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Elizabeth den Hartog hoort niet tot de bouwhistorici die hun kracht zoeken in het 

gedetailleerd beschrijven van afzonderlijke gebouwen. Ze weet genoeg van steenfor

maten, boogfriezen en spaarnissen, maar mikt hoger dan het stilistisch typeren of clas

sificeren met behulp daarvan. Ervan uitgaande dat middeleeuwse steenbouw de 

bedoeling had om macht ult te stralen , wil ze per groep bouwwerken die macht ook 

graag met enige precisie duiden. Haar boek over de oudste kerke n van Holland heeft 

daarom niet de inventariserend-bouwkundige opzet van de gewone regionale hand

boeken. Ze start met een serie brandende vragen en gaat vervolgens thematisch aan de 

slag, om daarbij zonder aarzeling de grenzen van haar discipline te overschrijden als ze 

meent dat dat voor de beantwoording nodig is. Ze schuwt de grote lijn n iet en trekt 

haar conclusies betre kkelijk gedecideerd. Dat levert voor ieder die belang stelt in de 

middeleeuwse kerk ais sociaal en politiek fenomeen, interessante lectuur op, die op 

sommige punten echter wel aanleiding geeft tot vragen en bedenkingen. 

De eerste Hollandse kerken werden uiteraard in hout gebouwd maar daarvan 

resten nauwelijks sporen. En dus moeten de o udste stenen kerken centraal staan. Als 

men de grens tussen oudst en oud dan enigszins arbitrair bij 1300 legt, omvat deze 

selectie zowel tu f- als bakstenen gebouwen, Aangezien die van tuf ruwweg vóór 1200 

tot stand kwamen en dus van beide groepen de oudste waren, krijgen zij de meeste 

aandach t. H et gaat de auteur er namelijk om het verste ningsproces te achterhalen. Ze 

wil graag te weten komen welke kerken wanneer in steen opgetrokken werden en wie 

de bouwheren waren, Dat dat belangrij k is , spreekt voor zich. Kerken waren per slot 

van rekening tot diep in de twaalfde eeuw de enige bouwconstructies waarvoor dit 
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kostbare materiaal aangewend werd. Wereldlijke machthebbers stelden er veel midde

len voor beschikbaar, niet in de laatste plaats om er de hemelse fundering van hun 

gezag mee zichtbaar te maken. 

Die laatste overweging doet Den Hartog steeds weer opnieuw zoeken naar, en 

terechtkomen bij vorsten en elite. Hoewel veel van de bewaard gebleven tufstenen 

kerken in betrekkelijk kle ine dorpen gevonden worden , moet men volgens haar niet 

denken dat ze daar ooit door lokale gemeenschappen zijn o pger icht. De lezer krijgt 

m eteen al in het begin te verstaan dat eenvoudige boeren nooit optraden als 

bouwheren; ze werden hooguit ingeschakeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden 

en het sjouwen van stenen. D e nadruk op de re latie tussen kerkelijke steen bouw ener

zijds en wereldlijke vorsten (graaf en bisschop) plus adel anderzijds is zo sterk dat er 

haast sprake lijkt van een peliiio principii. Ik zie dat wel als een bezwaar. Niemand zal 

betwijfelen dat alleen mensen met ver mogen als sponsors van kerkbouw in steen kon

den optreden, maar ook in de volle Middeleeuwen was dat geen homogene groep, en 

de lezer die meer wil weten , is toch op zoek naar het onderscheid en de nuance. 

Opzet van het boek 
De compositie is helder en overzichtelijk. In het eerste hoofdstuk wordt onder de titel 

'Vroegste geschiedenis ' op vlotte wijze de kerstening van het Hollandse kustgebied 

beschreven, waarbij de houtbouw en allervroegste kerkbouw in steen (Valkenburg en 

Geervliet) ter sprake komen. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de organisator ische 

aspecten van het bouwen in tuf- en baksteen, met vragen als: waar kwam het mater i

aal vandaan , wat is het spreidingspatroon, wat zou het verband kunnen zijn tussen de 

groeiende economie en de steenbouw, wie namen de bouwbeslissingen, etc.? Verder 

worden er enkele verbanden geconstrueerd tussen de vorm en ouderdom van bepaalde 

kerken, en hun patrocinia of de uitstralingscentra waarnaar die verwijzen. 

In hoofdstuk drie staan de oudste bouwstadia van de grafelijke huiskloosters 

Egmond en Rijnsburg centraal. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt het spoor der 

graven verder gevolgd langs de overige parochie- en kloosterkerken waarmee ze een 

bijzondere band hebben onderhouden. Den Hartog laat hier zien hoe per generatie, en 

beïnvloed door de wisselende politieke conjunctuur, de graaf steeds weer een ander 

centrum uitkoos om er zijn macht in prestigieuze kerkgebouwen te tonen. Het eerst 

komt Haarlem aan bod, van welks kerk het Sint-Baafspatrocinium door de uit Gent 

afkomstige echtgenote van Dirk II zou zijn geïntroduceerd. Daarna valt het zoeklicht 

op Vlaardingen (midden twaalfde eeuw), Dordrecht (eind twaalfde eeuw), Leiden 

(begin dertiende eeuw), Loosduinen, 's-Gravenzande en Den Haag: allemaal plaatsen 

waar de graaf kortere of langere tijd verbleef. 

