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SLOTBESCHOUWING 
De inbreng van de orden in de baksteenarchitectuur van de Noord-Nederlandse 

kuststreek 

Uit de voorafgaande hoofdstukken blijkt dat de hervormde kloosterorden op 

het gebied van de kerkbouw in onze streken een groot aantal nieuwe architec

tonische elementen invoerden. Veel van die nieuwe vormen vonden hun weg 

in de lokale kerkbouw en behoorden al snel tot het gangbare idioom. Lang 

niet alle nieuwe vormen die de nieuwe abdijen in het noorden van de Neder

landen introduceerden gaven uitdrukking aan de band met hun orde of lieten 

zich altijd even goed verenigen met de regel. Het bouwbedrijf van de kloosters 

kende ook een eigen dynamiek, los van de abstract geformuleerde uitgangs

punten. 

1. PLATTEGRONDEN 

Vanwege de sterk uiteenlopende bouwtradities in de gebieden waar de abdijen 

gesticht werden, kon onmogelijk een stilistische eenheid worden bereikt. In 

veel gevallen zullen abten gebruik gemaakt moeten hebben van plaatselijke 

bouwkundigen en bouwvakkers die overweg konden met de lokaal beschikbare 

bouwmaterialen, die in de hun vertrouwde bouwtrant werkten. Een aspect van 923 

de kerkbouw waar abten en kloosterlingen onafhankelijk van de omstandighe

den wel hun stempel op konden drukken was wel de plattegrond en de globale 

ruimtelijke opzet van de kerk. Het veelvuldig voorkomen van bepaalde kerkty

pen bij zowel de premonstratenzers als de cisterciënzers duidt er op dat deze 

ambitie wel degelijk leefde. Noch bij de premonstratenzers, noch bij de cister

ciënzers echter betrof het hier een doel dat de orde van bovenaf aan de abten 

oplegde. Regels bestonden er op dit punt niet. Het waren de afzonderlijke com

muniteiten die zich uit verbondenheid met de orde in architectonisch opzicht 

op een toonaangevende abdij richtten. 

1.1. Premonstratenzers 

De koorpartijen van de premonstratenzer abdijen binnen het Duitse keizerrijk 

bestonden doorgaans uit een eenbeukige altaarruimte met apsis en twee neven-

koren aan weerszijden van een kruising. De kerken van de abdijen Marien-

gaarde te Hallum en de Bonifatius en Paulusabdij te Dokkum, beide uit het 

laatste kwart van de twaalfde eeuw, beschikten over oostpartijen van dit type. 

In de dertiende eeuw pasten de premonstratenzers in het noorden van ons 

land in de abdijkerken van Bloemhof in Wittewierum en Mariëndal te Lidlum 

opnieuw eenbeukige altaarruimten en nevenkoren toe. De beide kerken uit de 

twaalfde eeuw beschikten slechts over een eenbeukig schip. Eerst de twee der-

tiende-eeuwse kerken van baksteen hadden net als de meeste Duitse voorbeel

den een driebeukig schip. De bouw van meerbeukige kerken lag in Friesland 

en Groningen tot aan de invoering van de baksteen (omstreeks 1200) niet 

voor de hand. 



In de aanleg van de kerken valt de premonstratenzers een zekere consistentie 

niet te ontzeggen. Daarmee is nog niet gezegd dat de premonstratenzers zich 

met de keuze voor dit type als een aparte groepering binnen de kerk trachtten 

te manifesteren. Met hun nevenkoren onderscheidden de premonstratenzers 

zich namelijk nauwelijks van andere gemeenschappen binnen de kerk. Het be

trof hier een eeuwenoud en daarmee eerbiedwaardig type dat in de Duitse 

landen tot in de dertiende eeuw alom toepassing vond. Hierbij valt te denken 

aan kapittels, traditionele regulierenkloosters en parochies. Ook in het bisdom 

Utrecht verrezen al ver voor de komst van de premonstratenzers kerken met 

vergelijkbare koren, zoals de elfde-eeuwse kapittelkerken van Sint Pieter en Sint 

