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Een Benedictijner klooster bouwt met zijn 
tijd mee 
Runa Hellinga − 18/05/07, 00:00 

Al is het duizend jaar oud en staat het op de Werelderfgoedlijst, toch staan er bij het klooster 
Pannonhalma ook moderne gebouwen. 

Naast de parkeerplaats van de duizend jaar oude Hongaarse Pannonhalma abdij staat een 
opmerkelijk modern gebouw. 

Het is het bezoekerscentrum van het klooster, dat sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst van Unesco 
staat. Het ontwerp is veelzeggend voor de moderne visie waarmee de Benedictijner monniken hun 
eeuwenoude erfenis beheren. 

Niet alle bezoekers vinden het nieuwe centrum geslaagd, weet Vader Cirill Hortobágyi, de prior van de 
abdij. „Ze hadden liever iets traditionelers gezien. Maar het is in de geest van de abdij om een modern 
ontwerp te kiezen.” 

„We hebben een romaanse kerk, een gotische kruisgang, een barokke bibliotheek, een classicistische 
façade en een modern schoolgebouw uit de vorige eeuw. Moderne architectuur past daarbij. Het is de 
continuïteit van de verandering.” 

Bezoekers zullen eraan moeten wennen. Komende tijd maakt de huidige parkeerplaats met zijn 
kneuterige houten restaurant plaats voor een tweede modern, grotendeels glazen gebouw dat twee 
restaurants, een café, internetvoorzieningen en een conferentiecentrum zal huisvesten. Parkeerruimte 
komt in een ondergrondse, met gras bedekte parkeergarage. 

Het is een ontwerp van Eva Albel van het Nederlandse architectenbureau Roelevelt-Sikkes, dat vorig 
jaar de door het klooster uitgeschreven prijsvraag won. 

De abdij van Pannonhalma werd in 996 opgericht als missiepost waarvandaan Tsjechische 
Benedictijner monniken de Hongaarse kerstening begonnen. In de communistische tijd had de orde 
het zwaar te verduren. De kloosterbezittingen werden onteigend en van de 350 broeders mochten er 
slechts zestig op hun post blijven. Maar de abdij bleef functioneren, net als twee van de tien 
middelbare scholen die de orde beheerde. 

Vader Cirill kwam in 1973 zelf als scholier naar het internaat van de abdij. Hij studeerde theologie in 
het klooster voor hij op de universiteit zijn onderwijspapieren haalde. Net als zijn medebroeders werd 
hij leraar. Hij doceert nu biologie en geologie. 

Na de val van het communisme kreeg de orde weliswaar zijn drie kloosters en een aantal gebouwen 
terug, maar niet de landerijen die voor de oorlog voor inkomen hadden gezorgd. Dat betekende dat er 
andere manieren moesten worden gevonden om geld te verdienen voor het behoud van zowel de 
kloosters als de scholen die de orde heeft. 

Terwijl kloosters toerisme veelal als noodzakelijk kwaad zien, doet Pannonhalma er alles aan om het 
verder te ontwikkelen. „Wij moeten voor inkomsten zorgen, en met een duizend jaar oud klooster is 
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- inspiratiebron: Het Cîteaux van het begin: 
 een eenvoudig en sober leven in gemeenschap
- eenvoudig en bescheiden (ingetogen) uiterlijk
- herkenbaar als monastiek gebouw
- integratie in natuurlijke omgeving
- zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruiken, bij voorkeur hout
- functionaliteit is belangrijk; leidraad
- energiezuinig of -neutraal
- ecologisch verantwoord
- geluidsgeïsoleerd
- no nonsens installaties
- woonunits op beganegrond
- 3 units voor zorgbehoeftige broeders
- broodwinning: eventuele bedrijfsruimte buiten het klooster
- gastenkamer voor familie of mede-broeders
- lage beheersinspanning / lage onderhoudskosten
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Schiermonnikoog - zoeklocatie Westerburenweg
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inspiratie

UITGANGSPUNTEN:

eenvoud en soberheid
- 

bescheiden en ingetogen uiterlijk
-

herkenbaar als monastiek gebouw
- 

integratie in natuurlijke omgeving 
-

natuurlijke materialen zoals hout
-

functioneel
-

energiezuinig
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