Na deze 'vorstelijke ' kerken volgen de adellijke in hoofdstuk 5, dat begint met 

enkele beschouwingen over het mausoleumkarakter van veel vroege parochiekerken en 

voor het overige poogt de belangrijkste niet-grafelijke tufstenen kerken met adel in 

verband te brenge n. Dat blijkt niet altijd even makkelijk omdat het merendeel van de 

Hollandse adellijke geslachten niet verder in de tijd terug te volgen is dan tot 1200. 
Den Hartog lost dit probleem op door een eventuele dertiende-eeuwse aanwezigheid 

van, en uitoefening van begevingsrechten door een nobele familie retrospectief te hon-
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oreren, waarbij de herkomstnaam als getuigenis volstaat. Zo zou dan voor de gods

huizen van H e iloo, Castricum, Velsen, Noordwijk, Voorhout, Warmond en Oegstgeest 

geconcludeerd kunnen worden dat de steenbouw ervan door de plaatse lijke adel werd 

geïnitieerd en bekostigd. 

Wanneer aldus de meeste kerken als grafelijk of adellijk behandeld zijn, blijven 

er nog een paar over, die tezamen het best gekwalificeerd kunnen worden als 'Kerken 

in grensgebieden' (hoofdstuk 6) ; een categorie die weer uiteenvalt in drieën. Er zijn 

tufstenen en vroege bakstenen kerken in echte overgangsgebieden , bijvoorbeeld in het 

land van Heusden en Altena of de Vecht- en Amstelstreek, waar Holland respectievelijk 

grensde aan Brabant en het Nedersticht. Er zijn kerken van n iet-Hollandse heren in 

Holland en er zijn de kerken bij en in West-Friesland, waar het gezag van de Hollandse 

graaf niet door de bevolking werd erkend. In al die gevallen meent Den Hartog aan 

materiaal en vorm van de kerken een politieke duiding te kunnen geven. 

Geen rol voor de eerste eigenaars? 

Aan dit simpele schema (grafelijk, adellijk en de rest) kleeft het manco dat de oor

spronkelijke stichters en eigenaars erin ontbreken dan wel deels in de restcategorie 

afgeschoven zijn . De door Willibrord gestichte moederkerken met hun oudste dochters 

waren in de tiende en vroege elfde eeuw in handen van de abdij Echternach en de bis

schop van Utrecht. In de loop van de elfde en twaalfde eeuw heeft de graaf van Hol

land vrijwel alle Echternachse kerken kunnen usurperen, om er zijn huis klooster 

Egmond mee te begunstigen of ze anderszins voor de uitbouw van zijn gezag aan te 

wenden. De vraag dringt zich dan op of Echternach, eer het zover was, niet bij de 

vroegste verstening van een aantal ervan betrokken is geweest. Nee zegt D en Hartog 

in haar tweede hoofdstuk, want juist in de tijd van de eerste steenbouw stootten grote 

rijksabdijen als Echternach hun 'Fernbesitz' af. Ze verwijst daartoe onder andere naar 

het door Van Buijtenen aangevoerde voorbeeld van de Leeuwarder Sint-Vituskerk , die 

door de eerste eigenaar, de abdij van Corvey, niet zonder strijd na het midden van de 

twaalfde eeuw van de hand werd gedaan vanwege inmenging door lokale potentaten. 

Maar van die kerk zijn nu juist de complete fundamenten opgegraven van een grote 

en fraaie elfde-eeuwse tufstenen kerk met een kapitte lachtige allure. Die was zeker 

bestemd om de eer en aanzien van Corvey's heilige ter plaatse glans te geven. Het 

klooster Corvey oefende zelf in die tijd geen wereldlijke macht uit in Friesland , maar 

participeerde wel in het Rijksbestel dat zich via graven en abten in de regio manifes

teerde. 

Als men al, zoals in het paradigma van Den Hartog, de politieke representatie 

in kerkbouw de voorrang geeft boven de religieuze - nog daargelaten dat er niets be

kend is over de al dan niet imponerende vormentaal in de vroege houtbouw - , dan nog 

kunnen voor de vroege elfde eeuw zulke representatiebelangen van Echternach niet 

uitgesloten worden. H etzelfde geldt voor de bisschop van Utrecht, die Holland vanaf 

de kerstening tot zijn diocees mocht rekenen. Hij vertegenwoordigde er de geestelijke 

pool van het Rijksgezag om er pas in de loop van de elfde eeuw als wereldlijk 

machthebber naar voren te worden geschoven en in die hoedanigheid een concurrent 

voor de graaf te gaan vormen. Den Hartog houdt daar nauwelijks rekening mee. Haar 
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denkraam lijkt vooral te zijn toegesneden op de dertiende-eeuwse politieke ver

houdingen, waarin alles draaide om de territorialisering van de landsheerlijke macht. 

Ze laat daardoor geen ruimte voor de kerkverfraaiingsbehoeften die rijksabdijen en 

bisschoppen in een eerdere fase, zeg maar tot 1050-1100, ook in Holland zouden kun

nen hebben gehad. 

Het opdrachtconcept 

Een tweede, in mijn ogen ernstiger kritiekpunt betreft het monolitische opdracht- en 

financieringsconcept van de auteur. Op geen enkele plaats wordt de gang van zaken 

rondom de steenbouw van kerken geproblematiseerd . Den Hartog gaat er impliciet 

vanuit dat de initiatiefnemer, opdrachtgever, begunstiger en bouwheer één en dezelfde 

(machtige) persoon waren. Zelfs een simpel onderscheid tussen hoofdsponsor en 

eventuele subsponsors wordt niet gemaakt. En al evenmin wordt rekening gehouden 

met de fasering van de bouwwerkzaamheden per kerk. Laat bijvoorbeeld het eerste ste

nen kerkgebouwtje van de abdij Egmond geheel voor rekening van de graaf zijn 

neergezet, dan geldt dat niet voor het fraaie complex dat er na ca. 1130 verrees, want 

dat werd door abt Wouter en zijn opvolgers op eigen kracht gerealiseerd met hooguit 

een aanvullende financiering van grafelijke zijde; toch wordt het complete Egmonder 

complex als grafelijke architectuur gepresenteerd . 