Jan en de abdijkerk van Paulus in Utrecht. Het is niet eens zeker of de premon

stratenzers dit type in Friesland en Groningen introduceerden. Uitsluitsel is 

hierover niet te verkrijgen, omdat de opgegraven kerken van dit type op grond 

van materiële overblijfselen niet bij benadering gedateerd konden worden. Zo 

valt niet uit te maken of de Sint Vitus in Leeuwarden haar nevenkoren voor 

of na de komst van de premonstratenzers kreeg. Zonder ook maar een spoor 

van bewijs is ook over de abdijkerk in Dokkum wel beweerd dat deze reeds 

vóór de komst van de premonstratenzers tot stand kwam. Uit geen enkel docu

ment echter blijkt het bestaan van deze kerk voor het einde van de twaalfde 

eeuw. Hoe dan ook zullen de premonstratenzers met hun nevenkoren geen 

vernieuwing hebben beoogd. Weliswaar vertegenwoordigden de abdijen een 

hervormde kloosterbeweging, maar met de keuze voor dit traditionele type 

plaatsen zij zich nadrukkelijk binnen de hoofdstroom van de gevestigde kerk. 

Hun hervormingsgezindheid uitten de premonstratenzers evenmin door 

het achterwege laten van stenen kerktorens, zoals de cisterciënzers dat deden. 

224 Als de volgelingen van Norbert daartoe de middelen bezaten betoonden zij bij 

de bouw van torens geen enkele terughoudendheid. Menno, abt van Bloem

hof, betreurde het dat van het oorspronkelijke bouwplan van de abdijkerk uit 

1238-1257 slechts de vieringstoren ten uitvoer was gebracht. Met de geplande 

torens opzij van het koor en een westtoren zou de kerk in zijn ogen veel meer 

indruk gemaakt hebben. De abdijkerk te Hallum beschikte over een zware 

kruisingstoren. De kloosterkerken in Dokkum en Lidlum waren ten minste 

van een westtoren voorzien. Ook in dit opzicht volgden de premonstratenzers 

meer de hoofdstroom binnen de kerk dan het strenge voorbeeld van de cis

terciënzers. Net zo min als wereldlijke kapittels onthielden ze zich van vertoon. 

De nevenkoren van de abdijkerken in Hallum en Dokkum vormden een bron 

van inspiratie voor tal van parochiekerken op het Friese platteland. Dat zulke 

bescheiden kerken met dergelijke ceremoniële toevoegingen werden getooid is 

opmerkelijk. Voor alle bekende dorpskerken met annexen bestaan er aanwijzingen 

voor banden met de premonstratenzers in Hallum of Dokkum. Dit wijst op be

trokkenheid of tenminste enige bemoeienis van de premonstratenzers. Mogelijk 

gaven de annexen uitdrukking aan een bijzondere band of verhouding. Bij de 

verbreiding van deze vorm kan ook de populariteit van Dokkum als bede

vaartsoord mee hebben gespeeld. De kerk van de premonstratenzers stond na

melijk pal naast de gedachteniskerk van Bonifatius, waardoor de lokale bevol

king de nevenkoren mogelijk met deze belangrijke plaats associeerde. In Gro

ningen verrezen in de dertiende eeuw grote, meerbeukige kerken met van apsi-

diolen voorziene transeptarmen, waaronder de Martinikerk in Groningen. 

Daar nevenkoren niet exclusief voor kloosters waren, konden ze zich buiten de 

monastieke sfeer even makkelijk verbreiden als daarbinnen. Het is echter niet dui

delijk of deze kerken geïnspireerd zijn op het voorbeeld van de premonstratenzers. 



1.2. Cisterciënzers 

De Bernardijnse kerkaanleg. 

