteratie maakte het klooster geleidelijk aan plaats voor allerhande 

bebouwing. In 1586 gingen de gebouwen en de bezittingen van de Witte 

Vrouwen over aan de Utrechtse Ridderschap. Enige tijd vormde het klooster 

een wijkplaats voor katholieken, die er kerkdiensten hielden. Aan deze illegale 

praktijk maakten gereformeerde stadgenoten op ruwe wijze een einde. In 1590 

ruimden sympathisanten van de nonnen het verbrijzelde interieur en dichtten 

zij de gebroken ramen met tenen en stro. De nonnen bleven in hun vertrouw

de gebouwen wonen, maar aangezien zij geen nieuwe zusters mochten aanne

men stierf de gemeenschap langzaam uit. De leeggevallen ruimte verhuurde de 

ridderschap aan 'juffrouwen'. Teneinde de panden geschikt te maken voor deze 

nieuwe bestemming, werden zij opgedeeld in afzonderlijke woningen. Een deel 

van de verwaarloosde gebouwen moest wijken voor de Lange Jufferstraat. Na 

een brand in 1663 besloot de stad Utrecht de Ridderschapstraat te rooien, wat 

opnieuw ten koste ging van het klooster. In 1678 verrezen op het terrein nog 

meer huizen. Het koor van de kerk bleef als grafstede van enkele adellijke fami

lies lange tijd ongemoeid. In 1709 ruimde het bedehuis het veld voor de hui

dige huizen Witte Vrouwenstraat nummers 26-36 en Ridderschapstraat l56. De 

laatste delen van het klooster maakten in 1824 plaats voor de Willemskazerne. 

Op een niet uitgevoerd plan voor het rooien van de latere Ridderschap

straat van P. Ruysch uit 1647 geeft de plattegrond van de deels verbouwde 

kerk weer. Van de vele oostaanzichten van de kerk maakt die van die van de 
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115. De kerk van het Witte 

Vrouwenklooster in Utrecht 

vanuit het oosten. Toestand in 

1661 op een latere tekening. 

schilder H. Saftleven uit 1661 de meest betrouwbare indruk57. De kerk kwam 

vermoedelijk niet in een keer tot stand (afbeelding 114-115). Tweebeukige ker

ken deden in onze streken namelijk pas in de loop van de veertiende eeuw 

hun intrede. Eerst verrees er vermoedelijk een zaalkerk met een smaller, half

rond gesloten koor, de latere noordbeuk. Later zal hieraan de eveneens half

rond gesloten zuidbeuk zijn toegevoegd. Verschillen in bouwtrant tussen de 

beuken bevestigen dit. De hoofdbeuk bestond uit een rechthoekige zaal en een 

smaller, halfrond gesloten koor. Kennelijk kwamen de lisenen van de koor

sluiting zo weinig uit het muurvlak naar voren dat Ruysch ze op zijn platte

grond wegliet. De smallere zijbeuk strekte zich zowel uit langs het bredere 

gedeelte van de hoofdbeuk als het smallere koor. Anders dan de hoofdbeuk 

kende de zijbeuk geen onderverdeling in schip en een smallere altaarruimte. 

Uit de plattegrond valt af te lezen dat de zuidbeuk over tamelijk gepronon

ceerde steunberen beschikte. De pijlers tussen de twee beuken stonden op on

regelmatige afstand van elkaar en niet op één lijn met de steunberen van de 

zuidbeuk. Bij het toevoegen van de zijbeuk ontstonden er kennelijk proble

men met de maatvoering. De hoofdbeuk met het smallere, rondgesloten koor 

kan heel goed uit het begin van de dertiende of zelfs uit het einde van de twaalf

de eeuw hebben gedateerd. De zijbeuk lijkt uit de late Middeleeuwen te stam

men. Een ander belangrijk Utrechts vrouwenconvent, het Ceciliaklooster, be

schikte in de late Middeleeuwen eveneens over een tweebeukige kerk. Deze ge

meenschap van vrouwen woonde vanaf 1396 in een gewoon woonhuis aan het 

Neude, dat later uitgroeide tot een kloostercomplex met kerk. Dit klooster, 

dat aan de derde regel van Franciscus gehoorzaamde, stond aan het hoofd van 

het Kapittel van Utrecht, een omvangrijke vereniging van vrouwenkloosters58. 

Bij tweebeukige kloosterkerken diende een van de beuken vaak alskapel van een 

broederschap. Bij de Witte Vrouwen was dat vermoedelijk niet anders59. Vast 

staat dat de in 1478 gestichte broederschap van Maria Magdalena een altaar in 

de kerk bezat. Wellicht stond dit in de later toegevoegde zuidbeuk. 

De tekening van Saftleven gunt ons dankzij het ingestorte dak van de 

hoofdbeuk een blik op de driehoekige geveltop van de westgevel. Het laat zien 

dat het dak van het schip hoger reikte dan dat van de altaarruimte aan de 

oostzijde. Gewelven of sporen daarvan tonen de oude afbeeldingen niet. De 

achtkant van de westtoren rees boven de westgevel uit. De toren bestond uit 

een vierkante onderbouw met daarop een achtkant, dat vermoedelijk in de late 
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Middeleeuwen een verhoging onderging. Deze toren zelf oogt dertiende of 

veertiende-eeuws. Op de plattegrond van Ruysch staat de toren exact in de as 

van de oudere hoofdbeuk. 

In de zestiende eeuw liet de ridderschap niet alleen in de vleugels kamers 

voor juffrouwen timmeren, ook het westelijke gedeelte van de kerk kreeg een 

woonbestemming. Zowel in de hoofdbeuk als in de zijbeuk kwam een woning. 

Hierbij kan een reeds aanwezige tussenvloer, namelijk die van het eventuele 

nonnenkoor op de tribune, als verdieping hebben gediend. De aanwezigheid 

van de broederschap vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw maakt de 

aanwezigheid van een westtribune inderdaad aannemelijk. Monialen en broe

derschap moesten immers strikt gescheiden van elkaar van de kerk gebruik 

kunnen maken. 
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Sint-Catharinadal in Breda 

Servatius van Breda, de vroegere dienaar van de heer van Breda, Hendrik V 

(1254-1268), stichtte in 1270 te Wouw het klooster Sint Catharinadal60. Wel

licht trad Servatius op namens graaf Arnold van Leuven, de heer van Breda 

van 1269 tot 1287. Servatius verrichtte voor de graaf wel vaker hand- en span

diensten. Een wijding in 1271 sloot de bouw van de kerk en het klooster op 

plechtige wijze af. In hetzelfde jaar namen graaf Arnold en diens echtgenote 

Elisabeth van Breda Catharinadal onder hun bescherming. Om de welvaart 

van de zusters te bevorderen stelden zij hen vrij van de jaarlijkse lasten die op 

hun gronden rusten. Voordat de monialen toetraden tot de orde van Prémontré 

woonden er in het klooster reeds een paar zusters uit het premonstratenzerin-

nenklooster te Zandvliet. Dit weinig succesvolle vrouwenconvent, dat vermoe

delijk slechts enge jaren bestond, kwam voort uit de splitsing van het dubbel

klooster Sint Michiel in Antwerpen. Wegens de overstromingen die volgden 

op een dijkdoorbraak in 1284, zagen de zusters van Catharinadal zich genood

zaakt naar een nieuwe vestiging om te zien. Raso II van Gavere, heer van Breda 

(1291-1306), bracht de monialen over naar de rand van de toenmalige bebouwing 

van Breda. Daar vestigden zij zich naast een reeds langer bestaand gasthuis. 

Hun goederen gingen tijdelijk op in die van het gasthuis61. Na de scheiding 

berustte het beheer van het kloosterbezit bij een inwonende proost, die op

trad als vertegenwoordiger van de abt van het Sint Michiel in Antwerpen62. In 

1330 nam de priorin het beheer over en trad zij voortaan zelfstandig op. Dit 

verzwakte de band met de orde en resulteerde in een minder strikte naleving 

van de regel. Zo hielden enkele rijke vrouwen er in strijd met de uitgangspun

ten van de premonstratenzers privé bezit op na. De versoepeling van het re

giem maakte het voor vrouwen van de hogere kringen makkelijker om toe te 
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treden. In 1463 hervormden de abten van Sint Michiel in Antwerpen, Berne 

en Bloemhof (Wittewierum) het klooster om aan de ingeslopen misstanden een 

einde te maken. Een proost nam hettoezicht weer op zich. Voor hem bouwden 

de nonnen in 1438 naast het klooster een aparte woning63. De proost trad 

sindsdien niet meer op namens de abt van Sint Michiel, maar handelde voor

taan op eigen gezag. 

In 1993 en 1994 vond er op het terrein van het tot kazerne getransfor

meerde klooster een oudheidkundig bodemonderzoek plaats en vormde de be

bouwing het onderwerp van een bouwhistorisch onderzoek. Bij de opgravingen 

kwamen de funderingen aan het licht van de oudste kerk, de voorganger van 

het tussen 1500 en 1502 gebouwde bedehuis dat er nu staat. Daarnaast troffen 

de archeologen kloostergebouwen aan uit ongeveer dezelfde tijd (afbeelding 

116). 

De oudste aan Catharina gewijde kerk, die de archieven voor het eerst ver

melden in 1314, vormde de noordelijke vleugel van het klooster. Het betrof 

een rechthoekige zaal van 28 bij negen meter, opgetrokken uit bakstenen van 

het formaat 26/27 x 13 x 6/7 centimeter. Alleen de noordoosthoek van de kerk 

leende zich voor een nader onderzoek. Deze hoek bleek verstevigd met twee 

haaks op elkaar staande steunberen. Schriftelijke bronnen vermelden een hoog

altaar en een vooraltaar, dat ook voorkomt als het 'nieuwe' altaar. Van de kerk-

vloer resteerden enkele versierde tegels. 

De westvleugel, die vanuit het zuiden aansloot op het westelijke gedeelte 

van de kerk, mat 31 bij 10 meter. Met een formaat van 27 x 13 x 6 centimeter 

waren de bakstenen van het klooster iets forser dan die van de kerk en daar

mee misschien ook iets ouder. De precieze indeling van dit pand viel uit de 

archeologische gegevens niet te reconstrueren. Het stond boven een tweebeukige J95 

kelder met drie gemetselde pijlers op vierkante poeren. Deze vermoedelijk 

veertiende-eeuwse kelder, waarin de vrouwen hun voorraad bewaarden, onder

ging in de zestiende eeuw een verbouwing. De zeventiende-eeuwse plattegron

den vermelden op de begane grond drie vertrekken, van noord naar zuid res

pectievelijk de kapittelzaal, de schrijfkamer (of kantoor) en het convent (de 

werkkamer). Vermoedelijk gebruikten de nonnen dit laatste vertrek in de veer

tiende eeuw ook als eetzaal. Het staat echter niet vast dat de situatie in de ze

ventiende eeuw exact overeenkwam met die in de Middeleeuwen, maar dit is 

wel aannemelijk. In dat geval moet de in 1358 genoemde kamer van de priorin 

op de verdieping zijn geweest64. Op de eerste verdieping bevond zich welhaast 

zeker het dormitorium. De smalle gang langs de vleugel kwam mogelijk in de 

loop van de veertiende eeuw tot stand. In 1428/29 liep er vermoedelijk ook 

een gang langs de kerk. Philips van der Lek, de bastaardzoon van Jan II van 

Polanen, heer van Breda, maakte in dat jaar namelijk kenbaar dat hij na zijn 

dood ter aarde besteld wilde worden 'in ambitu prope et extra ecclesiam' ('in 

de gang langs de kerk'). 

Oostelijk van het kloosterpand stond een vrijstaand gebouw van vakwerk. 

Dit bouwwerk was acht meter breed bij een lengte van minimaal dertien meter. 

Onder het noordelijke deel van het gebouw strekte zich een kelder uit van 

acht bij acht meter. Zowel de kelder als de vakwerkbouw stammen uit de veer

tiende eeuw. Langs de vakwerkbouw verrees op enig moment een smalle gang. 

Getuige overvloedig aanwezige sporen brandde dit gebouw aan het einde van 

de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw af. Herbouw bleef achterwege. 