Wat daarbij verder stoort is dat elke beschouwing over de fondsen waaruit 

materiaal en mankracht werden bekostigd , ontbreekt. Met name in de uiteenzettingen 

over de graaf als bouwheer wordt de indruk gewekt dat die zijn bijdragen uit een cen

trale bouwkas putte, terwijl het aannemelijker is dat hij die grotendeels verkeeg uit zijn 

plaatselijke hoven en ander lokaal grondbezit.Te onderzoeken is in ieder geval of er een 

verband tussen de steenbouwactiviteit en agrarische surplusproductie binnen het terri

toir van parochie of eigenkerkdistrict is geweest. Hie r mist men node een toelichting 

over de vorming van kerkfabrieken. 

Dat steenbouw alleen mogelijk was dankzij de steun van machthebbers en rijke 

lieden is welhaast een open deur. De kerk zocht de machtigen op, terwijl de machti

gen op hun beurt de steun van de kerk zochten. Die vaststelling leidt mijns inziens 

echter ook bij de niet-grafelijke kerken van de twaalfde eeuw niet tot een invuloefe

ning. Neem nu de oude, ooit aan Echternach toebehorende kerk van Velsen, waarin 

zeer veel tufsteen is verwerkt. In en om deze plaats manifesteerde zich in de dertiende 

eeuw een drietal bekende adellijke geslachten: Van Velsen, Van Noordwijk en Persijn. 

Waar Den Hartog elders wel , zij het weinig systematisch, let op de uitoefening van het 

begevingsrecht en een zekere geografische nabijheid van de familie tot de kerk, heeft 

zij in dit geval niet zo 'n aanwijzing nodig om tot een opdrachtreconstructie te 

besluiten. Alleen al de aanwezigheid van 'voldoende adellijke families ter plaatse ' is al 

genoeg om ' ... de waarschijnlijkheid van een adellijke opdrachtgever boven elke twijfel 

te verheffen' (p. 188). Echt helder uitgedrukt is dat niet, maar de lezer zal wel begrijpen 

dat de auteur hier vrij zeker van haar zaak is. 

Poogt men nu zo'n algemeen recept op soortgelijke situaties elders toe te 

passen, bijvoorbeeld in het al aangehaalde Leeuwarden, dan loopt men onmiddellijk 

vast. Het geslacht Burmania dat daar eind dertiende eeuw patronaatsrechten op de 

148 J.A. Mol 



Sint-Vituskerk claimde en tezelfdertijd al over een belangrijke machtspositie m et bijbe

horend grondbezit bij die kerk beschikte, kan niet de opdrachtgever voor de steen

bouw twee eeuwen eerder zijn geweest. I Dat was de eerdere eigenkerkheer, de abdij 

van Corvey. De dertiende-eeuwse symbiose tussen Burmania e n de Sint-Vituskerk, of 

tussen de edelen in en om Velsen enerzijds en de Velzener kerk anderzijds of welk ander 

godshuis ook met een domaniale achtergrond - zal zeker oudere wortels hebben 

gehad, bijvoorbeeld in de vorm van een dienstmansrelatie, een leenband of afstamming 

van een beschikkingsrechten usurperende pastoor. H et is ook niet ondenkbaar dat 

opkomende adelsgeslachten als nieuwe patroons de kerkbouwfinanciering van de oor

spronkelijke kerkheer overnamen en deze situatie vervolgens op het verleden van 

toepassing verklaarden. Voor prec ies diezelfde kerk van Leeuwarden zien we in de late 

vijftiende eeuw zo 'n mechanisme optreden, wanneer het stadsbestuur het patronaats

recht naar zich toetrekt en onomwonden verklaart he t altijd te hebben uitgeoefend 

sinds de kerkstichting door zijn burgers . 

D e Leeuwarder historie van per periode wisselende claims met betrekking tot 

de begeving en stichting van een kerk dwingt in het algemeen tot voorzichtigheid bij 

de noodgedwongen retrospectieve aanpak van de opdrachtproblematie k. Er zijn meer 

varianten denkbaar dan die welke D en Hartog de lezer presenteert. Daar komt bij dat 

niet alleen de tijdsafstand - in de zin van extrapolatie over drie of m eer generaties - het 

moe ilijk maakt de sprong vanuit de dertiende eeuw naar de tufsteenbouw in de late 

elfde en vroege twaalfde eeuw te maken . Een complicerende factor is ook dat vorsten 

en maatschappe lijke elite in die vroegere tijd een andere machtsbasis en ande re ambities 

hadden dan later. Zoals de grafe lijke bestuurder van de elfde eeuw een andere was dan 

de territoriale vorst van de dertiende, was de adellijke familie van de elfde een andere 

dan die van de dertiende. Ook in H o lland begonnen adellijke verwantschapsgroepen 

zich pas in loop van de twaalfde eeuw als patrilineaire lineages af te te ke nen, die zich 

aan een stamgoed hechtten en door een vaste naam herkenbaar waren. Juist met het 

doorzetten van dergelijke lineages op lokaal en regionaal niveau kwam er behoefte aan 

het benadrukken van memorie in plaatse lijke kerken en kloosters . Houdt men dat in 

het oog en wil men toch spreken over het verband tussen adel , kerkbouw en mau

soleumfunctie in de elfde en vroege twaalfde eeuw, dan dient men het begrip adel te 

problematiseren. 