Anders dan de premonstratenzers ontwikkelden de cisterciënzers in de twaalfde 

eeuw eigen kerktypen. De meest nagevolgde binnen de orde was het Bernar

dijnse type dat in de jaren dertig van de twaalfde eeuw was ontworpen, ver

moedelijk met de instemming van Bernard van Clairvaux. Kenmerkend zijn de 

ondiepe, rechtgesloten altaaruitbouw en de reeksen rechtgesloten kapellen aan 

de oostzijde van het dwarspand. Abt Albertus (1205-1216) van de Groningse 

abdij Aduard bouwde van dit type een variant (Aduard I). Van deze kerk was 

het koor niet eenbeukig, zoals bij de meeste Bernardijnse kerken, maar drie-

beukig. Deze variant ontleenden de monniken van Aduard hoogstwaarschijn

lijk aan Deense voorbeelden. Als directe bron van inspiratie komt de cister

ciënzer abdijkerk van Vitsk0l in aanmerking. De driebeukige koorpartij van 

deze kerk beschikte aan alle drie de zijden ook nog eens over een reeks van ka

pellen. Het betrof hier in wezen een combinatie van het Bernardijnse type en 

het in 1193 gereed gekomen koor van Cïteaux, de abdij die aan het hoofd van 

de orde stond. In de lengte telde het koor van Cïteaux echter dubbel zoveel 

traveeën. Nauwe verwantschap aan Vitskol en Aduard I tonen de cisterciënzer-

innenkerk van Valfruberga (Zweden) en de wat jongere kerk van de cister

ciënzer abdij Logumkloster (Denemarken). De koorpartij van dit laatste kloos

ter werkte ook door in de aanleg van de kerk van Aduard's dochterabdij, 

Schola Dei in Ihlow (Oost-Friesland). De bouw van deze laatste kerk begon in 

de jaren dertig van de dertiende eeuw. De koorpartij van deze kerk bestond 

niet als die van Logumkloster uit een koor en transeptarmen van gelijke lengte. 

De zware, monumentale apsis en de lagere bebouwing in de hoeken tussen het 225 

koor en de transeptarmen ontleende deze kerk aan de in het begin van de 

twaalfde eeuw gebouwde cisterciënzerkerk van Lehnin (Brandenburg). Deze 

nauwe onderlinge verwantschappen wijzen op tamelijk intensieve contacten op 

bouwkundig gebied tussen Aduard en de Deense abdijen van de orde. 

De abdijkerk van Klaarkamp, waarvan de bouw na het midden van de der

tiende eeuw begon, kenmerkte zich eveneens door een 'Bernardijnse platte

grond'. In de plattegrond van de Friese abdij vallen echter geen Deense trek

ken te onderscheiden: de ondiepe, rechtgesloten altaarruimte was eenbeukig. 

Als de plattegronden van Aduard I en Klaarkamp al in de omgeving enige 

navolging ondervonden, betrof dit hooguit de rechte koorsluiting. In de ro-

mano-gotiek behoorden deze niet tot de uitzonderingen. De plattegrond als 

geheel wekte vermoedelijk te veel associaties op met het hervormde klooster-

wezen om voor toepassing in dorpskerken in aanmerking te komen. 

Een koninklijk voorbeeld 

De plattegrond van Aduard II behoort tot de grote groep rijk uitgewerkte 

omgangskoren die de cisterciënzers bouwden vanaf de tweede helft van de 

twaalfde eeuw. De zonderlinge trektochten die sommige kerktypen, waaronder 

ook deze, dwars door Europa aflegden getuigen van de nauwe contacten die 

de abten en de bouwkundigen binnen de orde met elkaar onderhielden. 

De kloosterkroniek van Aduard verhaalt hoe de abt vóór 1240 een leken

broeder naar het moederklooster in Clairvaux zond om de maten te nemen 

van de kerk. Deze moest blijkbaar tot voorbeeld strekken voor de nieuwbouw. 

De bouwmeester van Aduard II kwam echter met andere plannen thuis. Kenne

lijk beschikte de lekenbroeder van Aduard over een schetsboek dat vergelijk-
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baar was met dat van zijn tijdgenoot Villard de Honnecourt. Hierin stonden 

ongetwijfeld de plattegronden van de kerken van de cisterciënzer abdijen Roy-

aumont en Heisterbach opgetekend. Aan het hoog gotische Royaumont ont

leende Aduard II (1240-1263) de opzet van het koor. De kerk van deze konink

lijke abdij werd gewijd in 1235. Deze was op haar beurt geïnspireerd op de in 

1227 gewijde cisterciënzer abdijkerk van Longpont. Het koortype van Long-

pont/Royaumont vond binnen de orde ook navolging in het Duitse Marien

statt (gewijd 1243), Valmagne (tweede helft dertiende eeuw) en Altenberg (wij

ding 1287). De laat romaanse kerk van de cisterciënzer abdij Heisterbach, die 

haar wijding ontving in 1227, inspireerde de bouwmeester van Aduard tot de 

bouw van de halfronde muur tussen de altaarruimte en de kooromgang en tot 

het optrekken van een tweede (pseudo)transept. Ook het dochterklooster van 

Aduard, Schola Dei in Ihlow (Oost-Friesland), beschikte over een tweede tran

sept. In Ihlow kwam het schip van de kerk eerst na de voltooiing van Aduard II 

tot stand. Van alle hier genoemde typologische ontleningen, vond een groot 

deel plaats buiten de lijnen van de filiatie om. Deze wären wel bepalend voor 

de bestuurlijke structuur van de orde, maar kennelijk kenden de bouwkun

digen daarbuiten een eigen netwerk. 

