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O p een riant terrein direct achter de stadswal was eeuwenlang het voor

name Utrechtse vrouwenklooster van St. Servaas gevestigd. Hoe waren 

de zusters op die fraaie plek terechtgekomen? Ten gevolge van een won

der, aldus een boeiend verhaal dat in de late Middeleeuwen werd 

geboekstaafd. Niemand minder dan de heilige Servaas zelf had de zus

ters de weg naar h u n plek aan het uiteinde van de stad gewezen, aldus 

LI. van Moolenbroek (1944) is als universitair dit mirakel. Behalve dat bevat deze 

hoofddocent geschiedenis verbonden aan de Vrije . . . . 
; tekst nog enkele andere 

Universiteit te Amsterdam. Hij promoveerde op 

een studie die in 1990 in uitgebreide vorm ver-

scheen onder de titel Vital l'ermite, prédicateur itiné- , , , T . . , , 
klooster. Het is interessant deze laat 

ram, fondateur de l'abbaye normande de Savigny. De 
cisterciënzer orde (waarin de abdij en de orde van opgetekende informatie te confron-

nog enRele anaere gegevens 

over de vroege geschiedenis van het 

Savigny in I 147 opgingen) heeft zijn bi|zondere 

belangstelling. 
teren met hetgeen eerder geschreven 

bronnen daarvan weten. Vooral de 

kroniek van Jan Beke en het necrologium van het St. Servaasklooster 

zelf zijn hier van belang. Als resultaat van het onderzoek k u n n e n enige 

nieuwe gegevens en hypotheses worden gepresenteerd, in het bijzonder 

over de stichter, de ontstaanstijd en de keus van de patroonheil ige van 

het klooster. O o k worden de intenties van het stichtingsverhaal verdui

delijkt, en met vijfriende-eeuwse kloosteractiviteiten in verband 

gebracht. 
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Inleiding 

In de uiterste zuidoostelijke hoek van Utrecht woonden bijna vier eeuwen de zus

ters van het cisterciënzer klooster van St. Servaas. Het terrein van hun abdij grens

de direct aan de stadswal; na de aanleg van de Nieuwegracht ( I 390/93) lag het tus

sen wal en gracht in, aan de noordzijde begrensd door de Magdalenastraat. Achter 

de omheining lagen een simpele eenbeukige kloosterkerk met een bescheiden 

torentje, een kerkhof, een niet bijzonder omvangrijk ensemble van woon- en be

drijfsgebouwen, en grote tuinen aan de noordkant1. 

Op deze ruime en stille plek, waaraan nog de naam Servaasbolwerk herinnert, 

poogden generaties vrouwen van zeer goede stand een godvruchtig leven zonder al 

te grote ontberingen te leiden. Voor een convent van zusters van een beschouwen

de orde was hun aantal vrij groot; omstreeks 1280 telde het convent 42 monialen, 

in 1316 402. Tegen het eind van de vijftiende eeuw was dat aantal wel verminderd, 

maar nog altijd heel respectabel: ten tijde van de dood van abdis Mechteld van 

Jutphaas (1451-1482) bestond het convent uit 32 zusters, met een novice3. In de 

zestiende eeuw daalde dit aantal nog verder, maar gezien de ongunst der tijden niet 

eens dramatisch4. Het convent wist zich dus in de loop van de tijd goed te handha

ven, terwijl de voor het levensonderhoud van de zusters bestemde goederen en 

inkomsten tot aanzienlijke omvang uitdijden5. 

Hier gaat het over de vroegste geschiedenis van het klooster, maar in het voorbij

gaan ook nog even over het convent in de vijftiende eeuw. Want het enige voor

handen verhaal over de beginjaren van het klooster is uitsluitend overgeleverd in 

een Rijnlands manuscript dat, naar zal blijken, werd geschreven tijdens het bewind 

van abdis Mechteld van Jutphaas. Dit fundatieverhaal bleef Nederlandse historici 

kennelijk onbekend tot het Monasticon Ratavum er de aandacht op vestigde6. M.P. 

van Buijtenen, die het verhaal als eerste gebruikte, schreef dat er alle grond is om 

aan te nemen dat het op originele oudere bronnen teruggaat. Hij liet het bij deze 

uitspraak, en trok alvast menige historische conclusie, evenals A.D.A. Monna na 

hem 7. Toch is alleen al de late verschijning van deze tekst reden genoeg om het 

verhaal nog eens kritisch te bekijken, waarvoor ik al bij eerdere gelegenheid een 

aanzet heb gegeven. Hier wil ik die aanzet uitwerken, en bovendien enige nieuwe 

gegevens en ideeën over de vroege geschiedenis van het klooster presenteren, ten 

dele naar ongepubliceerd onderzoek van J.E. Kronemeijer8. Terwille van de duide

lijkheid bespreek ik eerst de - spaarzame - overlevering tot de vijftiende eeuw, dan 

het laatmiddeleeuwse stichtingsverhaal. 

Verhalende bronnen 

Als er een stichtingsoorkonde van het St. Servaasklooster heeft bestaan, is die in de 

loop van de tijd verloren gegaan. Er is bij mijn weten ook geen verhalende tekst uit 
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De kerk van de St. Servaasabdij aan de stadsbuitengracht en de stadsmuur gezien vanuit het noorden. Links de 

brug over de Minstroom, die hier in de stadsbuitengracht uitmondt. 

Tekening door Herman Saftleven, ca. 1650. GAU, JA, Da 4.56. 

de tijd zelf voorhanden waarin, hoe kort ook, van de stichting van het klooster mel

ding wordt gemaakt. Wel beschikken we over enige verspreide informatie aangaan

de de vroege geschiedenis nâ de stichting, zij het uit iets later tijd. 

In verhalende bronnen verschijnt de St. Servaasabdij voor het eerst in de Vita van 

abt Sibrand (1230-1238) van Mariëngaarde, bij Hallum. In dit vermoedelijk om

streeks 1270 geschreven abtsleven vertelt de anonieme auteur hoe graaf Floris IV 

van Holland op veldtocht was in Friesland toen hem daar uit Utrecht de tijding 

bereikte dat bisschop Wilbrand gestorven was, 'en in het St. Servaasklooster, waar

van hij stichter-patroon was geweest, zoals betamelijk voor een dusdanig herder en 

leraar, eervol aan het graf was toevertrouwd', waarop graaf Floris zich naar Utrecht 

spoedde om invloed uit te oefenen op de bisschopsverkiezing''. Was dus Wilbrand 

van Oldenburg, bisschop van Utrecht van 1227 tot 1233, de stichter van de St. 

Servaasabdij? Maar in middeleeuwse monastieke teksten hebben 'stichten' en 'stich

ter' een ruime betekenis; iedereen die een klooster op belangrijke wijze (materieel) 

begunstigde, kon als 'stichter' worden aangemerkt, en zijn daad als 'stichting'10. 

Voor een belangrijk begunstiger van het klooster als bisschop Wilbrand was de 

kwalificatie 'stichter' uitstekend op zijn plaats. Deze 'patroon' werd ook in het door 

hem krachtig gesteunde zusterklooster begraven, vernemen we. 

De volgende tekst dateert van circa zeventig jaar later. Een kort na I 342 samenge

stelde lijst van bisschoppen van Utrecht, aangevuld met gebeurtenissen tijdens hun 

episcopaat, meldt: 'Wilbrand verkreeg het episcopaat in het jaar des Heren 1228, 
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en bouwde het monialenklooster binnen de muren van Utrecht dat aan St. Servaas 

is gewijd, en hij werd daar begraven in het jaar des Heren 1231, in zijn derde bis

schopsjaar' " . Wilbrand was dus bouwheer van het klooster in de stad Utrecht. 

Overigens zijn alle verstrekte getallen onjuist. 

Van aanmerkelijk meer belang is de waarschijnlijk kort daarna (omstreeks 1350) tot 

stand gekomen Chronographia van Jan Beke. Onder het jaar I 225 bericht Beke over 

de befaamde expeditie van bisschop Otto II van Lippe tegen de Drenten, waarbij 

deze bij Coevorden (in de slag bij Ane, 28 juli 1227) de dood vond. Het kapittel ein

digt met deze enkele zin: 'In datzelfde jaar verwisselden de monialen van St. Servaas 

hun zwarte pij voor een grauwe, tegen de wil en de zin van priorin Hulinde'12. 

Bedoeld wordt dat de zusters van benedictinessen cisterciënzerinnen werden, die 

zich in een grauw of schier habijt (van ongeverfde wol) dienden te hullen. Nu ge

schiedde volgens Beke de ordesovergang van de zusters in hetzelfde jaar als de slag 

bij Coevorden. Maar die vond niet plaats in 1225 maar in 1227. Doelt Beke mis

schien in beide gevallen op het jaar 1227, terwijl de handschriftelijke traditie (er is 

geen autograaf) per vergissing 1225 geeft? Op deze vraag is gelukkig een duidelijk 

antwoord mogelijk: Beke bedoelde werkelijk 1225. Dat blijkt uit wat hij verderop 

schrijft over de dood en de begrafenis van bisschop Wilbrand: 'In het jaar onzes 

Heren 1233 stierf op 27 juli te Zwolie bisschop Wilbrand, na acht jaar lang het dio

cees Utrecht te hebben bestuurd. Hij werd vandaar naar Utrecht overgebracht en 

eervol begraven in het klooster van St. Servaas, want hij had voor de grondvesting 

van deze kerk de eerste steen gelegd' '3. Als Wilbrand in 1233 stierf en acht jaar 

bisschop was geweest, moet hij in Bekes voorstelling Otto II zijn opgevolgd in 1225, 

het (veronderstelde) jaar van diens dood, en in ieder geval het jaar van de ordes

overgang van de zusters van St. Servaas. Kennelijk hadden zij een priorin als over

ste. 'Indien ze ook een Abdis gehad hadden, zouw 'er weinig gelegen zijn geweest 

aan den tegenstand van een Priorinne', zo schreef een achttiende-eeuwse commen

tator van deze tekst al '4. 

Uit dit drietal bronnen uit de periode 1270-1350 maken we het volgende op. In het 

jaar 1225 maakte een groep Utrechtse benedictinessen die St. Servaas als patroon 

hadden, de overstap naar de cisterciënzer leefwijze, ondanks hevig verzet van prio

rin Hulinde, hun leidster. Wilbrand, bisschop vanaf 1227, nam de zusters onderzijn 

hoede: hij begon met de opbouw van hun klooster in steen, en liet zich na zijn dood 

(juli 1233) in de abdijkerk begraven. 

Oorkonden 

Wat maken oorkonden ons wijzer? Uit de periode van bisschop Otto II van Lippe 

(tot 1227) is nog geen enkel stuk voorhanden. De oudste tot ons gekomen oorkon

de van het klooster dateert uit 1230; in maart van dat jaar bevestigde paus 
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Gregorius IX 'de abdis en het convent van het klooster van St. Servatius, van de cis

terciënzer orde, in het diocees Utrecht' op hun verzoek in het bezit van enige goe

deren die hun geschonken waren door Werenbold, een domkanunnik die ook als 

koorbisschop wordt vermeld15. De schenking zelf moet al minstens in 1229 zijn 

gedaan wil zij in maart 1230 in Rome bevestigd kunnen zijn. 

De diplomatische overlevering bevestigt dat bisschop Wilbrand een groot begunsti

ger van de St. Servaasabdij was. Hij doteerde de zusters met de Galgenwaard, ten 

zuidoosten van Utrecht aan de Kromme Rijn, vermoedelijk in 1232 "', en de kerk 

van Werkhoven, op welke laatste schenking licht valt in een oorkonde van paus 

Gregorius IX uit 1233. Men verneemt dat bisschop Wilbrand de paus schriftelijk 

had verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de schenking van genoemde kerk aan 

de abdis en de monialen van St. Servaas, een schenking die door Wilbrand gedaan 

was uit mededogen met de armoede van deze zusters 'die prijzenswaardig leven in 

de onlangs aangenomen cisterciënzer orde'. Juist die orde was het probleem: de 

paus memoreerde in zijn antwoord (ongetwijfeld geheel volgens verwachting) dat 

de cisterciënzer orde geen kerken bezat. Maar hij gaf Wilbrand wel toestemming de 

zusters een uitkering te geven uit de inkomsten van de kerk' . Deze dotatie was 

kennelijk belangrijk en kwetsbaar; de zusters lieten haar althans driemaal in nog 

geen twintig jaar door Wilbrands opvolgers bevestigen, waarbij overigens al spoe

dig eenvoudigweg van de schenking van de kerk aan de zusters wordt gerept18. 

Volgens latere bronnen bezat de St. Servaasabdij in Werkhoven nog heel wat meer 

dan alleen de kerk. C. Dekker vermoedt dat deze goederen en rechten ongeveer 

gelijktijdig met de kerk zijn geschonken: al deze bezittingen, een aanzienlijk ensem

ble, waren van bisschoppelijke herkomst 1'). Als dat allemaal al door Wilbrand is 

geschonken, is diens patronaat nog des te indrukwekkender. 

In een van de bevestigingsoorkonden die de kerk van Werkhoven betreffen, horen 

we nog iets over de ordesovergang van de zusters. In 1251 wordt namelijk gerept van 

de eerdere bisschoppelijke begunstiging van 'de arme monialen, namelijk de abdis en 

het convent van St. Servaas in Utrecht, van de cisterciënzer orde, welke [orde] zij in 

die plaats recent en loffelijk waren begonnen'20. Hier wordt dus expliciet gezegd dat 

de zusters ten tijde van de ordesovergang in de stad Utrecht woonden. 

