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Afb.1. Het inmiddels voormalige gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat. De gebouwen van de Sint-Paulusabdij, zoals die op 
de tekening van Jan de Beijer (afb. 2) nog te zien zijn, werden in de loop van de tijd grondig verbouwd en opgenomen in een 
aangepast gebouw met een negentiende-eeuwse gevel. Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 

Afb. 2. Het Hof van Utrecht, sinds 1595 gevestigd in een deel van de voormalige abdijgebouwen. Tekening van Jan de Beijer 
uit 1744. Het Utrechts Archief, T.A. Mb 1.9. 
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Woord vooraf 
 
 
 
In 2000 verhuisde de Utrechtse rechtbank vanuit de panden aan de Hamburgerstraat (afb. 1) 
In een deel van de gebouwen daar was al sinds het eind van de zestiende eeuw onder meer 
haar rechtsvoorganger als rechtsprekende instantie, het Hof van Utrecht, gevestigd geweest 
(afb. 2). Deze gebouwen hadden behoord tot de in 1580 opgeheven Sint-Paulusabdij. De ge-
schiedenis van de abdij op deze plek gaat terug tot ongeveer 1050, in welk jaar haar door de 
toenmalige bisschop Bernold gebouwde kerk was ingewijd. 
 Al voor het vertrek van de rechtbank waren er – onder meer in het kader van plannen 
voor het Utrechts Museumkwartier – zeer ambitieuze ideeën naar voren gebracht voor een 
nieuwe bestemming van de vrijkomende panden. Hiervan is tot op heden echter nog niet erg 
veel gerealiseerd. Naar het zich laat aanzien zijn het de plannen voor een (neven)vestiging 
van Het Utrechts Archief, een publiekscentrum of ‘etalage’, die nu binnen afzienbare tijd 
hun beslag krijgen. 
 Een voordeel van dit lange wachten op een nieuwe ingebruikname van de gebouwen was 
dat er voor bouwhistorici zeer uitgebreid de gelegenheid is geweest om de verlaten panden 
opnieuw en grondig te onderzoeken, onder meer door ze als het ware af en uit te pellen. Dit 
heeft, naar verluidt, verrassende resultaten opgeleverd, waarvan bij verschillende gelegenhe-
den ook het publiek al min of meer kennis heeft kunnen nemen. Gebleken is in elk geval dat 
er veel meer dan tot voor kort werd aangenomen resten bewaard zijn gebleven van de oude 
kloostergebouwen, resten die – nu weer tevoorschijn gekomen en zichtbaar gemaakt – ons 
een interessant beeld kunnen geven van hoe de abdij, een der belangrijkste in het middel-
eeuwse bisdom Utrecht, er moet hebben uitgezien en gefunctioneerd. 
 De hernieuwde belangstelling voor wat wel Utrechts oudste klooster wordt genoemd, is 
uiteraard verheugend. De positie en betekenis van de Sint-Paulusabdij is in tal van opzichten 
een zodanig bijzondere geweest dat ze die speciale aandacht zonder meer verdient. De vraag 
is dan evenwel of die vermeende status als ‘oudste’ klooster daarbij zo belangrijk is. Juist het 
historisch onderzoek – dat vaak minder direct zichtbare en dus voor het grotere publiek 
aansprekende resultaten lijkt op te leveren dan het archeologisch en bouwhistorisch onder-
zoek – heeft uitgewezen dat het bijzondere van de Sint-Paulusabdij met name gelegen is ge-
weest in haar rol en plaats binnen de brede en meer algemene kerkelijk-institutionele ge-
schiedenis en ontwikkeling in Utrecht. Feitelijk is een en ander daarmee niet los te zien van 
en te begrijpen zonder de context van de in Utrecht al vanouds bestaande monastieke tradi-
tie, die teruggaat tot de tijd van Willibrord en het begin van de Utrechtse kerk als zodanig. 
Deze kloosterlijke traditie, die – sterk bepaald door Willibrords Iers-Angelsaksische achter-
grond – mede aan de basis heeft gelegen van de Utrechtse kerk als geheel en ook de nadere 
ontwikkeling ervan in aanzienlijke mate heeft beïnvloed, willen we in dit boekje in kort be-
stek nagaan en schetsen: van Willibrords oude monasterium van Sint-Salvator in Utrecht, via 
de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, tot en met de Sint-Paulusabdij in 
Utrecht, waarvan we de ontwikkeling volgen tot in de twaalfde eeuw. 
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Afb. 3. Vidimus (is een soort van bevestigingsoorkonde) uit 1307 – van een vidimus van hetzelfde jaar – van de oorkonde uit 
1050, waarin bisschop Bernold de abdij in Utrecht bevestigt in het bezit van de haar door zijn voorgangers Ansfried en Adel-
bold geschonken goederen en ter gelegenheid van de plechtige wijding van de abdijkerk op 26 juni 1050 ook zelf een nieuwe 
schenking van rechten en goederen doet. Dit vidimus is het oudste in origineel overgeleverde stuk in het eigen archief van de abdij. 
Het Utrechts Archief, Sint-Paulus, nr. 43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4. Reconstructie van de laatmiddeleeuwse 
hoofdbebouwing van de abdij vanuit het zuidoosten. 
De kerk en de belangrijkste abdijgebouwen  
refter/eetzaal, dormter/slaapzaal, kapittelzaal en 
abtswoning – waren als gebruikelijk gegroepeerd 
rondom een kloostergang en pandhof. Van deze  
bebouwing zijn nog verschillende delen bewaard  
gebleven. Naar omslag Cultuurhistorische Effect-
rapportage Hamburgerstraat 28-30. Het Utrechts 
Archief, tek. A.F.E. Kipp. 
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Inleiding 
 
 
 
Een nieuwe abdij in Utrecht? 
 Op 26 juni 1050 werd in het bijzijn van verschillende bisschoppen van elders de kerk van 
een nieuwe abdij in Utrecht ingewijd. In de oorkonde die ter gelegenheid van deze wijding is 
opgemaakt (afb. 3), stelt de toenmalige bisschop van Utrecht, Bernold (1027-1054), dat hij 
deze abdij ten behoeve van degenen die volgens de regel van Benedictus wensten te leven, 
had laten bouwen in meridiana plaga eiusdem urbis, ‘op een vlakte ten zuiden van de bisschop-
pelijke burcht’ in Utrecht. Binnen deze burcht bevonden zich toen reeds de kapittelkerken 
van Sint-Maarten (de dom) en Sint-Salvator (Oudmunster). De bouw van de nieuwe abdij, 
die nadien bekend zou staan als de Sint-Paulusabdij, stond zo blijkt niet op zich. Nagenoeg 
tegelijkertijd, in 1048 en 1050, werden er door diezelfde bisschop Bernold in Utrecht ook 
nog eens twee nieuwe gemeenschappen van kanunniken of kapittels gesticht, elk voorzien 
van een eigen nieuwe stenen kerk en gewijd aan respectievelijk Sint-Pieter en Sint-Jan de 
Doper. Later in elfde eeuw, zo omstreeks 1088, zou Bernolds opvolger, bisschop Koenraad 
(1076-1099) ten slotte nog een vijfde kapittel, dat van Sint-Marie, stichten. Daarmee was de 
bisschopsstad Utrecht, met binnen de muren van de burcht vanouds de kerken van dom en 
Oudmunster en de hieraan verbonden gemeenschappen van geestelijken of monasteria, in een 
periode van minder dan een halve eeuw omgeven door een viertal nieuwe geestelijke ge-
meenschappen: drie kapittels en een benedictijner abdij. 
 De positie van de Sint-Paulusabdij, wel beschouwd als Utrechts oudste klooster, is naast 
de vijf kapittels van meet af aan een bijzondere geweest. Als enige echt monastieke instelling, 
waar geleefd werd volgens de regel van Benedictus, monniken dus onder meer de gelofte 
van armoede aflegden en een werkelijk gemeenschappelijk leven leidden, onderscheidde de 
abdij zich immers van de overige instellingen, de kapittels, waar door de kanunniken een in 
beginsel minder strenge regel gevolgd werd. Zo was bij de kapittels bijvoorbeeld persoonlijk 
bezit toegestaan en verschoof mede daarom het gemeenschappelijk leven hier op den duur 
naar de achtergrond. In een aantal andere opzichten was evenwel de positie van de abdij 
zeer vergelijkbaar met die van de kapittels. Dit gold dan onder meer haar ouderdom en wijze 
van ontstaan, te weten door stichting door de bisschop, met wie ook lang een nauwe band 
bleef bestaan, haar plaats in de stad, voorts met name ook het belang van de abdij en de rol 
van haar abt in (kerkelijke) bestuurs- en andere zaken en tenslotte haar positie als groot-
grondbezitter met belangrijke goederen en rechten in verschillende delen van het bisdom. 
 Hoewel haar kerk en de overige gebouwen in Utrecht in 1050 nieuw geweest zullen zijn, 
was de abdij als gemeenschap dat strikt genomen zeker niet. Voor zijn stichting in de bis-
schopsstad had namelijk Bernold, waarschijnlijk kort voor 1050, de gemeenschap van mon-
niken naar Utrecht laten overkomen, die ongeveer een halve eeuw tevoren, zo omstreeks het 
jaar 1000, door toedoen van zijn voorganger Ansfried (995-1010) was ontstaan op de Ho-
horst nabij Amersfoort. Echter ook die kloostergemeenschap blijkt toen niet geheel uit het 
niets te zijn ontstaan, maar te zijn voortgekomen uit wat in werkelijkheid het oudste klooster 
in Utrecht is geweest, namelijk het monasterium dat verbonden was aan Sint-Salvator of Oud-
munster in Utrecht. In dit monasterium, door de Angelsaksische missionaris Willibrord zelf 
gesticht tegen het eind van de zevende eeuw, had de monastieke traditie in Utrecht niet al-
leen haar begin gekend, maar moet ze gedurende de daaropvolgende periode onder een deel 
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van de leden van de gemeenschap in zekere zin ook gehandhaafd zijn gebleven, en wel tot-
dat omstreeks het begin van de elfde eeuw degenen die toen een werkelijk monastiek leven 
wensten te (blijven) leiden zich met bisschop Ansfried afzonderden op de Hohorst. De hier 
aldus ontstane kloostergemeenschap zou een halve eeuw later – ze was toen inmiddels geor-
ganiseerd als benedictijner abdij – in het kader van de Bernolds stichtings- en bouwactivitei-
ten (opnieuw) haar plaats in Utrecht zelf gaan innemen, naast en temidden van de kapittels 
aldaar, als mede-erfgenaam en vooral ook werkelijk monastieke opvolgster van het oude mo-
nasterium van Willibrord. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 5. Miniatuur uit 
de twaalfde eeuw, 
waarbij is weergegeven 
hoe Benedictus de door 
hemzelf opgestelde regel 
overhandigt aan een 
groep van monniken. 
Echt eigentijdse (zes-
de-eeuwse) afbeeldingen 
van Benedictus zijn er 
niet; de oudst bekende 
dateert eerst uit de ne-
gende eeuw. 
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Het monastiek ideaal en het kloosterlijk leven in het algemeen 
 
 
Het christelijk monnikendom is ontstaan in Egypte, Palestina en Syrië, tegen het eind van de 
derde eeuw. In zijn meest primitieve vorm was het een manier van leven waarvoor sommige 
fervente christenen kozen, vanuit hun behoefte zich uit de samenleving terug te trekken om 
in afzondering een spiritueel leven van gebed te leiden. Het woord ‘monnik’, waarmee deze 
mensen wel werden aangeduid, is afgeleid van het Griekse monos, ‘alleen’. Ook werden deze 
mensen wel ‘heremieten’ genoemd, omdat ze zich op zoek naar afzondering en eenzaamheid 
terugtrokken in de woestijn (eremos = ‘woestijn’). Ze wezen het huwelijk, familiebanden, per-
soonlijk bezit en de genoegens van het leven af, om in afzondering en onthouding de geest 
geheel vrij te maken voor gebed en contemplatie, in de hoop en de verwachting aldus spiri-
tuele perfectie – het één zijn met God door gebed – te bereiken. 
 Soms verkozen monniken echter om – weliswaar teruggetrokken uit de gewone samenle-
ving of maatschappij – toch in een gemeenschap van gelijkgestemden een leven te leiden, 
dat gewijd was aan God en de godsdienst. Op die manier vormden zich gemeenschappen, 
monasteria, of kloosters (afgeleid van claustrum, ‘afgesloten, afgezonderde ruimte’). Als aandui-
ding voor een dergelijke gemeenschap komt men ook de term coenobium (ontleend aan koinos, 
‘gemeenschappelijk’) tegen. Geleidelijk werd deze vorm van gemeenschappelijk monachaal 
leven in het oosten de meest gebruikelijke wijze van ascetisch leven: een leven dus van ge-
zamenlijk gebed en arbeid, onder leiding van een overste of abt (abbas = ‘vader’). 
 Voor deze gemeenschappen werden door verschillende figuren die aan het hoofd ervan 
stonden voorts regels opgesteld, volgens welke het leven van de monniken was georgani-
seerd. Bekende namen in dit verband zijn Pachomius (overleden 346) en Basilius (ca. 330-
379). Met name de laatste geldt als de stichter van het orthodoxe monnikendom in het oos-
ten. 
 In de loop van de vierde eeuw, vanaf circa 370, heeft de kennis van deze monastieke be-
weging, die zich in het oosten van het Romeinse Rijk inmiddels snel verbreid had, op ver-
schillende manieren ook het westen bereikt. Hier kozen toen vrome lieden eveneens voor 
een leven in eenzaamheid als heremiet. Echter ook hier zou, evenals in het oosten, uiteinde-
lijk het in kloosters georganiseerde gemeenschappelijk leven van monniken de grootste toe-
komst tegemoet gaan. In de vierde eeuw deed dit monastieke leven zijn intrede in zowel Ita-
lië als ook in Gallië, het huidige Frankrijk, waar Martinus of Sint-Maarten van Tours één van 
de eerste en zeker de belangrijkste anachoreten was, maar ook de stichter van een gemeen-
schap van heremieten. 
 Vanuit Gallië verbreidde het monnikendom zich in de vijfde eeuw met het christendom 
onder meer ook naar Ierland (Sint-Patrick, ca. 432 na Chr.) en Brittannië. In dat laatste ge-
bied ging het christendom daarna weer min of meer ten onder, toen – in de latere vijfde en 
zesde eeuw – de heidense Angelsaksen vanuit Scandinavië het land veroverden. In Ierland 
wist het christendom zich evenwel te handhaven en ontwikkelde het in zijn isolement en 
deels ook in aanpassing aan de Ierse clansamenleving zekere eigen trekken. Zo namen bij-
voorbeeld de – vaak met bepaalde clans of families verbonden – kloosters een belangrijke, 
zo niet overwegende plaats in binnen de Ierse kerk en waren de hoofden van die kloosters, 
de abten, de centrale figuren in de overigens in het algemeen ook minder gecentraliseerde 
kerkelijke organisatie. Bisschoppen, hoe onmisbaar ook voor bepaalde (vooral liturgische) 
functies, vormden in die organisatie secundaire, vaak aan abten ondergeschikte figuren. In 
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dat opzicht verschilde de Ierse kerk sterk van zowel de continentale als ook de Angelsaksi-
sche kerk, zoals die tegen het eind van de zesde eeuw door een nieuwe missionering vanuit 
Rome weer werd gegrondvest. Hierin waren juist (aarts)bisschoppen in de algehele kerkelijke 
organisatie het belangrijkst. Met de missionering en geleidelijke kerstening van Angelsaksisch 
Engeland werden er in de loop van de zevende eeuw hier ook tal van kloosters gesticht. 
 
De regel van Benedictus 
 Zeer belangrijk voor het kloosterwezen in het westen is – zeker op den duur althans – de 
figuur van Benedictus van Nursia (ca. 480 – ca. 550) geweest (afb. 5). Als abt van een klein 
Italiaans klooster heeft hij in de zesde eeuw een leefregel voor monniken opgesteld. Deze 
regel werd toen zeker niet direct nagevolgd, maar hij is uiteindelijk in de loop van de Mid-
deleeuwen toch de standaardregel geworden voor het monnikendom in het westen en is dat 
daarna ook gedurende lange tijd gebleven. 
 Wat de regel van Benedictus zo aantrekkelijk maakte en uiteindelijk tot monastieke stan-
daardregel deed worden, waren behalve het eenvoudige en duidelijk geformuleerde doel ook 
de betrekkelijk gematigde en verder uiterst praktische voorschriften. In een benedictijner 
klooster werd van de monnik – anders dan wel het geval was bij bijvoorbeeld verschillende 
streng-ascetische Ierse kloosterregels – niet het menselijk gesproken welhaast onmogelijke 
gevraagd, maar werd er bij het streven God te dienen behalve met mogelijkheden ook reke-
ning gehouden met individueel-menselijke beperkingen. Centraal in het bestaan van de be-
nedictijner kloosterling stond het opus Dei, het werk Gods, dit is het koorgebed op gezette 
tijden, waarin aan God lof werd gebracht. Zeven of acht keer per etmaal kwamen de monni-
ken aldus bijeen voor dit koorgebed, het eren van God door de liturgie, dat zo hun hele dag-
ritme bepaalde. De monniken legden als blijk van hun intentie om de wereld vaarwel te zeg-
gen en zich volledig te wijden aan het koorgebed, een drietal geloften af, namelijk de gelof-
ten van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Bij dat laatste ging het om persoonlijke ar-
moede, want juist om de kloosterlingen in staat te stellen zich vrij van wereldse beslomme-
ringen te wijden aan het gebed, had een kloostergemeenschap op zich toch altijd een zeker 
bezit nodig, waaruit opbrengsten en inkomsten voortkwamen, die konden worden aange-
wend voor het onderhoud van de monniken en de instandhouding, maar vaak ook verfraai-
ing van de gebouwen. 
 In de regel van Benedictus was tevens handenarbeid voorgeschreven, maar dat raakte – 
juist door de nadruk op het opus Dei, de goddelijke eredienst, die in de uitwerking steeds luis-
terrijker werd en meer tijd en energie in beslag nam – op den duur nogal eens op de achter-
grond. In de loop van de Middeleeuwen hebben er mede daarom ook regelmatig monastieke 
‘hervormingen’ plaatsgehad, waarbij dan onder meer het belang van die handenarbeid of an-
dere punten uit de regel, die men veronachtzaamd achtte, opnieuw benadrukt werden. 
 Wat afgezien van de algemene voorschriften (geloften) in de regel van Benedictus ook 
een belangrijk voorschrift was, was dat van de stabilitas loci, dat is de eis dat de kloosterling in 
beginsel zijn hele kloosterleven lang op één vaste plaats, binnen de kloostergemeenschap, 
zijn aan God gewijde leven leidde, en niet – zoals in die tijd, de Vroege Middeleeuwen, voor 
veel, met name Ierse monniken niet ongewoon was – ook al dan niet predikend rondtrok.  
 Dat de regel van Benedictus in (West-)Europa tot standaardregel voor het kloosterleven 
is geworden, had zoals gezegd vooral te maken met het feit dat de regel voorzag in een dui-
delijk en redelijk eenvoudig, maar vooral ook praktisch kader voor het kloosterleven. De re-
gel was in de Vroege Middeleeuwen evenwel nog geenszins de enige en algemeen geldende, 
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ondanks het feit dat hij al vroeg na zijn ontstaan vanuit Rome door de pausen sterk werd 
gepropageerd. Met name paus Gregorius de Grote (590-604) (afb. 6) was een vurig bewon-
deraar van Benedictus. Gregorius, die voordat hij paus werd, monnik en abt was van het 
klooster van Sint-Andreas in Rome, zou door nieuwe kloosterstichtingen vandaar uit ook al 
in belangrijke mate aan de verbreiding van de regel van Benedictus hebben bijgedragen.  
 Op deze manier is ze ook geïntroduceerd in Angelsaksisch Engeland, toen daar vanaf het 
eind van de zesde eeuw (597) via een directe missie vanuit Rome, namelijk in opdracht van 
paus Gregorius zelf, door Augustinus opnieuw het christendom werd gebracht. Er werden 
daaropvolgend in heel Engeland ook verschillende kloosters gesticht. En hoewel de regel 
van Benedictus als Romeinse regel er bekend was, groot prestige genoot en in bepaalde op-
zichten zeker ook gevolgd lijkt te zijn, is hij echter ook in Engeland toen nog geenszins de 
enige of zelfs overwegende regel geweest. Naast de regel van Benedictus bestonden namelijk 
tal van andere – met name ook verschillende vanuit Ierland geïntroduceerde – kloosterre-
gels, en was er vaak sprake van een of andere mengregel (regula mixta), waarin voorschriften 
uit allerlei verschillende regels, waaronder dan vaak ook de regel van Benedictus, waren op-
genomen en samengebracht. 
 Deze wereld van het Angelsaksische en Ierse monnikendom – en vooral ook het samen-
gaan daarvan (in onder meer monastieke mengregels) – was de wereld waaruit Willibrord is 
voortgekomen, de missionaris die voor het begin en deels ook de verdere ontwikkeling van 
het kloosterleven in ons land bijzonder belangrijk is geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 6. Paus Gregorius de Grote (590-604), hier 
afgebeeld bij het dicteren van zijn brieven, gold als 
groot bewonderaar van Benedictus en zijn regel, en 
heeft als zodanig veel gedaan voor de verspreiding 
ervan, met name ook naar Angelsaksisch Enge-
land. Titelpagina van het Register Gregorii. 

Trier, Gregormeister 983/84.
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Willibrords achtergrond: het Angelsaksische en Ierse christendom, de 
plaats van de monastieke traditie daarin en de uitstraling ervan naar het 
continent door de missionering 

 
De Angelsaksische kerk was, zoals al werd opgemerkt, tot stand gekomen na een missie die 
tegen het eind van de zesde eeuw, omstreeks 597, direct vanuit Rome in opdracht van paus 
Gregorius de Grote was ondernomen door de monnik Augustinus en zijn metgezellen. Au-
gustinus en de zijnen waren na aankomst direct in contact getreden met de koning van Kent, 
hadden daar vervolgens betrekkelijk snel en succesvol hun missiewerk kunnen verrichten en 
aldus de koning, de edelen en daarmee de gehele bevolking van het rijk doen overgaan tot 
het christendom. In de loop van de zevende eeuw volgden daarna ook de meeste andere 
Angelsaksische koninkrijken. De hoofdstad van Kent, Canterbury, met een door hemzelf 
gestichte en aan Sint-Salvator gewijde kerk (Christ Church), werd de zetel van Augustinus als 
aartsbisschop van de met Rome verbonden Angelsaksische kerk. Deze verbondenheid met 
Rome, die de Angelsaksische kerk in tal van opzichten steeds zou blijven kenmerken, werd 
behalve door de keuze van het patrocinium – Sint-Salvator was de patroonheilige van de 
oudste bisschopskerk in Rome – ook tot uitdrukking gebracht door de verlening door de 
paus aan Augustinus (en daarna zijn opvolgers) van het zogeheten pallium, een witwollen 
band die een aartsbisschop als teken van zijn waardigheid en band met de paus in Rome 
over zijn gewaad droeg. 
 Bij de voorspoedige ontwikkeling die de jonge met Rome en de paus verbonden Angel-
saksische kerk doormaakte en vooral haar uitbreiding naar  noordelijker  streken  (Northum- 

Afb. 7. Angelsaksisch Engeland, Ierland, Frisia en Francia: Willibrords wereld en werkterrein. Tek. M.W.J. de Bruijn.
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brië, Schotland) stuitte men overigens wel op de invloed die er eerder al van een andere, ou-
dere traditie binnen het christendom, namelijk vanuit Ierland, naar deze gebieden was uitge-
gaan. Zeer kenmerkend voor het Ierse christendom was vanouds het sterk levende peregrina-
tio-ideaal, dat wil zegen de behoefte bij met name monniken om terwille van Christus het 
geboorteland te verlaten, in den vreemde rond te trekken en het leven al dan niet in dienst te 
stellen van de verkondiging van het geloof onder de heidenen. Waar het christendom zich in 
de zesde en zevende eeuw ook door missionerende Ierse peregrini naar Schotland en (met 
name de noordelijke delen van) Angelsaksisch Engeland verspreidde, ontstond een kerk die 
in haar organisatie de hiervóór genoemde kenmerken vertoonde, zoals onder meer het be-
lang van kloosters en hun abten binnen de kerkelijke organisatie, maar verder ook in bij-
voorbeeld de liturgische gebruiken bepaalde eigen trekken kende. Deze deden haar duidelijk 
verschillen van de door de missie vanuit Rome in het zuiden geïntroduceerde, in bisdommen 
onder leiding van bisschoppen georganiseerde en nauw met de paus in Rome verbonden ge-
bleven Angelsaksische kerk. Van beide vormen van christendom, met elk zijn soms in het 
dagelijks leven ook zeer in het oog springende eigen onderscheiden gebruiken (zoals in de 
wijze waarop de kruinschering bij monniken geschiedde of de manier waarop de datum van 
Pasen werd berekend), ging echter een duidelijke missieactiviteit en dus invloed uit, hetgeen 
op een gegeven moment onvermijdelijk tot een confrontatie tussen beide moest leiden. 
 Op een synode gehouden te Whitby in 664 stonden vertegenwoordigers van beide kam-
pen tegenover elkaar en verdedigden ze ten overstaan van de koning van Northumbrië hun 
positie. Doorslaggevend voor welke observantie – de Ierse of de Romeinse geloofs-
praktijken – in dit rijk de overhand zou krijgen, bleek uiteindelijk het argument dat de paus 
in Rome, waarmee de Angelsaksische kerk zich nauw verbonden wist, als opvolger van Pe-
trus de sleutels tot de hemelpoort beheerde, hetgeen dus de koning deed besluiten dat het 
opportuun was zich met deze kerk te associëren. Het pleit heette daarmee te zijn beslecht 
ten voordele van de Romeinse observantie van de Angelsaksische kerk. Dat nam echter niet 
weg dat vooral in Noord-Engeland, in Northumbrië, de Ierse invloed in tal van gebruiken, 
maar eveneens in de organisatie van de kerk en kloosters ook nadien nog merkbaar en soms 
zelfs aanzienlijk was. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk te bespeuren bij een figuur als Willi-
brord, die omstreeks 658 in Northumbrië geboren was.  
 Willibrord werd al op heel jonge leeftijd – zes of zeven jaar oud, en dat was niet onge-
bruikelijk in die tijd – door zijn ouders overgedragen aan de broeders van het klooster Ripon 
en aldus bestemd voor een leven als monnik. In Ripon werd Willibrord opgevoed en opge-
leid door onder meer Wilfried, de voorvechter van de Romeinse observantie in Whitby. 
Eenmaal volwassen verkoos Willibrord evenwel ook kennis te nemen van het Iers georiën-
teerde monastieke leven. Hij verliet daarom omstreeks 678 zijn geboorteland en moeder-
klooster en verbleef gedurende enige jaren in het klooster Rathmelsigi in Ierland. Hier zal hij 
nader hebben kennisgemaakt met het peregrinatio-ideaal, dat overigens geleidelijk, meer dan in 
Ierse kringen altijd per se het geval was, bij de Angelsaksen verbonden werd met een duide-
lijk missie-ideaal en opdracht tot prediking onder de heidenen op het continent. Zo was het 
bijvoorbeeld de eveneens uit Rathmelsigi afkomstige Wigbert, die al in de jaren tachtig van 
de zevende eeuw een poging deed de Friezen te bekeren. Onder Friesland werd toen – on-
geveer op het hoogtepunt van haar macht en gebiedsuitbreiding – verstaan een gebied dat 
zich uitstrekte van het huidige Noord- en Oost-Friesland langs de Noordzeekust tot aan het 
Zwin in het huidige België en dat zich in die tijd ook had uitgebreid naar onder meer het 
Midden-Nederlandse rivierengebied met Utrecht. Na een kortstondig verblijf hier keerde 
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Wigbert echter terug naar zijn klooster in Ierland, waar toen Willibrord van zijn missie en 
ervaringen vernomen moet hebben en wellicht op het idee is gekomen om eveneens op het 
continent het evangelie te gaan verkondigen. Hiertoe had overigens al omstreeks 678 ook 
Willibrords eerste leermeester Wilfried, toen inmiddels bisschop van York, een voorzet ge-
geven, toen hij – op doorreis naar Rome – en passant een bezoek had gebracht de Friese 
koning Aldgisl in Utrecht. Wilfried was hier zeker niet onwelwillend ontvangen, maar pogin-
gen om de koning en voorts ook de bevolking te bekeren lijken toch geen succes te hebben 
gehad. Willibrord vertrok uiteindelijk in 690 vanuit Ierland naar het continent, naar Francia, 
zoals vermeld wordt in een aantekening in de kantlijn van een uit Echternach afkomstige ka-
lender (afb. 8) die mogelijk door Willibrord zelf gebruikt is. Daar zou hij zijn verdere leven 
werken als geloofsprediker, kerk- en vooral ook kloosterstichter. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 8. Kalender (begin achtste 
eeuw) afkomstig uit Echternach, 
waarbij op het blad voor de maand 
november – 7 november is de sterf-
dag en in de heiligenkalender dus de 
feestdag van de heilige Willibrord – 
in de marge een aantekening is aan-
gebracht, welke in vertaling luidt: 
‘In de naam des Heren kwam Cle-
mens Willibrord in het jaar 690 na 
de geboorte van Christus over zee in 
het Frankische rijk en werd hij in 
de naam Gods in het jaar 695 sinds 
de menswording van Christus, of-
schoon onwaardig, door de apostoli-
sche man Sergius, paus, tot bisschop 
gewijd. Nu echter in de naam van 
God, leeft hij in het jaar 728 na de 
geboorte van onze heer Jezus Chris-
tus in de naam des Heren gelukkig.’ 
Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. 
lat. 10837, fol 39v.
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Willibrord missie- en kloosterbisschop in Utrecht 
 
 
 
Na omstreeks 690, vergezeld van een twaalftal gezellen, op het continent te zijn aangeko-
men, heeft Willibrord mogelijk eerst een bezoek gebracht aan de toen in Utrecht residerende 
Friese koning Radbod, waarschijnlijk een zoon en opvolger van de eerdergenoemde Aldgisl. 
Van hem zal hij toestemming en steun hebben willen krijgen voor zijn prediking van het 
christelijk geloof onder de Friezen. Een dergelijke stap en strategie – het direct contact zoe-
ken met de politieke machthebbers teneinde hun steun voor het missiewerk te verkrijgen en 
de overgang van het volk tot het christendom te bewerkstelligen – was waarschijnlijk sinds 
de succesvolle kerstening van Engeland zelf deel van de Angelsaksische gewoonte, welke de 
missionarissen die vandaaruit naar het continent trokken in meer of mindere mate steeds ge-
volgd lijken te hebben. Snel zal het echter Willibrord duidelijk zijn geworden dat hij bij Rad-
boud weinig kon bereiken en dat hij zich beter kon richten op andere, het christendom meer 
welgezinde machthebbers. Willibrord heeft zich vervolgens gewend tot de Frankische hof-
meier Pippijn II (687-714), die hem daarop het kort tevoren door de Franken op de Friezen 
veroverde gebied als missieterrein toewees. De Angelsaks Beda spreekt in dit verband van 
Frisia Citerior, in kringen van Willibrord zelf is sprake van Francia. Het ging hierbij toen waar-
schijnlijk om het zuiden, westen en midden van het latere Nederland, globaal gesproken het 
gebied tot aan de Lek. Vervolgens ging Willibrord – en ook hiermee volgde hij een onmis-
kenbaar Angelsaksische traditie – nog in datzelfde jaar 690 naar Rome om van de paus even-
eens instemming met zijn missiewerk te verkrijgen. Na zijn terugkeer daarvandaan lijkt hij de 
jaren daarna als rondtrekkend geloofsprediker vooral gewerkt te hebben ten zuiden van de 
grote rivieren, in Zeeland en in het huidige Noord-Brabant, mogelijk met Antwerpen als 
missiebasis. 
 Het gebied ten noorden van dit gebied, het Midden-Nederlands rivierengebied met daar-
in gelegen ook Utrecht, was al gedurende een groot deel van de zevende eeuw – en zou dat 
tot in de achtste eeuw ook blijven – het strijdtoneel van Franken en Friezen, die elkaar ver-
schillende malen in de controle erover hebben afgewisseld. Zo was het gebied vanaf onge-
veer 630 gedurende enige tijd in handen van de Franken. Door hun toenmalige koning 
Dagobert (623-639) was toen ook binnen de Utrechtse burcht – waarschijnlijk op de plek 
ten noorden van de voormalige via principalis en ten westen van de oude via praetoria, waar 
oorspronkelijk vermoedelijk een Romeins tempeltje stond en later de Utrechtse domkerk 
zou worden gebouwd (zie afb. 9) – een kerkje gebouwd en gewijd aan Sint-Thomas. Een 
lang leven is dit kerkje niet beschoren geweest. Omstreeks 650 hadden de Friezen opnieuw 
de burcht Utrecht veroverd en daarbij de Sint-Thomaskerk verwoest. 
 Tegen het midden van de jaren negentig van de zevende eeuw nu kwamen na verdere 
Frankische veroveringen het Midden-Nederlandse rivierengebied en ook de burcht Traiectum 
opnieuw in handen van de Franken en werd in 695 door de hofmeier Pippijn Utrecht als 
nieuw missiesteunpunt aan Willibrord toegewezen. Deze kon daarop aldus vanuit zuidelijker 
gelegen gebieden zijn werkterrein verder naar het noorden uitbreiden. 
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Willibrords eerste kerk in Utrecht 
 In Traiectum trof Willibrord – zo vermelden de bronnen – de resten aan van de oudere 
Frankische Sint-Thomaskerk. In plaats van deze kerk direct te herstellen – hij zou dat pas la-
ter, zo omstreeks 720, doen – bouwde Willibrord binnen de Utrechtse burcht eerst een eigen 
nieuwe kerk, die hij wijdde aan allereerst Sint-Salvator, de heilige Verlosser (= Christus), 
maar verder ook aan Maria en waarschijnlijk ook aan Sint-Pieter, Sint-Paulus en Sint-Jan de 
Doper. De kerk zou echter bekend staan als Sint-Salvator. Met de keuze voor dit hoofdpa-
trocinium, de voornaamste patroonheilige, voor zijn kerk gaf Willibrord uiting aan zijn ge-
voel van verbondenheid met niet alleen zijn Angelsaksische vaderland maar ook met de kerk 
van Rome: zoals al is opgemerkt waren zowel de hoofdkerk in Engeland, Canterbury, als 
ook de oudste bisschopskerk in Rome aan Sint-Salvator, de Verlosser, gewijd. 
 In de Sint-Salvatorskerk in Utrecht plaatste Willibrord de doopvont, zijn bisschopszetel 
en – voor ons verhaal hier van groot belang – hij verbond aan deze kerk, zoals eerder ook 
Augustinus dat aan zijn kerk in Canterbury had gedaan, tevens een kloostergemeenschap of 
monasterium. Zelf stond hij aan het hoofd van dit monasterium, zal hij in deze gemeenschap 
ook hebben geleefd wanneer hij in Utrecht verbleef, en van daaruit ongetwijfeld ook mede-
werkers hebben gerecruteerd voor zijn missiewerk. Van dit monasterium, een klooster-
gemeenschap waarvan Willibrord de custos, ‘hoeder’, heet te zijn, wordt onder meer gespro-
ken in een oorkonde van de hofmeier Karel Martel uit 723. 
 Behalve de patrociniumkeuze en de stichting van een kerk met daaraan verbonden een 
klooster, mag wellicht ook de situering van zijn eigen eerste kerk als kenmerkend worden 
beschouwd voor Willibrords wijze van werken en mede te zijn ingegeven door diens An-
gelsaksische achtergrond. Zo mag worden aangenomen dat Willibrords Sint-Salvatorskerk, 
met het daarbij behorende klooster, gestaan heeft ongeveer ter plaatse waar zich eerder in de 
Romeinse tijd (en mogelijk zelfs tot dan toe nog een restant van) het hoofdgebouw binnen 
het castellum bevond (afb. 9). Waarschijnlijker nog is dat deze eerste kerk met het klooster 
zelfs bestaan heeft uit (een deel van) dit gebouw. Bekend is dat er zich in dergelijke hoofd-
gebouwen in Romeinse castella naast de commandopost meestal een heiligdom (sacellum) be-
vond, waar onder meer het vaandel bewaard werd en veelal ook een altaar was geplaatst. Dat 

Afb. 9. Plattegrond van het Utrechtse domplein, met de 
contouren en indeling van het oude Romeinse castellum en 
verder de oudste kerkelijke bebouwing. In dunne lijnen zijn 
aangegeven: a. de tegenwoordige domtoren; b. de domkerk;  
c. de pandhof, met de rooilijnen van de bebouwing op het 
Domplein. Voorts: 1. de via principalis; 2. de via 
praetoria; A: de plaats van de door Dagobert rond 630 
gebouwde Sint-Thomaskerk, die – na omstreeks 650 te zijn 
verwoest door de Friezen – circa 720 door Willibrord vanaf 
de fundamenten werd herbouwd en toen aan Sint-Maarten 
werd gewijd. De precieze vorm van deze kerk is niet bekend. 
Op deze plek had eerder in de Romeinse tijd een tempeltje ge-
staan; B. het Romeinse hoofdgebouw, de principia, waar-
binnen Willibrord in 695 de eerste Sint-Salvator bouwde.  
Na de afbraak van dit gebouw werd van het materiaal van 
deze kerk de Heilig-Kruiskapel gebouwd; C. de door Boni-
fatius omstreeks 745 gebouwde nieuwe Sint-Salvator- of Oud-
munsterkerk. Tek. M.W.J. de Bruijn. 