Noch de rijk uitgewerkte kooraanleg, noch het tweede transept maakten 

Aduard II herkenbaar als cisterciënzer abdijkerk. De opzet speelde ook niet in 

op het streven van de orde al het overtollige te mijden. Eerder lijken de Gro

ningse monniken uit te zijn geweest op een glorieus vertoon dat overeenstem

de met de macht en welvaart die de orde en in het bijzonder ook Aduard in 

deze periode bereikten. 

1.3. De vrouwenkloosters 

Onder de vrouwenkloosters vonden in Duitsland en Frankrijk gedurende de 

twaalfde en de dertiende eeuw een duidelijk waarneembare ontwikkeling plaats 

naar steeds eenvoudiger kerktypen. In de dertiende eeuw kreeg de eenbeukige 

zaalkerk meer en meer de overhand. Vrijwel alle vrouwenkloosters uit de der

tiende eeuw in het noorden van de Nederlanden behoorden tot dit type. Met 

de monastieke hervormingsbewegingen heeft de opkomst van dit type niets 

van doen. Ook vrouwelijke communiteiten die aan een van de traditionele 

regels gehoorzaamden bouwden eenbeukige kerken. In Duitsland kwamen een

beukige kerken onder de benedictinessen en traditionele augustinessen min

stens zo vaak voor als bij de cisterciënzerinnen en de premonstratenzerinnen. 

Tegenover de eenbeukige cisterciënzer nonnenkerken van Loosduinen (Zuid-

Holland), Midwolda (Groningen), Mariëndaal (Zuilen in Utrecht), Ter Hunne-

pe (bij Deventer) en de premonstratenzer vrouwenkerken te Breda en Utrecht 

staat de zaalkerk van de benedictinessen in Ten Boer (Groningen). Weinig 

principieel stond de orde van de cisterciënzers vrouwelijke communiteiten 

soms toe zeer rijk uitgevoerde kerken te bouwen met een veelheid aan torens. 

De Munsterkerk in Roermond behoort tot deze categorie, maar ook de een

voudige kerken van Loosduinen en Mariëndaal beschikten over stenen torens. 

Bepalend voor de steeds verdere vereenvoudiging van de vrouwenkerken lijkt 

de toenemende ondergeschiktheid van vrouwelijke communiteiten aan een va

der-abt van een naburig mannenklooster te zijn geweest. Vermoedelijk hebben 

de kloosterorden de verspreiding van eenbeukige vrouwenkerken in onze stre

ken wel bevorderd. Tot aan het einde van de Middeleeuwen bleef het voor 

vrouwenkloosters de norm. 



2. TECHNIEK EN BOUWTRANT 

Het nastreven van een eenheid in de stijl van bouwen was in de Middeleeuwen 

een onmogelijke opgave. In streken waar de orden voor het eerst abdijen stichtten 

troffen zij sterk uiteenlopende bouwmaterialen en ambachtelijke tradities aan. 

Een jonge stichting kon niet anders dan gebruik maken van de plaatselijke ex

pertise om met de gegeven materialen aan de slag te gaan. In de twaalfde eeuw 

ging van de premonstratenzers en de cisterciënzers op de dorpskerken in de 

wijde omgeving op het stilistische vlak nauwelijks enige invloed uit. Vermoe

delijk maakten de abdijen in die periode voor de bouw van hun kerken en 

kloosters gebruik van de bestaande voorzieningen of lieten zij deze over aan 

het plaatselijke bouwwezen. Net als de parochiekerken uit deze periode waren 

hun kerken van tufsteen en pasten zij het Rijnlandse/Lombardische decoratie

schema toe. Hun specifieke levensstijl konden de orden slechts tot uitdrukking 

brengen door een uiterste soberheid te betrachten in de uitvoering. Hierop 

waren de cisterciënzers over het algemeen veel meer beducht dan de premon

stratenzers. 