Schriftelijke bronnen delen inderdaad mee dat in 1520 het mouthuis, de brou

werij, het bakhuis en het turfhuis afbrandden. Daarmee staat de bestemming 



van de vakwerkbouw wel vast. Als keuken diende vermoedelijk een apart ge

bouwtje ten zuiden van de westvleugel. 

Van de muur die het terrein omringde, troffen de archeologen aan de 

oostzijde van het terrein de fundamenten aan. De oudste aanleg stamde aan deze 

zijde uit de veertiende eeuw. De zuidelijke kloostermuur bleek uit de vijftiende 

eeuw te dateren. Ten zuidoosten van het erf strekte zich tot in de eerste helft 

van de zestiende eeuw een visvijver van 21 bij tien meter uit. 

De opzet van de kloosters van de premonstratenzerinnen in Breda en van 

de cisterciënzerinnen in Midwolda waren nauw verwant: beiden bestonden uit 

een westvleugel. Net zomin als in Midwolda bestaat er in Breda zekerheid over 

de aanwezigheid van een westtribune, die uit een houten tussenvloer kan heb

ben bestaan. Onder priorin Adriana van der Veken verrees in 1501-1502 de 

huidige kloosterkerk, die over een westtribune beschikt. Cornelis Joos, de 

bouwmeester van de huidige Grote kerk in Breda, leidde de werkzaamheden. 

Mogelijk weerspiegelde de verbinding tussen deze westtribune in de nieuwe 

kerk en het oudere dormitorium de vroegere toestand65. 

Het Maria Magdalenaklooster in Nijmegen 

Het klooster in Nijmegen, toegewijd aan Maria Magdalena, ontstond vóór 

1249. Na van begin af aan de regel van Augustinus gevolgd te hebben, traden 

de zusters in 1344 toe tot de tweede orde van Prémontré. Hun oude kerk stort

te in 1385 in, zodat de nonnen een nieuwe moesten bouwen. Deze latere, een-

beukige zaalkerk in gotische trant wachtte in 1599 de sloop. De vondst van 

een aantal grafstenen tijdens de afbraak van de noordwestelijke percelen aan de 

Nonnenstraat in 1980 vormde de aanleiding tot een nader onderzoek door de 

196 Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Met de spade werden daarop 

de omtrek van de twee achtereenvolgende kerken en een groot aantal, deels be

schilderde grafkelders blootgelegd66. 

De oudste bekende kapel bestond uit een eenbeukig schip van buitenwerks 

gemeten ongeveer 28 bij acht meter en een smaller, zeven-twaalfde gesloten 

koor. De fundering bestond uit brokken tuf, kalksteen en veldkeien, het op

gaande werk en de altaarstiep uit tufsteen. Sporadisch kwamen in de fundering 

ook fragmenten van Romeinse tegula en middeleeuwse bakstenen voor. Aanwij

zingen voor de aanwezigheid van een westtribune ontbreken. Wellicht bestond 

de kerk al in 1249, het jaar waarin schriftelijke bronnen het klooster voor het 

eerst vermelden. 

3.4. Benedictinessenkloosters 

Net als de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen kregen de benedic

tinessen te maken met de religieuze opwekking onder vrouwen, wat leidde tot 

de stichting van een groot aantal vrouwenkloosters. De architectuur van deze 

nieuwe benedictinessenkloosters vertegenwoordigde niet langer het aanzien 

van vorstelijke of hoogadellijke stichters, maar vertoont een eenvoudige opzet. 

Van de dertiende-eeuwse nonnenkerk in Thesinge resteert het koor. Eveneens 

uit de dertiende eeuw stamt de kerk van het vroegere benedictinessenklooster 

in Ter Boer, niet veraf van Thesinge. 

Thesinge 

In Nederland is ook een eenbeukige kruiskerk bekend die in de dertiende 

eeuw gebouwd werd bij een nonnenklooster. De huidige dorpskerk in Thesinge 
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is daarvan een restant. Schriftelijke bronnen noemen het dubbelklooster in 

Thesinge als een stichting van Hathebrand. Deze mededeling stelt ons in staat 

de stichtingsdatum van Thesinge vrij nauwkeurig te bepalen. Hathebrand 

stichtte in 1183 het benedictijnenklooster Feldwerd, Feldswirth of Oldeklooster 

bij Krewerd, waarvan hij de eerste abt werd. Vanuit deze benedictijner abdij 

kwam het dubbelklooster Meerhusen (Oost-Friesland) tot stand, waaruit door 

afsplitsing de abdij Ihlow bij Aurich ontstond. Na de aanvaarding van de regel 

van Cïteaux werd dit laatste mannenklooster in de orde opgenomen als dochter 

van Aduard. Thesinge moet volgens de annalen nog vóór Meerhusen zijn ge

sticht, geruime tijd na 1183, maar nog voor de dood van Hathebrand in 

119867. Thesinge fungeerde in de praktijk als nonnenklooster. 

In 1629 bestemden de Staten de kloostergebouwen tot bouwmateriaal voor 

een artilleriehuis te Groningen. Als laatste onderdeel van het complex werd in 

de negentiende eeuw de abtswoning afgebroken. In 1786 viel ook een groot 

deel van de kerk ten prooi aan sloop. Alleen het eenbeukige koor, nu bedehuis 

van de hervormde gemeente, bleef behouden, zij het beroofd van zijn gewelven 

en het bovenste gedeelte van de muren. Een nieuw opgetrokken, ondiepe west

travee sluit sindsdien de westzijde van het koor af68. In 1973-1974 vond er bin

nen en buiten het kerkkoor een archeologisch onderzoek plaats door de Rijks

dienst Oudheidkundig Bodemonderzoek onder leiding van H.Halbertsma69. 

Dit leverde de volledige plattegrond op van het oorspronkelijke kerkgebouw 

(afbeelding 117). De fundamenten van het klooster bevinden zich grotendeels 

onder de huizen van het tegenwoordige dorp en bleven tijdens het onderzoek 

onaangeroerd. Aangezien de huidige kerk op zijn vroegst uit het midden van 

de dertiende eeuw dateert, moet er minstens één voorganger zijn geweest. Het 

ontbreken van sporen doet vermoeden dat de nonnen aanvankelijk hun getij

den baden en zongen in een houten onderkomen. Houten bedehuizen kwa

men onder vrouwenkloosters in Friesland en Groningen wel vaker voor. Ook 

de oudste kapellen van het in 1209 gestichte premonstratenzerinnenklooster te 

Jukwerd en van de in 1215 begonnen communiteit van cisterciënzer nonnen 

in Essen (bij Haren) waren van hout70. 

Op het terrein stond een steenoven uit de tijd van de kerkbouw. Op de 

productie van baksteen ter plaats wijzen ook het baksteengruis en de brokstuk

ken van misbaksels. Het ter plaatse produceren van baksteen spaarde transport

kosten uit. De rode bakstenen uit deze steenoven kenmerken zich door een ta

melijk fors formaat van 30/31 x 15 x 9 centimeter. Deze zijn vergelijkbaar met 

die van het nabijgelegen premonstratenzer klooster te Wittewierum. Als ge

bruikelijk in het noorden vertoont het muurwerk een Noors verband. 

De slappe grond vereiste een solide fundering. Zeer diepe poeren van bak

steen, die tot aan de vaste zandbodem reiken dragen een reeks van grondbogen, 

waarop het koor staat. Op een soortgelijke fundering rustte het verdwenen ge

deelte van de kerk. 
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Het eenbeukige, romano-gotische koor bestaat uit een diepe en een iets in

springende, halfronde koorsluiting. Het type van de zevenzijdige koorsluiting 

lijkt op de kerk van de cisterciënzer abdij Ihlow terug te gaan. Aan de buiten

zijde markeren lisenen de vensterassen van de apsis. De bovenzijde van deze li

senen ontbreekt door de verlaging van de kerkmuren. Een verwante koorslui

ting heeft bijvoorbeeld de reeds besproken kloosterkerk in Bergum (Fries

land)71. Deze telt echter niet zeven maar vijf vensterassen. Het hoogkoor sloot 

aan op een eenbeukig dwarspand, waarvan de aan weerszijde uitstekende tran

septarmen inwendig ongeveer 7,5 meter in het vierkant maten. De rechthoeki

ge kruising had de breedte van het koor. De oostelijke muurpijlers van de 

kruising bestonden uit een bundeling van een halfronde muurzuil voor het 

dragen van de triomfboog geflankeerd door schalken ter ondersteuning van 

de gewelfribben. Zonder basement verhieven de bundelpijlers zich van de 

kerkvloer, die niet uit fraaie tegels maar uit eenvoudige kloostermoppen be

stond. Drie grondbogen op poeren vormden de ondergrondse verbinding 

tussen de oostelijke kruisingspijlers. De funderingsmuur tussen de oostpijlers 

diende mogelijk als opstap naar het wat hoger gesitueerde koor. Het eenbeuki

ge schip had binnenwerks een lengte van ongeveer 18,5 meter. Met een breedte 

van 10,75 stak het schip aan weerszijden ruimschoots buiten het koor. Daar 

koor, kruising, transeptarmen elk hun eigen maatvoering kenden, oogde de 

kerk vermoedelijk als een samenstel van afzonderlijke delen. Van een neiging 

om in het gehele bouwwerk een eenheid door te voeren, zoals in de abdijkerk 

Aduard II, valt hier niets te bespeuren. 

Zowel het koor als de koorsluiting waren overwelfd. Een halfkoepel, voor

zien van zes radiale ribben in de vorm van rondstaven overspande de apsis. 

198 De ribben steunden op de gebundelde rondstaven tegen de wand. De buitenste 

rondstaven van deze bundels omlijsten de zeven halfrond in het muurwerk 

van de apsis uitgespaarde rondboognissen. Overeenkomstig de romano-goti

sche traditie bedraagt de lengte van de koortravee meer dan de halve breedte. 

Het koepelvormige kruisribgewelf boven deze travee leek net zoals de gewelven 

van bijvoorbeeld Aduard II op een in de lengterichting samengeperst vierkant. 

De gordelbogen en ribben steunden elk op een van de colonnetten van de sa

mengestelde wandpijlers. Er bestond een duidelijke samenhang tussen de wand-

geleding en de gewelven, zoals in de Groningse Martinikerk. Voor een inwen

dige wandgeleding leverden de fundamenten van de transeptarmen en het schip 

geen enkele aanwijzing. Over de indeling in traveeën valt daarom niets met 

zekerheid te zeggen. Het ontbreken van inwendige wandpijlers doet vermoe

den dat deze bouwdelen geen overwelving kenden. 

Het bewaard gebleven koor van de kerk van Thesinge behoort overduidelijk 

tot de omvangrijke familie van de Groningse romano-gotiek. De wandpijlers 

binnen hadden veel gemeen met die van Ihlow en van de dertiende-eeuwse 

Martinikerk in Groningen. Zij stonden vermoedelijk wat verder af van die in 

Aduard II, waarvan de colonnetten een overeenkomstige zo niet gelijke door

snede hadden. Een anderromano-gotisch kenmerk betreft de tweedelige op

bouw van de wanden tussen de samengestelde wandpijlers. Aan de buitenzijde 

van het koor onttrokken aanbouwen de onderste zone deels aan het zicht. De 

apsis bezat boven de hoge zone met smalle lisenen vermoedelijk een reeks on

diepe rondboognissen. Daarmee vergelijkbaar zijn de spaarnissen op de tran

septgevel van de nabijgelegen parochiekerk in Garmerwolde. Door de verlaging 

van de muren zijn de nissen in Thesinge echter aan de bovenzijde afgesneden. 

De opbouw in twee lagen kenmerkt ook het interieur. Ondiepe spitsboog-



nissen vullen de onderzijde van de koortravee. Daarboven bevindt zich de 

vensterzone met de muraalbogen van de gewelven. Van de venstergroepen -

twee vensters tussen twee blindvensters - bleef alleen het onderste gedeelte be

waard. Venstergroepen van dit type komen voor tot in de verste uithoeken 

van het romano-gotische architectuurlandschap. In de afwerking sprongen de 

metselaars kwistig om met de in de romano-gotiek en de vroege baksteengotiek 

veel gebezigde kraallijst. Alle vensters en nissen zijn er mee afgezet, zowel aan 

de buiten- als aan de binnenkant. Siermetselwerk, dat binnen de romano-go

tiek steeds belangrijker werd, vond toepassing in de reeks afgesneden nissen 

boven in de apsis. De twee romaanse kapitelen in de koortravee zijn voor het 

bakken in de klei geboetseerd. In de verte herinneren de hierop aangebrachte 

bladmotieven aan de acanthusbladeren van een Corintisch kapiteel. 