Al vroeg komen we in oorkonden de plaatsnaam Abstede tegen, die in het vervolg 

van dit verhaal nog vaak zal vallen. In 1241 stelde Wilbrands opvolger, Ot to III van 

Holland (1233-1249), de hoven van de zusters te Abstede en te Heemstede (bij 

Houten) met de boeren die er woonden, vrij van alle belasting. Abdis was toen 

Beesela, de eerste wier naam met zekerheid bekend is21. En in 1249 wist het kloos

ter door aankoop de tienden van Abstede en Abstederveld te verwerven22. De zus

ters waren dus al vroeg in het bezit van belangrijke goederen en rechten ten zuid

oosten van de stad Utrecht, gedocumenteerd vanaf de schenking van de 

Galgenwaard omstreeks 1232. 
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Een kalender? 

Aan de beurt zijn nu een heiligenkalender en een necrologium, waarvan de tweede 

zeker en de eerste mogelijk uit de St. Servaasabdij afkomstig is. De hier bedoelde 

heiligenkalender, natuurlijk in het Latijn, is overgeleverd in een handschrift dat ook 

nog een aantal in Noord-Limburgs dialect gestelde gezondheidsregels bevat. De 

kalender werd geschreven in 1252, aldus A.D.A. Monna, die overtuigend berede

neerde dat zij uit een klooster van de cisterciënzer orde afkomstig moet zijn 23. 

Maar uit welk? Bijzonder aan de kalender is de plaats die de heilige Servaas wordt 

gegeven. Niet alleen moest diens sterfdag (13 mei) plechtig worden gevierd, maar 

ook nog het feest van zijn translatie (7 juni). Bovendien heet Servatius bij dit twee

de feest niets minder dan gloriosissimus, een kwalificatie die in de kalender verder 

alleen nog aan de apostelen Petrus en Paulus wordt gegeven 24. In het klooster 

waarin deze kalender dienst moest doen, was de devotie tot Servaas kennelijk 

ongewoon groot. Na diverse mogelijkheden de revue te hebben laten passeren, 

kwam Monna tot de conclusie dat de kalender uit de Utrechtse St. Servaasabdij 

afkomstig moet zijn. Zijn voornaamste argument: voor dit cisterciënzer klooster 

staat de bijzondere verering van Servaas, de patroonheilige, vast. Daar komt nog bij 

dat de kalender bijna drie eeuwen later in het bezit was van Beatrijs van Nyenrode, 

achtereenvolgens kosteres, priorin en abdis van het St. Servaasklooster (f I 563). 

Helemaal safe lijkt me de toeschrijving aan dit klooster toch nog niet. Volgens 

Monna kan de kalender niet goed uit een mannenklooster van de orde afkomstig 

zijn: voor een mannenklooster (niet voor een vrouwenklooster) zou men in de sta

tuten van het jaarlijks gehouden generaal kapittel van de orde een speciale toestem

ming mogen verwachten voor de viering op 7 juni; en die is niet te vinden. Maar 

staat het wel vast dat alle besluiten van het generaal kapittel over de liturgie van alle 

mannenkloosters figureren in de besluitencollectie zoals wij die kennen?2' De her

komst uit Utrecht blijft een redelijke gissing, die door het volgende niet verstevigd 

wordt. Juist in de tijd dat de kalender werd geschreven (1252), verkreeg het St. 

Servaasklooster van paus Innocentius IV een tweetal privileges (1251 en 1254) van 

een toen door de curie frequent verleend type: zij die het klooster op de feestdag 

van Servaas (en de volgende acht dagen), respectievelijk op de dag van de kerkwij

ding zouden bezoeken, mochten op een aflaat (van 40 dagen) rekenen. De feestdag 

van Servaas was 13 mei; de datum van het wijdingsfeest weten we niet. Het zou 

mooi zijn geweest als we in dit verband tevens iets zouden hebben gemerkt van het 

translatiefeest dat toen in het Utrechtse klooster zo uitzonderlijk gevierd zou 

zijn26. Intussen blijft het goed mogelijk dat de kalender uit Utrecht komt. Als dat zo 

is, werpt het licht op de fervente devotie tot de heilige Servaas in het klooster om

streeks 1252, en waarschijnlijk ook wel ver voordien. Maar daarover later. 
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Het necrologium van het St. Servaasklooster 

De zusters van St. Servaas hebben ongeveer tweehonderdvijftig jaar lang een 

necrologium bijgehouden, dat helaas alleen in afschrift is overgeleverd27. Uiteinde

lijk bevatte het, als ik goed heb geteld, zo'n zeventienhonderd namen. Soms noteer

de men ook de schenkingen die ten behoeve van een memorie waren gedaan 28. 

Gaandeweg werd bij de sterfdagen steeds vaker het sterfjaar genoteerd. Daaruit 

blijkt dat het dodenboek kort na 1470 werd afgesloten. De laatste reeks nieuwe 

inschrijvingen dateert van 1472-1473; daarna werden nog slechts twee namen bijge

schreven, waaronder die van abdis Mechteld van Jutphaas ( f I482)29. 

Ons gaat het om informatie over de vroegste geschiedenis van het klooster. En die 

is er. Bij de derde kalende van april leest men: obiit dominus Johannes, canonicus et 

custos Sancti Johannis, fundator et frater huius ecdesie. Ofwel: (op de dertigste maart) 

'stierf heer Johannes, kanunnik en koster van St. Jan, stichter en broeder van dit 

klooster' ï0. Boven is gebleken dat de kwalificatie 'stichter' in kerkelijke bronnen 

meer dan één uitleg toelaat; wat betekent het hier? Om te beginnen: in het lange 

geschrift wordt nergens elders van een fundator melding gemaakt. Ook bisschop 

Wilbrand krijgt die kwalificatie hier niet; over hem heet het slechts: 'hij had ons 

klooster zeer lief, en schonk ons het gebied de Galgenwaard'31. Ook het woord 

ecclesia wordt nergens elders in het dodenboek gebruikt. Vrijwel steeds wordt het 

klooster als locus betiteld, een enkele maal ook als monasterium. Deze unieke bena

ming ecclesia kan hier ook niet op het kerkgebouw slaan. Niet alleen was bisschop 

Wilbrand, niet kanunnik Jan, de fundator daarvan, maar ook kan men geen frater zijn 

van een kerkgebouw, wel van een klooster. Met frater wordt hier gedoeld op een 

(mannelijk) persoon die in de gebedsgemeenschap van de communiteit was opge

nomen, en na zijn dood een commemoratie kreeg als een gestorven conventslid ,2. 

De woordgroep 'stichter en broeder van dit klooster' is in het necrologium zonder 

weerga. Zonder twijfel hebben we in de man die deze unieke kwalificaties mee

kreeg, met de stichter van het klooster in de enge zin des woords te doen. 

Hij heette dus Jan, en was kanunnik en custos van St. Jan. Het gaat hier natuurlijk, in 

een Utrechtse bron, om het kapittel van St. Jan, en kanunnik Jan bekleedde daarin 

het ambt van koster en kerkschatbewaarder. Dat was in een kapittel een aanzienlijk 

ambt. De bekleder had de zorg voor de relieken, het tot het altaar behorend vaat

werk en de paramenten, vaak ook voor de boeken en oorkonden". Als kapittel

heer was hij uiteraard een man van stand; helaas wordt hem nog geen familienaam 

meegegeven - in het necrologium is dat pas vanaf omstreeks 1300 gebruikelijk. 

Gelukkig komt hij ook in andere bronnen voor. In een oorkonde van bisschop Otto 

Il van Lippe uit I 227, waarin uitspraak wordt gedaan in een geschil waarin het kapit

tel van Sint Jan partij is, treedt een ongewoon groot aantal representanten van de 

vijf Utrechtse kapittels als getuige op. Voor St. Jan vinden we proost Gozewijn, 
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deken Gijsbert, en verder zes kanunniken met koster Jan aan het hoofd34. Vijfjaar 

later treffen we hem nogmaals in een oorkonde aan, in een meer prominente rol. In 

mei 1232 droeg koorbisschop Werenbold (tevoren al begunstiger van het St. 

Servaasklooster) goederen over aan koster Jan als gemachtigde van het cisterciën-

zerinnenklooster Mariënhorst of Ter Hunnepe35. Heer Jan gaf zich blijkbaar wel 

vaker moeite voor kloosterzusters. 

Dat geldt trouwens ook voor andere kapittelheren van St. Jan (St. Jan de Doper, zo 

zegt de oorkonde van 1232 expliciet36). Zo werd deken Gijsbert in 1226 door bis

schop Otto II met een belangrijke taak belast in Vrouwenklooster, de met het be

nedictijner mannenklooster van St. Laurens te Oostbroek verbonden vrouwenpriorij 

die in deze jaren (en nog lang daarna) hardnekkig strijd voerde om voldoende inkom

sten en medezeggenschap r . In een plechtig diploma van bisschop Wilbrand voor de 

nieuwe cisterciënzerinnenabdij van Loosduinen (februari 1230), een stichting van 

graaf Floris IV van Holland en zijn vrouw Mathilde, worden zes getuigen met name 

genoemd, allen geestelijke heren; drie van hen behoorden tot het kapittel van St. Jan, 

namelijk deken Gijsbert en twee kanunniken 38. In de reeds vermelde oorkonde 

betreffende de aankoop door het St. Servaasklooster van de tienden van Abstede en 

Abstederveld uit 1249, treedt slechts één Utrechtse kapittelheer als getuige op, en 

dat is een kanunnik van St. Jan39. Het lijkt erop dat de deken en (sommige?) kanunni

ken van St. Jan zich in deze decennia iets aan religieuze vrouwen gelegen lieten liggen. 

i . i : o \ i s T f ^ o i s 

Plattegrond van de St. Servaasabdij in de I7e eeuw. Boven de stadswal, onder de Nieuwegracht, links de 

Magadalenastraat Afbeelding in Utrechtsche Volksalmanak 1840, tussen blz. 43 en 44; naar een tekening door 

Melchior van den Bosch, 1675; RAU, archief St Servaasabdij, inv. nr. 111. 
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In elk geval hadden kapittelheren van St. Jan van meet af, en kennelijk op zijn minst 

tot ongeveer 1250, bijzondere banden met het St. Servaasklooster. Een andere 

belangrijke aanwijzing daarvoor is dat het necrologium de sterfdag geeft van 

Gijsbert, deken van St. Jan in de jaren 1225-1 245. Misschien genoot hij ook nog een 

memorie op een andere dag40. Zijn directe opvolgers mankeren, proosten van St. 

Jan zoekt men voor deze vroege periode vergeefs, en leden van andere Utrechtse 

kapittels evenzeer. Nog belangwekkender is dat vrijwel zeker ook reeds Gijsberts 

voorganger Dirk wordt vermeld. Onder 7 oktober vindt men: Theodohcus decanus 

Sancti Johannis, onder 6 november Theodoricus decanus Sancti Johannis Traiectensis. 

Beide optekeningen moeten, gelet op het ontbreken van een familienaam, uit de 

dertiende eeuw stammen. Heette Gijsberts ambtsvoorganger Dirk, in 1284 was er 

opnieuw een deken van St. Jan van die naam. Eén van beide optekeningen zal 

Gijsberts voorganger Dirk I gelden, vermoedelijk de eerste (de kortste)41. 

Diens vermelding voert vanzelf tot de voor de vroegste geschiedenis van het kloos

ter belangrijke vraag: wanneer werd het necrologium eigenlijk begonnen? Deken 

Dirk I wordt voor het laatst genoemd in een oorkonde uit de tweede helft van het 

jaar 1224, waar trouwens blijkt dat hij behoorde tot het geslacht Van Amstel, de 

bekende familie van Stichtse ministerialen. Dirks opvolger Gijsbert komt voor het 

eerst voor in een oorkonde van 29 maart I22542. Gelet op de informatie in het 

dodenboek overleed deken Dirk I van Amstel dus op 7 oktober (anders op 6 

november) van het jaar 1224, dat wil zeggen in de periode dat de zusters nog bene

dictinessen waren. 

Diens naam is trouwens niet de enige uit deze vroege jaren. Naast de zijne vindt 

men tientallen namen van prominenten in kerk en wereld die nog heel bondig wer

den genoteerd, zonder obiit of dominus!'domina. Een speurtocht naar het sterfjaar 

van de oudst bekende personen onder hen, naast deken Dirk van Amstel, levert het 

volgende op. 

- Volgens het necrologium stierf op 7 mei gravin Margareta van Gelre. 5 mei was 

de vermoedelijke sterfdag van gravin Margareta van Brabant, de vrouw van graaf 

Gerard IV, in het jaar I 231 '3. 

- Bij de 13e mei werd de dood van abt Lubbert van Egmond genoteerd. De hier 

kennelijk bedoelde abt stierf volgens de Egmondse traditie op 12 mei 1226 ''. 

- Onder de namen van 28 april vinden we die van abdis Agnes van Rijnsburg. Op 

een 22e april stierf abdis Agnes I (mogelijk dochter van graaf Floris III en Ada van 

Schotland), abdis sedert 1186. Haar vermoedelijke opvolgster Emece wordt 

voor het eerst in juni I 223 vermeld41. 

- Onder de 30e augustus wordt Wilhelmus comes Hollandiae vermeld46. De sum

miere notitie wijst, voor een hoogwaardigheidsbekleder, op de (vroege) dertien

de eeuw. De dood van de Hollandse graven Floris IV, Willem II en Floris V 

wordt te bestemder plaatse vermeld, bovendien die van Ricardis, dochter van 

ƒ. / . VAN MOOLENBROEK S F RVA!'[US EN J O H ANNES 



graaf Willem I - . Het kan niet anders of het betreft hier Willem I, die stierf in 

I 222, overigens niet op de hier aangegeven dag maar op 4 februari. Kwam gra

vin-weduwe Maria van Brabant met de benedictinessen van St. Servaas overeen 

dat de jaarlijkse memorie van Willem I op 30 augustus zou geschieden? In juni 

1223 trof Maria een regeling over Willems gedachtenis met de benedictinessen 

van Rijnsburg; de jaarlijkse mis voor diens zielenheil werd in dit klooster blijkens 

informatie uit 1232 op 14 januari gelezen, dus evenmin op zijn sterfdag48. 