 

 

19 

nu Willibrord als zijn eigen eerste kerk en klooster delen van het eventueel herstelde Ro-
meinse hoofdgebouw met een voormalig heidense tempelplaats in gebruik lijkt te hebben 
genomen of deze als zodanig heeft laten verbouwen, zou dan geen toeval zijn geweest. In 
Utrecht zelf had al omstreeks 630 koning Dagobert hetzelfde gedaan, toen hij op de plek 
van een voormalig Romeins tempeltje een eerste christelijk kerkje bouwde. Maar ook elders 
– zowel in onze streken (zoals in Elst in de Betuwe) als daarbuiten – zijn eerste christelijke 
kerken soms op resten van heidense tempels en op de plek van heidense heilige plaatsen ge-
bouwd, of zijn ook (delen van) oude Romeinse gebouwen (met een heiligdom) als christelij-
ke kerken in gebruik genomen. Een en ander was geheel in lijn met mogelijk algemeen be-
kende instructies die paus Gregorius de Grote omstreeks 600 aan in Angelsaksisch Engeland 
werkzame missionarissen had gegeven: door de bouw van christelijke kerken op voor heide-
nen vanouds betekenisvolle en heilige plaatsen, zou – wanneer de gehechtheid van mensen 
aan die locaties in de juiste richting kon worden omgebogen – de introductie van het chris-
tendom vergemakkelijkt worden. Daarnaast zijn het wellicht ook eenvoudigweg praktische 
overwegingen geweest – namelijk de beschikbaarheid van een mogelijk deels nog intact Ro-
meins, dus stenen gebouw, en voorzover dit minder intact zou zijn waarschijnlijk in vol-
doende mate voorhanden zijnde stenen bouwmaterialen – die de keuze van Willibrord heb-
ben bepaald voor de plek van zijn eigen eerste missiekerk met – onder hetzelfde dak! – het 
monasterium of klooster. Dat kerk en klooster zich onder hetzelfde dak hebben bevonden, 
blijkt uit de levensbeschrijving van de Friese missionaris Liudger, daterend van omstreeks 
800. Hierin wordt verhaald hoe deze Liudger, als kind al overgedragen aan het klooster in 
Utrecht om daar als monnik te worden opgeleid (afb. 10), tijdens zijn verblijf daar tussen 
777 en 784 vaak geslapen had op de zolder van de Sint-Salvator ‘die Willibrord gebouwd 
had’. Behalve dat deze laatste verwijzing naar een Sint-Salvator ‘die Willibrord gebouwd had’ 
duidelijk maakt dat er later, in Liudgers tijd kennelijk nog een andere Sint-Salvator was, laat 
de vermelding van een dergelijke slaapplaats zich heel goed voorstellen wanneer kerk en 
klooster, met daarbij ook nog een school, zich onder één dak hebben bevonden, en waar-
schijnlijk dus bestaan hebben uit het voormalige Romeinse hoofdgebouw.  
 
 
 

Afb. 10. Liudger wordt door zijn 
familie als oblaat overgedragen aan 
Gregorius, abt van het Utrechts mo-

nasterium. Aan dit monasterium 
was toen – omstreeks 750 – een school 
verbonden, waar ook kinderen werden 
opgeleid tot geestelijke. Later werd 
Liudger de eerste bisschop van het 
bisdom Munster en abt van het klooster 
Werden bij Essen in Duitsland. Hij 
schreef ook een biografie of vita van zijn 
leermeester Gregorius. De miniatuur is 
afkomstig uit Werden en dateert van 
omstreeks 1100. Berlijn, 
Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer 
Kulturbesitz, Handschriftenabteilung 
Ms. theol. lat. fol. 323, f. 5v. 
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Waarschijnlijk niet lang nadat Willibrord in Utrecht zijn eerste kerk en klooster gebouwd 
had, zond Pippijn hem opnieuw naar Rome om zich daar tot bisschop te laten wijden. Op 
21 november 695 werd de missionaris, 37 jaar oud, door paus Sergius I (687-701) tot 
aartsbisschop der Friezen gewijd, bij welke gelegenheid hem door de paus ook de nieuwe 
naam Clemens werd gegeven en als teken van verbondenheid met Rome het pallium werd 
verleend (afb. 11). Hoe belangrijk ook, deze wijding van Willibrord tot aartsbisschop heeft – 
anders dan in verleden wel gedacht is – toen nog niet de totstandkoming van een echt 
bisdom Utrecht betekend. Dat voor een dergelijk bisdom bij Pippijn II wel plannen hebben 
bestaan, is denkbaar, maar de instabiele situatie in het gebied en voortdurende machtswisse-
lingen tussen Friezen en Franken in de zevende en vroege achtste eeuw zouden verwezenlij-
king van deze plannen ten tijde van Willibrord vooralsnog onmogelijk hebben gemaakt. Nog 
in 714, toen er na het overlijden van de hofmeier Pippijn II in het Frankische Rijk een 
opvolgingscrisis en machtsvacuüm ontstond, waarvan de Friezen onder leiding van Radboud 
gebruik maakten om verloren terrein te herwinnen, heeft Willibrord Utrecht moeten verlaten 
en uitwijken naar zijn in veiliger streken gelegen andere kloosterstichting in Echternach in 
het huidige Luxemburg. Eerst nadat Pippijns zoon Karel Martel zich als hofmeier van de 
regering meester had gemaakt en waarschijnlijk omstreeks 718 dan wel na de dood van 
Radboud in 719 ook de burcht Traiectum weer op de Friezen heroverd had, kon Willibrord 
terugkeren en zijn werk in deze contreien hervatten. Het is naar alle waarschijnlijkheid in de 
jaren daarna dat hij – materieel daartoe in staat gesteld door belangrijke koninklijke schen-
kingen – het oudere Frankische kerkje van Dagobert heeft laten herbouwen en gewijd aan 
Sint-Maarten, de beschermheilige van de Frankische koningen en hofmeiers. Naast de 
‘Angelsaksische’ kerk van Sint-Salvator, Willibrords oudste missie- en kloosterkerk, had 
Utrecht daarmee een tweede kerk, die als echt ‘Frankisch’ kon worden beschouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 11. Willibrord afgebeeld als aartsbisschop met het pallium, 
geflankeerd door twee diakens, op een afbeelding uit de elfde 
eeuw. Het is de oudste afbeelding die van deze heilige bewaard is 
gebleven. Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 10510,  
 f. 20.
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Bonifatius’ bemoeienis met de Utrechtse kerk 
 Na Willibrords dood in 739 heeft vervolgens Bonifatius pogingen gedaan te komen tot 
de oprichting van een bisdom Utrecht. Deze Winfried-Bonifatius – evenals Willibrord af-
komstig uit Angelsaksisch Engeland, maar uit het niet of nauwelijks door het Ierse christen-
dom beïnvloede zuidwesten ervan – was in de jaren twintig van de achtste eeuw korte tijd 
Willibrords medewerker geweest, maar had daarna elders in Germanië (Hessen, Thüringen 
en ook Beieren) zelfstandig als geloofsprediker en kerkelijk organisator gewerkt. In de jaren 
veertig werd hij – inmiddels ook door de paus tot aartsbisschop gewijd en tot pauselijk legaat 
benoemd – door de opvolgers van de hofmeier Karel Martel, diens zonen Karloman en 
Pippijn (III), belast met de hervorming en reorganisatie van de Frankische kerk. Mogelijk in 
dat kader werd hem in 741 ook de zorg voor de Willibrords erfenis, de Utrechtse kerk, op-
gedragen. Van wat Bonifatius toen met betrekking tot Utrecht voor ogen stond – de vor-
ming van een naar Angelsaksisch voorbeeld direct onder Rome geplaatst bisdom, is evenwel 
niets terechtgekomen. Wél heeft Bonifatius, mogelijk met het oog op de bisdomsstichting, 
naast de Sint-Salvator van Willibrord een aanmerkelijk grotere nieuwe Sint-Salvatorskerk ge-
bouwd. In verder vergrote vorm zou deze later bekend staan als de Oudmunsterkerk. De 
Sint-Maartenskerk werd hiertegenover later Nieuwmunster genoemd. Het stranden van Bo-
nifatius’ plannen voor de oprichting van een nieuw bisdom zal waarschijnlijk te maken heb-
ben gehad met het verzet onder de adel en de met hen verbonden hoge geestelijkheid tegen 
de hervormingsplannen van Bonifatius voor de Frankische kerk in het algemeen en wellicht 
ook de invloed van Angelsaksen als Bonifatius in het bijzonder. Met dit verzet hadden de 
politieke machthebbers, de hofmeiers, ernstig rekening te houden, wilden ze hun eigen posi-
tie niet in gevaar brengen, hetgeen betekende dat de hervormingen en reorganisaties zoals 
Bonifatius die beoogde op een zacht pitje kwamen te staan en zelfs van de baan leken. Te-
genover hierop gevolgde aanspraken van de kerk van Keulen en haar bisschop, die de 
Utrechtse kerk hoopte te kunnen inlijven, heeft Bonifatius weliswaar de zelfstandigheid van 
de Utrechtse kerk weten te behouden (afb. 12), maar tot de vorming van een regulier bisdom 
Utrecht kwam het ook toen vooralsnog dus niet. Dit heeft pas geruime tijd na Bonifatius’ 
dood in 754, wellicht in het laatste kwart van de achtste eeuw zijn beslag gekregen, mis-
schien toen Alberik, de toenmalige abt van het monasterium, als zodanig de opvolger van Wil-
librord, na 777 tot bisschop werd gewijd door de bisschop van Keulen. Volgens sommigen 
had echter  de totstandkoming  van een bisdom Utrecht zelfs nog later plaats, namelijk  pas  
toen omstreeks  800 Keulen  tot aartsbisdom werd  en onder meer Utrecht als suffragaanbis- 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12. Aanhef van de brief van Bonifatius 
aan de paus uit 752/53, waarin Bonifatius 
tegenover de aanspraken van de bisschop van 
Keulen bij de paus de zelfstandigheid van de 
door Willibrord gevestigde Utrechtse kerk 
verdedigt. Wenen, Österreichische National-
bibliothek, Cod. vind. 751, f. 60v. 
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dom hieronder ging ressorteren. Hoe het precies zij, de omstreeks 720 herbouwde ‘Fran-
kische’ Sint-Maartenskerk, die denkelijk al tegen het eind van Willibrords leven, maar zeker 
daarna de ‘Angelsaksische’ Sint-Salvator in belangrijkheid was gaan overvleugelen, zal bij die 
totstandkoming van een bisdom Utrecht de kathedrale of domkerk (cathedra = 
‘(bisschops)zetel’; domus = ‘huis (Gods)’) zijn geworden. 
 
Wanneer we nu deze ontwikkelingen overzien en Willibrords positie in Utrecht kort willen 
typeren, dan kunnen we stellen dat hij – weliswaar in 695 in Rome door de paus tot aartsbis-
schop gewijd, zonder dat daarbij een vaste bisschopszetel was aangewezen – in plaats van als 
(eerste) bisschop van Utrecht beschouwd moet worden als (missie)bisschop (met de per-
soonlijke titel aartsbisschop der Friezen) in Utrecht, die werkte onder de bescherming van de 
Frankische politieke machthebbers. Hiervoor hebben we gesteld dat het – in elk geval voor 
de hofmeiers – de omstandigheid van de lang politiek-militair gezien onzekere situatie in 
Friesland is geweest die de totstandkoming van een bisdom Utrecht tijdens Willibrords leven 
heeft doen uitblijven. Het is echter zeker niet uitgesloten dat daarbij toch ook diens eigen 
houding en inbreng een rol hebben gespeeld. Duidelijk is inmiddels wel dat behalve Willi-
brords Angelsaksische herkomst het toch vooral ook zijn zelfverkozen nadere monastieke 
vorming in het Ierse klooster Rathmelsigi is geweest, die voor zijn leven en (wijze van) wer-
ken als missionaris op het continent bijzonder groot is geweest. Zo laat Willibrord, ook na 
zijn wijding in Rome tot aartsbisschop der Friezen, zich toch in de eerste plaats herkennen 
als een rondtrekkend evangelieprediker, die voornamelijk en naar het zich laat aanzien vol 
overtuiging opereerde vanuit het klooster of wellicht beter de kloosters waarin hij leefde en 
waarvan hij aan het hoofd stond: behalve het in Utrecht aan de Sint-Salvator verbonden mo-
nasterium waren dat de in respectievelijk 698 en 714 gestichte kloosters te Echternach in wat 
nu Luxemburg is en te Susteren in het huidige Nederlands (Zuid-)Limburg (afb. 7). Als abt 
van deze kloosters en als kloosterbisschop vertoont Willibrord sterk de trekken van het pa-
troon zoals vanuit de Ierse kerk en de door haar gebruiken beïnvloede kringen bekend was, 
namelijk dat in het algemeen kloosters van groot belang waren en – anders dan in de ‘Ro-
meinse’-continentale en ook de vanuit Rome georganiseerde Angelsaksische kerk – in plaats 
van de bisschop de abt gold als centrale figuur in de kerkelijke organisatie. Bij Willibrord en 
de zijnen treffen we daarbij ook aan het in beginsel voor Ierse monastieke kringen zo ken-
merkende bestaan als monachus peregrinus, de rondtrekkende monnik, waarvoor – volgens hun 
stichtings- en schenkingsoorkonden,  voornamelijk afkomstig van leden van de familie of 
clan van de hofmeiers – de kloosters Echternach en Susteren mede werden ingericht. Meer 
dan in het verleden wel is onderkend, is het juist dat sterke Iers-monastieke element in het 
optreden van Willibrord dat ook sterk medebepalend geweest voor de wijze waarop de kerk 
die hij in Utrecht vestigde, georganiseerd is geweest: meer dan de door Willibrord gevestigde 
bisschopszetel is het veeleer het met de Sint-Salvator verbonden monasterium geweest dat de 
basis van de Utrechtse kerk heeft gevormd. En dat zou met name ook in de verdere institu-
tionele ontwikkeling van deze kerk nadien sterk doorwerken. Met vooral Susteren lijkt er 
ook na Willibrords dood, onder zijn opvolgers als hoofd van de Utrechtse kerk, de abten 
Gregorius en Alberik, nog een vrij nauwe band zijn blijven bestaan; niet alleen golden ge-
noemde abten als patroonheiligen van Susteren (afb. 13), beiden zouden hier in de latere 
achtste eeuw ook zijn begraven. Susteren ontwikkelde zich later tot vrouwenabdij. 
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Willibrords Utrechtse monasterium 
 
 
 

Aan de kerk en waarschijnlijk vooral de kloostergemeenschap in Utrecht, aan het hoofd 
waarvan Willibrord stond en vanwaaruit hij de medewerkers en gezellen voor zijn missione-
ringswerk zal hebben gerecruteerd, zijn ter ondersteuning van het kersteningswerk door de 
Frankische machthebbers, koningen en hofmeiers, verschillende schenkingen van bezit en 
privileges gedaan. Reeds hofmeier Pippijn II (overleden in 714) zou de kerk in Utrecht heb-
ben begunstigd met het bezit van de tiend (een tiende deel van de opbrengsten) van alle do-
meingoederen aldaar. Ook werd aan de Utrechtse kerk door de Merovingische koningen 
Chlotarius IV (718-719) en Theuderik IV (721-737) immuniteitsrecht verleend, terwijl in de 
eerder genoemde oorkonde van Karel Martel van 723 sprake is van een schenking van het 
castrum Utrecht zelf en de villa, het ‘domein’, Vechten. In 726 ten slotte deed Karel Martel af-
stand van de villa Elst en bepaalde goederen in de Betuwe ten behoeve van Willibrord aan de 
kerk die gewijd was aan Sint-Salvator, Onze-Lieve-Vrouw, Petrus en Paulus en alle andere 
apostelen, Johannes de Doper en alle overige heiligen. Vrij algemeen heeft men de in deze 
oorkonde genoemde kerk voor de Utrechtse kerk en het monasterium van Sint-Salvator ge-
houden. Waarschijnlijk is hier evenwel de kerk van Elst zelf bedoeld, die inmiddels als een 
dochterkerk van de Salvatorkerk in Utrecht zou zijn ontstaan en naar mag worden aange-
nomen aan deze (moeder)kerk haar patrocinia ontleende. Ook deze schenking zal hoe dan 
ook bedoeld zijn geweest ter ondersteuning van het missiewerk in het algemeen en wellicht 
in de Betuwe in het bijzonder. 
 In vrijwel alle gevallen betreft het steeds schenkingen aan Willibrord in zijn hoedanigheid 
van hoofd van de Utrechtse kerk en rector van het monasterium, dat in de eerste plaats verbon-
den was met de Sint-Salvatorskerk, welke kerk later bekend staat als die van Oudmunster. 
De opbrengsten van en inkomsten uit het zich aldus vormende algemeen vermogen van de 
Utrechtse kerk waren direct bestemd voor het onderhoud van de geestelijkheid en hun kerk. 
Een deel van die geestelijkheid zal, als gezegd, betrokken zijn geweest bij het missiewerk en 
daarom slechts periodiek in Utrecht verblijf hebben gehouden; een ander deel zal hier per-
manent residerend dienst hebben gedaan in de kerk van Sint-Salvator, en na de herbouw 
omstreeks 720 door Willibrord van de Sint-Maartenskerk wellicht ook daar. Niet echt duide-
lijk is of eventueel al Willibrord vanuit het oudste monasterium van Sint-Salvator – door het 
als het ware op te delen – zelfs een tweede monasterium zou hebben gevormd, dat verbonden 
werd aan die mogelijk toentertijd al belangrijker wordende Sint-Maartenskerk. Van twee af-
zonderlijke gemeenschappen, waarvan de één verbonden was aan Sint-Salvator en de ander 
aan de kathedrale kerk van Sint-Maarten, vernemen we niet eerder dan in de tiende eeuw. 
Het is dus ook zeer wel mogelijk dat de twee kerken met het klooster in beginsel en zeker in 
de tijd van Willibrord tezamen één groot complex hebben gevormd en de geestelijkheid 
vooralsnog eenvoudigweg beide kerken heeft bediend. 
 Min of meer samenhangend met de enigszins andere waardering van de figuur Willibrord 
en dan vooral de onderkenning van sterk Ierse elementen in zijn optreden, is de vraag of 
door de kloostergemeenschap in Utrecht de regel van Benedictus is gevolgd. Het bestaan 
van een op zich monastiek georganiseerde gemeenschap waar men leefde naar een regel, 
mag zonder meer worden aangenomen, aangezien in 723 gesproken wordt over het monaste-
rium ... sub sancte conversationis cenobitali ordine. Lang is men ervan uitgegaan dat Willibrord, op-
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gevoed in Ripon, dat onder leiding stond van de grote voorvechter van de Romeinse obser-
vantie en ook bevorderaar van de regel van Benedictus Wilfried, zelf ook deze regel als lei-
draad voor zijn monastieke leven gekozen zou hebben. Op dit punt plaatste men hem eigen-
lijk ook min of meer op één lijn met zijn iets jongere land- en tijdgenoot Bonifatius, van wie 
gesteld werd dat hij als Angelsaks een duidelijke voorkeur had voor deze ‘Romeinse’ regel. 
 Gebleken is evenwel dat de Angelsaksische voorkeur voor de regel van Benedictus toch 
enigszins gerelativeerd moet worden. Zo is het volstrekt niet zeker dat in Ripon in Willi-
brords tijd exclusief de regel van Benedictus als leidraad voor kloosterleven gold. Het is heel 
goed mogelijk dat zelfs hier Ierse gebruiken ingang hadden gevonden en ook na de synode 
van Whitby in 664 zijn blijven gelden, met andere woorden dat er sprake was van een meng-
regel of regula mixta, waarin elementen uit zowel de ‘Romeinse’ regel van Benedictus als ook 
Ierse kloosterregels waren samengevoegd. Te denken valt bij die laatste met name aan de 
kloosterregel(s) die in verband worden gebracht met de Ierse monnik en kloosterstichter Co-
lumbanus, waarbij onder meer sterk de nadruk lag op het ideaal van de peregrinatio. Zowel in 
Angelsaksisch Engeland als ook in het Merovingisch-Frankische Rijk zijn uiteindelijk deze 
regels en gebruiken van Ierse kloosterlingen en peregrini – al dan niet in combinatie met de 
regel van Benedictus – betrekkelijk wijdverbreid geweest. 
 Van wezenlijk belang is ook in dit verband dat, zoals al eerder aangegeven, Willibrord 
niet alleen was opgeleid in Ripon, maar op een gegeven moment ervoor gekozen heeft van-
daaruit te vertrekken naar het Ierse klooster Rathmelsigi, waar hij zeker nader kennis moet 
hebben gemaakt met die Ierse kloosterregels, waardoor hij zich uiteindelijk in zijn verdere 
leven en werken steeds sterk heeft laten leiden. In deze Ierse oriëntatie verschilde Willibrord 
nogal van de zeer ‘Romeins’ denkende en ook handelende Bonifatius. Op te merken valt 
overigens dat zelfs deze laatste bij zijn kloosterstichtingen niet exclusief lijkt te zijn uitgegaan 
van de benedictijner regel. In meerdere door hem gestichte of gereorganiseerde kloosters is 
van een invoering van deze regel geen sprake of althans niets bekend. De sterke nadruk die 
er gelegd wordt op de regel van Benedictus als dé kloosterregel bij uitstek dateert vooral van 
later tijd, te beginnen bij de hofmeiers Karloman (741-747) en Pippijn (III) (741-768) en 
daarna vooral Karel de Grote (768-814) en diens opvolger Lodewijk de Vrome (814-840). 
Maar ook dan is het zeker niet zo dat ineens alle kloosters de oude niet-benedictijnse monas-
tieke tradities, die vervat konden zijn in een regula mixta, (volledig) hebben opgegeven. 
 Van de regel van Benedictus vernemen we met betrekking tot het monasterium in Utrecht 
niets en hetzelfde geldt ook ten aanzien van de andere door Willibrord gestichte of geleide 
kloosters in Echternach en Susteren. Dat hoeft op zich niet te betekenen dat deze regel niet 
gevolgd is of op zijn minst bekend was en hoog gewaardeerd werd. Benedictus heeft, als ge-
zegd, evenwel in zijn regel sterk de nadruk gelegd op de stabilitas loci, de gebondenheid van 
de monnik aan één plaats, aan het ene eigen klooster. De vraag is dan of het aannemelijk is 
dat juist deze regel met dat duidelijke voorschrift de min of meer exclusieve leidraad was 
voor het leven in de kloostergemeenschap in Utrecht, die zowel onder Willibrord als ook 
daarna een duidelijke taak blijkt te hebben gehad in het actieve missiewerk, en voor een type 
monniken dat dus al predikend juist minder gebonden zal zijn geweest aan het klooster. Een 
Ierse (meng)regel met daarin ruimte voor de in dienst van de missionering gestelde peregrina-
tio lijkt in dit geval geschikter en meer voor de hand te liggen. Al met al is het dus uitermate 
onwaarschijnlijk dat het monasterium in Utrecht gezien moet worden als een benedictijner 
klooster,  noch ten tijde van Willibrord,  noch daarna.  Interessant is na  te  gaan hoe die on- 
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miskenbaar monastieke traditie in Utrecht, die dus teruggaat tot Willibrord en daarmee op 
Iers-Angelsaksische kloostertradities, zich nadien verder heeft ontwikkeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 13. Op deze 
afbeelding van de 
zogenaamde ‘dedicatie-
miniatuur’ uit de 
twaalfde of dertiende 
eeuw wordt Imago, abdis 
van Susteren vanaf 
1174, geflankeerd door 
links van haar 
Gregorius en rechts 
Alberik. Gregorius werd 
in de jaren veertig van de 
achtste eeuw abt van het 
Utrechtse monas-

terium; Alberik werd 
na Gregorius’ dood in 
775 abt van ditzelfde 
monasterium en later 
wellicht de eerste bisschop 
van het reguliere bisdom 
Utrecht binnen de Keulse 
kerkprovincie. Zowel 
Gregrius als Alberik 
liggen begraven in het 
door de hofmeier Pippijn 
II en zijn echtgenote 
gestichte en voorts aan 
Willibrord geschonken 
klooster Susteren. 
Susteren, Schatkamer 
Sint-Amelbergakerk. 
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De ontwikkeling van het monasterium na Willibrords dood tot circa 1000 
 

 

 
Duidelijk is dat Willibrord als (aarts)bisschop in Utrecht geen directe opvolger heeft gehad, 
of het moet Bonifatius zijn geweest, die in de jaren veertig tijdelijk de zorg voor Willibrords 
kerk in Utrecht op zich heeft genomen en haar belangen verdedigd heeft. Uiteindelijk zijn 
het in de periode na Willibrord verder toch in de eerste plaats de abten van het monasterium 
geweest, die de leiding van het missiewerk en de Utrechtse kerk lijken te hebben gehad. Dit 
is een van de duidelijkste argumenten om aan te nemen dat Utrecht ten tijde van Willibrord 
en ook nadien als echt bisdom nog niet bestond en dat dus aan de basis van de Utrechtse 
kerk in plaats van een met de vestiging van Willibrord gevormde bisschopszetel het door 
hem gestichte monasterium van Sint-Salvator heeft gestaan. Het belang van dit monasterium was 
daarmee aanzienlijk en het prestige ervan als dragende instelling van het missioneringswerk 
groot. 
 Helaas beschikken we slechts over incidentele berichten omtrent het monasterium in 
Utrecht in de periode na Willibrord. Direct na diens dood in 739 heeft Bonifatius naar eigen 
zeggen in opdracht van de hofmeier Karloman Bonifatius voor Utrecht een bisschop gewijd. 
Waarschijnlijk was dit een chorepiscopus of choorbisschop, dat wil zeggen iemand die tot bis-
schop gewijd alle sacramentele en liturgische taken kan verrichten. Een dergelijke choorbis-
schop was in de regel echter niet verbonden aan een echt regulier diocees met een vaste zetel 
in een civitas of stad, maar kon in beginsel juist meer worden ingezet in het omliggende plat-
teland – het Griekse chorè betekent ‘land’ – en daar waar nog geen echt diocesane organisatie 
bestond. Pogingen van Bonifatius daarna – ongeveer midden jaren veertig – om Utrecht te 
maken tot een officieel bisdom direct onder Rome met een nieuwe Sint-Salvatorskerk als ka-
thedraal hebben, zoals hiervoor al is opgemerkt, geen succes gehad. Mogelijk tezelfdertijd 
hebben tegenstanders van Bonifatius, de bisschop Keulen voorop, getracht de Utrechtse 
kerk haar zelfstandigheid te ontnemen en – met de niet onbelangrijke bezittingen en rechten 
die ze inmiddels had – bij de Keulse kerk en bisschopszetel in te lijven. Bonifatius heeft dat 
in ieder geval – door zich direct te wenden tot de paus, maar daarnaast vooral ook tot de 
hofmeier Pippijn – weten te voorkomen. Denkbaar is dat hij toen ook in Utrecht zijn eerste 
leerling Gregorius – mogelijk kandidaat voor de beoogde Utrechtse bisschopszetel en even-
tueel al choorbisschop – als abt van het monasterium heeft aangesteld. Deze Gregorius vinden 
we namelijk voor het eerst in de periode 747-752 in die functie vermeld. Tegen het eind van 
zijn leven heeft Bonifatius wellicht door een soort van compromis Willibrords erfenis nog 
min of meer definitief weten veilig te stellen: de Utrechtse kerk behield haar zelfstandigheid, 
ontving van de hofmeier en kort daarna koning Pippijn bevestiging van haar bezit aan goe-
deren en rechten, maar er kwam vooralsnog geen bisdom Utrecht tot stand. Het is als ge-
zegd pas geruime tijd na Bonifatius’ dood dat Utrecht uiteindelijk een afzonderlijk diocees is 
geworden. 
 Voor wat betreft de periode daarvóór blijkt dat het – meer dan eventuele choorbisschop-
pen – de abten van het monasterium zijn geweest die in Utrecht een zeer belangrijke positie 
innamen. Vinden we allereerst de al genoemde Gregorius vermeld als degene die in Utrecht 
de leiding had over de kloostergemeenschap, de hieraan kennelijk verbonden school, die een 
zekere naam en faam had, en waarschijnlijk ook het voortgezette missiewerk; na diens dood 
in 775 is het zijn neef Alberik die als zodanig genoemd wordt. Voor het laatst gebeurt dat in 
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777, hetgeen heeft doen veronderstellen dat hij mogelijk kort nadien in Keulen tot bisschop 
is gewijd. In de bronnen vinden we sinds ongeveer diezelfde tijd in elk geval geen (afzonder-
lijke) abten van Utrecht meer vermeld. Met de verheffing van Alberik tot bisschop of anders 
diens opvolger niet zo lang nadien, lijkt de abtswaardigheid te zijn opgegaan in die van de 
bisschop en kan er daarom sindsdien wellicht gesproken worden van een bisschop-abt van 
Utrecht. Ten tijde van (bisschop-)abt Alberik vinden we ook melding gemaakt van een 
proost, Haddo genaamd. Hoewel dit later een functie is die we voornamelijk aantreffen bij 
(seculiere) kapittels – de proost is het hoofd van het kapittel, zoals de abt dat is van een 
klooster of abdij – gaat het hier in beginsel om een gewone algemene monastieke functie, die 
bijvoorbeeld ook in de regel van Benedictus voorkomt, namelijk binnen het monasterium de 
plaatsvervanger van of tweede man na de abt. Dat moet ook hier het geval zijn geweest. Het 
vermeld vinden van deze figuur in Utrecht in deze periode vormt geen reden om aan te ne-
men dat de gemeenschappen van Oudmunster en dom zich toen reeds ontwikkeld hadden 
tot kapittels. 
 Uitgaande van het bestaan van een oorspronkelijk klooster onder leiding van in beginsel 
een abt, – waarvan het niet uitgesloten is dat hij tevens (choor)bisschop was –, later mis-
schien van de bisschop – die formeel ook nog abt was – en eventueel daarnaast een proost, 
met monniken die waarschijnlijk niet de regel van Benedictus maar een Iers-Angelsaksische 
mengregel volgden, laat zich de vraag stellen hoe zich dit monasterium nadien verder ontwik-
kelde. 
 
Kerkelijke hervormingen ten tijde van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome: beginnende scheiding der or-
dines van monniken en kanunniken 
 Bekend is hoe ten tijde van Karel de Grote (768-814), in het kader van de door zijn oom 
en vader, de hofmeiers Karloman en Pippijn, begonnen maar daarna sterk geïntensiveerde 
kerkelijke hervormings- en uniformeringspolitiek, voor kloostergemeenschappen steeds na-
drukkelijker de regel van Benedictus werd voorgeschreven. Daarbij begon men er tevens al 
min of meer vanuit te gaan dat degenen die in een gemeenschap kloosterlijk of monastiek 
leefden maar niet de regel van Benedictus volgden, geen monachi, ‘monniken’ meer waren en 
genoemd werden. Dit soort geestelijken ging toen veeleer gerekend worden tot de grote, 
meer algemene categorie van clerici. Voor deze clerici waren aanvankelijk, maar ook ten tijde 
van Karel de Grote, de voorschriften voor hun levenswijze niet zo duidelijk omschreven. 
Weliswaar had omstreeks 742 bisschop Chrodegang van Metz een – onder meer op de regel 
van Benedictus geënte – leefregel opgesteld voor de aan zijn kathedrale kerk verbonden 
geestelijkheid. Deze leefregel heeft wellicht enige navolging gevonden. Maar algemeen was 
en werd ze toen toch zeker niet. Clerici, verbonden aan een belangrijke kerk, werden evenwel 
in elk geval geacht te leven – eventueel nog onder leiding van een abt – volgens de meer al-
gemene voorschriften van bijvoorbeeld de kerkvaders, de canones, en werden daarom ook wel 
aangeduid als canonici. 
 Met deze ontwikkeling begon zich geleidelijk de vorming van twee afzonderlijke groepen 
geestelijken of ordines af te tekenen, hoewel in beginsel met de aanduiding clerici of canonici 
niet meer gezegd schijnt te zijn dan dat de leden van de gemeenschappen geen monachi, dat 
wil zeggen benedictijnen waren. Het feit dat ze – eenvoudigweg omdat ze niet exclusief de 
regel van Benedictus volgden – gerekend werden tot de categorie van clerici of canonici bete-
kende evenwel nadrukkelijk niet dat deze geestelijken geen monastiek aandoende vita commu-
nis, een gemeenschappelijk leven, leidden en niet ook een echte, maar dan dus een niet-
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benedictijner kloosterregel of regula mixta volgden. Aan gemeenschappen met een onmis-
kenbare monastieke achtergrond en die aan dat gemeenschappelijke leven vaak ook bleven 
vasthouden, maar uiteindelijk toch niet de regel van Benedictus als leidraad voor hun kloos-
terleven aannamen, werd op een gegeven moment formeel de naam monachi onthouden, 
waarna ze zich aldus zijn gaan ontwikkelen tot gemeenschappen van clerici-canonici. 
 Er bleven echter vooralsnog overgangsvormen bestaan. De taken aan monniken en aan 
clerici-canonici toebedacht, namelijk het koorgebed, verschilden niet zoveel en overgangen tus-
sen de beide ordines bleven bestaan, onder meer vanwege niet geheel consequente en zeker 
ook niet altijd effectieve pogingen van de Karolingische heersers duidelijke onderscheidin-
gen te maken en in de praktijk ingang te doen vinden. Zo bestonden er in verschillende bis-
dommen binnen het Rijk, met name waar Angelsaksische missionarissen werkzaam waren 
geweest, maar ook bijvoorbeeld in Beieren, monasteria waaruit zeker een deel van de aan de 
dom- of kathedrale kerken verbonden en hierin dienst doende clerus werd gerecruteerd, die 
volstrekt monastiek waren in levenswijze en leefregels, nadrukkelijker zelfs dan elders in het 
Frankische Rijk meestal het geval was. Op grond van de in deze monasteria geleide vita commu-
nis kan men de leden van deze gemeenschappen eigenlijk niet anders beschouwen dan als 
monachi of monniken. Enkel en alleen omdat ze niet de regel van Benedictus volgden, zou-
den ze officieel echter niet als kloosterlingen of monniken, maar als clerici of canonici gelden. 
 Voor alle gemeenschappen, dus ook voor die van clerici, die verbonden waren aan kathe-
drale of andere belangrijke kerken, werd tijdens de regering van de zoon en opvolger van 
Karel de Grote, Lodewijk de Vrome (814-840), in 816 officieel als leefregel de zogenaamde 
Institutio canonicorum of Akense regel voorgeschreven, terwijl toen ook definitief de term mona-
chi exclusief gereserveerd werd voor benedictijner monniken. Daarmee zou duidelijk moeten 
zijn geweest wie wel en wie geen monnik was. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat deze 
Akense regel toentertijd lang niet door alle gemeenschappen van clerici ook werkelijk direct 
en volledig werd ingevoerd. Waarmee zich dan de vraag voordoet: hoe aanwezig bleef in het 
geval dat de Akense regel binnen dergelijke gemeenschappen niet, niet volledig en conse-
quent of blijvend werd ingevoerd, hierin toch ook het monastiek element, wellicht zonder 
dat dit officieel nog monastiek heette, enkel en alleen omdat het niet-benedictijns was? We 
keren eerst terug naar Utrecht en de ontwikkeling aldaar. 
 