De kerk van Thesinge verrees op korte afstand van de bouwloods van de 

cisterciënzer abdij Aduard. In de opzet vertoont de kerk geen opvallende over

eenkomst met Aduard II, waarvan de bouw in 1240 een aanvang nam. Het sa

mengestelde karakter van de plattegrond doet romaans en meer behoudend 

aan. Elk bouwdeel van de kerk, het schip, het dwarspand en het koor, onder

scheidde zich door een eigen maatvoering. Gotische en laat-romano-gotische 

kerken kenmerken zich daarentegen door een consequent toegepaste maatvoe

ring. Wel komt de maatvoering van de koortravee overeen met die in het mid

denschip van Aduard II. Als romaans kunnen ook de zeven halfronde, in de 

muur uitgespaarde rondboognissen aan de binnenzijde van de apsis bestempeld 

worden. De cisterciënzer abdijkerk bezat dergelijke nissen rondom. Vanuit het 

Rijnland deed dit motief ook zijn intrede in onze streken, bijvoorbeeld in de 

Munsterkerk te Roermond, waarvan zijlobben van het klaverbladvormige koor 

elk vijf van dergelijke nissen bezitten. De koorsluiting van de cisterciënzer ab- ^99 

dijkerk van Heisterbach, waaraan de bouwloods van Aduard II tal van vormen 

overnam, heeft rond de kooromgang negen in de muur uitgespaarde nissen. 

In de romano-gotische kerken in Oost-Friesland komen in de apsiden eveneens 

vergelijkbaar nissen voor. Een voorbeeld biedt de apsis van de kerk te Pilsum, 

die drie van dergelijke nissen telt. Omstreeks 1230 startte de bouw van deze 

parochiekerk met het schip72. De kerk van Thesinge behoort onmiskenbaar tot 

de meer behoudende stroming binnen de romano-gotiek. Ozinga dateerde de 

kerk na het midden van de dertiende eeuw, wat zeer plausibel is. De architec

tuur herinnert niet direct aan die van het naburige Aduard II, waar traditio

nele vormen en Noord-Franse gotiek tot een nieuwe eenheid werden gesmeed. 

Er moet daarom gedacht worden aan een bouwmeester uit de kringen van de 

premonstratenzers of de benedictijnen. Van de bouwactiviteiten die de laatstge

noemden in Groningen en Friesland ontplooiden, resteert nauwelijks iets. 

Voor het midden van de dertiende eeuw zullen zij de baksteenproductie wel 

onder de knie hebben gekregen73. 

Ten Boer 

De vroegste vermelding van het benedictijner klooster in Ten Boer gaat niet 

verder terug dan 1301. In dat jaar stond het onder leiding van een abt. Het 

dubbelklooster zal in de praktijk als nonnenconvent hebben gefunctioneerd. 

Voor de geestelijke zorg van de nonnen en de aan het klooster verbonden 

parochie zal de mannelijke gemeenschap net voldoende mankracht hebben ge

leverd74. In 1485 ging de abdij van Ten Boer wegens nijpende armoede op in 

die van het nabij gelegen Thesinge. De nonnen kregen toestemming hun bouw

vallen af te breken. Dit met uitzondering van de kerk, die ook als parochie-
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kerk fungeerde. De westgevel onderging in de zestiende eeuw een ingrijpende 

verbouwing. In deze periode maakten de bakstenen gewelven plaats voor een 

zoldering. Bij de restauratie in 1979-1981 handhaafde P.L. Vrieze de later 

ingebroken spitsboogvensters (afbeelding 117-120). 

Het muurwerk bestaat uit forse bakstenen met een dikte van 8,5 à 9 centi

meter. Het metselwerk kenmerkt zich deels door een Noors verband met om 

de twee strekken een kop, deels dor een onregelmatig verband met om en om 

meerdere koppen en strekken75. Binnenwerks gemeten heeft de rechthoekige 

zaal van vier traveeën een lengte van 31,90 meter en een breedte van 8,90 me

ter76. Daarbij reiken de muren tot een hoogte van 10,80 meter. Met hun lengte 

van krap acht meter zijn de vakken van het verdwenen gewelf ruimschoots 

langer dan de halve breedte. De maatvoering kwam derhalve meer overeen met 

die in het middenschap van Aduard II uit 1240-1263 dan met de gotische tra

veeën in Noord-Frankrijk. De koepelvormige kruisribgewelven en de daarmee 

samenhangende wandgeleding zijn in de zeventiende eeuw verwijderd. 

Van de beide zijgevels vertoont de zuidelijke de regelmatigste ordening. Li

senen die tot aan de lijst boven in de gevel reiken geven de vier traveeën aan. 

Iets lager dan op halve hoogte verdeelt een lijst, die om de lisenen loopt, de 

gevel in twee zones. Langs deze gevel stond de kruisgang. Elke travee bevat in 

de lichtbeuk twee paarsgewijs geplaatste vensters met aan weerszijden een even 

grote spitsboognis. De koortravee van Thesinge kenmerkte zich door overeen

komstige venstergroepen. Van de drie cirkels tussen de toppen van de vensters 

was alleen de middelste geopend. Baksteenvlechtingen dienen als opvulling van 

de cirkels aan weerszijden. Een kraallijst omgeeft zowel de spitsboognissen als 

de cirkels. Siermetselwerk in kepervlechting vullen de achterwanden van de 

spitsboognissen. De venstergroep bevond zich zoals gebruikelijk in het vlak 

dat werd omgeven door de muraalboog van het gewelf. 

Halverwege tegen de noordgevel staat een traptoren. Tegen de gevel ten 

oosten van de traptoren stonden gebouwen. Ten westen er van stond de gevel 

vrij. De horizontale lijst in dit gedeelte van de gevel bevindt zich wat lager en 

119. De noordgevel van de 

vroegere kloosterkerk in Ten 

Boer. 
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in samenhang daarmee lopen de vensters hier verder naar onderen door. In de 

onderste zone bevat de meest westelijke travee drie spitsboognissen. In de met 

een kraalprofiel omgeven en met impostringen versierde middennis bevindt 

zich een ingang met segmentboog. Een door een kraal omsloten driepas vult 

het boogveld boven deze deur. De flankerende nissen bevatten betrekkelijk 

kleine rondboogvensters. Onder in de aangrenzende travee bevinden zich twee 

gekoppelde, spitse spaarnissen, gescheiden door een colonnet. 

Van de vijf even hoge spitsboognissen in de oostgevel bevatten alleen de 

middelste drie een venster. In vergelijking met de zijgevels lopen de vensters 

hier veel verder naar onderen door. Om die reden bleef de horizontale lijst 

die de overige gevels in twee horizontale stroken verdeelde aan deze zijde ach

terwege. De brede lisenen op de hoek, reiken tot ongeveer de halve hoogte. 

Het driehoekige veld van de geveltop heeft een versiering bestaande uit zes in 

klimmende spaarnissen. Boven de twee middelste nissen trekt een driehoekig 

veld met ruitvlechtingen de aandacht. 

Aan de binnenzijde onderscheidde de oostelijke travee zich van de overige 

door een rijkere behandeling, die ongetwijfeld verband hield met de aanwezig

heid van het hoogaltaar. De wanden vertonen op de begane grond nissen en 

daarboven, vlak onder de vensters, een schijntriforium, bestaande uit reeksen 

gekoppelde rondboognisjes. De zuiltjes tussen de nisjes bestaan uit een Attisch 

basement, een zuilschacht die in enkele gevallen wordt onderbroken door een 

scherpe ring en een kapiteel met voluten, die enigszins herinneren aan de 

Ionische orde. In de oostgevel bevinden de onderzijde van de drie vensters en 

het triforium zich op dezelfde hoogte. Doordat de kraallijst van het middelste 

venster ook het rondvenster daarboven omvat, wordt de indruk gewekt van 

een drievenstergroep met een hoger middenvenster, zoals de cisterciënzers die 

vaker toepasten. 

Niet alleen bood de traptoren toegang tot de ruimte boven de gewelven. 

Het bezat ook een deuropening in de kerk op ongeveer de halve hoogte. Van 

der Heiden vermoedt dat deze doorgang, die later is dichtgemetseld, uitkwam 

op een soort van doksaal77. Peeters houdt het daarentegen voor een vaststaand 

feit dat de twee traveeën ten westen van de traptoren een tribune met nonnen-
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koor bevatten78. Ook Ozinga ging uit van een westtribune79. Deze laatste mo

gelijkheid ligt gezien de dubbelfunctie als parochie- en kloosterkerk inderdaad 

voor de hand. Aan de kruisgang langs de zuidgevel van de kerk herinneren 

slechts de balkgaten, de muraalbogen van de gewelven en de aanzetten van de 

gordelbogen in de muur van de kerk. Deze overwelfde kruisgang beschikte 

niet over een verdieping, zodat de nonnen voor het bereiken van de eventuele 

tribune op de traptoren waren aangewezen. De eventuele bezoekers in de ruim

te onder de tribune moesten het praktisch zonder vensters stellen. Duistere onder

kerken als deze kwamen wel vaker voor. De ruimte onder de houten westtri

bune van de in 1157 gewijde kerk van de augustinessen van Marienburg (Zeil) 

bezat evenmin vensters80. 

De cisterciënzer nonnenkerk in Loosduinen was niet zozeer geënt op de 

abdijkerk van Ter Duinen als wel op het klooster. De nonnenkerk vertoonde 

met name verwantschap met de ziekenzaal en de eetzaal van Ter Duinen. Ook de 

kerk van Ten Boer zou met haar rechte sluiting ontleend kunnen zijn aan re

presentatieve kloosterarchitectuur. Binnen het eigen complex viel het bedehuis 

door de rechte sluiting vermoedelijk nauwelijks op. Typologisch en stilistisch 

is de benedictinessenkerk van Ten Boer nauw verwant aan de cisterciënzerinnen-

kerk in Borstel, nabij Osnabrück, waarvan de bouw in of kort na 1251 begon81. 

DE VROUWENKERKEN VANAF DE TWAALFDE EEUW 

De verbreiding van de eenbeukige nonnenkerk al dan niet voorzien van een 

westtribune in het noorden van de Nederlanden is de culminatie van een ont

wikkeling die zich elders in Europa al aftekende vanaf het begin van de twaalf

de eeuw. Uit deze periode zijn uit onze streken geen voorbeelden overgele

verd. Om deze ontwikkeling globaal in kaart te brengen, moet het blikveld 

worden verwijd. Reeds in de twaalfde eeuw onderscheidde het merendeel van 

de vrouwenkloosters dat in Frankrijk en Duitsland verrees zich van de man

nenkloosters uit dezelfde tijd door een veel eenvoudiger opzet. Bij de kerken 

van de monialen bleven zijbeuken en dwarspanden geregeld achterwege. De 

kerken van de benedictinessen, augustinessen en premonstratenzerinnen heb

ben doorgaans minder torens dan de bedehuizen van hun mannelijke tegen

hangers. Van de typen die herhaaldelijk voorkomen en navolging genoten mag 

worden aangenomen dat deze als bijzonder geschikt of gepast voor vrouwelijke 

religieuzen golden. Voorbeelden daarvan vormen de transeptloze basilica met 

oostapsiden en de eenbeukige kruiskerk. Beide typen komen voor onder vrou

wenkloosters van alle denkbare regels en leefwijzen. Een vluchtige beschouwing 

leert dat de hervormde kloosterorden lang niet altijd voorop gingen in de 



steeds verder gaande vereenvoudiging van de vrouwenkerk. De steeds verdere 

reductie van de kerkaanleg bij monialen werd door het gehele kloosterwezen 

gedragen. 

