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pen. Hiervoor heeft de auteur gekozen voor een opzet 
in vier delen.

In het eerste deel worden de belangrijkste onderde-
len van een klooster behandeld, gevat in hun histori-
sche context en wordingsgeschiedenis. De cel van de 
heremiet, de rol van de kloosterregel, de adaptatie van 
de regel van Benedictus door Lodewijk de Heilige tij-
dens het Concilie van Aken in 817 en de samenstelling 
van de kloostergemeenschap vormen de basis voor het 
begrip van de achtergronden van de kloosterkapel en 
de kloostergang.

Het tweede deel behandelt de manier waarop ver-
schillende religieuze ordes en gemeenschappen vorm-
gaven aan de kloostercellen, de kapel en de klooster-
gang. Hierbij wordt duidelijk dat kloosters allerminst 
statische verschijningen waren, maar integendeel in-
stituties die zich voortdurend aan veranderende maat-
schappelijke omstandigheden aanpasten. Deze veran-
deringen komen ook tot uiting in de architectuur van 
de kloosters. Benedictijnen, reguliere augustijnen, 
cisterciënzers en premonstratenzers bouwden duizen-
den abdijen met een enorme variëteit. Vanaf de tiende 
eeuw was de abdij van Cluny richtinggevend voor de 
kloosterontwikkeling in Europa, vanaf 1098 was dit de 
abdij van Cîteaux. Ook andere kloosterordes bouwden 
hun abdijen, de uitgangspunten waren echter steeds 
dezelfde, met kleine variaties. Andere typologische 
vormen van kloostergebouwen die in dit tweede deel 
voorbijkomen, zijn de kartuizers (vanaf 1084), geeste-
lijke ridderordes zoals de tempeliers of de Duitse Orde, 
waarvan de kapellen een centraalbouw waren en die 
hun onderkomen, commanderijen, meer het uiterlijk 
van kastelen gaven, waarvan de Krak des Chevaliers 
(Kasteel van de Koerden) in Syrië de bekendste is. In 
overzichtelijke, beknopte hoofdstukken worden ver-

In Life inside the Cloister wordt de architectuur van 
kloosters en conventen opgevat als materiële en sym-
bolische uitdrukking van religieuze gemeenschappen 
die leven volgens een kloosterorde. Het eerste doel van 
het boek is duidelijk te maken wat precies de essentie 
is van deze architectuur door de eeuwen heen. Het 
tweede doel betreft het hergebruik en de herbestem-
ming van kloostergebouwen, nadat ze hun oorspron-
kelijke functie hadden verloren. Het verbinden van de 
fysieke realiteit (de gebouwen) met de metafoor voor 
een religieus leven dat een klooster eveneens is, staat 
in het boek centraal. Hoe kunnen immateriële waar-
den die aan kloosterarchitectuur verbonden zijn, wor-
den behouden na het vertrek van de religieuze ge-
meenschap? De auteur stelt meteen in het begin 
programmatisch vast dat het proces van herbestem-
ming en het succes van transformatie afhankelijk is 
van hoe op bovengenoemde vragen antwoord kan wor-
den gegeven.