Het oude en een nieuw monasterium in Utrecht 
 We stelden hiervoor al dat er over het monasterium in Utrecht en daarmee ook over de 
wijze waarop het zich ontwikkelde in de loop van de tijd weinig bekend is. In de achtste 
eeuw komen we in de Utrechtse bronnen naast elkaar monachi en canonici tegen. Er zijn dus 
dan twee inmiddels te onderscheiden groepen, die evenwel nog gezamenlijk onder leiding 
staan van achtereenvolgens Bonifatius en Gregorius. Na de laatste vermelding van beide 
groepen in 769 vinden we vervolgens geen monachi meer vermeld. Mede op dit gegeven zal 
gebaseerd zijn wat we hier gemakshalve zullen noemen de traditionele voorstelling van de 
ontwikkeling op institutioneel terrein in Utrecht, namelijk dat het monasterium in Utrecht als 
oorspronkelijk monastieke instelling of klooster zich uiteindelijk ontwikkeld heeft tot twee 
gemeenschappen van kanunniken, kapittels, een als vanouds verbonden aan Sint-Salvator, 
een tweede aan Sint-Maarten of de dom. Onder een kapittel werd dan verstaan een gemeen-
schap van kanunniken, die levend volgens de genoemde Akense regel onder leiding van een 
proost weliswaar net als monniken tot taak hadden het verrichten van het geregeld koorge-
bed, maar die anders dan monniken geen gelofte van (persoonlijke) armoede aflegden, dus 
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persoonlijk bezit mochten hebben en houden. Dit betekende op den duur dat het in principe 
ook voor kanunniken (in hun regel) voorgeschreven en gebruikelijke gemeenschappelijk le-
ven, de vita communis, zoals ook monniken dit kenden, bij kapittels in onbruik geraakte en de 
meeste kanunniken uiteindelijk afzonderlijk in eigen huizen gingen wonen. Voor zowel de 
vorming van een tweede gemeenschap van geestelijken in Utrecht, verbonden aan de dom, 
als ook de ontwikkeling beide monasteria tot gemeenschappen van kanunniken of kapittels 
zouden geen exacte data of zelfs bij benadering dateringen te geven zijn. De indruk bestaat 
echter dat een en ander wel moet samenhangen met de onrust en ontwrichting van de 
Noormannentijd vanaf ongeveer het midden van de negende eeuw en het geleidelijk herstel 
daarna in de loop van de tiende eeuw.  
 Vanwege de herhaalde aanvallen van de Noormannen op deze streken – waar met name 
de nabijgelegen internationale handelsnederzetting Dorestad maar natuurlijk ook de bis-
schopsstad zelf een aantrekkelijk doelwit voor plundering vormden – waren de Utrechtse 
bisschoppen en geestelijkheid vanaf ongeveer het midden van de negende eeuw gedwongen 
zich elders in veiligheid te brengen. Na een jarenlang verblijf eerst in Sint-Odilinberg in het 
huidige Limburg en daarna in Deventer kon uiteindelijk omstreeks 920 de kort tevoren aan-
getreden bisschop Balderik (917-972) terugkeren naar zijn bisschopsstad en daar de schade 
aangericht aan de Utrechtse kerken herstellen. Geleidelijk kwam daarna het bisdom in rusti-
ger vaarwater en kon de wederopbouw ter hand worden genomen. In dat verband was niet 
zonder belang dat bisschop Balderik in het algemeen een zeer goede relatie en contacten on-
derhield met de koning of keizer van het Oost-Frankische, later Heilig Roomse of Duitse 
Rijk, waartoe het grootste deel van ons land toen definitief is gaan behoren (afb. 14). 
 
Het Ottoonse of rijkskerkstelsel 
 Na het uiteenvallen van het grote Frankische Rijk en de ontwrichting van onder meer de 
Noormannentijd, hebben in de loop van de tiende eeuw de Duitse koningen en keizers in 
hun gebied geleidelijk het rijksgezag weer weten te herstellen, zowel naar buiten toe – tegen 
aanvallen van buitenaf – maar uiteindelijk vooral ook binnen het Rijk, tegenover nogal zelf-
standig en eigengereid optredende lekenheren. Opvallend is dat ze met name bij die binnen-
landse versterking van hun gezag op een speciale manier de nauwe band tussen koning en 
kerk benutten. Die band was er al vanouds – zeker al sinds de Karolingische tijd – in de zin 
dat de koning als gezalfde Gods een speciale, van God gegeven taak had ten opzichte van de 
kerk; hij diende namelijk de kerk in haar specifieke opdracht en taak – het leiden van Gods 
volk in het streven naar het bereiken van het eeuwig heil – te steunen en te helpen, haar dus 
bescherming te bieden en haar ook te begunstigen waar hij dat kon. 
 Nu kon die koninklijke taakopvatting ten opzichte van de kerk echter ook zeer breed 
worden opgevat, waarmee de koning – die door zijn zalving ook wel beschouwd werd als 
een soort priester – tevens een taak in de kerk werd toegekend. Zo kon hij zich zeer direct 
met bijvoorbeeld belangrijke benoemingen van geestelijken – bisschoppen maar zelfs ook 
pausen – bemoeien, maar bijvoorbeeld ook aandringen op bepaalde hervormingen in de 
kerkelijke gelederen. Aangezien dit in sommige periodes zeker niet ten nadele van de kerk is 
gebeurd en de kerk in het algemeen ook de voordelen zag van een sterk rijksgezag – het 
bracht rust, orde, veiligheid, maar ook materiële begunstiging – heeft men die koninklijke 
bemoeienis in kerkelijke kringen toen vooralsnog niet als een overwegend bezwaar gezien. 
Beide machten –  wereldlijke en kerkelijke macht, regnum en sacerdotium –  zagen zich als part-
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ners in een gezamenlijke taak en werkten daarin dan ook als vanzelfsprekend samen; men 
had elkaar feitelijk nodig (afb. 15). 
 

Afb. 14. Het voormalige Oost-Frankische, later Heilig Roomse of Duitse rijk. Tek. M.W.J. de Bruijn. 
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 De ontwikkeling nu die zich geleidelijk sinds de tiende maar vooral in de elfde eeuw 
voordeed was dat de koningen en keizers de kerk en de bisschoppen ook steeds nadrukkelij-
ker inschakelden in de uitoefening van het bestuur van het Rijk. Gebeurde dat eerst min of 
meer indirect door schenkingen van land en allerlei lucratieve rechten die tevens uitoefening 
van gezag over mensen inhielden, uiteindelijk gingen de koningen ertoe over om aan bis-
schoppen en hun kerken ook echt wereldlijk gezag, bestuursmacht over hele delen van hun 
rijk, graafschappen, toe te kennen en ze zo tot belangrijk steunpunt van hun gezag te maken. 
Behalve dat deze hoge geestelijkheid in het algemeen goed opgeleide, geletterde lieden wa-
ren, bood deze handelwijze nog een aantal andere praktische voordelen voor de koning. Hij 
vermeed zo namelijk dat belangrijke (wereldlijke) bevoegdheden erfelijk in handen kwamen 
van de eerder genoemde – vaak zeer eigengereid en soms zelfs tegen de koning optredende 
– lekenheren, waardoor de koning of keizer zelf op den duur zijn invloed en greep op het 
bestuur van het Rijk zou verliezen. Een bisschop mocht niet trouwen, kon dus geen wettige 
nakomelingen krijgen en daarmee zijn bezittingen en (wereldlijke) macht ook niet aan dezen 
doorgeven. Na de dood van een bisschop kon de keizer steeds weer een nieuwe, hem welge-
vallige en betrouwbaar geachte persoon benoemen. Op deze manier creëerden de koningen 
zich een groep van – vaak in zijn eigen kanselarij opgeleide en dus nauw met hem verbon-
den – bestuurders, op wie ze konden vertrouwen en die – materieel gesteund door verdere 
schenkingen aan hun kerken – een effectief tegenwicht vormden tegen de lekendynasten. 
Met betrekking tot deze begunstiging en uiteindelijke inschakeling van de kerk en haar bis-
schoppen bij het rijksbestuur spreekt men wel van het zogenaamde rijkskerkstelsel of – naar 
de Otto geheten keizers, die met dit ‘beleid’ zijn begonnen – ook wel van het Ottoonse stel-
sel. 
 
Utrecht onder het Ottoonse stelsel 
 Ook de Utrechtse kerk zien we sinds de tijd van bisschop Balderik in de tiende eeuw op 
deze manier functioneren en door aanzienlijke schenkingen van de koningen en keizers rij-
ker en belangrijker worden. Naast de bisschop profiteerden hiervan vooral de aan de kerk 
verbonden geestelijken, voor wier levensonderhoud het toenemend kerkelijk vermogen (het 
bisdomsgoed) of althans de inkomsten daaruit in het algemeen werden aangewend. Daarmee 
lijkt de periode na de terugkeer van de bisschop en zijn geestelijkheid vanuit hun balling-
schap en het daaropvolgend herstel van stad en bisdom ook voor de kerkelijk-institutionele 
ontwikkeling in Utrecht inderdaad een cruciale periode te zijn geweest. Gesteld wordt dat 
bisschop Balderik bij terugkeer zijn stad verwoest had aangetroffen. De door hem vervol-
gens aangevatte herbouw van de kerken in Utrecht zou tevens aanleiding zijn geweest voor 
een zekere reorganisatie, die dan mogelijk heeft bestaan uit zowel de totstandkoming van 
twee afzonderlijke gemeenschappen als ook de omvorming ervan tot kapittels, met op den 
duur ook uit onder meer het bisdomsgoed gevormde eigen vermogens, bestemd voor het 
onderhoud van de kanunniken. In de tiende eeuw, om precies te zijn in 944, worden voor 
het eerst twee gemeenschappen genoemd – verbonden aan de Sint-Maartensdom en aan de 
kerk van Sint-Salvator of Oudmunster –, terwijl in die tijd ook melding wordt gemaakt van 
een proost en deken, waarmee dan dus sprake zou zijn geweest van kapittels. Te stellen valt 
echter dat dergelijke (eerste) vermeldingen uiteindelijk niet veel zeggen over het exacte tijd-
stip van zowel de vorming van een tweede gemeenschap als ook de inrichting van beide ge-
meenschappen als kapittels. 
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Afb.15. Afbeelding van keizer Otto III met zijn 
helpers in het bestuur van het rijk, onder wie met 
name ook veel bisschoppen waren. Deze nauwe, 
maar vooral ook als vanzelfsprekend ervaren 
band en samenwerking tussen de wereldlijke 
macht, het regnum, en de geestelijke macht, het 
sacerdotium, is typerend voor het zogeheten Ot-
toonse of rijkskerkstelsel, zoals dat sinds de tiende 
eeuw tot aan de Investituurstrijd in de latere elfde 
eeuw in het Duitse rijk functioneerde. Aken, 
Evangeliarium Otto III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opgemerkt is al dat niet geheel uitgesloten is dat die vorming van twee afzonderlijke ge-
meenschappen van geestelijken wellicht toch al veel eerder had plaatsgehad, bijvoorbeeld 
toen in de loop van de achtste eeuw de kerk van Sint-Maarten de Sint-Salvator ging over-
vleugelen en uiteindelijk ergens in het laatste kwart van de achtste eeuw de kathedrale kerk 
van het toen nieuw gevormde bisdom Utrecht werd. We moeten echter ook vaststellen dat 
echte, eigentijdse en ondubbelzinnige aanwijzingen hiervoor ontbreken. In de schaarse bron-
nen uit deze periode – enkele achtste- en negende-eeuwse vitae van personen die in Utrecht 
actief zijn geweest – is uiteindelijk steeds sprake van slechts één gemeenschap, welke als van-
ouds in de eerste plaats verbonden blijkt aan de kerk van Sint-Salvator. Dat neemt niet weg 
dat er binnen die ene gemeenschap zich eventueel toch al vroeg onderscheiden groepen gees-
telijken kunnen hebben ontwikkeld, die speciaal belast waren met de dienst in de afzonderlij-
ke kerken, hetgeen dan op den duur – en feitelijk dan wellicht pas in de tiende eeuw – geleid 
heeft tot de vorming naast – maar vooral ook vanuit – het oude monasterium van Sint-Salvator 
van een afzonderlijke gemeenschap verbonden aan de Sint-Maartensdom. Voorstelbaar is 
daarbij dan dat, terwijl de gemeenschap van Sint-Salvator voorlopig meer het karakter van 
een kloostergemeenschap heeft behouden onder leiding van de bisschop-abt, het bij die van 
de dom van meet af aan gegaan kan zijn om clerici – onder leiding wellicht al van een proost – 
die, belast met de dienst in de kathedrale kerk, zich minder strikt gebonden hebben geacht 
aan een of andere echte kloosterregel. Het naast elkaar bestaan op een gegeven moment van 
een oude monastieke instelling en een gemeenschap van wat dan genoemd worden canonici of 
clerici is een situatie zoals die in Zuid-Duitsland (Regensburg, Salzburg en Augsburg) en ook 
elders in het Duitse Rijk heeft bestaan. Over de feitelijke situatie in Utrecht beschikken we 
helaas over slechts weinig concrete gegevens. Dat evenwel een monastiek element in het ou-
de monasterium van Sint-Salvator maar zelfs in de beide gemeenschappen, dus ook die van 
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dom onder leiding van een proost, zo niet sterk dan toch in elk geval aanwezig is geweest, is 
zeker niet uitgesloten, in het licht van de in het voorafgaande geschetste ontwikkelingen uit-
eindelijk zelfs waarschijnlijk te noemen. 
 
Invoering van de Akense regel en organisatie als kapittels? 
 Daarmee komen we dan bij de tweede belangrijke ontwikkeling, de omvorming van een 
in beginsel monastieke instelling tot wat men later noemt een kapittel of kapittels. De vraag is 
of die verandering – als die zich bijvoorbeeld in de tiende eeuw zou hebben voorgedaan na 
de Noormannentijd – zich toen werkelijk plotseling en volledig heeft voltrokken of dat wel-
licht gedacht moet worden aan een zodanige ontwikkeling dat het niet een direct en volledig, 
maar veeleer geleidelijk uit het zicht verdwijnen van een monastiek element heeft betekend. 
In elk geval bieden de vermeldingen in de negende en tiende-eeuwse bronnen van een proost 
en ook een deken hier weinig houvast, daar het hier om vrij algemene, toentertijd ook nog in 
monastieke en juist ook benedictijner gemeenschappen gebruikelijke functies gaat, die pas 
geruime tijd later – vanaf de elfde eeuw – specifiek en dan dus ook indicatief waren voor het 
bestaan van en georganiseerd zijn van een geestelijke gemeenschap als kapittel. 
 Uiteindelijk lijkt toch een geleidelijk proces van differentiatie in de leefwijze van de aan de 
Utrechtse kerk verbonden geestelijkheid het meest aannemelijk en mag er worden veronder-
steld dat, terwijl Utrechtse gemeenschappen van dom en Sint-Salvator zich mogelijk reeds 
ontwikkelden tot minder echt en uitsluitend monastiek-georiënteerde geestelijke instellingen, 
er op zijn minst in één ervan zeker tot aan het eind van de tiende eeuw, preciezer gezegd tot 
aan het ontstaan van de kloostergemeenschap op de Hohorst omstreeks het jaar 1000, ruimte 
is blijven bestaan voor een weliswaar niet-benedictijns georganiseerd, maar toch min of meer 
duidelijk monastiek element. Voor de hand ligt dan te denken dat dit vooral in het oude mo-
nasterium van Sint-Salvator onder leiding van de bisschop-abt nog mogelijk is geweest, maar 
misschien toch ook in de gemeenschap van de dom, die eventueel reeds onder leiding stond 
van een proost. Dit kan echter alleen het geval zijn geweest wanneer er nog geen sprake was 
van ‘echte’ kapittels in de zin dat door deze gemeenschappen de Akense regel werd gevolgd; 
dat zou immers zonder meer uitsluiting van en afgrenzing ten opzichte van werkelijk monas-
tieke elementen hebben betekend. Voor de veronderstelling nu dat dit in Utrecht voor het 
begin van de elfde eeuw niet zo was, is veel te zeggen. 
 
In dit verband is het allereerst interessant te wijzen op meer algemene ontwikkelingen. On-
derzoek naar het ontstaan van domkapittels in het Duitse Rijk heeft uitgewezen dat de voor-
noemde kerkelijke hervormingspolitiek van de Karolingen in de negende eeuw, waarbij on-
der meer voor canonici als de Akense regel als leefregel werd voorgeschreven, slechts in het 
West-Frankische Rijk, het latere Frankrijk, succesvol is geweest. Bij de gemeenschappen ver-
bonden aan kathedrale kerken in het merendeel van het Oost-Frankische, later Duitse Rijk 
daarentegen zou van een effectieve invoering van deze regel vóór het begin van de elfde 
eeuw echter nauwelijks of zelfs in het geheel geen sprake zijn geweest. Hetzelfde zou overi-
gens hebben gegolden voor de regel van Benedictus als exclusief voorgeschreven leefregel 
voor monniken. 
 Interessant nu is te zien dat het met name gebieden blijken waar in de zevende tot en met 
de negende eeuw Angelsaksische missionarissen actief waren, die betrekkelijk immuun lijken 
te zijn geweest voor de verplichte invoering van zowel de Akense als de benedictijner regel. 
Bisdomvorming en kloosterstichting waren hier vaak min of meer samengegaan en kloosters 
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hadden een belangrijke rol gespeeld bij zowel de missionering als de interne op- en uitbouw 
van de nieuwe bisdommen. De nauwe band tussen bisschop en kloostergemeenschap die al-
dus het gevolg was, kwam onder meer tot uitdrukking in de nogal eens voorkomende perso-
nele unie van bisschoppelijke en abbatiale waardigheid alsmede de gewoonte dat de bis-
schop(-abt) op monastieke wijze samenleefde met de clerus die dienst deed in de kathedrale 
kerk. In verschillende van dergelijke bisdommen laat zich met het ook na 816 voortdurend 
bestaan van domkloosters (in plaats van kapittels) heel duidelijk een overwicht zien van het – 
niet per se en exclusief benedictijnse – monastieke element. Eenzelfde situatie treft men aan 
in de verschillende weliswaar niet door Angelsaksen gestichte maar wel door Bonifatius in 
het kader van zijn hervormingswerk ge(re)organiseerde bisdommen in Beieren. Wanneer er 
in deze streken al sprake was van een zeker onderscheid – in leefwijze of naar invulling van 
de taken – tussen verschillende groepen binnen dergelijke monastieke gemeenschappen, dan 
lijken de in de negende eeuw van hogerhand ondernomen pogingen om tot invoering van 
specifieke leefregels voor de onderscheiden groepen te komen hier vooralsnog niet geleid te 
hebben tot een formele scheiding en organisatie in werkelijk afzonderlijke gemeenschappen, 
te weten kapittels en abdijen. De losmaking van een kathedrale geestelijkheid en het (niet-
benedictijner) monnikendom zou zich hier pas veel later voltrekken. 
 Het blijkt eerst tegen het eind van de tiende, maar veelal pas in het begin van de elfde 
eeuw dat in de bisdommen in Beieren en andere delen van het Duitse Rijk de verandering 
werkelijk optreedt. Deze verandering zou dan alleszins te maken hebben gehad met de religi-
euze herleving en vooral monastieke hervormingsbewegingen die zich hier in die latere tien-
de en vroege elfde eeuw voordeden. Evenals Lodewijk de Vrome in de negende eeuw, waren 
het nu de Duitse koningen en keizers die zich – gebaseerd op de hiervoor geschetste opvat-
ting dat zij een taak hadden ten opzichte van maar ook in de kerk – bemoeiden met de le-
venswijze en organisatie van de clerus verbonden aan de bisschoppelijke kerken en – samen 
met de bisschoppen in het Rijk – getracht hebben de leefwijze van verschillende groepen 
geestelijken te hervormen. In dat verband werd nu ook hier een scheiding van de verschil-
lende ordines, levend naar de regel van Benedictus dan wel de Akense regel, doorgevoerd. 
 Verschillende oude domkloosters (of een deel van die gemeenschappen) werden nu, na-
dat de bisschoppen afstand hadden gedaan van hun nevenwaardigheid als abt, in deze tijd 
omgevormd tot benedictijner abdij onder leiding van een reguliere abt, los van de kathedrale 
kerk. Als verbonden aan die kathedrale kerk traden voorts speciaal naar voren gemeen-
schappen van wat dan beschouwd werden clerici of kanunniken te zijn, voor wie de Akense 
regel gold, die onder leiding van stonden van een proost en voor wie veelal ook vanuit het 
algemeen kerkelijk vermogen of bisdomsgoed een eigen, voor het onderhoud (de ‘tafel’) aan 
te wenden vermogen werd gereserveerd. Deze ontwikkeling is – met de nodige onderlinge 
variaties – waar te nemen in met name Beieren, in de bisdommen Regensburg (Sint-Emme-
ram), Salzburg, Augsburg, Freising, Passau en ook andere door Angelsaksen gestichte bis-
dommen in het Oost-Frankische Rijk, zoals bijvoorbeeld Bremen. In het voornoemde on-
derzoek naar het ontstaan van domkapittels wordt in deze reeks ook het bisdom Utrecht met 
het monasterium van Willibrord geplaatst.  
 
Een ontwikkeling zoals die aan het eind van de tiende en het begin van de elfde eeuw zich 
voordeed in de delen van het Duitse Rijk waar zich vanouds de invloed van de Angelsaksen 
heeft doen gelden en ook in de verdere kerkelijke organisatie merkbaar is geweest, dat wil 
zeggen dat er zich eerst toen een definitieve losmaking en scheiding van monniken en clerici-
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canonici voltrok, valt inderdaad ook voor Utrecht ongeveer tezelfdertijd aan te nemen. Na 
hetgeen hiervoor uitvoerig aan de orde is geweest, moge de Angelsaksische invloed in de ze-
vende en achtste eeuw in Utrecht zonder meer duidelijk zijn. Van invoering van de Akense 
regel in de gemeenschappen in Utrecht in de negende of tiende eeuw is hoegenaamd niets 
bekend. Niet alleen ontbraken net als in de meeste delen van het Oost-Frankische, later 
Duitse Rijk ook in Utrecht de tradities, die een invoering van de Akense regel en een schei-
ding van de verschillende ordines veel eerder in de negende eeuw elders, in het West-
Frankische Rijk met name, min of meer succesvol hadden doen zijn. In de door Willibrord 
gestichte gemeenschap van Sint-Salvator was bovendien, zoals we gezien hebben, sprake van 
een andersoortige, want sterke Iers-Angelsaksische monastieke traditie, die zich hier, zo mo-
gen we wel aannemen, als elders in het Duitse Rijk in de negende eeuw maar ook daarna niet 
zonder meer terzijde heeft laten schuiven. 
 Op te merken valt dat hoewel het beschikbare bronnenmateriaal niet volledig uitsluitsel 
geeft over de situatie in Utrecht, de hierin gebruikte terminologie de mogelijkheid van de 
aanwezigheid en het voortbestaan van een monastiek element toch ook geenszins uitsluit. De 
wijze waarop daarin beide gemeenschappen en de leden hiervan worden aangeduid, is van 
dien aard dat op basis daarvan volstrekt niet zeker mag worden geacht dat in Utrecht al in de 
tiende eeuw nog uitsluitend sprake was van ‘kanunniken’, van een ‘kapittel’ of ‘kapittels’. De 
instellingen worden meestal aangeduid als monasteria, een term die betrekking kan hebben op 
zowel een klooster als een clericale gemeenschap. Een enkele keer treffen we aan: congregatio-
nes, ‘gemeenschappen’, soms cenobium en zelfs ook abbatia (sancti Martini), dus ‘abdij’ of kloos-
ter. 
 Hiervóór is al aan de orde geweest dat het voorkomen van de aanduiding canonici in de 
achtste eeuw in het algemeen nog niet meer betekende dat de aldus aangeduide geestelijken 
geen (benedictijner) monniken waren; dat lijkt ook voor Utrecht aan te nemen, wanneer in 
753 en 769 monachi en canonici als afzonderlijke categorieën worden genoemd. De aanduiding 
canonicus betekent nog niet dat er sprake is van een eigen (Akense) regel. Van ‘kanunniken’ en 
een ‘kapittel’, zoals later bedoeld, kan in deze tijd dus hoogstwaarschijnlijk nog niet worden 
gesproken. Het enige wat uit deze vermeldingen valt af te leiden is dat er in Utrecht in die tijd 
kennelijk twee min of meer te onderscheiden groepen geestelijken leefden, die evenwel onder 
leiding van één hoofd of abt(-bisschop) stonden en door deze waarschijnlijk uit het nog on-
verdeelde algemene kerkelijk vermogen of bisdomsgoed werden onderhouden. 
 Na 769 komt de term monachi niet meer in de bronnen voor. Dat heeft dan waarschijnlijk 
vooral te maken gehad met het doordringen van het idee dat niet-benedictijner kloosterlin-
gen geen monniken meer mochten heten. Het betekende zeker niet dat die kloosterlingen er 
niet meer waren. Er moet rekening worden gehouden met een voortleven van die monas-
tieke traditie onder een deel van de gemeenschap(pen), waarbij de naam monachi niet meer 
gebruikt werd, omdat die voortaan voorbehouden was aan hen die de regel van Benedictus 
aannamen. In de meeste gevallen worden de leden van de gemeenschap(pen) in Utrecht aan-
geduid als fratres, welke benaming voor zowel clerici-canonici als monniken gebruikt wordt. Ook 
hieruit valt dus niet op te maken dat er in Utrecht nog slechts canonici en geen (niet-
benedictijner, maar toch wel reguliere) kloosterlingen meer zouden zijn. 
 Zelf het voorkomen – in Utrecht waarschijnlijk het eerste in de gemeenschap van de dom 
– van een proost, prepositus, en een deken, decanus, later onmiskenbaar de voornaamste functi-
onarissen in kapittels, zegt in deze tijd hoogstens dat de ontwikkeling ging in de richting van 
een gemeenschap van clerici in het algemeen. Ook in de monastieke sfeer zijn deze functiona-
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rissen echter niet onbekend: in de regel van Benedictus worden zowel de deken als leidende 
figuur binnen een kloostergemeenschap als ook een prepositus als de tweede man na de abt 
genoemd. De functies zijn in de tiende eeuw nog niet werkelijk voorbehouden geweest aan 
wat men toen een kapittel noemde, maar kunnen wel degelijk ook verwijzen naar een voort-
levende monastieke traditie. 
 Uiteindelijk valt in dit verband namelijk nogmaals nadrukkelijk op te merken dat het niet 
voorkomen in de bronnen sinds 777 van een abt van Utrecht op zich niet zegt dat er hoe dan 
ook daarom geen monasterium met een duidelijke monastieke inslag meer bestond. Gesteld is 
al dat betwijfeld mag worden of er werkelijk geen abt was. Geheel in de lijn van de situatie en 
ontwikkelingen elders maar ook die in Utrecht zelf mag uitgegaan worden van het bestaan, 
misschien sinds de bisschopswijding van Alberik enige tijd na 777 en in elk geval de oprich-
ting van het bisdom, van een bisschop-abt, die zich binnen de monastieke gemeenschap(pen) 
– en waarschijnlijk het eerst in die van de dom – op een gegeven moment feitelijk liet ver-
vangen door een proost en deken(s) maar formeel toch het hoofd van diezelfde gemeen-
schap(pen) bleef. Deze situatie van dusdanig nauw met de bisschop verbonden gemeen-
schap(pen) – waarvan zelfs de bisschop als hij dat verkoos op gezette tijden ook feitelijk nog 
deel kon uitmaken – is zeer wel denkbaar en zou wel eens tot in de vroege elfde eeuw, de tijd 
van de bisschoppen Ansfried en Adelbold, kunnen hebben voortbestaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 16. Gezamenlijk etende monniken. Monni-
ken genoten gezamenlijk de maaltijden in de refter 
en sliepen in algemene slaapzaal (dormter), dit an-
ders dan (later) kanunniken deden, die in de loop 
van de tijd apart gingen wonen in eigen caustrale 
huizen binnen de immuniteit rondom hun kapittel-
kerk. Deel van een boekillustratie Vlaanderen uit 
de eerste helft van de vijftiende eeuw.  
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 Voor Utrecht is het moeilijk vast te stellen wanneer de Institutio canonicorum of Akense re-
gel is ingevoerd en er – met uitsluiting van een monastiek element – werkelijk van kapittels 
kan worden gesproken. In elk geval moet deze regel in Utrecht in de vroege twaalfde eeuw 
bekend zijn geweest, want uit die tijd dateert een handschrift dat behoord heeft aan het kapit-
tel van Sint-Marie waarin de tekst van de Institutio canonicorum is opgenomen. Een onderzoek 
naar het ontstaan van aparte vermogens voor bisschop en kanunniken heeft uitgewezen dat 
ook latere bepalingen met betrekking tot uitdelingen van voedsel en kleding aan de domka-
nunniken wijzen op bekendheid met de regel en het toen al vanouds gelden ervan; ze leveren 
bovendien ook een duidelijke indicatie op voor wat betreft het tijdstip van invoering van de-
ze regel in Utrecht. Juist die vorming – onder meer door verdeling van het bisdomsgoed – 
van afzonderlijke vermogens voor instellingen verbonden aan de kathedrale kerk mag name-
lijk worden gezien als een direct uitvloeisel van de invoering van de Akense regel, maar uit-
eindelijk ook de regel van Benedictus; alleen met een welomschreven eigen vermogen, be-
stemd voor eigen onderhoud, zou immers het in beginsel in de regels voorgeschreven ge-
meenschappelijk leven voor kanunniken en monniken gewaarborgd zijn. Op grond nu van 
de ontwikkeling van aparte en ook zelf beheerde vermogens, zoals die zich voor zowel de in-
stellingen verbonden aan de dom en Oudmunster als ook de toen inmiddels ontstane nieuwe 
kloostergemeenschap op de Hohorst in de elfde eeuw duidelijk voordoet, valt te concluderen 
dat invoering van de Akense regel (en de regel van Benedictus) in Utrecht zeker ten tijde van 
keizer Hendrik III en bisschop Bernold (circa 1040), maar mogelijk al ten tijde van keizer 
Hendrik II en bisschop Adelbold (circa 1018) kan hebben plaatsgehad. Dit zou dan min of 
meer conform de algemene ontwikkeling in het Duitse Rijk geweest zijn. We komen hier nog 
op terug. 
 
We kunnen hier de bevindingen met betrekking tot de situatie in Utrecht als volgt samen-
vatten. Er was sprake van een oorspronkelijk zeker in het oude, door Willibrord gestichte 
monasterium van Sint-Salvator sterke monastieke traditie. In de beschikbare bronnen zien we 
een terminologie gebezigd worden die de aanwezigheid van een monastiek element ook na-
dien zeker niet uitsluit, terwijl aan te nemen is dat invoering van de Akense regel, die het be-
staan van een duidelijk monastiek element wel nadrukkelijk uitsloot, in Utrecht hoogst-
waarschijnlijk eerst in (het eerste kwart van) de elfde eeuw heeft plaatsgehad. Al met al me-
nen we op basis hiervan te mogen veronderstellen dat in de negende en tiende eeuw in de 
gemeenschap van Sint-Salvator, later Oudmunster geheten, maar wellicht zelfs ook in die van 
de dom, een monastiek element onder leiding van een bisschop-abt op de een of andere ma-
nier heeft voortbestaan. 
 Dat voortbestaan wordt eens te meer aannemelijk, wanneer we hier ook refereren aan het 
op het eerste oog zo bevreemdende gegeven dat er vóór het ontstaan van de abdij op de 
Hohorst omstreeks 1000 geen bisschoppelijk klooster zou hebben bestaan in of bij Utrecht. 
Een dergelijke situatie is evenwel verklaarbaar wanneer we ervan uitgaan dat inderdaad de 
Utrechtse gemeenschappen zich nog niet tot ‘echte’ kapittels ontwikkeld hadden, terwijl 
waarschijnlijk vooral de steeds met de bisschop verbonden gebleven oorspronkelijke kloos-
terlijke instelling van Sint-Salvator tot die tijd een monastieke component heeft behouden en 
als het ware als bisschoppelijk eigenklooster kon worden beschouwd. Een afzonderlijke 
kloostergemeenschap was dan nog niet nodig. 
 Tegelijkertijd valt aan te nemen dat geleidelijk het oorspronkelijk sterk monastieke karak-
ter van de Utrechtse gemeenschap van Sint-Salvator verzwakt is en ze zich samen met de 
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gemeenschap van Sint-Maarten tegen het eind van de tiende eeuw waarschijnlijk toch al min 
of meer ontwikkelde in de richting van wat een kapittel zou gaan heten. Dat wil onder meer 
zeggen dat daaraan verbonden geestelijken mogelijk geen gelofte van armoede (meer) afleg-
den, eigen vermogens mochten hebben en een in het algemeen gesproken minder volledig 
van de wereld afgewend leven leidden. Ongetwijfeld zal dit laatste vooral ook gestimuleerd 
zijn door de hiervoor genoemde geleidelijke inschakeling van de kerken en hun bisschoppen 
in het bestuur van het Rijk en hun materiële begunstiging door de koningen en keizers, 
waarmee in het algemeen de geestelijken verbonden aan deze bisschopskerken ook verschil-
lende kerkelijk-organisatorische taken gingen krijgen. Juist deze ontwikkeling waar het zowel 
de manier van leven als ook de min of meer nieuwe taken van de bestaande geestelijke ge-
meenschappen in de bisschopsstad betreft, zal er vervolgens mede toe hebben geleid dat er – 
elders weliswaar, maar via de bisschop toch in relatie tot de Utrechtse kerk – een nieuwe echt 
kloosterlijke gemeenschap ontstond, waar degenen die als monniken wensten te leven een 
voor hun van de wereld afgewende leefwijze meer geëigende plaatsvonden. 

 
 
 
 
 
 
 

Afb. 17. De Hohorst of Heiligenberg aan een tak van de Eem, die hier ook wel de Heiligenberger of Lunterse beek wordt ge-
noemd. Foto M.W.J. de Bruijn 1994.  
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Bisschop Ansfried (995-1010) en het ontstaan van een nieuwe klooster-

gemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort rond het jaar 1000: hernieuw-

de belangstelling voor het monastieke ideaal 

 
Het is omstreeks het jaar 1000 geweest dat bisschop Ansfried (995-1010) van Utrecht, zo 
vertelt ons in de eerste plaats de elfde-eeuwse kroniekschrijver Alpertus van Metz, op gerui-
me afstand van zijn bisschopsstad een plek zocht en vond om zich bij tijd en wijle te ont-
trekken aan de beslommeringen die zijn ambt met zich meebracht, en waar hij zich in alle 
stilte en rust kon wijden aan gebed. 
 Van hoogadellijke komaf had Ansfried, vóórdat hij in 995 bisschop van Utrecht werd, al 
een lange wereldlijke carrière achter de rug, als graaf en in dienst van de keizer van het Heilig 
Roomse Rijk, waartoe, zoals al eerder werd opgemerkt, het huidige Nederland in die tijd voor 
het grootste deel behoorde. Na de dood van zijn vrouw, met wie hij indertijd het klooster 
Thorn in het huidige Limburg had gesticht, was Ansfried aanvankelijk van plan geweest zich 
als monnik terug te trekken in een klooster. Hiervan werd hij echter weerhouden door de 
keizer, die hem, toen in 995 bisschop Boudewijn was overleden, vroeg zich als bisschop van 
Utrecht voor hem in te zetten. Zoals hiervoor is uiteengezet, was het in die tijd een normale 
praktijk dat de keizers overal in het Rijk betrouwbaar geachte lieden uit hun min of meer 
naaste omgeving, zoals bijvoorbeeld de kanselarij of de hofkapel, tot bisschop benoemden. 
Ook Ansfried was duidelijk zo iemand, zij het dat hij de keizer tot dan toe dus vooral op mi-
litair gebied had gesteund. Niettegenstaande nu zijn verlangen zich uit de wereld terug te 
trekken, ging hij op het verzoek van de keizer in en werd hij dus in 995 bisschop van 
Utrecht. 
 Alpertus van Metz verhaalt ons voorts hoe Ansfried echter ook als bisschop ‘omdat hij 
niet wilde afwijken van de gewoonten van de overige geestelijken en zo de verdenking op 
zich laden dat hij op hen neerkeek’ enige tijd het kanunnikengewaad zou hebben gedragen. 
Op een gegeven moment had hij evenwel dit ‘toch nog kostbare gewaad’ ingeruild voor ken-
nelijk nog soberder kleding, die zo stelt Alpertus de regel van Benedictus voorschreef, in het 
algemeen gesproken dus monnikskleding. Tevens bleef er bij Ansfried kennelijk de behoefte 
bestaan om zich bij tijd en wijle werkelijk uit de wereld terug te trekken en zich geheel te wij-
den aan gebed. Daarom liet hij op de Hohorst, een betrekkelijk ontoegankelijke, want vrijwel 
geheel door moerassen omgeven heuvel, gelegen aan de rivier de Eem bij Amersfoort (afb. 
17, 18 en 19), een kapel en voor zichzelf een cel bouwen. Naar het zich laat aanzien heeft 
Ansfried in zijn verlangen naar religieuze afzondering echter niet alleen gestaan. Er ontston-
den op de Hohorst of Heiligenberg al snel nog verscheidene andere cellen en aldus vormde 
zich na verloop van tijd een kleine gemeenschap van monniken, die in afzondering een religi-
eus leven wensten te leiden, onder leiding van een door Ansfried aangestelde overste. 
 Behalve Alpertus’ werk, dat waarschijnlijk geschreven is tussen 1021 en 1024, is er als 
tweede belangrijke eigentijdse bron voor het leven van Ansfried de omstreeks 1014 samen-
gestelde kroniek van Thietmar van Merseburg. Ook hij vermeldt hoe bisschop Ansfried, oud 
en blind geworden, zich als monnik terugtrok in een door hemzelf gesticht klooster aan de 
Eem, om daar eenvoudig temidden van de monniken, zich in alle nederigheid onderwerpend 
aan het gezag van de kloosteroversten, een voorbeeldig leven te leiden. Opmerkelijk is dat 
noch Alpertus noch Thietmar ook maar iets opmerkt over het tijdstip van de stichting of het 
ontstaan van de kloostergemeenschap en evenmin over de herkomst van de monniken, die 
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zich in navolging van Ansfried op de Hohorst vestigden dan wel daar door hem bijeen wer-
den gebracht.  
 Weliswaar is er een oorkonde overgeleverd, die als datering 1006 draagt en voor de stich-
tingsoorkonde van de abdij op de Hohorst moet doorgaan. Deze oorkonde is echter een 
vervalsing gebleken, waarschijnlijk daterend uit de dertiende eeuw. Hoewel voorstelbaar is 
dat de falsaris voor de datering van de stichting in 1006 zich gebaseerd heeft op een oude 
traditie in de abdij zelf, dienen we in dit geval toch voorzichtig te zijn met betrekking tot dit 
jaartal 1006 of zelfs enig ander exact jaartal als datering van het begin van het klooster op de 
Hohorst. Dat is niet alleen, omdat we uiteindelijk in het geheel geen concrete en duidelijke 
nadere gegevens in de (oudste) bronnen vinden die het mogelijk maken zo’n eventuele tradi-
tie te controleren. Er moet vooral ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat 
meer dan van een echte ‘stichting’, dat wil zeggen een duidelijke (rechts)handeling op een 
bepaald moment, sprake is geweest van een geleidelijk ‘ontstaan’ van een gemeenschap. 
Daarom zou er door Alpertus en Thietmar eenvoudigweg geen exact jaartal te geven zijn ge-
weest en heeft mogelijk de dertiende-eeuwse falsaris bij de samenstelling van een stich-
tingsoorkonde willekeurig dan wel op basis van ons verder onbekende overwegingen en ge-
gevens voor het jaar 1006 gekozen. Al met al lijkt het dus, gezien het gemis van nadere gege-
vens hieromtrent, het beste om met betrekking tot het klooster op de Hohorst te spreken 
van een ‘ontstaan omstreeks het jaar 1000’. 
 