4.1. De transeptloze basilica met oostapsiden 

Een van de typen die in de twaalfde eeuw enige tijd onder de vrouwenkloos

ters prevaleerde was de transeptloze basilica met oostapsiden. Dit type komt al 

sinds de Karolingische periode voor. Een zeer oud voorbeeld is de kerk van 

het benedictijner vrouwenstift Marienkloster in Herdecke (Westfalen), die vol

gens een oude overlevering nog door Karel de Grote zou zijn gesticht en ge

bouwd82. Deze negende-eeuwse kerk wijkt af van de meeste jongere voorbeelden 

door de aanwezigheid van een pseudo-transept aan de oostzijde. In de twaalf-

de-eeuwse voorbeelden van dit type ontbrak het pseudo-transept meestal. Wel 

beschikken deze kerken over een westpartij die meestal bestaat uit twee vierkan

te hoektorens aan weerszijden van een middenpartij van twee bouwlagen. De 

onderste bouwlaag bevatte een voorhal, de verdieping zag uit op het schip en 

bood plaats aan het koorgestoelte van de monialen. Bij grote gemeenschappen 

werd de tribune soms doorgetrokken tot ver in het schip83. Alle voorbeelden 

van dit kerktype zijn opgetrokken in de romaanse bouwtrant van de streek en 

kenmerkten zich door een duurzame, maar uiterst eenvoudige uitvoering84. 

Uit de jaren twintig van de twaalfde eeuw stamt de kerk van het premon-

stratenzer dubbelklooster in Wenau (Rijnland)85. De vroegere aanwezigheid 

van een tweetorenfront staat niet vast. Oorspronkelijk kende de uiterst sober 

vormgegeven kerk met zijn drie apsiden aan de oostzijde geen overwelving. In 

1143/1144 betrok een gemeenschap van premonstratenzerinnen het bestaande 203 

klooster van het stift van augustijner koorheren in Dünnwald. Kort na hun 

vestiging bouwden de kanunnikessen de huidige kerk, die van oudsher tevens 

als parochiekerk diende86. Het tweetorenfront van de oorspronkelijk vlakgedekte 

basilica met drie apsiden aan de oostzijde viel later ten prooi aan sloop. De 

reeds in de zestiende eeuw afgebroken kerk van de premonstratenzerinnen in 

Averdorp bij Wesel stamde uit het midden van de twaalfde eeuw87. Van de kerk 

bestaan oude afbeeldingen. Deze laten er geen twijfel over dat het een basilicale 

kerk betrof met aan de oostzijde een door apsidiolen geflankeerde apsis en aan 

de westzijde twee vierkante torens. Van de kerk van de premonstratenzerinnen 

in Germerode (Westfalen) uit het einde van de twaalfde eeuw zijn de zijbeuken 

gedeeltelijk gesloopt. In de lengte telt de kerk vijf vierkante dubbeltraveeën, 

waarvan de twee westelijke een tribune bevatten. Aan de westzijde loopt de tri

bune door tot tussen de westtorens88. 

De oudste kerk van de cisterciënzerinnen in Duitsland, Wechterswinkel 

(Unterfranken, Beieren), vermoedelijk vanuit Ebrach gesticht omstreeks 1135, 

een driebeukige basilica, moet eveneens drie oostapsiden hebben gehad89. Van 

de in 1179 gewijde kerk resteren vier traveeën. Gesloopt zijn de twee oostelijke 

traveeën van de basilicale kerk en de drie eventueel daar op aansluitende apsi

den. De vier westelijke traveeën werden oorspronkelijk ingenomen door een 

tribune met het nonnenkoor. Mogelijk beschikte deze kerk evenals die van het 

vanuit Wechterswinkel gestichte cisterciënzer nonnenklooster in Ichtershausen 

(Thüringen) over twee westtorens. De sterk verminkt overgeleverde kerk in 

Ichtershausen kwam tot stand in de jaren 1147-115490. Van deze kerk staat vast 

dat elk van de drie beuken aan de oostzijde eindigde in een apsis. Tussen de 

twee vierkante torens van het westfront zal zich een westtribune hebben be-



vonden. Holtmeyer vermoedde bovendien tribunes in het oostelijke gedeelte 

van de kerk aan weerszijden van de middenbeuk. Hij leidde de vroegere aan

wezigheid daarvan af uit de onderbreking van het ritme van de pijlers in het 

middenschip. Een reeks van drie kleinere dragers onderbreekt inderdaad de af

wisseling van zware en lichte dragers in het schip op de plaats waar Holtmeyer 

de tribunes vermoedt. De drie ranke pijlers droegen volgens hem een tribune 

die was ondergebracht in een pseudo-transept, een toestand die zich heden 

nog voordoet in de kerk van het vrouwenstift Marienkloster in Herdecke91. 

Uit het begin van de dertiende eeuw stamt de in de barok tamelijk ingrijpend 

verbouwde Sankt Theodor van de cisterciënzerinnen in Bamberg92. De basilica 

telt tien traveeën en eindigt aan de oostzijde met drie apsiden. Boven de zij

beuken strekken zich galerijen uit. Tussen de twee westtorens bevond zich ver

moedelijk de westtribune. De basilicale kerk met oostapsiden van de cisterciën

zerinnen in Wiebrechtshausen (Niedersachsen) met zijn tweetorenfront nader

de omstreeks 1240 zijn voltooiing93. Drie apsiden aan de oostzijde bezat ook 

de basilicale kerk van de cisterciënzerinnen in Gotteszeil (Niederbayern). Deze 

laat-dertiende-eeuwse kerk kende oorspronkelijk geen torens94. 

Ook buiten Duitsland kwam de tri-apsidale basilica zonder dwarspand 

voor. Tot dit type kan eveneens de met apsiden gesloten basilica van de cister

ciënzerinnen in Carrizo (Spanje) gerekend worden, die uit het laatste kwart 

van de twaalfde eeuw dateert. Evenmin als die in Gotteszell beschikte deze kerk 

over westtorens95. De toepassing van de basilica met drie oostapsiden beperkte 

zich niet tot de vrouwenkloosters die in een hervormde orde waren opgenomen. 

Over drie apsiden aan de oostzijde beschikt ook de in 1142-1151 gebouwde 

kerk van het in 1088 gestichte benedictinessenklooster te Lippoldsberg in 

204 Nordhessen96. In afwijking van de vorige kerken bezat dit bedehuis een een-

beukig dwarspand tussen koor en schip. Bij het augustinessenklooster in Merten 

an der Sieg verrees omstreeks 1160-1180 een basilicale kerk zonder dwarspand 

met apsidale sluitingen aan de oostzijde en een tweetorenfront aan de west

zijde97. 

Het vrouwenklooster is aan de basilica met oostapsiden nooit als zodanig 

herkenbaar geweest. Het type diende ook als bedehuis voor tal van andere ge

meenschappen, zoals parochies. Daarnaast bestonden er ook andere kerktypen 

die, afgaande op de verspreiding, voor vrouwenkloosters uitermate geschikt 

werden geacht. Daarbij is een voorkeur voor steeds grotere eenvoud te bespeuren. 

4.2. Eenbeukige kruiskerken 

Onder cisterciënzerinnen in de romaanse landen kwam de eenbeukige kruis

kerk in de twaalfde eeuw relatief vaak voor. In enkele gevallen waren deze ker

ken een vereenvoudigde uitvoering van het Bernardijnse kerktype. De eenbeu

kige kruiskerk van het cisterciënzerinnenklooster Les Blanches (Manches) uit 

het laatste kwart van de twaalfde eeuw had een rechtgesloten koor, overeen

komstig veel cisterciënzer kerken98. De twee rechtgesloten kapellen langs de 

oostzijde van de transeptarmen, die de rechtgesloten altaarruimte flankeerden, 

grepen terug op het zogenoemde 'Bernardijnse' grondplan van kerken als van 

Fontenay. Eveneens uit de twaalfde eeuw dateert de kruiskerk van de cisterciën

zerinnen in Droiteval (Vogezen). Deze rechtgesloten kerk, die tegenwoordig als 

parochiekerk in gebruik is, kent anders dan het vorige voorbeeld geen kapellen 

in de dwarsarmen". De twaalfde-eeuwse eenbeukige kruiskerk van het cister

ciënzerinnenklooster Le Bouchet (Drôme, bij Montélimar) kenmerkt zich 



door een apsidaal gesloten hoogkoor en apsidiolen aan de oostzijde van de 

transeptarmen. Uit 1215-1229 stamt de kerk van de cisterciënzerinnenabdij 

Bonlieu (Drôme)100. Het hoogkoor heeft een veelhoekige sluiting. De transept

armen met hun halfronde sluitingen aan de oostzijde fungeerden kennelijk net 

als bij de vorige kerk als aparte kapellen. Een overeenkomstige plattegrond 

heeft de kerk van de cisterciënzerinnen in Vignogoul (Hérault), die halverwege 

de dertiende eeuw tot stand kwam101. Eveneens dertiende-eeuws is de deels be

waard gebleven kerk van de abdij Bonlieu in de Haute Savoie, waarvan het 

hoogkoor in een drieachtste sluiting eindigt102. Vanuit Frankrijk drongen een-

beukige kruiskerken ook verder naar het zuiden door. De eenbeukige kruis

kerk van het cisterciënzerinnenklooster in San Andres de Arroyo (gesticht 

1181) uit het begin van de dertiende eeuw bezit een dwarspand met vierkante 

oostkapellen en een zeven-tiende gesloten hoogkoor103. De rechtgesloten, een

beukige kruiskerk in Cadins (bij Gerona) verrees in de loop van de dertiende 

eeuw104. 

Eenbeukige kruiskerken, zoals die in de romaanse landen al in de twaalfde 

eeuw voorkwamen, deden ook onder de vrouwenkloosters in de Duitstalige 

landen opgeld. Aan het einde van de twaalfde eeuw kregen de augustinessen 

van Lobenfeld (Baden Württemberg), die omstreeks 1270 overgingen tot de re

gel van Cïteaux de beschikking over een eenbeukige kruiskerk105. De bouw 

van de kerk van het cisterciënzer nonnenklooster Fröndenberg (Arnsberg, West

falen) begon kort na de stichting in 1230106. Anders dan gebruikelijk verliep 

de bouw niet van oost naar west, maar van west naar oost, zodat het nonnen-

koor op de westtribune tegelijk met het romaanse, eenbeukige schip in 1262 

als eerste gereed kwam. Een tussentravee tussen schip en koor vertoont een 

mengstijl van romaans en gotiek. Het als laatste voltooide kruisvormige koor, £05 

dat aanmerkelijk lager is dan het schip, verdient het predikaat gotisch. De een

beukige kruiskerk van de cisterciënzerinnen in Güldenstern verrees in de jaren 

1250-1280, onderging een verbouwing in de jaren 1330-1350 en kreeg in de 

vijftiende eeuw de huidige westgevel107. De kerk van het premonstratenzer 

vrouwenklooster Altenberg bij Wetzlar (Hessen/Wiesbaden) kwam in 1260-1270 

tot stand108. De vijfachtste altaarruimte van deze kerk sluit direct aan op het 

dwarspand, waarvan de zuidelijke arm nooit tot stand kwam. Daarvoor in de 

plaats verrees er tegenover de noordelijke transeptarm een sacristie. In Neder

land beschikten de premonstratenzerinnen van Thesinge over een eenbeukige 

kruiskerk. 

4.3. Eenbeukige zaalkerken 

Zaalkerken met oostapsis 

Eenbeukige kerken zijn zeker geen uitvinding van de vrouwenbeweging. Door 

de eeuwen heen hebben dergelijke kerkzalen voor allerlei doeleinden toepas

sing gevonden. Al vóór de opkomst van de vrouwenbeweging dienden een

beukige zalen reeds enige malen als bedehuis voor een vrouwengemeenschap. 

