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1  Inhoud rondleidersmap 
2 - Jaartallenlijst  
 - De acht getijden 

3 Schilderij klooster, door Marco Bakker (2012) 
4 Foto maquette 
 Maquettekamer 
5 Bouw Middeleeuwse kerk, uit het boek van Macauly, p.41 
6 Maria  uit de RK kerk in Den Hoorn. Komt uit de Kloosterkerk van Aduard. 

7 Jan van Scorel (1495-1569). Werktekening voor een altaarstuk in de Kloosterkerk van Aduard, 
voorstellend het Laatste Avondmaal. Het schilderij zelf is verloren gegaan. (Staatliche Graphische 

Sammlung München). 
8 Model Kogge, nagebouwd in Kampen. 
9 Opgegraven kogge (Zeewolde). Let op lading bakstenen. 
10 Tekening Johan Dijkstra raam academiegebouw, 1952, met o.a.: Onno van Ewsum (met palmtak; 

militair), Wessel Gansfort (staande met zwarte baret), abt Henricus van Reest (met baard), 
Alexander Hegius (met rode baret; rector van de Latijnse school in Deventer, van 1483-1485 leraar 

van Erasmus), Rudolf Agricola (achter het orgel) en Goswinus van Halen (met balg; later leerling 
van Hegius en vanaf 1497 rector van het fraterhuis in Groningen, dat wel gezien wordt als een 
voorstadium van de universiteit). 

11 Opgraven riolering, onder leiding van prof Van Giffen (1941). 
 Abtenkamer 
12 Kroniekoverzicht 1200 - 1400 
13 Kroniekoverzicht 1400 - 1600    

14 Borg Aduard, vermoedelijk van de achterkant (straatzijde) 
15 Winterhuis van de familie Lewe van Aduard aan de Vismarkt, hoek Pelsterstraat 
 Buiten 
16 Binnendiep 
17 Voorgevel kerk vóór restauratie 1863-1926 
18 Front van de Heilige Geestkapel (sinds 1972: St.Hippolytuskapel) in Delft 
19 Tongewelf in aanbouw 1926 

20 Noordgevel vóór restauratie 
21 Noordgevel: ingang school c.a. 
 'School' 
22 Opgraving tegelvloer ca. 1919 
23 Schema tegelvloer  
24 Ziekenzaal Beaune. De versiering van de balken diende als voorbeeld voor restauratie Aduard.  

25 Monniken uit Sion (bij Diepenheim). Zij brengen het gebeente van Emanuel terug naar Aduard. 
 Kerk 

26 Lewe-kerk (1723-1916) 
27 De ziekenzaal in de steigers 1917  
28 Vliering onderwijzerswoning (1900) 
29 Aduarder kapel in het rijksmuseum te Amsterdam, situatie 2011 
30 Restauratietekening noordgevel. In blauw de vernieuwde delen. 

31 Restauratietekening zuidgevel 
32 Contouren van de opgegraven kerk met graven van Bijter van Rees en Emanuel van Cremona. 
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2  Jaartallen tijdens en na de kloostertijd 
Nagenoeg geheel ontleend aan de rondleidersmap 

 
547 Benedictus, de vader van het westerse kloosterwezen overleden. 

1098 Robert de Molesme sticht 1e cisterciënzer klooster in Cîteaux.  
1113 Bernardus meldt zich met 30 anderen in Cîteaux; 1115 abt in Clairvaux; 1153 †; 1174 heilig. 

1165 Klooster in Klaarkamp gesticht. 
1192 Twaalf monniken o.l.v. abt vanuit Klaarkamp stichten klooster in Adwerth (= waarschijnlijk: wier-

de van Ade). 
1218/1220  Caesarius van Heisterbach met abt op visitatie naar Klaarkamp; noteert drie wonderverha-

len: over de Marcellusvloed (1219), de arm van Johannes de Doper en het Madonnabeeld. 
1228 Klooster Ihlow gesticht onder het patronaat van Aduard. 
1232 -1266  Richardus koormonnik in Aduard. 

1263 Kloosterkerk voltooid; 1240 begonnen. 
1297 Ziekenzaal koormonniken voltooid en ingewijd door bisschop Emanuel, die 1298 overleed. 
 [Het schilderij van de ziekenzaal in bedrijf is van Cees Plat, 2005]. 
1300 Plm.: Aduarderdiep voltooid; vroeger dacht men: 1400. 
1315 Hongersnood t.t.v. 15e abt Eylardus: 'pot van wonderbare grootte.' 

1342 Klooster Klein-Aduard/St.Annen (in 1340 gesticht) onder de hoede van Aduard. 
1350 16e abt Fredericus:  

 - Testament met de eigen fam.Gaykinga: erfgenamen jaarlijks diner met abt. 
 - Naar Rome (??) voor heiligverklaring van Richardus en Emanuel. 
 - Pest: abt, prior, 44 monniken, 120 werkmonniken, 29 leerlingen overleden. 
1469 -1485   23e Abt Henricus van Rees verzamelt geleerden om zich heen: Aduarder kring. 
1485 -1578  Er wordt in het Latijn geschreven aan de kroniek; 1724 vertaling in het Nederlands. 
1520 29e abt Elbertus van Rees: na diner 2 dronken broers Gaykinga door lekenbroeders gedood. 

1554 Luidklok gegoten door Gerrit van Dam; 1594 naar Wolfenbüttel; 1924 terug door P.A. Camphuis. 
1561 -1576  32e Abt Arnoldus Lant: 'leefde er bandeloos op los'; 1570 onder curatele. 
1567 Bijter van Rees, zus van prior Stephanus van Rees overleden, grafsteen in de kerk 
1580 Staatse troepen steken het klooster in brand (met name de bibliotheek ?). 
1590 Beschrijving van het klooster door Ubbo Emmius. 
1594 Reductie: ook de stad Groningen kiest voor de Unie van Utrecht, dus voor het protestantisme. 
1595 Ziekenzaal wordt protestantse kerk; voorste deel wordt school met meesterswoning. 

1614 Stichting van de universiteit van Groningen. 
1656 Ziekenzaal/NH.Kerk krijgt een dakruiter; 1862-63 een nieuw front: hoge toren + twee zijtorens. 
1695 Prov.Staten privatiseert  alle rechten; Jonker Johan Clant verwerft de rechten van Aduard.  
1700 Clant ruilt z'n bezittingen+rechten in Aduard met die van zwager Evert Joost Lewe in Usquert. 
1720 Laatste terechtstelling op het Kaakheem. 
1723 Evert Joost Lewe († 1753) verbouwt de kerk, met als houtsnijder: Theodorus van der Haven. 
1753 Evert Joost van Lewe overlijdt; hier begraven met z'n vrouw Christina van Berum. 

1806 Kerk staat de school af aan de burgerlijke gemeente; die bouwt in 1890 nieuwe lagere school. 
1809 Laatste borgheer Carolus Justus Lewe van Aduard bestelt bij L.van Dam en Zoons in Leeuwarden 

een orgel maar verkoopt dit aan Garnwerd: 1 manuaal; 13 registers (2x16"); aangehangen pe-
daal. [In 1834 werd het orgel uitgebreid met een tweede manuaal; in 1867 werden op het orgel 
drie witte, gipsen beelden geplaatst met als thema's: geloof, hoop en liefde] 

1815 Borg van Aduard gesloopt. 

1907 Burgerlijke gemeente draagt het schooldeel over aan het rijk; voorwaarde: uurwerk. 
1908 Orgel in 1908 gebouwd door Martin Eertman, Noordwolde: één manuaal met 7 registers (geen 

16") en aangehangen pedaal; orgel herplaatst met nieuwe kas van Van Heeswijk in 1928. 
1909 Kerkelijke gemeente draagt kerkdeel over aan het rijk; voorwaarde: blijvend  gebruik als kerk. 
1916 -1928  Restauratie o.l.v. H.A. van Heeswijk: pleisterlagen weg en vloer uitgegraven. 
1928 - Restauratie van het tongewelf, beschilderd met art-decopatroon door Jacob Por, Leens. 
 - Voorgevel ziekenzaal gereconstrueerd conform de kapel van de H.Geest-zusters te Delft. 

1939 -1941 Opgravingen door prof. A.E. van Giffen. 
1940 Graf van bisschop Emanuel gevonden; botten naar klooster Sion te Diepenveen; 1998 terug. 
1962 Binnendiep gedempt; in de 14e eeuw gegraven. 
2015 Markeringsborden aangebracht in Aduard, digitaal te gebruiken met behulp van een app. 
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3  Verantwoording v.d. Aduard 3D reconstructie v.h. St. Bernardusklooster 
Opgetekend bij de voordracht van Jakob Loer bij de Historische Vereniging Aduard, 29-12-2015 

 
De nummers verwijzen naar de ‘luchtfoto’ op bladzijde 5. Stukjes tussen [] geven afwijkende meningen 

van de auteur. Veel informatie is ook te vinden het hoofdstuk “De abtenkroniek en de bouw van de 
Sint-Bernardusabdij” door J. Loer in ‘De abtenkroniek van Aduard’, J. van Moolenbroek en J.A. Mol 

(eds.), Hilversum 2010. 
Bij de reconstructie is van een aantal soorten bronnen gebruik gemaakt, ongeveer in de prioriteit 1-5. 
1. De opgravingsresultaten van Van Giffen 1939-41.  
2. De kloosterplattegrond van St Gallen. Deze is opgesteld AD 810 op gezag van Karel de Grote en 

moet gezien worden als een concept of ideaalbeeld. Alle Europese benedictijner en latere kloosters 
gebruikten dit als uitgangspunt, maar nergens werd het letterlijk gekopieerd. De uitwerking werd 
aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Zo werden in noordelijke streken alle gebouwen 

met elkaar verbonden door gangen, opdat men zo weinig mogelijk buitenom hoefde lopen. 
3. Teksten specifiek voor Aduard: de Abtenkroniek, het verslag van Ubbo Emmius, verslagen van de 

Provinciale Staten. 
4. Teksten over het Cisterciënzer kloosterleven elders, de orderegels, de boekhouding van Beaulieu 

Abbey (Engeland), etc. 

5. Bestaande restanten van kloosters. 
 

Er is een aantal gebieden op het kloosterterrein te onderscheiden met een eigen functie. 
 
A  De ruimten voor gasten en bezoekers 
 
Deze bevinden zich steeds in de omgeving van het poortgebouw. Het eigenlijke poortgebouw (31) om-
vatte ook een brug over de gracht en een overdekte ‘doorrit’ waar de broeder portier de gasten ontving. 

Links en rechts van de poort waren gastenverblijven voor mannen (35) en vrouwen (34), elk met een 
eigen kapel (32) resp. (33). Ook was er voor hen een ziekenzaal (36) en een paardenstal (37). Dat 
er bij een groot klooster als Aduard uitgebreide gastenvoorzieningen zijn geweest is wel zeker, en dat 
ze aan elkaar waren gebouwd is aannemelijk. De precieze plaats van de onderdelen is gegist. 
 
B  De bedrijfsgebouwen 
 

De omvang van de bedrijfsgebouwen van een belangrijk klooster moeten we niet onderschatten. Jakob 
schatte het aantal kloosterlingen op 100 koormonniken, 500 lekenbroeders en zo’n 1400 man ‘burger-
personeel’, samen dus 2000 mensen. [Hierover hebben we veel discussie gehad. De minimumvariant is 
100 koormonniken, 200 lekenbroeders en 300 overig. Nog steeds een flink aantal. De aantallen hebben 
natuurlijk ook flink gefluctueerd tijdens het 400-jarig bestaan van het klooster. Vergeet niet dat voor 
het vee houden op  6000 ha land al gauw meer dan 1000 mensen nodig zijn.]  
Velen van hen woonden niet in het klooster maar op de voorwerken. Even goed werden ze vanuit het 

klooster gekleed en gevoed. Dat vereist dus een grote brouwerij (55), bakkerij (56), schoenmakerij 
(61) en kleermakerij (63).  Voor de voedselvoorziening waren er daarnaast opslagruimten (58 en 59) 
en een korenmolen (60). Andere bedrijvigheid omvatte een timmerwerkplaats (62) en een smederij 
(57). [De opsomming moet ongeveer kloppen, maar de onderlinge ligging is grotendeels gegist. De 
steenovens hebben waarschijnlijk buiten het terrein gestaan, in de tijd dat ze in gebruik waren.] 
 

Het is logisch de bedrijfsgebouwen te situeren rond het Binnendiep (48), en dan aan de westkant. De 
abtswoning (25) en de brouwerij (55) moeten dicht bij elkaar hebben gestaan. Bij de brouwerij wer-

den in 1520 de gebroeders Gaykema vermoord na een maaltijd in de abtswoning (Abtenkroniek blz. 
221). Bij de brouwerij (tegenover het huidige museum) stonden volgens de reconstructie een watergoot 
met een putemmer. Met de putemmer werd water uit het Binnendiep opgehaald en via de goot naar de 
verdieping van de brouwerij geleid. [Het lijkt aannemelijker dat de brouwerij bronwater heeft gebruikt 
in plaats van het brakke oppervlaktewater. Evengoed is dan een dergelijke installatie nodig (At).] Be-

waarde bedrijfsgebouwen van kloosterbedrijven, b.v. de tiendschuur van Klooster Ter Duin, geven idee 
hoe groot ze waren, vergelijkbaar met onze ziekenzaal.  
 
C  De kerk en het eigenlijke klooster (claustrum) 
 
Zoals bekend is de plattegrond van de kloosterkerk (1) op te maken uit de opgravingen van Van Giffen. 
Een punt van discussie is de lengte van het schip van de kerk. De tot op heden gebruikte plattegrond 

(b.v. blz. 122 in de kroniek) geeft een kerk met een lengte van 80 m. Bij de opgraving is geen duidelij-
ke westgevel blootgelegd en er werden de grondslagen van 2x7 pilaren gevonden, terwijl Ubbo Emmius 
spreekt van 18 pilaren. Om deze reden is het schip van de kerk nu langer genomen, 90 i.p.v. 80 meter, 

met 2x9 pilaren. De vierkante kloosterhof (2) met kruisgangen (3) worden niet veel groter, want tus-
sen de westelijke kruisgang en het verblijf van de lekenbroeders (13-14-15) is een gang gedacht die 
toegang tot het lekenbroedersgedeelte van de kerk geeft. In hun woongebouw was ook een eetzaal 

(13) en een slaapzaal (14). Verbonden met hun woongebouw  hadden de lekenbroeders een zieken-
zaal (42) en latrines (43). Hun werk deden ze in de bedrijfsgebouwen (B), in het boerenbedrijf binnen 
het klooster (64-71) of in de uithoven. In het laatste geval woonden ze daar ook meestal.  
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De koormonniken woonden en werkten in een gebouw aan de oostkant van de kloosterhof (4-6). We 

treffen daar vanaf de kerk, de sacristie (4), de kapittelzaal (5) en de monnikenzaal (6). De slaapzaal 
was op de verdieping (7). Het gebouwenvierkant werd aan de zuidkant afgesloten met de eetzaal of 
refter (10) voor de koormonniken, met daaraan verbonden een verwarmde zaal (9) en de keuken 

(12). De keuken was een van de weinige gezamenlijke voorzieningen voor koormonniken en leken-
broeders; hun eetzaal lag aangrenzend aan de westkant. Voor het eten wasten de monniken hun han-
den bij het wasbekken (11). Aan de andere kant lagen latrines (8).  
 

De reconstructie voorziet de kerk van in totaal vier torens. Er was een dakruiter op de viering geplaatst 
(de plaats waar schip en zijbeuken kruisen). Daarin hing de klok die de getijden inluidde. In de kroniek 
wordt vermeld dat deze is afgebrand en hersteld onder abt Arnoldus Lanth (1561-1576). Naast de kerk 
moet nog een losstaande toren (52) gestaan hebben. In 1599 vermelden de staten van Groningen de 
verkoop van de stenen van de ‘toren van Aduard’, terwijl rond dezelfde tijd het afbreken van de kerk 
nog uitdrukkelijk wordt verboden (blz. 124). 
 

Enigszins afzijdig van het eigenlijke klooster lag de ziekenzaal van de koormonniken (39), verbonden 
met de eetzaal (10) door een eigen eetzaal / keuken (40). 
 
Ten noordwesten van de kerk lag het kerkhof (53) met ergens een knekelhuisje (54). Nog steeds zijn 

in de ondergrond veel beenderen te vinden, al is wellicht een deel ervan van na de kloostertijd afkom-
stig. 

  
D  De abtswoning 
 
In de idealistische beginjaren van de Cisterciënzers woonde de abt in een kamertje in het koormonni-
kenverblijf, in het claustrum. Deze plek was voor leken niet toegankelijk, en om toch gasten te kunnen 
ontvangen kreeg de abt later een eigen woning (25) met een eigen keuken (26) en tuin (27) om de 
gasten niet de karige kloosterkost te hoeven voorzetten. Uit diverse opmerkingen in de kroniek (blz. 

129) is af te leiden dat de abtswoning aan ten westen van het claustrum moet hebben gestaan.  
 
E  De school 
 
Na de stichter abt Wibrandus, was Albertus (1205-1216) de tweede abt. Van hem vertelt de kroniek: 

“Daarom bouwde hij noodgedwongen [door de grote toeloop van monniken] een tweede grotere kapel, 
die de School wordt genoemd. Want daar bezochten in de loop van de tijd de novicen en jongere broe-

ders [] de school.” Loer reconstrueert dit als volgt. Na een nog bescheidener begin onder de eerste abt, 
bouwt Albertus het eerste klooster, veel kleiner dan het latere: een kapel (16), een kloosterhof en 
woongebouwen. Later worden de grote kloosterkerk (1) en  de definitieve kloostergebouwen (2-15) 
gebouwd. Het oude kleine kloostertje wordt daarna in gebruik genomen als school, met een  verblijf 
(17) en slaapzaal (18) voor de novicen, en een schoolgebouw (21). De bibliotheek (19), het scripto-
rium (20) en het scheerhuis (22) vormen de verbinding met het grote klooster. Ook de kleedmees-

terswoning (23) vindt hier een plaats. Deze kleedmeesterswoning (23) en de aanpalende kleedmees-
tershof (30) worden in later eeuwen nog genoemd (blz. 141). In 1627 worden huis en tuin verkocht 
aan de redger Albert Coenders, later aan de predikant  Ds P. Iwema. Het is aannemelijk dat van toen af 
deze woning als pastorie heeft gediend. Rond 1860 is de huidige woning gebouwd, die tot 2004 diende 
als Hervormde pastorie. 
 
F  De kloostertuin 

 
Een aanzienlijk deel van het ommuurde kloosterterrein was in gebruik als boerenbedrijf, met een boer-
derijgebouw (67), een moestuin (69), een boomgaard (70), paardenstallen (66), een tuinhuisje 
(28), een duiventil (64) en visvijvers (65). Cisterciënzer monniken aten vegetarisch, tenzij ziek of abt, 
maar een visje mocht wel. Bij hun kloosters zijn daarom bijna altijd visvijvers te vinden, b.v. in Ihlow. 
 
Rond 1550 liet de wereldse abt Arnoldus Lanth een lusthof met doolhof aanleggen (30), later bekend 

als de ‘kleedmeestershof’ (30).  
 
A-F  Rondom het klooster 
 
Het hele complex was omringd met een muur (46) met torens (47) en een gracht (45). Aan de 
noordkant was de ingangspoort (A) met de gastenverblijven. Aan de zuidkant liep de waterweg De 

Lindt, met een haven (49). Via de waterpoort (50) was verbinding met het Binnendiep (48). Er naast 
lag de Zuiderpoort (51), die geen verkeersfunctie had, maar alleen diende voor wie te voet naar de 

aanliggende landerijen wilde lopen. 
 
 
At Hof, 26 januari 2016 
Na overleg met Jakob Loer en Hans Muskee 
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De originele versie van deze plattegrond (zonder witte cijfers) is vervaardigd door Axe Kooi b.v. en staat opgesteld 

achter Schoolstraat 4 te Aduard 

 

1 Kerk 
2 Kloosterhof 
3 Kruisgangen 
4 Sacristie 
5 Kapittelzaal 
6 Monnikenzaal 

7 Slaapzaal van de monniken 

8 Latrines van de monniken 
9 Verwarmde zaal 
10 Eetzaal 
11 Wasbekken 
12 Keuken 
13 Eetzaal voor de lekenbroeders 

14 Slaapzaal van de lekenbroeders 
15 Cellarium  
16 Kapel van Albertus 
17 Novicenzaal 
18 Slaapzaal voor de novicen 
19 Bibliotheek 
20 Scriptorium 

21 School 
22 Scheerhuis 
23 Kleedmeesterswoning 
24 Wintereetzaal 
25 Abtswoning 
26 Abtskeuken 
27 Abtstuin 

28 Zomerhuis van de abt 
29 Zwarte Kamer 
30 Lusthof met labyrinth 
31 Noorderpoort 
32 Kapel voor mannen 
33 Kapel voor vrouwen en armen 
34 Gasthuis voor vrouwen en armen 

35 Gasthuis voor mannen / bisschopskamer 

36 Ziekenzaal voor de gasten 

37 Paardenstallen voor de gasten 
38 Nieuwe Poort 
39 Ziekenzaal voor de monniken 
40 Eetzaal voor de zieken 
41 Latrines van de ziekenzaal 
42 Ziekenzaal voor de lekenbroeders 

43 Latrines voor de lekenbroeders 

44 Waterverdeelstation 
45 Ringgrachten 
46 Ringmuren 
47 Verdedigingstorens 
48 Binnenhaven 
49 Buitenhaven 

50 Waterpoort 
51 Zuiderpoort 
52 Toren 
53 Begraafplaats 
54 Knekelhuis 
55 Brouwerij 
56 Bakkerij 

57 Smederij 
58 Opslagruimten 
59 Graanopslag 
60 Korenmolen 
61 Leerlooierij, schoenmakerij 
62 Timmerwerkplaatsen 
63 Kledingmakerij, spinnerij, weverij 

64 Duiventil 
65 Visvijvers 
66 Paardenstallen van de abt 
67 Boerderij 
68 Kruidentuin 
69 Moestuin 
70 Boomgaard 

71 Tuinhuis
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4  Rondleiding in het museum 
Deels ontleend aan Eleonora Vennink 

 
Voorgeschiedenis 

Benedictus (overleden in 547) schrijft zijn kloosterregel in het klooster van Montecassino, de meest in-

vloedrijke regel in Europa. 
Uit onvrede over de vele bezittingen en de liturgische overdadigheid van de Benedictijnse kloosters die 
verbonden waren met Cluny sticht Robert van Molesme in 1098 met enkele monniken een nieuw kloos-
ter in Cîteaux.  
Cîteaux is Frans voor cistercium = verkorting van: cis tertium lapidem miliarium = tot de 3e mijlsteen 
(op de weg vanaf Langres); vandaar hun naam: cisterciënzers, ook wel 'grijze monniken' vanwege hun 
wit-grijze pij (met een zwart scapulier/schouderkleed en een leren gordel). 

Dit nieuwe klooster wil recht doen aan de puurheid van de oorspronkelijke regel van Benedictus. 
In 1113 meldt Bernardus zich als 22-jarige aan bij dit beginnende klooster, samen met 30 anderen: 
broers, verdere familie, vrienden; in 1116 is hij abt van het nieuwe klooster te Clairvaux. Hij overlijdt in 
1153 en wordt heilig verklaard in 1174. Mee door zijn inzet breiden de cisterciënzer kloosters zich als 
een olievlek uit. 
 

Kloosterdochters 

Primaire abdijen (dochterkloosters van Cîteaux in Frankrijk): 
La Ferte-sur-Grosne (1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) en Morimond (1115). 
Vanuit Morimond    dochterklooster Altenkamp (1123)  
Vanuit Altenkamp   dochterklooster Amelungsborn (1135) 
Vanuit Amelungsborn  dochterklooster Riddingshausen (1145) 
Vanuit Riddingshausen  dochterklooster Klaarkamp (1165); dit klooster bezat Schiermonnikoog) 

Vanuit Klaarkamp   dochterklooster St.Bernardus Aduard (1192) 
 
Ontstaan van het klooster St. Bernardushof in Aduard 
Volgens de kroniek kwamen in 1192 12 monniken (men leefde in de M.E. met veel symboliek: 12 stond 
voor de apostelen) o.l.v. abt Wibrandus vanuit klooster Klaarkamp te Rinsumageest (bij Dokkum) naar 
Aduard, toen Adwerth genaamd (= wierde van Ade). De reden om daar op 5 juni 1192 een klooster te 
stichten was volgens de kroniek "dat op die plaats dikwijls talrijke lichten in het nachtelijk uur waren 

verschenen, naar vrome overtuiging een voorspelling van wat komen zou." De almachtige God had deze 

plaats "zo overduidelijk van te voren aangewezen." Mogelijk is de reden van de stichting daar (ook) dat 
een rijke boer dit grondgebied voor kloosterbouw heeft afgestaan. 
Het klooster was een enclave, horend tot de bisschop van Munster; eromheen lag bisschoppelijke grond 
van het bisdom Utrecht, Emden, Hamburg, Bremen en Osnabruck. 
Alle cisterciënzer kloosters werden volgens hetzelfde grondplan gebouwd. Om het hele complex stond 
een stenen muur, terwijl rondom het geheel een 25 meter brede gracht was (restanten in het dorp). 

Door de opgravingen van prof. Van Giffen in 1939-1941 is ook het een en ander duidelijk geworden, 
bijv. dat er geen onderaardse gangen bestonden maar wel een uitgebreide riolering. 
Het klooster werd al gauw welvarend. Het heeft slechte tijden gekend, maar op een gegeven moment 
bezat het 600 hectare, dank zij: schenkingen bij de intrede van koormonniken, schenkingen of legaten 
uit de regio (die mee als doel hadden dat voor de gevers werd gebeden), inpolderingen en aankopen. 
 

De zes eerder gestichte kloosters (1e jaartal)  
die zich onder toezicht van Aduard plaatsten (2e jaartal) 
1- 1228/1228  Afgesplitst mannenklooster Ihlow in Ost-Friesland.  