De herkomst van de eerste monniken 
 Veel later – dat wil zeggen in de zestiende eeuw – is wel gesteld dat de eerste monniken 
op de Hohorst van elders afkomstig zouden zijn geweest, namelijk uit de Sint-Vitusabdij in 
Gladbach. Maar ook hiervoor ontbreken de meer eigentijdse en werkelijk betrouwbare bron-
nen of zelfs maar de geringste aanwijzingen, die een dergelijke herkomst bevestigen of aan-
nemelijk maken. Veeleer is er daarentegen reden om aan te nemen dat zowel de ‘heremieten’ 
van het eerste uur, als ook de door Alpertus niet nader aangeduide monachi of ‘monniken’ 
eenvoudigweg afkomstig waren uit Utrecht zelf. Niet alleen is het niet vermelden van de her-
komst van die eerste monniken in de eigentijdse bronnen op zich al te beschouwen als een 
aanwijzing daarvoor, er is meer dat hierop wijst. Dit geldt dan met name de nauwe band die 
er vanouds maar ook later nog heeft bestaan tussen de gemeenschap op de Hohorst, daarna 
de Sint-Paulusabdij, en de oudste geestelijke instellingen in Utrecht, Oudmunster en dom. 
 Deze feitelijke verbondenheid met de Utrechtse kerk, maar vooral met de instelling waar-
in deze kerk haar basis had, Willibrords oude monasterium van Sint-Salvator of Oudmunster, 
komt voor de begintijd van de kloostergemeenschap op de Hohorst het meest pregnant tot 
uiting in de patrociniumkeuze, dat wil zeggen de keuze van haar beschermheiligen. Weliswaar 
lijken noch Alpertus noch Thietmar zich over een patrocinium uit te laten. Het oorkonden-
materiaal waarover we voor die tijd beschikken, noemt daarentegen meerdere heiligen, waar-
aan het klooster gewijd was. Wanneer in 1028, enige decennia na haar ontstaan, keizer Koen-
raad II de kloostergemeenschap op de Hohorst bevestigt in het bezit van de haar door Ans-
fried en diens opvolger Adelbold (als beginvermogen of dos, ‘bruidsschat’) geschonken goe-
deren en rechten, wordt gesproken van een klooster (cenobium) dat als patrocinia had het Hei-
lig Kruis, de moeder Gods en de apostelen Petrus en Paulus. Wanneer in 1050 op zijn beurt 
bisschop Bernold de kloostergemeenschap in haar bezit bevestigt, spreekt hij van een monas-
terium of klooster, gewijd aan Christus, diens moeder Maria, de apostelen Petrus en Paulus en 
zijn eigen bijzondere patroon Sint-Maarten.   Deze in 1028 en 1050 genoemde patrocinia van  
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Afb. 18. Amersfoort met ten zuidoosten ervan de Hohorst in 
het stroomgebied van de Eem, en de beken die daarin uitmon-
den. Tek. M.W.J. de Bruijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het convent op de Hohorst zijn praktisch dezelfde als die van het oude monasterium van Willi-
brord in Utrecht en naar alle waarschijnlijkheid daaraan ontleend. Hiermee is op duidelijke 
wijze aangegeven dat als moederinstelling, de instelling waaruit de gemeenschap op de Ho-
horst moet zijn voortgekomen, de gemeenschap van Sint-Salvator, in feite dus het oude 
Utrechts monasterium, te beschouwen is. De patrociniakeuze vormt de belangrijkste afzonder-
lijke aanwijzing voor de herkomst van de eerste kloosterlingen uit deze instelling in Utrecht, 
waarvan we eerder al stelden dat de monastieke traditie in Utrecht in elk geval vooral daar zal 
hebben voortgeleefd, maar die met de vestiging van kloosterlingen op de Hohorst sindsdien 
ook buiten de bisschopsstad werd voortgezet. 
 

Een en ander maakt duidelijk dat het ontstaan van een nieuwe kloostergemeenschap elders, 
wat als we Alpertus volgen een min of meer private onderneming van Ansfried lijkt, in wer-
kelijkheid toch vooral ook gedragen werd door een grotere groep mensen uit Ansfrieds eigen 
omgeving in Utrecht zelf. Behalve tegen de achtergrond van een toenmalig herlevend religi-
eus enthousiasme, dat meer mensen voor een vroom leven als heremiet of monnik deed kie-
zen, dient dit verschijnsel juist ook gezien te worden in het licht van de meer algemene ont-
wikkelingen op kerkelijk-institutioneel gebied in die tijd in het Duitse Rijk en daarmee waar-
schijnlijk dus ook in het bisdom Utrecht. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van dif-
ferentiatie in de leefwijze van geestelijken, zoals we die hiervoor al in haar beginfase (achtste-
negende eeuw, ten tijde van de Karolingen) hebben geschetst, die zich toen weliswaar niet 
overal gelijkelijk doorzette, maar uiteindelijk in later tijd toch zou uitmonden in een formele 
scheiding der ordines van monachi en canonici als groepen met eigen taken en daarop afgestemde 
leefregels. Deze scheiding zou zich in grote delen van het Duitse Rijk eerst vanaf het eind 
van de tiende en vooral in het begin van de elfde eeuw hebben voltrokken. In het geval van 
Utrecht, waarvoor het voorhanden zijnde bronnenmateriaal niet in alle opzichten even uit-
voerige gegevens biedt, is er voldoende aanleiding om ervan uit te gaan dat ontwikkeling fei-
telijk niet anders is geweest.  
 Juist ook hier hebben we voor een vroegere periode de aanwezigheid kunnen vaststellen 
maar verder ook mogen vermoeden van verschillende groepen, monachi en canonici, waar-
schijnlijk binnen de vanouds bestaande gemeenschap van Oudmunster, wellicht ook die van 
de dom en mogelijk al min of meer verdeeld over beide. Interessant is in dit verband de op-
merking van Alpertus in zijn relaas over Ansfried met betrekking tot het dragen door deze 
van een ‘kanunnikengewaad’ dan wel ‘kleding die de regel van Benedictus voorschreef’. Nu 
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dienen we er in het geval van Alpertus wel rekening mee te houden dat hij zijn werk schreef 
ruim twee decennia na de gebeurtenissen omstreeks het jaar 1000, waarover hij verhaalt, na-
melijk tussen 1021 en 1024. Dat is precies de tijd, de vroege jaren twintig van de elfde eeuw, 
dat men in de kloostergemeenschap op de Hohorst de regel van Benedictus als leefregel is 
gaan volgen en er sindsdien dus sprake was van een echte benedictijner abdij. Naar we in na-
volgende nog zullen zien, is toen ongeveer gelijktijdig in de gemeenschappen van Sint-
Salvator en dom in Utrecht ook de Akense regel als leefregel voor kanunniken ingevoerd, 
waarmee deze instellingen officieel tot kapittels werden. Bij het lezen van de voornoemde 
passage bij Alpertus kan er dus voor Ansfrieds tijd – hij overleed in 1010 – nog geenszins 
worden uitgegaan van het bestaan van echte kanunniken, levend volgens de Akense regel, en 
daarnaast de aanwezigheid van monniken in Utrecht dan wel op de Hohorst, voor wie exclu-
sief de regel van Benedictus als leefregel gold. Wel kan Alpertus’ relaas worden gezien als een 
bevestiging van de eerder veronderstelde aanwezigheid in de bisschopsstad Utrecht zelf ten 
tijde van Ansfried van verschillende groepen geestelijken, clerici-canonici en zij die een meer 
kloosterlijk leven voorstonden, dus categorieën die zich in levenswijze en kennelijk toch ook 
al in kleding van elkaar onderscheidden. 
 Wanneer nu Ansfried het monnikskleed aannam vóórdat hij zich in afzondering terugtrok 
op de Hohorst en daar een kloostergemeenschap deed ontstaan – Alpertus’ verhaal biedt de 
mogelijkheid dat te veronderstellen –, valt ook daaruit dus af te leiden dat een leven als mon-
nik op dat moment in Utrecht zelf nog mogelijk was. Maar zelfs als het aannemen van dat 
monnikskleed en de terugtrekking naar de Hohorst gelijktijdig zouden hebben plaatsgehad, 
mag daarvan worden uitgegaan. Ansfried trok zich immers niet definitief terug en als monnik 
bleef hij in elk geval ook aan als bisschop. De vergelijking met de situatie ten tijde van  Willi-
brord dringt zich dan op, waar we zien hoe kennelijk de bisschop met (een deel van) zijn 
geestelijkheid in Utrecht een kloosterlijk leven leidde. Al eerder werd opgemerkt dat waar-
schijnlijk in eerste instantie Sint-Salvator, het oude monasterium, aan het hoofd waarvan moge-
lijk formeel nog de bisschop als ‘abt’ stond, de plaats is geweest waar dat gebeurde. 
 Ansfrieds geleidelijke bekering tot een ascetisch-monastiek leven heeft dus geenszins op 
zich gestaan, maar paste in de context van de algehele herleving op religieus-monastiek ge-
bied in die tijd. Waarschijnlijk hebben meer mensen in Anfrieds directe omgeving, vooral le-
den van de gemeenschappen in Utrecht, een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt en 
neigden ook zij geleidelijk meer naar een soberder en volmaakter kloosterlijk leven. En waar 
dan tot dan toe de afwezigheid van een afzonderlijke monastieke instelling niet als gemis zal 
zijn ervaren, omdat op z’n minst één van de instellingen in Utrecht traditioneel ruimte had 
geboden voor een zekere vorm van monastiek leven, die kennelijk voldeed, zal dit verlangen 
naar een meer uitgesproken monastiek leven, mogelijk bij een groeiend aantal mensen, hierin 
vervolgens verandering hebben gebracht. 
 Nadat klaarblijkelijk Ansfried het voortouw had genomen om aan zijn ascetisch-monas-
tieke idealen vorm te geven op de Hohorst, heeft hij naar alle waarschijnlijkheid vooral in 
Utrecht zelf zijn eerste volgelingen gevonden en vanuit de gemeenschappen aldaar ook het 
merendeel van de eerste monniken gerecruteerd. De vorming op een gegeven moment van 
een nieuwe, nadrukkelijk kloosterlijk georganiseerde gemeenschap op de Hohorst zal, zo 
mogen we wel aannemen, daarna tot gevolg gehad het geleidelijk vertrek van het tot dan toe 
aanwezige monastieke element uit met name de gemeenschap van Sint-Salvator en eventueel 
ook die van de dom, waarna deze Utrechtse monasteria zich nu mogelijk in versneld tempo 
verder ontwikkeld hebben tot gemeenschappen van uitsluitend canonici. Aldus lijkt de monas-
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tieke traditie, waarvoor in Utrecht aan het eind van de zevende eeuw door Willibrord met de 
stichting van het monasterium van Sint-Salvator de basis was gelegd, in de vroege elfde eeuw 
geleidelijk maar uiteindelijk geheel te zijn overgegaan op een nieuwgevormde afzonderlijke 
instelling buiten de bisschopsstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 19. De Hohorst of Heiligenberg 
aan een tak van de Eem, die hier ook 
wel de Heiligenberger of Lunterse beek 
wordt genoemd. 
 
 

De dotering van de kloostergemeenschap 
 Het ontstaan van de kloostergemeenschap op de Hohorst valt, zo is wel duidelijk, te zien 
als een geleidelijk proces, waarbij niet een specifiek jaar als stichtingsjaar te noemen is, maar 
dat zich zo omstreeks 1000 zal hebben voltrokken. Van het bestaan en georganiseerd zijn er-
van als een duidelijk van de gemeenschappen in Utrecht te onderscheiden, maar ook min of 
meer zelfstandige instelling is zeker al ten tijde van Ansfried sprake geweest. Dit valt niet al-
leen af te leiden uit de aanstelling van een overste, die door Alpertus wordt aangeduid als abt. 
Ook het gegeven dat Ansfried bepaalde goederen en rechten aan de kloosterlingen toekende 
of schonk, veronderstelt hoe dan ook het bestaan van een afzonderlijke instelling, die sinds-
dien kon beschikken over een bepaald eigen, grotendeels zelf beheerd vermogen en de in-
komsten daaruit, bedoeld voor het onderhoud van de gemeenschap zelf. 
 De schenkingen op zich mogen een blijk zijn van haar zelfstandigheid, de manier waarop 
de nieuwe gemeenschap op de Hohorst door Ansfried werd gedoteerd geeft aan hoe ze tege-
lijkertijd toch nauw verbonden en qua positie sterk vergelijkbaar was met de oude gemeen-
schappen in Utrecht. Ansfried droeg aan de kloosterlingen namelijk niet alleen verschillende 
bezittingen over die hemzelf als familie- en privébezit toebehoorden al vóórdat hij bisschop 
werd. Voor de schenkingen aan zijn klooster heeft hij daarnaast met name ook geput uit 
deels zeer oud bezit van de Utrechtse kerk als zodanig. Van dit kerkelijk bezit, waarvoor in-
dertijd de basis was gelegd met de schenkingen aan Willibrord en zijn monasterium, maar dat 
zich als bisdomsgoed daarna op verschillende manieren verder had uitgebreid, waren al vanaf 
de tiende eeuw door de bisschoppen, die als hoofd van de kerk geacht werden dit bezit te 
beheren en ten behoeve van hun kerk en haar functioneren aan te wenden, delen bestemd 
voor (het levensonderhoud van) de aan de Utrechtse kerk verbonden geestelijken, dat wil 
zeggen de gemeenschappen van Oudmunster en dom. Met dit beginnend proces van goede-
rendeling binnen het vermogen van de Utrechtse kerk werd toen feitelijk het fundament ge-
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legd voor de (vorming van) afzonderlijke vermogens van deze gemeenschappen, zoals ze die 
later blijken te hebben. Op dezelfde manier lijkt nu om te beginnen Ansfried omstreeks het 
jaar 1000 eveneens zijn ‘stichting’ op de Hohorst te hebben begunstigd. Het is met name dit 
steeds min of meer gelijkelijk meedelen door het klooster op de Hohorst en later ook de 
Sint-Paulusabdij in het bezit van de Utrechtse kerk als geheel – dat ook bij latere schenkingen 
door Ansfrieds directe opvolger Adelbold en de bisschoppen nadien plaatshad – dat eens te 
meer een aanwijzing vormt voor de bijzondere positie van de kloostergemeenschap en vooral 
ook nauwe verbondenheid met de overige geestelijke instellingen in de bisschopsstad zelf. 
Het zijn uiteindelijk niet alleen de oudste Utrechtse instellingen van Sint-Salvator en dom, 
met daarnaast de jongere, later in de elfde eeuw gestichte kapittels van Sint-Pieter, Sint-Jan en 
Sint-Marie, die de gezamenlijke erfgenamen zijn geweest van het oude monasterium van Willi-
brord en als zodanig ook tezamen geacht werden de Utrechtse kerk te vormen en te repre-
senteren. Het ontstaan van de kloostergemeenschap op de Hohorst door losmaking van de 
groep of groepjes kloosterlingen uit Sint-Salvator in Utrecht betekende dat ook zij diende te 
worden beschouwd als opvolgster – en wel de werkelijk monastieke opvolgster! – en daar-
mee dus ook mede-erfgenaam van datzelfde monasterium. Het is dit gegeven en deze omstan-
digheid, die uiteindelijk de reden vormen en daarmee dus ook de verklaring bieden voor de – 
naar in het navolgende nader blijken – zo bijzondere en in menig opzicht met die van haar 
zusterinstellingen, de Utrechtse kapittels, sterk vergelijkbare positie van de kloostergemeen-
schap op de Hohorst en de Sint-Paulusabdij als voortzetting hiervan in Utrecht. 
 
De patroonheiligen 
 Hiervoor is ter sprake geweest hoe de kloostergemeenschap op de Hohorst officieel ge-
wijd was aan een reeks van heiligen. Ontlening daarvan aan het geheel van patrocinia van 
Willibrords monasterium als de Utrechtse moederkerk, zien we niet alleen hier, maar zoals al 
werd opgemerkt ook bij de vanaf ongeveer het midden van de elfde eeuw in Utrecht gestich-
te jongere kapittels. Het gaat dan echter niet om een overname van alle patrocinia, maar 
slechts van één van de nevenpatrocinia als eigen hoofdpatrocinium. Ook hiermee lijkt dus de 
band met en mogelijk zelfs ook het voortgekomen zijn uit de oorspronkelijk een eenheid 
vormende Utrechtse kerk en gemeenschap van Sint-Salvator te zijn aangegeven. Uiteindelijk 
vinden we alle uit de achtste eeuw bekende heiligen, waaraan Willibrords oude monasterium 
gewijd was, later vertegenwoordigd bij de afzonderlijke instellingen in Utrecht: naast Sint-
Salvator of Oudmunster als moederinstelling zijn er de kapittels van Sint-Pieter, Sint-Jan en 
Sint-Marie en de van de Hohorst naar Utrecht overgebrachte kloostergemeenschap, die in 
Utrecht bekend zou staan als Sint-Paulusabdij. 
 De vraag is dan of het ook deze laatste heilige was, waaraan de kloostergemeenschap ge-
wijd was toen ze nog op de Hohorst gevestigd was. Dit blijkt echter niet het geval te zijn ge-
weest. Sint-Paulus is, zoals de passages in de beide bevestigingsoorkonden uit 1028 en 1050 
aangeven, slechts één van de patrocinia, maar zeker niet het eerste. Welke van die genoemde 
en aan het oude monasterium in Utrecht ontleende patrocinia heeft nu als de voornaamste ge-
golden in de tijd dat de gemeenschap op de Hohorst werd en was gevestigd? Zeker is dan dat 
Christus, in de oorkonde van bisschop Bernold uit 1050 als eerste patroonheilige genoemd, 
een zeer algemeen patrocinium is; aan hem zijn in principe alle kerken gewijd. Aangenomen 
mag worden dat het in de oorkonde van 1028 als eerste genoemde patrocinium, het Heilig 
Kruis, hetzelfde als dat van Christus was; het Heilige Kruis geldt als symbool voor Christus, 
die verder ook wordt aangeduid als en gelijkgesteld met Salvator, de Verlosser. Aangenomen 
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dat hiermee de patrocinia-aanduidingen min of meer uitwisselbaar zijn, is aldus het patrocini-
um van het Heilig Kruis zonder meer voor hetzelfde te houden als dat van Christus, zoals 
genoemd in 1050, en ook het oorspronkelijk patrocinium van Sint-Salvator. Hoe dan ook, na 
het Heilig Kruis en Christus is het eerste meer specifieke patrocinium dat in beide bevesti-
gingsoorkonden voor de abdij wordt genoemd de moeder Gods Maria. Dat dit het voor-
naamste patrocinium voor het klooster op de Hohorst moet zijn geweest, daarvoor is veel, 
zo niet alles te zeggen. 
 Interessant is in dit verband dan allereerst een opmerking van Thietmar, die hij welhaast 
terloops maakt, maar die voor zover bekend nooit gezien is in relatie tot de Hohorst. Thiet-
mar stelt op een gegeven moment in zijn verhaal over Ansfried, dat deze steeds vertrouwen 
stelde in de bemiddelende rol van de moeder Gods, ‘aan wie hij zichzelf en het zijne had op-
gedragen’. Van deze speciale verering voor Maria geeft voorts ook Alpertus van Metz in zijn 
verhaal over Ansfried blijk. Toen Ansfried zijn wereldlijke carrière opgaf om bisschop van 
Utrecht te worden zou hij, zo meldt Alpertus, zijn zwaard op het altaar van Maria hebben 
neergelegd, waarbij hij plechtig beloofde het voortaan aan zijn gebiedster Maria te wijden, om 
aldus eer en heil voor zijn ziel te verwerven. Een uitleg van deze passages bij Thietmar en 
Alpertus als verwijzingen naar een Onze-Lieve-Vrouwepatrocinium van het klooster op de 
Hohorst vindt bevestiging in andere latere gegevens. Zo spreekt de veertiende-eeuwse kro-
niekschrijver Jan Beke van een klooster gesticht door Ansfried op de Heiligenberg gewijd aan 
de moeder Gods Maria. En naar een oorspronkelijk Onze-Lieve-Vrouwepatrocinium verwij-
zen tenslotte ook verschillende, bijvoorbeeld vijftiende-eeuwse aanduidingen voor de Ho-
horst of Heiligenberg als Marienbergh. 
 Al met al is er daarmee voldoende reden om aan te nemen dat de gemeenschap op de 
Hohorst, hoewel officieel gewijd aan de meeste heiligen die ook de patroonheiligen van het 
Utrechtse monasterium van Sint-Salvator waren, Maria als voornaamste patroonheilige moet 
hebben gehad, met andere woorden een Onze-Lieve-Vrouweklooster is geweest. Een min of 
meer voor de hand liggende volgende vraag is dan natuurlijk, wanneer dit veranderd is en van 
de verschillende andere patrocinia Sint-Paulus uiteindelijk naar voren is getreden. Enigszins 
vooruitlopend op wat in een volgende paragraaf aan de orde komt, kan hier gesteld worden 
dat bij deze ‘patrociniumverschuiving’ in de eerste plaats moet worden gedacht aan een ver-
band met de verplaatsing van de kloostergemeenschap van de Hohorst naar de stad Utrecht 
en de algemene ontwikkeling op kerkelijk-institutioneel gebied aldaar in de elfde eeuw, dat 
wil zeggen de bouw en stichting in de bisschopsstad van meerdere nieuwe kapittelkerken met 
elk een patrocinium ontleend aan de nevenpatrocinia van het oude monasterium van Sint-
Salvator. 
 Voor wat betreft de abdij constateren we dat in de oorkonde, die bisschop Bernold na de 
verhuizing van de abdij in 1050 uitvaardigde (afb. 3), weliswaar nog alle oorspronkelijke pa-
trocinia worden opgesomd, zoals dit ook in de oorkonde van 1028 was gebeurd, en waaraan 
dan nog terloops even Sint-Maarten als Bernolds eigen patroon wordt toegevoegd, maar dat 
in de datumregel met betrekking tot de op 26 juni gewijde abdijkerk gesproken wordt van 
‘kerk gewijd aan Sint-Marie en Sint-Paulus in Utrecht’. Dit bevestigt de indruk dat ten aan-
zien van de keuze voor een bepaald hoofdpatrocinium juist aan de verplaatsing van de abdij 
van de Hohorst naar de stad overwegend belang moet worden toegekend. Maar waarom zijn 
toen juist deze twee patrocinia gekozen? Met betrekking tot Maria valt uiteraard te stellen dat 
zij ook voor het klooster op de Hohorst al de belangrijkste patrones was geweest en daarom 
een voor de hand liggende keuze was. Waarom ze dat dan uiteindelijk niet ook in Utrecht is 
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gebleven, maar daar uiteindelijk Sint-Paulus op de voorgrond is getreden, blijkt – zo zullen 
we in het navolgende zien – te hebben samengehangen met het tijdstip van de verplaatsing 
van de abdij en het reeds bestaan op dat moment van andere kerken in Utrecht, die gewijd 
waren aan een bepaalde patroon. We komen daarop in een volgende paragraaf nog terug. 
 
 
Afb. 20. Professie-
oorkonde van de 
Sint-Michaelsabdij 
in Hildesheim uit 
het tweede kwart 
van de elfde eeuw, 
waarin de monnik 
Garman zijn ten 
overstaan van God 
en zijn heiligen afge-
legde mondelinge 
belofte (de promissio of professie) bekrachtigt door een door hemzelf (met een kruisje) ondertekende schriftelijke verklaring (de 
petitio) en smeekt om opname in de kloosterlijke gemeenschap. Een dergelijke oorkonde werd na het opmaken ervan op het 
altaar gelegd en daarna in het archief bewaard.Vertaald uit het Latijn luidt de tekst: ‘Ik Garman beloof ten overstaan van 
God en ten overstaan van deze en al zijn heiligen bestendigheid van verblijf (stabilitas), naleving van de kloosterlijke levenswij-
ze (conversio morum), en gehoorzaamheid (obedientia) aan mijn abt Adelbertus, voor zover mijn [menselijke] zwakheid 
dit mogelijk maakt, overeenkomstig de regel van de heilige abt Benedictus’. Uit: Bernward von Hildesheim und das 
Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ausstellung Hildesheim 1993, Dom- und Diözesanmuseum Hildesheim und 
Poemer- und Pelizaeus-Museum, Hrsg. von Michael Brandt und Anne Eggebrecht, Hildesheim Bernward Verlag und Mainz 
am Rhein Verlag Philipp von Zabern, 1993, Band 2, p. 595, afb IX-2.1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 21. Miniatuur (detail) van een met de 
pontificalia (tekenen van bisschoppelijke waar-
digheid) getooide abt te midden van zijn mon-
niken. Uit: George Zarnecki, Monniksleven in 
de Middeleeuwen, Bussum 1975, p. 60. 
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Bisschop Adelbold (1010-1026) en de ontwikkeling van het Onze-Lieve-

Vrouweklooster op de Hohorst tot benedictijner abdij omstreeks 1020 
 
 

In later tijd blijken de monniken van de van de Hohorst naar Utrecht overgeplaatste kloos-
tergemeenschap te leven naar de regel van Benedictus. In de oorkonde van bisschop Bernold 
uit 1050 wordt met zoveel woorden gezegd dat in het nieuw gebouwde klooster in Utrecht 
‘monniken’ verblijven ‘die verkiezen te leven volgens de regel van Benedictus’. De vraag is of 
dat in oorsprong ook al gegolden heeft voor de monnikengemeenschap op de Hohorst of 
dat wellicht door de wijze waarop in de oorkonde uit 1050 gerefereerd wordt aan de regel 
van Benedictus aangenomen moet worden dat de keuze hiervoor toen pas betrekkelijk recent 
– bijvoorbeeld eerst bij de verhuizing naar Utrecht – heeft plaatsgehad of uiteindelijk mis-
schien zelfs nog op enig ander tijdstip. Wanneer we dan in dat verband de beschikbare gege-
vens nader beschouwen, blijkt er in ieder geval nauwelijks reden om aan te nemen dat al door 
Ansfried, dus bij de afscheiding van het monastieke element vanuit Sint-Salvator in Utrecht 
en het vertrek daarvan naar de Hohorst, van meet af aan gekozen is voor de regel van Bene-
dictus als (exclusief) richtsnoer voor het monastieke leven aldaar, met andere woorden dat er 
toen reeds sprake was van een benedictijner abdij. 
 In de bronnen waarin verwezen wordt naar het allereerste begin van de gemeenschap op 
de Hohorst – dus zo omstreeks 1000 – wordt geen melding gemaakt van het volgen door de 
eerste kloosterlingen van de regel van Benedictus. Weliswaar wordt in de oorkonde van kei-
zer Koenraad uit 1028 een abt genoemd, wat zou kunnen wijzen en waarschijnlijk voor dat 
moment – 1028 – ook wijst op een organisatie als benedictijner abdij. In het in deze oorkon-
de opgenomen relaas over het begin van de kloostergemeenschap wordt daarentegen op 
geen enkele wijze gerefereerd aan de regel en is er slechts sprake van ‘monniken, die daar 
God dienen’. De in de tijd meest nabije bron, de kroniek van Thietmar, spreekt ook slechts 
in algemene termen over het monnik worden van Ansfried en over een door hem gestichte 
‘gemeenschap van monniken’, maar niet met zoveel woorden van het volgen van de regel 
van Benedictus. Hij spreekt voor die begintijd tevens in plaats van over een abt minder speci-
fiek van ‘oversten’. Met deze algemene term konden in beginsel alle toen gebruikelijke func-
tionarissen binnen een kloostergemeenschap – al dan niet tezamen genomen – worden aan-
geduid, dat wil zeggen de abt, een eventuele proost als zijn vervanger en ook de dekens. De-
ze laatstgenoemden waren degenen die binnen het klooster verantwoordelijk waren voor de 
(geestelijke) leiding van groepen (van oorspronkelijk tien, decima = ‘tien’) monniken. Waar-
schijnlijk doelt Thietmar sprekend over ‘oversten’ die in de jonge gemeenschap op de Ho-
horst de dagelijkse leiding hadden, in de eerste plaats op deze dekens en misschien daarnaast 
een proost. Dat er toen ook reeds sprake zou zijn van een echte (benedictijner) abt is daaren-
tegen onwaarschijnlijk, vooral omdat het in die periode uiteindelijk nog de bisschop – Ans-
fried zelf dus – was, die formeel als ‘abt’ zal hebben gegolden van niet alleen het oude monas-
terium of zelfs beide monasteria in Utrecht maar ook van hun dochter- en zustergemeenschap 
op de Hohorst, en als zodanig van deze gemeenschap(pen) dus ook werkelijk nog deel uit-
maakte. 
 Voor wat betreft de andere vroege verhalende bron over het begin van de kloosterge-
meenschap op de Hohorst, Alpertus’ werk, is al opgemerkt dat dit geschreven werd tussen 
1021 en 1024, toen op de Hohorst waarschijnlijk de regel van Benedictus inderdaad zal zijn 
gevolgd en zelfs net was ingevoerd. Aangenomen mag worden dat Alpertus, wanneer hij 
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verwijst naar de regel, de situatie in de tijd waarin hij schrijft – de vroege jaren twintig – te-
rugplaatst naar de begintijd van de gemeenschap omstreeks het jaar 1000, waarover hij 
schrijft. Dat geldt dan wellicht ook voor zijn vermelding van het aanstellen van een ‘abt’ door 
Ansfried. Overigens kan worden opgemerkt dat ook Alpertus voor de begintijd niet spreekt 
van een gelden van de benedictijner regel voor de gemeenschap op de Hohorst. Hiervoor is 
al aan de orde geweest dat zijn verwijzing naar het sobere monnikskleed zoals de regel van 
Benedictus dat voorschreef en Ansfried dit verkoos nog niet heeft betekend dat voor de ge-
meenschap op de Hohorst reeds toen deze regel als leefregel gold en het exclusieve richt-
snoer voor het monastieke leven was. Er zijn verschillende redenen om juist sterk te betwij-
felen en zelfs uit te sluiten dat de kloostergemeenschap op de Hohorst van meet af aan een 
benedictijner abdij is geweest. 
 In het voorafgaande hebben we gezien hoe in Utrecht binnen het monasterium van Sint-
Salvator de onmiskenbare monastieke traditie niet primair,  zeker niet exclusief benedictijns 
en naar alle waarschijnlijkheid op in elk geval ook Iers beïnvloede regels georiënteerd was. 
Dit gold voor de tijd van de stichting door Willibrord, maar denkelijk ook voor de lange tijd 
daarna. De differentiatie in leefwijze die zich, zoals we gezien hebben, waarschijnlijk binnen 
het aanvankelijk nog ene monasterium van Sint-Salvator en later wellicht ook de nieuw ge-
vormde tweede gemeenschap van de dom in Utrecht zal hebben ontwikkeld tussen clerici-
canonici en monachi was slechts mogelijk bij het gelden binnen die gemeenschappen van een 
dergelijke mengeling van regels. Ze was daarentegen ondenkbaar in het kader van zowel de 
benedictijner regel als de Akense regel, omdat die ieder op zich een andere leefwijze dan die 
welke ze voorschreven binnen de gemeenschap juist nadrukkelijk uitsloten. 
 