In Metz kreeg een uit het laatste kwart van de vierde eeuw daterende zaal met 

oostapsis, de huidige Saint-Pierre-aux-Nonnais, vóór 781 een nieuwe bestem

ming als abdijkerk. Uit latere berichten blijkt dat bij de kerk een benedictines-

senklooster stond. Vermoedelijk maakte de oostapsis, die in een ruïneuze toe

stand verkeerde, in de jaren dat de nonnen zich er vestigden, plaats voor een 

rechte sluiting. Door het ophogen van de vloer ontstond aan de oostzijde een 

podium dat als koor fungeerde. Verder verdeelden twee dwarsmuren het schip 



onder in drie aparte compartimenten van ongelijke lengte. In de tiende eeuw 

is de eenbeukige zaal omgebouwd tot een driebeukige basilica. In de tiende 

eeuw zijn muren met scheibogen aangebracht die de zaal onderverdeelden in 

drie beuken109. De Sankt Irminen in Trier, een tiende-eeuwse kerk van een ge

meenschap van benedictinessen, bestond eveneens uit een eenbeukige zaal met 

een oostapsis. De laat-tiende-eeuwse kerk van de benedictinessen in Heeslingen 

(Niedersachsen) met dezelfde aanleg beschikte over een ronde westtoren110. Wat 

in de twaalfde eeuw verandert is de frequentie waarmee de eenbeukige, transept

loze kerk toepassing vond. Vanaf het midden van de twaalfde eeuw deed het 

type opgeld en reeds in de loop van de dertiende eeuw gold het als het stan

daardtype voor vrouwenkloosters. 

Tot in de twaalfde eeuw bleven apsiden als oostelijke afsluiting van zaalker

ken in de Duitse territoria regel. Het oudste bekende voorbeeld van een zaal

kerk met apsis dat verrees in het teken van de vrouwenbeweging bood de in 

1157 gewijde en inmiddels geheel verdwenen kerk van het augustinessenkloos-

ter Marienburg aan de Moezel bij Zell111. Tot de omvangrijke groep kerken 

van dit type behoort ook de verdwenen kerk van de cisterciënzerinnen in 

Billigheim bij Mosbach (bisdom Würzburg) uit omstreeks 1200. Vermoedelijk 

had ook de zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Beuren (Thüringen) uit de 

twaalfde eeuw oorspronkelijk een oostapsis112. De kerken met oostapsis van de 

benedictinessen van Zella in Eichsfeld en die van de cisterciënzerinnen in 

Caldern bij Marburg an der Lahn, die bovendien als parochiekerk fungeerde, 

stammen uit het begin van de dertiende eeuw. Iets jonger wellicht is de ver

gelijkbare kerk van de cisterciënzerinnen in Bürvenich nabij Zülpich113. In de 

eerste helft van de dertiende eeuw verrees in Noord-Duitsland de premon-

206 stratenzerinnenkerk van Lette bij Wiedenbrück (Westfalen), een zaalkerk met 

oostapsis. De langgerekte zaalkerk van de augustinessen in Merxhausen (bij 

Fritzlar) uit de jaren 1213-1256 onderging spoedig na de voltooiing een ver

ruiming in oostelijke richting. Hiervoor moest de oorspronkelijke sluiting 

wijken. Dit betrof vermoedelijk een apsis. 

Zaalkerken met rechte, halfronde en veelhoekige sluitingen 

Naast de oostapsis kwamen ook rechte, halfronde en veelhoekige koorsluitin

gen voor. Rechte sluitingen vereisen een minder complexe constructie dan 

veelhoekige en halfronde sluitingen. De kap eindigt aan weerszijden met een 

solide geveltop zodat aan de oostzijde een ingewikkelde kapconstructie achter

wege kon blijven. Deze eenvoudige vorm duikt in alle tijden overal op, zon

der dat valt na te gaan of hierbij een specifiek voorbeeld werd gevolgd. Aan de 

latere verspreiding van de rechte sluiting leverden de cisterciënzers onbetwist

baar een belangrijke bijdrage. De rechthoekige altaarruimte en de rechtgesloten 

oostkapellen in de transeptarmen vormen de belangrijkste kenmerken van het 

'Bernardijnse' kerktype, dat de cisterciënzers vanaf de jaren dertig van de 

twaalfde eeuw tot in de verste uithoeken van Europa toepasten. Het voorbeeld 

van de cisterciënzers zal zeker hebben bijgedragen tot de verbreiding van de 

rechtgesloten zaalkerk onder de Franse cisterciënzerinnen. Als vroege voorbeel

den gelden de bedehuizen van de cisterciënzer nonnen in Hauteseille (Meur-

the-et-Moselle; gewijd 1176)114, Rieunette (Aude, bij Carcasonne; eind twaalfde 

eeuw)115, Goujon (bij Auch; eind twaalfde, begin dertiende eeuw), Coiroux 

(Corrèze; begin dertiende eeuw)116, Fontaine Guérard (Eure; klooster gesticht 

in 1198, kerk gewijd in 1218)117, Blandecques (Pas-de-Calais; dertiende eeuw; 

verdwenen118); l'Olive (België; dertiende eeuw)119 en La Joie (Morbihan; tweede 



helft dertiende eeuw)120. Bij een aantal rechtgesloten zaalkerken onderscheidt 

de altaarruimte zich als een apart bouwdeel door zijn geringere breedte. Een 

voorbeeld hiervan biedt het in 1179 gestichte klooster in Corcelles (Doubs)121, 

waarvan de kerk gereed kwam in het begin van de dertiende eeuw. Voorts kan 

gedacht worden aan de twaalfde-eeuwse cisterciënzerinnenkerk in Vernaison 

(Drôme)122. De oudste bekende voorbeelden van rechtgesloten zaalkerken van 

vrouwenkloosters stammen in Duitsland uit de dertiende eeuw. Als voorbeeld 

dienen zich de kerken aan van de cisterciënzerinnen in Langendorf (of Greis-

lau, Thüringen) uit 1220-1230123, in Rühn (Mecklenburg-Schwerin, opgetrok

ken uit baksteen) uit het begin van de dertiende eeuw124 en in Roda (Thürin

gen), waarvan de bouw in 1250 begon125. Kort na het midden van de dertiende 

eeuw begon ook de bouw van de uit baksteen opgetrokken zaalkerk in Borstel 

bij Osnabrück (Niedersachsen), die stilistisch nauwe verwantschap vertoont 

met de romano-gotische kerken in Groningen126. In Nederland beschikten in 

de dertiende eeuw verschillende vrouwenkloosters over een eenbeukige kerken 

met een rechte sluiting: het cisterciënzerinnenklooster Bethelehem op Schou

wen, in eerste instantie ook de cisterciënzerinnen in Loosduinen, de cister

ciënzerinnen van Ter Hunnepe, de premonstratenzerinnen van Catharinadal in 

Breda en de benedictinessen van Ten Boer. 

Bij kerken met een oostapsis is de doorsnede van de halfronde uitbouw 

minder dan de breedte van het aansluitende koor, zodat de apsis zich voor

doet als een op zichzelf staande uitbouw. Bij een halfronde uitbouw komen de 

doorsnede van de cirkel en de breedte van de kerk overeen, zodat de sluiting 

zonder sprong aansluit op de zijgevels van de kerk. In de dertiende eeuw ver

rezen er enkele zaalkerken met een dergelijke sluiting. De verdwenen en langge
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kwam omstreeks 1230-1240 tot stand127. Verhoudingsgewijs veel korter was de 

laat-dertiende-eeuwse kerk van het cisterciënzerinnenklooster in Gigean (even 

ten noorden van Sète in Zuid-Frankrijk)128. In ons land zijn uit de dertiende 

eeuw een aantal overeenkomstige kerken aan te wijzen. De kerk van de cister

ciënzerinnen in Loosduinen kreeg in de tweede helft van de dertiende eeuw 

een nieuw koor met een halfronde sluiting. Een halfronde sluiting bezaten 

ook de dertiende-eeuwse kerk van de cisterciënzerinnen in Midwolda (Gronin

gen), Loosduinen en Zuilen (Utrecht). Er mag niet zonder meer van uit wor

den gegaan dat de halfronde sluitingen van de vrouwenkloosters in het noor

den van de Nederlanden ontleend zijn aan Franse voorbeelden. In Friesland en 

Groningen hebben verschillende romaanse dorpskerken die mogelijk nog in 

de twaalfde eeuw tot stand kwamen eveneens halfronde sluitingen129. Dit naast 

een minstens even groot aantal dorpskerken met een zich duidelijk aftekenende 

oostapsis. Blijkbaar behoorden zowel halfronde koorsluitingen als apsiden hier 

tot het standaardrepertoire. 

In onze streken is één eenbeukige kerk van een nonnenklooster bekend be

staande uit een schip en een smaller, halfrond gesloten koor: die van de Witte 

Vrouwen in Utrecht. Een ouder voorbeeld van dit type is bijvoorbeeld be

kend uit Spanje; de kerk van de cisterciënzerinnen in Ferreira wordt althans 

op het einde van de twaalfde eeuw gedateerd130. 

Veelhoekige sluitingen kwamen in de romaanse architectuur al voor, maar 

werden pas gemeengoed in de gotiek. In Duitsland dateren de oudste eenbeu

kige nonnenkerken met veelhoekige koorsluitingen uit het eerste kwart van de 

dertiende eeuw. In die jaren verrees de veelhoekig gesloten kerk van de pre

monstratenzerinnen in Niederehe (Eifel). Uit het tweede kwart van dezelfde 



eeuw stamt de vroeg-gotische, met kruisribgewelven overspannen cisterciënze-

rinnenkerk Sankt-Thomas-Becket-an-der-Kyll (Eifel)131. De drieachtste gesloten 

zaalkerk van het cisterciënzerinnenklooster in Heggbach kwam omstreeks het 

midden van de dertiende eeuw tot stand132. Uitzonderlijk is de vierzijdige slui

ting van de cisterciënzerinnenkerk in Himmelpforten (Nordrhein-Westfalen) 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw. In de as van de koorsluiting bevindt 

zich geen venster, maar een muurdam133. De vijfachtste gesloten cisterciënzer

innenkerk in Heiligengrabe (bisdom Havernberg) uit de dertiende eeuw is op

getrokken uit baksteen. Tot deze groep behoren de vijfzijdig gesloten kerk van 

de cisterciënzerinnen van Sint Servaas in Utrecht, waarvan de ouderdom niet 

vast staat, en de zevenzijdig gesloten kerk van het Maria Magdalenaklooster in 

Nijmegen uit de eerste helft van de dertiende eeuw. 

4.4. Nonnenkoren op westtribunes 

Zeker bij de monialen voor wie de clausuur gold, was een strenge afzondering 

geboden, ook in de kerk. In ieder geval gold dit voor de dagen dat ook bezoe

kers de kerk mochten betreden. Gevaar voor ongewenste vermenging heerste 

vrijwel permanent in de kerken van dubbelkloosters en in de parochiekerken 

waaraan nonnen waren verbonden. In de romaanse landen schermden hoge 

omheiningen de monialen af van de overige aanwezigen134. 

In de Duitse landen zaten de monialen vanouds hoog verheven boven de 

overige aanwezigen op een tribune. Meestal bevond deze tribune of galerij 

zich in het westelijke gedeelte van de kerk, recht tegenover het hoogaltaar. Der

gelijke westtribunes kwamen in alle mogelijke kerken voor, maar in bij vrou-
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Met hun koorgestoelte op de hoge tribune achter in de kerk bevonden de 

monialen zich op respectabele afstand van de bezoekers in het schip. In dub

belkloosters zaten de nonnen bovendien ver verwijderd van de monniken bij 

het hoogaltaar. De westtribune stelde de nonnen in staat vanuit het dormitorium 

onopvallend de kerk te bereiken zonder daarbij iemand tegen te komen. Door

gaans bevond de tribune zich namelijk op dezelfde hoogte als de verdieping 

van het aansluitende kloosterpand, dat de slaapvertrekken van de monialen be

vatte. De meestal betrekkelijk lage ruimte onder de westtribune bood op de 

daartoe bestemde feestdagen plaats aan bezoekers. In een enkel geval diende deze 

als bidplaats en verzamelde het publiek zich beneden vlak voor de westtribune 

in plaats van er onder. 