2- 1216/1249  Vrouwenklooster Yesse hij Haren (buurtschap Essen). 
3- 1234(Coevorden)/1258(Assen)  Vrouwenklooster Maria in Campis.  
4- 1259/1259  Afgesplitst mannenklooster Nieuwolda; 1299 vanwege overstromingen verplaatst 
    naar Termunten. 

5- 1210(?)/1310  Vrouwenklooster In Tribus Montibus of Trimunt (Marum). 
6- 1340/1342  Vrouwenklooster Sint-Anna/Annen of Klein Aduard. 
 
Twee soorten monniken 
De monniken legden een gelofte af van gehoorzaamheid, kuisheid (celibaat), zwijgzaamheid, eenvoud 
en arbeid (om selfsupporting te zijn), met hun liefde voor Christus als hoofdmotivatie: 'arm zijn met de 
arme Christus'. Maar soms werd iemand monnik omdat die zonder familie was of uit liefdesverdriet. 

Er waren twee soorten monniken: 
- De koormonniken (van hoge afkomst; zij konden lezen en schrijven; in de bloeitijd waren er zo'n 

100). Hun taak was het samen bidden van de getijden in de kerk (zie hierna) en het persoonlijke 
studeren (theologie en filosofie, maar later ook wiskunde, medicijnen en astronomie), in het enige 

verwarmde vertrek in het klooster, het scriptorium; zij werden gemiddeld 60-65 jaar oud. 
- De werkmonniken, lekenbroeders of conversen (van lage afkomst; konden doorgaans niet lezen en 

schrijven; in de bloeitijd waren er zo'n 200-300). Zij hoefden minder vaak de getijden te bidden, 

want hun werk was vooral om te zorgen voor het levensonderhoud; zij hadden een hard bestaan, 
met 1-2x daags eten, 's winters constant in de kou, terwijl ze door hun werk geregeld blootstonden 
aan looddampvergiftiging; werden zo'n 30-35 jaar oud. Vanaf de 14e eeuw liep hun aantal sterk te-
rug, zodat de landerijen al meer aan pachters werden toevertrouwd. 
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Het getijdengebed (vanwege het belang hiervan aangeduid als opus Dei, het werk van God)  

Er waren 8 getijden. In de literatuur worden verschillende tijdstippen genoemd; ook werd er 's winters 
een andere tijdsindeling gevolgd dan 's zomers.Maar de volgende tijdstippen geven een goede indicatie: 
1  De metten/vigiliae (middernacht) 

2  De lauden rond zonsopgang 
3  De priem rond 6 uur 
4  De terts rond 9 uur 

5  De sext rond 12 uur 

6  De noon rond 15 uur 
7  De vespers rond 17 uur 
8  De completen rond 20 uur  

Deze gezamenlijke getijden zijn onafscheidelijk verbonden met de (meestal persoonlijke) lectio divina, 
de lezing van de Bijbel, waarbij Gods Woord door de monnik al mediterend wordt 'herkauwd'. 
 
De taak van de werkmonniken 
- Waterhuishouding: Dijken bouwen, bruggen en sluizen aanleggen; het binnendiep graven. Door-

dat rond 1200 het Peizerdiep verzandde, werd het Aduarderdiep gegraven; dit was gereed in 1307; 
de lengte was 25 km.: vanaf Hoogkerk tot het Aduarderzijl. 

- Bakstenen bakken: Groningen had een vijf meter dikke kleilaag, Noord-Drenthe de turf, dus alles 
was voorhanden om kloostermoppen te bakken; achter de tuin van het museum, waar de nieuw-
bouw begint, zijn restanten van veldovens gevonden; achterin de tuin is een veldoven nagebouwd, 
waarin om de paar jaren ook weer stenen worden gebakken. 

 5000 jaar geleden bakten de Mesopotamiërs stenen. Dit procedé is verloren gegaan. De Romeinen 

hebben dit opnieuw uitgevonden van 200 v Chr. tot 400 na Christus. De monniken in Klaarkamp 
hebben dit weer opnieuw opgepakt.  

 De kloostermop had een specifieke maat, de koningsvoet genoemd; ook de Rijnlandse voet werd ge-
bruikt. De afmeting varieerde van 32,5 cm tot 33 1/3 cm. De kloostermop woog ca. 10 kg. 

- Landbouw: Uiteindelijk beschikte Aduard over 6000 ha. land, voor akkerbouw en veeteelt, beoe-
fend op de kloosterboerderijen of voorwerken (Fransumer en Aduarder voorwerk , Roodeschool [bij 
Bedum], het eiland Bosch e.a.); de schapen leverden wol en huiden, verwerkt tot leer of perkament. 

- Handel: Van Aduard werd de te verhandelen waar (bakstenen, turf en wol) op platte schepen naar 

Groningen vervoerd; daar werd alles verhandeld, met koggeschepen tot in havens aan de Oostzee 
toe, waarbij hout en graan mee teruggenomen werd. Aduard beschikte in de stad Groningen over 
een eigen stapelplaats annex refugium (Munnekeholm), had een eigen vloot en bezat stapelrechten 
in bijv. Hamburg (al in 1234 had Aduard vrijstelling van tolbetaling bij Stade, war bij Hamburg ligt!). 

 
Enkele jaartallen  

(Grotendeels uit de kroniek: geschreven in het Latijn vanaf 1485; geen origineel handschrift. De kro-

niek vermeldt weinig over spirituele zaken en niets over waterstaatkundige zaken en de handel; het 
hoofdonderwerp zijn de namen van de abten en de geschiedenis van de gebouwen met hun inrichting). 
1192  Stichting van het klooster. 
1297  Ten tijde van abt Henricus werd de ziekenzaal voor de koormonniken ingewijd. 
1300-1500: een periode van oorlog, honger , pest 
 - Honger, bijv. t.t.v. 15e abt Eylardus, 1315: 'een verbazingwekkend grote kookketel'. 
 - Pest ttv 16e ambt Fredericus,1350: abt, prior, 44 monniken, 120 lekenbroeders, 29 leerlingen †. 

 - Oorlog ttv 18e abt Thybodus, 1360 leger van 500 (?) lekenbroeders; ook later oorlog, 1392 e.v.: 
  - Schieringers: pij van ongebleekte schapenwol, = cisterciënzers: voor Friese vrijheid. 
  - Vetkopers: vetweiden + handel: premonstratenzers: kozen voor Holland. 
1350 16e Abt Fredericus Gaykinga: in het testament van zijn familie: 'Nakomelingen jaarlijks diner!' 
1520 29e abt Elbertus van Rees: diner; familieruzies; twee broers eerder weg, dronken; bespot door 

lekenbroeders, wat uitliep op een gevecht: 1: schedel ingeslagen; 1: later overleden door de 

mishandeling; kerkelijk afgehandeld: klooster kreeg boet en verloor rechten. 

1469-1485 O.l.v. 23e abt Henricus van Rees: Aduarder kring: trefpunt voor wie geïnteresseerd was in 
de studie van de klassieken en van nieuwe ideeën, met deelnemers als: Wessel Gansfort, 
Rudolf Agricola (= Huusman, uit Baflo) en Hegius (rector Latijnse school in Deventer). 

1500-1594  Bergafwaarts met het klooster:  
- Het klooster betrokken bij partijtwisten, waardoor het telkens een militaire uitvalbasis werd. 
- De abten besteedden veel geld aan de verfraaiing van het klooster: kunst en tuinen. 

- Het primaire doel werd vergeten: God, gebed, kloostertucht; kritische visitaties. 
- De 32e abt Arnoldus Lant (1561-1576) was het dieptepunt. De kroniek: :'hij bekommerde zich 

nog maar nauwelijks om de eredienst: …paarden….jachthonden… Leefde er  bandeloos op los'; 
hij had drie kinderen bij verschillende vrouwen. Maar toch schrijft de kronist: 'Ondanks alles 
mijn abt.' In 1570 werd hij onder toezicht geplaatst van een collega-abt. 

- 1594  Einde van het klooster door de Reductie, waarbij de stad Groningen, net als eerder de 
Ommelanden koos voor de Reformatie en voor Maurits; er kwam een herberg (dit museum). 

Deze ontwikkelingen maakt begrijpelijk dat het klooster roemloos onderging.  
De laatste 15 monniken kregen een jaargeld en gingen in de Munnekeholm wonen, het latere Aduarder 

Gasthuis. De pacht van de landerijen besteedde de provincie aan: kerkgebouwen (bv. de Nieuwe Kerk), 
het traktement van predikanten en schoolmeesters, de stichting van de Universiteit in 1614. De zieken-
zaal werd dorpskerk en school; de abdijkerk en andere gebouwen werden in 40 jaar afgebroken. 
 

Houten boom in de 'abtenkamer' 
Deze boom van de kennis van goed en kwaad bevat 36 klokhuizen (= alle abten) waarvan de schaduw 
het profiel van mensen laat zien. De slang (met mijter) duidt op de (weinige) slechte abten. 
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5  Rondleiding buiten 
Omgeving 
- Linker zijmuur van het museum bevat de originele kloostermoppen. 
- Het binnendiep: gegraven in de 14e eeuw, gedempt in 1962. 

- Het Kaakheem: terechtstellingplaats in de tijd van de borgheren; 
 in 1720 werd de laatste boef (een roofmoordenaar) daar geradbraakt en daarna onthoofd. 
- De borg: ongeveer op de plek van de huidige gereformeerde kerk; gesloopt in 1815; 

 de familie Lewe had ook nog een winterhuis aan de Vismarkt, hoek Pelsterstraat. 
 

Voorgevel 
- Luidklok: in 1554 liet de 31e abt Godefridus van Arnhem een klok gieten voor de abdijkerk bij Gerrit 

van Dam; deze klok werd in 1594 door de provincie verkocht naar Wolfenbüttel. P.A. Camphuis las 
over het bestaan van deze klok en heeft die toen naar Aduard gehaald (Wolfenbüttel kreeg in ruil 
daarvoor een nieuwe klok). In 1943 ging de klok richting Duitsland maar werd uiteindelijk geplaatst in 

de R.K. Kerk te Haarle (gem. Hellendoorn); in 1945 kwam de klok terug. 
- Voorgevel: in 1656 was er een toren geplaatst; in 1862-63 kreeg de voormalige ziekenzaal een heel 

nieuw front met een hoge toren en twee lagere zijtorens. In 1928 heeft H.A. van Heeswijk een nieuwe 
gevel geconstrueerd in aansluiting aan de gevel van de kapel van de Heilige Geestzusters in Delft (te-
genwoordig St.Hippolytuskapel). 

- De uithangklok is van 1928; hij is ontworpen door de restauratie-archtitect H.A. van Heeswijk en be-
schilderd door Jacob Por (verderop is een hoofdstuk aan hem gewijd). 

 

Exterieur van de twee zijkanten 
(Gebouwomschrijving Stichting Kerkelijk Kunstbezit. Rijksmonument. Registratienummer: 00620) 
- De zuidzijde van het exterieur is verdeeld in negen traveeën. Elke travee heeft twee kleine spitsboog-

ramen beneden en een groot spitsboograam boven. (In het midden van de lange zuidwand is de 
preekstoel opgesteld). 

- Aan de noordzijde zijn sporen te vinden van een aanbouw, mogelijk de kapel. De huidige uitbouw aan 

de noordzijde is bij de restauratie van 1924 aangebracht; hierin bevindt zich het trappenhuis dat toe-
gang geeft tot het zoldergewelf. 

 

6  Rondleiding in de kerk 
6.1 Functie ten tijde van het klooster: ziekenzaal voor de koormonniken 

 

Architectuur 
- De ziekenzaal is Romano-gotiek, ofwel de Groningse school, incl. kraalprofiel. 
- De kruiskerk van de abdij was 4x zo groot en 2x zo hoog. 
- De 19 blindnissen bevatten 19 verschillende metselverbanden, typisch voor de 

cisterciënzer bouw; de benedenramen hebben kabelvormige profielen. 
- Halverwege bevindt zich links (noord) een dichtgemetselde boog: daar zat 

vroeger de toegang naar de hoofdgebouwen, incl. de kruiskerk. 
- Bij de restauratie is gekozen voor een tongewelf, geïnspireerd door de zieken-

zaal van Beaune; dit gewelf is  door Jacob Por beschilderd in art-decopatroon. 
- De houten afscheiding dateert van 1928; het schilderij van de ziekenzaal in 

bedrijf is van Cees Plat, 2005. 
 

Ziekenzorg 

De ziekenzaal was een belangrijke ruimte in het klooster: 

- Door gebrek aan hygiëne, beperkte voeding, de vergaande ascese, het jaarlijkse aderlaten (om de li-
chaamssappen weer in balans te krijgen) of ouderdom kwamen velen daar (een tijd) terecht. 

- Er was een sterkte motivatie voor ziekenzorg, want die was een van de zeven werken van barmhar-
tigheid, vermeld in Matteüs 25, waar Christus zei: 'Wat jullie gedaan hebben voor een van de onaan-
zienlijksten van voor mijn broeders, dat hebben jullie voor mij gedaan.' 

- De ziekenzaal was de plaats waar de stervende broeders de overstap maakten naar de eeuwige heer-

lijkheid; de dag waarop dat gebeurde werd in de middeleeuwen dan ook wel iemands geboortedag 
genoemd. 

 

Tegelvloer 
- De vloer met geglazuurde tegels lag oorspronkelijk in het midden, maar is naar voren verplaatst om-

dat de oorspronkelijke plek als kerk gebruikt wordt; deze vloer kwam tevoorschijn toen in de kerk een 
leemlaag van z'n meter was weggehaald. 

- Op verschillende tegels staat een Franse lelie, het logo van de cisterciënzers. 

- Er zijn vier cirkels afgebeeld, elk in een vierkant, met zelf ook een vierkant in hun midden, alles inge-

bed in één groot vierkant. Daaronder een Lotharings kruis. 
- De cirkels slaan vast op het hemelse, op God, want Hij kent eind noch begin. De vierkanten staan mo-

gelijk symbool voor het aardse, want de aarde kent vier windstreken. Deze interpretatie zou goed 
passen want op die plek ging de stervende monnik van het aardse over naar het hemelse (zie hierna). 

- Anderen leggen de vierkanten uit als een symbool van de vier humores, de lichaamssappen:  bloed, 

gele gal, zwarte gal en slijm (die in balans dienen te zijn) – een uitleg die goed past in een ziekenzaal. 
 

           oost 
 
 
noord            zuid 
          ingang 
  
           west 
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Ceremonie 
Als een monnik op sterven lag, werd een ceremonie uitgevoerd: 

- Op de tegelvloer werd as gestrooid in kruisvorm en een kleed gelegd, waarop de zieke monnik werd 
gelegd, als het ware in zak en as, als teken van zijn berouw, zijn erkenning dat hij Christus nodig had. 

- Er stond ook een houten kruis, waarop de stervende monnik zijn blik richtte, in het besef dat zijn ziel 
alleen naar de hemel kon dank zij de gekruisigde Christus. 

 
Schrijn met de botten van Emanuel van Cremona  

- Tegen de rechter zijmuur (zuid) hangt een schrijn met daarin een kistje met botten van Emanuel, bis-
schop van Cremona (10 km. ten zuidoosten van Milaan). In 1296 kwam hij aan in Aduard. Volgens de 
kroniek was hij 'ten gevolge van partijstrijd in Italië door toedoen van tegenstanders uit zijn bis-
schopsstad verdreven' en had hij zijn land verlaten 'louter uit liefde voor de gerechtigheid'.   

- De monniken waren vast onder de indruk van deze (blijkens zijn botten) 1.75 m. lange bisschop.  
- De kroniek vervolgt: 'Toen hij naar de kerk werd geleid om te bidden, wees hij met zijn staf de plaats 

aan van zijn graf (voor het hoofdaltaar) met de woorden: 'Dit is mijn rustplaats voor altijd, hier zal ik 

wonen, want haar heb ik uitgekozen.' (ontleend aan Psalm 132 en geciteerd in de officie voor de do-
den). Op die plek is hij inderdaad in 1298 begraven (waar vermoedelijk geld bij te pas is gekomen). 

- In 1297 heeft hij de kapel van de ziekenzaal gewijd. 
- In 1350 is de abt op reis geweest naar de paus om te bereiken dat Emanuel heilig verklaard zou wor-

den, samen met Richardus (afkomstig uit Engeland, 1232-1266 monnik in Aduard en geroemd om zijn 
kennis en heilige levenswandel). Deze heiligverklaring bleek te duur te zijn, maar de abt kwam met 
een reliek terug, de arm van de heilige Margareta (plm. 400 in Antiochië gemarteld en onthoofd om-

dat ze niet met een heidense prefect wilde trouwen), die in de kapel van Lagemeeden werd geplaatst. 
 
Heilige of deugniet? 
- Bij de afbraak van de abdijkerk verdween Emanuels graf in de vergetelheid, maar prof. Van Giffen 

vond bij een opgraving in 1940 het graf. De botten werd in een kist naar het cisterciënzer klooster Si-
on in Diepenveen gebracht. 

- Daar ontfermde een monnik zich over deze botten. Hij liet daarom heen een schrijn maken, met o.a. 
de foute vermelding daarop dat Emanuel beatus zou zijn en (als monnik) in Aduard geprofest zou zijn. 
Ook schreef hij een lovend boekje over Emanuel, conform wat Emanuel in Aduard had verteld. 

- In 1998 is de schrijn met inhoud teruggegeven aan de gemeenschap van Aduard en in de kerk opge-
hangen; hierbij waren de monniken van Sion aanwezig (die ontroerd hebben gestaan op de tegel-

vloer), maar ook bisschop Müller en de commissaris van de koningin. 
- Nader historisch onderzoek van Jaap van Moolenbroek heeft uitgewezen dat Emanuel een ruziemaker 

was. Zo is hij in 1277 vanwege zijn wangedrag verwijderd uit het college van magisters in Parijs (waar 
hij hoogleraar kerkelijk recht was). In zijn geboorteplaats Cremona teruggekomen is hij maar liefst 8x 
geëxcommuniceerd. Merkwaardig genoeg was hij (dank zij zijn invloed en zijn geld?) op een gegeven 
moment toch bisschop. Vermoedelijk is hij toen op het matje geroepen en is bedongen dat hij de titel 
bisschop van Cremona mocht houden, als hij maar voorgoed uit Italië zou verdwijnen. 

 
 

6.2 Functie ten tijde van de borgheren: school en kerk voor het dorp 
 
Enkele jaartallen 
- Vanaf 1595 is de ziekenzaal een protestantse kerk, met in het voorste deel een 

school; daarboven zat de meesterswoning (zijn vliering liet oude ramen zien). 

- In 1695 privatiseren de Provinciale Staten in Aduard het beheer van de kerk en 

het collatie-recht (om predikanten aan te stellen) door die te verkopen aan de 
plaatselijke jonker Johan Clant. 

- In 1700 ruilt Clant z'n bezittingen en rechten in Aduard met de borg in Us-
quert, annex rechten van z'n zwager Evert Joost Lewe († 1753). 

- In 1723 past Lewe de kerk aan door afgeronde ramen en een verlaagd plafond 

aan te brengen, de muren wit te bepleisteren en nieuw meubilair te plaatsen. 
- In 1806 staat de kerk de school af aan de burgerlijke gemeente. 
- In 1890 komt er een nieuw schoolgebouw. 
- In 1907 staat de burgerlijke gemeente het schooldeel van het gebouw af aan het rijk, met als voor-

waarde dat er een uurwerk blijft. 
- In 1909 staat de kerkelijke gemeente het kerkdeel van het gebouw af aan het rijk, met als voorwaar-

de dat zij het gebouw blijvend als kerk mag gebruiken. 

- In 1916-1928 vindt met lange tussenpozen de restauratie plaats. 
 
Preekstoel en herenbank 

-Het meubilair van 1723 is nog altijd aanwezig: preekstoel, lessenaar voor de voorlezer/voorzanger, 
doophek, kerkbanken, herenbank, banken voor het personeel en avondmaalstafel, in Lodewijk XIV-stijl. 
-Overal staat het wapen op van de familie Lewe (met leeuwen), zelfs op de kansel en de lessenaar. 
-Links aan de preekstoel een zandloper om de tijdsduur van de preek te sturen. 

-De herenbank is lager dan de preekstoel (elders soms hoger, zoals in Midwolda); verder had de borg-
familie links van de herenbank (oost) een eigen ingang. 
 

           oost 
 
 
noord            zuid 
          ingang 
  
           west 
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Grafzerken 
- Voor de herenbank liggen de twee grafstenen van de grafkelder van de families Lewe en Van Berum 

(Lewe's vrouw). Bij de restauratie bleken er in 1903 geen resten meer in te liggen. 
- Achterin tegen de linkermuur (noord), achter de bank staat de zerk van Bijter van Rees (overleden in 

1567). Zij was de zus van prior Stephanus van Rees en werd diens huishoudster na het overlijden van 
haar man; die zerk kwam tevoorschijn door de opgraving in een vroegere zijbeuk van de abdijkerk. 

 
Zwart steentje 

In de achterste blindnis van de linker muur (noord) zit een zwart steentje. Is dat toeval of opzet? De 
auteurs At Hof en Rudy Oosterhoff van 'Van klooster tot kerk' schrijven: 'Een verklaring, die ook in de 
geesteshouding van de bouwers past, is dat men deze verstoring in de orde van het metselwerk binnen 
het gebouw gezien heeft als een verootmoediging tegenover God. Alleen hij is volmaakt en wij laten 
Hem zien dat wij ons daarvan bewust zijn.' 
 
Orgel 

- (Ontleend aan Eleonora Vennink) Groningen en Ost-Friesland beschikken over een schat aan oude or-
gels van bouwers als Schnitger en z'n leerling Hinz. Die orgels werden gebouwd in opdracht van de 
borgheren, die probeerden elkaar daarin te overtreffen. Ze werden als een geschenk aan de kerkelijke 
gemeente gegeven, maar werden in feite door diezelfde kerkmensen betaald. Dat deze orgels nog al-

tijd bestaan, is te danken aan zuinigheid. Elders zijn ze vaak vervangen door wat men moderner en 
beter vond. Maar de Groningers zeiden: 'Dit orgel dut 't nog bèst, loat moar mooi hang'n dat ding'! 

 (Wat de kloostergebouwen en borgen in Groningen betreft: daar is er wel een kaalslag geweest. Dat is 

veroorzaakt door de godsdienstige, politieke en sociale veranderingen die hebben plaatsgevonden. 
Maar deels is dat ook te wijten aan het feit dat de monniken ontrouw werden aan hun eerste roeping, 
de concentratie op God, en doordat de borgheren nagelaten hebben dienstbaar te zijn aan de men-
sen).   

- De laatste borgheer Carolus Justus Lewe van Aduard heeft bij firma Van Dam & Zns. in Leeuwarden 
een orgel besteld als geschenk voor de kerk van Aduard. In 1809 werd dit orgel in onderdelen per 

schip via het Reitdiep vervoerd naar Aduard. Het schip bleef steken in het ijs bij Garnwerd (Lewe was 
daar collator). Vanwege geldgebrek en/of vanwege de slechter geworden relatie met Aduard (het was 
aan het einde van de Franse tijd) verkocht Lewe het orgel aan het kerkbestuur van Garnwerd, en daar 
staat het orgel nog altijd – sinds 1867 voorzien van gipsen beelden van geloof, hoop en liefde. 

- Het huidige orgel is in 1908 gebouwd door Martin Eertman uit Noordwolde; het bevat één manuaal 

met zeven registers en een aangehangen pedaal. Het orgel herplaatst met een nieuwe kast van archi-
tect Van Heeswijk in 1927-1928. 

 
Bord met predikantenlijst 
- Pal na de ingang tot het kerkgedeelte hangt links een bord met de namen van alle predikanten: de 1e 

predikant was een ex-priester die protestant was geworden. 
- (Ontleend aan Eleonora Vennink) In de provincie Groningen zijn maar enkele enclaves met een voor-

namelijk rooms-katholieke bevolking, zoals Wehe den Hoorn en Kloosterburen, waarschijnlijk doordat 
daar plm. 1600 een krachtige pastoor werkzaam was of een rooms-katholieke borgheer was ('wiens 

brood men eet, diens woord men spreekt'). Als resultaat daarvan is zo'n dorp dan tot op vandaag 
overheersend rooms-katholiek gebleven. 

 

7  Wierde of terp 
Uit: Wikipedia 

 

De St.Bernardushof staat op wat vroeger vermoedelijk de wierde was van Ade. Maar wat is een wierde 
en wat is een terp? 
 
Algemeen 
Terp is een Fries woord waarmee in Nederland kunstmatige heuvels worden aangeduid, die werden op-

geworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Deze vluchtheuvels veranderden vaak in woon-
heuvels, waarop soms complete dorpen werden gebouwd. Terpen kwamen voor langs de hele Wadden-
kust van West-Europa; in België, Noord-Nederland, Noord-Duitsland en West-Denemarken. In Gronin-
gen en Friesland liggen samen 1190 terpen; 955 in Friesland en 235 in Groningen. In de 19e eeuw wa-
ren hiervan nog 867 over. Veel zijn erna verdwenen door afgravingen. 
In Groningen wordt meestal de benaming wierde gebruikt, in Noord-Holland en het eiland Marken de 
benaming werf, in Noord-Duitsland de benamingen warft, wurt of wierde en in Denemarken værft, varft 

of verft. Berendsen (2005) stelt dat het Groningse woord 'wierde' eigenlijk een betere benaming is dan 
'terp', omdat het eerste 'woonheuvel' zou betekenen en het tweede 'dorp'. Wierde komt van het Oud-
friese 'werd' of 'wird' en betekent "hoogte", een woord dat dan ook toepasselijker lijkt. 