Dat is echter niet gebeurd. Voorzover ik het uit D en Hartogs betoog kan 

opmaken, hanteert de auteur impliciet een dertiende-eeuws adelsconcept. Zij lijkt de 

adel gelijk te stellen aan de ridderschap, waarin gaandeweg de ministerialiteit was 

versmolten. Welgeborene n maakten daarvan geen deel uit, maar ook de rlobilcs of hoge 

adel , die rechtstreeks gerelateerd was aan het gravenhuis, werden er niet meer toe 

gerekend.voor deze groe p is uiteraard voor de de rtiende en late twaalfde eeuw wel een 

begunstigingsrelatie met parochiekerke n te analyseren. Dekker en Henderikx hebben 

voor Z eeland al vele gevallen achterhaald van kerkstichting en ook steenbouw door 

ambachtsheerlijke geslachten. Ook voor Friesland kan een vergelijkbare adellijke 

PN. Noomen. 'Leeuwarden in de M iddeleeuwen' . in: R . Kunst e.a. ed .. Lcclllvardcn 750-2000, HoofdsUtd 
van Friesland (Franeker 1999) 46- 77. aldaar 57.61. 75. 
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betrokkenheid bU de vermenigvuldiging van parochiekerken sinds ca. 1150/ 1200 

aangewezen worden. Maar dan hebben we het eerder over de vroege baksteen- dan 

over de late tufsteenbouw. TerzUde zij daarbij nog opgemerkt dat zulke lokale edelen 

net als welgeborenen en vermogende eigenerfden evengoed parochianen waren en dat 

parochianen als groep dus niet zo nder meer te vereenzelvigen zUn met" de eenvoudi

ge boerenbevolking". 

Steenbollw en rijkdom binnen de parochie 

Waren de parochianen trouwens alleen maar goed voor het sjouwen van stenen? Ik zou 

die stelling niet graag voor mijn rekening nemen. De tekst (Uit de kroniek van Emo en 

Menko) waarmee ze gefundeerd wordt. bewijst weinig. want die handelt over de ver

bouw van de Wierumer parochieke rk tot kloosterkerk - waarvan het niet meer dan 

logisch was dat hij grotendeels door het convent werd gefinancierd; omdat de parochi

anen van Wierum en Wierums dochterkerk Woltersum er slechts zijdelings belang bij 

hadden kon de kloosterle iding slechts beroep doen op hun arbeid in plaats van hun 

geld. Er zijn zeker wel aanwUzingen dat voor de kerkbouw - ook in de vroege ver

steningsfase - steeds een gezamenlijke inspanning van kerkheer en parochianen vereist 

was. Het argument van de gebrekkige geldeconomie lijkt in dit verband weinig valide. 

wanneer we bUvoorbeeld acht slaan op de gegevens over de parochiegewUs georgani

seerde kruistochtfinanciering of de sponsoring van de Utrechtse kathedraalbouw - die 

toch in belangrijke mate via bedeltochten werd gerealiseerd. Ook al werd voor de 

lokale kerk het merendeel van de benodigde gelden door de kerkheer ter beschikking 

gesteld. dan nog maakte het uit hoe groot en hoe rijk de parochie in kwestie was. 

Wonderlijk genoeg ontbreekt dat aspect geheel in het boek van Den Hartog. 

De rijkdom van de inwoners en de omvang van het parochiegebied en de kerkdotatie 

zijn factoren die niet of nauwelUks ter sprake worden gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld 

het afbreken van ambitieuze bouwactiviteiten voor de kerk van Valkenburg in de 

twaalfde eeuw alleen gerelateerd aan de vermoede politieke uitschakeling van de bis

schop door de graaf. terwUI de economische neergang van de kernnederzetting als 

gevolg van het dichtslibben van de Rijnmonding buiten beschouwing blijft. De auteur 

schijnt zich verder niet te realiseren dat de oudste eigenkerkdistricten in hun latere 

gedaante veel kleiner waren dan in hun vroege omdat ze door afsplitsingen van 

dochterkerken sterk aan grondgebied en parochianen hadden verloren; wat echter 

m eteen inhoudt dat ze vóórdien over een groter begunstigingspotentieel moeten 

hebben beschikt. Neem bUvoorbeeld de bisschoppe lijke Sint-Radbodskerk van het 

bekende Friese dorp Jorwerd die in de late elfde en vroege twaalfde eeuw een fraaie 

tufstenen behuizing kreeg. 2 Haar parochiegebied besloeg oorspronkelijk een groot ter

ritorium van meer dan veertig oude terpbuurschappen. dat we kunnen terugherken

nen in het latere seenddistrikt van die naam. Eind dertie nde eeuw treffen we daarbin

nen niet minder dan elf zelfstandige parochiekerken aan die dus allemaal. direct of indi-

2 Deze ]orwerder casus vindt men nader ui tgewerkt in: P.N. Noomen en ].A. Mol. 'Die Bedeutung des 
friesischen Katasters van 15111 1640 für die historische Siedlungsforschung·. Sicd/lIl1giforsdlllllg: Arcilä%
gie-Cescil idlte-Ceograpilic 14 (Bonn 1996 [1998]) 217- 235. 
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rect van de jorwerder kerk waren afgesplitst, vooral door toedoen van lokale poterltes en 

dil/ites. Als die rijke parochianen na ca. 1150 in staat waren zulke aparte godshuizen te 

financieren, waarom zouden hun voorvaderen in vroeger tijden dan niet bijgedragen 

kunnen hebben aan de verstening van de aloude moederkerk, ook al was de opdracht 

daartoe vermoedelijk afkomstig van de bisschop en werd de eerste dotatie mogelijk 

opgebracht uit het omvangrijke kerkelijke bezitscomplex ten noorden en oosten van 

de kerk? 