Westtribunes in vrouwenkloosters hadden geen vastomlijnde vorm. Het 

ging er om de vrouwen een plaats te geven op een verdieping in het westelijke 

uiteinde van de kerk. Die verdieping bevond zich vaak in een apart bouwdeel 

dat aansloot op de westzijde van het schip, bijvoorbeeld een toren135, een mo

numentale westbouw, zoals in het geval van de Munsterkerk in Roermond, of 

een aparte voorkerk136. Soms fungeerde een westkoor boven een crypte als da

meskoor137. Vaak zette de tribune zichten oosten van de toren of westbouw 

voort en drong deze het schip binnen. Vanwege de grote omvang van de com

muniteit nam de westtribune vaak een groot deel van het schip in beslag. Met 

het telkens eenvoudiger worden van de kerkaanleg werden westpartijen of west

torens in de loop van de dertiende eeuw steeds vaker geheel weggelaten. De tri

bune bleef daarbij echter gehandhaafd. Het ontsprong nu niet meer uit een 

apart bouwdeel, maar vormde voortaan een integraal onderdeel van het schip. 

Een bijzonder type ontstond uit de combinatie van de eenbeukige kerk en 



de westtribune. In de eenbeukige kerk verdeelt de tribune het westelijke deel 

van het bedehuis in een onder- en een bovenruimte. Beide ruimtes zagen uit 

op het hoofdaltaar aan de oostzijde. De onderverdeling in bouwlagen valt bij 

de eenbeukige kerken af te lezen aan de vensterindeling van de zijgevels. Meest

al kennen deze kapellen hoge bovenvensters en lagere lichten beneden. Niet ge

heel terecht worden eenbeukige kerken met een tribune wel aangeduid als dub

belkapellen. Daarvan is feitelijk geen sprake, omdat bij een dubbelkapel sprake 

is van twee kapellen boven elkaar met elk een eigen altaar. Nonnenkerken met 

een tribune kennen slechts een gedeeltelijke onderverdeling in twee bouwlagen. 

De eenbeukige kapel met westtribune ontstond in Duitsland onder invloed 

van de vrouwenbeweging. Het type bleef tot ver na de Middeleeuwen onder 

vrouwenkloosters in zwang. Een enkele uitzondering daargelaten kwam het ty

pe buiten de sfeer van de religieuze vrouwen niet voor138. Aan het einde van 

de dertiende eeuw verbreidde het type zich zelfs onder de vrouwenkloosters in 

de zuidelijke landen, maar veel zijn er daar nooit gebouwd139. 

Tribunes van hout 

De vorm en de uitvoering van de westtribunes in deze eenbeukige kerken lo

pen sterk uiteen. Van alle typen westtribunes die zich in eenbeukige kerken 

voordoen zijn evenwel voorlopers aanwijsbaar in meerbeukige kerken. 

De houten westtribune bood een goedkoop alternatief voor de stenen tri

bune met overwelfde onderkerk. Een vroeg voorbeeld van een houten westtri

bune biedt de kerk van het premonstratenzer dubbelklooster in Wenau, dat 

uit de jaren twintig van de twaalfde eeuw stamt. Deze kerk heeft aan de westzij

de twee torens. In de westelijke travee van het middenschip daartussen stak een 

houten westtribune. Een houten westtribune bezat eveneens de in 1157 gewij- 209 

de zaalkerk van de augustinessen van Marienburg aan de Moezel (Zeil)140. Hier

op wezen de consoles halverwege de zijwanden. In de niet door vensters ver

lichte ruimte onder de tribune konden leken plaats nemen die de kerk bezoch

ten op de daartoe bestemde dagen. Het nonnenkoor ontving licht door een 

reeks van kleine, dicht bijeen geplaatste rondboogvensters. De zijgevels van de 

kerk bestonden uit een reeks van verhoudingsgewijs zeer smalle vensterassen, 

vergelijkbaar met die van de Sint-Servaasabdij in Utrecht. De korte traveemaat 

hield mogelijk verband, zoals reeds aan de orde kwam, met een voornemen om 

de kerk van een driebeukige benedenkerk te voorzien. Kort na 1230 begon de 

bouw van het schip van het cisterciënzerinnenklooster Fröndenberg (Arnsberg, 

Westfalen)141. De kerkbouw voltrok zich van west naar oost en niet andersom, 

zoals in de Middeleeuwen veel gebruikelijker was. Zo kwam het gedeelte waarin 

zich van begin af aan het nonnenkoor bevond als eerste gereed. Boven een 

zware onderbouw verheft zich hier bij wijze van nonnenkoor een lichte hou

ten vloer. Van de rechtgesloten zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Roda 

(Thüringen), waarvan de bouw in 1250 begon, beslaat de houten westtribune 

ongeveer een derde deel van de totale oppervlakte142. Aan de zijde van het koor 

rust de tribune op een arcade met drie boogopeningen. Ook de tribune staat 

via boogopeningen in open verbinding met de rest van de kerk. Het tamelijk 

dichte bouwwerk ontvangt spaarzaam daglicht door paarsgewijs geplaatste spits

boogvenstertjes hoog in de gevel. Een houten westtribune heeft bijvoorbeeld 

ook de in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwde en gedeeltelijk 

bewaard gebleven kerk van het cisterciënzer nonnenklooster Heiligenthal in 

Beieren (Unterfranken)143. In het noorden van de Nederlanden bleef de hou

ten westtribune tot in de late Middeleeuwen gebruikelijk144. 



In de late Middeleeuwen waren houten westtribunes in het Noorden van 

de Nederlanden in nonnenkerken zeer gebruikelijk. Dit type gaat in ons land, 

zoals in het hier volgende zal blijken, ten minste terug tot in de dertiende 

eeuw, getuige het voorbeeld van de kerk van de cisterciënzerinnen in Assen. 

De westtribune bestond hier uit een houten vloer op een laag balken, waarvan 

de koppen in de zijmuren van de kerk staken. Eventuele westtribunes in de cis-

terciënzerinnenkerk van Loosduinen en de benedictinessenkerk van Ten Boer 

moeten van hout zijn geweest. De cisterciënzerinnenkerk in Midwolda en de 

kerk van de premonstratenzerinnen in Breda zouden eveneens zo'n houten 

westtribune gehad kunnen hebben. Door het ontbreken van pijlers of staan

ders om de tribune te steunen bij dit type is echter van de aanwezigheid van 

een dergelijke tribune bij oudheidkundig bodemonderzoek niets gebleken. 

Tribunes op een tweebeukige onderbouw 

In Diepenveen bevond zich onder de tribune een tweebeukige, overwelfde 

ruimte. De tweebeukigheid van de zaal onder de westtribune van Mariëndaal 

in Zuilen suggereert eveneens overwelving. Tweebeukige onderkerken kwamen 

in de Duitse landen al eerder voor. Bij de oudste bekendevoorbeelden hing de 

keuze voor tweebeukigheid samen met de toepassing van het gebonden stelsel. 

Van het middenschip neemt de westtribune één of meerdere vierkanten in be

slag. Binnen het systeem van vierkanten ligt het voor de hand de ruimte on

der de tribune te verdelen in vier kleinere vierkanten met dezelfde omvang als 

die in de zijbeuken. De tweebeukigheid van de ruimte onder de tribune is 

binnen dit stelsel daarmee min of meer vanzelfsprekend. Een vroeg voorbeeld 

van een dergelijke benedenzaal biedt de westpartij van de kerk van de augus-
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stamt. Onder de tribune bevatte de tegenwoordig niet meer als zodanig her

kenbare middentoren van de westpartij een vierkante zaal met een onderver

deling in vier gewelfvakken145. Een vierkante middentoren bezaten eveneens de 

westpartijen van de vrouwenstiftkerk Sankt Ursula in Keulen uit het tweede 

kwart van de twaalfde eeuw146 en de in 1141 gewijde en in 1856 afgebroken 

Sankt Mauritius147 van de benedictinessen in dezelfde stad. Ook bij deze kerk 

kende de ruimte onder de tribune in de middentoren een onderverdeling in 

twee beuken van elk twee traveeën. De tribune met de tweebeukige zaal be

neden zette zich voort in het westelijke gedeelte van het middenschip. De ver

dwenen kruiskerk van de premonstratenzerinnen in Meer dateerde vermoede

lijk uit het derde kwart van de twaalfde eeuw148. In de westelijke dubbeltravee 

met de twee westtorens strekte zich een tribune uit met een tweebeukige onde

rbouw. Op de vierkante travee van het middenschip stond in de zeventiende 

eeuw een houten middentoren, waarvan de ouderdom niet vast staat. De gelij

kenis met de voorgaande voorbeelden dringt zich op en doet een middel

eeuwse oorsprong vermoeden. 

Ook bij eenbeukige zaalkerken lag een onderverdeling van de onderkerk in 

twee beuken voor de hand. Twee beuken telt de ruimte onder de westtribune 

van de vroeg-dertiende-eeuwse zaalkerk in Niederehe (Eifel), die als bedehuis 

van een communiteit van premonstratenzerinnen diende149. In het begin van 

de dertiende eeuw bouwden de benedictinessen van Zella in Eichsfeld hun ap-

sidaal gesloten zaalkerk met een westtribune die ruim de helft van de kerk be

sloeg. De vier traveeën lange ruimte onder de tribune, die aan de oostzijde 

was afgesloten door een dichte wand, diende als crypte. Eventuele bezoekers zaten 

beneden tussen de westtribune en het hoogaltaar. Een tweebeukige benedenzaal 



heeft ook de vroeg-gotische cisterciënzerinnenkerk Sankt-Thomas-Becket-an-

der-Kyll (Eifel) uit het tweede kwart van de dertiende eeuw150. Deze eenbeukige, 

langgerekte kerk met een vijfzijdige koorsluiting is overwelfd met kruisribge-

welven. De vijf korte traveeën van het schip ontlenen hun maat aan de kleine 

gewelfvakken van de tweebeukige onderkerk. Het oostkoor heeft een eigen 

traveemaat. Tweebeukige benedenzalen bleven in het Duitse keizerrijk de gehele 

dertiende eeuw in zwang, getuige de drieachtste gesloten zaalkerk van de cister

ciënzerinnen in Heggbach uit het midden van de dertiende eeuw151 en de 

rechthoekige kerk van de cisterciënzerinnen in Neuendorf, waarvan de bene

denkerk vijf traveeën telt. In de tweebeukige benedenzalen van de latere non-

nenkerken in Duitsland en in die van Ter Hunnepe bij Deventer en Mariën-

daal in Zuilen herinnert niets meer aan het gebonden stelsel152. 

Tribunes boven driebeukige ruimtes 

Het staat niet vast of in onze streken reeds in de dertiende eeuw westtribunes 

bestonden boven een driebeukige zaal. Over een dergelijke tribune beschikte 

mogelijk de kerk van de cisterciënzer nonnenabdij Sint Servaas, waarvan de 

ouderdom niet vast staat. Een westtribune boven een driebeukige benedenzaal 

is in het begin van de dertiende eeuw in Utrecht denkbaar, omdat dit type in 

de Duitstalige landen juist opgang deed. In 1200 kwam in Billigheim bij Mos

bach (bisdom Würzburg) een cisterciënzerinnenkerk tot stand, waarvan de 

westtribune meer dan de helft van de kerk beslaat. De overwelfde, driebeukige 

onderkerk, waar de bezoekers zich verzamelden, telt vijf traveeën. Een betrekke

lijk ondiepe westtribune boven een driebeukige benedenzaal bezit de rechtge-

sloten zaalkerk van de cisterciënzerinnen in Langendorf (Thüringen) uit 1220-

1230. De tribune strekt zich slechts uit over twee van de in totaal zeven travee- 211 

ën waaruit de kerk bestaat153. De rechthoekige, in 1287 gewijde cisterciënzerin

nenkerk in Stadtilm (Thüringen) heeft onder de lange westtribune een met 

kruisribgewelven overspannen, driebeukige ruimte van vijf traveeën154. De 

driebeukige ruimte onder de westtribune van de cisterciënzer nonnenkerk 

Himmelpforte (Unterfranken, Beieren) uit het tweede kwart van de dertiende 

eeuw telt maar liefst zeven traveeën. 