Buiten het waddengebied komt de benaming terp ook voor in Zeeland. Daar werd in de 15e eeuw het 
woord vliedberg geïntroduceerd omdat men dacht dat de heuvels aldaar ook als vluchtheuvels waren 
opgericht. Bij latere opgravingen bleek echter dat deze heuvels vaak de restanten van mottekastelen 
bevatten die dus eerder moeten worden gezien als versterkte heuvels, vergelijkbaar met de Friese hege 

wieren, waarop stinzen werden gebouwd.  
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Etymologie en geografische namen 
Het woord terp is van oorsprong het Friese woord voor dorp. Tegenwoordig wordt hiervoor echter het 

Nederlandse leenwoord "doarp" gebruikt en wordt met "terp" verwezen naar deze woonheuvels. In het 
Noordfries en Saterfries kent men de benaming nog wel. Het woord terp is ook verwant aan het Oost-

Nederlandse 'darp' wat eveneens dorp betekent. 
Plaatsen die voortgekomen zijn uit een terp hebben in Friesland vaak de uitgang -um (Dokkum, Kollum, 
Hantum, Hogebeintum, Menaldum, Burum, Blessum, Britsum, Wierum, Deinum, Boksum, Roordahui-
zum, Marrum). Ook komt de uitgang -werd vaak voor in Friesland en Groningen (Wieuwerd, Sauwerd, 

maar ook Leeuwarden, wat ontstaan is uit verschillende terpen). Ook komt de uitgang -terp voor, zij 
het minder frequent dan de eerder genoemden. In het land Hadeln en Noord-Friesland komen vooral de 
uitgangen -wort en -wörden voor. 
 
Geschiedenis 
De eerste terpen werden gebouwd rond 500 v.Chr. De terpenbouw eindigde in Friesland, Groningen en 
Drenthe met de komst van de eerste dijken in het gebied, zo rond 1200. 

Vanaf 1840 werden veel terpen afgegraven. De vrijkomende terpaarde werd onder andere gebruikt ter 
bemesting van de ontginningen van zandgronden en veenkoloniën. Zo verdwenen ook de weinige ter-
pen die in Drenthe lagen. Door de afgravingen kwamen in die tijd veel dorpen met elkaar in verbinding 
te staan doordat er vaarten voor de afgravingen werden gegraven. Aan de afgravingen kwam een einde 

in 1943. 
Eind 20e eeuw kwamen er plannen om afgegraven terpen weer aan te vullen met baggerspecie, zodat 
en het landschap werd 'hersteld' en men ergens heen kon met deze overtollige grond. Verschillende 

wierden in bijvoorbeeld Groningen werden en worden hiermee aangevuld (bijvoorbeeld Wierum en 
Krassum).  
 

8  Schieringers en Vetkopers 
Grotendeels uit: Wikipedia 

 
(C.vd.Leest: Al was de St.Bernardushof een klooster, alleen al door z'n grondbezit kon het klooster zich 
niet afzijdig houden van wat er politiek en militair gaande was in het noorden. Zij zijn dan ook telkens 
betrokken geweest bij de jarenlange strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers. Daarom enige infor-
over deze noordelijke 'Hoekse en Kabeljauwse twisten'.) 
 

Schieringers zijn genoemd naar de grauwe of schiere habijten van ongebleekte schapenwol van de le-
kenbroeders van de cisterciënzer kloosterorde. Ze zijn (in Friesland) voorstanders van de onafhanke-
lijkheid. Een zekere volkspartij, die zich gedurende de Middeleeuwen ruim 400 jaar tegenover de Vet-
kopers (de adel) deed gelden.  
Vetkopers is de naam van een partij waartoe in de regel de voorname lieden (de adel) behoorde, die 
tegenover de Schieringers, de volkspartij stonden. Vetkopers zijn genoemd naar de vetweiden en de 
daarmee verbonden handel (op Holland) door de orde der premonstratenzers of norbertijnen. 

De Schieringers streefden naar het behoud van de mythische Friese vrijheid, die de Friezen zes eeuwen 
eerder was verleend door Karel de Grote en Paus Leo III. In Rome staat nog altijd de Friese kerk met 
een plaquette. Die eeuwige vrijheid is nog altijd van toepassing (cultuur, taal en vrijheidszin).  
De Vetkopers wilden de Friese landen, waartoe Groningen behoorde, verkwanselen aan de graaf van 
Holland.  
De beide benamingen komen voor het eerst voor in 1392, maar de twisten zelf dateren al van veel eer-
der. Het is waarschijnlijk begonnen met een geschil tussen cisterciënzers en norbertijnen. De kloosters 

van die ordes hadden in het toenmalige Friesland een grote invloed. Het is niet duidelijk wat oorspron-

kelijk de oorzaak is geweest voor het ontstaan van de twisten. Deels namen er mensen aan deel die uit 
waren op vergroting van hun invloed, maar er was nauwelijks sprake van duidelijke partijen. Bondge-
nootschappen hadden een kort bestaan en partijwisseling was niet ongebruikelijk.  
Op de achtergrond speelden met name de graven van Holland en Ost-Friesland een rol, die mogelijkhe-
den zagen om hun macht uit te breiden; dat waren de Vetkopers, waartoe in de regel de adel behoorde.  

Daartegenover wierp de stad Groningen zich op als beschermer van de Friese Vrijheid, die de Friezen 
zes eeuwen eerder verleend zou zijn door Karel de Grote: 'Ik, Karel, koning der Franken, schenk de be-
woners van alle Friese landen, van de kust van de Noordzee tot aan de Elbe, de eeuwige vrijheid. Hier-
mee dank ik hen voor het feit dat zij o.l.v. de Grote Magnus Fortena uit Harlingen, Rome bevrijd hebben 
van de barbaren. Mijn dank is groot.'  
Overigens waren deze twisten niet uniek voor Friesland. In dezelfde periode speelden in Holland de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, terwijl ook in Gelre vergelijkbare twisten werden uitgevochten (Heeke-

ren en Bronkhorst). 
 
1325 - 1398 

In de vele twisten bepaalden orde-verband, bloedverwantschap, vriendentrouw en eigenbelang elks po-
sitie. De partijschappen werden na 1345 zo heftig dat Friesland tussen Lauwers en Eems, de Ommelan-
den zich onder bescherming van Groningen plaatste (1366-1382). De namen ‘Schier’ en ‘Vet’ komen in 
1392 op. De Hollandse dreiging bracht slechts korte onderbreking (1396): de Vetkopers onderwierpen 

zich 1398 aan Albrecht van Beieren, maar de Schieringers met Groningen verdreven vijand en verrader. 
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1413 - 1422 (de Grote Friese Oorlog) 
In deze periode is sprake van een uitzonderlijk groot gewapend conflict, dat bekend staat als de Grote 

Friese Oorlog. Negen jaren lang woedde er openlijk oorlog in heel Friesland tussen Vlie en Weser. Diver-
se veldslagen vonden er plaats en Friesland ging gebukt onder plundering, brandstichting en moord. 

 
1439 - 1496 
De partijschappen begonnen 1439 weer in Gaasterland: vetkoperse Galama’s tegen schieringse Ha-
rinxma’s (tot 1456). Strijd in Oostergo (1441-1444) werd beslecht door een rechtbank met Groningse 

invloed. De dreiging van Filips de Goede dreef op 15 augustus 1456 tot een nieuw verbond tegen alle 
landsheren onder oprichting van een raad ‘des ghemenen landes Vrieslandt’. Weldra volgde de Donia 
oorlog (1458-1463) en daarna de ene uitbarsting na de andere; de steden speelden nu een grote rol, 
soms actief (Sneek), soms passief (Dokkum 1470, bieroproer te Leeuwarden 1487). Vredespogingen 
van de keizer waren vruchteloos. Holland kon de Vetkopers de gevraagde hulp niet geven, waarvan de 
Groningers profiteerden tot ze voor Franeker werden verslagen  en Westergo moesten opgeven (1496). 
De twisten onder de Jongema’s van Bolsward brachten tenslotte Albrecht van Saksen naast de Schierin-

gers (1498). De vernederde Vetkopers kwamen in 1500 in opstand en haalden 1514 de Geldersen in 
het land. Na de onderwerping aan Karel V in 1524 verdwenen de partijnamen.  
 

9  Monniken-gebarentaal 
Enkele voorbeelden. Uit: Reglementen der Cisterciënziërs, 1928 

 
(C.vd.Leest: De cisterciënzer monniken waren behoorlijk strikt in het inachtnemen van de stilte. Maar 
algauw ontwikkelde zich een alternatieve vorm van spreken: de gebarentaal. Hieronder enkele willekeu-
rige voorbeelden van die cisterciënzer gebarentaal):  
 
E 
Evangelie. Het teeken van boek en van J.C. 

Evangelieboek. Het teeken van boek en van diaken. 
Ezel. Het teken van beest en den duim op het oor leggen, terwijl men de uitgestrekte vingers op en 
neer beweegt. 
 
F 
Feest. Het teeken van dag en van onnoodig. 

Fout, Schuldig. Zich op de borst kloppen. 
 
G 
Gaan. De uitgestrekte hand herhaalde malen neerlaten en opheffen. 
Gastenmeester. Het teken van religieus, van wereldling en van dienen. 
Geel. Met twee vingers een lijn trekken van het voorhoofd tot den neus. 
Geest (Heilige). Het teeken van God en van vleugel. 

Gelijk, Hetzelfde enz. De wijsvingers tegen elkaar wrijven. 
Generale Abt. Het teeken van Abt en van alles. 
Gereedschap. De hand uitgestrekt en opgeheven houden. 
Geven, Toestaan. De half gesloten hand voor zich uitsteken. 
Gisteren. De vuist naar den schouder werpen. 
Glas. Met het uiteinde van den wijsvinger over de tanden wrijven. 
God. De duimen en wijsvinger opheffen en een driehoek vormen, terwijl men de andere vingers 

 gesloten houdt. 

Goed, Wel. De uitgestrekte hand herhaalde malen langzaam over de borst strijken. 
 

 
Standbeeld in Königswinter 
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10  Caesarius van Heisterbach 
Geschreven door: Expositiecommissie kloostermuseum te Aduard, 2014 

 
Caesarius was novicenmeester (opleider van aankomende monniken) in het cisterciënzer klooster Heis-

terbach bij Königswinter aan de Rijn. Om de novicen in te wijden in het kloosterleven verzamelde hij 
wonderverhalen, wat uitgemond is in het boek Dialogus Miraculorum met 746 verhalen. 

Het meest beroemde wonderverhaal is dat van Beatrijs.  
Een non die als kosteres in haar klooster functioneert  kan de avances van een geestelijke niet 
langer weerstaan en ontvlucht onder achterlating van haar habijt het klooster om met hem te 
gaan samenleven. De man zal haar verlaten en berooid komt ze in de prostitutie terecht. Uitein-
delijk klopt ze weer aan bij haar oude klooster om te merken dat haar medezusters haar nooit 
hebben gemist. Maria heeft haar habijt aangetrokken en haar werk als kosteres tijdens haar af-
wezigheid waargenomen.  

Caesarius' oervorm van dit verhaal is in de Middeleeuwen op vele manieren in de verschillende talen 
van West Europa herverteld. De mooiste en meest uitgewerkte versie is die in het Middelnederlands. 
In 1218 en 1220 is Caesarius samen met z'n abt op visitatie geweest bij klooster Klaarbank; daarbij 
heeft hij vast ook Yesse, Groningen en Aduard bezocht. In elk geval heeft hij drie wonderverhalen uit 
het Noorden in zijn verzamelbundel opgenomen. 

Allereerst het wonderverhaal over de Sint Marcellusvloed. Dit is ontstaan in een poging tot zingeving 
van deze vreselijke gebeurtenis waarbij op 16 januari 1219 een stormvloed het noorden van Groningen 

teisterde. Natuurlijk, de dijken waren te zwak en de storm te sterk maar waarom gebeurt het eigenlijk. 
In het mirakel wordt de oorzaak gevonden in de toorn Gods. Die was opgewekt door het volgende.  

Een kampvechter (een vechtersbaas die kon worden ingehuurd voor een tweekamp om een con-
flict te beslechten) mishandelt zijn vrouw regelmatig als hij teveel gedronken heeft. Uit vrees 
voor haar man kruipt ze in bed en laat de priester komen met een pyxis waarin zich ouwels be-
vinden, m.a.w het Lichaam van de Heer. De dronken man ontmoet bij thuiskomst de priester die 

hij de ouwels uit de pyxis slaat waardoor ze op de grond terecht komen. Een vreselijke zonde, 
deze bezoedeling van het Lichaam des Heren. De straf die de kampvechter wordt opgelegd door 
de Paus zelf is dat hij moet inschepen voor de kruistocht. Hij sneuvelt bij het beleg van Damietta. 
Kennelijk is zijn schuld niet gedelgd want vervolgens wordt Groningen getroffen door de Marcel-
lusvloed. Een tante van abt Wigboldus, de derde abt van Aduard, wordt in een visioen door Maria 
op de hoogte gebracht van de oorzaak van de stormvloed. De kampvechter had geen oprecht be-
rouw maar ook anderszins is er sprake van vele zonden in de Groningse landen. Dat moet op 

houden, aldus Maria. Zij adviseert op de plek waar de ouwels uit handen van de priester werden 
geslagen een kerk te bouwen die door de gelovigen met eenzelfde eerbied moet worden behan-
deld als ze zouden doen met het graf van de Heer. De bemiddelende rol van Maria brengt de 
harmonie tussen hemel en aarde weer terug. 

Een tweede wonderverhaal uit het noorden gaat over de arm van Johannes de Doper. 
Die arm komt uit het Heilige Land en werd oorspronkelijk bewaakt door een Johannieter ridder. 
Een koopman begeert de arm en hij zet het liefje van de ridder er toe aan de ridder de arm te 

ontfutselen en voor goed geld aan hem te verkopen. De koopman vlucht met zijn in een purperen 
doek gewikkeld bezit naar het verre Groningen. Hier komt hij tot welstand. Als een brand de stad 
teistert en huis voor huis in de as wordt gelegd, blijft de koopman onverstoorbaar in de taveerne 
zitten. Dat brengt zijn medeburgers tot argwaan en hij begint zich zo bedreigd te voelen dat hij 
besluit zijn relikwie, waaraan hij het behoud van zijn bezit toeschrijft, in veiligheid te brengen 
door het aan een kluizenares buiten de stad in bewaring te geven. Zij praat echter haar mond 

voorbij en de stad-Groningers komen achter het geheim van de koopman. Ze brengen het re-
likwie naar de Martinikerk. Het wordt in een verguld metalen schrijn gebracht en geplaatst op een 

plankier in het koor. Een priester krijgt opdracht er 's nachts bij te waken. De eerste nacht wordt 
hij met een schok wakker als het plankier begint te beven. De volgende nacht is de beving nog 
heviger en rolt de priester op de vloer. Sindsdien is de reputatie van het relikwie onomstreden en 
worden vele pelgrims in belofte op aflaat van zonden naar de stad gelokt. 

Het derde wonderverhaal gaat over de madonna van Yesse. 

Er wordt verteld hoe een timmerman, die in de kloosterkerk van Yesse de mis bezoekt en als eni-
ge kan zien wat er met het Mariabeeld gebeurt. Priester en nonnen bevinden zich namelijk op het 
koor. Als de evangelie-lezing begint neemt het Kind van zijn Moeder de kroon af en plaatst die op 
het eigen hoofd. Is de mis gevorderd tot de zin 'Hij is mens geworden' uit het credo, dan plaatst 
Jezus de kroon terug op het hoofd van Maria. 

Plm. 1475 waren Caesarius' mirakels favoriete lectuur aan de maaltijd te Aduard,  tot Wessel Gansfort 
aan tafel verscheen. Hij lachte wat als een mirakel werd voorgelezen en de monniken vroegen hem zich 

nader te verklaren: 'Ik lach om die botte leugens. Want behalve onzin bevatten de mirakels ook veel 
gevaarlijks',  zei Wessel. De kritiek leidde ertoe dat men te Aduard ophield met de voorlezing van de 
mirakels van Caesarius. De theologische voorstellingen in de mirakels dateren immers van omstreeks 

1200: een toornige God, boetedoening, Maria als middelares tussen de hemel en de mensen op aarde, 
verschijningen op aarde van overledenen, het vagevuur. Tegen sommige van de begrippen en voorstel-
lingen richtte zich de kritiek van Wessel Gansfort. 
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11  J.J. van Moolenbroek 

Richardus Anglicus en Emanuel van Cremona. Historie en memorie van twee 
13e eeuwse heiligen van de cisterciënzer abdij Aduard 

Uit: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 13 (2010), p.64-112 
 
Richardus 
Hij is in Engeland geboren, mogelijk in 1190-1200. Hij heeft in Parijs gestudeerd en gedoceerd. Mogelijk 
heeft hij niet erg lang na het bereiken van de magistergraad besloten om als kruisvaarder naar het Hei-
lige Land te pelgrimeren. Hierna is hij plm. 1232 ingetreden in het klooster van Aduard, waar hij op 21 
december 1266 stierf. In zijn Vita wordt hij geroemd om zijn kennis en heilige levenswandel. 

 
Emanuel 
Hij is geboren omstreeks 1225-1228. Hij is in 1277 uitgestoten uit het college van magisters in het ker-
kelijk recht van de Parijse universiteit, waarna hij terugkeerde naar Cremona. Daar is hij acht maal ge-
ëxcommuniceerd. Ik veronderstel dat hij op een onbekend tijdstip tussen januari 1291 en maart 1295 
bisschop van Cremona is geworden, zijn ambt in 1295 in Zwitserland heeft neergelegd, begin 1296 in 

Aduard is aangekomen en van daaruit in april-mei 1296 naar Wezel en Straatsburg is gereisd. Hij is 
overleden: 1 oktober 1298.    (85) Opmerkelijk is dat hij steeds de titel bisschop van Cremona is blijven 

voeren. Mogelijk werd Emanuel tijdens de onderhandelingen over zijn resignatie, reeds in Zwitserland, 
vergund de titel van bisschop van Cremona als extraordinaris te blijven voeren, waarbij hij kan hebben 
toegezegd dat hij voortaan ver van Italië zou blijven. Misschien heeft hij tevens moeten beloven zich te 
zullen terugtrekken in een klooster. 
    

De beati van Aduard in de twintigste eeuw 
(97) Golden Richardus en Emanuel sedert 1491 beiden als beati van de cisterciënzer orde, met effect op 
vele heiligenkalenders daarbuiten, in de twintigste eeuw kwam hierin verandering. 
Richardus als beatus 
Richardus werd op talrijke kalenders binnen en buiten de orde in ere gehouden. In het grote Kalendari-
um benedictinum van de benedictijn Zimmermann werd hij als zalige gememoreerd op 21 december, 
zijn sterfdag. Eveneens op deze dag vindt men hem in het Menologium cisterciense van de cisterciën-

zers van de strikte observantie (trappisten) dat in 1951 door hun generaal kapittel werd goedgekeurd; 
(98) de toelichting was ontleend aan het Hagiologium cisterciense van Seraphinus Lenssen.  
Richardus komt overigens niet voor in het Calendarium generale  met aanvullende lijst van cisterciënzer 

heiligen en zaligen dat men vindt in het Rituale cisterciense van de twee huidige cisterciënzer orden uit 
1998. Dat is niet zo verwonderlijk: deze selectie telt in totaal slechts circa zestig ordegenoten, mannen 
en vrouwen, uit negen eeuwen. In niet-officiële cisterciënzer menologia en martyrologia blijft Richardus 

tot op heden naar believen gememoreerd, nu steeds op 21 december. 
Emanuel als beatus 
Emanuels status als beatus raakte omstreden toen duidelijk werd dat hij als magister en aartsdiaken 
een spoor van twisten, rechtszaken en excommunicaties had achtergelaten. Zijn plaats op de kalenders 
berustte er mede op dat de cisterciënzers hem als een der hunnen beschouwden; ook op dat punt bleek 
twijfel mogelijk. De benedictijn Ursmer Berlière zette in 1909 Emanuels heiligheid al dadelijk tussen 
haakjes. Zimmermann passeerde hem in zijn Kalendarium omdat hij hem geen cisterciënzer achtte. 

Ook de trappist Gabriël van de Moosdijk hield in 1947 Emanuels professie voor 'zeer twijfelachtig'; wel 
mocht hij als zalige gelden, vanwege de hem bewezen cultus immemorabilis. Lenssen, eveneens trap-
pist, ging een stap verder. Niet alleen achtte hij Emanuel geen cisterciënzer, bovendien leek hem diens 
cultus immemorabilis onvoldoende gefundeerd; zijn tot dusver bekende daden kunnen nauwelijks als 

heilig worden beschouwd, aldus Lenssen. In het nieuwe Menologium van de trappisten van 1951 kwam 
Emanuels naam dan ook niet meer voor. Niettemin trachtte de trappist Alma in reactie hierop zowel 
Emanuels heroïsche deugden vóór zijn episcopaat als zijn professie als monnik in Aduard aannemelijk te 

maken. 
In de lijsten van heiligen en zaligen in het Rituale cisterciense van 1998 ontbreekt uiteraard ook Ema-
nuel. In niet-officiële cisterciënzer lijsten en algemene heiligenkalenders treft men zijn naam nog wel 
aan, nu vrijwel altijd op zijn sterfdag 1 oktober. 
(99) Alma's apologie was niet geheel belangeloos. In zijn abdij Sion te Diepenveen berustten na 28 de-
cember 1942 de stoffelijke resten van Emanuel die in juni 1940 te Aduard waren opgegraven. Na een 

afwijzing in 1957 werden ze op 23 augustus 1962 door aartsbisschop Bernard Alfrink van Utrecht geau-
thentificeerd, wat de erkenning inhield dat de opgraving van het gebeente verantwoord geschied en 
goed gedocumenteerd was, en dat de zalige Emanuel niet slechts een cultus immemorabilis genoot 
maar deze ook waard was. De zekerheid op het laatste punt was gebaseerd op het door Alma gecon-
strueerde beeld.  
Emanuels gebeente werd geborgen in een schrijn voorzien van het strijdbare opschrift Beatus Emmanu-

el / episcopus Cremonensis / in Aduard professus est, en in het psalmwoord dat naar verluidt door hem 

na zijn aankomst in de abdijkerk werd geciteerd: Psalm 131:14 (Vulgaat): Dit is mijn rustplaats voor al-
tijd, hier zal ik wonen, want haar heb ik uitgekozen. 
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Alma eindigde zijn rapportage over de kerkelijke authentificatie met de wens dat de abdij Sion Emanu-

els relieken in ere zou houden, en het bezit van dit gebeente als een ware rijkdom erkennen. De stoffe-
lijke resten werden evenwel op 11 oktober 1998 door de abdij overgedragen aan 'de gemeenschap van 
Aduard', ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de cisterciënzer orde. De schrijn hangt sinds-

dien in de voormalige ziekenzaal van de koormonniken waarvan Emanuel in 1297 het altaar had gewijd, 
en die sinds 1595 als protestantse kerk van Aduard dient. 
 

Verschillende waardering van Richardus en Emanuel 

In laatmiddeleeuws Aduard werden Richardus Anglicus en Emanuel van Cremona in één adem genoemd 
als de huisheiligen van het klooster. Beide dertiende-eeuwers waren niet uit Friesland afkomstig, be-
schikten over de universitaire graad van magister, en zochten pas op latere leeftijd in Aduard hun heil. 
Overigens konden de verschillen tussen hen nauwelijks groter zijn. 
Richardus 
De Engelsman Richardus, die in Parijs magister in de artes werd, leidde na zijn komst in Aduard meer 
dan dertig jaar een stabiel monniksleven, en verwierf het respect van zijn medebroeders door zijn brede 

geleerdheid, praktische medische kennis en voorbeeldige reguliere discipline. Deze geleerde en devote 
monnik bleef mede in de herinnering van het convent voortleven als de auteur van diverse geschriften, 
waarvan niet één bewaard is gebleven. 
Emanuel 

De Lombard Emanuel Sescalco, magister in het kerkelijk en wereldlijk recht, aartsdiaken van Cremona 
en bezitter van nog drie andere prebenden, doceerde canoniek recht in Parijs, totdat hij uit het gilde 

van magisters werd gestoten, reisde voor de juridische praktijk naar London, was ondertussen twintig 
jaar in conflict met zijn bisschop, liep zeker acht excommunicaties op, en werd vervolgens zelf bisschop 
van Cremona. 
(100) Na uit zijn bisschopsstad te zijn verjaagd, en waarschijnlijk tijdens een maandenlang verblijf in 
oostelijk Zwitserland als ordinaris-bisschop van Cremona te zijn afgetreden, eindigde de inmiddels ze-
ventigjarige zijn rusteloze leven als gast van de monniken van Aduard, die hem in hun kerk een graf 
boden een bisschop waardig. 

Tijdens zijn verblijf van minder dan drie jaar in Aduard was hij tevens gast in Wezel, Straatsburg en Ra-
stede. Geschriften zijn van hem niet bekend. 
 