Coomans – die eerder boeken schreef over de abdij 
van Villers en reeds jaren over religieuze architectuur 
publiceert – schreef Life inside the Cloister in de eerste 
plaats voor studenten in de Advanced Master in Con-
servation of Monuments and Sites aan de Universiteit 
Leuven. De reden hiervoor was dat hij studenten dui-
delijk wilde maken hoezeer immateriële aspecten die 
aan de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van een 
gebouw verbonden zijn, van belang zijn bij het maken 
van cultuurhistorische waardestellingen en, uiteinde-
lijk, ook bij het succesvol herbestemmen van gebou-
wen. In die zin is dit boek hoogst actueel: gedegen ken-
nis van het religieuze leven is een vereiste voor het 
begrijpen van kloosterarchitectuur. Toch is de doel-
groep veel breder dan studenten alleen, het boek is ge-
richt aan iedereen die kloosterarchitectuur wil begrij-
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katholiek bevolkingsdeel bestaat. Hergebruik is ech-
ter geen modern fenomeen. In Nederland zijn na de 
Reformatie tientallen kloosters herbestemd tot wees-
huis of gasthuis en na de Franse Revolutie werden deze 
gebouwen ook als kazerne, paardenstal of school ge-
bruikt. Andere zijn gesloopt of vervallen tot ruïne. Wat 
volgt, is een overzicht van kloosters die zijn getransfor-
meerd tot huizen, landhuizen, boerderijen, fabrieken, 
arsenalen, gevangenissen et cetera. Het aantal voor-
beelden van recente herbestemmingen dat voorbij-
komt, is groot, maar geen enkel voorbeeld wordt daad-
werkelijk nader uitgewerkt. Hoewel een van de doelen 
van het boek is om duidelijk te maken hoe hergebruik 
en herbestemming van kloosters mogelijk is zonder 
daarbij het wezen van het klooster aan te tasten, blijft 
dit aspect daardoor wat onderbelicht. In de conclusie 
vraagt Coomans zich af: ‘how can the shift from the 
sacredness of religion to the sacredness of heritage 
and culture be made successfully? Is such a transfer 
possible without a loss of meaning, without losing  
the spirit of the place?’ Om op het antwoord op die vra-
gen een voorschot te nemen, zou een vijfde hoofdstuk, 
met daarin recente voorbeelden van hoe gedegen on-
derzoek en waardestelling tot succesvolle herbestem-
mingen hebben geleid, een waardevolle aanvulling 
zijn geweest. Op die manier had kunnen worden aan-
getoond hoezeer kennis van het verleden kan bijdra-
gen aan actuele herbestemmingen van kloosters.

Dit neemt niet weg dat Life inside the Cloister een rijk 
boek is. Ondanks het feit dat het met 176 pagina’s be-
scheiden van omvang is, biedt het boek een uiterst hel-
der overzicht in de zeer diverse materie die het behan-
delt, in het licht van een actueel onderwerp. Het boek 
is met 104 afbeeldingen voorbeeldig geïllustreerd, be-
schikt over een namen- en plaatsnamenregister en de 
zeer uitgebreide bibliografie biedt vele aanknopings-
punten voor nader onderzoek.

gabrI van tUSSenbroek

volgens de gebouwen van franciscaner en dominica-
ner bedelordes beschreven, begijnhoven, die uitslui-
tend in de Lage Landen voorkwamen, en gasthuizen. 
Die laatste twee waren qua typologie geen kloosters in 
de traditionele zin, maar werden wel door religieuze 
gemeenschappen georganiseerd. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met tijdens de Contrareformatie ontstane 
colleges ten behoeve van onderwijs van de ursulinen 
en de jezuïeten, met koninklijke of keizerlijke abdijen, 
waarvan El Escorial waarschijnlijk de beroemdste is, 
en de meer bescheiden huiskloosters, die na het Twee-
de Vaticaanse Concilie (1962-1965) ontstonden.

Het derde deel is gewijd aan de vraag wat precies 
kloosterarchitectuur van andere architectuur onder-
scheidt, met andere woorden: wat definieert het karak-
ter van kloosters? Aspecten die hierbij aan bod komen, 
zijn de keuzes die werden gemaakt bij het bepalen van 
de plaats van een klooster. De symbolische betekenis 
daarvan – in de woestijn, op een berg, in een vallei – 
ging hand in hand met een weerslag die de omgeving 
had op de materiële cultuur van een klooster. Ook de 
manier waarop de kloostergemeenschap zich van de 
wereld afsloot en hoe de afzondering binnen de kloos-
termuren zelf was georganiseerd – zowel bij mannen 
als bij vrouwen – wordt gethematiseerd. De liturgie, de 
omgang met de dood en de memoriecultuur en de 
schaal van kloosters hebben eveneens gevolgen voor 
de uiterlijke verschijningsvorm. Als laatste element in 
dit hoofdstuk worden de bouwstijl en het probleem 
van de stilistische identiteit behandeld.

Het vierde en laatste deel van het boek is gewijd aan 
kloostergebouwen nadat die hun oorspronkelijke 
functie hadden verloren. Coomans noemt nauwelijks 
aantallen, alleen voor Nederland stelt hij dat van de 
172 nog bestaande kloosters in 2008, er in 2020 zo’n 
150 zullen zijn verlaten. Dit zijn ontstellende cijfers, die 
de actuele transformatieopgave eens te meer duidelijk 
maken, een probleem dat overigens ook in België, 
Frankrijk, Spanje, Ierland en andere landen met een 