De keuze voor een driebeukige benedenzaal voor de ruimte onder de tri

bune bood in het geval van spitsbooggewelven een belangrijk voordeel. De zalen 

onder de tribunes waren betrekkelijk laag. In een driebeukige zaal zijn de afstan

den die de gordel- en de muraalbogen overspannen bij gelijke breedte van de 

kerk tweederde van die in een tweebeukige onderkerk. Navenant verkleint ook 

de hoogte van de bogen. De aanzet van de bogen kan in een driebeukige ruim

te daardoor hoger aanvangen, wat in de doorgaans lage zalen een voordeel 

betekende. Daarbij komt dat een driebeukige zaal in de as geen steunpunten 

heeft, zoals een tweebeukige, waardoor het zicht op het hoofdaltaar hier vrij 

4.5. De verbinding tussen klooster en westtribune 

In vrouwenconventen kwamen dezelfde vertrekken voor als in mannenkloos

ters en wezenlijk verschilde ook de opzet niet. De plaatsing van het koor op 

de westtribune noodzaakte echter tot aanpassingen. Binnen de traditionele 

kloosteropzet werd er immers van uit gegaan dat de kloosterlingen hun koor

gestoelte in het oostelijke gedeelte van de kerk hadden. Nabij het koor bevonden 

zich de belangrijkste vertrekken van het klooster. Het oostpand bevatte beneden 



de sacristie en de kapittelzaal en op de verdieping het dormitorium van de ge-

profesten. Vanuit de slaapzaal konden de kloosterlingen via een trap recht

streeks afdalen naar hun koorgestoelte. Bij vrouwenkloosters met het koor op 

de westtribune had een directe verbinding tussen de slaapzaal in de oostvleugel 

en het hoogkoor geen zin, omdat de vrouwen geacht werden in het westelijke 

gedeelte van de kerk plaats te nemen. Een directe verbinding tussen het koor 

en de slaapzaal moest hier op een andere tot stand komen. 

Zonder ingrijpende wijzigingen in het geijkte schema kon het dormitorium 

in het oostpand en het koor op de westtribune samen worden gebracht door 

de kerk of het klooster eenvoudigweg een stuk in oostelijke respectievelijk wes

telijke richting op te schuiven. De westtribune en het dormitoriumbevonden 

zich dan naast elkaar op dezelfde hoogte. De oostvleugel hoefde bij deze in

greep niet van bestemming en indeling te veranderen. Door deze verschuiving 

was de kloosterhof aan de kant van de kerk gedeeltelijk open. In de resterende 

strook ten westen van de kerk konden eventueel gebouwen met uiteenlopende 

bestemmingen verrijzen, zodat het klooster alsnog een gesloten bouwblok 

vormde. In de twaalfde en de dertiende eeuw kozen enkele Duitse kloosters 

voor deze oplossing, maar dertiende-eeuwse voorbeelden uit de Nederlanden 

zijn niet bekend156. 

Een omwisseling van de oost- en de westvleugel kon de verbinding tussen 

de westtribune en het dormitorium van de nonnen eveneens binnen bereik 

brengen. Bij deze oplossing verhuisden de kapittelzaal en de kamer van de ab

dis beneden en de slaapvertrekken van de nonnen boven van oost- naar west

vleugel. Een verplaatsing in omgekeerde richting ondergingen de voorraad

kamers en de vertrekken van de lekenzusters. Tot deze simpele oplossing namen 

212 de cisterciënzer nonnen van Mariënkamp in Assen en vermoedelijk ook die 

van Ter Hunnepe hun toevlucht. 

Naast de bovenstaande aanpassingen deden in de loop van de Middeleeu

wen tal van andere hun intrede. Als verbinding tussen slaapzaal en westtribune 

kan ook een gang dienen op de verdieping van de kruisgang. Vermoedelijk be

schikte de kruisgang van de cisterciënzer vrouwenabdij Sint Servaas in Utrecht 

(zie hieronder) over een dergelijke verdieping. In de late Middeleeuwen sloot 

het klooster soms rechtstreeks aan op de westzijde van de kerk. Een eventuele 

westtribune, zoals bij de in 1465 gewijde kapel van het Agnietenklooster of 

Adamanshuis in Zutphen, grensde dan onmiddellijk aan de verdieping van het 

kloosterpand157. 

5. DE ORDEN EN VROUWENKLOOSTERS 

Het is verleidelijk om de voorliefde voor eenbeukige kapellen bij vrouwen te 

verklaren uit verheven motieven. Religieuze vrouwen dichtten we naast tal van 

andere vrome gedachten graag een afkeer van bouwweelde toe. De aard van de 

vrouwenbeweging geeft daar zeker aanleiding toe. De beweging kwam immers 

voort uit een evangelische stroming die aanspoorde tot een intensere beleving 

van het geloof en een leefwijze die daar uitdrukking aan gaf. Op deze zienswij

ze valt veel af te dingen. In de eerste plaats vond, terwijl de kerken bij de vrou

wen steeds eenvoudiger werden, bij de cisterciënzers een tegenovergestelde ont

wikkeling plaats. De cisterciënzers bouwden steeds grotere en complexere kerk

gebouwen. Het is daarom moeilijk voorstelbaar dat hun scrupules inzake de 

kerkbouw bij vrouwen toenamen en waar het henzelf betrof juist afnamen. Ten 



tweede kenmerkten niet alle kerken van vrouwenkloosters zich door eenvoud. 

Zelfs onder cisterciënzerinnen behoorden schitterende kerken niet tot de uit

zonderingen. De Munsterkerk in Roermond bijvoorbeeld druiste met zijn 

vorstelijke allure in tegen de regel en de geest van de cisterciënzers. Op flagran

te wijze schonden de nonnen hier het verbod van de cisterciënzers op het 

bouwen van stenen torens. De weelderige vormen trotseerden alle aanbevelin

gen van de orde om zich wat wereldse zaken betreft te beperken tot het strikt 

noodzakelijke. Niet alleen in Roermond zondigden de nonnen tegen het sta

tuut dat de bouw van stenen torens verbood. Ook de cisterciënzer nonnen in 

Loosduinen en die van Mariëndaal bij Utrecht en Leeuwenhorst bij Noordwij-

kerhout hadden hun klokken in een stenen toren hangen. 

Eerder hing de keuze voor eenvoudige zaalkerken bij monialen samen met 

de steeds verder geïnstitutionaliseerde ondergeschiktheid van de vrouw bin

nen het kloosterwezen. Tot in de twaalfde eeuw konden vrouwelijke communi

teiten hun altaren nog laten bedienen door mannelijke priesters zonder dat 

dat noemenswaardige gevolgen had voor hun positie. Evengoed konden vrou

wenkloosters als onafhankelijke instellingen een belangrijke rol spelen in de we

reld en zich dienovereenkomstig onderscheiden door monumentale archi

tectuur. In de loop van de twaalfde eeuw echter werden vrouwen steeds meer 

het voorwerp van geestelijke zorg. De mannenkloosters werden dienovereen

komstig geacht zich over de vrouwengemeenschappen te ontfermen. De mo

nialen raakten steeds afhankelijker van de mannenkloosters. Meer en meer ver

hield het bedehuis van een vrouwenconvent zich tot de abdijkerk van het man

nenklooster als een kapel tot een parochiekerk. Het accent in de vrouwenkloos

ters kwam minder te liggen op het heil dat de gemeenschap de wereld bracht 

en steeds nadrukkelijker op de geestelijke verzorging die de vrouwen zelf ont- 213 

vingen. Vrouwenkloosters deden zich steeds minder voor als een burcht van 

God van waaruit het heil zich over de wereld verspreidde. De kerken van de 

monialen domineerden niet langer hun omgeving en straalden geen glorie 

meer uit. Ze vielen niet op en onderscheidden zich nauwelijks van de overige 

kloosterbebouwing. Een verlies aan exclusiviteit van de vrouwelijke communi

teiten versterkte deze ontwikkeling vermoedelijk in niet geringe mate. Vanaf 

het einde van de twaalfde eeuw nam het aantal vrouwelijke gemeenschappen zo 

snel toe, dat de schenkingen en giften van de aanzienlijken verdeeld en ver

snipperd raakten. Vrouwenkloosters stonden er op den duur overal. In de 

vorm van de kerk telde vooral de eenbeukigheid. Bij de steeds verdere vereen

voudiging van de kerkaanleg en de verbreiding van de zaalkerk onder monia

len speelden ongetwijfeld ook triviale motieven mee. De mannen schrokken er 

wellicht voor terug om voor de bouw van vrouwenkloosters die zij onder hun 

hoede hadden genomen al te grote financiële risico's aan te gaan. Als een vorst 

een ruime geldstroom op gang bracht om een monumentaal bouwwerk op te 

trekken stuitte dit bij vader-abten zelden op bezwaar. Met beperktere middelen 

bood een eenvoudige behuizing vanuit het oogpunt van beheer een veel aan

trekkelijker alternatief. De steeds verdergaande vereenvoudiging van de kerken 

van de monialen doet zich in dit licht voor als een defensieve reactie van de 

abten van mannenkloosters op de steeds grotere toestroom van vrouwelijke 

novieten. In dit perspectief doet de opkomst van de zaalkerk als standaardtype 

voor monialen zich voor als een defensieve reactie van het integrale klooster

wezen op de bijna overrompelende aanwas van vrouwenconventen. 

De abten van cisterciënzer en premonstratenzer mannenkloosters, die 

doorgaans de bouw van vrouwenkloosters onder hun hoede namen, leverden 



aan de verbreiding van eenvoudige zaalkerken voor vrouwenkloosters net als 

de abten van de kloosters die niet bij een van de hervormingsorden waren 

aangesloten hun bijdrage. Voor de opzet van het vrouwenkloosters zullen ab

ten binnen en buiten de orden te rade zijn gegaan. Het zoeken naar geschikte 

vormen voor vrouwenkloosters zal vanaf de twaalfde eeuw door de opkomst 

van de vrouwelijke religiositeit een herhaaldelijk terugkerend probleem heb

ben gevormd. Voor de bouwkundige kwesties konden de abten terecht bij het 

netwerk van bouwkundigen van hun eigen orde. Op de reeds besproken ker

ken te Loosduinen en op Schouwen bleek de vader-abt van deze kloosters, de 

abt van Ter Doest zwaar zijn stempel te hebben gedrukt. De beide kerken zijn 

in het vorige hoofdstuk dan ook behandeld als het werk van een cisterciënzer 

bouwloods uit Vlaanderen. De bouwmeester kwam hoogstwaarschijnlijk uit Ter 

Doest of Ter Duinen. Het valt niet meer na te gaan of het premonstratenzerin-

nenklooster in Breda, dat aanvankelijk onder toezicht stond van de Sint-Mi-

chielsabdij in Antwerpen, eveneens Vlaamse kenmerken toonde. Veel duide

lijker dan in het slechts fragmentarisch overgeleverde dochterklooster Mariën-

kamp in Assen is de romano-gotische invloed die uitging van de cisterciënzer 

abdij Aduard vast te stellen in de nabijgelegen benedictinessenkloosters in 

Thesinge en Ten Boer. Vreemd is dat niet, want de invloed van de bouwloods 

in Aduard domineerde de Groningse romano-gotiek vanaf het midden van de 

dertiende eeuw in toenemende mate. Het cisterciënzer nonnenkloosters in 

Midwolda (Oost-Groningen) kreeg in het midden van de dertiende eeuw een 

kerk van tufsteen, terwijl de cisterciënzers de baksteen elders in Groningen al 

een halve eeuw toepasten. Hieruit blijkt dat de kerkbouw plaatsvond onder 

leiding van de abt van het benedictijner dubbelklooster Menterwold, waaruit 

214 de nonnen zich los hadden gemaakt. Deze monniken sloten zich als mannen

klooster net als de nonnen in 1259 aan bij Cïteaux. Menterwold of Termunten 

kreeg Aduard aangewezen als moederklooster. Uit de toepassing van tufsteen in 

Midwolda blijkt dat de benedictijnen in Groningen veel later overgingen tot 

de toepassing van de baksteen dan de cisterciënzers. De Munsterabdij in Roer

mond stond onder toezicht van de cisterciënzer abdij Altencamp. De archi

tectuur van de Munsterkerk vertoont echter nauwelijks enige gelijkenis met die 

van het moederklooster. De conclusie was daarom gerechtvaardigd dat de ar

chitectuur van deze kerk geheel in het teken stond van haar bestemming als 

dynastieke grafkerk. De cisterciënzerinnenkloosters Sint Servaas in Utrecht, 

Mariëndaal in Zuilen, Mariënkamp in Assen en Ter Hunnepe bij Deventer 

stonden eveneens onder toezicht van de abt van Camp of Altencamp, het oud

ste cisterciënzerklooster op Duitse bodem. De vermoedelijk eenvoudige en 

tamelijk behoudende vormgeving van de bakstenen kerken vertoonde voor zo

ver valt na te gaan noch uitgesproken kenmerken van de Groningse romano-

gotiek, noch van de Vlaamse baksteengotiek. Geen van deze kerken bezat steun

beren en ze ogen wat betreft hun uitvoering allemaal tamelijk behoudend. De 

vroeg-gotische kerk van de Sint-Servaasabdij in Utrecht zoals weergegeven 

door Herman Saftleven beschikte wel over steunberen, maar van deze kerk is 

niet zeker of deze uit de dertiende eeuw stamde. Monialen beschikten niet 

zoals hun mannelijke tegenhangers over een eigen netwerk van bouwkundige 

expertise, laat staan over een eigen productie- en bouwbedrijf. In stilistisch 

opzicht werpen zij hoogstens een licht op het bouwbedrijf van het moeder

klooster. In bouwkundig opzicht waren de vrouwenkloosters evenals in gees

telijke zaken ondergeschikt aan de mannenkloosters. 
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van het schip. Zowel de tribune als de kapite

len van de zuilen daaronder dragen rijke deco
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Freckenhorst; Thümmler 38-41). De verdie

ping van de middentoren bevatte het dames
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zang. De torenverdieping biedt weliswaar niet 

veel ruimte, maar genoeg voor de kleine, exclu

sieve vrouwengemeenschap. 