Een en ander betekent niet dat de kloosterorden nooit belangrijke bijdra

gen leverden aan de stilistische ontwikkelingen in een bepaald gebied. De 

cisterciënzers trachtten altijd zichzelf in alles te voorzien. Dit opdat zij zich in 

principe zoveel mogelijk uit de wereld terug wilden trekken. Daarbij paste 

geen afhankelijkheid van anderen. Los van de hiërarchische organisatie moeten 

binnen de orde op allerlei praktische gebieden kennisnetwerken hebben be

staan die nieuwe abdijen bijstonden bij het opzetten van hun bedrijven, ook 

op het bouwkundige vlak. Alleen op deze manier is te verklaren waarom alle 

kloosters van de cisterciënzers een vrijwel identieke opzet vertonen. Bij de ?27 

orde sloten zich ook bouwmeesters aan en gezien de vele kerken en kloosters 

die de cisterciënzers gedurende de twaalfde en dertiende eeuw bouwden, kwam 

hun kennis uitstekend van pas. Het ligt voor de hand dat deze bouwmeesters 

op enigerlei wijze contacten met elkaar onderhielden en specifieke kennis aan 

elkaar overdroegen. Zo speelden de cisterciënzers in het noorden van Europa 

vermoedelijk een belangrijke rol bij de verspreiding van de baksteen en leverden 

zij belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de bijbehorende bouwtrant. 

In Friesland en Groningen vingen zij omstreeks 1200 aan met de productie 

van baksteen. 

Doordat de bouw van vrouwenkloosters meestal door de stichter of door 

de abt van het boven de vrouwen geplaatste mannenklooster ter hand geno

men werd, bezaten de vrouwenkloosters geen eigen bouwloodsen. Zo verraadt 

de bouwtrant van de cisterciënzer nonnenkerk Loosduinen duidelijk de in

breng van de vader-abt van het West-Vlaamse Ter Doest. De oudste delen van 

de kerk van Loosduinen, die uit het tweede kwart van de dertiende eeuw stam

men, zijn namelijk een nauwkeurige kopie van de kloostergebouwen van Ter 

Duinen, die grotendeels waren voltooid. Vermoedelijk liet de vader-abt van 

Ter Doest voor de bouw ervan een ploeg werklieden uit Ter Duinen over

komen. 

Abt Albertus (1205-1216) van het cisterciënzer klooster Aduard bouwde 

voor zover bekend de oudste kerk van baksteen in het huidige Nederland. 

Waarschijnlijk ontleende hij de grootschalige productie en de toepassing van 

baksteen aan Deense zusterabdijen. In Denemarken vond de baksteen al vanaf 

het midden van de twaalfde eeuw toepassing en de cisterciënzers zagen van dit 

kunstmatige bouwmaterialen al gauw de voordelen in. Op contacten van Adu-
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ard met Deense kloosters wijst de plattegrond van Aduard I, die zoals reeds 

werd opgemerkt, teruggaat op Vitskol of een aanverwante kerk. Het gebruik 

van baksteen paste goed in het streven van de cisterciënzers om zich zo onaf

hankelijk mogelijk van de omgeving op te stellen. Zij hoefden op de markten 

in Deventer of Utrecht geen tufsteen meer in te slaan en konden voortaan 

bouwmateriaal produceren uit grondstoffen die zij op hun eigen bezit konden 

delven. 

Ook de premonstratenzers kenden al vroeg baksteen. Vanaf het midden 

van de twaalfde eeuw trokken de premonstratenzers in het aartsbisdom Maag

denburg er hun kerken uit op. Hun kennis daarover verspreidde zich echter 

niet buiten het stroomgebied van de Elbe. Hierbij speelde mee dat de orde 

van de premonstratenzers veel minder samenhang vertoonde dan die van de 

cisterciënzers. In het bijzonder de kloosters in het aartsbisdom Maagdenburg 

vormden een aparte, vrijwel geheel op zichzelf staande loot aan de stam. In de 

huidige provincies Groningen en Friesland gingen de volgelingen van Nor-

bert pas in de jaren dertig van de dertiende eeuw over tot de productie van 

baksteen. Abt Sibrandus (1230-1238) voltooide in deze jaren de bestaande twaalf-

de-eeuwse kloosterkerk in baksteen. In 1235 nam de abdij Bloemhof de pro

ductie van baksteen ter hand om een voorraad aan te leggen voor de bouw 

van een nieuwe kerk, die drie jaar later begon. Vermoedelijk ontleenden de 

premonstratenzers hun kennis over het vervaardigen en toepassen van baksteen 

direct of indirect aan de cisterciënzers uit de omgeving. Volgens de huidige 

dateringen verrezen de oudste bakstenen dorpskerken al aan het begin van de 

dertiende eeuw. Dat betekent dat de premonstratenzers op het gebied van de 

baksteen geen voortrekkersrol vervulden. 