Misschien kwam een overeenkomst tussen Maria en de Servaaszusters eveneens 

in 1223 tot stand; maar 1222 is ook al mogelijk. 

Aan het dodenboek kan dus een tweetal voor ons onderwerp belangrijke gegevens 

worden ontleend. De stichter van het Servaasklooster was kennelijk een kanunnik 

van St. Jan. Met de aanleg van het boek werd vermoedelijk al omstreeks 1223 

begonnen, dus in de periode dat de zusters nog benedictinessen waren. Hiermee 

zijn we dan eindelijk iets te weten gekomen vóór I 225, het jaar van de ordewisse

ling. 

Tot zover het dertiende- en veertiende-eeuwse bronnenmateriaal over de stichting 

en de vroegste geschiedenis van het St. Servaasklooster. Bijzonder veel is het niet, 

en ook niet bijzonder beeldend. Daarentegen kan een beeldend karakter de laatste 

hier te bespreken bron beslist niet worden ontzegd. 

Het stichtingsverhaal 

De bedoelde tekst is te vinden in de Cathalogus Abbatum Campensium, bekend als de 

kroniek van Kamp ''"'. Kamp (of Altenkamp), bij Moers, was het oudste cisterciënzer 

klooster van Duitsland, hoofd van een grote kloosterfamilie, waartoe ook het 

Utrechtse St. Servaasklooster werd gerekend; dat stond namelijk onder het toe

zicht (in de orde verplicht) van de abt van Kamp. De kroniek geldt algemeen als het 

werk van Henricus van Kalkar, abt van Kamp van 1483 tot 1499. Maar hij schreef 

het werk kennelijk niet als abt maar als prior van Kamp, wat hij was in de jaren 

1468 tot M83. Volgens de eerste opzet zou het werk moeten lopen tot 1470 (het 

werd dus na dat jaar begonnen), maar later werd het eindpunt verruimd tot 1482-

1483 (en trouwens ook weer overschreden)"0. Men vindt het stichtingsverhaal van 

het St. Servaasklooster op ongeveer een kwart van de na 1470 en vóór 1483 tot 

stand gekomen tekst; het werd dus mogelijk circa 1475 geboekstaafd. 

De titel van het verhaal, dat in vertaling als bijlage bij dit artikel is opgenomen, luidt: 

'De wonderbaarlijke stichting van ons klooster gewijd aan St. Servaas te Utrecht'. 

Ook in oorkonden plachten de abten van Kamp te spreken van 'ons klooster van 

St. Servaas'51. Eerder bleek al dat 'stichten' in in monastieke teksten ruimhartig 

wordt gebruikt. Ook een 'stichtingsgeschiedenis' (historia fundationis, of kortweg 

fundatio) behoefde lang niet alleen de eigenlijke stichting behandelen5-. De tekst zelf 
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heeft een enigszins merkwaardige structuur, zoals de volgende analyse kan verdui

delijken. 

Begonnen wordt, zoals in de kroniek gebruikelijk, met een jaartal, namelijk 1225, 

opgesierd met een plechtige (en juiste) vermelding van de toenmalige paus, keizer, 

en bisschop van Utrecht. In dat jaar, aldus de kroniek, verwisselden de monialen 

van St. Servaas in de stad Utrecht hun zwarte habijt voor een grauw. 

Direct daarop neemt de tekst een wending. Eerder, heet het onbestemd, waren de 

zusters-benedictinessen woonachtig op het land, naast een brug en de nederzetting 

Abstede. Waar de zusters thans wonen, aldus de auteur, namelijk aan het uiteinde 

van de stad Utrecht, woonde toen een hovenier met zijn vrouw. Dan volgt een 

levendig verhaal over de verschijning van de heilige Servaas aan dit echtpaar, de 

koop van hun bezitting door de monialen en hun abdis, hun keuze voor Servaas als 

patroon, en hun spoedige verhuizing naar de stad op kosten van bisschop Ot to van 

Lippe. 

Vervolgens neemt de tekst opnieuw een wending, en wel terug naar het begin. Het 

waren dus deze zusters, aldus de auteur, die, zoals al verteld, hun zwarte habijt ver

wisselden voor een grauw - dat van de cisterciënzer orde, wordt nu verduidelijkt. 

Ook wordt toegevoegd dat deze verandering op raad van bisschop Otto geschied

de. Een derde aanvulling is dat de abdis, vrouwe Ulyndis, zich niet in de ordesover

gang kon vinden, en zich naar een ander klooster begaf. 

In een laatste passage gaat het over de begunstiging van de zusters van St. Servaas 

door bisschop Wilbrand van Oldenburg. Hij legde de eerste steen van hun kerk, en 

schonk hun de Galgenwaard en de kerk van Werkhoven met de kapel van Odijk. 

Verder wijdde hij de kerk met het klooster aan St. Servaas, en koos hij het klooster 

als plek om begraven te worden, en heel wat edelen met hem. 

De structuur is dus deze. Een feitelijke mededeling over de ordesovergang van de 

zusters in 1225 (door mij aangeduid als passage A l ) wordt onderbroken door een 

afgerond verhaal met legendarische trekken (B). Dan wordt het bericht over de 

ordesovergang heropgenomen en aangevuld (A2), waarna nog mededelingen van 

eveneens feitelijke aard volgen over de begunstiging van de zusters door bisschop 

Wilbrand (C). Waarom zou de mededeling over de ordesovergang van de zusters 

in twee stukken zijn gebroken? De verklaring lijkt me niet zo moeilijk. Het tekstge

deelte in de kroniek over het St. Servaasklooster diende met een jaartal te begin

nen. En dat was voorhanden in het bericht over de ordewisseling (AI+A2), dat 

bovendien voor dit cisterciënzer geschrift bijzonder relevant was. Maar de in B ver

haalde gebeurtenissen gingen in tijd daaraan vooraf. Daarom werd het bericht over 

de ordewisseling zo snel mogelijk onderbroken met een verhaal over eerdere 

gebeurtenissen (B), waarna A l werd gecompleteerd met A2. 

In dat bericht over de ordesovergang (AI+A2) herkennen we natuurlijk direct de 

mededeling die we al bij Jan Beke (ca. 1350) aantroffen. Er zijn wat verschillen. Beke 
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zegt niet met zoveel woorden dat de zusters van St. Servaas toen in de stad 

Utrecht woonden. Verder rept hij van een priorin (Hulindis), niet van een abdis 

(Ulyndis). En bij hem leest men niet dat de ordesovergang plaatsvond op raad van 

bisschop Otto, en dat de onwillige Hulinde/Ulyndis zich naar een ander klooster 

begaf. 

Hoe zullen we ons de relatie tussen Bekes bericht en passage A (1+2) van de 

Utrechtse tekst mogen voorstellen? Beke haalde zijn informatie vast niet uit het 

stichtingsverhaal zoals wij dat kennen; dan had hij er nog wel wat meer aan ont

leend. Zijn bericht en het Utrechtse zouden uiteraard direct of indirect terug kun

nen gaan op een gemeenschappelijke bron. Maar het lijkt me heel wat waarschijnlij

ker dat de Utrechtse tekst hier, direct of indirect, op Bekes veelgelezen en veelge

bruikte Chronographia is gebaseerd. Zonder twijfel geeft Beke de meest authentieke 

versie van het bericht. Hij schrijft dat verzet werd geboden door de priorin, zoals 

gezien kennelijk de kloosteroverste. In de fundatio is sprake van een abdis, zoals 

men inderdaad in een benedictinessenklooster verwacht. Dat Beke juist niet van 

een abdis rept, maakt zijn bericht het meest geloofwaardig. Tevens is dat het kort

ste van de twee, meestal een indicatie van prioriteit, en denkelijk ook hier. 

Trouwens, ook in de fundai/o-passage over bisschop Wilbrand (C) wordt men dui

delijk aan Bekes tekst herinnerd. Beke schrijft dat Wiibrand de eerste steen van de 

kerk (of het klooster) van St. Servaas had gelegd. Dezelfde uitdrukking wordt voor 

dezelfde zaak in passage C gebezigd.11. 

Als de auteur van de fundatio inderdaad in A en C de informatie van Beke heeft 

bewerkt en uitgebreid, deed hij dat op een voor ons goed te volgen wijze. In passa

ge A l memoreerde hij (of zij) nadrukkelijk de dood van bisschop Otto van Lippe en 

vele aanzienlijken bij Coevorden; dat was nu juist het thema van het kapittel van 

Beke dat beëindigd wordt met de mededeling over de Servaaszusters. In verhaal B 

maakte hij melding van een abdis van het klooster bij Abstede; dus moest in passage 

A2 Bekes priorin een abdis worden. In B wordt bisschop Otto een gewichtige rol 

toegeschreven na de Servaasverschijning en in de verhuizing van de zusters; geen 

wondei dat volgens de aansluitende passage A2 ook nog de ordeswisseling op diens 

raad geschiedde. Dat 'abdis' Ulyndis volgens passage A2 na haar, blijkbaar vergeefse, 

verzet naar een ander klooster vertrok, zal simpele amplificatie zijn; het sprak nogal 

vanzelf. Toen de auteur na deze passage (A2) overging op bisschop Wilbrand (C), 

kwam hij na enkele hooggestemde woorden over diens devotie tot St. Servaas pre

cies uit bij wat Beke schreef: bisschop Wilbrand legde de eerste steen 'van deze 

kerk', hetzelfde woord als Beke hier gebruikte. 

Het lijkt mij dus alleszins plausibel dat het bericht over de ordesovergang, de eerste 

bouwsteen van de fundatio (AI +A2), uit de Beke-traditie werd geput. In de passage 

over bisschop Wilbrand (C) werd Beke aangevuld met enige informatie die bij 

voorbeeld aan een register van goederen en rechten werd ontleend. Hierboven is 
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al gebleken dat bisschop Wilbrand inderdaad de Galgenwaard en de kerk van 

Werkhoven aan de zusters had geschonken, zoals het stichtingsverhaal meedeelt. 

Van de kapel van Odijk reppen de oorkonden weliswaar niet. Maar deze kerk viel 

omstreeks 1233 nog onder die van Werkhoven, en zij zal inderdaad samen met 

deze laatste in het bezit van St. Servaas zijn gekomen. Toen de kapel te Odijk zelf 

parochiekerk was geworden (vóór 1275-1280), bezat de abdis van St. Servaas het 

patronaatsrecht van deze kerk, zoals van die van Werkhoven S4. De inhoud van de 

passages A en C wordt dus grosso modo door andere bronnen bevestigd. De 

derde en belangrijkste bouwsteen van de fundatio is een ongedateerd en verder 

onbevestigd wonderverhaal. We gaan dat nu wat nader bezien. 

Een heilige als kwartiermaker 

Het is een mooie en voor de zusters van St. Servaas heel zinrijke heiligenlegende 

die in B werd vastgelegd. Zoals gebruikelijk in dit type verhaal wemelt het van 

echo's van de christelijke literatuur, de bijbel voorop; enkele belangrijke wil ik hier 

aanduiden. 

De centrale plaats van handeling is een tuin, een belangrijk bijbels motief. De tuin 

van Eden was het paradijs, in het midden waarvan de boom des levens was geplant 

(Gen. 2, 9); in onze legende verschijnt Servaas onder een boom, en staande daaron

der belooft hij het eeuwige leven aan wie op het kloosterterrein begraven zullen 

worden. In een tuin stond ook het graf van Jezus (Joh. 19, 41), waaruit hij uit de 

dood werd opgewekt als eersteling van hen die ontslapen zijn (I Cor. IS, 20); zo 

mogen naar Servaas' belofte de doden die in de Utrechtse tuin begraven zullen 

worden, na hun opwekking ten jongsten dage het eeuwige heil verwachten. Naar 

Jezus' graf in de tuin begaven zich zeer vroeg in de morgen enkele vrouwen, van wie 

Maria Magdalena in de tuin een ontmoeting had met een man die zij voor de tuin

man hield, maar die Jezus zelf bleek te zijn (Joh. 20, I 1-17); in de Servaaslegende 

verschijnt de heilige, representant van Jezus, zeer vroeg in de morgen in de tuin 

eerst aan de vrouw, en wordt hij noch door de vrouw noch door haar man (zelf 

hier de tuinman) herkend. In het bijbelboek Hooglied vergelijkt de mannelijke pro

tagonist (Christus volgens de interpretatie van de Kerk) zijn vrouwelijke geliefde of 

bruid met een afgesloten tuin (Hooglied 4, 12); in de Utrechtse legende kan de tuin 

die aan de monialen zou gaan behoren, gelden als symbool van de communiteit zelf 

van deze besloten zusters, bruiden van Christus. Zo bood dit ochtendlijke tuinver-

haal de zusters bij aandachtige overdenking een rijke symboliek. 

In de aansluitende passage treft een bekend hagiografisch motief. Als de tuinman, 

teruggekeerd van zijn bezoek aan het Absteder klooster, in de gehele stad bekend

maakt wat was geschied (verg. Lucas 8, 39), spoedt zich de bisschop met clerus en 

volk naar de plek van het wonder, als ging het om de vondst van een lang verscho-
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Plattegrond van Utrecht door Frans Hogenberg, tussen 1569 en 

1572 (detail). Tussen de stadsbuitengracht en de Nieuwegracht 

ziet men de St Servaasabdij. Rechts de brug over de Minstroom (bij 

de uitmonding in de stadsbuitengracht, tegenover het Servaashek). 

len reliek. Het gebruikelijke vervolg, namelijk dat 

de reliek in triomf naar een kerk wordt gevoerd, 

mankeert overigens; de afdruk van de heilige in 

de boom blijft waar hij is, ongetwijfeld ter ere 

van de zusters die zich spoedig in de tuin zouden 

komen vestigen. 