Verschillende herinnering van Richardus en Emanuel 
Richardus 

Richardus, die in 1266 stierf in een geur van heiligheid en eervol begraven werd in de kruisgang, werd 
door het convent formeel geheiligd: zijn gebeente werd opgegraven en als reliek op het altaar van de 

kapittelzaal geplaatst. Een Vita werd geschreven, waarin zijn geleerdheid, deugden en wonderen wer-
den beklemtoond. Naar verluidt is zelfs aan een verzoek tot canonisatie gedacht. 
Emanuel 
Daarentegen viel Emanuel, die in 1298 stierf met het aureool van een verdreven balling, en pontificaal 
voor het hoogaltaar werd begraven, geen formele heiliging ten deel. Zijn geleidelijke gegroeide roep 
van heiligheid berustte vermoedelijk mede op de suggestie die uitging van zijn unieke graf. Zijn Vita 

kon in Aduard onmogelijk worden geschreven; aan canonisatie kan dus zelfs niet zijn gedacht. 
Toen abt Johannes X van Cîteaux in 1483 het Sint-Bernardus-klooster bezocht, zoals overal speurend 
naar cisterciënzer heiligen, konden de abt en de monniken hem twee als zaligen vereerde mannen voor 
zijn prestigieuze lijst in wording bieden, ook al was Emanuel voor zover ons bekend geen cisterciënzer 
geworden. Of hierbij sprake was van een vergissing, postume inlijving van Emanuel in de orde of vroom 
bedrog, valt niet meer uit te maken. Nadat beiden broederlijk verenigd in gedrukte lijsten van cisterci-
ënzer heiligen en zaligen uit 1491, 1526 en 1545 ten tonele waren verschenen, begon tegen het eind 

van de zestiende eeuw een zoektocht naar hun personalia, die voor beiden weer verschillend verliep.  
Historisch onderzoek 
Over Richardus kwam al in de zestiende eeuw allerlei informatie boven water. Toen Carolus de Visch in 
1631 ook de Vita van Richardus terugvond, was de nog beschikbare documentatie over zijn leven al bij-
na compleet; slechts de abtenkroniek van Aduard was De Visch nog onbekend. 
Wat Emanuel betreft duurde deze zoektocht tot in de twintigste eeuw, onder meer doordat hij in de ar-
chieven van de stad Cremona niet kon worden gevonden. Sedert het begin van de twintigste eeuw is de 

kennis over hem wezenlijk toegenomen, zonder dat thans op alle vragen over zijn persoon en zijn leven 
een bevredigend antwoord kan worden gegeven. 
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12  Johan Dijkstra, De Aduarder kring 
Uit: Nieuwsblad van het Noorden, dec.1952 

C.vd.Leest: Dit prachtige verhaal bevat historisch enkele onjuistheden. Tegenwoordig weten we dat de toevoeging 
'De Busto' bij de monnik Richard niet klopt, dat bisschop Emanuel nog geen drie jaar in Aduard verbleef en dat het 
klooster ooit hoogstens 400 koor- en werkmonniken telde. Ten slotte is evenmin correct wat Dijkstra opmerkt over 
het verschil tussen het Italiaanse en het noordelijke humanisme en over hun positie tegenover de Middeleeuwen. 
 

 
 
Aduard vierde onlangs zijn 750-jarig bestaan. In 1192 werd er, op de plaats waar men lichtjes zag, een 

voorteken van het geestelijk licht dat er later zou schijnen, een klooster gesticht. 

In het begin was het werk van de schiermonniken (de grijze monniken of Cisterciënzers) materieel, ze 
groeven kanalen, legden dijken aan, bouwden zijlen (sluizen) en brachten het land tot grote bloei. Toen 
hun materiële missie was voltooid, gingen ze over tot studeren en onderwijzen; er werden scholen ge-
sticht, de bewoners van Aduard begonnen aan „boeckoeffening" te doen; geleerde mannen als de En-
gelsman Richard de Busto en de bisschop Emanuel van Cremona leefden en werkten hier. 
Langzamerhand werd Aduard een centrum van wetenschap en cultuur en in de 15e eeuw viel de hoog-
ste bloei van de abdij; zij werd meer een academie dan een klooster genoemd. Het klooster had in zijn 

bloeitijd een paar duizend bewoners en kon als het moest een legertje op de been brengen van een 500 
man; het had met zijn machtige gebouwen (de hoofdkerk was groter dan de Martinikerk in de stad en 
bezat zelfs een klokkespel) meer het aanzien van een ommuurde stad dan van een klooster. Het grond-
gebied van het klooster was tenslotte zo groot dat wanneer de abt naar de stad ging hij z'n grondgebied 
niet hoefde te verlaten; er was zelfs voor de monniken een apart bruggetje over de stadsgracht naar 
het refugium op de Munnekeholm. 

De jonge Groninger geleerden studeerden in die tijd veelal in Italië, ze kwamen terug met het huma-
nisme, een cultuur-beweging, waarin de mens in het centrum stond, in tegenstelling met de Middel-
eeuwen toen het individu slechts waarde had door zijn verhouding tot het Goddelijke. Minder vreugde-
vol en werelds lijkt ons het Noordelijk humanisme, dan dat van Italië; in onze koude en nevelige stre-
ken had men behoefte aan een sterker geestelijk vuur. Daardoor bleef de bijbel in ere of kwam zelfs 
méér in ere, naast de studie van de klassieken, de Griekse en Romeinse schrijvers. Men spreekt daarom 
van het „Bijbels Humanisme".  

Wessel Gansfort, de grote theoloog en taalgeleerde was het hart van deze beweging — hij werd het 
licht der wereld" genoemd, en aan de academie te Parijs, de „Sorbonne", de „meester der Tegen-
spraak." Luther heeft 50 jaar later zijn geschriften uitgegeven, en in de voorrede, vrij vertaald, gezegd: 
„Als men deze geschriften leest zou men denken, dat Luther alles aan Wessel heeft ontleend." — De 
hervorming begint hier in Groningerland eigenlijk al veel eerder dan de herdenking van de hervor-
mingsdag doet vermoeden, in ± 1475 dus al! Gansfort was na een leven van omzwervingen door Euro-
pa naar het Noorden teruggekeerd, hij stond op de lijst van de inquisitie, maar hij genoot de bescher-

ming van de bisschop van Utrecht, zijn vriend David van Bourgondië, een bastaardzoon van Philips de 

Goede. 
Van heinde en ver kwamen de humanisten in Aduard samen om van gedachten te wisselen of te luiste-
ren naar de wijze lessen van Gansfort. Op de prent zien we hem in het midden zitten, de bijbel uitleg-
gend. Als Wessel niet uit de bestaande Latijnse tekst kon komen, liet hij de Griekse of Hebreeuwse ver-
taling brengen: hij was één van de eersten in West-Europa die alle drie talen beheerste. 
Aan de linkerkant zit een monnik met een gesloten boek, het is de Dialoog van de Wonderen door 

Caesarius van Heisterbach; Wessel heeft spottend gezegd, dat men aan tafel beter iets uit de bijbel kon 
voorlezen, dan uit die wonderverhalen. 
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Rechts zit een monnik, die van hem heeft geleerd de bijbel critisch te lezen — vinger bij de tekst. — 

Maar achter deze staan twee andere monniken met sombere gezichten, de één fluistert de ander iets in 
het oor — Wessel Gansfort is een ketter — en ze hebben een voorgevoel van de donkere tijden die eens 
het kloosterleven zullen bedreigen en vernietigen. 

Aan de voeten van Wessel zit zijn vriend Rudolf Agricola, uit Baflo afkomstig, een zwerver door Europa 
als Wessel zelf en uit liefde voor zijn geboorteland teruggekeerd om hier het humanisme te brengen. 
Rudolf was een veelzijdig man, een echt „Renaissance mens": schilder, dichter, musicus, componist, 
zanger, orgelbouwer, rechtskundige, theoloog, taalkundige. Hij heeft het orgel in de Martinikerk destijds 

gebouwd en hij bespeelt ook hier zijn eigen gebouwd orgeltje. Een inaugurele rede van Agricola aan de 
universiteit in Ferrara (hij werkte daar niet alleen in „de vrije kunsten", maar was ook musicus in het 
huisorkest van Ercole (Hercules), de hertog van Ferrara, die een schitterend hof hield), wekte geweldig 
opzien. Volgens een ooggetuige waren de toehoorders verstomd en vroegen zich af: „Wie is deze, die 
beter en schoner Latijn spreekt dan we ooit in Italië hoorden?" Bescheidenlijk noemde Agricola zich zelf 
„een barbaar, een Fries aan de kusten der Oceaan (Baflo!) geboren." Ferrara was een beroemd centrum 
van het humanisme en later zelfs van het protestantisme in Italië, veel Groningers hebben vooral hier 

gestudeerd. 
De kleine Gozewinus van Halen, Gansforts bediende in die jaren, hanteert de balg. Gozewinus was later 
prior van het huis van de Broeders des Gemeenen Levens in Groningen en de vriend van Erasmus. 
Naast Agricola staat een Renaissance-kan, zeker uit Italië meegebracht en voor wijn bestemd, want ook 

deze vergat Rudolf in zijn veelzijdige belangstelling niet! Gozewinus schrijft later aan Melanchton, hoe 
hij bij Wessel aan tafel bediende als Agricola bij zijn vriend op bezoek kwam en getuige was van hun 

gesprekken: over de aflaat, over de duisternis in de kerk etc. Wessel was altijd zeer matig, maar Agri-
cola dronk dan nog al eens wat te veel. Gozewinus moest hem later vaak met een lantaarn naar huis 
brengen en op zijn kamer de schoenen " uittrekken! 
Enkele andere figuren zijn voorgesteld: de eerwaarde abt Henricus van Rees, Hegius uit Deventer, de 
sobere en ietwat droge leermeester van Erasmus. Verder de geleerde dichter Johannes Cantor, die in 
zijn hand een boek heeft met linten, waarop de namen van Cicero en Aristoteles, twee klassieke schrij-
vers wier gedachten in het nieuwe humanisme sterk voortleefden, en die een gedicht van Agricola voor-

draagt. Of is het Antonius Liber, Antoon de Vrije? Dan is de man die deze op zijn arm tikt en waar-
schuwt dat hij zijn naam niet al te veel eer moet aandoen, Rudolf van Langen van Munster, men leefde 
immers in een tijd van Inquisitie en kettervervolging! Maar deze laatste figuur kan ook Wilhelmus Fre-
derici voorstellen, ongemijterde bisschop van Groningen, humanist en politicus, die zelfs Friesland met 
de Groningse troepen trachtte te veroveren en Agricola, die toen orator was van de stad als afgezant 

naar Keizer Maximiliaan stuurde om te trachten het potestaat over  Friesland te kopen! (Uit Italië mee-
gebrachte stedenpolitiek??) De koop ging niet door; de Keizer heeft tijdens deze onderhandelingen lang 

moeite gedaan Rudolf als leraar aan zijn huis te verbinden, maar Agricola ging tenslotte toch weer naar 
z'n geliefd Groningen terug. 
Links op de voorgrond Onno van Ewsum, de Ridder met de Gouden Sporen, die juist naar het Heilige 
Land geweest is en gevochten heeft tegen de Saracenen. De Koning van Cyprus heeft hem tot ridder 
geslagen en hij heeft zijn dorp Middelstum een kerk gegeven. In het verfijnde humanistische milieu valt 
hij een beetje uit de  toon met z'n forse handen van boerenedelman; hij heeft niet alleen belangstelling 

voor het humanisme, maar kan ook vechten, een paard breidelen of desnoods een koe melken. Hij 
draagt de palmtak der Jeruzalemvaarders in zijn hand. 
De tweede figuur links van Gansfort in Bourgondische dracht is een bezoeker van het klooster, een ge-
leerde uit Parijs, die zonder dat hij wist met wie hij sprak, zich een ogenblik met Wessel had onderhou-
den. Door de grote wijsheid, die uit Wessel's woorden sprak, getroffen, knielde hij voor hem neer en 
zei: „Gij moet wel zijn, die men in Parijs het licht der wereld noemde, de magister contradictionum!" 
De jonge figuur achter Agricola kan één der Groninger burgemeesters, Hubbeldinck, zijn, ook deze stu-

deerde in Italië en was daar bij de promotie van Frederici, later orator van Groningen en tenslotte per-
sona personata, d.i. hoofd van de kerk, aanwezig. 
De invloed van de Aduarder Kring heeft nog lang geduurd; uit haar en de school van de Broeders des 
Gemeenen Levens is later de beroemde „Scole tho Sunte Meerten" in de stad, met Praedinius als hoofd, 
gegroeid en deze school was weer de voorloper van de Groninger Universiteit, die in 1614 gesticht 
werd. 
Het humanisme, Wessel's geest van verdraagzaamheid bleven in de theologische problemen van het 

Noorden domineren: gewetensdwang, kettervervolging en beeldenstorm hebben hier minder fel gewoed 
dan elders. 
De figuurgroep is omsloten door een vorm, waarin de stijlverandering van Romaans tot laat-Gothiek, en 
daarmee de opkomst, de bloei, de verfijning en de ondergang zijn uitgedrukt van het klooster. In het 
hoogste punt zien we het monogram van Christus, want Christus werd in die dagen in Aduard sterk ver-
eerd. De tekst aan weerszijden betekent: 

„Eens trok de bloem van het humanisme tot mij, 
In mijn hart straalde het licht der wereld." 

Op de banderol staat de plattegrond van de kerk, zoals die door Ubbo Emmius beschreven werd en door 
Professor van Giffen in 1940 is opgegraven. De fundamenten diep onder de klei — een cathédrale en-
gloutie" — dus vormen het enige wat we van het gehele complex, bijna een evenbeeld van het klooster 
van Clairvaux in Frankrijk, over hebben — in 1580 werd de Abdij door de Geuzen in brand gestoken uit 
vrees dat de Spanjaarden er een vesting van zouden maken. Alleen de refter of de ziekenzaal bleef ge-

spaard — deze is ± 1925 prachtig gerestaureerd en doet dienst als Ned. Hervormde Kerk. 
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Het klooster ging met al zijn gebouwen, kunstschatten en bibliotheek, z'n gebrandschilderde glazen, ta-

pisserieën, beeldhouwwerken en schilderijen (Karel van Manden vertelt in zijn „Schilderboeck" dat Jan 
van Scorel voor „Ouwerd" een groot altaarstuk had geschilderd met levensgrote figuren naar het leven 
en in het Rijksmuseum zijn nog twee schitterende werken die deze worden toegeschreven en die mis-

schien van Aduard of van het refugium van het klooster op de Munnekeholm afkomstig zijn) in vlam-
men op. Onverschilligheid voor het verleden maakte dat er zelfs van de ruïnes niets is overgebleven, de 
Groninger opruimwoede, „furor Groningensis" wist er wel raad mee. Ubbo Emmius heeft de machtige 
kerk nog beschreven: „van binnen was alles prachtiger als iemand gelooven zou en blonk van kostelijk-

heid." Wat er van al dat schoons nog over is? Wat glasscherven en puin, een paar tegels, een paar hou-
ten en stenen beelden, een kroniek —, dat is slechts iets meer dan van de misschien even belangrijke 
Bloemhof van Wittewierum. Meer dan een eeuw lang was het klooster de steengroeve voor de omge-
ving; de stad verbeterde haar vestingwerken er mee. Sic transit gloria! 
 

 

13  Van eigenerfde tot borgheer 
Geschreven door: Expositiecommissie kloostermuseum te Aduard, 2012 

 
De ontwikkeling van de gezagsverhoudingen (inclusief de rechtspraak), zoals die hebben geleid tot het 

fenomeen borgheer.  
 

1  Het ontbreken van centraal gezag 
De Ommelanden maakten in de vroege middeleeuwen deel uit van het grote rijk van Karel de Grote. 
Geleidelijk aan verdween het gezag van die landheer en zijn opvolgers. Er ontstond behoefte om be-
stuurstaken te verdelen onder de bevolking.  
Eerst waren er de "eigenerfden", boeren die grond bezaten en dat zelf bewerkten. Recht spreken moch-
ten degenen die een (edele) heerd bezaten (heerd=haard=stookplaats=huis)  

In de 2e helft van de 14e eeuw ontstond het woord hoofdeling. Er werden leidende figuren in dorp of 
streek mee bedoeld. Er ontstond ruimte voor machtsuitbreiding van de "aanzienlijken".  
Hoofdelingen verschijnen als aristocratie in de bronnen. Zij bezaten: een heerd met veel land, een 
steenhuis en ze hadden huurlingen in dienst. Boeren boden hun diensten aan in ruil voor bescherming. 
Op basis van hun positie mochten hovelingen kerkelijke en rechterlijke functies vervullen. Zij mochten 
recht spreken op basis van de in de streek geldende regels in een bepaalde rechtstoel. Dit recht ging 
rond over de eigenaren van een aantal heerden in de rechtstoel. Door aankoop van heerden kon men 

zijn macht uitbreiden; men had dan vaker aandeel in bestuur en rechtspraak (ommegaande en staande 
rechtstoelen).  
 
2  Van hoofdeling tot borgheer 
Vanaf begin 15e eeuw worden door aankoop van steeds meer heerden sommige hoofdelingen onbetwist 
meester in een groot gebied/dorp. Een hoofdeling kreeg dan de gehele rechtsbediening in handen. Een 
ommegaande rechtstoel werd dan een staande, d.w.z. alle rechten in dat dorp of gebied waren dan in 

een hand. Deze ontwikkeling zet zich in sterke mate door na 1594 als veel bannelingen terugkeren uit 
Emden. Bovendien kwam er veel land van de voormalige kloosters in handen van de provincie en dat 
land met bijbehorende rechten kwam beschikbaar door verkoop. Zo ontstond het fenomeen dorpsheer 
en borgheer. Johan Clant vestigt zich in 1678 in Aduard en hij koopt in 10 jaar alle rechten van de 
rechtstoel Groot Aduard (voorheen in bezit van de abt van de St.Bernardusabdij).  
Zo wordt Johan Clant redger en de eerste borgheer in Aduard. In 1700 ruilt hij om onbekende redenen 

alle bezittingen en rechten met zijn zwager Evert Joost Lewe van de borg Ludeke te Usquert. Evert 
Joost Lewe heet vanaf dat moment Lewe van Aduard. Zo wordt Evert Joost Lewe de tweede borgheer 

van Aduard en naar later zou blijken de meest prominente.  
 
3  Van steenhuis tot borg 
In de 13e en 14e eeuw beschikten de hoofdelingen over honderden steenhuizen. Deze werden niet 
permanent bewoond. Ze hadden een militaire functie en dienden als uitwijkplaats in roerige tijden voor 

de hoofdeling en omwonende boeren. De hoofdeling woonde in een boerderij in de buurt van het steen-
huis. Veel borgen zijn ontstaan uit steenhuizen. Steenhuizen verloren namelijk vanaf 1500 door de toe-
nemende kracht van het geschut hun functie als militair steunpunt. De huizen worden omgebouwd tot 
landhuizen: groter en mooier met torens, zijvleugels, schathuizen en koetshuizen enz. Er ontstaan toe-
gangspoorten, singels en grachten, fraaie tuinen. Hoofdelingen en later jonkers en borgheren waren 
inmiddels aan hun stand verplicht er aanzienlijke huizen op na te houden. En zo konden zij hun deftige 
levensstijl ten toon spreiden.  

Op deze manier ontstond geleidelijk aan de representatieve buitenplaats: de borg (versterkte plaats, 
stad, burg, burcht). In sommige nog bestaande borgen is het oude steenhuis nog herkenbaar, zoals in 
de Menkemaborg. De borgen van de bekendste families waren er al voor 1600. Bekende Ommelander 

geslachten zijn: Ewsum, Lewe, Rengers, Sicking, Clant, Ripperda, Gaykinga, Starkenborch. Ook van 
binnen werden de borgen van meer comfort voorzien. Er ontstonden schouwpartijen en ook in de inrich-
ting zocht men naar een grotere luxe. De deftigste families lieten de muren bekleden met tapijten. In 

de Menkemaborg is veel bewaard gebleven uit de 18e eeuw, o.a. een fraaie schoorsteenmantel en een 
ingebouwde buffetkast voor de pronk. Gasten konden zich dan bij een diner vergapen aan porselein, 
glaswerk en zilver van de welgestelde borgbewoner.  
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4  De borgheren van Aduard 

Na de kloostertijd kregen hoofdelingen, jonkers en borgheren volop kansen om hun economische en po-
litieke macht te vergroten. Land en rechten van de kloosters waren overgegaan in handen van de pro-
vincie. De provincie bood die later te koop aan. In de rechtstoel Groot Aduard, die was blijven bestaan 

na vertrek van klooster en abt, bleef Abel Greving rechter, echter na 1594 benoemd door de provincie. 
De redger, die de plaatselijke rechtspraak verzorgde, had veel macht. Greving bleef redger tot 1606. Hij 
werd opgevolgd door verschillende redgers tot 1678. Dan vestigt Johan Clant zich in Aduard. Hij koopt 
alle rechten van de rechtstoel Groot Aduard en wordt de eerste Borgheer van Aduard.  

In 1700 ruilt hij zijn bezittingen in Aduard met Evert Joost Lewe uit Usquert. Zo is Evert Joost Lewe de 
2e borgheer van Aduard. Voortaan noemt hij zich Lewe van Aduard, ter onderscheiding van andere tak-
ken van de Lewes. Achtereenvolgens heersen als borgheer :  

1 Johan Clant van 1688 (1695) tot 1700  
2 Evert Joost Lewe van Aduard van 1700-1753 (1677-1753) (J.W.Ripperda redger 1710-1712)* 
3 Evert Joost Lewe van Aduard 11 van 1753-1768 (1706-1768)  
4 Evert Joost Lewe van Aduard 111 van 1768-1799 (1759-1799) Deze blijft kinderloos.  

5 Evert Joost Lewe van Aduard IV van 1799-1804 (1743-1804) Kleinzoon van de eerste Lewe.  
6 Carolus Justus Lewe van Aduard van 1804-1815 (1767-1836) De laatste borgheer.  

Van 1678 (1695) heersen er dus 6 borgheren over Aduard. De macht van de laatste borgheer brokkelde 
na 1795 (verlies van de meeste rechten en verarming) in hoog tempo af. De borg, het huis te Aduard, 

werd in 1815 geveild en op sloop verkocht. Het einde van een tijdperk!!  
* Johan Willem Ripperda kocht het redgerschap van 1710-1712 van Evert Joost Lewe met behulp 

van geld van de stad Groningen. Hij kocht niet alleen de rechten van Lewe, maar zoveel mogelijk heer-
den en rechten via stromannen teneinde de stemming in de Staten van Groningen te beïnvloeden in het 
voordeel van de stad. Stad had namelijk gekozen voor stadhouder Johan Willem Friso en per definitie 
waren de Ommelanden dan tegen. Later (1712/1713) schond Ripperda het vertrouwen van Groningen 
Stad door in de Staten Generaal weer steun aan de stadhouder te onthouden. Daarop vorderde Stad 
het aan Ripperda geleende geld weer terug. Later werd Ripperda weer katholiek en eerst ambassadeur 
voor de Nederlanden in Spanje en later ambassadeur voor Spanje in Wenen. Daarna wordt hij in Spanje 

Eerste Minister. Nog later viel hij uit de gratie en moest hij vluchten. Vervolgens trekt hij naar Marokko 
en wordt er minister en generaal in dienst van de sultan. Kortom, een schilderrijk figuur die van mani-
puleren zijn "vak" had gemaakt.  
 
5  Rijkdom en macht, de heerlijke rechten 

De invloed, macht, rijkdom van de hoofdelingen en borgheren was tot stand gekomen door het bezit 
van de "heerlijke" rechten, die oorspronkelijk hoorden bij de edele heerden. Hun macht en invloed ver-

wierven ze door de rijkdom, die vervolgens leidde tot meer invloed en macht. De inkomsten en rechten 
waar het om ging waren:  
* Landbezit (pacht via de meiers)  
* Het redgerschap, dit was het recht om als rechter te mogen optreden en was begonnen bij de eige-

nerfden (zie boven). Dit recht werd door de borgheren gedelegeerd aan een advocaat, die dus in 
dienst was van de borgheer. De rechter sprak alleen recht en beroep was lange tijd niet mogelijk. 

Machtsmisbruik en willekeur lagen hierbij op de loer! Na de boerenopstand van 1748 waarbij Evert 
Joost Lewe werd belaagd door boze boeren is het recht om in hoger beroep te kunnen gaan inge-
voerd!  

* Het notariaat, dat deel uitmaakte van het redgerschap, lucratief o.a. verbeurd verklaringen en boe-
tes  

* Andere rechten en ambten: strandrecht, jachtrecht, visrecht, waterschapslasten, zijlrecht, bestuurs-
functies. 

* Collatierecht: het benoemen van de predikant en koster/schoolmeester en tevens het voeren van de 
administratie van de kerk ( De Lewes werden "enig" collator en niet alleen in Aduard, o.a. ook in 
Garnwerd)  

Als collator unicus had de borgheer grote invloed op de besteding van de kerkelijke inkomsten. Het is 
dan ook niet altijd duidelijk in hoeverre zij de onkosten voor kerkelijke uitgaven, zoals de aanschaf van 
een orgel of een preekstoel, droegen en al dan niet deels betaalden uit eigen vermogen.  
De borgheren beheersten langzamerhand het openbare leven in hun dorp en gebied, zij waren "burge-

meesters" geworden in de dorpen, maar dan wel met absolute macht. Zo ontstond er een oligarchie: 
een beperkt aantal families hadden de macht in de Ommelanden. Ze regelden onderling alles, in de stad 
hadden ze hun "stamkroegen", ze verdeelden de baantjes onderling enz.  
De families bestendigden hun macht door andere families buiten te sluiten, huwelijken zoveel mogelijk 
binnen de families te regelen, afspraken te maken over boedelscheidingen en erfrecht enz.  
 

6  Adel, het ontstaan van een bevoorrechte sociale klasse 
In de loop van de 16e eeuw stelde een groep vooraanstaande hoofdelingen zich op grond van geboorte 

boven de anderen, de zogenaamde "potentes". Rijken en machtigen. Deze groep voelde de behoefte 
hun macht te (laten) legitimeren door de landsheer, bijvoorbeeld de Duitse keizer, de koning van Enge-
land, later Karel V. Hiertoe behoorden de oude hoofdelingenfamilies, zoals de families Ewsum, Starken-
borch, Lewe, Clant. Om toe te treden tot de "adel" moesten zij zich tot ridder laten slaan, als leenheer 
optreden of tegen betaling adelsbrieven verwerven. Veel rijke stadsfamilies kochten rechten en borgen 

om te kunnen worden toegelaten tot de adel.  
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Na 1594 en de terugkeer van veel verbannen families uit Emden werd de jonkerstitel algemeen inge-

voerd. De adel is dan nog geen gesloten sociale groep. Families uit de stad konden nog een jonkertitel 
verwerven door de aankoop van borgen, landerijen, rechten of door het huwen met adellijke dochters.  
Omstreeks 1650 wordt de adel een gesloten groep. Men hield voortaan ambitieuze families die ook een 

adellijke titel wilden buiten de deur. Men trouwde alleen nog met andere adellijke families, huwelijken 
met neven en nichten waren geen uitzondering. Inteelt en kinderloosheid kwamen vrij vaak voor. Ook 
niet-adellijke families uit de stad werden voortaan op afstand gehouden. Adeldom moest soms zelfs 
"bewezen" worden, in ieder geval was er veel onduidelijkheid over of men wel of niet van adel was. De 

familie Lewe van Aduard behoort tot de adel, de eerste 3 borgheren (allen Evert Joost geheten) voeren 
de titel van jonker. De vierde Evert Joost (kleinzoon van de eerste borgheer van de familie Lewe) heeft 
de titel baron. Dat is bij de Groninger adel bijzonder. Waarschijnlijk is die titel verkregen door een hu-
welijk met adel van buitenlandse afkomst.  
 