In de Sankt Ägidii in Münster, die uit om

streeks 1170 dateerde, hadden de cisterciënze

rinnen hun koorgestoelte op de verdieping van 

een vierkante, robuuste westtoren die in open 

verbinding stond met een basilicaal schip. Aan 

de aartsdiaconale kerk in Wienhausen (ten 

zuidoosten van Celle, Niedersachsen) werd in 

1231 een cis terciënzerinnenklooster toege

voegd (Dimier 1967; Maier & Bühring ea 1970, 

Teil II, Wienhausen, Kloster und Gemeinde; 

Rosemann e.a. 1960, 746-749.) De komst van 

de nonnen leidde aanvankelijk niet tot een aan

passing van het kerkgebouw. Als nonnenkoor 

fungeerde eenvoudigweg de verdieping van de 

bestaande kerktoren. Vanuit hun hoge plaats 

zongen de nonnen dagelijks hun getijden. In 

de veertiende eeuw maakte de toren plaats voor 

de huidige, eenbeukige voorkerk van baksteen, 

waarin nog het oorspronkelijke koorgestoelte 

staat. 
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beelden. Vóór 1139 werd het klooster Cappel bij 

Lippstadt (Westfalen) bevolkt met premonstra-

tenzerinnen (Schulze 1982, 309-445; Thümmler 

1937). Vermoedelijk bestond de westbouw, een 

voorkerk met tweetorenfront, toen reeds. O p 

de verdieping van de voorkerk kregen de mo-

nialen hun koor. Het betrof een vlakgedekte 

ruimte die uitzag op het omstreeks 1150 tot 

stand gekomen schip. Deze t r ibune strekte 

zich uit boven een driebeukige, vijf traveeën 

lange zaal, waarvan de vloer iets lager lag dan 

die van het schip, dat oorspronkelijk driebeu-

kig was. Aan de basilicale kerk van de benedic

tinessen in Neuwerk (Rijnland) werd in 1170-

1180 een voorbouw toegevoeg, die iets smaller 

was dan het schip. De nagenoeg vierkante uit

bouw bevatte beneden een lage, door vier dra

gers in negen gewelfvakken onderverdeelde 

ruimte, die als kapittelzaal diende. Als bij een 

echte crypte bevindt de vloer van deze zaal 

zich onder het maaiveld. Aan de zijde van het 

schip is de zaal afgesloten door een rechte muur 

met een kleine rechthoekige uitbouw, die on

getwijfeld als altaarruimte diende. De driebeuki

ge, vlakgedekte bovenzaal, die van enige hoog

te uitzag over het schip, diende als nonnen

koor ( Kubach & Verbeek 1976, II, 837-838). 

Twee vierkante torens flankeren de voorbouw 

aan de westzijde. Op de tribune in de midden-

beuk van een voorkerk hadden de premonstra-

tenzerinnen in Schillingskapellen hun koor 

(Kubach & Verbeek 1976, II, 1001-1003). On

der de tribune bevindt zich een tweebeukige 

zaal. Mogelijk had de toren op de noordwest

hoek van de voorkerk aan de zuidzijde een pen

dant moeten krijgen. Over een langgerekte 

voorkerk beschikte ook de kerk van het kloos

ter in Wöltingerode ten noordoosten van Gos

lar (Coester 1977, 363-428). De cisterciënze

rinnen vestigden zich omstreeks 1188 in een 

bestaand gebouw. In de jaren 1190-1220 bouw

den zij een nieuwe kerk. O p het basilicale, 

uit twee dubbeltraveeën bestaande schip van 

de kruiskerk sluit een langgerekte voorkerk 

aan, waarvan de middenbeuk een tribune be

vat. De driebeukige zaal onder de tribune heeft 

een lengte van vijf traveeën. Tegen de west

gevel van de voorkerk staat een robuuste west-

toren. Aan de bestaande kerk in Walberberg 

bij Keulen werd in 1197 een cisterciënzer non

nenklooster toegevoegd (Clemen 1905, 380-

387; Dimier 1967). Tegen de westgevel van de 

kerk verrees omstreeks 1200 een uitbouw ter 

breedte van de middenbeuk, die een tribune be

vat boven een driebeukige onderbouw van 



twee traveeën. Het oudste onderdeel van de 

huidige kerk van de augustinessen in Lippstadt 

is de voorkerk uit het midden van de dertiende 

eeuw (Dehio 1969, 303-304; Holtmeyer 1906, 

384). De voorkerk komt in breedte overeen 

met de aangrenzende middenbeuk van de iets 

jongere hallenkerk. De bouw voltrok zich van 

west naar oost, vermoedelijk omdat de verdie

ping van de voorbouw het koor van de monia-

len bevatte en daarom als eerste gereed moest 

komen. Een jonger voorbeeld van een voorkerk 

met een nonnenkoor op de verdieping biedt de 

eenbeukige kruiskerk van de cisterciënzerinnen 

in Güldenstern (Sachsen) uit de jaren 1250-1280 

(Dimier 1967). Naast de uit 1116-1123 stam

mende Ulrichskirche in Sangerhausen (Thürin

gen) verrees in 1265 een cisterciënzerinnen-

klooster (Dimier 1967; Holtmeyer 1906, 384-

389). De oorspronkelijke westpartij en het wes

telijke gedeelte van het basilicale schip van de

ze kerk brandden in 1389 af. Na een verbou

wing en gedeeltelijke sloop van de verwoeste 

delen ontstond er een eenbeukige voorkerk 

met dezelfde breedte en hoogte als het mid

denschip. Op de daarin aanwezige tribune had

den de nonnen vermoedelijk hungestoelte. 
137 In dergelijke gevallen doet het nonnen

koor zich voor als tegenhanger van het hoofd

koor aan de oostzijde. Een voorbeeld biedt de 

Sankt Cäcilien in Keulen, dat toebehoorde aan 

een damesstift dat gehoorzaamde aan de regel 

van Augustinus (Kubach & Verbeek 1976, I, 

523-527). De kern van het huidige bouwwerk 

dateert mogelijk uit de jaren 940-965. Het wes

telijke deel van de westcrypte van de basilicale 

kerk moet uit de tiende eeuw dateren. De ruimte 

heeft een lengte van tien meter en bijna de

zelfde breedte. Later toegevoegd is de oorspron

kelijk vijfbeukige voorcrypte aan de oostzij

de. Het vloerniveau van deze uitbreiding ligt 

iets minder diep dan die van de oude crypte. Bij 

een andere bouwcampagne veranderde de ou

de westcrypte in een driebeukige ruimte. Tal van 

ruimtes onder westtribunes uit de twaalfde en 

de dertiende eeuw vertonen eveneens kenmer

ken van een crypte. De ruimtes hebben met ech

te crypten de lage gewelven en de minimale be

lichting gemeen. Wanneer het vloerniveau van 

deze ruimte bovendien lager lag dan in de rest 

van de kerk, zoals in Dünnwald, is de term 

crypte volledig op zijn plaats. 
138 Een voorbeeld van dit type kerk buiten 

de sfeer van de vrouwelijke religiositeit is de in 

1222 gewijde en in 1799 afgebroken paleiskapel 

van markgraaf Leopold IV in Klosterneuburg. 

De aanduiding 'Capella Speciosa' dankte de 

kapel ongetwijfeld aan haar zeer fijne, vroeg-

gotische vormen. Van deze verdwenen kapel 

bestaat een nauwkeurige tekening van de hand 

van de in 1757 gestorven koorheer Benedikt 

Prill (Nußbaum 1985, 52; Wagner Rieger, R.: 

'Gotische Kapellen in Niederösterreich' , in: 

Festschrift Karl Maria Swoboda. Wien Wiesba

den 1959, 273-307). Het koor bestond uit een 

vijfachtste koorsluiting en twee traveeën met 

hoge vensters, die op gotische voorbeelden in 

Noord-Frankrijk lijken terug te gaan. In het bij

na volledig blinde westdeel van de kapel, dat 

eveneens twee gewelfvakken besloeg, bevond 

zich de stenen tribune voor de markgraaf en 

zijn gevolg. Aan de zijde van het koor vertoon

de de borstwering van de tribune een voorstel

ling. De eenbeukige onderkerk daaronder bood 

vermoedelijk plaats aan het personeel. Een lage 

borstwering en een spitsboogarcade met een 

deur scheidde deze ruimte van het koor. In het 

paleis bood de tribune dezelfde voordelen als 

in kloosters. Zij maakte de kapel direct toegan

kelijk vanuit de verdieping van de aangrenzen

de gebouwen en bewerkstelligde een visuele en 

ruimtelijke scheiding tussen twee groepen be

zoekers. De opzet van de paleiskapel in Kloster-

neuburg lijkt rechtstreeks ontleend aan de een

beukige nonnenkerk met westtribune. Typolo

gisch vertoont deze paleiskapel geen enkel ver

schil met de in dezelfde tijd gangbare nonnen- o ? ! 

kerk. 

139 Aan het einde van de dertiende eeuw 

verrees een eenbeukige kerk met westtribune 

in Coimbra (Portugal), deel ui tmakend van 

een clarissenklooster. Voorts moet in dit ver

band de kerk van de clarissen van Santa Maria 

Donnaregina in Napels genoemd worden, dat 

in 1307 werd gesticht door Maria van Hongarije, 

de dochter van de Hongaarse koning Stefanus V 

en de gemalin van Karel II de Manke van Anjou. 

Een westtribune verdeeldt de eenbeukige go

tische kapel onder in een overwelfde, driebeu

kige onderkerk en een bovenkerk met het mid

deleeuwse koorgestoelte langs de muren. Een 

later voorbeeld biedt de eenbeukige kruiskerk 

van het cisterciënzerinnenklooster Port Allè

gre in Portugal. In het westelijke uiteinde van 

deze in 1550-1580 gebouwde kerk bevindt zich 

een ondiepe tribune (Dimier 1967). 

140 Coester 1984, 7-8, 77; Kubach & Verbeek 

1976, II, 754. 
141 Henze 1959, 208-209; Nordhoff 1881, 

130 ev.(135: plattegrond, 136: lengtedoorsnede). 
142 Dimier 1967; Holtmeyer 1906, 314-326. 
143 Reitzenstein & Brunner 1957, 257. 
144 Om twee willekeurige voorbeelden te noe

men: de kerk van het bij Windesheim aangeslo

ten regularissenklooster in Diepenveen uit 
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1409-1411 (tribune verwijderd) en de voor 1414 

gebouwde kerk van het Agathaklooster in Delft. 
145 Kuile 1982 (1975), 65; Kubach & Ver

beek 1976, II, 1061-1064. 
146 Idem, I, 607-609. 
147 Kubach & Verbeek 1976, I, 580-582. 
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