Opmerkelijk is ook het volgende. Volgens de 

Servatius-legenden zoals die sedert de elfde 

eeuw tot volle wasdom kwamen, moest Serva-

tius, bloedverwant (achterneef) van Jezus, bis

schop van Tongeren, op goddelijke aanwijzing 

deze stad verruilen voor Maastricht, waarmee hij 

tevens de bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht verplaatste " . In de 

Utrechtse legende bewerkstelligt Servatius eveneens een verplaatsing, namelijk van 

een zusterconvent bij Abstede naar de stad Utrecht. Ook hier dus een reminiscen

tie aan vertrouwde verhaalstof. 

Wat is de centrale boodschap van het verhaal? Er bestaan heel wat stichtingsverha

len van kloosters waarin melding wordt gemaakt van een wonder, als een duidelijk 

teken van bovennatuurlijke legitimatie van de nieuwe instelling56. Iets dergelijks ook 

hier. Een prominent heilige, wiens naam Servatius als 'behouder' werd begrepen, en 

die tijdens een pelgrimage naar Rome in een visioen door de apostel Petrus begif

tigd was met de sleutelmacht over de levenden en over de doden57, verklaart zich 

verbonden en dienstbaar aan de zusters bij Abstede (hij presenteert zich als hun 

kapelaan, bemiddelaar van het heil), en maakt voor hen kwartier in de bisschops

stad, en bovendien, ja bovenal in de hemelse stad: hij garandeert het eeuwig heil aan 

wie op de nieuwe plek begraven zuiien worden. Dat waren uiteraard in de eerste 

plaats de zusters zelf, die in de tuin bij hun nieuwe klooster een nieuw kerkhof gin

gen aanleggen. Maar Servaas' belofte van eeuwig heil gold kennelijk niet alleen de 

zusters zelf, maar ook diegenen die zich bij de zusters zouden laten begraven. Dat 

was dan ook de reden waarom bisschop Wilbrand, en veel edelen met hem, hun 

laatste rustplaats in het St. Servaasklooster kozen; deze plek was immers door de 

heilige Servaas heilrijk en publiekelijk gezegend, aldus het slot van onze tekst. 

Centraal in dit fundatieverhaal staat dus de propaganda voor het verwerven van 

heilszekerheid in en met het zusterconvent van St. Servaas. In dit perspectief is het 

ook allerminst toevallig dat in de legende de voor de aankoop van de Utrechtse 

tuin benodigde som gelds in concreto afkomstig is van iemand die bij de zusters een 
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memorie komt kopen voor zijn overleden vader en moeder. Zelfs in Zeeland, zijn 

land van herkomst, weet men dat de zorg voor het zielenheil van de doden bij de 

Utrechtse zusters in goede handen is, suggereert het verhaal. Al met al is hun 

klooster een eminente zielenheilsverzekeringsinstelling, voor de zusters zelf en 

voor hun clientèle. 

Een verhaal met deze strekking was in de vijftiende eeuw voortreffelijk op zijn 

plaats. De zorg voor het zielenheil, en de exploitatie daarvan door de zusters in de 

praktijk, zijn voor ons in het tweede en derde kwart van de vijftiende eeuw in het 

St. Servaasklooster opmerkelijk goed zichtbaar. Een eerste gegeven is de sterke uit

breiding van het necrologium, waarbij ook de abdissen uit de jaren 1425-1482 zich 

niet onbetuigd lieten. Hedwig van Clarenborch, Beatrix van der Eem, Hildegond 

Witten en Mechteld van Jutphaas lieten ieder de sterfdagen van een hele reeks ver

wanten in het necrologium opnemen, waarbij vrouwe Mechteld met zeven familie

leden wel de kroon spant"". Ter gedachtenis van Hildegond Witten werd ook nog 

een memorietafel in de abdijkerk aangebracht, onderdeel van een reeks waarvan 

het eerste voorbeeld uit 1405 bekend is59. 

Maar er is meer. In de loop van de jaren dertig werd kennelijk campagne gevoerd 

om mannen en vrouwen te bewegen zich te laten opnemen in de gebedsgemeen

schap (fratemitas) van het klooster. Blijkens in kopie bewaard gebleven lijsten werd 

namelijk in de paar jaren tussen 1437 tot 1441 aan niet minder dan een kleine 150 

personen de 'broederschap' van St. Servaas (of: van de orde) vergund. Het betrof 

personen van allerlei staat en stand, van de deken van St. Jan tot de dienstmeid van 

joffrou Lysbet van Oij. Daar stond natuurlijk iets tegenover: de meesten van hen 

droegen bij aan de bekostiging van glazen voor de refter60. 

In diezelfde tijd werd bovendien een religieuze lekenbroederschap aan de abdijkerk 

verbonden; deze St. Servaas-broederschap werd in november 1437 opgericht, zo 

blijkt uit de eerste rekening (over 1437-1439) in het rekenboek van de broeder

schap. Vijftig mannen en vijftig vrouwen, met name genoemd, leverden financiële 

bijdragen, en dadelijk werd een grafkelder voor de broederschap aangelegd61. 

Volgens S. Muller Fz. waren haar leden hoveniers, die in Abstede woonden. Dan 

zouden we wel heel dicht in de buurt komen van de legende, waarin de Servaasver-

schijning juist een tuinman te beurt valt, die terwille van het eeuwige leven (ook het 

doel van de broederschap) de monialen (gevestigd in Abstede) zijn Utrechtse tuin 

verkoopt. Maar het is zeer de vraag of Muller de broederschap (waarvan dus in elk 

geval ook vrouwen lid waren) wel juist heeft gekarakteriseerd6:. Zij was in elk geval 

gericht op de zorg voor het eeuwig heil voor haar leden, en werd door de abdij 

hartelijk gesteund: al in 1440 kreeg zij van de hoogstvoorname vader-abt van het St. 

Servaasklooster, Henricus (van Niephausen) van Kamp, een privilege (natuurlijk 

door toedoen van de zusters) waarin haar leden deelgenoot werden gemaakt in de 

geestelijke vruchten van de goede werken van klooster en orde"3. Men krijgt al met 
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al de indruk van een bloeiende zielenheils-'business' door en rond de zusters, voor 

ons waarneembaar vanaf de jaren dertig van de vijftiende eeuw. In dit klimaat kon 

de Servaaslegende, het kernstuk van het stichtingsverhaal, uitstekend gedijen. 

Nog iets anders verdient de aandacht. Centraal in de legende staat Servatius. Viel 

het hoogtepunt van diens verering in de twaalfde en beginnende dertiende eeuw 

(dus de periode waarin het Utrechtse klooster werd gesticht), deze devotie kreeg 

nog een laatste impuls (althans in het gebied waarin hij al werd vereerd) in de (late) 

veertiende en vooral vijftiende eeuw, in samenhang met de verering van Sint Anna 

en de Heilige Maagschap64. Mogelijk houdt de verschijning van de Utrechtse legen

de verband met deze nieuwe golf van Servaasdevotie. Met dit verhaal kon trouwens 

ook prachtig worden verduidelijkt waarom bij de overgang naar de cisterciënzer 

orde destijds het St. Servaaspatrocinium niet was veranderd, of tenminste met dat 

van Onze Lieve Vrouwe aangevuld, zoals vaak het geval was65. Servaas zelf had zich 

zo eminent als hemels beschermer van de zusters had opgeworpen dat er voor een 

andere patroon geen plaats meer kon zijn, zelfs niet voor de patrones van de orde, 

de Heilige Moeder Gods. 

Vragen en thema's 

Wanneer zal de fundatio (A, B en C) zoals wij die kennen, samengesteld zijn? 

Vermoedelijk werd het bericht over de ordesovergang (A) ontleend aan de Beke-

traditie; dan is de tekst in elk geval na 1350 geschreven. De nadruk die in de passa

ges B en C op de zorg voor het zielenheil valt, past uitstekend in vijftiende-eeuwse 

context. De tekst zal wel uit de vijftiende eeuw stammen. De hypothese ligt voor 

de hand dat hij speciaal voor de kroniek van Kamp werd geschreven, dus wel om

streeks 1475; er zal vanuit Kamp om gegevens over de stichting zijn gevraagd ten 

dienste van de gestaag vorderende kroniek. Het kan natuurlijk zijn dat in Kamp niet 

alleen het opschrift ('ons klooster') maar ook de tekst enige redactionele bewer

king heeft ondergaan. 

In mijn inleiding venneidde ik al de mening van M.P. van Buijtenen dat er alle grond 

is om aan te nemen dat dit stichtingsverhaal op originele oudere bronnen teruggaat. 

Voor de passages A (de ordesovergang) en C (het patronaat van Wilbrand) kan 

deze hypothese worden bewezen. Het probleem is passage B, de Servaaslegende; 

geen oudere bron, origineel of niet, spreekt ervan. Is de voorhanden versie van het 

verhaal dan vermoedelijk laat-vijftiende-eeuws, in de een of andere vorm zal het al 

wel eerder in omloop zijn geweest; maar vanaf wanneer dan, in welke vorm of vor

men, met welke ontwikkeling? Het lijkt me in ieder geval nagenoeg uitgesloten dat 

een verhaal over een opzienbarende Servaasverschijning al omstreeks 1225 in 

Utrecht zou hebben gecirculeerd. Dan zou het haast wel de gretige mirakelverza

melaar Caesarius van Heisterbach ter ore zijn gekomen, die in de twintiger jaren 
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van de dertiende eeuw uitstekende relaties in Utrecht had, zoals monnik Everhard 

van Oostbroek en proost Wigger van het kapittel van St. Pieter66. Maar men zoekt 

het verhaal, een ideaal exempel, bij hem tevergeefs. Zoals de zaken nu staan, horen 

we er zo'n 250 jaar na de vermeende toedracht voor het eerst over. Wanneer het 

gaat om een verhaal met evident legendarische elementen zonder dat bevestiging 

elders is te vinden, is de marge voor uiteenlopende historisch-kritische appreciatie 

tamelijk groot. In uitersten: men kan passage B houden voor een historisch verhaal 

met een duidelijk legendarisch element, of voor een legende met een mogelijk his

torisch element. Ik situeer Van Buijtenen meer aan de ene kant van dit spectrum, 

en mijzelf meer aan de andere67. 

In het volgende laat ik concreet vijf thema's de revue passeren die de stichting en 

de vroegste geschiedenis van het klooster betreffen, met verdiscontering van al het 

nu gepresenteerde bronnenmateriaal, inclusief de (her)stichtingslegende. De 

thema's zijn: de stichting, de patroonheilige, het klooster in Abstede, de ordesover

gang, en bisschop Wilbrand. 

De stichting 

Wanneer werd het St. Servaasklooster gesticht? Het bestond al rond I 137, aldus 

de geleerde Aernout van Buchell (f 1641); want Melis Stoke noemt Abstede in ver

band met een toenmalige gebeurtenis, en Abstede heette naar de (Servaas)abdij. 

Maar de etymologie is niet juist, en de conclusie dus evenmin68. Het klooster be

stond al in 1204, aldus A.D.A. Monna. Want in dat jaar trachtte bisschop Dirk van 

Are (I 198-1212) de benedictinessenabdij van Abstede onder de orde van Cïteaux 

te brengen. Onder de statuta van 

M het generaal kapittel van het jaar 

l-'.'j, 1204 treft men namelijk een ver-

>"- zoek aan van de 'heer van 

,-/, , Trecht' (dus bisschop Dirk) aan 

JC'«» ~ het kapittel om een abdij in de 

orde te incorporeren. Deze abdij 

was het St. Servaasklooster, ver

moedt Monna. De poging misluk-

'; te blijkbaar, maar na een lang 

, j , - ;, .'"• incubatieproces werden de zus-

.. _ ters in I 225 uiteindelijk toch cis-

Het koor van de kerk van de St Servaasabdij 

aon de stadwai gezien vanuit het zuiden. 

;->fif -Uim^' '^ikaüSM*^^ Rechts de stadsbuitengracht. Tekening door 
mSlmmi:' < Ä t « i « .^siSA*?5ïïlK5a^3* Herman Soft/even, ca. 1660. 
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terciënzerinnen 6'. Monna's hypothese is niet aannemelijker dan die van Buchelius. 

Als bisschop Dirk het kapittel had verzocht 'een abdij' te incorporeren, moet dat 

verzoek een abdij van mannen hebben gegolden, anders had men 'abdij van monia-

len' geschreven. Het eerste incorporatieverzoek voor een vrouwenklooster treft 

men in de statuta trouwens pas in 1213 aan70. Voor welke abdij de bisschop zijn 

verzoek ook heeft ingediend, een convent van vrouwen was het niet. 

Langs andere wegen kunnen we toch tot een enigszins plausibele hypothese over 

de ontstaanstijd van het Servaasklooster komen. Als de stichter ervan voorkomt in 

teksten uit 1227 en 1232, bestond het in 1225 vast nog niet heel lang. Verder: het 

necrologium werd vermoedelijk omstreeks 1223 begonnen. In dat necrologium is 

Otto II van Lippe (f 1227) de eerst vermelde bisschop van Utrecht in een reeks die 

doorloopt tot en met Jan III van Diest (f I340)71. Wanneer de stichting al onder 

Otto I van Gelre ( f 1215) was geschied, zou deze beminnelijke, jong gestorven 

elect dan geen plaats in het dodenboek hebben gekregen?"2 Zo wordt ook Dirk van 

Amstel, sedert ongeveer 1213 deken van St. Jan, wel vermeld, maar diens voorgan

ger nog niet. Tenslotte: volgens Beke was het een priorin die zich in 1225 tegen de 

ordesovergang van de zusters verzette, geen abdis. Wanneer de zusters toen inder

daad nog niet door een abdis werden bestuurd, zal hun klooster nog in de beginfa

se hebben verkeerd. Geen van de aangevoerde argumenten is op zichzelf afdoende, 

maar de convergerende tendentie van de diverse gegevens doet sterk vermoeden 

dat het klooster niet lang voor 1220 tot stand is gekomen, mogelijk in de jaren 

1218-1220. 