Territoriale macht en imponeren met tlif en zandsteen 
In hoofdstuk zes over de ' restkerken ' blijkt de auteur al te zeer gevangen in haar 

anachronistisch territoriale denkschema. Ik doel daarbij in de eerste plaats op de een

zijdig politieke duiding van de steenbouw bij de Utrechtse eigenkerken in Holland, 

alsook op haar conclusie dat de tufstenen kerken op de grens met en in Westfriesland, 

Wieringen en Texel door de graaf of zijn militaire helpers werden opgericht als mau

solea, om de opstandige boerenbevolking van de Hollandse macht te doordringen.Wat 

het eerste betreft: door alle met de bisschop als eigenkerkheer verbonden godshuizen 

tot kerken in enclaves te bestempelen en enclaves dan te omschrijven als "gebieden die 

niet altijd in eigen beheer te houden waren" (p. 218). wordt gesuggereerd dat het de 

kerkheer eerst en vooral om politieke zeggenschap over een regio ging. Maar zolang 

de bisschop niet zelf met het wereldlijk bestuur in Holland was belast, moesten hij en 

de parochianen van zijn kerken altijd rekening houden met de graaf. Het lijkt me 

daarom ten aanzien van kerken onjuist in politieke zin over" enclaves in het territoir 

van de Hollandse graaf te spreken ", en al helemaal niet in kerkelijke zin omdat heel 

Holland onder het bisdom Utrecht viel. Overigens was de kerk van Leermens in de 

Ommelanden (p. 106) geen enclave in het diocees Münster. Zelfs al zou ze een 

eigenkerk van de Utrechtse bisschop zijn geweest - wat niet het geval was -, dan nog 

kan men het begrip enclave niet gebruiken. 

Wat het tweede aspect betreft schiet Den Hartog helemaal door in haar betoog. 

Het ontgaat mij ten enenmale hoe adellijke families uit Holland terwille van de me

morie van zonen die in gewapende conflicten met vijandige Westfriezen om het leven 

zouden zijn gekomen, begrafeniskerken konden bouwen in een voor hen vreemd 

gebied: kerken die dan ook nog als parochiekerken dienst moesten doen. Den Hartag 

gaat daarbij zelfs zover in haar speculatie dat zij de bouwen wijding van de Sint-Hyp

polituskerk van Wieringen, die toch als een der oudste godshuizen van het eiland uit 

de negende eeuw moet stammen, in een twaalfde-eeuwse omgekeerde SchiachtenheIfer

context plaatst (omgekeerd omdat de graaf er als het ware de eilandbewoners mee 

inpeperde dat hun schutspatroon de slag voor hen verloren had laten gaan). Grondlij

nen voor haar theses blijken hier de idee dat de Westfriezen van 1132 tot 1289 een 

ononderbroken guerrilla tegen de graaf zouden hebben gevoerd, en het uitgangspunt 

dat dit in periode 1100-1300 een uiterst armoedig, gedurig door overstromingen 

geteisterd gebied was, waarvan de bewoners zo minvermogend waren dat geen van hen 

tufsteen als bouwmateriaal voor kerken of een stenen sarcofaag voor het bijzetten van 

het familiegebeente, kan hebben betaald. 

Het zijn funderingen zonder bodem. Ten eerste is er helemaal geen sprake van 
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een anderhalve eeuw durende oorlogstoestand. Den Hartog is hier slachtoffer van de 

poging van de militair-historicus Ronaid de Graaf de anti-friezen-berichtgeving uit 

Egmond zo op te rekken dat ze het hem mogelijk maakt de Fries-Hollandse oor

logvoer ing in een anachronistische guerrilla-context te plaatsen. Een serieus 

autonomiestreven kan voo r Westfriesland , evenmin als voor Friesland beoosten het Vlie, 

niet eerder dan in de eerste decennia van de dertiende eeuw worden gedateerd. Ten 

tweede was Westfriesland niet zo arm: o p de lijn Vronen - Schagen en ten zuiden van 

M edemblik was het gebied omstreeks 1100 al lang in cultuur gebracht, wat a forterivn" 

voor Texel en Wieringen geldt. waar dan ook duidelijke sporen van do maniaal bezit 

aangewezen kunnen worden. We mogen verder ook wel aannemen dat de in de elfde 

en twaalfde eeuw gestarte veenontg inningen in het Houtwouder ambacht en 

Drechterland de boeren en landheren even veel rijkdom hebben gebracht als die in 

Rijnland of Delfland . Dat be tekent dat we voor Westfriesland, althans voor de tijd van 

de tufstenen kerkbouw tot 1150-1200, helemaal niet die aparte ontwikkeling hoeven 

te veronderstellen die Den Hartog er ontwaart. D e gang van zaken zal er tot het 

moment dat de Westfriese landgemeenten zichzelf als rijksonmiddellijk presenteerden, 

niet veel hebben afgeweken van die in Kennemerland - waar de boeren ook wel eens 

in opstand kwamen. Consequentie van die constatering voor ons thema moet dan zijn 

dat de bisschop, Echternach , Egmond, de graaf en zeker ook diverse plaatselijke groten, 

al dan niet in onderlinge samenwerking, als de potentiële steenkerkbouwers aan te 

wijzen zijn. Natuurlijk zullen de gezagsdragers hun onderzaten ook hier met steen

bouw-constructies hebben willen impo neren. Maar voor de werkelijke oorlogvoering 

was het voor graaf effectiever zijn macht te uiten met mottekastelen en dwangburch

ten. 