7  Einde van de macht, Franse revolutie en Bataafse republiek 
In 1795 werd de Bataafse republiek uitgeroepen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren na de 

Franse revolutie (1789) het devies geworden. De bevoorrechte positie van de borgheren was voorbij. Er 
brak een tijd van verarming aan door het verlies van de meeste rechten en inkomsten. Het aantal jon-
kers en andere leden van borgfamilies was al afgenomen door inteelt. Het aantal borgen nam verder af. 
Al ruim voor 1800 waren al veel borgen op afbraak verkocht en omdat veel families vaak meerdere 

borgen in bezit hadden, was het niet haalbaar ze allemaal te onderhouden. De grond hadden de families 
meestal wel behouden, maar door het beklemrecht liepen de pachtopbrengsten substantieel terug. Door 

het beklemrecht betaalden de meiers tot in lengte van jaren hetzelfde bedrag aan pacht.  
Na 1795 verdwenen er nog veel meer borgen. Velen werden op afbraak verkocht. In Aduard werd het 
"Huis te Aduard" in 1815 geveild en op afbraak verkocht door Carolus Justus Lewe van Aduard.  
Na 1795 moesten alle tekenen van ongelijkheid, zoals wapens, rouwborden e.d. uit de kerken verdwij-
nen. In sommige kerken zijn deze tekenen van ongelijkheid later teruggekeerd of nooit (helemaal) ver-
dwenen. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de wapens van de Lewes op o.a. de preekstoel en de he-
renbank.  

Opmerkelijk is, dat het collatie recht en het jachtrecht in 1814 werden hersteld en deze rechten zijn uit-
eindelijk pas begin 20e eeuw in de oude vorm definitief afgeschaft. Het collatierecht in 1922 zonder 
vergoeding en het jachtrecht in 1923 met vergoeding.  
 
8  Terugloop van het aantal borgen 

In Groningen zijn vermoedelijk honderden steenhuizen geweest. De meest steenhuizen zijn na verlies 
van hun functie afgebroken. De stenen werden hergebruikt. Uit veel steenhuizen zijn later borgen ont-

staan. Men schat dat er in Groningen ongeveer 200 borgen zijn geweest. In 1650 waren er nog onge-
veer 110 borgen. Rond 1700 waren er nog 100. Omstreeks 1750 bedroeg het aantal borgen nog 65 en 
in 1795 was dit aantal al teruggebracht tot ongeveer 40. En na 1795 werden er weer borgen op afbraak 
verkocht. Twee borgen, die relatief laat zijn afgebroken zijn de Hanckemaborg van de familie Clant in 
Zuidhorn (1877) en de borg Dijksterhuis van de familie Alberda in Pieterburen (1903).  
Door allerlei gunstige omstandigheden zijn er toch nog borgen, die de tand des tijds hebben doorstaan. 

De belangrijkste zijn: 
* de Menkemaborg te Slochteren (museum)  
* de Fraelemaborg te Uithuizen (museum)  
* de borg Verhildersum te Leens (museum en open dagen)  
* de Piloersemaborg te Den Ham (boerderij/bed en breakfast)  
 
 

14  Margriet Dijk, De familie Lewe 
 
Na de Reformatie deed de ziekenzaal dienst als hervormde kerk. Rond 1723 is de kerk ingrijpend ver-
bouwd in opdracht van baron Evert Joost Lewe van Aduard en zijn vrouw Christina Emerentiana van Be-
rum. Evert Joost Lewe was op dat moment redger en dorpsheer van Aduard.  

 
Korte geschiedenis van de rechtsstoel Aduard 
1594 De provincie krijgt de rechten van de abdij in Aduard en stelt een redger aan. Voor hem wordt in 

1597 een huis gebouwd. 
1606 tot 1644: Albert Coenders redger van Aduard. 
1659 De provincie verkoopt de redgerrechten en het huis. Het huis kwam in bezit van Rudolf van In- en 

Kniphuizen, heer van Lutzborg. Later kwam het huis in bezit van Johan de Mepsche die er voor 

1500 gulden aan liet verbouwen. 
1680 Johan Clant van Bredenborg bezit de redgerrechten en het huis. Hij wordt later dorpsheer van 

Aduard. 

1700 Johan Clant ruilt zijn huis plus rechten met Evert Joost Lewe zijn huis Ludema bij Usquerd. Het 
huis bleef tot de afbraak in 1815 in bezit van de familie Lewe op een korte periode van 1710-
1712 na; de avonturier Johan Willem Ripperda was toen eigenaar. 

Evert Joost Lewe was machtig en gehaat. Naast zijn bouwactiviteiten in de kerk, legde hij parken, bos-
sen aan met vijvers, grachten en een hertenkamp in Aduard.  
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Tijdens de verbouwing van de kerk liet de baron liet onder andere de muren witpleisteren en de onder-

ste rij ramen dichtmaken. Ook schonk hij in 1723 de kerkmeubelen, zoals herenbank, halbanken en 
preekstoel. De kerk zag er toen zo uit: 
 

 
 

 
15  Jacob Por 

 
Hij is in 1883 te Leens geboren en in 1947 te De Bilt overleden, oud 64 jaar. Hij heeft vermaardheid 
gekregen als kunstschilder (vooral als ornamentschilder), bekwaam restaurateur van fresco's en ont-
werper van glas-in-loodramen. 
Opgeleid aan Minerva in Groningen vertrok hij via België naar Frankfurt am Main, waar hij van 1910-
1919 een winstgevend kunstschildersbedrijf opbouwde, vooral op het gebied van ornamentiek. 

Na WO I keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland, waar hij algauw vele opdrachten kreeg van het 
Rijksbureau voor Monumentenzorg.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

16  Bijlage-1: Markeringsborden in Aduard 
 
Bord 1: Een machtig klooster 
Tegen het eind van de 12e eeuw trekken een Cisterciënzer abt en twaalf monniken door het drassige 

noorden van Nederland. Zij hebben de opdracht een klooster te stichten en zijn op zoek naar een ge-
schikte plek. God helpt ze een handje. Op een nacht zien zij wonderlijke lichtschijnselen aan de hemel, 
precies boven de wierde van Ade. Ook de boeren die daar wonen wijzen de vrome mannen in hun witte 
pijen naar deze plek. Monniken in de buurt die voor hun zielenheil kunnen bidden: dat zien zij wel zit-
ten. Het blijkt een schot in de roos. In de naaste omgeving zijn land- en waterwegen te vinden, de stad 
Groningen is dichtbij en de vruchtbare kleigrond is ideaal voor landbouw en het bakken van stenen. Hier 

kan iets bijzonders tot stand worden gebracht. En dat gebeurt dan ook. Het in 1192 gestichte Sint Ber-

nardusklooster groeit uit tot een van de grootste kloostercomplexen van Noordwest-Europa. Of het nu 
gaat om geloofszaken, wetenschap, rechtspraak, handel, waterbouw of landaanwinning: bijna vier eeu-
wen lang leiden vele wegen in Noord-Nederland naar Aduard.  
 

 

 
 

Ook kreeg Por grote bekendheid toen hij in 1922 de opdracht 
kreeg om ontwerptekeningen te maken voor nieuwe glas-in-
loodramen in het koor boven de Koninklijke grafkelder in de 

Nieuwe Kerk te Delft. Het ontwerp werd goedgekeurd en hij 
werd belast met het toezicht over de juiste uitvoering hiervan 

door een glazenier. Por was zeer gevoelig voor kleurencombi-
naties. Deze ramen waren dan ook uitbundig wat licht en kleu-
ren betreft. Ze waren half september 1923 gereed. en werden 
aangeboden aan H.M. Koningin Wilhelmina als huldeblijk bij 
haar 25-jarig regeringsjubileum op 22 sept. 1923. 
 
In 1925 was hij de restaurateur van de schilderingen die in de 

St. Martinuskerk te Groningen onder de kalklaag gevonden 
werden. 
Verder heeft Por het nieuw aangebrachte tongewelf van de 
'abdijkerk' te Aduard naar eigen ontwerp beschilderd. 
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Bord 2: Veel bidden en hard werken 

‘Ora et labora’, bid en werk: de belangrijkste taken van de monnik. Ook in Aduard wordt hard gewerkt. 
Zeer bewerkelijk zijn bijvoorbeeld de gronden die het klooster verwerft. Boeren schenken landerijen om 
bij de geestelijken in een goed boekje te komen en in de wijde omtrek worden landbouwgronden, bos-

sen en venen aangekocht. Op het hoogtepunt bezit het klooster zeker 6.000 hectare grond met daarop 
eigen boerderijen. En dan zijn er nog vele andere werkzaamheden, zoals de aanleg van dijken, het gra-
ven van het Aduarderdiep en het in 1961 gedempte Binnendiep waar u nu staat. De circa honderd 
monniken, die het grootste deel van hun dag biddend doorbrengen, kunnen al dat werk niet alleen aan. 

Maar daar heeft de Cisterciënzer orde een slimme oplossing voor bedacht: de stand van de lekenbroe-
ders. Deze ‘halve’ monniken leggen weliswaar de kloostergelofte af, maar zijn er vooral om de handen 
uit de mouwen van hun bruine pijen te steken. In de 13e eeuw telt het Sint Bernardusklooster meer 
dan 500 lekenbroeders. Als het moet, vormen zij zelfs een leger om het klooster tegen plunderaars te 
verdedigen.   
 
Bord 3: Het lijkt wel een stad 

In de 16e eeuw brengt de grote geleerde Ubbo Emmius een bezoek aan Aduard. Het lijkt wel een stad, 
zo schrijft hij. De bloeiperiode van het klooster is dan allang voorbij, maar in de eeuwen ervoor heeft 
het complex inderdaad een indrukwekkende omvang gekregen. Vanaf de 13e eeuw neemt het aantal 
bewoners en gasten enorm toe en het klooster verwerft grote rijkdom. De bescheiden kapel maakt 

plaats voor een reusachtige kerk. Monniken, lekenbroeders en leerling-monniken krijgen hun eigen 
slaap- en eetzalen. Voor de abt en andere belangrijke functionarissen worden gerieflijke woningen ge-

bouwd. Er komen gastenverblijven, ziekenzalen, een prachtige bibliotheek en een school. Omdat het 
klooster grotendeels zelfvoorzienend is, zijn op het terrein een bakkerij, smederij, weverij, leerlooierij, 
schoenmakerij, bierbrouwerij, moestuinen, stallen, een molen, schuren en visvijvers te vinden. Het hele 
complex - zo’n 25 hectare groot - wordt omringd door een muur met poorten en een gracht. Als u even 
het Sarriespad inloopt, komt u bij een stukje kloostergracht. Ongeveer waar u nu staat, zijn onder de 
grond resten van een sluis aangetroffen. Met deze sluis wordt voorkomen dat de waterstand in het Bin-
nendiep te hoog of juist te laag is. Van het hele kloostercomplex staat alleen de ziekenzaal van de 

monniken, de huidige Ned.Herv. Kerk, nog overeind.  
 
Bord 4: Hier wordt recht gesproken 
U staat vlak bij de Zuiderpoort van het klooster en het oude Rechthuis. Eeuwenlang wordt in Aduard 
recht gesproken over alle dorpen in het gebied. Dat heeft te maken met de uitzonderlijke positie van de 

Groninger Ommelanden. Waar andere Nederlandse gewesten worden bestuurd door een graaf, hertog 
of bisschop, zijn het hier de rijkste boeren die aan de touwtjes trekken. Omdat het klooster de meeste 

boerderijen en gronden bezit, verkrijgt de abt het recht om recht te spreken. Voor de uitoefening van 
die taak stelt hij een zogenoemde redger aan. Het klooster handhaaft orde en veiligheid, ziet toe op de 
staat van wegen en waterwegen, heft belastingen, maakt contracten op en spreekt recht over klooster-
lingen en burgers. Binnen de kloostermuren is zelfs een burgergevangenis te vinden. Halverwege de 16e 
eeuw wordt boerin Fenne Jacobs daar opgesloten. Ze heeft melk betoverd, zo luidt de aanklacht.  
Wegens gebrek aan bewijs wordt ze vrijgelaten. Kort erna wordt ze opnieuw van hekserij beschuldigd. 

Maar als men haar wil arresteren, is van Fenne geen spoor meer te bekennen. Na de sluiting van het 
klooster in 1594 komen alle bestuursrechten bij de provincie te liggen. Het Rechthuis, tevens herberg, 
wordt gebouwd. In 1659 verkoopt de provincie de rechten aan adellijke families. Langs verschillende 
wegen komen ze in 1700 in handen van de familie Lewe. Als in de Franse tijd - rond 1800 - het be-
stuurlijke systeem in Nederland wordt gewijzigd, verliezen de Lewes hun machtspositie. Het Rechthuis 
fungeert dan nog een tijd als gemeentehuis.  
 

Bord 5: Handel brengt rijkdom 
Schepen zijn een belangrijk transportmiddel in de M.E. Voor de aan- en afvoer van goederen heeft het 
klooster een zeewaardige vloot en goed bevaarbare waterwegen nodig. Monniken en lekenbroeders 
graven kanalen in alle richtingen. Een daarvan is De Lindt, die Aduard met de stad Groningen verbindt. 
Dit inmiddels gedeeltelijk gedempte kanaal ligt onder uw voeten. Het klooster is minstens zo succesvol 
in commerciële als in religieuze zaken. De landerijen, bossen en venen brengen meer op dan voor eigen 
gebruik nodig is. Ook in de werkplaatsen is sprake van overproductie. Er valt veel geld te verdienen. 

Het klooster sluit allerlei handelsverdragen. Hout, turf, wol, graan, vlees en ambachtelijke producten 
worden verhandeld op markten in Groningen, Friese en Duitse steden en de Oostzeelanden. Ook de 
stenen - kloostermoppen - die in de tichelwerken van het klooster worden gebakken, vinden gretig af-
trek. Minder gelukkig met al die handelsdrift zijn de gildes in de stad Groningen. Het klooster is een ge-
duchte concurrent. Uiteindelijk komt de rechter eraan te pas. In 1520 wordt de handelsvrijheid van het 
klooster aan banden gelegd. 

 
Bord 6: De plattegrond toen en nu 

Het klooster is vrijwel geheel verloren gegaan. Soms wordt er nog iets van teruggevonden, maar de 
meeste sporen liggen verborgen onder straten, tuinen en huizen. Toch zijn de contouren van het vijf-
hoekige complex nog goed te herkennen op de huidige plattegrond van Aduard. Hoogteverschillen en 
een paar slootjes en vijvers verraden de ligging van de oude kloostergracht.      
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Borgheer Lewe van Aduard: Waar eerst de abt en toen de provincie het voor het zeggen hadden in 

Aduard, krijgt het dorp in 1700 een nieuwe heer: jonker Evert Joost Lewe. Als baas over het gebied ge-
niet hij vele voorrechten. Hij benoemt belangrijke functionarissen, int belastingen en pachtgelden, ver-
leent vergunningen en bestuurt het waterschap. De inkomsten stellen hem in staat om op grote voet te 

leven. ‘s Winters wonen de Lewes in een statig huis aan de Vismarkt in Groningen. Zodra het mooi weer 
wordt, verhuizen zij naar Aduard. Daar bezitten zij een fraai landgoed met tuinen, boomgaard, sprook-
jesachtige zomerpaviljoens, visvijvers, duiventil, druivenkas, hertenkamp en een brouwerij. Het woon-
huis - de borg - staat op de plek van de huidige Gereformeerde kerk. Het luxe leven dat de machtige 

familie leidt, staat in schril contrast met het armoedige bestaan van de boeren en burgers in het dorp. 
Die worden dan ook op grote afstand van de borg gehouden. De kanonnen op het landgoed staan er 
beslist niet alleen voor de sier. In 1796 is het uit met de pret. In heel Nederland verliest de adel de 
macht. De familie Lewe verarmt. De borg wordt verkocht en afgebroken. Alleen de preekstoel, de he-
renbank en grafstenen in de Ned. Hervormde kerk herinneren nog aan Evert Joost Lewe en zijn vrouw. 
 
Bord 7: Krijgslieden en plunderaars 

In de verte ziet u de Martinitoren. Een vredig stukje natuur scheidt het dorp van de stad. Toch gaat het 
er hier in de kloostertijd niet altijd zo vreedzaam aan toe. Er worden heel wat oorlogjes gevoerd. Zodra 
het de monniken te heet wordt onder de voeten, verhuizen zij naar het refugium, hun vluchthuis in de 
stad. In 1417 is er de strijd tussen Schieringers en Vetkopers. Om de stad Groningen te kunnen aanval-

len, verschansen de Schieringers zich binnen de kloostermuren. Het klooster wordt doelwit van vijande-
lijkheden. Rond 1500 krijgt de stad het aan de stok met de Hertog van Saksen. Wederom wordt Aduard 

als uitvalsbasis gekozen. Grote ladders worden tegen de muren geplaatst, het ruwe soldatenvolk klimt 
eroverheen en plundert er lustig op los. Op een dag begint het Sint Bernardusbeeld in de abdij te trans-
pireren. De soldaten slaan van schrik op de vlucht, maar keren korte tijd later terug. Minstens zo ruig 
zijn de ruiters en voetknechten van de Hertog van Gelre die ook nog op het strijdtoneel verschijnen. Als 
Groningen in 1536 keizer Karel de Vijfde als heer erkent, worden de monniken eindelijk met rust gela-
ten. Wel raakt het klooster af en toe verstrikt in twisten met de Ommelander adel, pachters en het Gro-
ninger stadsbestuur. 

 
Bord 8: Meesters in waterbeheersing 
De monniken van Aduard vestigen zich eind 12e eeuw in een wereld die sterk onderhevig is aan invloe-
den van zeewater en riviertjes die vanuit Drenthe naar zee stromen. Toch wordt dit kwelderlandschap al 
sinds de 6e eeuw voor Christus bewoond. Om de voeten droog te houden, leggen deze vroege bewo-

ners heuvels aan, de zogeheten wierden. Aduard ligt tussen twee inbraakgeulen van de Lauwerszee. 
Daarboven liggen de eilanden Middag en Humsterland. Water is van levensbelang, maar moet natuurlijk 

niet levensbedreigend zijn. Gelukkig zijn de monniken meesters in waterbeheersing. Door dijken te 
bouwen, verhogen zij de veiligheid en krijgen zij er vruchtbare landbouwgrond bij. Ook voor goede af-
watering en bevaarbare waterwegen wordt gezorgd. Kronkelige, snel dichtslibbende riviertjes trekken 
zij recht en ze graven kanalen, zoals De Lindt en het Aduarderdiep. Over het Aduarderdiep wordt een 
brug, de Steentil, gebouwd en bij de uitmonding in het Reitdiep maken ze een sluis, de Aduarderzijl. 
Begin 14e eeuw werkt de kloosterabt een plan uit om het waterbeheer grootschalig en gestructureerd 

aan te pakken. Met alle landeigenaren in het gebied, tot zelfs in Drenthe, worden afspraken vastgelegd 
over het onderhoud en het beheer van waterwegen, dijken en sluizen. In 2005 krijgt Middag-
Humsterland de status van Nationaal Landschap, een landschap waarin de hand van de monniken nog 
volop zichtbaar is.      
Het graf van de onbekende monnik 
In 2009 krijgt Aduard een nieuwe riolering. Er worden botresten en een schedel gevonden die dateren 
uit de kloostertijd. Grote kans dat ze van een monnik zijn. In 2014 zijn de resten plechtig ter aarde be-

steld op de begraafplaats. De grafsteen is voorzien van de laatste zin uit de Abtenkroniek die abten in 
de 15e en 16e eeuw schreven. Deze kroniek, die wordt bewaard in de Groninger Archieven, vormt de 
belangrijkste informatiebron over de kloostertijd.   
 
Bord 9: Een invloedrijk intellectueel centrum 
In de Kloosterstraat zijn de contouren van de in 1263 voltooide kloosterkerk zichtbaar gemaakt. Eerder 
gebouwde Cisterciënzer abdijkerken in Frankrijk hebben er model voor gestaan. Met een lengte van 90 

meter is het architectonische topstuk groter dan de Groningse Martinikerk. De monniken komen hier 
acht keer per dag voor het zingen van het koorgebed. Zij leven volgens de regels van Sint Benedictus: 
kuis, sober, zwijgzaam, weinig eten, bidden, studeren en werken. Hun streven is om geestelijk dicht bij 
God te komen en wereldse zaken uit de weg te gaan. Toch wordt intensief contact met de buitenwereld 
onderhouden. Aduard maakt deel uit van een netwerk van honderden Cisterciënzer kloosters in heel Eu-
ropa. De abten van deze kloosters komen om de zoveel tijd bij elkaar in het hoofdklooster in het Franse 

Cîteaux, van waaruit de algemeen geldende voorschriften voor kloosterleven en -organisatie worden 
uitgevaardigd. In de 15e eeuw groeit het Sint Bernardusklooster uit tot een invloedrijk intellectueel cen-

trum. Geleerden die aan de beste universiteiten van Europa hebben gestudeerd, komen naar Aduard 
om te debatteren over Griekse filosofen, Romeinse schrijvers, onderwijsvernieuwingen en de positie van 
de paus. Gevoelige onderwerpen zijn bespreekbaar in deze Aduarder Kring en dat is heel bijzonder voor 
die tijd. Beroemde gasten zijn de Groningers Wessel Gansfort en Rudolf Agricola, belangrijke versprei-
ders van het Bijbels humanisme. Het is niet overdreven om te stellen dat de Aduarder Kring wegberei-

der van de in 1614 opgerichte universiteit in Groningen is geweest.  
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Bord 10: Einde van het kloostertijdperk 

In 1568 breekt de Tachtigjarige Oorlog tussen de Nederlanden en Spanje uit. Het zijn roerige tijden 
voor Stad en Ommelanden. Ook het strategisch gelegen Aduard raakt in de strijd verwikkeld. Spanjaar-
den bezetten de stad en het klooster. In 1580 wordt het klooster belegerd door troepen van de Neder-

landen. De monniken weten tijdig naar Groningen te ontkomen. Ondertussen heeft de kath.kerk in NL 
veel aanhang verloren. Steeds meer mensen bekeren zich tot het protestantisme. In 1594 ruimen de 
Spanjaarden het veld en Stad en Ommelanden sluiten zich bij de Republiek der Verenigde Nederlanden 
aan. Alleen de protestantse godsdienst mag voortaan in het openbaar worden uitgeoefend. De monni-

ken keren niet terug naar Aduard; het klooster wordt gesloten. Maar het verlaten complex trekt al snel 
nieuwe bewoners aan. Aduard verandert in een dorpsgemeenschap. De voormalige ziekenzaal wordt in 
1595 als protestantse kerk in gebruik genomen. De grote kloosterkerk valt ten prooi aan sloop. Er ont-
staat een levendige handel in kloostermoppen. Dorpsbewoners krijgen elk duizend stenen om een wo-
ning te bouwen. Andere stenen vinden hun weg naar het nieuwe Rechthuis, de vestingwerken rond de 
stad Groningen en de kerk van Oldehove. In 1606 telt Aduard al 45 gezinnen.  
 

Bord 11: Ondergrondse geheimen 
Eind jaren dertig van de vorige eeuw komt bij opgravingen een ondergronds gangenstelsel tevoorschijn. 
De beroemde archeoloog professor Van Giffen stelt vast dat het om een rioolstelsel uit de middeleeu-
wen gaat. Dat de monniken meesters in waterbeheersing waren, is al bekend. Nu getuigt ook dit oudste 

riool van Nederland van hun technisch vernuft. De sluis aan de kop van het Binnendiep vervult een be-
langrijke rol in het systeem. Bij vloed wordt water binnengelaten om het riool door te spoelen. Zodra er 

voldoende spoelwater is, gaat de sluis dicht. Bij eb gaan de deuren weer open en wordt rioolwater sa-
men met het spoelwater geloosd. Zo wordt slim gebruik gemaakt van de getijdenwerking waar het ge-
bied in de middeleeuwen nog aan onderhevig is. Wat opvalt, is dat de rioolgangen manshoog zijn. De 
monniken kunnen er gewoon doorheen lopen. Voor schoonmaakwerk is dat bijzonder handig. Na de op-
graving doet lange tijd een mythe de ronde dat de gangen doorlopen tot aan de stad. Ze zouden een 
vluchtweg van de kloosterbewoners zijn geweest. Maar vanwege de waterwegen tussen Groningen en 
Aduard is dat onmogelijk. Wie meer wil weten over de geschiedenis van Aduard, zou natuurlijk het liefst 

alle resten van het complex blootleggen. Helaas kan en mag dat niet. Het voormalige kloosterterrein 
heeft een hoge archeologische waarde. Delen ervan bezitten zelfs de status van beschermd Rijksmo-
nument. Veel geheimen blijven waarschijnlijk voor eeuwig onder de grond verborgen. 
 

17-18  Bijlage-2+3 
 
C.vd.Leest: De geschiedenis van het klooster in Aduard is natuurlijk meer dan een verhaal over perso-
nen en gebouwen. Het is de monniken indertijd voor alles gegaan om spirituele keuzes. Daarom heb ik 
in dit document twee verhalen opgenomen waarin de cisterciënzer spiritualiteit voluit aan bod komt. 
 

17  Bijlage-2: Zr. Lisbet, Het begin van de cisterciënzer orde 
Citaten uit: Zr.Lisbet, Abdij Nazareth (Brecht), Negen eeuwen cisterciënzers. 