Kennen we dan uit het necrologium de naam en de hoedanigheid van de stichter 

van het klooster, kanunnik Jan van het kapittel van St. Jan, over diens dotatie aan de 

zusters tasten we geheel en al in het duister. Hetzelfde geldt trouwens voor de 

stichting van Mariëndaal door Dirk Kovelwaet, kanunnik van Oudmunster, zo'n 

kwart eeuw later (circa I244)7 '. 

Wanneer een nieuw convent werd gevormd, kwam minstens een deel van de religi

euzen uit bestaande instellingen; zo kon de kloosterdiscipline worden overgedragen 

en aangeleerd. Vanwaar kwamen de eerste benedictinessen van St. Servaas? In deze 

decennia was de toestroom van vrouwen naar kloosters in onze en aangrenzende 

streken dusdanig groot dat men van alle kanten jammerklachten hoort over plaats

gebrek. In maart 1221 gelastte paus Honorius III de aartsbisschop van Keulen en 

diens suffraganen, dus ook de bisschop van Utrecht, niet langer te gedogen dat de 

vrouwenkloosters in hun diocesen meer vrouwen opnamen dan met hun bestaans

middelen in overeenstemming was 4. Het was voor menig convent een opluchting 

om zusters naar een nieuw klooster uit te kunnen zenden, en naar het zich laat aan

zien gold dat in de Utrechtse situatie circa 1218-1220 in het bijzonder voor 

Vrouwenklooster bij Oostbroek. Uit oorkonden uit de jaren 1219-1231 blijkt dat 

de zusters van deze met de St. Laurensabdij van Oostbroek verbonden priorij 
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hoogst ontevreden waren over de wijze waarop abt Nicolaas (I 190-1220/21) hun 

materiële welzijn behartigde \ Hun klachten brachten bisschop Otto II er in 1226 

toe hen een regeling toe te staan waarbij zij zelf met hun proost het beheer moch

ten voeren over al de goederen van hun huis (met bijstand van deken Gijsbert van 

St. Jan). Hoe dat misliep en onder bisschop Wilbrand weer ongedaan werd ge

maakt, behoeft ons hier niet verder bezig te houden; voldoende is de wetenschap 

dat de materiële situatie van de monialen van Vrouwenklooster kennelijk al vóór de 

dood van abt Nicolaas (1220/21) precair was. Dus zullen er wel teveel zusters in 

verhouding tot de beschikbare middelen zijn geweest; dat was nog in 1241 het 

geval, toen een intreeverbod werd afgekondigd totdat het aantal zusters tot 30 zou 

zijn gedaald76. Ongetwijfeld heeft de priorin omstreeks 1218-1220 graag zusters 

naar een nieuw convent willen uitzenden. Maar ook uit Oudwijk kunnen zusters 

zijn gekomen; in het oudste gedeelte van het necrologium treft men heel wat abdis

sen van Oudwijk aan, wat wijst op een hechte relatie tussen beide kloosters77. 

De patroon 

De stichtingslegende wil dat de zusters-benedictinessen Servaas pas enige tijd nâ de 

stichting van hun klooster als patroon aannamen, spontaan, toen zij van diens ver

schijning in de Utrechtse tuin in kennis waren gesteld. Dan zouden zij dus van het 

ene moment op het andere van patroon zijn gewisseld; een fundatie zonder 

patroon is immers niet goed denkbaar. Maar konden de zusters wel zo gemakkelijk 

hun eerste beschermheilige(n) aan de kant schuiven, en konden zij dat wel doen 

buiten de stichter van hun klooster om? Al op voorhand is het meer plausibel dat 

Servaas vanaf het begin de kloosterpatroon is geweest. 

Nu was deze keus zeker geen voor de hand liggende; toentertijd was in het diocees 

Utrecht, voor zover bekend, geen enkele kerk aan deze heilige gewijd, en in elk 

geval geen klooster. A.D.A. Monna veronderstelt dat de introductie van Servaas in 

het Utrechtse vrouwenklooster te danken was aan de al genoemde bisschop Dirk 

van Are, eerder proost van het St. Servaaskapittel te Maastricht"8. Maar tijdens 

diens episcopaat (tot 1212) zal het klooster nog niet hebben bestaan. 

Een nieuw aanknopingspunt biedt de persoon van de stichter, kanunnik Jan. J.E. 

Kronemeijer wijst op de in de Middeleeuwen veronderstelde nauwe relatie tussen 

Servatius en Johannes de Doper. Zoals al bleek had het Utrechtse kapittel Johannes 

de Doper, niet de Evangelist, tot patroon; in 1232 liet kanunnik Jan zich uitdrukke

lijk als koster van St. Jan de Doper in Utrecht betitelen, wat wijst op het belang dat 

de heilige voor hem had, naar wie hij vernoemd kan zijn geweest 9. Nu waren naar 

toenmalige voorstelling Servatius en Johannes de Doper nauw verwant; de vader 

van Servatius was een volle neef van Sint Jan de Doper. Hun familieband was dus 

nog nauwer dan die tussen Servatius en Jezus, die naar men aannam achterneven 
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waren. Kronemeijer oppert het denkbeeld dat koster Jan, en misschien ook wel zijn 

medekanunniken, een voorliefde voor Servatius hadden, en dat de koster aan hem 

dacht toen er een patroon voor zijn nieuwe klooster moest worden gevonden80. Ik 

voeg daaraan toe dat Johannes en Servatius ook door tijdgenoten van de kanunnik 

nauw verbonden werden gezien. Juist in deze zelfde periode, het eerste kwart van 

de dertiende eeuw, werden Johannes en Servatius in het bergportaal van de St. 

Servaaskerk te Maastricht tot tweemaal toe in parallel afgebeeld. Hun bijzondere 

relatie was in de literatuur allang beklemtoond1". Kronemeijer wijst ook nog op het 

volgende. Het kapittel van St. Jan bezat het patronaatsrecht van één van de slechts 

drie parochiekerken die voor zover bekend in het middeleeuwse diocees Utrecht 

aan Servaas waren gewijd; en het Servaaspatrocinium van de bedoelde kerk, te 

Opijnen, kan een keuze van het kapittel zijn geweest, overigens in later tijd. Een 

mogelijke Servaasdevotie in deze kring was dus wellicht niet tot het begin van de 

dertiende eeuw beperkt82. 

Kanunnik Jan was als custos van zijn kapittel belast met de zorg voor de relieken. 

Misschien heeft hij de zusters bij de stichting van hun klooster wel een reliek van 

Servaas uit de thesaurus van St. Jan meegegeven, bijvoorbeeld door een daarin 

voorhanden reliek te delen. Servaasrelieken werden toen ook buiten Maastricht op 

waarde geschat; alleen al de abdij van Egmond bezat er diverse, waarvan er één 

(een bot) omstreeks 1215 door broeder Henricus uit Keulen was meegebracht83. 

In elk geval had de nieuwe stichting een heel bijzonder patrocinium, ongetwijfeld 

tot vreugde van de hoeders van de St. Servaascultus in Maastricht. Men kan zich 

voorstellen dat de kanunnik-stichter en de nieuwe zusters contact hebben gezocht 

met de Maastrichtse kanunniken, aan wier kerk men toen misschien al Servatius en 

Johannes in parallel kon zien voorgesteld. Mogelijk werd terzelfdertijd ook al het 

translatiefeest van Servaas op de heiligenkalender van de benedictinessen gezet, 

aangenomen dat dat feest werkelijk in het St. Servaasklooster op de kalender heeft 

gestaan. Is er verband tussen de glorieuze plaats van Servatius op de kalender van 

1252 (als die uit het Utrechtse klooster afkomstig is) en het ons uit een tekst van 

twee eeuwen iater bekende verhaal van zijn verschijning?84 Dan zou dat verhaal al 

tussen circa 1225 en 1250 in omloop moeten zijn geweest. Dat lijkt me alleszins de 

vraag, en ter verklaring ook niet nodig. Tot 1225 konden de zusters als benedicti

nessen in alle vrijheid over hun kalender beschikken. Toen zij overgingen naar de 

cisterciënzer orde kunnen zij aan hun Servaasfeestdagen hebben vastgehouden, 

zoals zij vasthielden aan het Servaaspatrocinium zelf. En misschien behielden zij zelfs 

nâ de ordewisseling enige vrijheid in de inrichting van hun heiligenkalender, natuur

lijk onder goedkeuring van hun vader-abt, de abt van Kamp. 
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Het klooster in Abstede 

Waren de zusters inderdaad aanvankelijk gehuisvest 'op het land bij een brug en de 

nederzetting genaamd Abstede', zoals het stichtingsverhaal wil? Mij is geen enkele 

informatie ouder dan deze omstreeks 1475 geredigeerde tekst onder ogen geko

men waaruit blijkt dat de zuster-benedictinessen aanvankelijk bij Abstede hebben 

gewoond. Dus kan de gedachte opkomen: gaat het hier niet om simpele inventie? 

Een legendarisch verhaal over een verhuizing van de zusters, 'uitgevonden' met de 

bedoeling een heilrijk ingrijpen te schilderen van Servatius, de heilige die zelf ooit 

zijn bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht had verplaatst, kon vrij eenvoudig 

worden verstevigd met een vertrouwd topografisch element, een in de wondere 

wereld der legenden geenszins onbekend procédé8". Dat de abdij al heel vroeg goe

deren in Abstede had verworven, was bekend; die goederen waren steeds in het 

bezit van het klooster gebleven. De naam Abstede zou aangewend kunnen zijn om 

de overtuigingskracht van het verhaal te vergroten. Als ook dit centrale gegeven 

legendarisch is, zullen de zusters van meet af in hun stille hoek binnen de stadswal 

hebben gewoond. 

Maar natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat zich, andersom, aan een in het col

lectieve geheugen bewaard feit in later tijd een fraaie legende heeft gehecht. In elk 

geval waren de zusters er in de zestiende eeuw vast van overtuigd dat hun vroege 

voorgangsters in Abstede hadden gewoond: dâàr was ooit de woonplek van het 

convent geweest, aldus een oorkonde van I54886. Buchelius kende een oude 

afbeelding van de stad Utrecht (nadere bijzonderheden geeft hij niet) met het vol

gende bijschrift: 'Wilbrand van Oldenburg stichtte in Utrecht het klooster van St. 

Servaas, waarheen hij de monialen uit de nederzetting Abstede [overbracht], en 

werd in dat klooster luisterrijk begraven in het jaar I236'87. Interessant is dat de 

verhuizing van de zusters hier niet, zoals in de kroniek van Kamp, toegeschreven 

wordt aan bisschop Otto II, maar aan diens opvolger Wilbrand (die overigens stierf 

in 1233). Misschien gaat het om een vergissing, misschien ook om de neerslag van 

een enigszins andere verhaaltraditie dan die wij kennen uit de fundatio, waarin juist 

de verdiensten van bisschop Otto van Lippe worden opgehemeld. Gemeenschappe

lijk is in elk geval de informatie dat de zusters aanvankelijk in of bij Abstede hebben 

gewoond. 

Met de historiciteit van dit gegeven moet toch maar serieus rekening worden 

gehouden, al zou ik er mijn hand niet voor in het vuur durven steken. Anders ken

nelijk M.P. van Buijtenen, die bovendien vrij zeker wist waar de benedictinessenab-

dij (het stichtingsverhaal spreekt immers van een abdij) heeft gelegen, en waarom zij 

werd verplaatst88. Hoe overtuigend zijn zijn suggesties? 

Volgens hem is met de (in de Kampster kroniek jammer genoeg naamloze) brug de 

Holle- of Hoelrebrug bedoeld8". Deze brug lag op de plek waar de Oude Steenweg 

de Minstroom kruiste, hemelsbreed ruim 2 km ten oosten van de huidige Tolsteeg-
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Centraal het 'eiland' tussen Min(stroom)-Vossegat aan de ene kant en Kromme Rijn aan de andere, met de 

Hollebmg op de kruising van de Oude Steenweg en het Vossegat bij de Kromme Rijn, en de Tolsteegbrug midden

onder. GAU, TA, Ab 80. 

brug. Ter hoogte van de Hollebrug splitste de Minstroom zich in noordwestelijke 

richting af van de Kromme Rijn, die verder westwaarts stroomde. Ook de 

Minstroom was dus een Rijnbedding. Na de afsplitsing, nog geen kilometer verder

op, van de Vecht in noordwaartse richting liep de Minstroom, tot op dit punt ook 

wel Vossegat genoemd, in zuidwestelijke richting langs de huidige Rembrandtkade 

en vervolgens ongeveer parallel aan de Abstederdijk terug naar de stad, om ter 

hoogte van de huidige Abstederbrug (in het verlengde van de Nieuwegracht) u i t te 

monden in de singelgracht en bovendien, 400 m verder, in de Kromme Rijn. De 

beide Rijnarmen omsloten dus een 'eiland' tussen de splitsing van Kromme Rijn en 

Minstroom (Vossegat) aan de oostkant, en de uitmonding van de Minstroom in sin

gelgracht en Kromme Rijn aan de westkant. Deze waard is, globaal, het gebied dat 

in een van de oudst bewaarde oorkonden van het St. Servaasklooster, uit 1249, als 

het gebied van de villa Abstede en Abstederveld wordt omschreven. In deze oor

konde wordt de Hollebrug vermeld als het verste oostelijke punt van het hier 

omschreven gebied, waarvan overigens de Galgenwaard het zuidelijke deel vorm

de90. 