In dit verband heeft Den Hartog al eerder de aandacht gevestigd op de vele 

zandstenen sarcofagen en sarcofaagdeksels die in Westfriesland gevonden zijn; waarvan 

ze meent dat ze alleen in of bij tufstenen kerken voorkwamen. In haar schema krijgen 

deze eveneens de betekenis van grafmonumenten voor gevallen Hollandse ridders. 

Maar parallellen voor zo 'n monumentale memorie-op-andermans-gebied zijn althans 

voor de volle Middeleeuwen elders nergens aan te wijzen. Den Hartog's bewijsplaat

sen in deze hebben betrekking op geheel andere streken en tijdperken. En wat moeten 

we aanvangen met haar theorie als we het spreidingspatroon van de honderden andere 

sarcofagen in het Friese kustgebied tot voorbij de Weser willen verklaren? Haiduck 

heeft er terecht op gewezen dat ze nie t alleen gevonden zijn bij de oudste stenen 

kerken , maar ook op plaatsen waarvan we weten dat er ooit houten kerken stonden.3 

Als zodanig verwijzen ze in zijn algemeenheid naar begraving (door lokale 

welgestelden) bij de oudste christelijke cultusplaatsen . 

Op een enkele plaats laat Den Hartog al zien dat ze geneigd is ten aanzien van 

de vroege kerkbouw ook voor andere streken veel waarde toe te kennen aan het me

moriemotief, bijvoorbeeld op pp. 240-241 , waar ze de kerkjes van Janum en Marum 

onomwonden tot gedachteniskapellen verklaart, hoewel ' niet bekend is met welk doel 

3 H. Haiduck. ·[mportierte Sarkophage und Sarkophagdeckel des 11. und 12.)ahrhunderrs im Küstengebi 
et zwischen Ems und Elbe'. Emdcr Jah,budr 65 (1985) 23-40 . aldaar 39. 
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ze gebouwd zijn'. Tenzij we elke parochiekerk tevens tot memoriekerk verklaren, zou 

ik hier opnieuw voorzichtighe id willen beple iten. Te oordelen aan zijn ligging en bezit 

was Janum een simpel dorpskerkje voor de bewoners van zeven boerderijen, dat in de 

late twaalfde of vroege dertiende eeuw afgesplitst werd van de Sint-Alexanderkerk van 

Rinsumageest. 

Te schematisch 
Op grond van dat alles moet ik concluderen dat de opzet van de auteur te schematisch 

is, om haar boek echt geslaagd te noemen. Haar opmerking in de inleiding dat ze meer 

dan wie ook de beperkingen kent - vanwege het niet bestuderen van archieven - doet 

daar weinig aan af. Ik wil nogmaals benadrukken dat het de moeite waard is de voImid

deleeuwse kerkenbouw in zijn sociale en politieke context te plaatsen, maar stel me 

voor dat , los van een gedegen inventarisatie van alle relevante archeologische en 

bouwhistorische gegevens, daartoe meer nodig is dan het te hooi en te gras raadplegen 

van historische bronnen en literatuur en het op soms anachronistische wijze stapelen 

van hypothesen. Misschien ben ik te positivistisch ingesteld, maar wie hier ons inzicht 

wil vergroten, doet er verstandig aan tegelijkertijd ook systematisch onderzoek te doen 

naar de reconstructie van parochiegrenzen, de ontwikkeling van patronaatsrechten, de 

fasering van de parochiefiliatie, de patrocinia, de grootte en ligging der kerkegoederen 

en de economische conjunctuur van de dorpen en buurschappen in kwestie, enz. 

Bouwhistorie, kerkelijke 'Verfassungsgeschichte', ' Patrozinienforschung' en neder

zettingsgeschiedenis zijn hier op elkaar aangewezen. In de praktijk is daar nog weinig 

van terecht gekomen, maar als het zou het lukken om samenwerking tussen deze dis

ciplines te realiseren, is er veel te winnen. Zoveel wordt uit de vergezichten van Den 

Hartog wel duidelijk. 

Het valt daarom niet te ontkennen dat er van het boek wel degelijk een sti

mulans uitgaat, en dan niet alleen omdat het door de uitgever prachtig vormgegeven 

is. De vlakdekkende en tegelijkertijd ook comparatieve aanpak is hoe dan ook gedurfd. 

En in de boven omschreven zwakte schuilt ook een zekere kracht, als we vaststellen dat 

juist het zwartwitschema uitdaagt tot nadenken en nadere studie. In die zin heeft de 

auteur voor mij dan toch voor een deel haar doel bereikt. 
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Reactie: 
Er zijn twee soorten recensies. H et ene type beschrijft, en gaat in op, de inhoud van 

een boek, het tweede type geeft vooral de visie van de recensent weer op hetgeen deze 

denkt in het boek gelezen te hebben . D e recensie van de heer Mol is er een van het 

tweede type. Als een soort Don Quichotte maakt hij eigen projecties van de 

denkbeelden uit het boek en gaat die vervolgens te lijf. Passages uit De oudste kerken van 

Holland worden in vee l gevallen op dusdanige wijze weergegeven dat ik ze als schrijf

ster amper meer herken en ook niet zou onderschrijven. Als schrijfster word ik tot iets 

gebombardeerd wat ik niet ben, namelijk een bouwhistoricus. Z elf dacht ik kunsthis

torica te zijn en dat is toch iets anders. Daarom zie ik de gebouwen en hun verspreid

ing wellicht meer als historische bron, met eigen zegg ingskracht, dan de 'positivistisch 

ingestelde' recensent geneigd is te doen. 