Ansfried en Adelbold als abt(/monnik)-bisschop 
 Wanneer we vervolgens kijken naar het optreden van Ansfried, dan is het evenmin erg 
waarschijnlijk dat voor hem de regel van Benedictus de bron van inspiratie is geweest voor 
het ascetisch-monastieke leven dat hij verkoos. Kenmerkend voor die regel van Benedictus is 
immers een geest van gematigd, nadrukkelijk gereguleerd ascetisme in een collectief verband. 
Ansfried daarentegen vertoont duidelijk ascestische trekken, waarbij in beginsel individualis-
me en spontane ongereguleerdheid te zien zijn, waarmee hij veeleer te plaatsen is in een tradi-
tie van heremieten. Van de eerste volgelingen en monniken, zoals die zich vanuit Utrecht op 
de Hohorst vestigden en zich op een gegeven moment tot een gemeenschap lieten organise-
ren, is het gezien hun achtergrond evenmin erg waarschijnlijk dat ze meteen voor de regel 
van Benedictus als leidraad voor hun leven aldaar kozen. Zoals het monastieke element bin-
nen Sint-Salvator (en eventueel de dom) in Utrecht tevoren niet als exclusieve leefregel de 
regel van Benedictus zal hebben gevolgd, zo zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook op de 
Hohorst niet direct het geval zijn geweest. Aannemelijker is een voortzetting van de situatie 
zoals die in Utrecht had bestaan en een vasthouden aan een eventuele traditionele mengregel, 
waarin met de vestiging op de Hohorst wellicht het monastieke en ascetisch-heremitisch ac-
cent zal zijn aangescherpt. 
 Aldus kunnen we stellen dat, terwijl de bronnen niet of niet duidelijk aangeven dat de re-
gel van Benedictus van meet af aan is gevolgd in de kloostergemeenschap op de Hohorst, het 
gezien de niet-benedictijnse traditie in Utrecht als veronderstelde achtergrond van de eerste 
kloosterlingen ook niet erg waarschijnlijk dat dit het geval is geweest. De belangrijkste aan-
wijzing voor de veronderstelling dat de kloostergemeenschap op de Hohorst in beginsel ze-
ker geen benedictijner abdij was, is evenwel het optreden van Ansfried zelf. Hij werd welis-
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waar monnik, maar is niettemin tot aan zijn dood in 1010 ook als bisschop aangebleven. Een 
dergelijke situatie, waarvan zowel Thietmar als Alpertus melding maken – opmerkelijk ge-
noeg zonder dat ze het kwalificeren als iets vreemds en zonder dat er formele of praktische 
bezwaren lijken te zijn geweest – is nagenoeg ondenkbaar in het geval dat binnen de gemeen-
schap op de Hohorst al de regel van Benedictus zou hebben gegolden. Een monnik of zelfs 
een abt kon volgens deze regel in beginsel niet tegelijk ook bisschop zijn. Om benedictijner 
monnik te kunnen worden, had Ansfried als bisschop dus zijn ambt hebben moeten opge-
ven. Dat heeft hij echter niet gedaan en naar het zich laat aanzien zelfs ook niet overwogen. 
 De situatie dat de bisschop leefde – weliswaar in alle nederigheid, maar toch als bisschop 
– temidden van clerici of monniken in een nauw aan hem en zijn kerk verbonden gemeen-
schap, of dat nu Sint-Salvator of de kloostergemeenschap op de Hohorst was, herinnert 
evenwel sterk aan die ten tijde van Willibord en mag in zekere zin geacht worden een voort-
zetting van die traditie te zijn. Gesteld is hiervoor dat mogelijk met de wijding kort na 777 
van de toenmalige abt van het monasterium Alberik tot bisschop de abtswaardigheid in Utrecht 
als het ware was opgegaan in die van de bisschop en men – ofschoon daarvan nooit expliciet 
melding wordt gemaakt in de bronnen – sindsdien zou kunnen spreken van een bisschop-
abt, zoals die ook elders in het Rijk wel functioneerden. Weliswaar zullen na de periode van 
hun ballingschap in Sint-Odiliënberg en Deventer en terugkeer naar hun bisschopsstad de 
Utrechtse bisschoppen in de tiende eeuw misschien al niet steeds meer in gemeenschap met 
de aan hun kerk verbonden geestelijken hebben geleefd. Niettemin kon Ansfried, toen hij dit 
verkoos, dat eenvoudig gekleed als ‘kanunnik’, later als ‘monnik’ toch wel weer gaan doen, in 
Utrecht dan wel op de Hohorst. En dit alles dan vooralsnog zonder daarvoor zijn bisschop-
pelijk ambt te hoeven neerleggen. Een en ander veronderstelt dus voor wat betreft de perio-
de van Ansfried voor zowel het monasterium van Sint-Salvator in Utrecht als de gemeenschap 
op de Hohorst eerder het kader van een monastieke mengregel, met al dan niet nog herken-
bare Iers-monastieke trekken, dan een exclusief gelden van respectievelijk de Akense en de 
benedictijner regel. 
 Samengevat lijkt er dan van te mogen worden uitgegaan dat het ontstaan van een nieuwe 
gemeenschap op de Hohorst waar een nadrukkelijker monastiek leven geleid kon worden, 
ten tijde van Ansfried vooralsnog alleen een ruimtelijke scheiding betekend heeft van twee al 
gedurende langere tijd binnen de instellingen in Utrecht aanwezige, naar leefwijze en kleding 
te onderscheiden groepen geestelijken, die echter als zodanig nog niet direct afzonderlijke 
leefregels volgden. Een en ander zal voorts op de niet al te lange termijn zijn uitgemond in 
ook een formele en institutionele scheiding van de ordines, dat wil zeggen de invoering van 
respectievelijk de regel van Benedictus voor monniken op de Hohorst en de Akense regel 
voor kanunniken in Utrecht en daarmee de vorming van duidelijk onderscheiden instellingen, 
een abdij onder leiding van een abt en kapittels onder leiding van een proost. Het meest 
waarschijnlijk is dat dit uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen ten tijde van het episcopaat van 
Adelbold, die in 1010 de in dat jaar in zijn klooster op de Hohorst overleden Ansfried als 
bisschop van Utrecht opvolgde en dit ambt tot zijn eigen dood in 1026 heeft vervuld. Die 
invoering van zowel de regel van Benedictus in de kloostergemeenschap op de Hohorst als 
ook de Akense regel voor kanunniken in de geestelijke gemeenschappen verbonden aan Sint-
Salvator en de dom in Utrecht dient dan vooral ook te worden gezien in het licht van de 
toentertijd vrij algemeen ook elders in het Rijk plaatsvindende hervormingen en reorganisa-
ties op monastiek en algemeen kerkelijk-institutioneel gebied. 
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Monastieke en kerkelijke hervormingen binnen het Duitse Rijk 
 Hiervoor is al geschetst hoe in het oostelijk deel van het voormalige Frankische Rijk het 
na de laatste vrij machteloze Karolingische heersers in de latere tiende en de loop van de elf-
de eeuw de koningen en keizers uit de Saksische en later ook Salische dynastie zijn geweest 
die tegenover de regionale stamhertogen en andere lekenheren getracht hebben en er in be-
langrijke mate ook in geslaagd zijn het centrale rijksgezag weer te herstellen. Ze ondervonden 
daarbij steun van de kerk, die in het algemeen gesproken belang had bij een sterk centraal ge-
zag, terwijl de koningen en keizers op een gegeven moment ook de kerk en haar mensen, dat 
wil zeggen veelal door henzelf benoemde bisschoppen, gingen inschakelen bij het bestuur 
van het Rijk. Hoewel zeker ook een kwestie van politieke opportuniteit, is dit zogeheten 
rijkskerkstelsel primair te zien als een uitvloeisel van het toen gebruikelijke denken over kerk 
en samenleving en hun onderlinge relatie. Daarbij was de koning als gezegd niet slechts het 
hoofd van de staat, maar werd hij als gezalfde Gods vooral ook geacht verantwoordelijkheid 
te dragen voor het bereiken van het eeuwig heil door de aan hem als volk toevertrouwde ge-
lovigen. Op grond nu van die medeverantwoordelijkheid voor een goed functionerende en 
op haar taak berekende kerk hebben voorts de opeenvolgende Duitse koningen en keizers, 
met name in de eerste helft van de elfde eeuw, zich ook actieve bevorderaars betoond van 
het hervormingsstreven, zoals zich dat toentertijd aanvankelijk vooral in monastieke kring, 
maar vervolgens binnen de kerk als geheel heeft voorgedaan.  
 Nadat in de roerige en wanordelijke negende en tiende eeuw vele kloosters en abdijen in 
de macht van leken waren geraakt en dit tot allerlei ongeoorloofde praktijken en misstanden 
had geleid, zien we in de loop van de tiende en met name in de elfde eeuw in het kader van 
de algehele religieuze herleving hervormingsbewegingen ontstaan, die in beginsel tot doel 
hadden het tegengaan en voorkomen van die invloed van leken op en in kloosters. Weliswaar 
eens over het doel, de libertas monasterii, ‘de vrijheid van het klooster’ van de macht en invloed 
van leken, en uiteindelijk de libertas ecclesiae, ‘de vrijheid van de kerk’ van diezelfde macht en 
invloed, verschilden deze hervormingsbewegingen toch vaak van elkaar in de wijze waarop 
ze dit doel dachten te verwezenlijken. Zo trachtten bijvoorbeeld hervormers uit (de kring 
van) de belangrijke Zuid-Franse abdij Cluny zich te vrijwaren van de macht en invloed van 
zowel leken als ook van de sterk verwereldlijkte, vaak met de lokale en regionale adel ver-
bonden Franse bisschoppen door een streven naar exemptie, dat wil zeggen het niet meer 
onderworpen laten zijn van hun kloosters aan de normale kerkelijke (bisschoppelijke) hiërar-
chie, en plaatsing direct onder het gezag van de paus in Rome. Juist die werkwijze – met een 
zeer duidelijke anti-bisschoppelijke houding – maakte dat de kloosterhervormers van Cluny, 
die in het algemeen groot prestige genoten en aanhang en navolging vonden, in het Duitse 
Rijk – waar inmiddels de samenwerking tussen de koning en de bisschoppen succesvol bleek 
en tot wederzijds voordeel strekte – maar zeer beperkte invloed hadden. Andere, in het Duit-
se Rijk zelf ontstane monastieke hervormingsbewegingen, zoals met name de beweging die 
oorspronkelijk was uitgegaan van het klooster Gorze bij Metz, maar zich – door ontlening 
van bepaalde gebruiken aan Cluny – ontwikkeld had tot wat wel genoemd wordt de Lotha-
ringse mengobservantie, verkozen daarentegen juist binnen het kader van de rijkskerk na-
drukkelijk samen te werken met de hen welgezinde rijksbisschoppen teneinde te komen tot 
hervorming van het monnikendom en vrijheid van lekeninvloed voor zowel kloosters als ook 
de kerk als geheel. Met die vrijheid en het streven ernaar werd door deze hervormers aan-
vankelijk de hiervoor geschetste rol van de koning met betrekking tot de kerk en zelfs zijn di-
recte invloed daarbinnen niet strijdig geacht. De ideologisch gefundeerde koningsinvloed 
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werd – althans voorlopig nog – beschouwd iets anders te zijn dan eenvoudige lekeninvloed, 
terwijl waarschijnlijk ook om meer pragmatische redenen steun van de koning als bondge-
noot juist zal zijn verwelkomd in de strijd tegen de invloed van met name lokale en regionale 
wereldlijke heren en de misstanden die lekeninvloed op dit niveau met zich mee had gebracht 
in de kerk. Het monastiek-kerkelijk hervormingsstreven in het Duitse Rijk lijkt mede daarom 
dus vooralsnog geen kritische geluiden ten aanzien van de rijkskerk zelf te hebben ingehou-
den en nadrukkelijk binnen het kader ervan te hebben getracht haar doelen te bereiken. Bin-
nen de genoemde beweging van de Lotharingse mengobservantie was een van de leidende en 
meest in het oog springende figuren abt Poppo van Stavelot, van wiens optreden en hervor-
mingsactiviteiten in de vroege elfde eeuw in verscheidene bisdommen en kloosters in het 
Duitse Rijk melding wordt gemaakt. 
 De vraag is dan natuurlijk wat deze monastieke, maar uiteindelijk ook algemeen-kerkelijke 
hervormingen binnen het Duitse Rijk feitelijk inhielden. Uiteraard zijn er maatregelen geno-
men tegen bepaalde specifieke misstanden en zal er in sommige gevallen ook sprake zijn ge-
weest van echt disciplinaire maatregelen en herstel van de kloostertucht. In het algemeen 
blijken echter de hervormingen waarbij mensen uit kringen van ‘Gorze’ of de Lotharingse 
mengobservantie betrokken zijn geweest vaak meer organisatorisch van aard te zijn geweest, 
een nadere regeling van het bestuur te hebben ingehouden en daarbij vooral ook te hebben 
betekend het bindend voorschrijven en invoeren van duidelijke en eenduidige regels, wat 
voor kloosterlijke instellingen dan de regel van Benedictus was. Dat betekende in de praktijk 
dat in talrijke al vanouds bestaande monastieke gemeenschappen en kloosters in het Duitse 
Rijk, waar tot dan toe evenwel niet (uitsluitend) de regel van Benedictus was gevolgd, door 
een dergelijke hervorming in de geest van de Lotharingse mengobservantie eerst nu sprake 
was van het werkelijk terzijde schuiven van een eventuele andere monastieke (meng)regels en 
de invoering van de regel van Benedictus als exclusieve leefregel voor de monniken. Met an-
dere woorden: ze werden eerst nu echte benedictijner abdijen. 
 
Scheiding der ordines van monniken en kanunniken ook in het Duitse Rijk  
 Hiervoor is al opgemerkt dat in verschillende, vooral indertijd door het werk en de in-
vloed van Angelsaksen tot stand gekomen en ge(re)organiseerde Duitse bisdommen vanouds 
sprake was geweest van met de kathedrale kerk en vooral ook de bisschop verbonden ge-
meenschappen met een onmiskenbaar monastieke traditie, die zich evenwel in de loop van 
de tijd in plaats van als echt klooster waarschijnlijk meer in canonicale of algemeen clericale 
richting hebben ontwikkeld. Aangezien die monastieke traditie nu onder invloed van het 
voornoemde hervormingsstreven een herwaardering ondervond, leidde dit in tal van Duitse 
bisdommen in die tijd tot institutionele verschuivingen en reorganisaties, dat wil zeggen vaak 
een losmaking en verzelfstandiging van het monastieke element ten opzichte van de algeme-
ne kerkelijke organisatie (de bisschop, de kathedrale kerk) en de aanzet tot een duidelijke on-
derscheiding van monachi en canonici, die voortaan gescheiden van elkaar in afzonderlijke ge-
meenschappen hun leven leidden en voor wie uiteindelijk nu ook werkelijk onderscheiden ei-
gen leefregels gingen gelden. Niet alleen werd namelijk voor monniken de regel van Benedic-
tus als exclusieve leefregel voorgeschreven, ook voor kanunniken, zij die voortaan belast wa-
ren met de dienst in met name de kathedrale kerken, werd nu één algemene leefregel wense-
lijk geacht. Hierbij werd teruggegrepen op de in de negende eeuw door Lodewijk de Vrome 
en de zijnen voor dergelijke gemeenschappen voorgeschreven, maar met name in het Oost-
Frankische Rijk toen nog geenszins algemeen geworden Institutio canonicorum of Akense regel 
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voor kanunniken. In delen van het Rijk waar zich de scheiding van de verschillende ordines, 
levend naar een eigen regel, de Akense regel dan wel de regel van Benedictus, tot dan toe dus 
niet had voltrokken, gebeurde dat eerst nu omstreeks de wisseling van de tiende naar de elfde 
eeuw wel. 
 Niet alleen kon die herwaardering van het monastieke ideaal en invoering van de regel 
van Benedictus leiden tot de omvorming van oude aan een kathedraal verbonden gemeen-
schappen tot van die kathedraal losgemaakte zelfstandige benedictijner kloostergemeen-
schappen. Het was ook mogelijk dat binnen zo’n vanouds bestaande instelling met een oor-
spronkelijk duidelijke monastieke traditie (door een meerderheid van de leden) uiteindelijk 
gekozen werd voor een voortbestaan als domkapittel met kanunniken, waarvoor dan op een 
gegeven moment de Akense regel als leefregel ging gelden. Invoering van deze regel bete-
kende in dat geval een eliminering en verhuizing naar een nieuwe of andere echt benedictij-
ner abdij elders van het eventueel nog aanwezige monastieke element. Want hoewel de Insti-
tutio canonicorum uitging van een gemeenschappelijk leven voor kanunniken en met de vor-
ming van een eigen vermogen ook de (materiële) voorwaarden daarvoor schiep, zo centraal 
als in bijvoorbeeld de regel van Benedictus stond dat gemeenschapsleven niet. Terwijl in be-
ginsel feitelijk de activiteiten van beiden niet zoveel verschilden (koorgebed op de canonieke 
uren), werden nu naast de reguliere, voortaan benedictijner monniken, die met hun intreding 
in het klooster beschouwd werden de wereld geheel achter zich gelaten te hebben, kanunni-
ken gezien als seculiere geestelijken, wier taken niet zozeer geacht werden te liggen in de be-
slotenheid van het klooster, maar in de (kathedrale) kerk. 
 In dit hele proces van de scheiding der ordines en dan met name waar het de invoering van 
de Akense regel voor kanunniken betreft, hebben de Duitse keizers en vooral keizer Hendrik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 22. Keizer Hendrik II (met kroon, scepter en rijksappel) 
en keizerin Kunigunde (met kroon en kerk), met rechts van hen 
de Heilige Stephanus. De beelden hebben deel uitgemaakt van 
de Adamspoort van de door Hendrik II in 1007 gestichte dom 
van Bamberg. Bamberg, Diözesanmuseum. 
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II (1002-1024) een belangrijke initiërende maar ook leidende rol gespeeld. Zelf aanvankelijk 
voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan, zou Hendrik in de bisschopsstad Hildesheim, 
waar hij werd opgeleid, kennis hebben gemaakt met de daar reeds door de kathedrale geeste-
lijkheid nageleefde kanunnikenregel. Toen hij als keizer later in 1007 een bisdom en domka-
pittel stichtte in Bamberg, heeft hier mogelijk van meet af aan, maar in elk geval al vroeg de 
Akense regel gegolden. Voor een reeks van andere bisschopskerken en de daaraan verbon-
den kanunnikengemeenschappen treft men in de daaropvolgende jaren vermelding van deze 
regel aan. Er lijkt aldus sprake van een kanunnikenhervorming binnen het geheel van de 
rijkskerk, waarbij – werkelijk van hogerhand – gestreefd is naar vernieuwing en uitbreiding 
van een canonicaal ideaal gemodelleerd naar de Institutio canonicorum of Akense regel, zoals dat 
twee eeuwen tevoren ook de Karolingische hervormers voor ogen had gestaan. 
 Echter anders dan bij het Karolingische streven naar invoering van deze regel, waarbij de 
inspanningen zich beperkt hadden tot het eenmalig afkondigen ervan, waarna concrete in-
voering verder een zaak van rijkssynodes was geweest, is juist de actieve stimulering van de 
invoering door de Duitse keizers typerend voor de elfde-eeuwse hervormingspogingen. De 
praktisch-materiële ondersteuning van met name hun kant – dat wil zeggen restituties van 
bezit, maar juist ook nieuwe schenkingen aan de betreffende kerken en de hieraan verbonden 
geestelijken alsmede in bevestigingsoorkonden vastgelegde garanties ten aanzien van het ei-
gen vermogen – zal de maatregelen voorts ook meer werkelijk effect doen hebben gehad. 
Vormden de nauw met de koning verbonden bisdommen Hildesheim en Bamberg het uit-
gangspunt, voor de verdere verbreiding van de Akense regel in het hele Rijk blijken voorts 
netwerken van persoonlijke relaties en activiteiten van bepaalde figuren in rijkskerkelijke 
kringen rond de koning van grote betekenis geweest. Het zijn uiteindelijk de door de koning 
benoemde (rijks)bisschoppen die bij de invoering van de Akense regel in hun eigen bis-
schopssteden een duidelijk initiërende rol hebben gespeeld al of niet in samenwerking met 
bepaalde hervormers. In het kader van de hervormingen binnen de rijkskerk en de daarbij 
voorgestane scheiding der ordines als duidelijk onderscheiden groepen met op hun taken afge-
stemde leefregels blijken dan de receptie van de Akense regel en veralgemenisering van de 
regel van Benedictus als monastieke leefregel duidelijk met elkaar in verband te staan en in 
veel gevallen ook tegelijkertijd als het ware als complementaire maatregelen te hebben plaats-
gehad. Bij die feitelijke invoering van de respectieve regels – die dus veelal ook ondersteund 
werd door maatregelen die de bestaansbasis van de geestelijken moesten zeker stellen – blij-
ken dan vaak vooral hervormers uit de monastieke sfeer betrokken, zoals bijvoorbeeld de al 
genoemde Poppo van Stavelot, die we op een gegeven moment ook in Utrecht zeer nadruk-
kelijk in de entourage van bisschop Adelbold zien optreden. 
 
De ontwikkeling in Utrecht ten tijde van bisschop Adelbold: de formele scheiding der ordines 
 In het voorafgaande is geschetst hoe zich evenals elders in het Rijk ook in Utrecht zo 
omstreeks de overgang van de tiende naar de elfde eeuw een duidelijker onderscheid afte-
kende tussen degenen die een monastieke levenswijze verkozen en geestelijken die meer 
neigden naar een canonicale leefwijze, waarbij het ten tijde en mede op initiatief van bisschop 
Ansfried weliswaar kwam tot een ruimtelijke scheiding van bewuste groepen maar er voor-
alsnog geen sprake lijkt te zijn geweest van ook het volgen door de verschillende gemeen-
schappen in Utrecht en op de Hohorst van afzonderlijke regels, die ze tot werkelijk verschil-
lend en zelfstandig georganiseerde instellingen maakte. In de feitelijke relatie van de bisschop 
met de verschillende gemeenschappen veranderde daarmee dus ook niet zoveel. De bis-
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schop, die officieel ook nog abt van de verschillende monasteria was, maakte als vanouds deel 
uit van de organisatie en kon – zoals Ansfried, zij het in alle nederigheid, ook deed – verkie-
zen nog binnen een van die gemeenschappen te leven. Door de keizer benoemd tot bisschop 
en deze in die functie trouw dienend, blijkt nergens dat Ansfried zich als (rijks)bisschop in 
Utrecht of elders in zijn bisdom ook met hervormingen op kerkelijk gebied en organisatori-
sche kwesties heeft beziggehouden anders dan met het doen ontstaan van een kloosterge-
meenschap, omdat zijn eigen behoefte zich in eenzaamheid terug te trekken navolging vond. 
Ansfrieds houding was in laatste instantie meer die van een vrome kluizenaar of heremiet 
dan van een krachtig rijksbisschop en organisator die – zoals dat elders in het Rijk gebeurde 
– in zijn diocees de mede door de keizer voorgestane kerkelijk-institutionele hervormingen 
doorvoerde. 
 Een heel andere figuur, met een andere achtergrond ook, was daarentegen Ansfrieds op-
volger Adelbold. Deze was opgeleid bij bisschop Notker van Luik in de kathedraalschool al-
daar en heeft mogelijk ook behoord tot de groep van geestelijken die in 997 vanuit Luik naar 
Aken trok om daar het leven van de geestelijken te hervormen. Adelbold is vervolgens werk-
zaam geweest in de keizerlijke kanselarij, onder leiding van de toenmalige kanselier Bruno, 
een broer van keizer Hendrik II. Nadat Bruno in 1006 bisschop van Augsburg was gewor-
den, werd Adelbold in 1010 benoemd tot bisschop van Utrecht, naar valt aan te nemen op 
aanwijzing van keizer Hendrik II. Met deze keizer, van wie hij later een biografie schreef, lijkt 
Adelbold daarna steeds nauw in contact te hebben gestaan. Hij verkeerde regelmatig aan het 
hof en bezocht hofdagen, terwijl we hem in zijn diocees zelfs ook bij militaire ondernemin-
gen zien optreden in dienst van de keizer. 
 Gezien zijn opleiding, carrière en connecties in de rijkskerk moet Adelbold goed bekend 
zijn geweest met de binnen de kerk levende hervormingsideeën, zoals ze mede werden voor-
gestaan en gesteund door de keizer. Hij geeft van die bekendheid en wellicht ook eigen be-
langstelling blijk in de door hem geschreven vita of levensbeschrijving van Hendrik II, wan-
neer hij melding maakt van de hervorming door Hendrik in 1003 van de kerk van Maastricht 
en de leefwijze van de kanunniken aldaar, waarbij het welhaast zeker moet zijn gegaan om de 
invoering van de Akense regel. Het gaat echter niet om bekendheid en belangstelling alleen. 
Het is zonder twijfel Adelbold geweest die als rijksbisschop in zijn eigen diocees de kerkelijk-
institutionele hervormingen heeft doen doorvoeren, zoals ze op het hoogste niveau in het 
Rijk werden voorgestaan en aangemoedigd. Deze zullen er, zo mogen we wel aannemen, dan 
met name in hebben bestaan dat thans ook een formele scheiding van monniken op de Ho-
horst en kanunniken in Utrecht als aparte ordines, elk levend naar een eigen regel in wat 
sindsdien respectievelijk een benedictijner abdij en seculiere kapittels heetten, haar beslag 
kreeg. Adelbold heeft namelijk, zo vermelden de bronnen, op een gegeven moment niet al-
leen de kloostergemeenschap op de Hohorst maar ook het bestuur over het bisdom aan de 
in zijn tijd befaamde kloosterhervormer Poppo van Stavelot overgedragen, toen hij zelf 
overwoog zijn bisschopsambt neer te leggen en als monnik in de gemeenschap op de Ho-
horst in te treden. 
 
Het werk van Poppo van Stavelot in Utrecht: een benedictijner abdij op de Hohorst en twee kapittels in 
Utrecht 
 Aan Poppo van Stavelot als belangrijkste representant van de beweging van de zogeheten 
Lotharingse mengobservantie werden in die tijd, omstreeks de jaren twintig van de elfde 
eeuw, tal van kloosters verspreid over het hele Rijk ‘ter hervorming’ overgedragen. Er is in 



 

 

55 

dat verband hiervoor al op gewezen dat bij dergelijke hervormingen – waarvan in het alge-
meen gesproken in de bronnen zelden wordt aangegeven wat ze concreet inhielden – veelal 
eerder moet worden gedacht aan een (nadere) regeling van het bestuur en invoering eerst op 
dat moment van de regel van Benedictus dan aan een herstel van discipline en het uit de weg 
ruimen van misstanden in wat al vanouds benedictijner abdijen zouden zijn geweest. Dit lijkt 
uiteindelijk ook het meest voor de hand te liggen met betrekking tot Poppo’s optreden ten 
aanzien van de kloostergemeenschap op de Hohorst. Over maatregelen in de disciplinaire 
sfeer vernemen we namelijk niets en er lijkt ook weinig reden om aan te nemen dat die – in 
wat uiteindelijk nog een zeer jonge gemeenschap was – wellicht toch een voornaam deel 
hebben uitgemaakt van Poppo’s activiteiten. Al met al wordt ook door de auteur van de vita 
of levensbeschrijving van Poppo in het geval van de kloostergemeenschap op de Hohorst 
aangegeven dat Poppo’s maatregelen op het bestuurlijk vlak gelegen waren. Er wordt daarbij 
melding gemaakt van de aanstelling door Poppo eerst van ene Heriger en vervolgens van een 
niet bij name genoemd tweemanschap om het bestuur over de kloostergemeenschap te voe-
ren. 
 In zekere zin kunnen we hierin een bevestiging zien van onze eerdere veronderstellingen 
dat het weinig waarschijnlijk is dat in de kloostergemeenschap van meet af aan de regel van 
Benedictus heeft gegolden en er dus bijvoorbeeld al ten tijde van Ansfried, maar ook het aan-
treden van Adelbold en de komst van Poppo naar Utrecht sprake was van een benedictijner 
abdij. De auteur van de vita van Poppo spreekt over Heriger en zijn opvolgers nadrukkelijk 
niet als ‘abt’ (abbas), zoals deze in een benedictijner abdij aan het hoofd van de gemeenschap 
staat, maar duidt hen slechts aan als degenen die het bestuur voeren. Het optreden van twee 
bestuurders tegelijk wekt al evenmin de indruk dat het hier reeds gaat om een georganiseerd 
zijn als benedictijner abdij, waarvoor de eenhoofdige leiding van een abt, aan wie alle monni-
ken gehoorzaamheid verschuldigd zijn, zo typerend is. Evenals in het geval van de door 
Thietmar van Merseburg genoemde priores, ‘oversten’, zijn ook hier wellicht in de eerste 
plaats dekens bedoeld, lieden die de dagelijkse leiding binnen de gemeenschap hadden. Van 
een eerste echte abt vernemen we uiteindelijk niet zo heel lang nadien, namelijk in de oor-
konde van keizer Koenraad II uit 1028. 
 Al met al achten we het daarom toch alleszins waarschijnlijk dat de invoering van deze re-
gel en ook de aanstelling van een abt toch wel omstreeks deze tijd moet hebben plaatsgehad 
en ook direct verband houdt met het optreden van Poppo ten aanzien van de gemeenschap 
op de Hohorst maar zelfs ook waar het ging om het bestuur van het bisdom als geheel. Naar 
analogie van de ontwikkelingen en hervormingen elders zal de overdracht door bisschop 
Adelbold van de enkele decennia tevoren uit de oude monastieke gemeenschap in Utrecht 
voortgekomen jonge kloostergemeenschap op de Hohorst aan de kloosterhervormer Poppo 
van Stavelot ook in dit geval primair de losmaking hebben betekend van de band van die 
kloostergemeenschap met de bisschop als feitelijk overste en dus het opgeven door Adelbold 
van de abtswaardigheid, zoals die in Utrecht sinds het einde van de achtste eeuw besloten 
had gelegen in de waardigheid van bisschop. De door de aan Gorzer-Lotharingse hervor-
mingskringen gelieerde Poppo getroffen bestuursmaatregelen dient men dan vooral te zien 
als een reorganisatie na deze afstand en de voorbereiding tot de verzelfstandiging van de ge-
meenschap als benedictijner abdij. Daarmee zou ook de formele scheiding tussen de ge-
meenschap op de Hohorst en die van Sint-Salvator in Utrecht, dat wil zeggen tussen (bene-
dictijner) monachi en (niet-benedictijner) canonici, een feit zijn. In die context zijn dan voorts 
Heriger en zijn twee gelijktijdig optredende opvolgers te beschouwen als figuren die – als 



 

 

56 

‘oversten’, dekens waarschijnlijk – de monniken vertrouwd moesten maken met en onderwij-
zen in de voorschriften van de regel van Benedictus. Hun optreden in dat verband ging 
daarmee dan vooraf aan de aanstelling van een eerste reguliere abt Werinher, die we als ge-
zegd kort nadien, in 1028, als zodanig voor eerst vermeld vinden. In kader van die nadere or-
ganisatie als benedictijner abdij zal ook de schenking door Adelbold hebben plaatsgehad – 
vanuit het bisdomsgoed – van een reeks van bezittingen, zoals we die vermeld vinden in die-
zelfde oorkonde uit 1028, waarin keizer Koenraad II – mede op verzoek van Adelbolds op-
volger bisschop Bernold – de abdij in bezit bevestigde. Zowel de schenking zelf als ook de 
bevestiging ervan door de keizer dienen te worden beschouwd als een belangrijke onder-
steuning van de toen recent doorgevoerde organisatie en ‘hervorming’ van de kloosterge-
meenschap op de Hohorst tot benedictijner abdij. 
 Voor de invoering van de regel van Benedictus in de kloostergemeenschap op de Ho-
horst reeds enige tijd vóór 1028 en naar alle waarschijnlijk ten tijde van Adelbold (overleden 
in 1026), door toedoen of met medewerking van Poppo, pleit dan uiteindelijk ook vooral de 
eerder al gememoreerde houding van Adelbold zelf toen hij overwoog monnik te worden. 
Het feit dat hij, naar de auteur van de vita van Poppo stelt in verband met diens optreden en 
maatregelen met betrekking tot de gemeenschap op de Hohorst, zijn taken als bisschop had 
neergelegd om als monnik te kunnen leven, kan haast niet anders dan te maken hebben met 
de invoering van de regel van Benedictus, die dat vereiste. Poppo haalde evenwel Adelbold 
over om zijn bisschoppelijke taken toch weer op zich te nemen, wellicht omdat hij met het 
oog op de belangen van het Rijk en vooral het kerkelijk hervormingswerk in het algemeen 
het wenselijk achtte dat een krachtdadige en vooral ook hervormingsgezinde figuur als Adel-
bold als invloedrijk bisschop aanbleef en niet als monnik zich van de wereld afwendde. 
Adelbold lijkt daarop dus niet te zijn afgetreden en werkelijk benedictijner monnik te zijn 
geworden, al zou hij volgens Poppo’s biograaf tot aan zijn dood toe wel monnikskleren zijn 
blijven dragen. 
 Dit laatste bericht van de auteur van de vita dient in dit verband waarschijnlijk heel letter-
lijk te worden genomen, waarbij we dan moeten aannemen dat het inderdaad slechts ging om 
het dragen van een monnikshabijt en nadrukkelijk niet om een werkelijk monastiek leven in 
een gemeenschap. Anders dan in de tijd van zijn voorganger Ansfried was dat waarschijnlijk 
in Utrecht toen inmiddels niet meer mogelijk. Zij die monastiek wensten te leven waren 
thans definitief gevestigd in de nieuwe benedictijner Onze-Lieve-Vrouwe-abdij op de Ho-
horst. Waarschijnlijk min of meer gelijktijdig en in elk geval in samenhang met de invoering 
van de regel van Benedictus op de Hohorst, wellicht dus ook mede door toedoen van Poppo 
van Stavelot, zal ook voor de in het oude monasterium van Sint-Salvator en dat van de dom 
achtergebleven canonici de Akense regel zijn ingevoerd en werden deze gemeenschappen tot 
kapittels, waaruit toen het monastieke element volledig moet zijn verdwenen. Daarmee was 
feitelijk aan een eeuwenlange monastieke traditie in Utrecht zelf althans voorlopig een einde 
gekomen en was ze overgegaan op de sinds die tijd als benedictijner abdij onder leiding van 
een eigen abt georganiseerde kloostergemeenschap op de Hohorst.  
 Nader vast te stellen wanneer nu precies de regel van Benedictus in de gemeenschap op 
de Hohorst en de Akense regel in de gemeenschappen in Utrecht zijn ingevoerd is proble-
matisch, aangezien niet exact bekend is wanneer Poppo in Utrecht verbleef en daar actief 
was. Als grens waarvóór die invoering moet hebben plaatsgehad geldt het overlijden van 
Adelbold in 1026, waarbij we dan waarschijnlijk dienen te denken aan enige tijd daarvóór, 
dus mogelijk zo omstreeks 1020. Zo ook zou dan inderdaad Alpertus, die zoals we memo-
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reerden schreef tussen 1021 en 1024, zeker voor wat betreft zijn eigen tijd hebben kunnen 
uitgaan van het inmiddels georganiseerd zijn van de gemeenschap op de Hohorst als bene-
dictijner abdij. Invoering van de regel van Benedictus op de Hohorst zou dan uiteindelijk in 
elk geval hebben plaatsgevonden ruim vóór de verplaatsing van de abdij naar Utrecht om-
streeks 1050. 
 
Over de verdere ontwikkeling van de abdij op de Hohorst tot aan die verhuizing naar 
Utrecht omstreeks 1050 is niet zoveel bekend. Waarschijnlijk moeten we denken aan een pe-
riode van organisatie en consolidatie onder leiding van haar eerste abt Werinher. In dat ver-
band past ook de al genoemde bezitsbevestiging uit 1028 door keizer Koenraad II. Naar de 
oorkonde vermeldt, had deze bevestiging in eerste instantie plaats op verzoek van Adelbolds 
opvolger Bernold en daarnaast ook van de abt. Het vormt een zekere aanwijzing dat, hoewel 
met de ‘hervorming’ van Poppo van Stavelot de formele band tussen bisschop en klooster, in 
de zin dat de bisschop tevens als ‘abt’ gold, verbroken was en de gemeenschap sindsdien een 
zelfstandige benedictijner abdij onder leiding van een eigen abt heette te zijn, er niettemin 
een nauwe, zij het ander soort band dan voorheen tussen abdij en bisschop was blijven be-
staan. Waarschijnlijk niet alleen omdat de kloostergemeenschap gold als stichting van bis-
schop Ansfried, maar vooral ook vanwege het ontstaan vanuit het oude Sint-Salvator-
monasterium als oorspronkelijk bisschoppelijk eigenklooster zijn de bisschoppen zich ook na 
de organisatie van de gemeenschap als benedictijner abdij blijven beschouwen als eigenkloos-
terheer en hebben ze aldus een belangrijke invloed daarop behouden. Ook voor de verdere 
geschiedenis van de abdij in elfde en twaalfde eeuw is deze in de loop van de tijd weliswaar 
gewijzigde, maar vanouds bestaande band met zowel de bisschop als ook de nu als kapittels 
georganiseerde instellingen in Utrecht zelf van groot belang geweest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Afb. 23. Optekening uit het tweede kwart van de elfde 
eeuw in het gebedsverbroederingsboek van het klooster 
Sankt Gallen. In de rechter twee kolommen een lijst van 
namen van de kanunniken van zowel de Sint-
Maartensdom als de Sint-Salvator (Sint-Bonifatius). Bei-
de groepen worden aangevoerd door bisschop Bernold. 
Stiftsarchiv St. Gallen, Cl. I. Cist. C 3, B 55, f. 53. 
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Bisschop Bernold (1027-1054) en de verplaatsing van          

de abdij van de Hohorst naar Utrecht omstreeks 1050 

 
Afb. 24. Afbeelding van bisschop Bernold. Dit portretje is opge-
nomen in het oudste necrologium of ‘dodenboek’ van het door Ber-
nold zelf gestichte kapittel van Sint-Pieter. Het Utrechts Archief, 
Sint-Pieter, inv. nr. 74. 