De Hollebrug, dus al in 1249 vermeld, was van grote verkeerstechnische en natuur

lijk ook strategische betekenis, want de Oude Steenweg die daar de Minstroom (of 
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het Vossegat) kruiste, was de belangrijkste toegangsweg naar Utrecht vanuit het 

oosten. Maar waarom zou de eerste behuizing van de zusters juist bij de Hollebrug 

gelegen moeten hebben, vraagt J.E. Kronemeijer zich af. Volgens de fundatio lag het 

klooster bij een brug en bij de villa Abstede, bij welk woord de laatmiddeleeuwse 

auteur ongetwijfeld enigerlei bevolkingsconcentratie voor ogen stond. Maar in de 

buurt van de Hollebrug was er in en na de veertiende eeuw geen nederzetting, en 

voordien waarschijnlijk evenmin91. In de latere Middeleeuwen was zo'n bevolkings

verdichting er echter wel aan de westkant van het 'eiland' binnen de Rijnarmen, met 

name langs het begin van de Abstederdijk, dichtbij de stad. Ook daar lagen natuur

lijk bruggen. Is de Abstederbrug een moderne constructie, wel waren er de twee 

bruggen (in 1537 verenigd) over de huidige Tolsteegsingel bij het Ledige Erf, verder 

een brug daar vlakbij over de Kromme Rijn naar het begin van de Abstederdijk, een 

brug over het water dat, parallel aan de stadsgracht, Minstroom en Kromme Rijn 

verbond, een brug over de uitmonding van de Minstroom in de stadsgracht en, ver

der oostwaarts, minstens één brug over de Minstroom in noordelijke richting92. In 

deze hoek kan men zich zonder enige moeite een zusterklooster bij een brug en bij 

de nederzetting Abstede voorstellen. Het klooster zal dus niet bij de Hollebrug in 

het oosten maar bij het begin van de Abstederdijk in het westen gesitueerd moeten 

worden, niet ver van de plek binnen de stad waarheen ze naar verluidt later ver

huisden, zo betoogt Kronemeijer mijns inziens overtuigend93. 

Om welke reden zou het klooster zijn verhuisd (steeds aangenomen dat dit inder

daad is gebeurd)? Volgens Van Buijtenen 'ten algemenen stadsnutte'; het stichtings

verhaal onthult meer over een moment uit de Utrechtse stadsgeschiedenis dan 

over de geschiedenis van het klooster9'. Hij sluit zich aan bij een hypothese van 

P.W.A. Immink. Staat het vast dat de muur aan de oostkant van de stad al in 1252 

ter plaatse aanwezig was, aldus Immink, indirect is te bepalen dat hij al vóór 1236 

bestond. Immers, in of omstreeks 1236 [sic] werd het St. Servaasklooster uit 

Abstede overgebracht naar de stad, en klaarblijkelijk vlak achter de muur weer 

opgericht. Mogelijk was de aanleiding voor die verplaatsing dat het nieuwe terrein 

van het klooster pas kort tevoren binnen de muren was komen te liggen; dan was 

de oostelijke stadmuur eerst kort tevoren gebouwd, aldus Immink9''. Van Buijtenen 

bouwde deze hypothese (onder verandering van het jaartal 1236 in 1225) nog wat 

uit. Bij de aanleg van stadsverdedigingswerken placht men nogal eens korte metten 

te maken met hetgeen beschouwd werd als obstakel voor de defensie of als poten

tiële uitvalsbasis of egelstelling voor een aanvaller. Toen men omstreeks 1225 de 

oostelijke stadsmuur bouwde, moest de monialenabdij bij de Hollebrug verdwijnen, 

aldus Van Buijtenen; bisschop Otto betaalde de verhuiskosten en bisschop 

Wilbrand stelde de zusters verder schadeloos met grote schenkingen %. 

Kronemeijer sluit zich in principe bij deze verklaring aan, maar vraagt zich af hoe

veel risico een vrouwenklooster bij de Hollebrug, meer dan 2 km van de stad ver-
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wijderd, voor de stadverdediging met zich meebracht. Waarom werd dan ook niet 

de eveneens in het open veld (en nog dichterbij de de stad) gelegen vrouwenabdij 

Oudwijk verplaatst, zoals Van Buijtenen zelf zich al afvroeg? Anders ligt het met een 

vrouwenklooster vlak vóór de stad, en zo acht Kronemeijer zijn hypothese over de 

ligging van het vrouwenklooster bevestigd1' . 

Maar hoe zeker is het eigenlijk dat er circa 1225 een oostelijke stadsmuur in op

richting was? Immink leidde zijn vermoeden (meer was het niet) juist af uit de ver

plaatsing van het klooster. Bestond er trouwens vóór de oprichting van een stevige 

muur nog helemaal geen wal of water ter afscheiding van stad en land? Integendeel, 

menen meer recente auteurs. Reeds de eerste Utrechtse verdedigingswerken van 

circa I 122 zullen een gebied hebben omsloten dat het huidige Utrecht binnen de 

singels beslaat. Toen al werd het stadsgebied aan de oost- en westzijde afgebakend 

door twee nagenoeg rechte grachten te graven, met het materiaal waarvan aan de 

binnenzijde een wal zal zijn opgeworpen. Sterker nog: al in de twaalfde eeuw moet 

er een stenen toren achter de latere St. Servaasabdij zijn gebouwd98. Maar dan was 

het nieuwe terrein van de zusters allerminst kort voor hun veronderstelde ver

plaatsing binnen de stadswal komen te liggen. De oprichting van een muur aan de 

oostkant van de stad juist in de jaren twintig van de dertiende eeuw is niet meer 

dan een lukrake gissing, en dus ook de verhuizing van de zusters van St. Servaas uit 

Abstede om die reden, een verhuizing die op zichzelf ook al niet vast staat maar die 

wat mij betreft het voordeel van de twijfel krijgt. Als deze verhuizing inderdaad tot 

de geschiedenis behoort, dan zal men die gebeurtenis wel als de grondslag voor de 

vorming van de Servaaslegende mogen beschouwen. 

De overgang naar de cisterciënzer orde 

In 1225 werden de benedictinessen van St. Servaas cisterciënzerinnen. Nu volgden 

ook cisterciënzerinnen de regel van Benedictus; wat veranderde er voor hen als zij 

deze regel voortaan volgens de cisterciënzer gewoonten naleefden, afgezien van de 

kleur van hun habijt? Behalve aan minder comfortabele kleding, simpeler voeding en 

een verbod op privébezit moet men vooral aan een strengere afzondering denken. 

De verplichting tot volledige insluiting was van meet af ( 121 3) de hoeksteen van de 

cisterciënzer regelgeving voor vrouwen'9. Een dergelijk sober en afgezonderd leven 

kon mogelijk niet alle leden van de Utrechtse vrouwengroep bekoren; in elk geval 

bewilligde priorin Hulinde niet in de ordesovergang ,0". De communiteit moet aan 

tweedracht en verwarring ten prooi zijn geweest. 

Waarom is de herinnering aan het verzet van Hulinde bewaard gebleven? Ik ver

moed dat de priorin een proces heeft aangespannen, wat uiteraard opzien heeft 

gebaard. Natuurlijk was vrouwe Hulinde van goede komaf, zij zal bij haar intree 

goederen van belang hebben ingebracht, en haar familie heeft zich stellig niet onbe-
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tuigd gelaten in het conflict. Toen ze aan het kortste eind trok, heeft ze zonder 

twijfel weer over de door haar ingebrachte goederen willen beschikken. Aan een 

proces waarin een benedictijner convent partij was, moest de bisschop te pas 

komen, dus Otto II van Lippe. Deze bisschop, wiens eigen vader, de opmerkelijke 

Bernhard van Lippe, cisterciënzer was geworden, zal de overgang naar een strenger 

leven welwillend hebben bejegend "". Volgens de fundatio geschiedde die zelfs op 

zijn advies, wat niet juist behoeft te zijn; maar sympathie ervoor mag men hem wel 

toedenken. 

Misschien heeft hij de kwestie trouwens in hogere handen gelegd. Volgens de over

levering vond de ordesovergang van de zusters plaats in 1225, voor cisterciënzers 

de periode van 25 maart 1225 tot 24 maart 1226. Nu vertoefde eind januari 1226 

kardinaal-bisschop Koenraad van Porto, apostolisch legaat, in de stad Utrecht, waar 

hij onder meer uitspraak deed in geschillen tussen de bisschop en de graaf van 

Holland en bemiddelde bij een vredesverdrag tussen de bisschop en de graaf van 

Gelre"12. Ongetwijfeld heeft de legaat, die minstens drie dagen in Utrecht verbleef, 

zich ook met monastieke kwesties beziggehouden. Daarin was Koenraad, zelf cis

terciënzer (hij was abt geweest van Villers, Clairvaux en CTteaux) bijzonder geïnte

resseerd, zoals ook voor Utrecht blijkt. In de loop van 1226 stuurde hij een afge

zant (een cisterciënzer) naar bisschop Otto om te adviseren in het geschil tussen 

de abt van Oostbroek en de zusters van Vrouwenklooster ,ü i. In december 1226 

blijkt dat hij eerder in het jaar abt Frederik van de St. Paulusabdij uit zijn ambt had 

gezet ""'. Het is goed denkbaar dat hij zich al bij zijn bezoek aan Utrecht aan het 

begin van dat jaar met de problemen in deze kloosters heeft beziggehouden , 0 \ en 

ook met het geschil in het convent van St. Servaas. Dan heeft de legaat de ordes

wisseling natuurlijk begunstigd. Zo kan het daarvoor overgeleverde jaartal betrek

king hebben op de uitkomst van het door Hulinde aangespannen proces. Haar ver

trek zal voor het convent ook wel een financiële aderlating zal hebben betekend. 

Bisschop Wilbrand 

Heeft bisschop Otto van Lippe de zusters al de helpende hand toegestoken? Uit 

oorkonden blijkt dat niet, en Otto had ook niet lang meer de gelegenheid daarvoor; 

in juli 1227 vond hij immers de dood bij Ane. Daarentegen staat vast dat Otto's 

opvolger Wilbrand van Oldenburg de zusters genereus heeft begunstigd. Zijn 

schenkingen behoeven hier niet opnieuw te worden gememoreerd. Ongetwijfeld 

ontstonden persoonlijke banden met de zusters. In ruil voor zijn schenkingen koos 

hij hun kerk uit als zijn laatste rustplaats, zich aldus verzekerend van hun altijddu

rende voorbede. Zijn handelwijze was uitzonderlijk: zijn directe voorgangers en 

opvolger werden allen in de domkerk begraven l06. Wilbrand koos een klooster uit, 

en bovendien een vrouwenklooster van een contemplatieve orde, waar de gebeds-
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zorgde Wilbrand een dubieuze reputatie als geestelijk herder van zijn diocees107. 

Nu was deze bisschop van Paderborn ongetwijfeld bisschop van Utrecht gemaakt 

omdat men, na de catastrofe bij Ane, een bekwaam bestuurder en militair nodig 

had. Maar andere talenten en interesses mogen hem toch niet worden ontzegd. 

Wilbrand is de auteur van een verslag van een reis naar het Heilige Land in 1212, 

een prestatie van het soort waarop niet elke Utrechtse bisschop van die tijd kon 

bogen ",s. Bovendien toonde hij in zijn weinige Utrechtse jaren (in augustus 1228 

kwam hij in Utrecht aan, in juli 1233 overleed hij) opmerkelijk veel belangstelling 

voor (vrouwen)kloosters. Hij verplichtte de Drenten tot de bouw van een klooster 

met 25 prebenden voor de gedachtenis van bisschop Otto (oktober 1228), leidde 

persoonlijk tien zusters-norbertinessen uit Füssenich (bij Bonn) het nieuwe kloos

ter Zennewijnen in (juni 1229), gaf de nieuwe cisterciënzer vrouwenabdij van 

Loosduinen een bijzonder plechtig privilege (februari 1230), bemoeide zich met 

Vrouwenklooster (september 1231), en stichtte in juli 1233, een week voor zijn 

dood, het benedictinessenklooster Mariaberg of Zwartewater te Hasselt voor 20 

vrouwen (juli 1233) l09. En dan is er dus zijn grootscheeps patronaat van de St. 

Servaasabdij. Of daaraan bovenal een bijzondere devotie voor de heilige Servaas ten 

grondslag lag, zoals hei. laatmiddeleeuwse stichtingsverhaal wil, staat niet vast. Dit 

verhaal wekt verder de indruk dat Wilbrand zelf al het door hem begonnen stenen 

kerkgebouw met het hele klooster heeft kunnen wijden. Maar zijn spoedige dood 

sluit dat vrijwel uit. Na zijn dood zullen nog flinke inspanningen nodig zijn geweest 

om de huisvestingsambities van de zusters te realiseren, en dat voor langere tijd. 

Want de aan de curie gevraagde aflaatprivileges van 1251 en 1254 zullen wel ver

band houden met de behoefte van het klooster aan geld voor bouwactiviteiten, 

zoals toen vaak voorkwam "". 

Wilbrands graftombe bevond zich, althans in de late Middeleeuwen, aan de noord

wand van de abdijkerk, twee voet boven de grond, en droeg het opschrift: 

'Wilbrand van Oldenburg, 35e bisschop van Utrecht, stichter en eerste bouwheer 
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van dit monialenklooster van de cisterciënzer orde, hier begraven'"1. Nu werden 

nog juist voor de dood van abdis Mechteld van Jutphaas (f 1482) werkzaamheden 

aans bisschops graf voltooid, namelijk in het jaar 1481. Bij de reconstructie van het 

graf, waarbij één grafmonument voor bisschop Wilbrand en voor wijbisschop 

Boudewijn van Tripoli (een cisterciënzer, overleden in 1366) samen werd vervaar

digd, werd zijn rol van stichter en bouwheer in een nieuw epitaaf nogmaals beklem

toond " 2 De stichtingsgeschiedenis van de St. Servaasabdij was enkele jaren tevoren 

naar Kamp gestuurd. Mogelijk had het ter hand nemen van het herstelwerk aan het 

graf van Wilbrand iets te maken met de vastlegging van het stichtingsverhaal. 