3.1. Romano-gotiek 

De invoering van de baksteen luidde in Friesland en Groningen een omwente

ling in de kerkbouw in. Met de baksteen introduceerden en ontwikkelden de 

cisterciënzers in onze streken een nieuwe bouwtrant, de romano-gotiek. De 

achtereenvolgende bouwploegen van Aduard (I en II) gaven de toon aan. 

Varianten van de romano-gotiek komen voor in het hele Noord-Europese 

baksteenlandschap. Uitgangspunt van deze bouwtrant vormden de romaanse 

constructies ter plaatse. Zware, ongelede muren zonder steunberen dragen koe

pelvormige kruisribgewelven. Deze ontwikkelden zich uit het romaanse kruis

gewelf. Bij de romaanse gewelven reiken de halve cirkels die de twee elkaar 

kruisende ribben beschrijven vanwege hun grotere doorsnede veel hoger dan 

de eveneens halfronde muraal- en de gordelbogen. Hierdoor ontstaat vanzelf 

een enigszins koepelachtige vorm. In de romano-gotiek leggen de bouwmeesters 

er zich op toe de koepelvorm te benadrukken. De sterk gebogen vorm, de be

trekkelijk lichte baksteen en de dunne geweifschalen maakten het mogelijk de 

gewelven te metselen zonder hulp van zware ondersteuningsconstructies en for

melen. Ribben bleven soms achterwege of zijn slechts van decoratieve bete

kenis. Net als de romaanse gewelven in Duitsland hebben veel romano-gotische 

gewelven nog een vierkant grondvlak. De spitsboog stond de bouwmeesters 

toe de koepelvormige kruisgewelven in de lengterichting van de kerk enigszins 

in te drukken. Verhoudingsgewijs bereikten de gewelven echter nooit de breed

te van de Noord-Franse gotiek uit die periode. De gewelfvakken zijn altijd 

fors langer. De gevels van de vroegste romano-gotische kerken vertonen het 

Lombardische/Rijnlandse decoratieschema, maar in latere kerken werden daar-



aan steeds meer gotische elementen toegevoegd. Met hun wijdvertakte con

tacten speelden de cisterciënzer bij het geleidelijk aan gotischer worden van de 

romano-gotiek een belangrijke rol. 

De onder het bewind van abt Albertus gebouwde kerk (Aduard I) verte

genwoordigde een vroege fase van de romano-gotiek die nog sterk bepaald 

werd door de lokale bouwtradities. Vermoedelijk omvatte het decoratieschema 

van de gevels net als de vroegste bakstenen parochiekerken in Groningen vrij

wel uitsluitend romaanse elementen. Mogelijk beschikte de abdijkerk aan de 

binnenzijde over platte wandpijlers die correspondeerden met de vierkante pij

lers onder de scheibogen. De vroege romano-gotische kerkgebouwen in Gro

ningen uit het tweede kwart van de dertiende eeuw zijn vermoedelijk gebouwd 

naar het voorbeeld van Aduard I. 

Al in 1240 maakte Aduard I plaats voor een veel grotere kerk. Mogelijk wil

den de monniken van Aduard niet achterblijven bij hun dochterstichting te 

Ihlow, dat in de jaren dertig begonnen was met de bouw van een monumen

tale kerk van baksteen. Het nieuwe bedehuis van Aduard (Aduard II) straalde 

een bijzondere allure uit. Hierop wijst de bijzondere eer die de bouwmeester 

werd bewezen: hoewel hij slechts lekenbroeder was viel hem de uitzonderlijk 

hoge eer te beurt begraven te worden in het koor van de door hem gebouwde 

kerk. Veel later maakte de kerk nog steeds grote indruk: in 1598 bepaalde de 

overheid dat omwonenden de bouwmaterialen van het klooster mochten del

ven met uitzondering van de kerk, die zij als een 'heerlick monumentum anti-

quitatis' bewaard wilde zien. Het betreft hier het oudste gedocumenteerde 

geval van monumentenzorg. 

Uitgangspunt bij de bouw van Aduard bleef de romaanse bouwtraditie. 