Het is weinig zinvol hier ieder voorbeeld van misrepresentatie naar voren te 

brengen. Een aantal zaken wil ik echter wel noemen, te beginnen bij hetgeen Hans 

Mol mij toedicht omtrent de Egmondse abdijkerk. Ik zou geen rekening gehouden 

hebben met de fasering van de bouwwerkzaamheden; de gehele Egmondse abdijkerk 

zou zonder enige nuancering aan de graaf toegeschreven zijnVoor wat betreft de eerste 

stenen kerk heeft dat de instemming van Mol , maar, zo schrijft hij, 'dat geldt niet voor 

het fraaie complex dat er na ca. 1130 verrees, want dat werd door abt Wouter en zijn 

opvolgers op eigen kracht gerealiseerd met hooguit een aanvullende financiering van 

grafelijke zijde'. Feit is echter dat ik het complex van na 1130 helemaal niet aan de 

graaf heb toegeschreven, maar - inderdaad - aan abt Wouter (abt van 1130-1161)! De 

bouw van de tweede stenen kerk te Egmond was weliswaar door gravin Petronilla in 

gang gezet, maar de door de Utrechtse bisschop geïnstalleerde abt Wouter nam haar het 

initiatief uit handen en zette de bouw, mogelijk volgens een gewijzigd concept, voort. 

Naar mijn idee heeft de Utrechtse bisschop in deze periode te Egmond een zeer belang

rijke rol gespeeld. H et komt mij voor dat de gravin in deze tijd geen cent meer aan de 

Egmondse abdijkerk heeft besteed, dus zelfs geen 'aanvullende financiering ' heeft ver

zorgd. Niet voor niets bouwde zij een nieuwe abdijkerk te Rijnsburg. De bouw van 

de Egmondse kerk nam echter enige decennia in beslag. Na de dood van bisschop 

Andries in 1139 wist de graaf van Holland zijn macht over het bisdom Utrecht lang

zaamaan uit te breiden. In de tijd dat het Egmondse tweetorenfront. dat veel gelijkenis 

vertoont met de Utrechtse tweetorenfronten, werd gerealiseerd (wijdingen in 1173 en 

1199), waren er zelfs sterke persoonlijke banden met het bisdom. Boudewijn, broer van 
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araaf Dirk VI en vanaf 1155 proost van de Sint-Marie in Utrecht, was in 1178 tot bis

:chOP van Utrecht benoemd. Tegen de tijd dat het westfront werd gerealiseerd , zal het 

dus eerder de nauwe band tussen H o lland en Utrecht to t uitdrukking hebben gebracht 

dan de macht van de bisschop. H et boek geeft dus een aanmerkelijk genuanceerder 

beeld dan Mol doet ge loven. 
Zoals ik al schreef, inco rrecte voorstelling van zaken doet zich b ij herhaling 

voor. Zo ben ik geenszins van me ning dat rode zandstenen sarcofagen alleen bij tufste

nen kerken voorkwamen; wel is he t zo dat de twee vaak hand in hand gaan. Be ide 

materialen werden dan ook via de Rijn over Keulen aangevoerd, in o ngeveer dezelfde 

periode, van de elfde tot de dertiende eeuw. Uiteraard heb ik niet beweerd , zoals Mol 

suggereert , dat dergelijke sarcofage n a/cij'd de g raven van gesneuvelde H o llandse ridders 

markeren. Ik heb er slechts o p gewezen dat er in West-Friesland opmerkelijke concen

traties van dergelijke sarcofaagdeksels bestaan. D e hoeveelhe id sarcofaagdeksels die in 

de kerk van Oosterblokker wordt aangetroffen, meer dan IS , is uitzonderlijk groot en 

behoeft een verklaring, temeer omdat er ook in het naburige Zwaag een hoge con

centratie deksels aanwezig is, namelijk 8 stuks. Deze twee kerken herberge n samen 

ongeveer een kwart van het totaal aan roodzandstenen sarcofaagdeksels in Holland. Het 

gaat hier zonder meer om elitebegravingen . Mijn vraag was of er in Zwaag en O os

terblokker voldoende elite leefde om deze concentratie sarcofaagdeksels te recht

vaardigen en, zo nee, welke elite hier dan wel gestorven en begraven was. Uit contem

poraine bronnen blijkt dat er in dit gebied in de dertiende eeuw zwaar gevochten is en 

derhalve heb ik een verband verondersteld met dit historische gegeven. Dit wil dus niet 

zeggen dat nu plotsklaps elk sarcofaagdeksel tot in Denemarken toe het graf van een 

gevallen strijder zou toedekke n; het betreft hier de interpretatie van een zeer unieke 

concentratie. 

Een ander voorbeeld van een dergelijk generaliseren van conclusies en ze tot in he t 

absurde doortrekken is de stelling van de recensent dat ik 'ono mwonden ' de kerken van 

Janum en Marum in hun o udste vorm (vrijstaande apsiden) tot memoriekerken zou 

hebben verklaard. N iets is minder waar. Ik heb, Mol schrijft het zelf, geschreven dat het 

niet be ke nd is met welk doel ze gebouwd zijn. Be ide kerken worden enke l opgevoerd 

vanwege de vorm: 'zo zou een m emoriekapel eruit gezien kunnen hebbe n ' . En het is 

zeker niet mijn optiek dat iedere tufstenen kerk in West-Friesland als m emo riekapel 

werd gebouwd. 