In: Tijdschrift Het Teken, 69e jaargang nr.10, mei 1997 
 
1  Robertus van Molesme, stichter van Cîteaux 
 
De elfde en de twaalfde eeuw waren zeer bewogen eeuwen voor de monastieke wereld. Het leven van 

Robertus van Molesme is een trouwe weerspiegeling van de zoektocht van de religieuze mens van die 
tijd. Van de zoekende monnik ook, die - binnen zijn klooster - als het ware een 'werk' werd opgedron-
gen: hij moest haast ononderbroken bidden voor het zieleheil van leken, die door hun aardse beslom-

meringen geen tijd hadden om daar aan te denken. 
Voor dat bidden kregen ze materiële goederen in ruil: een stuk grond, een bos, een wijngaard, een 
kostbaar kleinood. Zo werd een klooster groot en rijk, soms te rijk... Niet dat hun gebedsleven een 

makkelijk leventje was! Ze baden veel meer psalmen dan hun Regel in zijn gematigdheid voorschreef. 
Maar zij kwamen bij die urenlange liturgische vieringen vaak niet toe aan wat Sint Benedictus van zijn 
monniken verwachtte: 'dat zij waarlijk God zoeken'. 
En dat wilde Robertus van Molesme en vele anderen: waarlijk God zoeken! Daarom grepen zij terug 
naar de 'werktuigen' van de allereerste monniken in de woestijn: eenzaamheid, armoede, ascese, een-
voud, handenarbeid. Als resultaat van die vele zoektochten bloeiden er nieuwe vormen van religieus en 
monastiek leven op: premonstratenzers, kartuizers, Fontevrault en Grandmont. Ook de cisterciënzers. 

Robertus werd geboren rond 1028 in Champagne, bij Troyes, in een vrome adellijke familie. Nog jong 
trad hij in bij de benedictijnen van Moutier-la-Celle, waar hij later prior werd. Al vlug werd hij zich be-
wust dat hun Regelbeleving nogal afweek van de Regel van Sint Benedictus. Deze ervaring heeft zijn 
hele verdere leven getekend. Een hervorming in eigen klooster was niet denkbaar en zijn pogingen in 

andere kloosters mislukten. Innerlijk gedreven, sloot hij zich aan bij een kluizenaarsgemeenschap. De 
grote toeloop van kandidaten dwong hen op zoek te gaan naar een andere vestigingsplaats. Zo kwamen 
zij in Molesme. 
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Van Molesme naar Cîteaux 

Deze gemeenschap groeide uit tot een traditionele benedictijnenabdij, maar los van Cluny. Dit traditio-
nele benedictijnenleven hadden de stichters niet gewenst. Robertus en zijn eerste gezellen verlangden 
eenzaamheid, armoede, eenvoud, in één woord: een meer ascetisch leven, waar plaats was en aan-

dacht voor ieders persoonlijke geestelijke groei. Deze twee visies op de Regelbeleving waren beide ge-
wettigd, maar konden niet samengaan binnen één communiteit. Er groeide verdeeldheid, en de abt was 
niet in staat de moeilijkheden het hoofd te bieden. 
Toen Robertus zag dat hij de eenheid binnen de gemeenschap niet zou kunnen bewerken, trok hij zich 

terug en ging naar een kleine groep eremieten te Aux. De zorg voor de monniken liet hij over aan zijn 
prior, Albericus. De spanning werd echter zo groot dat Robertus, op bevel van de paus, terugkeerde 
naar zijn abdij. Eerlijk probeerde hij door zijn onderricht en gesprekken met de monniken, de geesten 
te verzoenen, maar tevergeefs. Om de gemoederen tot rust te laten komen, verlieten enkele monniken 
tijdelijk de abdij. Sommigen kwamen terug, maar de overigen vestigden zich in Aulps, waar zij een half-
eremitisch, half-cenobitisch leven leidden: een gemeenschap van kluizenaars, die jaren later aansluiting 
zochten bij Cîteaux. 

Tenslotte, na veel overleg en met toestemming van de bisschop, verlieten de abt en een twintigtal 
monniken Molesme. Zij volgden de Geest, die hen leidde naar hun nieuwe bestemming. Twintig kilome-
ter ten zuiden van Dijon kregen zij een stuk grond in de bossen van de plaats die Cîteaux genoemd 
werd. Die naam verwijst o.m. naar het Latijnse 'Cistercium lapidem miliarium', wat betekent 'aan deze 

kant van de derde mijlpaal' van de oude Romeinse heerbaan tussen Langres en Chalon-sur-Saone. La-
ter zou men spreken van de cisterciënzer orde of de orde van Cîteaux. Nu was het gewoonweg het 

'Nieuwe Klooster'. Volgens de traditie was het 21 maart 1098, feest van Sint Benedictus. 
 
Het moeizame begin 
Abt Robertus en zijn broeders wilden, zoals de apostelen, door eigen handenarbeid in hun levensonder-
houd voorzien. Dit ideaal werd onmiddellijk barre, dagelijkse werkelijkheid in de bossen waar ze amper 
in leven bleven. Rooien van bomen, optrekken van wat primitieve behuizingen, zaaien voor de komende 
oogst in de herfst om te kunnen overleven... 

Maar dit dagelijks ritme van bidden en ploeteren werd al vlug verstoord door berichten uit Molesme. De 
monniken daar, die het vertrek van hun abt en medebroeders rustig over zich hadden laten gaan en al 
vlug een nieuwe overste gekozen hadden, kwamen tot andere gedachten en riepen Robertus terug. 
Weer deden zij beroep op de paus. Deze legde de netelige zaak in de handen van zijn legaat, met het 
advies 'de abt zo mogelijk te bewegen zijn eenzaamheid op te geven en terug te keren naar zijn abdij'. 

De legaat, die deze zaak niet alleen wilde beslissen, riep een synode bijeen. De bisschoppen kozen de 
zijde van de monniken van Molesme. En... Robertus keerde terug naar Molesme, waar hij in 1111 over-

leed. Met hem gingen ook meerdere broeders terug. Wellicht heeft deze onverwachte en pijnlijke zuive-
ring het jonge Cîteaux interne moeilijkheden bespaard, die Molesme en vele andere stichtingen in die 
tijd gekend hebben. 
Dit vertrek van de abt en enkele medebroeders liet het nu wel kleine 'Nieuwe klooster' niet onberoerd. 
De relatie met Molesme werd er niet door verbeterd, en Robertus werd in de oude geschriften van de 
Orde nooit vernoemd als eerste abt van Cîteaux. Dit veranderde slechts na zijn heiligverklaring in 1222. 

De kleine communiteit van het 'Nieuwe Klooster' koos Albericus tot haar nieuwe abt. Albericus was een 
alzijdig man met een vast karakter, 'minnaar van de Regel en van zijn broeders'. Dankzij hem overleef-
de de gemeenschap deze beproeving, zowel materieel als geestelijk. 
Al vlug ondervond men daar ter plaatse last van watergebrek. Albericus besloot opnieuw te beginnen, 
een kilometer verderop naar het noorden. Daar kwam dan de definitieve vestiging en bouwde men, met 
de hulp van weldoeners, de eerste stenen kerk, die op 16 november 1106 geconsacreerd werd door de 
bisschop van Chalon, en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, die de patrones werd van alle cisterciënzer 

kerken. 
Albericus vroeg en verkreeg van paus Paschalis II een schrijven, waarin hem pauselijke bescherming 
werd toegezegd, het 'Romeins Privilege'. Gezien haar verzwakte positie en de te verwachten druk vanuit 
Molesme en andere haar ongenegen abdijen, had Cîteaux deze steun van hogerhand ook wel nodig. 
Want de oorspronkelijke bedoeling van de stichters van Cîteaux heeft tenslotte maar concrete vorm ge-
kregen dankzij de volharding waarmee zij deze 'verdedigd' hebben tegen hun omgeving. 
Het 'Nieuwe Klooster' wekte wantrouwen, kritiek, jaloersheid, en dat alles versterkte en verhardde 

enigszins hun positie. Daardoor werden al spoedig, ook voor henzelf, fysische gestrengheid en de reële 
armoede die hen noodzaakte tot moeizame handenarbeid, de meest spectaculaire trekken van hun her-
vorming. Een zekere landelijke gehardheid kenmerkte hen. Zij waren niet de enigen onder de talrijke 
hervormingen met een meer eremitisch karakter om de gevestigde monastieke gemeenschappen uit te 
dagen, maar door hun nadrukkelijke verklaring om de Regel van Sint Benedictus letterlijk te volgen, 
tartten zij de 'zwarte monniken van Cluny', van wie zij zich ostentatief distantieerden. 

'In een maatschappij die als rijk werd beschouwd, tenminste wat de grote abdijen in die tijd betreft, 
werd de manier van leven van de monniken van Cîteaux beschouwd als volledig buiten de traditionele 

weg. Dit was de mening zowel van de clerici als van de leken. Cîteaux was het klooster van 'de arme', 
met zijn zwart boerenbrood en zijn bonen op het menu; met zijn handenarbeid om de grond te bebou-
wen, en zijn uiterst eenvoudige liturgie. Een wereld, doordrongen van de feodale hiërarchie, accepteer-
de heel moeilijk dat geletterde mannen het werk deden van lijfeigenen.' (Prof. Jeremiah O'Sullivan) 
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Stefanus Harding 

Albericus overleed op 26 januari 1109. De monniken kozen nu hun prior, de Engelsman Stefanus Har-
ding, tot abt. In hem bezat de orde haar eerste onmiskenbaar zeer creatieve persoonlijkheid. Als hoofd 
van zijn abdij heeft hij zijn rijke ervaring en organisatietalent in dienst gesteld van het éne doel: haar 

tot bloei te brengen. 
Van aanleg was abt Stefanus veel meer een geleerde dan een bedrijfsleider, alhoewel hij een goed or-
ganisator bleek te zijn. Dank zij zijn eruditie was hij in staat tot een wetenschappelijk onderzoek, dat de 
beste moderne vakgeleerden hem moeilijk zouden kunnen verbeteren. Zo onderzocht hij of de hymnen 

die zij zongen, werkelijk deze waren die toegeschreven worden aan Sint Ambrosius, bisschop van Mi-
laan, overleden in 397) en die de Regel voorschreef. Het lag ook in zijn bedoeling de oorspronkelijke 
Vulgaattekst van de Bijbel te reconstrueren. Hij raadpleegde Hebreeuwse en Aramese tekstuitgaven, 
geholpen door deskundige joodse geleerden. Dankzij talentvolle krachten in het scriptorium van Cî-
teaux, kon hij ook een aantal uiterst fraaie handschriften doen vervaardigen. 
Het plotseling gewonnen prestige van Cîteaux en de inspirerende figuur van de abt, deden het aantal 
monniken nu snel groeien. Al in 1112 begon men aan een nieuwe stichting te denken. In mei 1113 be-

gon een groep monniken La Ferté, gelegen binnen de grenzen van het bisdom Chalon-sur-Saone. De 
stichtingsoorkonde van La Ferté vermeldt: 'Cîteaux herbergde zoveel broeders, dat de beschikbare 
gronden het nodige voedsel niet meer konden opbrengen en er geen ruimte was voor een behoorlijke 
huisvesting'. Wellicht heeft de intrede van Bernardus en zijn gezellen het vertrek naar La Ferté ver-

haast. Na La Ferté volgde in 1114 de stichting van Pontigny en in 1115 Clairvaux en Morimond. Daar-
mee is de eerste reeks stichtingen van het 'Nieuwe Klooster' afgesloten. Een heel belangrijke reeks, 

want de abten van deze vier dochterhuizen zullen in de geschiedenis van de orde een belangrijke rol 
spelen. 
 
2  Van 'nieuw klooster' tot kloosterorde 
 
Nu Stefanus in Cîteaux weer mocht beleven hoezeer de door Robertus voorgestane beleving van de Re-
gel van Benedictus velen bleek aan te spreken, heeft hij, om herhaling van de in Molesme gemaakte 

fouten te voorkomen, de onderlinge verhouding tussen alle aangesloten kloosters zo geregeld dat alle 
abten gelijke zeggenschap kregen in het bestuur van de Orde. Daarom ontwierp hij, toen Cîteaux filia-
ties kreeg en zo uitgroeide tot een kloosterorde, een spiritueel-juridisch statuut: de Carta Caritatis et 
Unanimitatis, de charta van liefde en eensgezindheid. 
 

De Carta Caritatis 
De oudste versie van dit statuut werd opgesteld in 1113/1114. De oudste overgeleverde tekst dateert 

uit 1119, het jaar waarin deze door paus Callixtus II werd bekrachtigd. Naast de wettelijke bepalingen 
trof men in de 'Carta Caritatis' ook aansporingen aan tot onderlinge hulp in gevallen van materiële nood 
of bij rampen en riep zij op tot gastvrijheid. Dit statuut bood de abten van de cisterciënzerkloosters de 
mogelijkheid om zelfstandig dochterkloosters te stichten en deze te visiteren. Dat de abten hiervan op-
timaal gebruik hebben gemaakt, getuigen de ongeveer 350 kloosters in heel Europa verspreid in het 
midden van de twaalfde eeuw. De 'Carta Caritatis' zal vijftig jaar lang aangepast en bijgewerkt worden, 

om rond 1165 haar definitieve vorm te krijgen. 
C.vd.Leest: De Carta Caritatis bevat elf hoofdstukken: 
1 Het moederklooster zal van haar dochterhuis geen materiële hulp verlangen.  
2 De Regel moet door allen op dezelfde wijze worden uitgelegd en onderhouden.  
3 Allen moeten dezelfde liturgische boeken en gebruiken hebben.  
4 Grondstatuut tussen de abdijen (o.a.: een bezoekend abt neemt de plaats van de abt van 

dat klooster in zolang hij daar verblijft en legt zich toe op een liefdevolle terechtwijzing).  

5 Het moederklooster moet 1x per jaar het dochterhuis visiteren. 
6 Welke eerbied men bewijst aan het dochterhuis bij een bezoek aan het moederhuis. 
7 Het Generaal Kapittel van de abten in Cîteaux (o.a.: alle abten van onze Orde moeten 1x 

per jaar naar Cîteaux komen, en daar zullen zij spreken over het heil van hun zielen). 
8 Statuut over de betrekkingen tussen de dochterhuizen van Cîteaux en hun stichtingen(o.a.: 

allen moeten naar het Generaal Kapittel komen; over de penitentie voor wie niet komen). 
9 Over de abten die de Regel of de Orde minachten.  

10 De wet tussen de abdijen die niet van elkaar afhankelijk zijn.  
11 Over de dood en de keuze van abten.  

Aanvankelijk hadden de diocesane bisschoppen grote bevoegdheden over de cisterciënzer kloosters, 
maar door het verkrijgen van een onafgebroken reeks van pauselijke voorrechten, verdwenen deze to-
taal. Ook de abt van Cîteaux moet in het begin aanzienlijk meer macht gehad hebben. Het groeiend 
aantal deelnemers aan het Generaal Kapittel en de sterke persoonlijkheden van de abten van de eerste 

vier dochterhuizen verzwakten de invloed van de abt van Cîteaux. Bovendien was er het groeiend gezag 
van Bernardus van Clairvaux met zijn faam van heiligheid en wijsheid. 

Wat geldt voor de cisterciënzer hervorming in haar geheel, geldt ook voor de Carta Caritatis: volkomen 
nieuwe opvattingen vindt men er niet, maar waar de cisterciënzers ontleenden bij anderen, gebruikten 
andere Orden hun 'Carta' bij het opstellen van de constituties. Toen in 1215 het vierde Concilie van La-
teranen Generale Kapittels voorschreef voor alle religieuzen, verwees men uitdrukkelijk naar het voor-
beeld van de cisterciënzers. 
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De organisatie van de cisterciënzerorde heeft iets van een familie: kloosters, onderling verenigd door 

een gemeenschappelijke oorsprong, hebben gezocht naar middelen om te vermijden dat de tijd en de 
afstand hen van elkaar zouden vervreemden. De middeleeuwse mentaliteit onderstelde in zo'n liefdes-
verbondenheid een zelfde manier van leven en gelijkaardige gebruiken. Daarom moesten alle kloosters, 

ontsproten aan Cîteaux of in de orde geïncorporeerd, zich richten op de moeder-abdij voor wat betreft 
de 'Gebruiken' en de 'Liturgische boeken'. 
 
De filiatie 

De filiatie is een band tussen een abdij en de door haar gestichte en geïncorporeerde kloosters. De 
moederabdij heeft een zeker gezag over de dochterabdij , maar de uitoefening van dit gezag is door 
de 'Carta Caritatis' zorgvuldig afgebakend. Een jaarlijkse visitatie door de abt van de moeder-abdij was 
bedoeld als een soort toezicht op de gang van zaken ter plaatse. Zo nodig mocht de visitator verbete-
ringen aanbrengen of ernstiger zaken voorleggen aan het generaal kapittel. Cîteaux, dat geen moeder-
abdij had, moest gevisiteerd worden door de gezamenlijke abten van de oudste vier dochterhuizen: La 
Ferté, Pontigny, Clairvaux en Morimond. Zij werden de protoabten genoemd. Zolang men zich hield 

aan de vastgestelde bepalingen kon iedere abt zijn abdij rustig besturen zonder tussenkomst van bui-
ten. 
 
Het Generaal Kapittel 

De filiatie-structuur had de orde kunnen opdelen in naast-elkaar-bestaande kloosterfamilies, indien de 
'Carta Caritatis' naast deze verticale relatie ook geen horizontale gecreëerd had: het Generaal Kapittel, 

waarin alle abten jaarlijks te Cîteaux bijeenkwamen en op gelijke voet de zorg hadden over de gang van 
zaken in de hele Orde. De bestuurs- en beleidsbeslissingen werden door allen gezamenlijk genomen 
onder het eervolle voorzitterschap van de abt van Cîteaux. 
De uitbreiding van de Orde over Europa raakte ook het Generaal Kapittel: de verre afstanden beletten 
vele abten er jaarlijks aanwezig te zijn, maar zelfs dan was de vergadering nog te talrijk om vruchtbaar 
te kunnen werken. Daarom zag het Generaal Kapittel zicht genoodzaakt een deel van zijn bevoegdhe-
den toe te vertrouwen aan een beleidscommissie: het 'definitorium'. Zo ontstond er in de orde een 'hië-

rarchie'. Begonnen als een deelname van de abten van de eerste stichtingen aan het conventueel kapit-
tel van Cîteaux, was halfweg de dertiende eeuw het Generaal Kapittel veranderd in een soort van ver-
plichte plechtigheid, die tenslotte nog slechts de macht had te registreren wat in het 'definitorium' was 
beslist. De abten moesten er aanwezig zijn om de besluiten aan hun monniken te kunnen meedelen. 
Rest de vraag in hoeverre deze evolutie in de Orde strookte met de Regel van Sint Benedictus die de 

cisterciënzers 'letterlijk' wilden naleven. Deze Regel kent nergens een centrale instantie die toezicht zou 
houden over een aantal abdijen. Meer nog, zo iets kwam nooit op in de gedachten van Sint Benedictus. 

Gezaghebbende centrale bestuursorganisaties, zoals het Generaal Kapittel en de jaarlijkse visitatie, 
moesten noodzakelijk het plaatselijk bestuur en de onafhankelijkheid van elke abdij afzwakken, terwijl 
de Regel deze garandeerde. 
Het is een feit dat de eerste cisterciënzers vrij waren van een blinde gehechtheid aan de letter van de 
regel, hun aanpassingen waren gericht op een grotere trouw aan de geestelijke realiteit van dit eer-
biedwaardig document van monastieke wetgeving. In het vroegste Cîteaux speelde de Regel ongetwij-

feld een gewichtige rol, maar het was de rol van een instrument, een middel tot het bereiken van een 
bepaald doel: het komen tot een streng leven in armoede, eenvoud, gebed, stilte, liefde en ongestoorde 
eenzaamheid. 
 
De groei van de Orde 
De eerste helft van de twaalfde eeuw was een periode met een ongekend religieus elan: het monachis-
me bloeide en ook de kruistochten moeten in dat kader geduid worden. De benedictijnse tijdgenoot en 

kerkhistoricus Orderic Vitalis schreef: 'Al wordt de wereld overwoekerd door het kwaad, toch ziet men 
overal kloosters verschijnen, in de dalen, tussen de bergen, op de vlakten. Nieuw is er de leefwijze, 
nieuw de klederdracht. De monniken in hun kovels strijken overal neer. Bij de strengste Orde, die der 
cisterciënzers, sluiten zich adellijke ridders en diepzinnige geleerden aan, onweerstaanbaar aangetrok-
ken door hun nieuwe wijze van leven. Ze voegen zich in overgave naar hun ongehoord strenge bestaan, 
en, verheugd om hun gaan langs de rechte weg, zingen zij van harte hun lofzangen aan Christus'. 
Ongetwijfeld had Cîteaux de tijdsomstandigheden mee en had het bezielde en bekwame leiders, maar 

de snelle verspreiding over heel Europa moet mede verklaard worden door de persoonlijkheid van Ber-
nardus en zijn spiritueel leiderschap. Toen Bernardus als tweeëntwintigjarige jonge man naar Cîteaux 
kwam, was hij niet alleen, want, eenmaal zeker van zijn roeping, had hij zijn broers, familieleden en 
vrienden overgehaald met hem mee te gaan. In de lente van 1113 vroegen hij en zijn gezellen om op-
name in Cîteaux. Bernardus vond er wat hij zocht en hij werd de man die op een overtuigende wijze de 
boodschap van Cîteaux uitdroeg naar de mensen van zijn tijd. Abt Stefanus herkende in hem een groot 

spiritueel gezag en vertrouwde hem een nieuwe stichting toe: Clairvaux. Reeds na drie jaar werd een 
eerste dochterhuis gesticht, Trois-Fontaines. Er zouden er, tijdens het leven van Bernardus, nog vieren-

zestig andere volgen. Hij trok ook vele bestaande kloosters aan. 
De fabelachtige groei van de Orde in de eerste helft van de twaalfde eeuw, zou wellicht zonder Bernar-
dus ondenkbaar geweest zijn. De keerzijde van deze snelle groei was echter de afname van de kwali-
teit. Het is niet mogelijk, dat men in die honderden abdijen alleen maar zuiver contemplatieve mensen 
aantrof. Orderic Vitalis: 'Velen van hen leiden van harte een arm en intens vroom leven; maar er lopen 

ook veel schijnheiligen en komedianten tussen, zoals ook onkruid tussen de tarwe groeit.' 
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In zijn werk 'De Orde van Cîteaux, Cisterciënzers en Trappisten, Idealen en werkelijkheid' schrijft de 

cisterciënzer L.J. Lekai als besluit van deze groeiperiode: 'Dat tijdens het leven van Sint Bernardus de 
cisterciënzer Orde van een handvol eenvoudige eremieten zo verbazingwekkend uitgroeide tot een mul-
tinationaal organisme van honderden abdijen, kan moeilijk afdoende verklaard worden door louter na-

tuurlijke of historische factoren. Evenmin wordt dit uitzonderlijk en vóór alles religieus gebeuren bevre-
digend verklaard door de geniale persoonlijkheid van Sint Bernardus. De diepste oorzaak was veeleer 
het feit dat de spiritualiteit van Cîteaux een onmiddellijke instemming vond bij de godvrezende tijdge-
noten. Rijken en armen, hoogontwikkelden en analfabeten zagen die vroomheid ook voor hun ogen be-

leefd door de streng levende, en altijd biddende witte monniken. 
Maar de opgave het hoge niveau van Cîteaux te handhaven bleek al te zwaar. Het springtij van de groei 
kon onmogelijk aanhouden. Evenmin konden Bernardus en zijn gezellen vervangen worden door man-
nen van gelijk formaat. En het steeds veranderende religieuze en sociale klimaat bracht nieuwe moei-
lijkheden, vroeg andere oplossingen. De verdere geschiedenis van de Orde bewijst afdoende dat men in 
volle ernst probeerde de monastieke leefwijze op een hoog peil te handhaven, dat men niet terugschrok 
voor nieuwe urgente taken. Maar de onafgebroken pogingen, de Orde te richten op het kompas van de 

snel wisselende tijden, eiste oplossingen, die afweken van de echte cisterciënzer tradities.' 
 
3  Bernardus van Clairvaux 
 

Bernardus werd geboren in 1090/1091 op het kasteel van Fontaine nabij Dijon. Hij was de derde zoon 
van Tescelin le Saure en Aleth de Montbard; na hem werden er nog drie broers en een zus geboren. 

Toen hij zeven, acht jaar oud was, in de tijd dat Cîteaux werd gesticht, ging hij naar school bij de ka-
nunniken van Saint Vorles in Châtillon. Hij volgde er het algemeen vormend leerprogramma van die 
tijd, de z.g. 'vrije kunsten'. Voor verdere studie zou hij naar Duitsland gaan. Zover is het echter niet 
gekomen, want Bernardus voelde zich geroepen om monnik te worden en zijn keuze viel op de stichting 
van hernieuwd kloosterleven te Cîteaux. Al het overige dat men over Bernardus schreef vóór zijn intre-
de in Cîteaux is eerder legendarisch dan historisch. Heel eventjes zullen we Bernardus volgen op zijn le-
vensweg, om dan in zijn geschriften op zoek te gaan naar de geest die de cisterciënzer orde bezielde in 

de twaalfde eeuw en waarvan ook vandaag nog de cisterciënzer monniken en -monialen leven. 
 