Voor de bouwmeester vormden de omvang van de kerk en de overwelving in 229 

baksteen geen reden om het schip en de transeptarmen van steunberen te voor

zien. De gevels moeten dientengevolge tamelijk gesloten zijn geweest. Het koor 

vormde mogelijk het oudste onderdeel. Dit beschikte net als de iets eerder 

begonnen kerk van het dochterklooster in Ihlow over een dubbele, rechthoe

kige travee met alternering. In de transeptarmen en het schip koos de bouw

meester voor enkele traveeën en zware samengestelde bundelpijlers met een 

identieke doorsnede. De koepelvormige gewelven zijn in de lengterichting nog 

verder samengedrukt dan in Ihlow, maar bereikten niet de brede verhoudin

gen zoals die in de Noord-Franse gotiek gebruikelijk waren. Door de enkele 

traveeën met gelijke dragers oogde Aduard II wel moderner dan de abdijkerk 

in Ihlow en L.0gumkloster, die nog alternering vertoonden. 

Een bijdrage aan het gotische voorkomen van Aduard II leverden ook de 

bundelpijlers, waarvan de doorsnede kon worden ingeschreven in een over-

hoeks vierkant. De schalken aan de binnenzijde van het middenschip zetten 

zich vermoedelijk door tot aan de geboortes van de ribben Dit wijst op een 

krachtige verticale geleding van het interieur. Bundelpijlers waarvan de door

snede kan worden ingeschreven in een overhoeks vierkant komen in romano-

gotiek al vroeg. In Aduard II werden deze voor het eerst niet meer onderbro

ken door lichtere tussensteunen. De verticale draagstructuur contrasteerde met 

de vlakke, horizontaal gelede wanden daartussen. In het omgangskoor met straal

kapellen vormde de hoge koormuur tussen de omgang en de altaarruimte voor 

een horizontaal accent. Ter verzoening van de dramatische contrasten tussen 

verticalen en horizontalen dienden mogelijk rijkelijk toegepaste siervormen in 

baksteen. Hierop wijst bijvoorbeeld de rijke uitvoering van de huidige her

vormde kerk van Aduard, de vroegere ziekenzaal van de lekenbroeders uit het 



begin van de veertiende eeuw. 

De pracht van Aduard II weerklinkt ook in tal van romano-gotische paro

chiekerken uit de tweede helft van de dertiende en de eerste helft van de veer

tiende eeuw, zoals die in Termunten, Noordbroek, Zuidbroek en Zeerijp. De

ze vertonen in navolging van Aduard II een combinatie van romaanse decora

ties in het platte vlak en een gotische structuur. Bij de verspreiding van de 

vormen van Aduard II speelden de bouwvakkers die de abdij ongetwijfeld voor 

de bouw inhuurde, vermoedelijk een belangrijke rol. Al noemt de klooster-

kroniek een inzet van maar liefst tweehonderd lekenbroeders voor de kerk

bouw, helemaal zonder gespecialiseerde werkkrachten van buiten zullen de 

monniken niet gekund hebben. 

De invloed van Aduard II reikte ook buiten de onmiddellijke omgeving. 

Hoogst uitzonderlijk was de langgerekte vorm van de gewelfvakken in de zij

beuken van Aduard II. Deze vorm ontstond doordat de betrekkelijk lange tra

veeën van de middenbeuk niet werden begeleid door twee traveeën in de zij

beuk, zoals in Ihlow, maar slechts door één. Dit leverde met de in de romano-

gotiek gebruikelijke kromming hoogst uitzonderlijke gewelven op. Deze wer

den niet alleen nagevolgd in de parochiekerk van Termunten en de augustijner 

kloosterkerk te Bergum, maar ook direct of indirect in de vanuit Denemarken 

gestichte cisterciënzer abdijkerk Oliva (Polen). 

De creatieve impuls die van de bouwloods van Aduard II uitging op de 

kerkbouw in de wijde omgeving was in belangrijke mate de verdienste van de 

onbekende lekenbroeder. De orde van de cisterciënzers stelde deze bouwmees

ter en zijn zoon in staat zijn horizon te verbreden tot ver buiten het baksteen

landschap. De kerk van Aduard II kreeg daardoor een kosmopolitisch voorko-

230 men. Specifiek voor de orde kan de bouwkunst van Aduard II niet genoemd 

worden. Het betreft uiteindelijk niet meer dan een plaatselijke, uiterst rijke va

riant van de romano-gotiek. De bouwtrant viel ook nauwelijks te rijmen met 

de uitgangspunten van de orde, want voor zover valt na te gaan legde de bouw

meester bij het nastreven van pracht geen enkele vorm van terughoudendheid 

aan de dag. De kerk onderscheidde zich eerder door zijn schittering dan door 

een bewust nagestreefde bescheidenheid. 