 
 
Bisschop Adelbold overleed in 1026 en werd kort nadien opgevolgd door Bernold (afb. 24), 
opnieuw een door de keizer, namelijk Koenraad II, benoemde (rijks)bisschop, die op politiek 
terrein zeer nauw met deze vorst en ook diens zoon en opvolger Hendrik III samenwerkte 
en als hun vertrouweling vergaand in het bestuur van (een deel van) het Rijk werd betrokken. 
De koningen en keizers zien we in deze periode de Utrechtse kerk, waarvan Bernold het 
hoofd was, zeer uitvoerig begunstigen met allerlei goederen en rechten, die de kerk inkom-
sten opleverden. Daarnaast werd nu echter aan de bisschoppen vooral ook wereldlijke be-
stuursmacht in verschillende delen van het bisdom (graafschappen) overdragen. De uitbrei-
ding van het vermogen van de Utrechtse kerk en de wereldlijke macht van de bisschop (de 
vorming van het Sticht) – die onder Ansfried en Adelbold al min of meer begonnen was, 
maar onder Bernold een zeker hoogtepunt bereikte – heeft deze laatste in staat gesteld om 
met name in de bisschopsstad maar ook daarbuiten een opmerkelijke stichtings- en bouwac-
tiviteit te ontplooien. 
  Na eerst omstreeks 1040 in Deventer een grote stenen kerk, gewijd aan Sint-Lebuïnus, te 
hebben laten bouwen, met daaraan verbonden een kapittel, stichtte Bernold tegen het mid-
den van de elfde eeuw in Utrecht, naast de reeds bestaande oudere en inmiddels als kapittels 
georganiseerde gemeenschappen van Sint-Salvator of Oudmunster en de dom, twee nieuwe 
gemeenschappen van geestelijken, namelijk die van Sint-Pieter en Sint-Jan. Voor deze nieuwe 
kapittels liet hij respectievelijk ten oosten en ten noorden van de bisschoppelijke burcht 
eveneens grote nieuwe stenen kerken bouwen (afb. 25). Aan te nemen valt dat de nieuwe 
gemeenschappen van meet af aan, dus vanaf hun stichting kapittels waren, waar de kanunni-
ken leefden naar de regel van Aken. Om de kanunniken in staat te stellen zich ongestoord 
aan hun taak – primair het verrichten van het koorgebed – te wijden en het door de Akense 
regel voorgeschreven, in beginsel gemeenschappelijk leven mogelijk te maken, werden door 
Bernold vanuit het algemeen kerkelijk vermogen, het bisdomsgoed, deze nieuwe geestelijke 
instellingen direct bij hun stichting voorzien van een zekere eigen vermogen, bestaande uit 
landbezit en allerlei rechten, waarvan de opbrengsten en inkomsten konden worden aange-
wend voor het levensonderhoud (de tafel) van de kanunniken, maar ook de inrichting en het 
onderhoud van hun kerken. 
 Behalve deze kapittels en kerken van Sint-Pieter en Sint-Jan, liet Bernold ten zuiden van 
de bisschoppelijke burcht omstreeks 1050 tenslotte ook nog een derde kerk bouwen, waar-
naar toe hij de kloostergemeenschap van de Hohorst liet overbrengen, die vervolgens als 
Sint-Paulusabdij naast de Utrechtse kapittels een belangrijke plaats in de stad is gaan in-
nemen. Van de bouw van deze abdijkerk wordt melding gemaakt in onder meer de oorkonde 
die door Bernold is uitgevaardigd ter gelegenheid van de wijding van de nieuwe abdijkerk, in 
aanwezigheid van verschillende bisschoppen van elders, op 26 juni 1050 (afb. 3). 
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Een kerkenkruis? 
Met betrekking tot deze kerkelijke bouw- en stichtingsactiviteiten van Bernold in Utrecht is 
tegen het eind van de negentiende eeuw, in 1898 om precies te zijn, door S. Muller Fzn., in 
navolging van auteurs die voor verschillende Duitse steden uitgingen van het bestaan van 
kerkenkruisen, het idee van een Utrechts kerkenkruis gelanceerd, dat sindsdien tot soms wel-
haast mythische proporties is uitgegroeid. Bij de bouw van de kerken zou het gegaan zijn om 
het realiseren van een duidelijk vooropgezet plan voor een zogenaamd kerkenkruis, dat wil 
zeggen dat – gegroepeerd rondom de dom als middelpunt – de drie Bernoldkerken, samen 
met de eerst na Bernolds dood tegen het eind van de elfde eeuw door bisschop Koenraad 
(1076-1099) ten westen van bisschoppelijke burcht gebouwde kapittelkerk van Sint-Marie, 
elk het uiteinde hebben gevormd van de armen van een denkbeeldig kruis. Het plan als zo-
danig zou zijn opgevat door keizer Hendrik III (1039-1056) na de dood van zijn vader, keizer 
Koenraad II, in 1039 in Utrecht, vervolgens in de jaren daarna zijn uitgevoerd door bisschop 
Bernold en uiteindelijk zijn voltooid door bisschop Koenraad. Niet alleen zou het kruis van 
kerken rond de dom, waar het hart en de ingewanden van Koenraad II begraven lagen, be-
doeld zijn geweest als een eerbetoon aan de overleden keizer. Ook een reeks van andere 
meer algemeen geldende – christelijk-allegorische, cosmologische en politiek-allegorische – 
noties zouden de achtergrond van het beoogde patroon van een kerkenkruis hebben ge-
vormd. 
 Met hoeveel verve ook gebracht, het idee van een middeleeuws kerkenkruis zoals dit 
wordt voorgesteld, dient voor Utrecht te worden losgelaten. Zo beschikken we feitelijk na-
melijk in het geheel niet over schriftelijke gegevens – niet uit de elfde eeuw zelf, maar ook 
niet uit de latere Middeleeuwen – die spreken van een kerkenkruis in Utrecht of van plannen 
daartoe bij de bisschop-bouwheren of zelfs de keizers. Ook valt uit de kerken zelf of uit hun 
verhouding en ligging ten opzichte van elkaar, daaromtrent niets af te leiden (afb. 25). Met 
andere woorden, positieve ‘bewijzen’ of zelfs geringe maar niettemin duidelijke aanwijzingen 
voor het bestaan van een Utrechts kerkenkruis als resultaat van een vooropgezet plan en als 
concept waaraan zo uitgesproken achterliggende gedachten en ideeën ten grondslag liggen, 
zijn er niet. Daarentegen is er wel een en ander dat duidelijk pleit tégen het kerkenkruis, zoals 
dit voor Utrecht in het algemeen wordt voorgesteld, met de dom als centrum en de Sint-
Salvator als een enigszins onduidelijke bijkerk. Dit hele idee van het Utrechts kerkenkruis 
doet namelijk in het geheel geen recht, maar gaat volstrekt voorbij aan de veel ingewikkelder 
want heel eigen kerkelijk-institutionele ontwikkeling in Utrecht, zoals we die hiervoor al min 
of meer hebben geschetst en waarbij niet de kathedrale kerk van Sint-Maarten met het daar-
aan verbonden domkapittel, maar juist de kerk en vooral het oude monasterium, later het kapit-
tel van Sint-Salvator als de instelling gold, die aan de basis heeft gestaan van de Utrechtse 
kerk en van waaruit behalve wellicht zelfs de gemeenschap van de dom in elk geval alle ove-
rige in de elfde eeuw nieuw ontstane kapittels en met name ook de abdij op de Hohorst, later 
de Sint-Paulusabdij in Utrecht, geacht werden te zijn voortgekomen. Nu heeft het kapittel 
van de dom steeds wel getracht zich zelf vooral te profileren als de belangrijkste, want kathe-
drale kerk, en met uitsluiting van de overige kapittels ook als enige representant van de 
Utrechtse kerk; dat is evenwel – juist vanwege die kennelijk toch niet te loochenen belangrij-
ke positie van Sint-Salvator – nooit werkelijk geheel gelukt. Het zijn altijd de vijf Utrechtse 
kapittels – en aanvankelijk ook de abdij van Sint-Paulus – tezamen geweest, die geacht wer-
den de Utrechtse kerk te vormen en te vertegenwoordigen. Zelfs wanneer we nu zouden 
veronderstellen dat het idee van een kerkenkruis – al in de elfde eeuw of later – een poging 
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was van de kant van het domkapittel of zelfs maar als zodanig gebruikt had kunnen worden 
om haar eigen positie als centrum van het kruis te benadrukken en dan daarbij met name die 
van Sint-Salvator tot minder belangrijk te reduceren, was toch te verwachten geweest dat 
daar op een of andere wijze ooit in de schriftelijke bronnen iets van was gebleken of vermeld; 
ook dat is op geen enkele wijze ooit het geval geweest. Dat maakt het – met alle andere be-
zwaren die al tegen het idee zijn aangevoerd – al met al toch zeer onwaarschijnlijk en in elk 
geval op geen enkele wijze aantoonbaar dat met het concept van een kerkenkruis, zoals dat 
voor Utrecht zo stelling wordt geponeerd, dus als vooropgezet plan en met alle zo uitgespro-
ken ideeën die eraan ten grondslag zouden liggen, een elfde-eeuwse realiteit is weergegeven. 
 
Kerkenbouw als bisschoppelijke plicht 
 Ook wanneer we het idee van een Utrechts kerkenkruis bij Bernold laten varen, dan blijft 
zonder meer opmerkelijk diens enorme stichtings- en bouwactiviteit in Utrecht en elders, 
waarvan we in de middeleeuwse (schriftelijke) bronnen wel degelijk en vrij uitgebreid mel-
ding gemaakt vinden (afb. 26). Uitgangspunt bij een beoordeling van die activiteiten dient, 
meer dan wat voor grootscheepse totaalopzet ook, vooral te zijn het belang dat het stichten 
van kerken en de daaraan verbonden gemeenschappen van geestelijken in die tijd zelf, de elf-
de eeuw, had. Wanneer we dan de beschikbare bronnen bekijken, dan komt daaruit Bernold 
naar voren als stichter en bouwer van afzonderlijke kerken. Dat blijkt de essentie van zijn op-
treden, waarbij opvalt dat hierbij de activiteiten zich weliswaar niet uitsluitend maar toch in 
de eerste plaats concentreerden op de bisschopsstad, waar drie van de vier door hem gestich-
te kerken verrezen. 

 Een onderzoek naar de bouwactviteiten 
van bisschoppen en abten in de periode van 
de tiende tot de twaalfde eeuw nu heeft uit-
gewezen dat het bouwen van kerken een he-
le voorname plaats innam in het ideaalbeeld 
van de hoge geestelijkheid, zoals dat spreekt 
uit onder meer de bisschopsvitae – dat zijn 
levensbeschrijvingen van heilige bisschop-
pen – uit die periode. Bouw en ook herbouw 
van kerken worden als onderdeel van het 
optreden van bisschoppen in die tijd zeer 
hoog gewaardeerd en belangrijk gevonden. 
Voor wat betreft de aan die bouwactiviteit 
ten grondslag liggende motieven bij de bis-
schoppen  als  bouwheren  blijkt  dan voorts 
 
 
Afb. 25. De ligging van de kerken van dom, Sint-Salvator 
of Oudmunster, Sint-Pieter, Sint-Paulus, Sint-Jan, Sint-
Marie en de Buurkerk, met daarbij gearceerd aangegeven de 
oeverwallen aan weerzijden van de Rijnloop waarop de meeste 
van deze belangrijke kerken gelegen waren. Slechts de kerken 
van Sint-Salvator en Sint-Paulus blijken niet op een oever-
wal gelegen te zijn. Tek. M.W.J. de Bruijn, op basis van ge-
gevens van L. van der Tuuk. 
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Afb. 26. Interieur van de Sint-Pieterskerk naar het 
koor in het oosten gezien, met de laatmiddeleeuwse 
muurschildering waarop bisschop Bernold is afgebeeld 
met de vier door hem gestichte kerken, te weten de Sint-
Pieterkerk, de Sint-Janskerk, de Sint-Paulusabdij  en 
de Deventer Sint-Lebuinuskerk.Tekening van Pieter 
Saenredam uit 1636. Het Utrechts Archief, T.A. lb 
4.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sprake van een reeks van motieven en overwegingen,  die weliswaar verschillend zijn maar 
tegelijk toch ook nauw samenhangen. Zorg om het eigen zielenheil en de eigen nagedachte-
nis, individuele vroomheid ook, komen als redenen voor kerkbouw en -stichting uit de bron-
nen naar voren. Voor alles blijkt er evenwel te spreken van een door de bisschoppen van 
ambtswege ontplooide bouwactiviteit. Hierop wijst niet alleen de veelheid maar juist ook het 
soort van kerken dat in deze periode door de bisschoppen werd gebouwd, namelijk kapittel- 
en kloosterkerken, die in de bisschopssteden rondom de kathedrale kerk verrezen. De grond-
motieven voor deze uitgebreide kerkelijke bouwactiviteiten dienen dan ook in de eerste 
plaats te worden gezien in direct samenhang met het ambt van bisschop en de waarden die 
daarmee in die periode verbonden waren. 
 De bisschop, die zoals al eerder is opgemerkt, de plicht had zorg te dragen voor en leiding 
te geven aan de kerk en de gelovigen, had daarbij vooral tot taak om binnen zijn eigen bis-
dom uitvoering te geven aan wat in die tijd geacht werd de primaire opdracht van de kerk als 
zodanig te zijn: het eren van en lof brengen aan God door de liturgie. De bouw en inrichting 
van sacrale gebouwen, waar het eren van God in de liturgie centraal stond, waren daarmee de 
eerste verantwoordelijkheid van de bisschop. Aan die verantwoordelijkheid nu kon door ie-
dere bisschop voor zich steeds opnieuw en nader invulling worden gegeven, door zijn aan-
deel toe te voegen aan – en wellicht zelfs te overtreffen – wat zijn voorgangers eventueel al 
tot stand hadden gebracht. Nieuwe, grotere en ook mooiere kerken boden meer ruimte en 
gelegenheid voor erediensten en meer liturgie. Vermeerdering van dienst Gods, de augmentum 
cultus Dei, als bisschoppelijke taak bij uitstek vormde aldus een belangrijke drijfveer achter 
bouw- en stichtingsactiviteiten van bisschoppen in die tijd. 
 Gold een en ander voor bisschoppen in het algemeen, voor wat betreft het Heilig Room-
se of Duitse Rijk kwam daar nog iets anders bij, waardoor de bouwactiviteit daar de vlucht 
heeft kunnen nemen die ze heeft gekend en tevens een in het oog springend element is ge-
worden in het ideaalbeeld van de bisschoppen en middel om zich te profileren. Naast zijn 
geestelijke taken had de bisschop in dienst van zijn diocees ook duidelijk materiële opgaven, 
waaronder de zorg voor het beheer van het kerkelijk vermogen. Dit kerkelijk vermogen of 
bisdomsgoed, dat zoals we gezien hebben in het geval van de bisschopskerken in het Duitse 
Rijk in deze periode door tal van koninklijke schenkingen aanzienlijk werd uitgebreid, diende 
door de bisschop in de eerste plaats te worden aangewend voor de eerder genoemde primaire 
taak van de kerk, het eren van God, zo veel en zo uitgebreid als maar mogelijk was, en daar-
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om ook voor kerkbouw en de stichting van gemeenschappen van geestelijken – kanunniken 
en monniken – die vrijgesteld van materiële zorgen in die kerken dienst deden en doorlopend 
God lof brachten. De omstandigheid dat aldus in het bouwen van kerken en het stichten en 
doteren van geestelijke gemeenschappen de verschillende ‘normale’ bisschoppelijke plichten 
samenkwamen, maar voorts ook dat het de mogelijkheid bood die ‘normale’ plichten op een 
bijzondere wijze uit te voeren, te verheffen tot meer en aldus het ‘normale’ te overtreffen, 
maakten bouw- en stichtingsactiviteiten welhaast tot iets vanzelfsprekends voor bisschoppen 
om zich op te richten. Tegelijkertijd konden daarmee deze activiteiten zich ook ontwikkelen 
tot kristallisatiepunt voor een component in het bisschopsideaal van die tijd. Het bouwen en 
stichten van kerken bepaalde zeer nadrukkelijk de faam en het prestige van een bisschop, zo-
als met name in de tiende- tot en met de twaalfde-eeuwse vitae of levensbeschrijvingen van 
die bisschoppen maar ook in andere bronnen uit die tijd tot uitdrukking komt.    
 Niet anders dan elders in het Duitse Rijk zal het ook in Utrecht bij de bouw- en stich-
tingsactiviteiten in de tiende en elfde eeuw – meer dan om de realisering van koninklijke pro-
jecten waaraan verregaande politieke-religieuze concepties (als bijvoorbeeld kerkenkruisen) 
ten grondslag lagen – in de eerste plaats gegaan zijn om de praktisch-principiële invulling van 
de religieus-kerkelijke plichten en taken door de bisschoppen zelf. Bij hen zal het initiatief tot 
kerkbouw hebben gelegen. Dat zal hebben gegolden voor Bernold zelf, maar ook al voor de 
tijd daarvoor, zoals bijvoorbeeld in het geval van bisschop Balderik (herstel van de kerken na 
de Noormannentijd), maar ook voor Ansfried (misschien de uitbreiding van de Sint-Salvator, 
in elk geval de stichting van de kloostergemeenschap op de Hohorst) en Adelbold (de ver-
groting en de nieuwbouw van de dom). De bisschoppen zullen zich bij deze bouwactiviteiten 
zonder meer gesteund hebben geweten door de koningen en keizers, waarvan we hiervoor al 
hebben aangegeven dat het een belangrijke taak en verantwoordelijkheid was de kerk in staat 
te stellen haar functie – het eren van God in de liturgie – op optimale wijze te vervullen. Dit 
betekende in de praktijk onder meer het verschaffen en vervolgens ook garanderen en be-
schermen van het vermogen van de kerk, de materiële basis voor haar bestaan en functione-
ren. Dat evenwel de rol van de keizers verder is gegaan dan het begunstigen van de kerk dan 
wel het garanderen (door bevestigingsoorkonden) van haar vermogen, en zij zich bijvoor-
beeld ook actief hebben bemoeid met de bouw van kerken blijkt – afgezien van de kapittel-
kerk van Sint-Marie ten tijde van bisschop Koenraad – nergens. Het zijn in Utrecht toch  
steeds in de eerste plaats de bisschoppen geweest die kerken bouwden en ook de daaraan 
verbonden gemeenschappen van geestelijken stichtten. 
 
Meer nog dan zijn voorgangers, die in het algemeen goede relaties onderhielden met de Duit-
se keizers, lijkt Bernold steeds in nauw contact te hebben gestaan met keizer Hendrik III, die 
Utrecht regelmatig bezocht en haar kerk ook zeer uitvoerig begunstigde met schenkingen 
van bezit en belangrijke rechten, waarvoor vervolgens een passende bestemming gevonden 
moest worden. Niet alleen was er in deze tijd sprake van talrijker schenkingen, ze behelsden 
in het algemeen ook meer verstrekkende rechten, vooral ook wereldlijke. In deze periode 
werden er aan de Utrechtse bisschop hele graafschappen (bestuursdistricten) overgedragen. 
Het zal juist door deze uitbreiding van het kerkelijk vermogen zijn geweest dat Bernold niet 
slechts in de gelegenheid werd gesteld, maar het ook als zijn bisschoppelijke plicht zal heb-
ben gezien om op het terrein van het bouwen van kerken en het stichten van nieuwe, met 
een zeker bezit als materiële basis uitgeruste instellingen – kapittels en een abdij – zijn voor-
gangers niet eenvoudig na te volgen maar vooral ook te overtreffen. 
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Afb. 27. Koning Hendrik III bezoekt een abdijkerk. De 
koning, in vol ornaat met kroon, scepter en rijksappel, wordt 
in een feestelijke processie door twee abten de kerk binnenge-
leid. Miniatuur uit een evangelieboek uit Echternach, 1039-
1043, Staats- und Universitätsbibliothek, Bremen, inv. nr. 
b. 21, f. 3v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aan te nemen valt dat behalve persoonlijk-religieuze overwegingen – de zorg om het ei-
gen zielenheil – ook bij Bernold in de eerste plaats motieven die verband hielden met zijn 
taak en positie als (rijks)bisschop en vertrouweling van de keizer hem tot zijn bouw- en stich-
tingsactiviteiten hebben aangezet. Prestigeoverwegingen en machtsvertoon zullen bij de 
bouw van het drietal groots opgezette stenen kerken in Utrecht zeker ook een rol hebben ge-
speeld. Door naast de reeds bestaande kapittels van dom en Sint-Salvator nog eens twee 
nieuwe gemeenschappen van kanunniken te stichten – waarvan de hoofdreden van bestaan 
op zich ‘de vermeerdering van de goddelijke eredienst’ door koordiensten en waar het pries-
ter-kanunniken betrof ook het lezen van missen was – voldeed Bernold echter vooral ook 
aan zijn bisschoppelijke taak, die eveneens gelegen was in dat vermeerderen van de goddelij-
ke eredienst en het aanwenden daartoe van de hem ter beschikking staande middelen. Na 
Bernold zou, zoals we zagen, ten slotte bisschop Koenraad nog een vijfde kerk, gewijd aan 
Sint-Marie, stichten en doteren, dat wil zeggen van een zeker eigen bezit als bestaansbasis 
voorzien. 
 In hoeverre er bij de stichtingsactiviteit tevens van praktisch-economische motieven spra-
ke is geweest en daarom delen van het toen sterk toenemende kerkelijk vermogen of bis-
domsgoed vanuit het oogpunt van efficiënt beheer als afzonderlijke vermogens zijn toege-
kend aan verschillende geestelijke instellingen, valt moeilijk te zeggen. Dat geldt evenzeer 
voor de veronderstelling dat de bisschop juist in deze tijd in verband met zijn toegenomen en 
ingewikkelder geworden (wereldlijke!) bestuurstaken meer geestelijken rond zich wenste, die 
bij dat bestuur konden worden ingeschakeld. En feitelijk gaat het ook op voor het idee dat de 
bisschoppen het – net als de keizers, waar het hun schenkingen van wereldlijke macht aan 
onder meer de bisschoppen betrof – opportuun achtten bezit en rechten – in plaats van aan 
leken – vooral aan geestelijken over te dragen, om op die manier te voorkomen dat zij hun 
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greep daarop kwijtraakten en dit bezit ook voor de kerk verloren ging. Dergelijke overwegin-
gen kunnen ook allemaal een rol hebben gespeeld. Dat ze evenwel van overwegend belang 
geweest zijn, is twijfelachtig. Uiteindelijk zal het in eerste en laatste instantie gegaan zijn om 
wat we nadrukkelijk in de beschikbare bronnen weerspiegeld vinden, en dat is toch vooral 
het kerkelijk-religieus motief van de vermeerdering van de eredienst. 
 
De verplaatsing van de abdij van de Hohorst naar Utrecht: de wenselijkheid van de aanwezigheid van zowel 
kanunniken als monniken in de bisschopsstad 
 Datzelfde motief van het vermeerderen van de dienst aan God is het dat ook ten grond-
slag moet hebben gelegen aan de vestiging door Bernold van een benedictijner abdij in zijn 
bisschopsstad. Evenals kanunniken hadden juist en eens te meer ook benedictijner monniken 
zich toegelegd op het koorgebed, het in de regel van Benedictus centraal staande opus Dei of 
werk Gods. Hun vestiging in Utrecht betekende dus eveneens een vermeerdering van de 
goddelijke eredienst. Monniken echter golden door hun in beginsel volledig van de wereld 
afgewende leefwijze bovendien als een bijzondere groep christenen, die dichter bij God 
stonden en door wier gebed, dat als bijzonder effectief en heilzaam werd beschouwd, God 
ook ten behoeve van anderen benaderd kon worden. Door het stichten en begunstigen van 
een kloostergemeenschap konden ook mensen van buiten die gemeenschap betrokken wor-
den en delen in die heilzame werking van het gebed van de kloosterlingen. Juist nu vanwege 
die heilzame werking, die geacht werd uit te gaan van een echte monnikengemeenschap naar 
de wereld erbuiten, zal het door Bernold belangrijk zijn gevonden om naast de oude en door 
hemzelf nieuwgestichte kapittels eveneens een abdij in zijn bisschopsstad te hebben. 
 Dit zal nog eens te meer hebben gegolden, omdat waarschijnlijk net in die periode onder 
de kanunniken in Utrecht het gemeenschappelijk leven, zoals dat in beginsel ook voor hen 
was voorgeschreven in de Akense regel, reeds begon te desintegreren. Hiervoor is al aange-
stipt dat het feit dat van kanunniken, in tegenstelling tot wat voor (benedictijner) monniken 
gold, geen gelofte van armoede geëist werd maar persoonlijk bezit was toegestaan, op den 
duur tot gevolg had dat door (in elk geval een deel van) de kanunniken het gemeenschappe-
lijk leven werd opgegeven en het wonen in afzonderlijke huizen voor velen van hen normaal 
werd. In Utrecht zijn er belangrijke aanwijzingen dat al omstreeks het midden van de elfde 
eeuw sommige kanunniken apart gingen wonen. Zo is bijvoorbeeld de uitleg van de bis-
schoppelijke burcht in die tijd wel in verband gebracht met de behoefte aan meer ruimte 
voor afzonderlijke huizen voor de kanunniken van dom en Sint-Salvator, terwijl de immuni-
teiten van de tezelfdertijd gestichte kapittels van Sint-Pieter en Sint-Jan direct al ruimer zijn 
opgezet om plaats te bieden aan die afzonderlijke claustrale huizen. 
 Niet uitgesloten moeten worden geacht dat deze teloorgang van het gemeenschappelijk 
leven voor een deel van de kanunniken omstreeks het midden van de elfde eeuw voor Ber-
nold een reden is geweest in zijn stad ook (weer) een klooster of abdij te vestigen, om zo dit 
gemeenschappelijk leven in een andere vorm te handhaven. Aan de aanwezigheid van wél in 
gemeenschap levende monniken, wier leefwijze in persoonlijke armoede mede bepalend 
werd geacht voor het hoge rendement van hun gebed ook ten behoeve van anderen, zal ze-
ker belang zijn gehecht door Bernold. Naast de koordienst die door kanunniken werd ver-
zorgd, zou zo in Utrecht ook het gebed van monniken plaatshebben, voor het welzijn van de 
wereld en het volk, en meer in het bijzonder voor dat van de stichters en begunstigers van de 
abdij, waaronder Bernold zelf. 
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  Dat er nu in die situatie door bisschop Bernold voor gekozen is een reeds bestaande ge-
meenschap, het bisschoppelijk eigenklooster op de Hohorst, naar Utrecht te halen, zal te 
maken hebben gehad met het feit dat deze gemeenschap haar bestaansrecht als benedictijner 
abdij inmiddels had bewezen, maar via haar stichter Ansfried ook haar wortels had in 
Utrecht. Omstreeks 1050 zal zeker nog het besef aanwezig zijn geweest dat de kloosterge-
meenschap op de Hohorst ongeveer een halve eeuw eerder was ontstaan vanuit het Utrecht-
se monasterium van Sint-Salvator. Daarmee was feitelijk haar oorsprong niet anders dan die 
van het domkapittel en de omstreeks het midden van de elfde eeuw gestichte kapittels van 
Sint-Pieter en Sint-Jan, waarvan zoals gezegd de aan het oude monasterium ontleende patroci-
nia de band met deze moederinstelling aangaven. Evenals de kapittels zal daarom ook de ab-
dij in die tijd, hoewel elders gevestigd, beschouwd zijn als een loot aan de stam van de 
Utrechtse kerk, zoals die haar basis had in het Utrechtse monasterium. De notie van verbon-
denheid met Utrecht en de instellingen aldaar is, zo valt aan te nemen, het voornaamste mo-
tief geweest om de abdij, werkelijk monastiek opvolgster van Willibrords stichting en daar-
mee als het ware een stukje Utrecht, van de Hohorst naar de bisschopsstad terug te halen en 
als Sint-Paulusabdij een plaats te geven naast en temidden van de kapittels van Sint-
Salvator/Oudmunster, dom, Sint-Pieter en waarschijnlijk kort daarna ook het kapittel van 
Sint-Jan.  
 
Het patrocinium van Sint-Paulus 
 Dit brengt ons nogmaals terug bij de keuze voor het patrocinium van Sint-Paulus voor de 
abdij in de stad. Waarom werd de abdij niet evenals die op de Hohorst een Onze-Lieve-
Vrouweabdij, maar werd uiteindelijk voor Sint-Paulus als beschermheilige gekozen en niet 
voor een andere heilige uit de reeks waaraan de abdij blijkens de oorkonden van 1028 en 
1050 officieel gewijd was? 
 Aangegeven is al dat deze kwestie van de patrociniakeuze voor de kloostergemeenschap 
op zowel de Hohorst als ook later in Utrecht moet worden gezien in het bredere verband 
van de hiervoor geschetste algemene ontwikkeling op kerkelijk-institutioneel gebied in 
Utrecht in de elfde eeuw, dat wil zeggen de bouw en de stichting van een aantal nieuwe ka-
pittelkerken en een nieuwe kloosterlijke gemeenschap met elk een patrocinium ontleend aan 
de nevenpatrocinia van het oude monasterium van Willibrord, zoals die in 726 zijn vermeld. In 
wat waarschijnlijk gezien moet worden als een dynamisch proces van totstandkoming van 
definitieve, vaste patrocinia voor de afzonderlijke kerken, ligt het voor de hand aan te nemen 
dat de keuze voor Sint-Paulus als hoofdpatrocinium voor de abdij uiteindelijk vooral bepaald 
is door het tijdstip van de verplaatsing van de abdij en het bestaan op dat moment van ande-
re kerken in Utrecht die gewijd waren aan andere heiligen. 
 Wanneer we ons dan afvragen welke kerken er in het tweede kwart van de elfde eeuw in 
Utrecht bestonden, welke heiligen de (hoofd)patronen van deze kerken waren en welke pa-
trocinia daarna nog beschikbaar waren voor de abdij op het moment van haar verplaatsing, 
dan kunnen we stellen dat vanwege het bestaan van een Sint-Salvatorkerk (Oudmunster), de 
Heilig-Kruiskapel en een Sint-Maartenskerk (de dom) de keuze voor deze patrocinia – in 
1028 of 1050 voor de abdij vermeld – niet voor de hand lag. De moeder Gods Maria, voor 
de abdij vanouds en getuige de datumregel in de Bernoldoorkonde ook nog in 1050 een be-
langrijk patrocinium, zal misschien op den duur toch voorbehouden zijn geweest aan de ka-
pel die op de Hohorst gevestigd bleef, maar waarschijnlijk eerder nog aan de in Utrecht zelf 
bestaande Sint-Salvator, die in de tiende en elfde eeuw ook wel werd aangeduid als aan Maria 
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gewijde kerk. Mogelijk heeft dit op de voorgrond treden van het patrocinium van Onze-
Lieve-Vrouw voor Sint-Salvator of Oudmunster toentertijd mede verband gehouden met de 
eerder gememoreerde speciale verering die bisschop Ansfried voor Maria koesterde, terwijl 
het later in de elfde eeuw weer op de achtergrond raken van dit patrocinium voor Oudmun-
ster vooral ook zal hebben samengehangen met de stichting in het laatste kwart van de elfde 
eeuw van een vijfde, speciaal aan Onze-Lieve-Vrouw gewijd kapittel van Sint-Marie. Omtrent 
het midden van de elfde eeuw moet bovendien ook rekening worden gehouden met het be-
staan van de ten westen van de bisschoppelijke burcht in de burgerlijke nederzettingen en 
handelswijk Stathe gelegen Buurkerk in Utrecht, die eveneens gewijd was aan Onze-Lieve-
Vrouw. 
 Voor de abdij zou daarmee in principe nog als keuzemogelijkheid uit de reeks van opeen-
volgende heiligen over zijn geweest die tussen Petrus en Paulus. Omdat er, voor zover be-
kend, geen specifieke reden is om een abdij juist te wijden aan Sint-Paulus in plaats van aan 
de belangrijker geachte Sint-Pieter (‘de prins der apostelen’), wanneer de laatstgenoemde niet 
al voor een andere kerk als patroon gekozen zou zijn, menen we uit het feit dat de abdij niet 
aan Sint-Pieter, maar aan Sint-Paulus is gewijd te mogen afleiden dat de abdij eerst naar 
Utrecht verplaatst zal zijn nádat door Bernold in (mei) 1048 de Sint-Pieterskerk met het 
daarmee verbonden kapittel was gesticht. Tegen deze begrenzing in de tijd voor de ver-
plaatsing van de abdij van de Hohorst, ná mei 1048 en vóór 26 juni 1050, de wijding van de 
abdijkerk zelf, lijkt niets in de bronnen zich te verzetten. Het idee van een verhuizing van de 
abdij en haar ontwikkeling tot Sint-Paulusabdij in die periode past bovendien uitstekend in 
het algehele beeld van de algemeen-kerkelijke ontwikkeling en stichtings- en bouwactiviteiten 
van bisschop Bernold in Utrecht, in het kader waarvan waarschijnlijk nog in datzelfde jaar 
1050 ook de kerk en het kapittel van Sint-Jan werden gesticht. Na de verhuizing van de 
monnikengemeenschap van de Hohorst naar Utrecht bleef op de oorspronkelijke vesti-
gingsplaats van de abdij op de Hohorst een van de abdij in de stad afhankelijke proosdij met 
een kapel en ook een hof gevestigd, die daar tot in de zestiende eeuw heeft bestaan en ge-
functioneerd. 
 
 

 
 
 

Afb. 28. Detail van de omstreeks 1560 door Jacob 
van Deventer gemaakte kaart van Amersfoort en 
omgeving, waarop nog net de Heiligenberg is te zien, 
met op het zuidelijk deel ervan de kapel. Aan de 
voet van de Berg bevindt zich aan de oostzijde een 
vierkant gebouw dat door een grachtje wordt omge-
ven. Waarschijnlijk is dit de proosdij. Deze heeft 
gefunctioneerd tot kort na 1572. In dat jaar namen 
de Geuzen Amersfoort in en werd mogelijk de kapel 
op de Berg verwoest. Na de Hervorming en opheffing 
van de Sint-Paulusabdij in Utrecht in 1580 namen 
de Staten van Utrecht alle bezittingen van de abdij 
over. De Heiligenberg kwam nadien in handen van 
particulieren en het geheel ontwikkelde zich tot bui-
tenplaats. 
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Plek in de stad: het abdijterrein en de gebouwen 
 Een abdij (maar ook een kapittel) met het terrein direct eromheen vormde een duidelijk – 
vaak door muren, soms ook door sloten of grachten – van de wereld afgesloten geheel, dat 
bovendien immuniteit genoot ten opzichte van het algemeen geldende recht in het omlig-
gende gebied, ongeacht of dit nu het platteland of een stad was. Het abdijterrein of de im-
muniteit gold daarmee als afzonderlijk, kerkelijk rechtsgebied, waarbinnen de geestelijken – 
in dit geval de abt en de monniken – zelf regelgeving, bestuur en rechtspraak uitoefenden 
volgens het kerkelijk recht. 
 Tot de geloften van een monnik die volgens de regel van Benedictus verkoos te leven, 
behoorde zoals we gezien hebben onder meer ook de gelofte van gehoorzaamheid. De 
monnik diende bereid te zijn de eigen wil volledig op te geven en zichzelf te plaatsen onder 
het gezag en zich te voegen naar de wil van een overste of abt, die de persoon van Christus 
representeerde. Door zich aldus geheel te richten op het voorbeeld van Christus die ‘ge-
hoorzaam was tot in de dood’, zou de monnik de eerste daad van ongehoorzaamheid jegens 
God door Adam en Eva begaan ongedaan kunnen maken. Hij werd daarom geacht alle 
bevelen en opdrachten van de abt zonder meer op te volgen. De abt kon weliswaar niet iets 
opdragen wat tegen Gods wet of tegen de kloosterregel inging, maar voor het overige was 
zijn beslissingsbevoegdheid absoluut. Volgens de regel diende de abt voordat hij een be-
slissing nam wel advies in te winnen van de monniken, maar hij was door dit advies niet 
gebonden. De uiteindelijk dus volledige zeggenschap en macht betekende dat de abt ook, 
wanneer een monnik zijn plichten verzaakte, ongehoorzaam en weerspannig was, terecht kon 
wijzen, beoordelen en bestraffen. Dit gebeurde in het algemeen in de dagelijks na de 
ochtendmis in de grote zaal van de abdij plaatsvindende kapittelvergaderingen, waarin verder 
ook allerlei andere zaken die de kloostergemeenschap aangingen besproken werden. 
 Het was echter niet alleen over de monniken dat de abt binnen de immuniteit recht kon 
spreken. Vaak leefden er binnen dit gebied ook verschillende leken, die als personeel dienst 
deden en werden aangeduid als de familia van een abdij. Ook zij vielen in het algemeen onder 
de rechtsmacht van de abt. Het abdijterrein als immuniteit vormde aldus duidelijk een encla-
ve binnen het omliggende gebied waar het wereldlijk recht gold. Een dergelijke situatie was in 
een kerkelijke stad als Utrecht allesbehalve een uitzondering; uitgerekend is dat (later) in de 
Middeleeuwen ongeveer een derde deel van het stadsgebied kerkelijk was. Het ging hierbij 
om de terreinen rondom de kapittel- en kloosterkerken, maar ook de kerken en kerkhoven 
van de vier parochiekerken vormden volgens de regels van het canonieke of kerkelijk recht 
een lokale immuniteit.  
 