Zijn leven 
Na een periode van bezinning samen met een groep door hem gerecruteerde gezellen, waaronder zijn 
broers en andere familieleden, kwamen zij in het voorjaar van 1113 naar Cîteaux om er monnik te wor-

den. Hier reeds herkent men de inspirerende leidersfiguur van Bernardus. Tijdens de vormingsperiode 
viel het op hoe bij Bernardus naar-binnen-gerichtheid en liefde voor het gemeenschappelijk leven sa-

mengingen. Zo volgzaam en gedwee als voor hem maar mogelijk was, heeft hij zich bij de gemeen-
schap van Cîteaux aangesloten. Hartstochtelijk én bedachtzaam als hij was waren de jaren van vorming 
voldoende om, onder invloed van zijn abt Stefanus Harding, met enthousiasme en inzicht de geest van 
Cîteaux in zich op te nemen. Welsprekend en bezielend als hij was, heeft hij als geen ander de geest 
van Cîteaux kunnen verwoorden en tot leven wekken. 
In 1115 werd Bernardus uitgezonden om met twaalf gezellen Clairvaux te stichten. Ook al is het gewet-

tigd te denken dat het voor abt Stefanus goed uitkwam om Clairvaux te stichten en er Bernardus en 
zijn verwanten heen te zenden, toch moet men zich hoeden om, in deze periode althans, over spannin-
gen en conflicten te spreken. Hoogstens mag men zeggen dat Bernardus - het tweede genie van de Or-
de - wellicht beter op enige afstand verbleef van het eerste genie, abt Stefanus. Dankzij de autonomie 
van ieder klooster, heeft Bernardus op een originele manier zijn monniken in Clairvaux kunnen onder-
richten en vormen. In die beginjaren van Clairvaux ontstaan ook zijn eerste geschriften: 'Over de trap-
pen van nederigheid en hoogmoed' - 'Over het beminnen van God'. Deze werken bevatten reeds de 

kern van zijn leer die 'school' maakte in de cisterciënzer orde, en die hij jarenlang in zijn vele geschrif-
ten zal uitwerken. 
De kracht van zijn geestelijk ideaal en zijn sterk gefundeerde theologie, moraal en mystiek, maakten 
hem tot een grote autoriteit. Zijn gave van het woord en zijn faam van heiligheid droegen er het hunne 
toe bij; en ook niet te vergeten, zijn autoritair temperament. Reeds als novice had hij geleerd zijn 
hartstochtelijk temperament te wantrouwen. Op dit punt was hij zijn gehele leven uiterst waakzaam. 
We lezen het te vaak in zijn geschriften om niet te mogen denken dat hij dit bij zichzelf onderkende. 

Niet alleen binnen de Orde vestigde zich zijn spiritueel gezag, ook van buitenaf werd er steeds meer be-
roep op hem gedaan als raadgever van pausen en koningen in de meest diverse situaties op diploma-
tiek en kerkelijk vlak. Zo bijv. bij een moeilijke pauskeuze of een bisschopsbenoeming; bij een geschil 
tussen paus en keizer, of tussen de Franse koning en een van zijn vazallen; of als de eenheid van de 
kerk bedreigd werd door een schisma of het geloof door een ketterij. Bij zijn interventiemethode kun-
nen wij, met onze hedendaagse visies, weleens geschokt zijn door zijn aanpak. Zo bijv. in de bekende 

zaak van de veroordeling van Abelard. 
Wanneer paus Eugenius III, eens monnik van Clairvaux, hem vroeg 'de kruistocht te prediken', gehoor-

zaamde hij. Het werd een mislukking waarvoor hij nederig de verantwoordelijkheid op zich nam. 
Abt Bernardus was veel en soms lang afwezig uit zijn abdij. Bij zijn terugkeer bracht hij steeds nieuwe-
lingen mee en de stichtingen volgden elkaar op. Zo krijgen we het volgende beeld van Bernardus: 
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Bernardus, de monnik: biddend, schouwend, schrijver van hoog spirituele geschriften en van 
meer dan duizend brieven. 
Bernardus, de abt, vader en begeleider van een altijd groeiende communiteit van monniken. 

Bernardus, de stichter van tientallen kloosters over heel Europa verspreid. 
Bernardus, de prediker, trekkend van noord naar zuid, van oost naar west, over middeleeuwse 
wegen, met middeleeuwse middelen. 
Bernardus, de diplomaat, in dienst van pausen, keizers en koningen. 

Bernardus is dat alles geweest, heeft dat alles gedaan. Een complex leven dat een onvoorstelbare 
werkkracht vereiste... Hij is het geweest en heeft het gedaan met een door ascese geruïneerd, zwak en 
ziek lichaam. 
 
Het ware gezicht van Bernardus 
Deze tegenstrijdigheid in de persoonlijkheid van Bernardus heeft de laatste decennia de behoefte opge-
roepen op zoek te gaan naar 'het ware gezicht van Bernardus'. Vooral de studie van prof. A.H. Bredero 

(Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie, Kampen/Kapellen 1993) over de eerste levensbe-
schrijving van Bernardus, waaraan men reeds begonnen was tijdens zijn leven, heeft hiertoe veel bijge-
dragen. Deze Vita prima werd geschreven in functie van een heiligverklaring en mag dus niet gelezen 
worden als een relaas van historische feiten. Dit heeft men eeuwenlang gedaan, tot in de twintigste 

eeuw toe, en deze 'Vita' diende als basis voor alle latere biografieën en ook voor de iconografie van 
Bernardus. Zo is de Bernardus van de legende en de cultus ontstaan. 

Naast de Bernardus van de legende en de cultus is er de Bernardus van het geschreven woord, van zijn 
geschreven Godservaring. Deze Bernardus willen wij proberen op het spoor te komen. Jean Leclercq, 
een eminent Bernarduskenner, typeerde de middeleeuwse cisterciënzers als volgt: 'Aan alles hebben zij 
verzaakt, behalve aan de kunst van het woord, aan de schone letteren'. Deze uitspraak is zeker van 
toepassing op Bernardus. Als een virtuoos brengt hij het Latijn tot nieuw leven. De Bijbel is de bron van 
zijn spiritualiteit. De dagelijkse liturgie, de lectio divina, het lezen en de studie van de kerkvaders 
brachten hem voortdurend in contact met de bijbelse taal. Zijn denken en bidden, zijn spreken en 

schrijven zijn ervan doortrokken. Het was zijn taal geworden. Het is zoals met het lopen in de mist, je 
merkt niet dat je nat wordt, totdat je helemaal doordrenkt bent. 
 
In het spoor van Bernardus: enkele citaten 
Hoe zag Bernardus zijn Orde? 

Onze Orde is toeleg op het stilzwijgen, het onderhouden van de vasten, nachtwaken, gebed en 
handenarbeid, en boven alles, de koninklijke weg van de liefde bewandelen. (Brief 142) 

De koninklijke weg van de liefde bewandelen: 
U wilt dus van mij horen waarom, en op welke wijze wij God moeten liefhebben. Het antwoord is 
simpel: de reden dat wij God beminnen is God; de wijze waarop wij God beminnen is zonder wij-
ze. Is dit voldoende of niet? (De Diligendo Deo 1,1) 

Uit de Preken op het Hooglied: 
Waar God bemint, wil Hij niet anders dan bemind worden. Hij weet toch dat allen die Hem bemin-

nen, door die liefde zelf gelukkig zullen zijn… 
Iets groots is de liefde als zij tenminste terugvloeit naar haar Beginpunt, als zij, teruggekeerd 
naar haar Oorsprong, teruggestroomd naar haar Bron, daaruit blijft putten om er steeds weer uit 
voort te vloeien. Laat hij die bemint er niet aan twijfelen dat hij bemind wordt… 
Wat is er toch zó van God als de Liefde? Zij is zelf God… 
Liefde heeft genoeg aan zichzelf, waar zij binnentreedt overstijgt zij alle andere gevoelens en legt 
er beslag op. Daarom bemint een minnende ziel alleen maar, en verder weet zij van niets… 

Uit de Preken: 
Wat werpt een helderder licht op Gods barmhartigheid dan zijn aanvaarden van mijn erbarmelijk-
heid? Hieruit moet de mens toch wel opmaken hoever Gods zorg voor hem gaat; hieruit moet hij 
toch wel weten wat God over hem denkt en hoe Hij hem gezind is…. 
Hoe lief gij Hem zijt, besef dat uit wat Hij voor u geworden is, leer zijn goedertierenheid uit zijn 
mensenliefde kennen! Want hoe kleiner Hij zich maakte in zijn mens-worden, des te groter toon-
de Hij zich in zijn goedheid. En hoe miserabeler Hij werd voor mij, des te dierbaarder is Hij mij…. 

De ene afgrond roept de andere op: de afgrond van Licht roept de afgrond van duister op, de af-
grond van barmhartigheid, de afgrond van miserie. Want het hart van de mens is diep en on-
doorgrondelijk. Maar al is mijn ongerechtigheid groot, nog veel groter, o Heer, is uw goedheid…. 

Gevecht met het woord 
Daar ik dus niet bij u ben, moet ik nadenken, dicteren, opschrijven en verzenden wat u nu aan 
het lezen bent: waar blijft dan de vrije tijd, waar de rust van het stilzwijgen? Maar, zult u opwer-

pen, u kan dit alles in stilte doen! Het zou me sterk verwonderen, als ge dit uit de grond van uw 
hart zoudt antwoorden. U weet wel wat een wirwar er in onze geest omgaat als we willen schrij-

ven: we worden bestormd door een menigte uitdrukkingen; allerlei woorden en betekenissen ko-
men in ons op; wat ons te binnen schiet wordt vaak afgewezen, we zitten te zoeken naar wat ons 
ontgaat. En wat een aandacht besteden we om de mooiste woordklank te vinden, om het woord 
te vinden dat de gedachte het nauwkeurigst weergeeft, wat het duidelijkst is om te begrijpen en 
wat het nuttigst is voor de bestemmeling; wat tenslotte het eerst en wat het laatst moet gezegd 

worden en nog honderd andere dingen, waar kenners op dit gebied zorgvuldig op letten…. 
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4  Het werk van onze handen 

 
In zijn dagboek 'Vreemdeling in het paradijs - Zeven maanden in een trappistenklooster' noteert H. 
Nouwen enkele gedachten uit een kapitteltoespraak van de abt tot zijn monniken. 'Volgens Benedictus 

berust het kloosterleven op drie pijlers: 'Opus Dei' (de liturgie), 'Lectio Divina' (de geestelijke lezing) en 
'Labor Manuum' (het werk van onze handen). Alle drie vertegenwoordigen zij een essentiële kant van 
het gebed. Als het werk van onze handen ons niet dichter bij God brengt, beantwoorden wij niet langer 
ten volle aan onze roeping. Hoe kan het werk van onze handen een gebed zijn? Het is een gebed als we 

niet enkel met onze handen werken, maar ook met ons hart, anders gezegd, als ons werk ons dichter 
bij Gods schepping brengt en bij de opdracht die wij hebben om de aarde te bewerken. (....) Als licha-
melijke arbeid en het lezen van spirituele geschriften geen gebed meer zijn, maar louter een middel 
worden om geld te verdienen of ons verstand te oefenen, verliezen wij onze zuiverheid van hart.  
Dan worden wij innerlijk verscheurde en gespleten mensen en houden wij onze blik niet langer uitslui-
tend op God gericht'. (p. 152) 
Dit woord van een cisterciënzer abt in de twintigste eeuw is zuivere weerklank van wat de eerste cister-

ciënzers beoogden, want hun keuze om door 'het werk van hun handen' te voorzien in hun levenson-
derhoud, was een logisch gevolg van hun verlangen om de Regel van Sint Benedictus zo getrouw moge-
lijk te volgen. Ze zagen af van de gebruikelijke kerkelijke inkomsten, en vestigden zich in afgelegen, 
braakliggende 'woestijnen', waar ze door eigen ontginningsarbeid in hun levensonderhoud konden voor-

zien. Hun levenswijze sloot aan bij de trend in de elfde eeuw om weer aandacht te schenken aan de 
landbouwproductie. Hier weken ze opvallend af van de visie in de gevestigde kloosters die 'handenar-

beid' voor monniken nadrukkelijk als minderwaardig beschouwden. Aan de vergaderde hervormingsge-
zinde abten van de Orde van Cluny, schreef de kardinaallegaat, Mathieu van Albano: 'Omdat landont-
ginning en handenarbeid in onze tijd op vele plaatsen niet betamelijk is en evenmin voordeel biedt, 
hebben onze heilige vaders, onder goddelijke ingeving, de monniken belast met de onmeetbaar grote 
en allerverhevenste taak van psalmodiëren en het in acht nemen van andere gewijde gebruiken, die 
voor velen gelden als een waardiger bezigheid dan het rooien van bomen en het uitgraven van steen.' 
 

Voorspoed 
De zo opvallende rendabiliteit van de cisterciënzer landbouwbedrijven in de twaalfde eeuw, was op de 
eerste plaats een gevolg van de organisatie van de Orde en haar ascetisch ideaal. De meeste abdijen 
lagen in een onherbergzaam gebied, op afstand van bestaande bedrijven en op gronden waar niemand 
iets van verwachtte. Men begon meestal niet aan een nieuwe stichting tenzij na een verzoek daartoe en 

het aanbod van een geschikt terrein. Maar vaak leverde dat stuk grond te weinig op en moest men el-
ders opnieuw beginnen. Al ontvingen ze deze gronden als 'vrije giften', toch rekenden de weldoeners op 

een tegenprestatie; bijv. dat zij in de abdij zouden begraven worden en er jaarlijks een zielemis voor 
hen zou gezongen worden. 
De 'Carta Caritatis' schreef voor dat iedere abdij een onafhankelijke economische eenheid zou zijn, die 
zichzelf kon bedruipen, zonder een beroep te moeten doen op verboden bronnen van inkomsten, zoals 
'inkomsten van kerken of altaren, verpachting van gronden, van ovens, molens en dergelijke'. In som-
mige gevallen, waar de beschikbare gronden of het aantal broeders onvoldoende bleken voor een ver-

zekerd bestaan, moest zelfs het 'Generaal Kapittel' zich neerleggen bij noodoplossingen. Zo ging men 
de weg op van het 'loslaten' van de vroegere standpunten. Men ging steeds verder op die weg, toen 
men in de Orde kloosters en zelfs Congregaties opnam, zoals bijv. de Congregatie van Savigny. Dat 
men deze kloosters toeliet, zonder te eisen dat zij van' onwettige' bronnen van inkomsten zouden moe-
ten afzien, is een duidelijk bewijs dat zelfs het 'Generaal Kapittel', dat toch op de eerste plaats moest 
waken over de uniformiteit, vreemd genoeg bereid bleek met de voorschriften te manoeuvreren. 
 

Buitenhoeven of grangiae 
In de feodale boerenbedrijven waren de 'horigen' gebonden aan tal van oude gebruiken, allerlei vormen 
van belasting en herendiensten, en aan een primitieve wijze van werken zonder enig beleid of leiding. 
De cisterciënzers daarentegen werkten op eigen grond en beseften terdege dat hun hele bestaan, nu en 
in de toekomst, afhing van het rendement van hun arbeid door een doelgericht en efficiënt manage-
ment van menselijk en materiaal kapitaal. Hun heer, de abt, liet niets op zijn beloop en zijn zorgvuldig 
beleid werd vooral duidelijk bij het inrichten van 'grangiae'. Dit waren een soort agrarische filialen, min 

of meer zelfstandige eenheden, die schakels bleven in een groter geheel. De 'buitenhoeven' vormden 
het voornaamste kenmerk van het cisterciënzer landbouwbeleid. Het dagelijks werk in deze hoeven ge-
beurde door lekenbroeders onder leiding van een hoevenmeester. Aanvankelijk waren ze nooit ver afge-
legen, zodat toezicht van hogerhand mogelijk bleef en de broeders op zondag de liturgische diensten in 
de abdij konden bijwonen. Wanneer het grondgebied zo groot werd dat buitenhoeven verder afgelegen 
waren, was dit niet meer mogelijk en bouwde men er een kapel. Naast de gewone werkkrachten, de le-

kenbroeders, nam men in het ploeg- en oogstseizoen ook betaalde werkkrachten van buiten in dienst. 
 

Crisis 
De uitzonderlijke snelle groei van de orde had echter neveneffecten, zodat zij reeds in de twaalfde eeuw 
voor de eerste crisis in haar geschiedenis stond. Een welvaartscrisis. Op het einde van de twaalfde eeuw 
was de orde uitgegroeid tot een machtige corporatie met een bedrijfscultuur die schril afstak tegen de 
evangelische eenvoud en de ascese van de begintijd. Hierdoor kreeg het imago van de Orde als asce-

tisch en belangloos ontginner een zware deuk. 
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Prof. L. Baeck: 'De viscultuur in vijvers was ruim verspreid. De veeteelt gaf ook aanleiding tot lederver-

werking. De stijgende vraag naar metalen werktuigen bracht de ijzersmelterij en de koperslagerij tot 
hoge bloei op de plaatsen waar men over de nodige grondstoffen beschikte. Op het vlak van de water-
beheersing (droogleggen van moerassen, van verdronken polders en ook inzake dijkbouw) hebben de 

cisterciënzers de technische vooruitgang bevorderd. Voor het transport van hun producten naar de af-
zetgebieden gebruikten ze niet alleen wagenspannen over de landwegen, maar ook hun eigen vloot van 
sloepen en schuiten op stromen en rivieren. In het bevaarbaar maken van rivieren en in de aanleg van 
kleine haventjes voor eigen gebruik waren zij ook technisch zeer bekwaam. 

In de technische vooruitgang van de twaalfde en dertiende eeuw waren de cisterciënzers op vele gebie-
den een vooraanstaande corporatie. Zij hebben bijgedragen tot de precisering van de meet- en weeg-
instrumenten. In de exploitatie van hun landerijen ontwikkelden ze efficiënte boekhoudkundige metho-
den. Gestuwd door hun ruraal succes van de eerste eeuw gingen de cisterciënzers in de dertiende 
eeuw, meer en meer de toer op van de commerciële en financiële bedrijvigheid. 
De cisterciënzers hadden de laatste hoogbloei verwekt van de rurale monniken. Omwille van hun voor-
hoederol hebben zij geestelijk en materieel succes geoogst. De ontwikkeling van efficiënte exploitatie-

methoden op het vlak van de rurale evolutie van de twaalfde eeuw was grotendeels hun werk. Zij heb-
ben de stagnatie van het feodale model helpen doorbreken.' 
 
'De waanzinnige veertiende eeuw' 

De veertiende eeuw betekende het einde van de voorspoed. Het monastiek ideaal van Cîteaux heeft dan 
zijn aantrekkingskracht op de nieuwe generaties verloren. Nieuwe vormen van geestelijk leven duiken 

op: de armoedebewegingen, de bedelorden. Dit kan om verschillende redenen verklaard worden. 
Vooreerst is er het feit dat het cisterciënzer ideaal in de abdijen zélf op de helling staat: armoede en af-
zondering hebben te kampen met rijkdom en verbondenheid met de wereld.  
Ten tweede is er het fenomeen van de verstedelijking. De nieuwe generaties trekken naar de steden. 
Daar is er aantrekkelijker werk, daar zijn universiteiten en bloeien ook nieuwe religieuze vormen.  
Ten derde is er de economische crisis van het begin van de eeuw. De jaren 1315-1317 zijn gekenmerkt 
door uiterst slechte oogsten. Er is hongersnood, er zijn epidemieën. De cisterciënzer abdijen die leven 

van hun landerijen, hebben het moeilijk.  
Ten vierde zijn er de vele oorlogen, zoals de honderdjarige oorlog (1337-1453). In de kerk is er het 
verwarring stichtend Westers Schisma (met pausen in Rome en Avignon). Het is 'De waanzinnige veer-
tiende eeuw'. Tenslotte heeft het systeem van de 'commendataire abten' waardoor abdijen afhankelijk 
werden van bisschoppelijke en wereldlijke gezagsdragers, die alleen uitzagen naar de inkomsten, vele 

abdijen materieel en spiritueel ten onder doen gaan. Het was het einde van de bloeiperiode. 
 

5  Schoonheid in eenvoud 
 
Als fijne psychologen waren de cisterciënzers van de twaalfde eeuw zich terdege bewust van de impact 
van de omgeving op hun spiritueel leven. Wellicht heeft niemand dit zo goed verwoord als Willem van 
Sint Thierry, een benedictijn die cisterciënzer werd, in zijn 'Brief aan de Broeders van de Berg Gods', 
toen hij schreef: 'Dat zij (de kartuizers), ja, zelfs zij, aan wie de zorg voor het innerlijke voorschrijft al-

les wat uiterlijk is te misprijzen en te verwaarlozen, dat zij voor hen zelf met eigen handen gebouwen 
optrekken in harmonie met hun ideaal van armoede, in de bevallige eenvoud en de sobere lijnen, over-
geërfd van hun vaderen. Het resultaat van hun onbekwaamheid zal nooit, zelfs niet door bekwame vak-
lui, geëvenaard worden'. Vanuit dit weten en ervaren kozen de cisterciënzers hun plaats van vestiging 
en hebben daar een harmonie gecreëerd tussen hun monastiek ideaal en hun leefwereld.  
Van de oudste gebouwen van Cîteaux zelf rest niets meer. Maar als één van de oudste documenten van 
de Orde de grootste eenvoud bij paramenten en liturgische benodigdheden voorschreef, moeten deze 

ook zijn toegepast in hun kerken en gebouwen. Tijdens het bestuur van Stefanus Harding, derde abt 
van Cîteaux, zag men de soberheidsvoorschriften als normale eisen van de cisterciënzer armoede-
opvatting. 
 
De invloed van Sint Bernardus 
Sint Bernardus, wiens invloed op elk terrein van het cisterciënzer leven beslissend was, vooral ná de 
dood van Stefanus Harding, heeft ook zijn opvattingen omtrent kunst-en-monnik tot leidraad gemaakt 

voor de verdere artistieke bedrijvigheid van de cisterciënzers. Dat een andere wind ging waaien kon 
men al vermoeden uit een van de eerste verhandelingen van Bernardus, zijn 'Apologie' of 'Verweer-
schrift' van 1125. Dit niet onpartijdig pamflet tegen de Benedictijnen van Cluny, bevat ook belangrijke 
principes voor de eigen medebroeders in de Orde van Cîteaux. De opvattingen van Bernardus komen 
voort uit de overtuiging dat het huis Gods en het klooster gemodelleerd moeten worden naar het He-
mels Jeruzalem  een geliefd thema in die tijd van de kruistochten - en een voorsmaak moet geven van 

haar van licht vervulde harmonie. 
Naarmate Bernardus' invloed groter werd, werden zijn opvattingen over de kunst, uitgesproken in de 

'Apologie', tot richtlijnen voor iedere plastische vormgeving door cisterciënzers. Na de dood van abt 
Stefanus stelde het Generaal Kapittel zich achter deze visie door alleen de allersoberste versiering te to-
lereren. Bovendien verbood het Generaal Kapittel het aanbrengen van verluchte initialen en het gebruik 
van kleuren in handschriften, iconografische glasramen, beelden, muurschilderingen en ieder vloer-
ornament. Men moest dus teruggaan naar de eenvoud in de versiering van de gebouwen, van de litur-

gische gewaden en boeken,van de gewijde vaten en andere voorwerpen die men in de cultus gebruikte. 



- Kloostermuseum Aduard, Materiaal t.b.v. de rondleiders, versie febr.2016, p.32 – 
 

Heel deze eerder negatieve reactionaire poging was echter georiënteerd naar een positief doel: de in-

nerlijkheid bevorderen, komen tot een zo eenvoudig mogelijk gebed, het vermijden van verstrooid-
heden, nutteloze gedachten en beelden die niet naar God leiden. Dit alles remde de cisterciënzer vaklui 
zozeer af, dat de bouwwerken van de twaalfde en de dertiende eeuw overal een zelfde sobere indruk 

maken, waaraan men de cisterciënzer kunst onmiddellijk herkent. Het ging er bij hen niet om een eigen 
stijl te scheppen, maar toch ontstond vanuit hun spiritualiteit, vooral inzake architectuur, een eigen cis-
terciënzer vormgeving, die bewonderenswaardige monumenten heeft voortgebracht. 
 

Cisterciënzer architectuur 
De eerste gebouwen van de cisterciënzers werden altijd in hout opgetrokken. Later, als de middelen het 
toelieten, werden ze door stenen vervangen. 
De abdijkerk behield de kruisvorm, zoals bij de benedictijnen. Binnen- en buitenmuren kregen geen en-
kele versiering. De zuilen met hun korfvormige of eenvoudige bladkapitelen, vormden de enige interi-
eursversiering. Maar al weerde men uit de cisterciënzer kerken nagenoeg elk ornament uit weloverwo-
gen protest tegen de luister van Cluny, hun interieur kreeg juist daardoor een onvermoede schoonheid, 

die de rijkst uitgedoste cluniacenser kerken misten. De eigenlijke bijgebouwen lagen meestal rond een 
kruisgang aan de zuidzijde van de kerk. De kruisgang was het hart van de abdij: alle leefruimten kwa-
men erop uit. In deze omgang verrichtten de monniken allerlei huiselijke bezigheden: zittend op lage 
stenen banken langs de muren, deden zij daar hun 'lectio divina', ze mediteerden er, brachten er hun 

vrije uren door, en soms mochten zij er onderlinge gesprekken voeren. Deze lichte zonnige ruimte was 
de 'living' van de gemeenschap. De grootste en mooiste gebouwen waren de kapittelzaal en de refter, al 

werd ook in deze ruimten alles zo sober mogelijk gehouden. 
Thomas Merton: 'De kerken van onze voorvaders waren de uitdrukking van hun nederigheid en hun stil-
te. Er was niets wat overbodig was, noch in hun architectuur, noch in hun officie en evenmin in hun 
persoonlijk gebed. Zij verspilden geen woorden in hun omgang met God of met de mensen en ze waren 
even sober bij het bouwen. Ze gebruikten de stenen en hun tijd niet om een of andere sentimentele 
mode te volgen en ook niet om een onechte en nietszeggende vroomheid in de kunst te dienen. Zij wis-
ten wel dat een goed gebouw God meer eer gaf dan een slecht, zelfs al was dit overladen met de er-

kende symbolen van Gods lofprijzing. Ze bouwden hun kerken als het ware rond de psalmen.' 
 