Besluit 

Ik kom tot het volgende beeld, dat ik geef voor beter. Als er al ooit een vroeg 

schriftelijk stuk over de stichting en de beginjaren van het St. Servaasklooster heeft 

bestaan, dan is dat blijkbaar al in de Middeleeuwen verdwenen. Beke noteerde in 

zijn Chronographia (circa 1350) een kardinaal feit, de overgang van de zusters van de 

benedictijner naar de cisterciënzer orde in 1225. Bovendien valt uit het imposante 

necrologium van het klooster enige informatie over de begintijd te halen. Dat 

dodenboek werd vermoedelijk al omstreeks 1223 begonnen, en geeft de naam van 

de stichter van het klooster, koster Jan van het kapittel van St. Jan, die verder in 

bronnen uit 1227 en 1232 voorkomt. Verondersteld mag worden dat hij een rol 

heeft gespeeld in de keus van het patronaat van de heilige Servatius, die naar toen

malige voorstelling een naaste verwant was van Johannes de Doper, de patroon van 

St. Jan, en wellicht de naamheilige van de kanunnik. Het klooster zal niet zolang 

vóór 1220 zijn gesticht, mogelijk in de jaren 1218-1220. De overgang naar de cis

terciënzer orde vond dus al vrij spoedig na de stichting plaats, waarbij de tegen

stand van priorin Hulinde het nog jonge klooster aan de rand van de afgrond zal 

hebben gebracht. Gelukkig ontfermde bisschop Wilbrand, wiens religieuze interes

ses niet onderschat mogen worden, zich over de zusters. Hij deed hun grote schen

kingen, begon met de herbouw van hun klooster in steen, en liet zich in de abdij

kerk begraven. 

In de vijftiende eeuw duikt alsnog een stichtingsgeschiedenis op, die prior Henricus 

van Kamp opnam in de door hem na 1470 begonnen en in 1483 vrijwel voltooide 

geschiedenis van Kamp en van de Kampster kloosterfamilie; wellicht heeft hij het 

verhaal, waarin trouwens niet de stichting maar de herstichting van het klooster 

centraal staat, circa 1475 geboekstaafd. Het kan speciaal voor deze gelegenheid zijn 

samengesteld, uiteraard in Utrecht. Samengevoegd werden een paar gegevens 

waarschijnlijk naar Beke, enige op oorkonden teruggaande informatie over schen

kingen van Wilbrand, en bovenal een voor het klooster glorieus en legendarisch 

verhaal waarin hun plek in de stad Utrecht en de zin van hun instelling uitstekend 
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werden verklaard en gelegitimeerd, geheel in de geest van wat we weten over de 

vijftiende-eeuwse kloosterinteressen. Vermoedelijk valt er ook een belangrijk feite

lijk gegeven aan te ontlenen, namelijk dat het convent aanvankelijk bij Abstede was 

gevestigd. Dan zullen de zusters niet ver buiten de stad hebben gewoond, misschien 

aan het begin van de Abstederdijk, en zijn zij al vóór 1225 naar de stad verhuisd, 

voor welke verplaatsing in de literatuur veronderstelde stedelijk-strategische belan

gen niet kunnen worden aangetoond. Indien deze verhuizing inderdaad een histo

risch feit is, zal zich wel uit de herinnering daaraan de legende hebben ontwikkeld. 

De heilige Servaas had de plek van de zusters gezegend tot in eeuwigheid, aldus de 

legende zoals die omstreeks 1475 werd geboekstaafd. Niettemin brak voor het 

klooster ruim honderd jaar later het begin van het einde aan, sedert 1580-1581. De 

laatste katholieke abdis, vrouwe Sibilla Taets van Amerongen, overleed in 1602. In 

I 609 hoort men nog van acht praktiserende katholieke zusters113. Na de cisterciën

zer zusters verdwenen ook de door Wilbrand begonnen gebouwen, de laatste res

ten in de jaren dertig van de negentiende eeuw1H. De geschiedschrijvers kregen het 

woord, ne Coenobii hujus pereat memoria aldus al Hugo van Heussen in 171 9, of in de 

woorden van zijn trouwe vertaler Hugo van Rijn: 'op dat de geheugenis van deze 

Abdy niet tenemaal zoude vergaan' U5. 

Bijlage 

De wonderbaarlijke stichting van ons klooster gewijd aan St. Servaas in Utrecht 

(Al) In het jaar van de Heer 1225, ten tijde van heer paus Honorius III en keizer Frederik II en Otto van Lippe, bisschop van Utrecht, 

die met veel leenmannen en dienstmannen te Coevorden gesneuveld is, verwisselden de monialen van St. Servaas in Utrecht hun 

zwarte habijt voor een grauw. 

(B) Deze zwarte monialen woonden eerst buiten de stad in het open veld bij een brug en de nederzetting genaamd Abstede. in die tijd 

woonde er een man met zijn vrouw aan het uiteinde van de stad Utrecht, waar genoemde monialen nu wonen. Toen zijn vrouw bij 

het aanbreken van de morgen opstond en haar tuin binnenging, trof zij daar een man aan van gevorderde leeftijd en schoon van 

uiterlijk. Hij stond onder een boom en begroette haar. Haast snauwend vroeg zij hem wat hij daar had te zoeken en waarom hij 

haar tuin had betreden. Hij antwoordde haar: 'Ik ben gekomen met het doel deze plek te bezien en te kopen'. Na het horen van 

deze woorden holde de vrouw weg om haar man te roepen. Toen de grijsaard hem zag, begroette hij hem met zijn eigen naam. 

Daarop vroeg de man hem wat hij zocht en waarom hij de tuin had betreden. Hij kreeg ten antwoord: 'Om deze plek te kopen ben 

ik hierheen gekomen'. De tuinman weer: 'Onze bezitting is tot op heden niet te koop, wij willen die niemand verkopen, en wij kun

nen dat ook niet'. De grijsaard: 'Als jullie deze bezitting aan mij zult willen verkopen, zeg ik jou en je vrouw en je kinderen tien 

pond aan penningen en het eeuwige leven toe'. Heel verheugd en hevig verwonderd over deze uitspraak zei de tuinman: 'Zeg me, 

hoe heet je?' Waarop hij: 'Als je mijn naam wilt weten: ik heet Servaas, kapelaan van de monialen die in het open veld bij Utrecht 

verblijf houden'. De man antwoordde: 'Ik heb nooit gehoord van een kapelaan van deze zusters die zo heet'. Hij weer: 'Ik ben zeer 

zeker ten nutte van deze zusters hierheen gekomen, om te maken dat jullie nog deze dag tien pond zullen bezitten, en na het eind 

van dit leven het eeuwige leven'. Daarop de man: 'Om het eeuwige leven te bezitten verkoop ik mijn bezittingen graag'. Na deze 

uitspraak maakte de heilige met opgeheven rechterhand het teken van het kruis en zegende hij die plek met de woorden: 

'Gezegend zij deze plek door de Heer, de sterke God tot in eeuwigheid. En van allen wier lichamen op deze plek begraven zullen 

zijn, zullen de zielen, aan de eeuwige verdoemenis ontrukt, op de Oordeelsdag behouden worden'. Na dit te hebben gezegd ver

dween hij. En in de boom waaronder hij had gestaan, liet hij een duidelijke afdruk van de vorm van zijn lichaam achter. 

Daarna ging de man onmiddellijk naar de monialen, liet de abdis bij zich komen, en vertelde haar alles wat was geschied. Zij was 

ongelofelijk verwonderd, en begreep meteen dat het de heilige Servaas was die dat heerlijke wonder had gedaan. Jubelend en vol 

vreugde nam ze hem tot beschermheilige aan, samen met hen die onder haar waren gesteld. Nu was er juist op de dag van de 

boven verhaalde gebeurtenissen kort voor de komst van deze man een andere man uit Zeeland gekomen die aan de zusters tien 

pond penningen had geschonken voor het zielenheil van zijn dat jaar gestorven vader en moeder. De abdis gaf die meteen aan de 

eerstgenoemde man voor de verkoop van zijn bezit. Na de ontvangst van het geld ging deze onverwijld naar de stad, en begon daar 
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aan de kerk en aan alle mensen bekend te maken hetgeen was geschied. Op het horen ervan ging heer Otto, geboortig uit Lippe, 

bisschop van Utrecht, met een menigte geestelijken en leken naar de plek, en vond daar de gestalte van de heilige Servaas heel dui

delijk afgedrukt in de boom waaronder hij had gestaan. Spoedig daarna liet hij op zijn eigen kosten de woning van de monialen 

overbrengen naar de plaats die zo duidelijk door God en de heilige Servaas gezegend was. 

(A2j Deze monialen dan wisselden op raad van heer Otto van Lippe, bisschop van Utrecht, zoals boven al gezegd, hun zwarte habijt om 

voor het grauwe van de cisterciënzer orde, onder het bewind van abdis Ulynde, die het daar toen allerminst mee eens was, en zich 

naar een ander klooster begaf. 

(C) Na de dood van heer Otto van Lippe, bisschop van Utrecht, werd heer Wilbrand van Oldenburg de volgende bisschop. De zo heil

rijke zegen die aan de plek van de monialen zo duidelijk was geschonken, deed hem in brandend verlangen jegens de heilige Servaas 

ontsteken, en hij legde de eerste steen van deze kerk. Ook droeg hij het goed dat Galgenwaard heet over om met blijvend recht 

te bezitten. Tevens schonk hij de kerk van Werkhoven en de kapel van Odijk. En hij wijdde de kerk waarvan sprake was met het 

hele klooster aan de heilige Servatius, bisschop. Bovendien verkoos hij vanwege die zo openbaar betoonde zegen begraven te wor

den in het klooster van St. Servaas, en heel wat edelen met hem. 

Vertaald naar de Latijnse tekst in: Keussen, ed., 1869, 283-284 (overgenomen in: Buijtenen, Van, 1971, 333-334). 
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Noten 

1 Plattegrond uit 1675: RAU, archief St. Servaasabdij, inv. (door C. A. van Kalveen, 1997), nr. I I I (= Hullu, De, en Waller Zeper, 

1905, nr. 1079). Zie V[ermeule]n, 1839, tussen pag. 43-44, en Peters, 1910, 131. Zie ook de afbeelding bij dit artikel. De Nieuwe

gracht: De Bruijn, 1994, 309, 417. 

2 Ca. 1280: Keussen, ed., ! 869, 301 noot I, en 363. In 1316: oorkonde van abt Arnoldus {van Zittard) van Kamp (1316 juni 18), 

Dodtvan Flensburg, ed., 1839. 278. 

3 Oorkonde van abt Henricus (van Ray) van Kamp (1482 maart 16), ed. Matthaeus, 1704, 268. 1451: de voorgangster van Mechteld, 

Hildegond Witten, stierf op 18 december 1450; ib., 272 (dus niet in 1458; ib., 267). Met de verkiezing van een nieuwe abdis was op 

zijn minst enkele weken gemoeid. 

4 In 1520: 28 monialen; oorkonde van abt Johannes (Middels) van Kamp (1520 maart 4), ed. Brom, 1900, 310. In 1548: 26 monialen 

met drie novices; oorkonde van abt Johannes (van Hüls) van Kamp (1548 juni 28), ed. Matthaeus, I 704, 271. 

5 Een overzichtsstudie is er niet. Verkenning, met opgave van de bronnen: Kronemeijer, 1987, 33-45. Voor het zuidwesten van de 

provincie (Werkhoven, Heemstede enz.): Dekker, 1983. 

6 Schoengen, I 941-1 942, dl. 3, 123. Buijtenen, Van, 1971,318. 

7 Buijtenen, Van, 1971, 319 noot I. Monna, 1988, 216-224. 

8 Moolenbroek, Van, 1985, 211-212. Kronemeijer, 1987, passim. 

9 apudque Sanctum Servacium, cuius cenobii ipse fundator ac patronus extiterat, [ut] talem decebat pastorem ac doctorem, hononfice com-

mendatum sepulture; Wybrands, ed., 1879, 170. Datering: Carasso-Kok, 1981, nr. 87, 

10 Kastner, 1974,4, met noot 12. 

11 Wilbrandus optinuit episcopatum anno Domini 1228 et construxit cenobium monialium infra muros Trajectenses vocatum ad sanctum 

Servacium, et ibidem sepultus est anno Domini 1231, anno pontificatus ejusdem tercio; Muller Fz., ed., 1888, 494. Zie Carasso-Kok, 

1981, nr. 124. 

12 Lodern anno sanctimoniales beati Servacii mutata nigra cuculla griseum acceperunt habitum contra Hulindis priorisse sue voluntatem sive 

beneplacitum; Beke, 1973, 169. Zie Carasso-Kok, 1981, nr. 296. 

13 Anno Domini mcxxxiii0 vi kalendas augusti Wilbrandus episcopus in Zwollis adimplevit vite terminum, postquam annis viii Tra'tectense rexisset 

episcopium. Qui deinde translatus in monasterio Sancti Servacii Traiectensis honorifice requiescit, nam ad eiusdem ecclesie fundamentum pri-

micialem hpidem ('eert; Beke, 1973, 177. 

14 Van Heussen, 1725-1726, dl. 2, 91 (Hugo van Rijn). 

15 OSU, nr. 799 (1230 maart 29). Zie voor Werenbold ook OSU, nrs. 757 (I 227, vóór maart 18) en 3063 (1232 mei 9). 

16 Een schenkingsoorkonde is niet overgeleverd, maar heeft zonder twijfel bestaan; zie de aantekening van Van Buchell afgedrukt in 

OSUnr. 848(1232). 