Zo is het ook niet verstandig om de ' receptuur ' van mijn boek zonder meer 

op andere gebieden te gaan toepassen, zoals de recensent doet m.b.t. de St. -Vituskerk 

te Oldehove (Leeuwarden) . Omdat een adellijke opdrachtgever voor Leeuwarden niet 

opgaat, zou het voor de Hollandse kerken waar ik een adellijke opdrachtgever veron

derstel , ook niet opgaan. Ieder geval m oet op zich bestudeerd worden; he t gaat hier om 

m ensenwerk en mensenwerk is nooit in een rigide model in te passen . 

Verder stoort he t Mol dat elke beschouwing over de fondsen waaruit mate

riaal en mankracht werden bekostigd, o ntbreekt, alsmede een toelichting over de vor

ming van kerkfabrieken. D at klopt . Voor zover ik weet is er dienaangaande niet of 

nauwelijks contempo raine informatie en daarom is deze kwestie buiten beschouwing 

gelaten. Ik verbaas mij er dan ook hoge lijk over dat in mijn boek 'de indruk wordt 
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gewekt dat de graaf zijn bijdragen uit een centrale bouwkas putte'. Deze woorden zijn 

niet van mij. Het is inderdaad aannemelijker 'dat hij die [inkomsten] grotendeels 

verkreeg uit zijn plaatselijke hoven en ander lokaal grondbezit'. !vI01 stelt voor te 

onderzoeken of er een verband is tussen de steenbouwactiviteiten en agrarische sur

plusproductie. Dit is inderdaad een interessant onderzoeksterrein, temeer omdat de 

veengebieden in de tijd dat de tufstenen kerken werden gebouwd al volop ontgonnen 

waren en zich juist hier nauwelijks tufsteenbouw voordeed. 

In zijn recensie schrijft !vi ol dat mijn boek nuance ontbeert en dat ik te 

weinig ruimte laat voor de ' kerkverfraaiingsbehoeften van de rijksabdijen en bisschop

pen' . In zijn optiek zal de abdij van Echternach, zeker in de vroege elfde eeuw, 

opdrachtgever geweest kunnen zijn van stenen kerken. Probleem is alleen dat steen

bouw in Holland op dat moment nog uiterst zeldzaam was. In Hoofdstuk Ir heb ik 

gepoogd duidelijk te maken dat de tufsteenimport vanuit de Eifel naar Holland pas na 

het midden van de elfde eeuw op gang zal zijn gekomen , toen de Utrechtse bisschop 

Bernold dusdanig grootschalige kapittel- en kloosterkerken liet verrijzen , dat de aan

wezige Romeinse ruïnes niet langer in de behoefte aan bouwsteen konden voorzien. 

Voor die tijd werd er weliswaar gebouwd m et Romeinse spolia , maar dat gebeurde 

slechts heel sporadisch. Valkenburg, gebouwd binnen de ommuring van een Romeins 

fort, is een van de weinige voorbee lden. Een ander voorbeeld is de eerste stenen abdij

kerk van Egmond, gebouwd door graaf Dirk II van stenen die in de omgeving met 

grote moeite bijeen werden gescharreld. Contemporaine bronnen melden dat deze 

bouw uitzonderlijk was. Ervan uitgaande dat de tufsteenbouw pas goed en wel op gang 

kwam na het midden van de elfde eeuw, valt Echternach mijns inziens af als een belan

grijke opdrachtgever voor de tufstenen kerken in Holland. In de tweede helft van de 

elfde eeuw had Echternach immers al veel van haar kerken aan Egmond verloren. 

Egmond zou als opdrachtgever een betere kandidaat zijn. Zoals te lezen valt 

in de Egmondse Annalen was abt Adalard van Egmond inderdaad verantwoordelijk 

voor de bouw van twee kerken in 1113; de kerk die gebouwd werd rond de Adalber

tusput bij Egmond en de Buurkerk te Egmond. Dat de abt trots was op deze bouw

werken blijkt wel uit het feit dat hij zich in de nieuw gebouwde parochiekerk liet 

begraven en niet in de prestigieuze abdijkerk. Een andere kerk die op kosten van de 

abdij zal zijn voltooid is de kerk te Vlaardingen, waarvan de ambitieuze bouw waarschi

jnlijk door de Hollandse graaf was begonnen. De bouw werd gestaakt toen de graaf in 

1157 in conflict kwam met de Egmondse abdij over het eigendom van de kerk. De 

graaf delfde het onderspit, met als gevolg dat de bouw werd stilgezet. Pas veel later werd 

het bouwwerk onder regie van de Egmondse abdij voltooid en het pakte aanzienlijk 

kleiner uit dan aanvankelijk was voorzien. Ziehier de 'kerkverfraaiingsbehoefte ' van 

Hollands belangrijkste inheemse abdij! 

Uiteraard is er nog veel te onderzoeken m.b.t. Hollands oudste kerken; in de 

inleiding van het boek is daar ook op gewezen. De lijst randvoorwaardelijke onder

zoekspaden die de recensent heeft opgevoerd, laat zien dat men met zulk onderzoek 

nog wel een tijdje zoet kan zijn. 

Elizabeth den Hartog 
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