6  Neergang en herleving 
 
Toen in 1098 enkele monniken uit Molesme wegtrokken naar de woestijn van Cîteaux, hadden zij niet 

de bedoeling een nieuwe orde te stichten. Zij wilden de Regel van Sint Benedictus zo getrouw mogelijk 
beleven, in eenzaamheid en gebed, in armoede en eenvoud. Het was voor hen een 'school van innerlij-

ke hervorming'. Na de spectaculaire uitgroei van de orde in de twaalfde eeuw was men toe aan een 
herdenken en aanpassen van de structuren en de levenswijze van de cisterciënzer orde. In een geheel 
gewijzigde kerkelijke, intellectuele, politieke en economische situatie, moest zij o.m. haar ideaal van 
handenarbeid herzien - met de weerslag hiervan op het geheel van de monastieke levenswijze - en 
moest zij voorzien in een aangepaste 'vorming' van haar leden. Er zijn 'hervormingen' geweest, die uit-
gingen van het hoogste kerkelijk gezag, of van het Generaal Kapittel, of vanuit de basis. In de dertien-

de eeuw regelde een bulle van paus Clemens IV de juridische verhouding tussen de hoogste gezagsdra-
gers in de orde. In de veertiende eeuw werden de vele ingeslopen misbruiken op punt gezet door de 
bulle van paus Benedictus XII. Telkens kwam ook de vorming van de monniken ter sprake. 
 
Het Sint Bernarduscollege 
'In 1139 sprak Bernardus van Clairvaux voor een ontwikkeld gehoor te Parijs en beloofde hij zijn adem-
loos luisterende toehoorders inzicht en geluk, en dit niet als vrucht van logisch redeneren maar van de 

liefde van het hart. Hij verzocht hen naar Clairvaux te komen, waar zij 'een wonderlijk heiligdom zou-
den aantreffen, waar de mens leeft van het brood der engelen; waar zij de door God zelf aangelegde 
lusthof zouden treffen... niet een paradijs voor de zinnen, maar van innerlijk geluk. Het is de tuin, die 
niet te voet wordt betreden, maar waar men binnengaat op de vleugels van de liefde'. Zolang cisterci-
ënzer novicen dit ideaal zochten, was eigenlijk bijzondere vorming binnen de abdijen overbodig. Cîteaux 
trok immers voornamelijk mensen, die al vóór hun 'bekering' voldoende ontwikkeling hadden opge-
daan.' (De orde van Cîteaux - L.J. Lekai, p. 8) 

Tot in de dertiende eeuw kon deze bernardijnse visie in de orde beleefd worden en standhouden. Maar 
de doorbraak van de Scholastiek, die hen aanvankelijk weinig beroerde, vervreemdde hen van de ei-
gentijdse problemen in kerk en wereld. Als raadgevers van pausen en koningen werden de cisterciën-
zers vervangen door dominicanen en franciscanen, gevormde seculiere geestelijken en leken. 
Toch wijzen de aanpassingen aan wetgeving en bestuur door het Generaal Kapittel er op, dat men zich 
bewust was van de situatie en er iets wilde aan doen. En zo veranderde het beeld van de ascetische, 

hard-werkende cisterciënzer monnik van de twaalfde eeuw, in een geleerde monnik, schrijvend en stu-
derend te midden van een steeds aangroeiende bibliotheek. Een goed geïnformeerd tijdgenoot, de En-

gelse historicus Mathieu Paris, beschreef dit gebeuren, niet zonder een onderliggend verwijt naar de 
dwingende tijdsgeest en het gebrek aan waardering voor de monastieke eenvoud: 'Om niet voor achter-
lijk te worden aangezien door de dominicanen, franciscanen en ontwikkelde leken, door juristen en eco-
nomen met naam, hebben de cisterciënzers huizen betrokken in Parijs, en ook elders waar bloeiende 
scholen zijn. Ze zijn daarin met eigen scholen begonnen, om zich zo met meer godsvrucht te kunnen 

wijden aan theologie en de beide rechten. Ze wilden immers niet voor anderen onderdoen...' 
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Toch was het niet alleen de uitdaging van de Scholastiek die deze gang van zaken bepaalde. Er was ook 

de pijnlijke herinnering van meerdere cisterciënzer abten aan de mislukking van hun prediking bij de 
Albigenzen door het gebrek aan een grondige theologische vorming. Zo werd men zich binnen de orde 
bewust van het levensgrote probleem van de 'vorming'. Er was vooral de schokkende ervaring van de 

Engelse cisterciënzer abt van Stanley, Stephen Lexington, tijdens een visitatieopdracht van het Gene-
raal Kapittel: de angstwekkende onwetendheid van de Ierse monniken! Zo werd men zich binnen de or-
de bewust van het levensgrote probleem van de 'vorming'. Tot abt van Clairvaux gekozen was Stephen 
in staat het cisterciënzer leven een andere zin en inhoud te geven door er een nieuwe en verplichte ho-

gere opleiding aan te verbinden. Met deze bedoeling werd er, niet zonder aarzeling en alleen dankzij de 
steun van Rome, te Parijs een studium opgericht dat de naam kreeg van Sint Bernarduscollege. 
Mathieu Paris getuigde, dat het Sint Bernarduscollege niet alleen bloeide, maar ook, dat de cisterciënzer 
studenten bij het universiteitsbestuur een betere naam hadden dan die van de bedelorden. Toch bleef 
er de weerstand van meerdere abten in het Generaal Kapittel, die vreesden voor de negatieve invloed 
van hogere studies op de eigen cisterciënzer tradities. Ondanks de steun van de paus werd Stephen af-
gezet als abt van Clairvaux. Maar het Sint Bernarduscollege bleef bestaan, overleefde de beroerde veer-

tiende eeuw, de hervormingspogingen van de vijftiende en zestiende eeuw, maar verdween in de Fran-
se Revolutie. 
 
De Orde en de Reformatie 

In Duitsland veegden de Reformatie en de godsdienstoorlogen vele abdijen van de kaart. In Loccum, bij 
Hannover, zetten de monniken hun monastiek leven gewoon verder... terwijl ze geleidelijk tot het luthe-

ranisme overgingen, zodat ze tot een eigen vorm van luthers monachisme kwamen. Van de 104 cister-
ciënzer abdijen, die in het begin van de zestiende eeuw in de Duitse gebieden bestonden, vielen er 35 
ten offer aan de Reformatie. In onze gewesten werd het lot van de Duinenabdij beslist op 15 augustus 
1566: de monniken werden verjaagd, de kerk geplunderd en vernield, de bibliotheek verdween in de 
vlammen. In Noorwegen, Zweden, Denemarken, wat later ook in Holland-Zeeland en de Baltische lan-
den, werden alle cisterciënzer abdijen tijdens de Reformatie geseculariseerd. Maar het sterkst werd En-
geland hierdoor getroffen na de breuk met Rome van Hendrik VIII en het harde optreden van zijn mi-

nister, Thomas Cromwell. 'Eind 1539 waren de monniken in de Engelse kerk verdwenen. Meteen begon 
de grondige afbraak van hun kerken en kloosters. De nieuwe bezitters wilden voorkomen dat in de toe-
komst monniken nog een onderdak konden vinden. Eén van hen zei het onomwonden: 'Het nest is uit-
gerukt, opdat de vogels niet terugkomen '. Goud- en zilverwerk en juwelen kwamen in de koninklijke 
schatkamer terecht, evenals de meest waardevolle manuscripten uit de bibliotheken.' (De Orde van Cî-

teaux, L.J. Lekai, p. 145) 
 

 

18  Bijlage-3: Michael Casey ocso, De waarde van gestrengheid 
 
1  Geestelijk oorlog voeren 
Het Nieuwe Testament gebruikt soms militaire beelden om het aspect van strijd en moeite in het chris-

telijk bestaan aan te duiden. Zo beschrijft Efeziërs 6:10-17 de wapenrusting van Christus' soldaat. 
2Timoteüs 2:3-4 werd vaker vermeld: "Draag je deel van het lijden als een goed soldaat van Christus 
Jezus. Een soldaat in dienst laat zich niet in met zaken van het burgerleven". Het gebruik van deze 
beeldspraak nam toe en verdiepte naarmate bewegingen van asceticisme wortel schoten in de Kerk. 
Leven in geloof impliceerde nu eenmaal pijn en onrust. 
Toen het monastieke leven beter georganiseerd werd, werd het aspect strijd meer en meer gezien in 

termen van een geestelijke oorlog waarin monniken soldaten waren in het leger van Christus, strijd le-
verend tegen duistere en sluwe tegenstanders. Zo legt Cassianus er de nadruk op dat de strijd voeren 

die God wil voordeliger is voor ons dan een onverdiende vrede. De geestelijke strijd was geen bijkom-
stigheid in het geestelijk leven: de echte aard van het nastreven van geestelijke prioriteiten hield in dat 
strijd geleverd werd tegen ieders natuurlijke inertie en lagere begeerten. Gemakkelijke vooruitgang was 
ondenkbaar. 
Hoewel duivels en de perverse wereld vaak als de vijanden afgeschilderd werden, was het uiteindelijk 

tegen zichzelf dat de strijd geleverd werd. De enige weg om de nodige vrede te bereiken die geestelijke 
vooruitgang mogelijk maakte, was die van systematische zelfverloochening door de ascetische praktij-
ken. De strijd om trouw te blijven aan de dure eisen van zulk leven, werd uitgedrukt in termen van 
geestelijk oorlogvoeren. Een gestructureerd klooster werd zowat gezien als een soort geestelijk leger, 
met zijn duidelijk commando, zijn nood aan training en voorturend waakzaamheid, zijn hardheid en zijn 
regelmatige betrokkenheid bij gevechten op leven en dood.  
Ook Gregorius' Moralia is vol met de beeldspraak van het geestelijk gevecht waarin de "geestelijke 

knecht" of "knecht van God" waakzaam moet zijn in tijden van rust, en krachtdadig bij het confronteren 
van de aanvallen van de vijand. Dit overwegend militarisme is bijzonder betekenisvol daar dit het eer-
ste boek was dat gekozen werd om in het scriptorium van het primitieve Cîteaux gekopieerd te worden. 

Ook de illustraties in deze uitgave geven dezelfde boodschap weer als de tekst: geestelijk leven is een 
staat van strijd die in intensiteit toeneemt naarmate vooruitgang geboekt wordt. Voortdurende waak-
zaamheid en inspanning worden vereist, en zelfs dan is er geen garantie van gemakkelijke overwinning 

noch vrijwaring van wonden, tijdelijke achteruitgang en wellicht grotere verliezen. 



- Kloostermuseum Aduard, Materiaal t.b.v. de rondleiders, versie febr.2016, p.34 – 
 

De eerste generatie cisterciënzers - in het bewustzijn de rug gekeerd te hebben aan de "minder strenge 

observanties van een lakser klooster" - eigende zich dit begrip toe. In de context van hun "ongehoorde 
hardheid van leven worden zij gezien als een militia spiritualis". "De nieuwe soldaten van Christus" ver-
binden zichzelf ertoe een hard leven te leiden van armoede ter navolging van Christus, "daadwerkelijk 

slag leverend tegen hun eigen ondeugden en de verleidingen van boze geesten".  
Gestrengheid was niet iets bijkomstigs in de aantrekkingskracht van het cisterciënzer leven, iets dat als 
onvermijdelijk moest geduld worden. Het was een integraal bestanddeel dat hen tot hun roeping aan-
zette: "Zij hielden vurig van de harde en ruwe aanbevelingen van de Regel." Dit was een levensweg die 

krachtig zijn doel nastreefde. Het psychologisch lijf-aan-lijf gevecht van de woestijnvaders tegen de 
duivels wordt vervangen door een meer gewone oorlog: de leefstijl zelf werd de plek van het voeren 
van de strijd. De cisterciënzer disciplina bood een effectieve verdediging tegen aanvallen omdat het 
geen kans bood aan de vijand. Het werkte op het peil van de preventie. De tegenstelling was tussen de 
eisen van de monastieke levensweg en de weerstand van vlees en bloed. 
De volwassen kandidaten voor Cîteaux's stichting kwamen hoofdzakelijk uit de ridderklasse. Zelfs al wa-
ren ze niet vertrouwd met daadwerkelijke oorlog, toch waren ze goed vertrouwd met lichamelijke disci-

plines die hen vaardig maakten voor het gevecht. Zij begrepen en aanvaardden het avontuur, de uitda-
ging en de noodzakelijke hardheid van dit beroep. Meer nog, de meesten van hen kwamen tot het mo-
nastieke leven door middel van de bekering, waarin boete voor bedreven zonden een rol speelde. Het 
zou voor deze genadebeweging ondenkbaar geweest zijn genoegen te nemen met een leven dat louter 

een voortzetting was van de vorige ervaring - comfortabel en zonder zich veel vragen te stellen. Een 
radicale breuk was vereist. De praktijk van ascetisme was een weg die toonde dat het leven een nieuwe 

richting was ingegaan. 
De reden tot de voordurende strijd is eenvoudig: de monnik wenst een contemplatief leven te leiden, 
maar zijn verlangen gaat niet zonder uitdaging. Hij moet tegen de tegengestelde tendenties in zichzelf 
vechten alsook tegen aantrekkelijke alternatieven die hem steeds weer aangeboden worden door de si-
tuaties van buiten. 
Een andere en meer devotionele motivatie tot boete was een verlangen naar vereenzelviging met het 
lijden van Christus. Het is door de nagels van armoede en vasten en door de nagels van vrees en liefde, 

dat Christus in ons leven aan het kruis genageld moet worden. Maar wij hebben deze nagels verwijderd 
onder voorwendsel van vriendelijkheid en tederheid, en om ervoor te zorgen hem te dienen door obser-
vanties die meer ingegeven worden door droge routine dan door geloof. 
Het is in de context van ernst rond de contemplatieve oriëntatie van het cisterciënzer leven dat de ge-
strengheid ervan moet gezien worden. 

 
2  Rigor Ordinis 

De nieuwkomers die aan de eerst tientallen jaren zulk een jeugdige kracht gaven, waren enthousiaste-
lingen. Alleen een fit en vurig vrijwilliger bood zich voor zo'n avontuur aan en zo werd er minder aan-
dacht vereist voor het voorzien van verzachtingen voor bejaarden en zwakke broeders. Daarbij komt 
nog dat zij bezield waren met een sterk verlangen om zich te onderscheiden van hetgeen zij als lage 
middelmaat van de gebruikelijke monastieke instellingen beschouwden. Vandaar dat eerste cisterciën-
zers weerstand boden tegen elke verzachting van hun gewone gestrengheid, bijv. zoals abt Stefanus die 

wenste in te voeren. De "gestrengheid van de Orde" - verre van een belemmering te zijn voor rekrute-
ring - bood een beeld van een groep met duidelijke doelstellingen, aangepaste middelen om ze te be-
reiken en een hoog niveau van . inwendige moraal. Vertrouwen in de doeltreffendheid van de Orde als 
een verzekerde weg naar God bracht hen tot aanvaarding zelfs van harde en moeilijke middelen. Laat 
ons stilstaan bij de elementen die deze strenge leefstijl uitmaakten: 
2.1  Armoede 
Voor Bernardus is armoede het kenmerk van de monnik als soldaat van Christus: de grondslag voor de 

andere deugden en de onafscheidbare gezel van de nederigheid; zij hield verdrukking in en ellende; de 
ervaring ervan geleek op martelaarschap. Er zijn diverse bestanddelen in de vroeg-cisterciënzer armoe-
de. De documenten laten er geen twijfel over dat de opzet van de nieuwe stichting een reactie was te-
gen de overbelasting van de geest veroorzaakt door een overvloed van bezittingen en noodzaak een 
uitgestrekt eigendom te beheren. Omdat het samengaan van eigendommen en van deugden gewoonlijk 
niet van lange duur is, kozen sommige mannen van dit heilig gezelschap ervoor - ontegenzeggelijk wij-
ze en diep verstandige mannen - zich toe te leggen op zware taken liever dan betrokken te worden in 

tijdelijke zaken. Bekend is de uitdrukking "arm met de arme Christus". Overigens zetten de cisterciën-
zers van de 12e eeuw zich wel in om de economische gezondheid van hun kloosters veilig te stellen. De 
armoede die zij nastreefden was dan ook meer een kwestie van micro- dan van macro-economie. Re-
sultaat hiervan: de abdijen werden rijker en machtiger; ondertussen werd allerlei inspanning gedaan 
om een hoog niveau van persoonlijke armoede te vrijwaren. Materiële en spirituele armoede werd be-
schouwd als een bescherming tegen de praal en de arrogantie die de gevolgen zijn van rijkdom. 

2.2  Slavenarbeid 
Arbeid is het gemeenschappelijk lot van het menselijk ras, in het bijzonder van wie arm zijn, en zij 

wordt ook omarmd als een tegenvergif tegen de zonde. Verder is arbeid een kwestie van rechtvaardig-
heid: monniken hebben het recht niet te leven van de arbeid van anderen; ze leven door hun eigen ar-
beid. Dit betekent niet dat de arbeid van de monniken volstond om te voorzien in hun noden en in de 
hulpverlening aan de arme. Weldoeners waren een belangrijk element in de stichting en de bouw van 
de abdijen.  
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Daarnaast waren er de lekenbroeders, die geprofeste leden waren van de gemeenschap, maar geen 

monniken. Zij combineerden gemeenschappelijk leven en een leefregel van eenvoudig gebed met veel 
arbeid die het hoofdbestanddeel vormde van de abdij-economie. Zij beheerden ook de uithoeven en de 
molens en reisden vaak om te kopen en te verkopen of op andere manier te zorgen voor het materieel 

inkomen van de abdij.  
Hierbij kwamen nog de gehuurde handen; veel van de gewone en gespecialiseerde arbeid in de abdij-
bouw werd door rondreizende dagloners uitgevoerd.  
Hoewel ervaren arbeiders het zwaarste van de last droegen, bestaat er geen twijfel over dat handenar-

beid ervaren werd als een fysische uitdaging, dit in het bijzonder door oudere monniken en door monni-
ken van hoger afkomst. Dit is voornamelijk waar voor de oogsttijd, als de monniken uitgezonden wer-
den om lange uren te arbeiden, een picknick meenamen en hun siësta in het veld namen.  
Overigens werd de arbeid vooral aangewezen in verband met zijn spirituele waarde, eerder dan om zijn 
bijdrage aan het materieel bestaan van de communiteit. Uiterlijk verrichtte de monnik dezelfde taken 
als de boer, maar met een andere motivatie: de boer teelde penen; de monnik teelde deugden. 
2.3  Ruwe kleding 

De nederigheid van het cisterciënzer leven werd concreet bewezen door de arme kleding die de monni-
ken droegen en door het terugnemen van allerlei toegevingen die sedert de 9de eeuw aan de zwarte 
monniken waren gedaan. Deze verandering werd gemotiveerd door het verwijderen van overvloed en 
pracht: een verlangen naar concrete ervaring van de gevolgen van armoede en - in die lijn - naar iden-

tificatie met de lagere standen van de samenleving. 
Later werd wel erin voorzien dat monniken extra klederen zouden dragen om in de nachtwaken geen 

kou te lijden. In extreme gevallen kon zelfs het scapulier aangetrokken worden dat normaal voorbehou-
den was voor de arbeid. Om het zware wat te milderen was er de mogelijkheid om in de kapittelzaal te 
lezen in plaats van in het kloosterpand op koude morgens. Als monniken het koud hadden kregen zij de 
mogelijkheid om zich bij de kachel te warmen in het calefactorium. 
2.4  Karig voedsel 
Soms lijkt het erop dat het voedsel in sommige vroege cisterciënzer kloosters echt vreselijk was, waar-
bij komt dat deze middelmatige kost nog beperkt werd door allerlei vastendagen en vastenperiodes. Wij 

kunnen er zeker van zijn dat - sinds de monastieke dag veel energie opeiste - in het bijzonder in de 
eerste jaren van elke stichting het voedsel stevig was, zij het dan niet rijk. Extra voedsel werd voorzien 
tijdens de perioden van zware arbeid. Er moet meer geweest zijn dan strikt noodzakelijk.  
De bronnen zijn het eens over de te mijden spijzen: sinds de regel van Benedictus enkel verbiedt vlees 
te eten van viervoetige dieren, werd vis opgediend als een "karig loon" of toegeving voor ten hoogste 

drie dagen wanneer daar reden toe was: ziekte (of aderlating), reizen en eventueel in geval van winter-
schaarste aan groenten of op een grotere feestdag, Menig klooster had visserijen om niet alleen de 

communiteit te voeden maar ook de zieken en de gasten.  
De maaltijd lijkt te hebben bestaan uit twee gekookte porties en brood, met een afgemeten hoeveelheid 
wijn. De maaltijden verliepen plechtig, met uitgebreid ceremonieel, volwaardige bediening, en met le-
zing: "Aan tafel zal niet enkel de mond voedsel gebruiken, de oren zullen met het woord Gods gevuld 
worden. Niemand zal zich geheel op het eten concentreren maar er zal zo'n aandacht aan Gods woord 
geschonken worden dat enkel de mond het voedsel inneemt terwijl de oren het woord ontvangen." 

Het spreekt vanzelf dat er heel wat gemor was rond de kwaliteit van het voedsel. De grote meesters 
van de Orde waarschuwen daar regelmatig tegen en trachten de mopperaars een meer positieve rich-
ting aan te geven: "Indien slecht voedsel mij tegenstaat, dan is het de begeerte van het vlees die mij 
die pijn aandoet Ik lijd pijn, niet omdat ik het juk van Christus op mij genomen heb maar omdat ik niet 
volledig het juk van de zelfzucht verworpen heb."(Aelred). 
2.5  De Nachtwaken 
De middeleeuwse monniken gebruikten de 24 uurs-klok niet maar volgden het Romeins gebruik van 

dagindeling in dag- en nachturen, met variaties naarmate de seizoenen. Dit maakt het vrij moeilijk 
nauwkeurig de dagelijkse. dagorde te berekenen. De nachtrust had gewoonlijk een duur van plm. 6½ 
uur. Vroeg opstaan werd beschouwd als een van de grootste uitdagingen, maar monniken waren ge-
neigd tijdens de nachtwaken te dutten alsook tijdens het kapittel of de lectio divina. Anders dan de 
zwarte monniken gingen de witte monniken na de lauden niet terug naar bed; daarmee werd de nacht-
wake (vanaf plm. 3-4 uur) het begin van een lange, harde dag. 
2.6  Stilte 

In de 12e eeuwse kloosters waren regels om het spreken door woord of tekenen te beperken, maar er 
waren ook gelegenheden waar het spreken toegelaten werd. Stilte was niet absoluut. Dat Bernardus 
zijn monniken vermaant hun praten en het gebruik van tekens gedurende de 40 dagen te verminderen, 
lijkt erop te wijzen dat er in andere perioden van het jaar wel gelegenheid voor is. Bij de gebruikelijke 
waarschuwingen tegen het ongepast praten voegt hij een even ernstige waarschuwing om geen woor-
den te verzwijgen die levengevend en stichtend zijn: "Soms is het nodig aan een gesprek deel te ne-

men. Spreken is nuttig en vaak wordt via de tong waardevolle vrucht gevonden. Wij moeten levenge-
vend en opbouwend spreken niet voorkomen door er een eeuwige slotmuur tegen op te trekken." 

Bernardus is er zich van bewust dat stilte de gemeenschapsrelaties kan spannen: "De regel van het stil-
zwijgen onthoudt u de ruimte opheldering te geven, en belemmert de getroffene de wonde van de kwa-
de vermoedens waaronder hij lijdt bloot te leggen om er genezing voor te vinden. Opgaand in zijn ver-
bolgenheid en het zoeken naar een oplossing, kan zijn geest in de stilte met niets anders bezig zijn dan 
met het onrecht hem aangedaan. Bidden is hem niet mogelijk, hij kan niet aandachtig lezen of een 

geestelijk onderwerp overwegen." Het probleem ligt niet bij stilte als zodanig maar bij gebrekkige liefde. 
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2.7  Afstand van de Wereld 

De diverse aspecten van "het slot" worden in de primitieve documenten sterk benadrukt en lijken in 
grote lijnen onderhouden geweest te zijn, hoewel er veel gevallen waren van monniken die uitgingen en 
buitenstaanders die binnenkwamen - meer dan we zouden verwachten. 

Omdat monniken in hun eigen abdij moesten wonen werd het instituut van de lekenbroeders ingesteld. 
Ondertussen gingen monniken op reis om liturgische teksten bij te werken, stichtingen voor te berei-
den, markten te bezoeken, visitaties en kapittels te houden. Hoe dit ook zij, het principe bestaat. Het 
klooster moest een eiland zijn waar de monniken hun eigen leefstijl konden beleven zonder inmenging 

en invloeden van buiten: "God dienend en levend volgens de Regel." Tegelijk waarschuwt Bernardus 
hen die "enkel lichamelijk binnen de muren van het klooster verblijven maar naar hart en tong door 
heel de wereld rondzwerven." Ook lijken de monniken uit die tijden niet erg onwetend inzake nieuws 
van de buitenwereld. 
Afstand betekende dat de monniken gastvrijheid beoefenden jegens hen die langskwamen. Daarom was 
er een gastenhuis en een portierscel. Gastvrijheid was dus een integraal aspect van het strikt monastiek 
leven. 

Naast het veilig stellen van een contemplatieve sfeer bood de afstand van de wereld aan de monniken 
de middelen om te ontkomen aan de race van wereldse verwikkelingen. De vroege cisterciënzers wilden 
werelds gedrag vermijden, in het bijzonder de val van gierigheid en eerzucht. Door de keuze van een 
leven in de schaduw legt de monnik zich toe op het streven naar de praktische nederigheid die nodig is 

voor de ontwikkeling van diep gebed. Stabiliteit en volharding bieden aan zulke keuze hoop op succes. 
 

3  De diepe betekenis van de gestrengheid 
Bernardus' voorschrift was eenvoudig: "Ontdoe je van het niet-essentiële, en levengevende opties zul-
len zich zo aanbieden." De gestrengheid van de cisterciënzer conversatio was een systematische poging 
tot uitschakeling van al wat de grootsheid kon tekort doen van de roeping van de ziel om God te zoeken 
en te vinden. Het beeld van het geestelijk oorlogvoeren gaf een positief accent aan zulke zelfverlooche-
ning: het ging erom de strijd te voeren met 's mensen eigen afkeer om aan God te antwoorden. Omdat 
zij de onderlinge verbondenheid van de deugden waardeerden, vonden de vroege cisterciënzer auteurs 

dat elke overwinning over zichzelf de geestelijke verdedigingen als een geheel versterkte. 
 

19  Literatuur rond het klooster in Aduard 
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