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VOOR EEN GOEDE VERZORGING IN ZIEKTE EN OUDER

dom, kon de middeleeuwer maar het beste intreden in 
een groot klooster. Elk klooster beschikte in principe over 

een afdeling waarin zwakke, bejaarde en zieke monniken of 
nonnen werden verpleegd: het inJinnarium of de infirmerie. Vaak 
was dat niet meer dan een bescheiden ziekenboeg in een achter
kamertje. Maar het kon ook grotere dimensies hebben en een 
aparte zaal beslaan of zelfs een zelfstandig gebouw. De grootste 
en beste geourilleerde ruimten werden natuurlijk aangetroffen in 
en bij de rijkste en dichtstbevolkte instellingen. 

In Nederland zijn slechts weinig ziekenzalen van middel
eeuwse kloosters bewaard gebleven. De mooiste en meest indruk
wekkende bevindt zich in het dorp Aduard, ten westen van de 
stad Groningen. Zij maakte deel uit van het reusachtige gebou
wencomplex van de gelijknamige abdij van de cisterciënzer orde. 
Dat het gebouw bij de Reformatietroebelen gespaard gebleven is, 
dankt het aan zijn gunstige afmetingen van circa 40 x 10 meter. 
Het werd in 1594 in gebruik genomen voor de gereformeerde ere
dienst en biedt nog steeds onderdak aan de Hervormde 
Gemeente. De meer dan 80 meter lange abdijkerk bleek veel te 
groot voor een dorpskerk en verviel in de zeventiende eeuw tot 
een tuïne, evenals de rest van het complex. 

De in 1192 gestichte abdij Aduard is in de loop van de der
tiende en veertiende eeuw uitgegroeid tor het volkrijkste en ver
moedelijk ook wat betreft landbezit rijkste klooster van Neder
land. Omstreeks 1250 werd het door niet minder dan 100 

koormonniken en 200 conversen oflekebroeders bevolkt. Tijdens 
de grote pestepidemie in het midden van de veertiende eeuw 
zouden er 44 monniken en 120 conversen omgekomen zijn. En 
wat de rijkdom betreft, ten tijde van de Reformatie beschikten de 
monniken over bijna zesduizend hectare vruchtbaar cultuurland. 
In haar bloeitijd was de kloostergemeenschap dus rijk genoeg om 
een ziekenzaal van formaat te bouwen. 
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Eerst tijdens de restauratie van 1920 ontstond het vermoeden 
dat de huidige, eenbeukige kerk als zodanig heeft gefunctioneerd. 
De vensteropbouw is typisch voor de middeleeuwse ziekenzaalar
chitectuur. De twee rijen tegels aan de zijkant van de fraaie tegel
vloer zijn donker geglazuurd, waardoor de driebeukige aanleg die 
we elders van hospitalen kennen, enigszins benaderd wordt (in de 
'zijbeuken' stonden de bedden van de zieken opgesteld). 

De opgravingscampagne van de archeoloog Van Giffen rondom 
abdijkerk en kloosterhofin de jaren 1929, 1934 en 1939-1941 gaf 
zekerheid over het hospitaalkarakter. De hervormde kerk, die meer 
dan honderd meter ten zuidwesten van de niet meer bestaande 
abdijkerk ligt, bleek via een gang met het keuken- en reftercom
plex verbonden te zijn geweest. Net als andere cisterciënzet infir
merieën beschikte het over een eigen riolering. 

Bood de ziekenzaal onderdak aan de koormonniken of aan de 
van hen afgescheiden conversen? De kloosterkroniek meldt dat 
onder het bestuur van abt Henricus (1292-1301) een ziekenzaal 
voor de monniken werd gebouwd, en dat de conversen roen ook 
zo'n zaal wilden hebben. De abt zou gezien de hoge kosten daar
van hebben afgezien, waarop de conversen binnen zes weken voor 
eigen rekening een infirmerie zouden hebben opgetrokken. 
Gezien de ligging van het gebouw, aan de zuidwestzijde van het 
kloostercomplex, zou men kunnen veronderstellen dat het voor 
de convetsen bestemd is geweest. Monniken hadden namelijk 
hun ruimten doorgaans aan de oost-, conversen aan de westzijde 
van de kloosterhof Maar alleen al het feit dat de monnikenzaal 
het eerst werd gebouwd, geeft aan dat de gemeenschap daaraan 
de meeste energie en kosten heeft besteed. Conversen golden toch 
al snel als tweederangs-monniken met diro voorzieningen. En 
tweederangs kan het gebouw zeker niet worden genoemd. In de 
vijftiende en zestiende eeuw, toen er vrijwel geen conversen meer 
in Aduard waren, kunnen overigens alleen de monniken er 
gebruik van hebben gemaakt. 
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