17 OSU, nr. 857 (1233 juli I). De tekst: dilectarum in Christo filiarum abbatissae et monialium sancti Servatii Traiectensis in assumpto nuper 

ordine Cisterciensi laudabiiiter conversantium compassus inopiae (nl. Wilbrand). 

18 OSU, nrs. 940 (1239 december 30), 1066 ( 1245 december 24), 1233(1251 mei 13). 

19 Dekker, 1983, 89: volgens de in 1582 op last van de Staten opgemaakte Stoet der goederen des convents S. Servoes bezat de abdij 

toen I 05 morgen land en 6 hofsteden in het dorp. 

20 Cum venerabiles patres ac domini Willebrandus et Otto ... inopiae pauperum sanctimonialium abbatissae videlicet et conventus sancti Servatii 

in Trajecto, Cisterciensis ordinis, in eodem loco noviter et laudabiiiter inchoati intenderent misericorditer subvenire ...; OSU, nr. 1233 ( I 25 I 

mei I 3). Met bisschop Otto is Otto III bedoeld, die de schenking in 1239 en I 245 had bekrachtigd (zie noot 18). 

21 OSU, nr. 962 f 1241 april 5). De curtis in Abstede was de Galgenwaard, zo beredeneert Kronemeijer, 1987, 44-45, tegen Immink, 

1942, 396. Abdis Beesela: als Vessela in N 152 (III kal. sept.). Volgens een abdissencatalogus in het bezit van Matthaeus ( I 704, 267) 

heette de eerste abdis (in de stad) Christina. In thans nog voorhanden bronnen is zij niet te vinden. 

22 OSU, nr. I 196 (1249 april 8). Zie nader noot 90. 

23 Monna, 1988,209-214,227-236. 

24 Translatio giohosissimi Servatii (7 juni); Qonos/ss/morum apostolorum Petri et Pauli (29 juni). Monna, 1988, 240. Translatie: overbrenging 

van relieken. Over de oorsprong van het translatiefeest van Servaas waren de meningen al in de 12e eeuw verdeeld; Boeren, 1972, 

101. 

25 Monna, 1988, 2 18. Zeker niet compleet zijn de besluiten van het generaal kapittel (Canivez, ed., 1933-1941 ) inzake de stichting of 

incorporatie van kloosters. Eén voorbeeld: in 1233 stemde het generaal kapittel toe in de incorporatie van de vrouwenabdij te 

Loosduinen; Kruisheer, ed., 1986, nrs. 555-556. De statuten van dat jaar zwijgen erover. 

26 OSU, nrs. 1236(1251 juli 26) en 1337 (1254 september 23). Verg. ook nr. 1233(1251 mei 13): in die beati Servatii episcopi. Een oor-
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konde met de dagtekening 7 juni is er niet, 

27 Afschrift door Aernout van Buchell in RAU, coli. Buchel-ßooth, inv. nr. 6, f. I 12v.-124r. Geciteerd (naar de editie uit 1901 ) als N, 

gevolgd door het paginanummer. Het verlies van het origineel belemmert uiteraard het zicht op de diverse fasen van de aanleg. Een 

studie is mij niet bekend. 

28 Karakteristiek voor een obituarium. Huyghebaert, 1972, 35, en suppl. van Lemaïtre, 1985, I I. 

29 N 108, 114, 119, 120, 126, 162, 164, 167(1472); I I I , 114, 142(1473); 110 (1482 en 1485). 

30 N 120 (III kal. apr.). In 1985 heb ik dit gegeven over het hoofd gezien; Moolenbroek, Van, 1985, 21 1-212. Zo niet Kronemeijer, 

1987, 12. Verg. het anniversarium van Mariëndaal over de stichter van dat klooster in noot 73, 

31 obïtt piae memoriae Willebrandus episcopus, qui monasterium nostrum valde dilexit et dedit nobis terram Galgenwerth; N 144 (VI kal. aug.). 

32 Bijv. Nolet en Boeren, 1951, 395. Zie voorts N 109, 113, 115, 124 (frater noster). Verg. ook N 108, 123 (soror nostra). Ik ga er hier 

vanuit dat de tekstoverlevering frater juist is. Een fundator was vanzelf frater van de begunstigde communiteit, zou men denken. 

33 Noleten Boeren, 1951, 196. 

34 OSU, nr. 756 (1227 februari 4). Aan het kapittel waren twintig kanunniken verbonden; Palmboom, 1995, 30. 

35 OSU, nr. 3063 (1232 mei 9). In deze editie ontbreekt de eigennaam van de koster, echter niet in het afschrift (het enig bekende) 

waarop zij is gebaseerd; Rijksarchief in Gelderland, Archief Familie van Rhemen, hs. 98, nr. 303. Werenbold en het St. 

Servaasklooster: zie noot 15. 

36 Ten onrechte dus schrijft Palmboom, 1995, 21 dat de kapittelkerk na 1200 alleen als kerk van St. Jan, zonder specificatie, wordt 

vermeld (tot in I 264 zowel St. Jan de Doper als St. Jan de Evangelist als kerkpatronen worden genoemd). 

37 OSU, nr. 751 (1226 augustus 14). Deken Gijsbert moest de maandelijkse vergaderingen bijwonen waarin drie door het convent 

gemachtigde zusters met hun proost de financiële toestand van het huis doornamen, en indien nodig als contactpersoon met de 

abt fungeren. 

38 OSU, nr. 796 ( 1230 februari 19); zie ook nr. 929 ( 1238 november 17). 

39 OSU, nr. I 196 (1249 april 8). 

40 N 175 (VIII kal. jan., = 25 december): Gselbertus decanus Sancti johannis. N 167 (prid. non. nov. = 4 november); Memoria domini 

Giselberti, decani Sancti Johannis Traiectensis. Gelet op de epitheta dominus en Traiectensis is de tweede optekening in deze vorm 

mogelijk niet van ca. 1245. De dekens van St. Jan in de I 3e eeuw: Pijnacker Hordijk, I 91 I -19 12, 186-189. 

41 N 162 (non. oct.) en 167 (VIII id. nov.). Voor prominenten geldt als vuistregel: hoe bondiger de vermelding, hoe ouder. 

42 OSU, nr. 722 ( 1224, na juli 22): appositis sigillis domini Theodorici, decani sancti Johannis in Traiecto, et fratris eius Ghiseiberti de Amestelle. 

In OSU, nr. 772 ( 1227 november I 5) wordt medegedeeld dat deken Dirk is gestorven. 

43 N 127 (non. mai.): Margarete comitissa de Gelria. Zie Schilfgaarde, Van, 1967, 86-87. 

44 N 129(111 id. mai.): Lubbertus abbas in Egmonda. Zie Hof, 1973, 13,56,482. 

45 N 126 (llll kal. mai.): Agnes abbatissa in Reynsburg. Zie Hüffer, ed., 1951, 3, 17-18 (Agnes II: 1369 tot 1392). Onbewezen is de late 

overlevering dat Agnes I stierf in 1228, en dat tussen haar en Emece Aleyd van Wassenaer en Aleyd van Deventer abdis zijn 

geweest (reeds de vermelding van de familienamen is suspect). 

46 N 152 (III kal. sept). 

47 N 143 (XII kal. aug.); I I I (VI kal. febr.); I 19 (VII kal. oct.); 137 (VI kal. iul.); 107 (prid. non. jan.). 

48 De schenking van Maria aan abdis Emece en het convent van Rijnsburg voor het zielenheil van haar man: Kruisheer, ed., I 986, nr. 

432 ( 1223 juni). Bevestiging door Floris IV: ib„ nr. 528 ( 1232 februari 29). Zie ook Hüffer, 1951, dl. 1, 17-18. 

49 Keussen, ed., 1869, 260-360, aldaar 283-284. Ook bij Van Buijtenen, 1971, 333-334. 

50 De naam van de auteur bij Johannes Ditmar ( 1557); Mosier, ed., 1965, 27 en 47. Zie ook Dicks, 1913, XVI. Op de eerste pagina van 

het (enige) hs. werd het getal 1470 (Romeins) later aangevuld tot 1482/83; Keussen, ed., 1869, 261. Abt Henricus van Kalkar (of; 

van der Heyden): Dicks, 1869, 403-416, 577. 

51 Opschrift: De mirabili fundatione monasterii nostri ad sanctum Servatium in Traiecto inferior); Keussen, ed., 1869, 283 (= Buijtenen, Van, 

1971, 333). 'Ons klooster'; oorkonde van abt Henricus (van Ray) van Kamp (1482 maart 16), ed. Matthaeus, 1704, 269: Datum in 

dicto monasterio nostro S. Servatü. Idem abt Johannes (1520 maart 4), ed. Brom, 1900, 311. 

52 Zie bijv. Kastner, 1974, 2-4. 

53 Keussen, ed., 1869, 284 (- Buijtenen, Van, 1971, 334): primarium lapidem eiusdem ecdesie posuit. Beke (noot I 3): ad eiusdem ecclesie 

fundamentum primiciaiem lapidem iecit. 

54 Dekker, 1983,319. 

55 Lejeune, 1941, 285 (stamboom). Boeren, 1972, 140 (afstamming), 174-177 (verhuizing). Esser, 1986, 163. 

56 Kastner, 1974, vooral 119-126. 

57 Zender, 1973, 71 noot 62 ('behouder'), 62 (sleutelmacht). Zie ook de literatuur in noot 55. 

58 Een abdissenlijst bij Matthaeus (zie noot 10); bovendien RAU, archief St. Servaasabdij, inv. (door C.A. van Kalveen, I 997), 29-30. 

Een nieuwe lijst heb ik onder handen. Abdis Mechteld: zie noot 3. Haar familieleden: N 114, 129, 130, 145, 156, 163, 170. 

59 Matthaeus, 1704, 272, naar een hs. waarin de tekst van een twintigtal memorietafels, van 1405 tot I 549, is overgeleverd. 

60 Twee lijsten in het (verloren) hs. van het necrologium, eveneens door Van Buchell (zie noot 27, fol. I 24rv.) gekopieerd (Sequitur in 

eodem libró), en in 1902 samen met het necrologium gedrukt; N 176-180. Opschrift eerste lijst (1437-1440): Istis concessa est frater-

nitas Sancti Servatü. Opschrift tweede lijst (1439-1441): Subscript'! habent fraternitatem et dederunt vitra in refectorio. Ook in N schen

kingen van ramen, 17 in de periode 1435-1471, hier dikwijls bestemd voor de ambitus (Het Pandt, de galerij rond de binnentuin). 

61 GAU, Bij de stad bewaarde archieven, I, inv. nr. 365, dl. I, fol. 2r-6v. Er werd ook een stichtingsakte opgemaakt (uitgaven, fol. 3\: 

Item van der fondasi te scriven ...). De rekeningen lopen door tot 1545/46 (met hiaten). Over dit type broederschap in Utrecht: 

Leguijt, 1994. 

62 Muller Fz., 191 I, nr. 365. Twijfel ook bij Vervaart, 1990, 53-55. Nader onderzoek lag buiten het bestek van dit opstel. 
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63 GAU, Bewaarde archieven, I, inv. nr. 364 (geschonden). Muller Fz., 191 I, nr. 364 (de abdij 'te Kampen' is Kamp). Over abt 

Henricus (1438-1452): Dicks, 1913, 347 vlg. De dood van Henricus de Nyphusen, abbas Compensis ook in N 145 (III kal. aug.), met 

het juiste sterfjaar. 

64 Zender, 1973, 68. Zie ook het vele materiaal uit de beeldende kunst bij Lejeune, 1941, en Esser, 1986. 

65 Moolenbroek, Van, 1985,212. 

66 Everhard: Caesarius van Heisterbach, 1851, dl. 2, 292. Zie ook aldaar (233) een verhaal over een diefstal in de sacristie van de 

Utrechtse domkerk 'dit jaar' (vermoedelijk 1222). Wigger: Hilka, 1933-1937, dl. 3, 101. 

67 Ter illustratie: 'Het is opmerkelijk, dat het bewaarde necrologium van St.-Servaas deze Zeeuwse weldoener niet voren haalt', aldus 

Buijtenen, Van, 1971, 320 noot I, over de man die volgens de legende bij de zusters een memorie kwam kopen. Mij verbaast dat 

niet: ik denk niet dat hij werkelijk heeft bestaan. 

68 Buchelius in: Beka, 1643, 75 noot g. Hij doelt op de dood van Floris de Zwarte te Abstede, in I 132. Overigens ontleende Stoke 

(Rijmkroniek, boek 2, r. 320) het gegeven aan de Annales Egmundenses, in: Oppermann, ed., 1933, 148, r. 12 (in loco qui dicitur 

Abbenstade). Voor een modernere etymologie: Künzel, 1988, 56. 

69 Monna, 1988, 220-224. De tekst: Petitio domini Traiectensis de incorporanda Ordini abbatia usque ad sequens generale Capitulum differ-

tur; Canivez, ed., ! 204:46. 

70 Desondanks meent Monna dat in 1204 een vrouwenklooster wordt bedoeld, en wel omdat in de Statuta bij mannenkloosters 

'meestal' iets staat als de abbatia construenda, en bij vrouwenkloosters de abbatia incorporanda; Monna, 1988, 221-222. Het argu

ment houdt geen steek. De eerste formulering betreft altijd een verzoek een nieuwe abdij te stichten, de tweede een verzoek een 

al bestaande abdij te incorporeren, ongeacht of het een klooster van mannen of vrouwen betreft. 

71 Men mist slechts Jan I van Nassau, die in 1390 door de paus werd afgezet, en Jan II van Sierck, die in 1296 van Utrecht naar Toul 

werd verplaatst. 

72 Over hem zie Rij, Van, ed., 1989, 30-32, en Caesarius van Heisterbach, 1851. dl. 2, 30-31. 

73 obüt dominus Theodoricus dictus Koeveiwaet canonicus Saivatohs, fondator nostri daustri; anniversarium van Mariëndaal, RAU, coll. 
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