De situering van het abdijterrein van Sint-Paulus houdt nauw verband met de ontwikkeling 
van de stad Utrecht. In de oorkonde van Bernold uit 1050 betreffende de vestiging van de 
abdij in Utrecht werd gesteld dat zij gelegen was aan de zuidzijde van de Utrechtse burcht, in 
meridana plaga eiusdem urbis. Deze burcht, het voormalige Romeinse castellum, met daarbinnen 
de oudste Utrechtse kerken, was waarschijnlijk in de tiende eeuw door bisschop Balderik aan 
de westzijde al enigszins vergroot. Kort voor de overbrenging van de abdij omstreeks 1050 
zal het burchtterrein ook aan de noord-, oost- en westzijde enkele tientallen meters zijn uit-
gelegd en van een nieuwe gracht voorzien. Van een echte versterking was toen waarschijnlijk 
geen sprake meer. Terwijl onmiddellijk ten oosten van het aldus uitgelegde burchtgebied de 
kapittelkerk van Sint-Pieter werd gebouwd, die als gezegd in 1048 werd ingewijd, werd ver-
volgens aan de zuidzijde van de burcht het abdijterrein van Sint-Paulus gesitueerd. 
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Afb. 29. Plattegrond van het abdijterrein – de im-
muniteit – met daarop aangegeven de omgrenzing en 
de bebouwing in de Middeleeuwen. Tek. A.F.E. 
Kipp. 

 
 Dit immunitaire abdijterrein (afb. 
29) werd in later tijd gevormd door een 
gebied dat in het noorden begrensd 
werd door de Trans, in het oosten door 
wat nu de Nieuwegracht is, maar vroe-
ger bekend stond als de Oudelle (= het 
‘oude dal’), en in het zuiden door wat 
eertijds de Paulussteeg heette en thans 
de Hamburgerstraat is (afb. 30). Aan de 
westzijde was de begrenzing van het 
abdijterrein gelegen iets ten westen van 
de in 1618 over het toen voormalige 
abdijterrein aangelegde Korte Nieuw-
straat (afb. 45 en 46). 

 Aan de noordzijde blijkt de begrenzing langs de Trans niet de oorspronkelijke te zijn ge-
weest; deze moet enkele tientallen meters meer naar het noorden worden gezocht, waar ze 
gelegen was langs het zuidelijk gedeelte van de oude burchtgracht, die in 1238 nog niet (ge-
heel) gedempt blijkt, maar plaatselijk toch al omstreeks 1200 verdwenen moet zijn. In 1283, 
wanneer er een regeling wordt getroffen tussen het kapittel van Oudmunster en de abdij over 
een nieuwe grens tussen hun immuniteiten, noch in later tijd is er meer sprake van de ge-
noemde gracht, die de oude grens vormde. Bij de regeling in 1283 blijken deken en kapittels 
van Oudmunster van de abt en het convent van Sint-Paulus een strook grond te hebben ge-
kocht, die gelegen was tussen de muur van de abdij en enkele huiserven van het kapittel ten 
noorden daarvan en zich uitstrekte tot een poort naar de Oudelle toe, welke poort ook bij de 
koop was inbegrepen. De strook grond zou, zo werd bepaald, onbebouwd dienen te blijven 
om ten eeuwigen dage dienst te doen als openbare weg; dit is de huidige Trans (afb. 33). 
 Hoewel de abdij op een gegeven moment geheel ommuurd was, lijkt dat oorspronkelijk in 
de elfde eeuw en nog lang daarna maar gedeeltelijk het geval te zijn geweest. Aan de zuidzijde 
van het abdijterrein, langs het oostelijk deel van de Hamburgerstraat, zijn bij opgravingen 
resten teruggevonden van een muur die moet dateren uit de tweede helft van de elfde eeuw, 
dus uit de begintijd van de abdij in Utrecht. Gedeeltelijk werd het terrein hier, in ieder geval 
sinds de Late Middeleeuwen, ook begrensd door abdijgebouwen. Aan de westzijde van de 
immuniteit blijkt in 1281 een muur te staan, waarvan eveneens resten zijn teruggevonden. 
Deze dateren echter eerst uit de dertiende eeuw, terwijl van een oudere muur geen sporen 
zijn aangetroffen. Mogelijk vormde tevoren een ondiepe sloot, in het midden waarvan de 
dertiende-eeuwse muur blijkt te zijn aangelegd, oorspronkelijk de begrenzing van de immuni-
teit. Waarschijnlijk is de in 1281 genoemde muur eerst kort tevoren gebouwd. Hetzelfde 
geldt wellicht ook voor de muur, die zoals we gezien hebben in 1283 gelegen was langs wat 
toen de Trans werd. Aan de oostkant van de immuniteit zijn geen resten van een muur of 
van een grensscheiding gevonden. Ook hier zijn het in later tijd vooral abdijgebouwen die 
het terrein begrensden. Deze bebouwing – met name in de noordoosthoek bij de huidige 
Pausdam stonden waarschijnlijk al vroeg huizen – zal sporen van een eventuele oudere muur 
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en begrenzing hebben doen verdwijnen. Aan te nemen valt evenwel dat de grens hier oor-
spronkelijk gelijk zal hebben gelopen met de rooilijn van de huidige bebouwing. 
 Een aantal poorten heeft later, maar misschien ook al vanouds toegang gegeven tot het 
oorspronkelijk slechts gedeeltelijk, maar uiteindelijk waarschijnlijk geheel ommuurde abdijter-
rein. In de teruggevonden elfde-eeuwse zuidmuur langs de Hamburgerstraat markeert een 
verdikking in de muur de plaats van een toegang. Recht tegenover de Lange Nieuwstraat be-
vond zich in later tijd een poort, de Pauluspoort, die op afbeeldingen nog is te zien (afb. 32 
en 39). Aan de oostzijde van het abdijterrein bevond zich tenslotte, wellicht al vanouds, de 
tegenwoordig nog bestaande Hofpoort (afb. 42 en 43) met een gang naar de abdijkerk, het 
kerkhof en met name de tot de kerk behorende Sint-Gilliskapel. 
 
Van de kerk en de abdijgebouwen leek tot voor kort maar heel weinig zichtbaars bewaard te 
zijn gebleven, waardoor het niet zo eenvoudig is om ons een voorstelling te maken van hoe 
de situatie in vroeger tijd en vooral ook de begintijd van de abdij in Utrecht geweest zal zijn. 
Het is slechts op basis van opgravingen, de onderzoeksresultaten ook met betrekking tot de 
andere door Bernold gebouwde kerken in Utrecht, Sint-Pieter en Sint-Jan, en enkele latere 
afbeeldingen van de abdijkerk dat van uiterlijk van deze kerk een zekere indruk was te krij-
gen. In hoofdlijnen is aldus de plattegrond van het elfde-eeuwse kerkgebouw te bepalen, al 
blijven er de nodige onzekerheden en lacunes in de kennis bestaan. Zo kennen we op grond 
van teruggevonden muurresten wel de hoofdmaten van het schip, maar is bijvoorbeeld de 
precieze diepte van de kooraanleg niet bekend. Ook weten we niets met zekerheid omtrent 
de bogenrijen (bijvoorbeeld het aantal traveen) die de kerk gehad lijken te hebben. Bekend is 
wel dat de abdijkerk in het westen twee torens heeft gehad (afb. 4, 44 en 45). 
 Ondanks verschillen vertonen de Utrechtse Bernoldkerken in hun oorspronkelijke opzet 
een zeer grote verwantschap, zodat gesproken kan worden van een afzonderlijke architecto-
nische groep van Salische architectuur. Met de Sint-Lebuinuskerk in Deventer zijn deze ker-
ken in het algemeen te karakteriseren als niet-overwelfde driebeukige kruisbasilieken met 
opmerkelijke meerdelige koorpartijen, hetgeen paste bij de functie van deze kerken, waar 
koordienst en gebed door kanunniken en monniken centraal stonden. Terwijl de overige 
Bernoldkeren driedelige koorpartijen hadden, bezat echter de abdijkerk van Sint-Paulus een 
vijfdelige kooraanleg met absidiolen tegen de oostzijde van het transept. Hierin bevonden 
zich hoogstwaarschijnlijk kapellen en altaren. Anders dan de Pieterkerk had de kerk van Sint-
Paulus geen crypte en was ook haar dwarsschip breder. 
 Na de opheffing van de abdij in de jaren tachtig van de zestiende eeuw is de kerk van 
Sint-Paulus met een aantal annexe ruimten in 1595 door de Staten van Utrecht in gebruik ge-
geven aan het kapittel van Oudmunster, nadat van deze instelling een deel van de eigen kerk 
en gebouwen waren afgebroken en beschadigd. Bij deze ingebruikneming werd, zo blijkt, 
reeds rekening gehouden met de aanleg van de Korte Nieuwstraat, hetgeen omstreeks 1618 
zijn beslag kreeg. Tegen en voor de westgevel van de kerk werden toen huizen gebouwd (afb. 
44, 45 en 46). In 1707 werd de kerk voor het grootste deel (torens en schip) afgebroken. Het 
koor is daarna tot in de negentiende eeuw blijven bestaan (afb. 42). 
 Over de abdijgebouwen is, zeker voor de vroegste tijd, heel weinig bekend. Het zijn 
voornamelijk de resten van vermoedelijk dertiende-eeuwse gebouwen die indertijd al zijn te-
ruggevonden in het voormalige gebouw van de rechtbank op de hoek van de Korte 
Nieuwstraat en de Hamburgerstraat (afb. 1 en 2) en die ook nu weer bij de ontmanteling van 
het gebouw tevoorschijn zijn gekomen en nader zullen zijn onderzocht. Ten zuiden van het 
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schip van de kerk bevond zich een ongeveer vierkante pandhof met klooster- of kruisgang 
aan drie zijden (afb. 4). Hieromheen lagen als gebruikelijk de belangrijkste abdijgebouwen, 
zoals de kapittelzaal (de vergaderruimte), de refter (eetzaal), het dormter (slaapzaal) en de 
vertrekken van de abt. Zonder eigen eindgevel was een deel van deze abdijgebouwen tegen 
het zuidelijk dwarsschip van de kerk gebouwd. Dit betekende dat toen de kerk werd afgebro-
ken, een deel van de zuidelijke transeptgevel van de kerk bewaard is gebleven in de noord-
muur van het gerechtsgebouw, wat tot voor kort een van de weinige zichtbare resten van de 
abdij was (afb. 47). Ook de oostelijke en zuidelijke zijvleugel van de kloostergang zijn nog in 
de plattegrond van het huidige gebouwencomplex te herkennen. Aan de zuidkant van het 
koor van de kerk is behalve van een sacristie in 1595 ook sprake van een kamer, een toren en 
archiefruimten. De meeste van de deze gebouwen werden na de opheffing van de abdij in 
gebruik gegeven aan het Hof van Utrecht en het seminarie van predikanten. Toen in 1595 
het kapittel van Oudmunster onder andere de kerk van de Sint-Paulusabdij in gebruik kreeg, 
werd bepaald dat er voorzieningen getroffen dienden te worden opdat de verschillende 
nieuwe gebruikers van het abdijcomplex geen last van elkaar zouden hebben. 
 Van de precieze indeling van de gebouwen en nadere plaatsing van in de bronnen ge-
noemde vertrekken en locaties is verder weinig bekend. Zijn als gezegd de kapittelzaal, refter 
en dormter nog wel te situeren, waar zich exact de – kennelijk apart staande – abtswoning, de 
kamer(s) van de prior, de kosterij en het hospitaal of gastenverblijf bevonden is slechts bij 
benadering te bepalen. Te verwachten valt dat publicatie van de resultaten van het bouwhis-

torisch onderzoek naar de (op)nieuw te-
voorschijn gekomen resten in het voor-
malige gerechtgebouw hier een helderder 
licht op zal werpen. Aan te nemen valt 
dat een deel van de genoemde vertrek-
ken – bijvoorbeeld het gastenverblijf, 
maar ook voorraadkamers en werkplaat-
sen – zich bevond in de gebouwen aan 
de Hamburgerstraat en wellicht ook 
langs de westkant van het abdijterrein en 
aan weerszijden van de Pauluspoort (afb. 
29 en 32). Vermeld worden tenslotte 
ook een boomgaard, die mogelijk ten 
noorden van de kerk gezocht moet wor-
den, en het kerkhof, dat hoogstwaar-
schijnlijk rondom het koor van de kerk 
lag. 
 
 

Afb. 30. De Hamburgerstraat, gezien vanuit het wes-
ten. Deze straat vormde de zuidelijke begrenzing van de 
immuniteit van de Sint-Paulusabdij. Bij opgravingen 
zijn hier – links op de foto – restanten teruggevonden 
van een muur die sinds de elfde eeuw het terrein afsloot. 
Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 
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De positie van de Sint-Paulusabdij binnen de Utrechtse kerk in de elfde en 

twaalfde eeuw: uniek in de stad 
 
 

De positie van de abdij naast de Utrechtse kapittels 
 De primaire reden voor de vestiging naast de kapittels in de bisschopsstad van een bene-
dictijner abdij, zal voor Bernold het belang zijn geweest dat er – als het ware vanuit het oog-
punt van effectiviteit en rendement – gehecht werd aan juist het gebed van monniken ten 
behoeve ook van hun directe omgeving. Dat hiertoe de reeds bestaande abdij van de Ho-
horst naar Utrecht werd overgebracht heeft evenwel, behalve met de praktische overweging 
dat deze gemeenschap inmiddels haar levensvatbaarheid en bestaansrecht bewezen had, toch 
in de eerste plaats te maken gehad met het feit dat ze als monastieke gemeenschap haar oor-
sprong had gehad in het oude Utrechtse monasterium van Willibrord, dat in de stad zelf zijn 
voortzetting vond in de uiteindelijk tot kapittel geworden gemeenschap van Sint-Salvator. 
Met name die oorsprong van de kloostergemeenschap op de Hohorst, die aldus feitelijk niet 
anders was dan die van de overige kapittels, met inbegrip zelfs van het domkapittel, zal Ber-
nold bij de realisering van zijn plannen voor een vestiging in Utrecht van een benedictijner 
abdij hebben doen besluiten tot een ‘terugkeer’ van de monniken van de Hohorst naar de 
stad en de vestiging van de abdij naast haar moeder- en zusterinstellingen, de kapittels. Daar-
bij ging het om meer dan alleen een plaats of de situering in de stad, maar was er tevens 
sprake van een gelijkwaardige en zelfs prominente positie naast de kapittels als onderdeel van 
de Utrechtse kerk. 
 
De ecclesia Traiectensis 
 In dat verband is het van belang op te merken dat in Utrecht vergeleken met elders de 
bijzondere situatie heeft bestaan dat het hier steeds de vijf kapittels tezamen zijn geweest, die 
geacht werden de ecclesia Traiectensis, de Utrechtse kerk of kerk van het bisdom Utrecht, te 
vormen. Elders, zoals bijvoorbeeld in Keulen maar ook in tal van andere bisdomssteden, 
blijkt al in de twaalfde eeuw de ontwikkeling te zijn geweest dat de kring die geacht werd de 
kathedrale kerk te vormen, de bisschop te kiezen en bij een vacante bisschopszetel het be-
stuur waar te nemen, zich verengde en zich uiteindelijk beperkte tot het domkapittel. Sinds 
het Vierde Lateraans Concilie van 1215 gold als algemeen canoniek of kerkelijk recht dat al-
leen de kathedrale of domkapittels gerechtigd waren een nieuwe bisschop te kiezen, waarmee 
ze in de praktijk ook het bestuur van het bisdom voerden bij een vacature en allerlei andere 
bestuurlijke voorrechten genoten. De overige geestelijkheid, zoals de proosten van andere, 
niet-kathedrale kapittels in een bisschopsstad, werd daar sindsdien van uitgesloten. 
 Anders was dit dus in Utrecht, in de zin dat hier in elk geval de vier overige kapittels in de 
stad erin zijn geslaagd hun positie naast het domkapittel te behouden. Bekend is evenwel hoe 
gedurende de dertiende en veertiende eeuw door het Utrechtse domkapittel regelmatig po-
gingen zijn gedaan – met gebruikmaking daarbij van onder meer ook oorkondenvervalsing – 
om in deze situatie verandering te brengen en het bisdomsbestuur en andere voorrechten, 
waaronder het recht om de bisschop te kiezen, voor de domheren te reserveren. Steeds 
werpt het domkapittel zich daarbij nadrukkelijk op als de moederkerk van zowel alle Utrecht-
se kerken als ook die van het hele bisdom en is vanaf omstreeks 1300 – naar het zich laat 
aanzien met tussenpozen – de kwestie actueel of alleen het domkapittel of de vijf Utrechtse 
kapittels samen de Utrechtse kerk vormen. 
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Afb. 31. Gezicht vanuit de Korte Nieuwstraat in de richting van de Lange Nieuwstraat. Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 
 

Afb. 32. De Pauluspoort gezien vanaf het voormalige abdijterrein, vanuit de Korte Nieuwstraat, in de richting van de 
 Lange Nieuwstraat. Vergelijk ook afbeelding 31, 38 en 39. Circa 1750. Het Utrechts Archief, C.5.689. 
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 De overige kapittels hebben zich echter steeds tegen de pretenties van het domkapittel 
teweergesteld. Voor het succes van dit verzet is, zo menen we, niet enkel bepalend geweest 
dat de vier niet-kathedrale kapittels, zoals ze zelf steeds beweerden, ook werkelijk vanouds 
met het domkapittel una ecclesia et unum collegium, ‘één kerk en één gemeenschap’, hadden ge-
vormd. Een bijkomend punt, maar van doorslaggevende betekenis was hierbij evenwel dat de 
kerk van Sint-Maarten weliswaar sinds de totstandkoming van een bisdom Utrecht tegen het 
eind van achtste eeuw de kathedrale kerk, maar daarmee toch niet de moederkerk van 
Utrecht was geweest. Dat was zonder twijfel de vrijwel direct na zijn komst naar Utrecht om-
streeks 695 door Willibrord zelf gestichte kerk van Sint-Salvator, met daaraan verbonden het 
oude monasterium. En daar nu evenals eerder het domkapittel ook de drie overige kapittels ge-
acht werden te zijn voortgekomen uit dit monasterium van Sint-Salvator, konden ze zich in ze-
kere zin als gelijke van het domkapittel beschouwen. Aan te nemen valt dat het de op die 
gemeenschappelijke oorsprong gebaseerde gelijkwaardigheid van de kapittels als deel van de 
Utrechtse kerk is geweest waarop de pretenties van het domkapittel steeds zijn stukgelopen. 
Die Utrechtse kerk was en bleef gevormd worden door in elk geval de vijf Utrechtse kapittels 
samen en niet alleen door het domkapittel. 
 
De Sint-Paulusabdij als onderdeel van de ecclesia Traiectensis 
 Op grond nu van haar geheel met die van de kapittels overeenkomende oorsprong in Wil-
librords monasterium, de moederinstelling van de Utrechtse kerk, heeft ook de abdij op de 
Hohorst en sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht in elk geval in de elfde en een groot 
deel van de twaalfde eeuw een positie ingenomen die vergelijkbaar en min of meer gelijk-
waardig was aan die van de kapittels en zal ze nadrukkelijk ook beschouwd zijn als deel van 
de Utrechtse kerk. Het is vandaaruit dat zich heel goed een aantal bijzonderheden in de – 
deels zelfs nog latere – positie van de abdij in Utrecht laten verklaren. 
 Het meest duidelijk komt die in beginsel gelijkwaardige positie van de abdij en de kapittels 
tot uitdrukking op het vlak van de vroege vermogensontwikkeling. Weliswaar zijn we over 
bisschoppelijke schenkingen aan de abdij na die van Ansfried, Adelbold en Bernold slecht 
ingelicht. Toch zijn er ook door de bisschoppen na Bernold in de latere elfde en wellicht ook 
het begin van de twaalfde eeuw vanuit het toegenomen kerkelijk vermogen aan zowel de ab-
dij als de kapittels op volstrekt vergelijkbare wijze talrijke goederen en rechten geschonken. 
Een dergelijk meedelen door de abdij in het algehele goederenbezit van de Utrechtse kerk (de 
goederendeling) wijst erop dat ze op dat moment evenals de kapittels van die kerk eenvou-
digweg geacht werd deel uit te maken. 
 Een andere duidelijke en interessante reminiscentie aan die gelijkwaardigheid en het op 
één lijn plaatsen van de abdij en de kapittels treffen we voorts aan in een van omstreeks 1300 
daterend obituarium of ‘dodenboek’ en een register van het kapittel van Oudmunster. Daarin 
wordt gesproken van een schenking van Bernolds opvolger Bisschop Willem (1054-1076) 
aan de sex conventualibus ecclesiis, dat wil zeggen de vijf kapittels en de abdij, van een stuk land 
in Heemstede (tussen Houten en Jutphaas), waaruit voor het vieren van zijn memorie jaar-
lijks op zijn sterfdag (27 april) een uitkering moest worden gedaan aan deze instellingen. Aan 
te tekenen is hierbij dat op het moment dat bisschop Willem deze memorieschenking deed 
van het bestaan van het kapittel van Sint-Marie nog geen sprake was; zoals bekend werd dit 
vijfde Utrechtse kapittel eerst in de jaren tachtig van de elfde eeuw door Willems opvolger 
bisschop Koenraad gesticht. Aan te nemen valt daarom dat de schenking van bisschop Wil-
lem voor zijn nagedachtenis indertijd eenvoudigweg gedaan is ten behoeve van de kerk van 
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het bisdom, de Utrechtse kerk als geheel, waartoe op dat moment naast de vier kapittels van 
Sint-Salvator, dom, Sint-Pieter en Sint-Jan eveneens de Sint-Paulusabdij en eerst later ook 
nog het nieuw gestichte kapittel van Sint-Marie geacht werden te behoren. In dat opzicht 
vormt dus de aantekening in het obituarium en het register weliswaar een latere interpretatie, 
maar is het toch veelzeggend dat omstreeks 1300 hier de Sint-Paulusabdij nog als betrekkelijk 
vanzelfsprekend met de kapittels op één lijn werd gesteld. 
 Even opmerkelijk nu is het dat niet lang daarna, in 1323, de door bisschop Willem inge-
stelde jaarlijkse uitkering aan de Sint-Paulusabdij werd afgekocht door de deken en het kapit-
tel van de dom, die we dan vaker namens de Utrechtse kerk als geheel zien optreden. De ab-
dij ontving een bedrag ineens, zag af van verdere jaarlijkse betalingen aan haar, maar beloof-
de de memoriediensten voor onder andere bisschop Willem te zullen blijven houden. Nadien 
vinden we het bewuste land in Heemstede, uit de opbrengsten waarvan de betalingen werden 
gedaan, steeds omschreven als erve der vijf ecclesiën van Utrecht. Geenszins uitgesloten is dat deze 
afkoopregeling in 1323 is ingegeven door de acute geldnood waarin de abdij in de veertiende 
eeuw blijkt te verkeren. Waarschijnlijk maakte ze echter ook deel uit van het hiervoor kort 
geschetste proces, waarbij weliswaar de kapittels gezamenlijk hun positie als kerk van Utrecht 
bevestigd zagen, maar de abdij geleidelijk uit dit gezelschap verdwenen en zelfs nadrukkelijk 
geweerd is. 
 Min of meer hetzelfde zien we namelijk gebeuren waar het gaat om de positie van de abt 
van Sint-Paulus temidden van de Utrechtse kapittelproosten en de overige hoge geestelijken 
in het bisdom. Gebleken is hoe bij belangrijke bijeenkomsten van de Utrechtse kerk – en met 
name gold dit de algemene synodes, waarbij de bisschop en zijn geestelijkheid tezamen aller-
lei belangrijke beslissingen namen aangaande het bestuur van zowel het bisdom als het Sticht 
of wereldlijk gebied van de bisschop – de abt van Sint-Paulus niet alleen aanwezig was en 
meebesliste, maar in de rangorde die bij deze bijeenkomsten gehanteerd werd oorspronkelijk 
een vaste en ook zeer prominente plaats temidden van de hoge geestelijkheid heeft ingeno-
men, namelijk direct na de bisschop en de domproost, maar vóór de proost van Oudmunster 
en de verschillende andere prelaten. Later – we spreken dan over het begin van de veertiende 
eeuw – deed zich evenwel de situatie voor dat, terwijl er zich ongeveer tegelijktijd ook tussen 
het domkapittel en de vier overige kapittels geschillen voordeden over de plaats en voorrang 
binnen de Utrechtse kerk, de vijf kapittels tezamen aan de abt van Sint-Paulus überhaupt een 
plaats bij deze vergaderingen van de gehele Utrechtse kerk betwistten. De bisschop, door 
partijen benoemd als scheidsrechter, deed daarop in 1314 een uitspraak in deze zaak en ver-
klaarde toen dat aan de abt bij de vergaderingen van de Utrechtse kerk weliswaar geen plaats 
onder de kapittels toekwam, maar dat de abt die op dat moment in functie was, als hij dat 
wenste, in genoemde vergaderingen moest worden toegelaten en wel ná de bisschop, dom-
proost en domdeken, maar vóór de proost van Oudmunster en de anderen. Na de dood van 
de betreffende abt, Hendrik van Rijckele, omstreeks 1321 zal de maatregel van uitsluiting zijn 
geëffectueerd en moet de abt bij de bewuste vergaderingen zijn prominente plek temidden 
van de kapittelproosten zijn kwijtgeraakt. Interessant is evenwel dat we hem nadien nog wel 
steeds diezelfde prominente plek zien innemen bij de belangrijke processies van de Utrechtse 
kerk als geheel.  
 Wat bij dit alles opvalt is dat het, ondanks eendrachtige actie van de kapittels en een be-
roep van die kant op allerlei oude, ons verder onbekende privileges en statuten, ook in de 
veertiende eeuw toch niet eenvoudig was om de abt van Sint-Paulus de plaats die hij kenne-
lijk tot op dat moment onder de prelaten van de Utrechtse kerk innam, geheel te ontzeggen. 
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Feitelijk werden – ten dele weliswaar nog slechts tijdelijk, voor de tijd van het leven van de 
abt – diens rechten op een wel zeer prominente plaats tussen de proosten gerespecteerd. Dat 
dit uiteindelijk nog alleen bij processies, dat wil zeggen aangelegenheden van vooral ceremo-
niële aard, het geval was, geeft natuurlijk de verdere terzijdestelling van abt in die tijd wel aan. 
Evenzeer mag echter worden aangenomen dat, wanneer de abt juist bij dergelijke ceremonië-
le, daarom vaak zeer conventionele plechtigheden van de Utrechtse kerk, een zo vooraan-
staande positie innam, het niet anders dan om een vanouds, dat wil zeggen in de elfde en 
twaalfde eeuw bestaande, traditioneel belangrijke positie als deel van diezelfde Utrechtse kerk 
ging.  
 De vraag is dan natuurlijk vervolgens waarom de abdij – wanneer ze in beginsel zo na-
drukkelijk als verondersteld is op grond van een overeenkomstig oorsprong in het monasteri-
um van Sint-Salvator deel uitmaakte van de Utrechtse kerk – anders dan de vier niet-
kathedrale kapittels geleidelijk toch wel min of meer terzijde is komen te staan en ook wan-
neer dit precies gebeurd is. Het is moeilijk om in deze kwestie een enkele en eenduidige ver-
klaring te geven. De positie van de abdij zal ook zeker niet ineens of zelfs volledig zijn ver-
anderd. Het is, zoals we gezien hebben, nog in de veertiende eeuw zo dat bij bepaalde gele-
genheden de abt een positie inneemt die verwijst naar de oorspronkelijk prominente plaats 
van de abdij temidden van de Utrechtse kapittels. In wat uiteindelijk dus waarschijnlijk een 
betrekkelijk geleidelijk en langdurig proces is geweest, mag evenwel de twaalfde eeuw toch 
wel als cruciale periode worden beschouwd, aangezien er zich toen verschillende ontwikke-
lingen hebben voorgedaan, waarvan valt aan te nemen dat ze op een of andere wijze direct of 
op termijn van invloed zijn geweest op de plaats en rol die de abdij werd toegekend. Het is 
echter in een later hoofdstuk dat we hier nader op ingaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 33. De Trans. Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 



 

 

76 

De  abdij en haar nauwe en exclusieve band met de bisschop 
 Behalve door een min of meer gelijkwaardige positie naast de kapittels kenmerkt zich de 
periode van de elfde en vroege twaalfde eeuw voor de Sint-Paulusabdij met name ook door 
de nog steeds unieke en zeer nauwe band met de bisschop als eigenkloosterheer. De abdij 
was gedurende deze hele periode de enige monastieke instelling, in de bisschopsstad maar 
ook in het bisdom als geheel, die op een dergelijke wijze met de bisschop verbonden was en 
aldus op zijn gunsten, dat wil zeggen vooral schenkingen vanuit het kerkelijk vermogen, kon 
rekenen. Deze speciale band betekende echter ook dat de bisschop belangrijke invloed op de 
abdij en de gang van zaken daar bezat. Weliswaar hadden de (re)organisatie tot benedictijner 
abdij door Poppo van Stavelot en de aanstelling van een abt ten tijde van Adelbold de ver-
houding tussen bisschop en kloostergemeenschap vooral in die zin veranderd dat er een ein-
de was gekomen aan het directe gezag dat de bisschop(-abt) tot dan toe binnen de abdijorga-
nisatie had gehad. Duidelijk is echter dat ook nadien de bisschoppen ten aanzien van de abdij 
als bisschoppelijk eigenklooster – dat wil zeggen een door de bisschop gesticht en daarom als 
zijn eigendom beschouwd klooster, wat zowel het oude monasterium van Sint-Salvator ten tij-
de van Willibrord als ook de kloostergemeenschap op de Hohorst ten tijde van Ansfried wa-
ren geweest – belangrijke invloed behielden. De overbrenging door bisschop Bernold van de 
abdij van de Hohorst naar Utrecht om daar naast de kapittels haar plaats in te nemen, is een 
van de meest duidelijke manifestaties van die invloed. Tevens zullen de bisschoppen als ei-
genkloosterheer, als ze de abt al niet direct benoemden, zeker invloed op de abtskeuze heb-
ben gehad. Niet alleen kon de abdij rekenen op de goedgunstigheid van de bisschoppen, die 
haar net als de kapittels belangrijke schenkingen deden, aanwijzingen zijn er ook dat diezelfde 
bisschoppen zich ten aanzien van het abdijbezit nog enige medezeggenschap en beschik-
kingsbevoegdheid hadden voorbehouden. De voortdurend nauwe verbondenheid van de ab-
dij met de bisschop kwam ten slotte ook tot uitdrukking in haar aansluiting, in de latere elfde 
of in de vroege twaalfde eeuw, bij de kloosterhervormingsbeweging, die is uitgegaan van de 
abdij van Siegburg bij Keulen. Een en ander dient opnieuw gezien te worden in het licht van 
de meer algemene ontwikkelingen in het Rijk en de politiek-kerkelijke situatie in Utrecht in 
die tijd. 
 
Gregoriaanse hervorming en Investituurstrijd 
 Het beeld van deze periode wordt vooral bepaald door de opkomst van wat men is gaan 
noemen de ‘Gregoriaanse’ hervormingsbeweging en de in het laatste kwart van de elfde eeuw 
losbrandende Investituurstrijd. Deze strijd heeft ook in Utrecht zijn weerslag gehad. In het 
algemeen gesproken ging het bij deze hervormingen en conflicten om het punt van de in-
vloed van leken in en vooral ook hun macht over de kerk. We zagen al hoe bezwaren tegen 
deze invloed en macht en het streven om zich daarvan vrij te maken reeds sinds de tiende 
eeuw in verschillende monastieke hervormingsbewegingen een rol speelden. In de loop van 
de elfde eeuw zijn ze echter een meer centrale rol gaan innemen in het algemene denken over 
de kerk als geheel. 
 We hebben hiervoor geschetst hoe in het Duitse Rijk dit verlangen naar vrijheid van de 
kerk zich aanvankelijk bewoog binnen de bestaande orde, die bepaald was door het denken 
over staat (regnum) en kerk (sacerdorium) als feitelijk nauw verbonden, elkaar ondersteunende 
sferen. De koning werd daarbij als gezalfde Gods geacht in beide sferen een taak te hebben 
en aldus gerechtigd ook in kerkelijke zaken in te grijpen. Zolang nu het hervormingsstreven 
zich richtte tegen de invloed van leken op de niveaus onder dat van het koningschap en de 
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‘rijkskerk’, bleek het te kunnen rekenen op de instemming en zelfs actieve steun van de ko-
ningen en keizers en de veelal nauw met hen verbonden bisschoppen in het Rijk. Zo werd de 
strijd aangebonden tegen verschillende, volgens de hervormers door de lekeninvloed op de 
kerk veroorzaakte misbruiken en misstanden (zoals bijvoorbeeld simonie, dat wil zeggen het 
tegen geld verlenen of verkopen van kerkelijk ambten). Het streven daarbij was voorts de 
kerk beter uit te rusten met op hun werkelijke taak berekende personen en functionarissen. 
De steun en actieve bemoeienis van de koning met dit hervormingswerk binnen de kerk 
culmineerde op de synode van Sutri in 1046 in de afzetting door Hendrik III van drie door 
verschillende partijen gekozen en elkaar bestrijdende pausen en de benoeming door hemzelf 
van een nieuwe, meer geschikt geachte figuur als paus. 
 Waar de invloed van de koning op de kerk zo nadrukkelijk bleek, is het wellicht niet ver-
wonderlijk dat op een gegeven moment – zeker toen eenmaal bepaalde hervormingsmaat-
regelen effect hadden en de ergste uitwassen met succes waren tegengegaan – het hervor-
mingsstreven zich ook richtte op de positie van de Duitse koning. Bij sommige hervormers, 
naar hun voorman paus Gregorius VII (1073-1085) Gregorianen genoemd, ontwikkelde zich 
de overtuiging dat uiteindelijk ook de koning als leek moest worden beschouwd, die in de af-
zonderlijke en eigen sfeer van de kerk, het sacerdotium, niet die bevoegdheden had die hij 
claimde vanouds en krachtens Gods wil te bezitten. De nadruk in het hervormingsdenken 
kwam aldus in de tweede helft van de elfde eeuw te liggen op de lekeninvestituur op het 
hoogste niveau, dat wil zeggen op de rechten van de koning bij de benoeming en aanstelling 
van bisschoppen, inclusief de paus. 
 De confrontatie en strijd tussen keizer en paus waren hevig, vooral ook omdat ze het 
kristallisatiepunt vormden voor verschillende andere tegenstellingen in het Rijk. Wereldlijke 
vorsten en heren, die politieke bezwaren hadden tegen de keizer, zagen in deze situatie de 
kans schoon daaraan uiting te geven door in de strijd te kiezen voor de paus en de keizer – 
zeker toen die door paus geëxcommuniceerd werd – hun trouw op te zeggen. De bisschop-
pen in het Rijk daarentegen, die in veel gevallen door de koning als zijn getrouwen waren be-
noemd en ook uitvoerig met bezit en allerlei rechten waren begunstigd, hebben in het alge-
meen niet voor de paus, maar voor de koning partij gekozen. Daarbij dienen we er overigens 
vanuit te gaan dat behalve door politiek-materiële motieven deze partijkeuze van de bis-
schoppen uitdrukkelijk ook door principiële overwegingen bepaald was. Overtuigd van de 
idee dat regnum en sacerdotium een soort twee-eenheid vormden, keerden ze zich tegen de Gre-
gorianen, wie ze verweten dat ze door het maken van een scheiding tussen die twee als aparte 
en afzonderlijke sferen, waarbij het sacerdotium gesteld werd boven het regnum, maar vooral 
ook door de afzetting en excommunicatie van de keizer, de juist orde hadden verstoord. 
Daarmee zou de kerk, waarvoor in hun eigen ogen de keizer steeds op gepaste wijze zorg 
had gedragen, op een ongeoorloofde wijze in gevaar zijn gebracht. 
 Gesproken kan worden van een soms verwarrende strijd, die variërend in hevigheid lang 
duurde. Het precieze verloop ervan in detail is hier niet van belang. Wel van betekenis is dat 
geleidelijk, zelfs los van de ontwikkelingen in de onderlinge strijd, het hervormingsdenken 
terrein won, ook daar waar men zich achter de keizer bleef scharen, zoals lang het geval is 
geweest in Utrecht. 
 