Van de premonstratenzers is het niet erg aannemelijk dat zij eveneens gotische 

vormen introduceerden in hun kerken. In de jaren dertig van de dertiende 

eeuw namen de premonstratenzers van Marëngaarde te Hallum meester Everard 

in dienst, een bouwmeester van buiten de orde. Deze was afkomstig uit het op 

bouwkundig gebied tamelijk conservatieve Keulen. In Friesland zal hij zijn 

eerste ervaring met baksteen hebben opgedaan en veel kennis van gotische 

vormen zal hij evenmin hebben gehad. In 1238 begon Everard aan de bouw 

van een nieuwe kerk voor de abdij Bloemhof in Wïttewierum. Zowel voor 

Hallum als Wittewierum bestaan er aanwijzingen dat de kerk was overspannen 

met koepelvormige kruisribgewelven. Tot deze sterk op het Rijnland gerichte 

stroming binnen de baksteenarchitectuur behoort ook de romano-gotische 

Martinikerk in Groningen. 

3.2. Baksteengotiek 

De maatvoering en de constructie van de cisterciënzer abdijkerk van Klaar-

kamp verschilde hemelsbreed van die van Aduard I en II. Klaarkamp onder

scheidde zich van de romano-gotische kerken door de zware steunberen tegen 

het koor en de iets lichtere tegen het schip. De rechthoekige, verhoudingsge-



wijs brede traveeën van het middenschip stonden veel dichter bij de Noord-

Franse gotiek. 

De bouwmeester van Klaarkamp bezat onmiskenbaar een volstrekt andere 

achtergrond dan die van Aduard I en II. Zijn kennis over gotische maatvoe

ring en constructies ontleende hij waarschijnlijk aan West-Vlaamse vakgenoten. 

Die bouwden vanaf 1214 in baksteen. In dat jaar begon de bouw aan een nieuwe 

kerk en een bijbehorend klooster van de abdij Ter Duinen. In 1262, een jaar 

vóór Aduard II, kwam de abdij gereed. Een slank en elegant schoorstelsel met 

luchtbogen hield de kruisribgewelven boven de middenbeuk op hun plaats. 

De maatvoering van de droge en sober uitgevoerde kerk was geheel gotisch. 

Afgaande op de bouwtijd van de oudste nog resterende gotische kerken in 

Friesland, begon de bouw van Klaarkamp in het laatste kwart van de dertiende 

eeuw. Klaarkamp zal ouder zijn geweest dan de vroeg gotische kerken van de 

predikheren in Leeuwarden en de minderbroeders in Bolsward, die beide uit 

het einde van de dertiende eeuw dateren. De plattegronden van deze kerken 

vertonen in tegenstelling tot Klaarkamp nog een romano-gotische maatvoe

ring. Opgravingen hebben aangetoond dat in Leeuwarden aanvankelijk zelfs 

een geheel romano-gotische kerk had moeten verrijzen met samengestelde bun

delpijlers naar het voorbeeld van Aduard II. Het voorbeeld van Klaarkamp 

moet aanleiding zijn geweest tot een plotselinge wijzigingen van de plannen. 

Vermoedelijk namen de predikheren ook de droge uitvoering over van Klaar

kamp. De predikherenkerk in Leeuwarden is, zoals in de romano-gotiek ge

bruikelijk, geheel opgetrokken in Noors verband. De Broerekerk in Bolsward 

vertoont in deze een overgang: de oostelijke delen kenmerken zich door een 

Noors verband, de muren in het westelijke gedeelte behoren tot de vroegste in 

Friesland met een Vlaams verband. Dit wijst er op dat de invoering van de go- £31 

tische bouwwijze werd begeleid door Vlaamse bouwkundigen. Ook elders in 

het baksteenlandschap van Noord-Europa verrezen in het laatste kwart van de 

dertiende eeuw de eerste gotische kerken van baksteen. 

De sobere baksteengotiek stemde veel meer dan de uitbundige romano-go

tiek overeen met de doelstellingen van de hervormde kloosterorden. Vandaar 

dat de bedelorden deze stijl aan het einde van de twaalfde eeuw meteen om

armden. Daarmee zagen zij af van de romano-gotiek en de vele mogelijkheden 

die de baksteen bood tot het aanbrengen van decoraties en sierpatronen. Mede 

door toedoen van de bedelorden heeft de betrekkelijk strenge baksteengotiek 

de romano-gotiek geheel vervangen. 