Invloed van het hervormingsdenken in Utrecht 
 In het algemeen lijkt men er van te zijn uitgegaan dat in het bisdom Utrecht vóór het ein-
de van de Investituurstrijd nauwelijks een spoor van invloed van nieuwe ideeën te vinden is, 
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al wordt er ook wel op gewezen dat het hervormingsdenken in een bepaalde, gematigde 
vorm, juist binnen het kader van de traditionele eenheid van kerk en staat, toch al eerder zijn 
invloed heeft doen gelden. Feit is echter dat Utrecht en zijn bisschop in de confrontatie tus-
sen keizer en paus overwegend en bijna tot het eind van de strijd keizersgezind zijn geweest. 
 Bisschop Willem (1054-1076), die in 1054 Bernold was opgevolgd, was een trouw aan-
hanger van keizer Hendrik IV. Ook Willems opvolger, bisschop Koenraad (1976-1099), on-
derhield goede relaties met Hendrik IV en vertoefde regelmatig in de omgeving van de kei-
zer. Zowel Hendrik IV als diens opvolger Hendrik V verbleef zelf ook verschillende malen in 
Utrecht. De Utrechtse kerk en haar bisschop hebben van deze goede contacten zeker gepro-
fiteerd en zich op hun beurt mogen verheugen in de welgezindheid van de keizer, die tot uit-
drukking kwam in diverse schenkingen van goederen en rechten. Niet ondenkbaar is dat bij 
de keuze van de Utrechtse bisschop voor de keizer behalve principiële overwegingen ook de 
vrees dergelijke gunsten en voordelen te verliezen een rol heeft gespeeld. Niet anders zal dit 
gegolden hebben voor de verschillende instellingen, kapittels en Sint-Paulusabdij, die sinds 
hun ontstaan steeds gedeeld hadden en op dat moment ook nog deelden in het door de ko-
ninklijke schenkingen toegenomen vermogen van de Utrechtse kerk. Aan te nemen valt dat 
deze instellingen zich vooralsnog dus met de bisschop schaarden achter de keizer. 
 Daarmee is niet gezegd dat niet de hervormingsideeën tot op zekere hoogte door de bis-
schoppen en ook althans een deel van de hoge geestelijkheid in Utrecht werden gedeeld. 
Men was in Utrecht op de hoogte van de verschillende hervormingsideeën en een gematigd 
Gregorianisme werd zelfs door een deel van de kanunniken aangehangen, zonder dat dit op 
dat moment iets veranderd lijkt te hebben aan de keizersgezinde houding van de kapittels. 
Koenraads opvolger Burchard (1100-1112), afkomstig uit Beieren en voormalig proost in 
Straatsburg, is als bisschop van Utrecht ongetwijfeld nog benoemd door de keizer en stond 
in het voortdurende conflict ook onverkort aan diens kant. Niettemin lijkt hij een gematigder 
figuur dan zijn voorgangers en bepaalde hervormingen ook zonder meer toegedaan te zijn 
geweest.  
 Hoewel ook in het algemeen gesproken de tegenstellingen wel aan scherpte verloren, 
bleek de strijd zeker nog niet gestreden en flakkerde hij soms weer hevig op. Omstreeks 1111 
scheen met het concordaat van Sutri een overeenkomst tussen keizer en paus mogelijk. Deze 
hield onder meer in dat de kerk ten behoeve van de keizer afstand zou doen van alle wereld-
lijke rechten en bevoegdheden, die ze in de loop van de tijd verkregen had. De keizer zou 
dan op zijn beurt alle benoemings- en investituurrechten in de kerkelijke sfeer opgeven. De 
regeling ging op het laatste moment niet door, waarna de keizer, Hendrik V, de paus gevan-
gennam. In ruil voor zijn vrijlating moest de paus instemmen met de eisen van de keizer in-
zake zijn macht over de kerk. Dit optreden van de keizer wekte evenwel grote beroering en 
deed Hendrik V veel aanhang en steun verliezen. De paus, eenmaal vrij, herriep in 1112 zijn 
toezegging om in te gaan op de eisen van de keizer, die door de afkeurende reacties op zijn 
optreden ernstig in de problemen geraakte. 
 Bisschop Burchard van Utrecht bleef ook bij deze gebeurtenissen de keizer trouw. Hij 
overleed echter in datzelfde jaar 1112. De benoeming van een opvolger lijkt in deze sfeer een 
precaire aangelegenheid te zijn geweest. Diende men in Utrecht nu een benoeming van een 
nieuwe bisschop door de keizer af te wachten of moest de verkiezing volgens de Gregori-
aans-canonieke richtlijnen – dat wil zeggen door verkiezing door clerus en volk – plaatsheb-
ben? Moeilijk te peilen is hoe precies de verhoudingen in Utrecht hebben gelegen in die tijd. 
Zeker niet uitgesloten is dat reeds een deel van de geestelijkheid er weliswaar toe neigde de 
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hervormers in hun afwijzing van keizerlijke benoeming en eis van een canonieke verkiezing 
van een bisschop te steunen, maar toch ook de keizer niet van zich wenste te vervreemden. 
Waarschijnlijk daarom aarzelde men en besluit te nemen. Tot een benoeming of verkiezing 
van een bisschop kwam het voorlopig niet en gedurende de periode 1112-1114 was er in 
Utrecht sprake van een sedis vacatio, een vacante bisschopszetel. 
 Uiteindelijk trad daarna in 1114 als nieuwe bisschop Godebald aan, van wie we niet weten 
of hij op canonieke wijze en als hervormings- en pausgezinde bisschop verkozen was of nog 
naar voren geschoven is door keizer. Duidelijk was er echter een kentering gaande. In het-
zelfde jaar 1114 koos onder meer de aartsbisschop van Keulen, Frederik I, tot wiens kerk-
provincie het bisdom Utrecht behoorde, in de voortdurende conflicten de kant van de paus 
tegen de keizer. Ook bisschop Godebald blijkt zich niet lang nadien in het anti-keizerlijke 
kamp te bevinden. Of hij daarmee ook een werkelijk uitgesproken partijganger van de paus is 
geweest, is echter de vraag. Ondanks zijn duidelijk hervormingsgezinde stellingname en afge-
zien van een confrontatie met de keizer in 1122, blijkt Godebald verder met de keizer en de 
keizerin in het algemeen een betrekkelijk goed contact te hebben gehad. Verschillende malen 
bezocht de keizer Utrecht en samen met de keizerin blijkt Godebald zich omstreeks 1121 te 
hebben ingespannen voor de stichting en dotering van een nieuwe abdij in het in de nabij-
heid van Utrecht gelegen Oostbroek (afb. 40). Wel is duidelijk dat er inmiddels ook in 
Utrecht sprake was van een geleidelijke wijziging in de verhoudingen en de keizer zeker niet 
altijd meer volledig en onvoorwaardelijk kon rekenen op de steun van de Utrechtse bisschop.  
 Dat in de kringen rond de bisschop al geruime tijd vóór deze ommekeer, naar het voor-
komt dus gecombineerd met een houding van trouw aan de keizer, het hervormingsdenken 
in een gematigde vorm zich deed gelden, blijkt niet alleen bij de kapittels. Feitelijk veel duide-
lijker zijn de aanwijzingen hiervoor in het geval van de abdij van Sint-Paulus waar het haar 
aansluiting bij de kloosterhervormingsbeweging van Siegburg betreft. 
 
De observantiebeweging van Siegburg 
 Deze observantie- of kloosterhervormingsbeweging heeft haar oorsprong gekend in een 
initiatief van aartsbisschop Anno II van Keulen, die waarschijnlijk omstreeks 1068 vanuit het 
Italiaanse klooster Fruttuaria twaalf monniken naar zijn enkele jaren daarvoor ontstane 
kloosterstichting Siegburg liet overkomen om daar een ‘hervorming’ door te voeren. Dit zou 
onder meer hebben ingehouden dat vanuit Fruttuaria (een deel van) de zogenaamde consuetu-
dines werden overgenomen, dit wil zeggen specifieke ‘gewoonten’ die in een klooster gevolgd 
werden naast de (meer algemene) regel van Benedictus. Voor die gewoonten van Fruttuaria, 
die weliswaar beïnvloed waren door cluniacenzer gewoonten, maar duidelijk ook eigen trek-
ken vertoonden, moesten dan de tot toe in Siegburg gevolgde gewoonten van de Lotharingse 
mengobservantie wijken. Deze ‘hervorming’ in Siegburg nu was, zo blijkt, een door de aarts-
bisschop geëntameerde verandering van observantie in een (aarts)bisschoppelijk eigenkloos-
ter, vanwaar uit zich vervolgens gestimuleerd door diezelfde aartsbisschoppen een hervor-
mings- of observantiebeweging verbreidde, met andere woorden ook andere kloosters en ab-
dijen ertoe gebracht werden de ‘Siegburgse’ gewoonten over te nemen. De nauwe binding 
aan de bisschop als ordinarius (of kerkelijk gezagsdrager) maar vooral ook als eigenklooster-
heer, zoals de abdij van Siegburg zelf kende, is een trek die ook haar ‘beweging’ steeds is blij-
ven kenmerken. Daarmee heeft ze zich dan sterk onderscheiden van die andere grote monas-
tieke hervormings- of observantiebeweging, uitgaande van het Franse Cluny, met haar in het 
algemeen sterk anti-episcopale houding en het streven naar exemptie ten opzichte van het 
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bisschoppelijk gezag voor de in haar geest hervormde abdijen. Nergens werd er daarentegen 
naar gestreefd de abdijen, vaak bisschoppelijke eigenkloosters, die door monniken vanuit 
Siegburg werden hervormd of gesticht, te onttrekken aan het gezag van de lokale bisschop. 
Integendeel, net als Siegburg zelf behielden de vandaar uit hervormde of gestichte abdijen 
hun bestuursrechtelijke binding aan die bisschop als ordinarius of zelfs eigenkloosterheer, 
waarom men ook wel spreekt van een ‘bisschoppelijke kloosterhervormingsbeweging’. De 
bisschop werd door de Siegburger hervormers zowel vanuit principieel als pragmatisch oog-
punt beschouwd als degenen die de beste garantie bood voor verwezenlijking van het ideaal 
van een in vrijheid te leiden monastiek leven. En inderdaad blijkt men er ook werkelijk nogal 
eens in geslaagd te zijn om lekeninvloed in verregaande mate tegen te gaan en aan misstan-
den een eind te maken, door met behulp van de bisschop bijvoorbeeld lekenkloosterheren 
uit te schakelen en voogden in hun bevoegdheden te beperken. Helaas zijn ons echter de con-
suetudines Sigebergensis of gewoonten van Siegburg niet overgeleverd, zodat we weinig nadere 
bijzonderheden omtrent de precieze inhoud en strekking van een hervorming in de trant van 
Siegburg kennen en ook de verbreiding en invloed van deze observantiebeweging niet in alle 
opzichten steeds even goed kunnen volgen. Het is dus vaak slechts op indirecte wijze – bij-
voorbeeld door het optreden van figuren van wie bekend is dat ze uit Siegburg afkomstig wa-
ren, of het feit dat er bepaalde specifieke organisatorische maatregelen blijken te zijn doorge-
voerd – dat van die invloed van Siegburg een en ander blijkt. 
 Voor wat betreft de opstelling van de Siegburger hervormers in de Investituurstrijd valt 
nog het volgende op te merken. Ook op dit punt blijkt de sterke gebondenheid, die in abdij-
en van de Siegburger observantie ten opzichte van de bisschoppen gevoeld werd, een belang-
rijke rol te hebben gespeeld. Om zich ten volle te kunnen richten op de eigen interne kloos-
teraangelegenheden heeft men aanvankelijk gepoogd de verwikkelingen en verwarring van de 
strijd te ontlopen en ‘politiek’ over te laten aan de bisschop. Met de pauselijke partijgangers 
deelde men weliswaar bepaalde hervormingsidealen, maar de Siegburgers namen in andere 
opzichten, net als veel bisschoppen deden, duidelijk afstand van de Gregorianen. Dit gold 
dan met name het punt van de scheiding die in het Gregoriaanse denken tussen het regnum en 
het sacerdotium werd aangebracht, waar de Siegburgers zelf deze sferen traditioneel nauw en 
harmonisch met elkaar verbonden achtten. Ook hadden ze moeite met de verregaande claims 
van de pauselijke partij  ten aanzien van de macht  van de paus.  Deze bezwaren en hun volg- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afb. 34. De Sint-Michaelsabdij van Siegburg 
bij Keulen. 
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zaamheid ten opzichte van de bisschop maakten dat de Siegburgers uiteindelijk toch in de 
hoog oplopende conflicten betrokken werden. Net als bij vele bisschoppen in het Rijk, die de 
keizer steunden tegen de paus, vinden we ook een duidelijke keizersgezinde houding bij de 
meeste kloosters van de Siegburgse observantie. Met spreekt dan uiteindelijk over de aan-
hangers van de Siegburger beweging ook als de trouwste aanhangers van keizer Hendrik IV 
tegenover paus Gregorius VII. 
 
De Sint-Paulusabdij als Siegburger observantieabdij 
 Dat in Utrecht de abdij van Sint-Paulus zich bij deze bisschoppelijke kloosterhervor-
mingsbeweging ‘aansloot’, ligt in zekere zin in de lijn van de traditie die ze als bisschoppelijk 
eigenklooster kende. De nauwe band die er vanouds tussen de bisschop en de abdij bestond, 
maar zich in de loop van de tijd in bepaalde opzichten gewijzigd had, werd hiermee op een 
andersoortige wijze feitelijk bevestigd. Aangenomen mag worden dat, net als in Siegburg zelf, 
het ook in het geval van Sint-Paulus gegaan is om een door de bisschop in zijn eigenklooster 
doorgevoerde verandering van observantie: de Lotharingse mengobservantie, die sinds Pop-
po van Stavelot zal zijn gevolgd, werd aldus vervangen door die van Siegburg. Van een for-
mele aansluiting, de doorvoering van een hervorming of zelfs invoering van de Siegburger 
gewoonten is, net als elders veelal het geval is, ook voor Sint-Paulus niets naders bekend. Di-
recte gegevens – mededelingen in de bronnen – daaromtrent ontbreken. De invloed van 
Siegburg in Utrecht is evenwel af te leiden uit het feit dat misschien al in de latere elfde, maar 
zeker in de eerste helft van de twaalfde eeuw twee uit Siegburg afkomstige monniken – Ger-
wik en Hendrik – achtereenvolgens tot abt van Sint-Paulus werden aangesteld, hetgeen in het 
algemeen de manier was waarop bij zo’n ‘hervorming’ of wijziging in de gevolgde monastieke 
gewoonten te werk werd gegaan. De vanuit de hervormingsabdij afkomstige monniken-abten 
introduceerden dan die gewoonten in de te hervormen abdij en zullen de overige monniken 
aldaar hierin ook hebben geïnstrueerd en begeleid. 
 Van de eerste vanuit Siegburg afkomstige abt Gerwik weten we helaas niet wanneer – en 
op instigatie van welke bisschop in Utrecht – hij in Sint-Paulus is aangetreden als abt. Dit 
moet evenwel gebeurd zijn ergens tussen circa 1070, wanneer ongeveer de hervormingsacti-
viteiten vanuit Siegburg een aanvang nemen, en 1118, wanneer als Gerwiks opvolger inmid-
dels abt Wibrand wordt genoemd. Misschien komt voor wat betreft de komst van Gerwik 
vanuit Siegburg naar Utrecht, zijn aanstelling als abt van Sint-Paulus en de ‘hervorming’ die 
in elk geval de invoering van de Siegburger gewoonten in de abdij zal hebben betekend, uit-
eindelijk nog het meest in aanmerking de ambtsperiode van bisschop Burchard (1100-1112), 
waarin zoals we hebben opgemerkt gematigde hervormingsideeën in Utrecht zeker bij een 
deel van de geestelijkheid en wellicht ook zelfs bij de bisschop leefden. Een dergelijke gema-
tigd hervormingsgezinde houding, gecombineerd met trouw aan de keizer, stemt ongeveer 
wel overeen met die van de Siegburgers in het algemeen. 
 Van Gerwiks directe opvolger Wibrand weten we niet of hij eveneens uit Siegburg af-
komstig was. In het algemeen is er ook over hem weinig bekend. Het moet evenwel tijdens 
zijn abbatiaat zijn geweest dat Burchards opvolger bisschop Godebald zijn medewerking ver-
leende aan de stichting van een nieuwe benedictijner abdij vlak bij Utrecht, in het Oostbroek. 
Opmerkelijk is dat bij die stichting van de Sint-Laurensabdij op geen enkele wijze de Sint-
Paulusabdij betrokken lijkt te zijn geweest. Waarschijnlijk moet de reden daarvoor gezocht 
worden in een in die tijd als ernstig en onoverkomelijk ervaren barrière: een verschil in ob-
servantie tussen de Sint-Paulusabdij,  waar nog de Siegburger  gewoonten zullen zijn gevolgd  
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Afb. 35. Kelk afkomstig uit het graf van abt Reginhard van Siegburg (1076-1105), tijdens 
wiens abbatiaat voor het eerst een uit Siegburg afkomstige monnik Gerwik naar de Utrechtse 
Sint-Paulusabdij moet zijn gezonden om daar abt te worden en er de gewoonten (consuetudi-
nes) van zijn moederabdij Siegburg in te voeren. Sint-Michaelsabdij, Siegburg. 
 

 
 
 
 
 

en wellicht ook min of meer vastgehouden is aan meer traditioneel rijkskerkelijke ideeën, en 
deze nieuwe abdij, die niet alleen een geheel andere oorsprong kende, maar kort na haar 
‘stichting’ ook juist door toedoen van bisschop onder leiding kwam te staan van een uit een 
duidelijk andere traditie afkomstige abt. We komen hier later nog op terug. 
 Wibrands opvolger Hendrik, die in 1132 of 1133 als abt moet zijn aangetreden, was weer 
afkomstig uit Siegburg zelf. Zijn komst naar Sint-Paulus en zijn benoeming tot abt zijn waar-
schijnlijk bedoeld geweest om de ordo Sigeburgensis, de Siegburgse observantie, zoals die eerder 
was ingevoerd door Gerwik te handhaven en te verdiepen, mogelijk juist ook tegenover de 
nieuw ontstane en duidelijk anders georiënteerde Sint-Laurensabdij. 
 

Organisatorische maatregelen 
 Voor wat betreft dan de vraag wat de hervorming van de Sint-Paulusabdij vanuit Siegburg 
feitelijk heeft ingehouden, moeten we stellen dat het weinige beschikbare bronnenmateriaal 
hierover helaas geen direct uitsluitsel geeft. Echter, zoals de eerdere ‘hervorming’ van de ab-
dij door Poppo van Stavelot vooral een nadere organisatie van de kloostergemeenschap tot 
benedictijner abdij (met de aanstelling van een abt) lijkt te zijn geweest, valt ook voor wat be-
treft de ‘aansluiting’  van de abdij bij de hervormingsbeweging van Siegburg aan te nemen dat 
ze, eerder dan een hervorming in de disciplinaire sfeer, vooral een kwestie van (re)organisatie 
van bestuur is geweest. Het is in elk geval op dit vlak – de organisatie van de abdij, zoals ons 
die deels uit later tijd bekend is – dat we elementen herkennen, die in verband te brengen zijn 
met bepaalde hervormingstradities en uiteindelijk zelfs specifiek met die van Siegburg. 
 Een dergelijke als Siegburgs te kwalificeren reorganisatie betreft dan met name de vervan-
ging binnen de abdij van de functies van proost en deken door die van prior. De prepositus of 
proost, in de monastieke sfeer oorspronkelijk de hulp en vertegenwoordiger van en feitelijk 
daarmee tweede man na de abt, verdween uit de interne organisatie van de abdij. In plaats 
daarvan kwam de functie van prior (claustralis), aan wie evenwel behalve de positie van de 
proost als tweede man na de abt ook een belangrijk deel van de taken van de decani of dekens 
overging, met name waar het ging om het direct leiding geven aan de monniken. Van een 
prior vernemen we in Sint-Paulus voor het eerst omstreeks 1151, dat is nog ten tijde van de 
al genoemde, uit Siegburg zelf afkomstige abt Hendrik. Voor deze functie van prior (en van 
subprior) verdween die van deken geheel en al. De functie van proost verdween als gezegd 
binnen de abdij zelf, maar bleef buiten de context van het claustrum of eigenlijke klooster wel 
gehandhaafd; proosten zien we in Siegburger abdijen sindsdien nog slechts functioneren als 
degenen die leiding hebben over van de abdij afhankelijke buitenvestigingen, zoals bijvoor-
beeld na de verhuizing van de kloostergemeenschap naar Utrecht op de Hohorst heeft be-
staan en mogelijk dus in deze tijd in het kader van de Siegburger ‘hervorming’ als proosdij is 
ge(re)organiseerd. 
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 Aangenomen dat vooral een dergelijke reorganisatie van haar bestuur een belangrijk on-
derdeel van de ‘Siegburgse hervorming’ in de Sint-Paulusabdij is geweest, dan is één en ander 
uiteindelijk toch ook niet los te zien van het algehele proces van de scheiding der ordines, zo-
als we dat hiervoor beschreven hebben, maar maakt het daar zelfs deel vanuit. Gemeen-
schappen van monniken en kanunniken, inmiddels ruimtelijk van elkaar gescheiden en le-
vend naar verschillende regels in respectievelijk benedictijner abdijen en kapittels, kenden 
sindsdien ook naar hun eigen organisatie onderscheiden functies: kapittels met kanunniken 
stonden onder leiding van een proost en een deken, een benedictijner abdij met monniken in 
beginsel onder leiding van een abt en een prior. 
 Hebben we hiermee, ondanks het ontbreken van veel concrete gegevens, toch enigszins 
een idee en in elk geval een zekere context kunnen geven van wat de aansluiting bij de Sieg-
burgse observantiebeweging en introductie van haar gewoonten organisatorisch heeft bete-
kend voor de Sint-Paulusabdij, niet ondenkbaar is dat die aansluiting toch ook min of meer 
duidelijke stellingname is geweest in de belangrijke kwesties die in deze periode van de Inves-
tituurstrijd speelden. Gezien haar ontstaan en de wijze waarop ze zich als enige monastieke 
instelling in de entourage van de (rijks)bisschop had kunnen ontwikkelen tot een belangrijke 
abdij, waarbij ze in vooral materieel opzicht steeds meegedeeld had in de vermogensgroei die 
het rijkskerkelijk denken en handelen van keizers en bisschoppen voor de Utrechtse kerk had 
betekend, is in het geval van Sint-Paulus een traditioneel ‘bisschoppelijke’ en in het algemeen 
‘keizersgetrouwe’ houding, waaraan men ook lang heeft vastgehouden, zonder meer voor-
stelbaar. Aansluiting bij de observantiebeweging van Siegburg omstreeks 1100 vormde daar-
van eenvoudigweg een bevestiging. 
 
Vrije abtskeuze? 
 Of tenslotte met de invoering van de Siegburgse observantie ook iets veranderd is in de 
wijze waarop in de Sint-Paulusabdij de abten werden benoemd, is de vraag, maar daarover is 
ook weer niets concreets bekend. Weliswaar werd in kringen van de Siegburger hervormers, 
net als door andere hervormers die het ideaal van de libertas monasterii voorstonden, aan het 
recht van vrije abtskeuze door de monniken de nodige waarde gehecht. Siegburg zelf ver-
wierf dit recht bij zijn stichting van bisschop Anno. In de praktijk hebben echter de aartsbis-
schoppen van Keulen, omdat een keuze steeds wel hun instemming nodig had, grote invloed 
daarop behouden. Feitelijk hebben ze zelfs vaak de abten eenvoudigweg zelf benoemd. Niet 
anders lijkt dit het geval geweest te zijn in veel andere Siegburger-observantieabdijen. 
 Of nu met de invoering van de Siegburger gewoonten in hun abdij ook de monniken van 
Sint-Paulus van hun eigenkloosterheer, de bisschop van Utrecht, formeel het recht hebben 
verworven om vrij de abt te kiezen, weten we niet. Over de abtsbenoemingen zelf is feitelijk 
nauwelijks iets bekend. In de meeste gevallen weten we niet eens wanneer, laat staan dus hoe 
deze benoemingen hebben plaatsgehad. Niettemin is onze indruk – en we komen daar nog 
op terug – dat het in de loop van de twaalfde eeuw in een aantal gevallen toch waarschijnlijk 
niet meer de bisschop is geweest die de abt van Sint-Paulus aanstelde, maar dat wellicht spra-
ke was van een verkiezing van de abt door de monniken zelf. Daarbij is echter niet duidelijk 
of dit in de eerste plaats en direct verband houdt met een eventueel bij de invoering van de 
Siegburger observantie verleend recht van vrije abtskeuze. Veeleer lijkt een en ander gezien te 
moeten worden in samenhang met de doorwerking en effectuering in de loop van de twaalf-
de eeuw van (Gregoriaanse) hervormingsideeën. 
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 Net zo min als op het vlak van de abtsverkiezing is op veel andere punten de invloed van 
ideeën, gewoonten en contacten binnen Siegburger observantiekringen werkelijk aantoon-
baar. Niettemin achten we het niet uitgesloten dat er van een dergelijke invloed op verschil-
lende terreinen toch sprake is geweest. Met name geldt dit het mogelijk doorwerken van 
Siegburger hervormingsideeën waar het gaat om de terughoudendheid die er geleidelijk wel-
licht ook van de kant van de abdij en haar abt zelf is ontstaan ten aanzien van bepaalde taken 
in het bisdomsbestuur, die dan wel voor bijvoorbeeld de kapittelproosten, maar niet voor ab-
ten passend werden geacht.  
 Hoe moeilijk in het algemeen, maar zelfs ook op specifieke punten de invloed van de 
Siegburger gewoonten en de contacten in observantiekringen zich ook laten herkennen, aar-
dig is om in verband met de vraag wat de Siegburger ‘hervorming’ voor de Sint-Paulusabdij 
heeft betekend te wijzen  op het bestaan van een tweetal bijzonder fraaie kapitelen (afb. 36 
en 37), die afkomstig zijn uit de Sint-Paulusabdij en nu – behorend tot de collectie van het 
Centraal Museum – opgesteld staan in de Utrechtse Sint-Nicolaas- of Klaaskerk. Gesteld 
wordt dat deze uit het tweede kwart van de twaalfde eeuw daterende kapitelen overeenkom-
sten vertonen met exemplaren uit Siegburg, die zich bevinden in het Rheinisches Landesmu-
seum in Bonn. Zo blijken de contacten tussen de Sint-Paulusabdij en de abdij en observan-
tiebeweging van Siegburg – vaak moeilijk grijpbaar en nauwelijks concreet te maken – op het 
terrein van de bouwkunst zelfs thans nog iets zeer tastbaars te hebben nagelaten.   
 
Vatten we hier onze indruk met betrekking tot de positie van de Sint-Paulusabdij in de elfde 
en vroege twaalfde eeuw samen, dan kunnen we stellen dat die zich in deze periode – binnen 
het kader van het functioneren van de Utrechtse kerk als onderdeel van de rijkskerk – in ze-
kere zin op een hoogtepunt moet hebben bevonden. Hoe rijk, voornaam en belangrijk de 
abdij ook in later tijd nog is geweest, haar positie en de context waarin ze functioneerde wa-
ren toch duidelijk anders en vooral minder uniek dan in de elfde en twaalfde eeuw, de perio-
de waarin de abdij als enige monastieke instelling in de entourage van de bisschop en nauw 
met hem verbonden een prominente rol speelde, op basis van een overeenkomstige oor-
sprong in het oude Utrechtse monasterium van Willibrord – waarvan ze ook de enige echt 
kloosterlijke opvolgster was – samen met de kapittels zonder meer geacht werd deel uit te 
maken van de ecclesia Traiectensis of Utrechtse kerk en als zodanig dus ook deelde in haar 
macht, invloed en vooral het in die tijd groeiende kerkelijk vermogen. Hierin zou uiteindelijk 
in de loop van de twaalfde eeuw het een en ander gaan veranderen. 
 

 

Afb. 36 en 37. Kapitelen afkomstig uit de voor-
malige Sint-Paulusabdij. Deze twee kalkstenen 
kapitelen, die dateren uit het tweede kwart van de 
twaalfde eeuw, werden in de negentiende eeuw op 
het voormalige abdijterrein teruggevonden. Beide 
zijn versierd met nauwgezet en kunstig uitgewerkte 
acanthusbladen. Op de hoeken van het linker ka-
piteel zijn bovendien (thans enigszins beschadigde) 
vogels te zien, die zich voorover buigen naar de 
prooi in hun klauwen. De kapitelen, die behoren 
tot de collectie van het Centraal Museum in 
Utrecht, staan thans opgesteld in de Sint-Nicolaas- 
of Klaaskerk. Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 
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Veranderingen in de positie van de Sint-Paulusabdij in de loop van de 

twaalfde eeuw: van exclusief en uniek tot abdij temidden van andere 

kloosters en abdijen 
 
Die veranderingen dienden zich voor de abdij al vroeg in de twaalfde eeuw aan met het aan-
treden van Godebald als bisschop van Utrecht vanaf 1114, maar vooral ook met het (forme-
le) einde van de Investituurstrijd met het Concordaat van Worms in 1122. Zo was het ten tij-
de van bisschop Godebald dat er naast de Sint-Paulusabdij, als tot dan toe enige nauw met de 
bisschoppen verbonden en door hen begunstigde abdij, in het direct nabij de stad gelegen 
Oostbroek een nieuwe benedictijner abdij werd gesticht, gewijd aan Sint-Laurens, welke abdij 
zich behalve in gunst van de koning en koningin vooral ook in die van Godebald zelf mocht 
verheugen. Godebald blijkt voorts op monastiek gebied in plaats van voor het traditionele 
benedictijnendom zoals Sint-Paulus dat vertegenwoordigde ook belangstelling zoal geen 
voorkeur te hebben gehad voor de in die tijd opkomende nieuwe kloosterorde der norbertij-
nen of premonstratenzers, die met de abdij van Middelburg een eerste vestiging in het bis-
dom Utrecht kregen, welke door Godebald ook uitdrukkelijk werd begunstigd. Weliswaar in 
de bisschopsstad zelf nog de enige abdij, lijkt in de entourage van de bisschop de positie van 
de Sint-Paulusabdij toch al een ietwat minder unieke en exclusieve te zijn geworden dan ze 
voorheen was geweest, en dat proces zou zich onder Godebalds opvolgers alleen maar 
voortzetten. Het Concordaat van Worms betekende behalve het einde van de Investituur-
strijd ook het einde van zogeheten rijkskerkstelsel, met aan de basis ervan de tot dan toe van-
zelfsprekend geachte symbiose tussen kerk en staat, waarvan met de Utrechtse bisschoppen 
en hun kerk juist ook de abdij in onder meer materiële zin zozeer had geprofiteerd en waar-
aan ze ook voor een deel haar belangrijkheid had ontleend. Al met al is de twaalfde eeuw in 
het algemeen de periode geweest waarin de verhoudingen in het Rijk – tussen keizer, (voor-
malig rijks-)bisschoppen en lekenvorsten – zich aanzienlijk hebben gewijzigd. Deze ingrij-
pende veranderingen in de algehele politieke en kerkelijke constellatie, die zich uiteraard ook 
in het bisdom Utrecht hebben voorgedaan, hebben ook mede de positie en het functioneren 
van de Sint-Paulusabdij in de twaalfde eeuw bepaald. Niet alleen blijkt de verhouding tot de 
bisschop zich te hebben gewijzigd en kreeg ze te maken met naast zich andere en ook ander-
soortige abdijen, die de belangstelling en gunsten van zowel de bisschoppen als ook de ande-
re gelovigen naar zich toe wisten te trekken, de abdij zag zich geleidelijk ook in een andere 
positie geplaatst ten opzichte van haar oorspronkelijke moeder- en zusterinstellingen, de ka-
pittels. 
 
Het einde van de Investituurstrijd en de sindsdien veranderde positie van de bisschop van Utrecht 
 In 1122 maakte het Concordaat van Worm als compromis formeel een einde aan de strijd 
om de bisschopsbenoemingen, zoals die sinds het laatste kwart van de elfde eeuw tussen kei-
zer en paus was gevoerd. Aan de keizer werd veel van de mogelijkheid ontnomen om invloed 
uit te oefenen binnen de kerk en vooral het recht ontzegd de bisschoppen in het Rijk direct 
zelf te benoemen en aan te stellen, waarmee tot dan toe betrouwbare steunpilaren van het 
koninklijk gezag verloren dreigden te gaan. Een en ander betekende evenwel niet dat in de 
twaalfde eeuw de koning of keizer in het Duitse deel van het Rijk op die benoemingen in het 
geheel geen invloed meer heeft kunnen uitoefenen. Zo zouden weliswaar in plaats van direct 
door de koning benoemd (en geïnvesteerd met ring en staf) de bisschoppen voortaan op ca-
nonieke wijze (volgende kerkelijke regels of canones) in principe door clerus en volk verkozen 
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moeten worden. De keizer mocht bij die verkiezing evenwel aanwezig zijn of zich daarbij 
door een gezant laten vertegenwoordigen, waardoor zijn invloed op de aanwijzing van een 
nieuwe bisschop in zekere zin toch gewaarborgd was. Ook was het in geval van onenigheid 
onder de kiezers de koning die, na overleg met de bisschoppen van dezelfde kerkprovincie, 
besliste wie er bisschop werd. En ten slotte kon de koning door – zo was het hem volgens de 
bepalingen in het Concordaat van Worms althans voor het Duitse Rijk toegestaan – vóór de 
wijding de regalia ((uiterlijke) tekenen van koninklijke voorrechten) te verlenen of deze juist te 
weigeren de gang van zaken bij de bisschopsbenoemingen beïnvloeden, en dat hebben ver-
schillende koningen en keizers gedurende de twaalfde eeuw al naar gelang hun feitelijke posi-
tie, macht en prestige in meer of mindere mate ook gedaan. Pas in 1213 werd met de Gou-
den Bul van Eger officieel een einde gemaakt aan de invloed van de keizer op de bisschops-
verkiezingen. De rol van het kiescollege dat zich geleidelijk aan ontwikkelde tot een vaste 
groep van geestelijken verbonden aan een kathedrale kerk, werd nu van overwegend belang, 
terwijl het bij een betwiste keuze voortaan de aartsbisschop onder wiens ressort een bisdom 
viel dan wel de paus was die een beslissing nam en de bisschop kon aanstellen.  
 Ondanks de aldus zeker niet geringe invloed die sommige keizers in de twaalfde eeuw nog 
op de bisschopsverkiezingen in het Rijk, waaronder ook die in Utrecht, konden uitoefenen 
en ook hebben uitgeoefend, was de situatie toen al geenszins meer vergelijkbaar met die van 
vóór 1122. Onder het tevoren vigerende rijkskerkstelsel waren het als gezegd door de keizer 
zelf benoemde bisschoppen die als vertegenwoordiger van het Rijk als het ware geplaatst wa-
ren tussen de keizer en de (leken)graven. Niet alleen waren ze door belangrijke schenkingen 
van allerlei bezittingen en rechten voorzien van een uitgebreid kerkelijk vermogen, dat hun 
positie moest schragen, op een gegeven moment waren de bisschoppen ook zelf met over-
heidsgezag, met grafelijke rechten in delen van het bisdom bekleed en oefenden ze daar be-
halve geestelijk ook wereldlijk gezag uit. Vaak gebeurde dit bijvoorbeeld na uitschakeling en 
het aan kant schuiven van tegen de keizer in opstand gekomen graven en andere lekenheren. 
Aldus gesteund en begunstigd waren de bisschoppen door de keizers als betrouwbaar tegen-
wicht ingezet tegenover de in het algemeen moeilijker in toom te houden lekendynasten en 
werden ze geacht in elk geval binnen het territoir van hun bisdom te staan boven en een 
soort oppergezag te hebben over de leken die als (bisschoppelijke) graven in hun graafschap-
pen het bestuur en de rechtspraak uitoefenden. 
 Door nu het Gregoriaanse hervormingsdenken en de Investituurstrijd, de daarmee sa-
menhangende veranderingen in het denken over de relatie tussen kerk en staat, en het uitein-
delijk wegvallen van het vanzelfsprekende recht van de keizer om bisschoppen te benoemen 
als basis van het rijkskerkstelsel, veranderden de verhoudingen binnen het Rijk, tussen de 
keizer, de bisschoppen en vooral de lekenvorsten, ingrijpend. Verzwakt door de ideologische 
strijd met de paus, die – toen de wereldlijke vorsten binnen het Rijk zich tegen de hem keer-
den – al snel tot een politieke strijd was geworden, zien we de koningen en keizers tegenover 
de lekenvorsten en andere heren langzaam maar zeker terrein verliezen en in het Rijk als ge-
heel aan macht inboeten. Niet langer konden ze zich uiteindelijk bij de handhaving van het 
rijksgezag tegenover naar meer zelfstandigheid en macht strevende lekendynasten nog uitslui-
tend verlaten op de bisschoppen, op wier benoemingen ze na het Concordaat van Worms 
soms nog wel invloed maar geen directe en volledige greep meer hadden. Veeleer hadden ze 
voortaan serieus rekening te houden met die inmiddels belangrijker geworden en in een ster-
kere positie staande wereldlijke vorsten. Die laatsten nu probeerden de keizers en koningen 
waar mogelijk door gunstbewijzen en tegemoetkomingen eveneens aan zich te binden. En 
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ofschoon dus gedurende de verdere twaalfde eeuw de Utrechtse bisschoppen betrekkelijk 
goede en nauwe relaties hebben onderhouden met de opeenvolgende keizers, was hun posi-
tie sindsdien toch fundamenteel veranderd in de zin dat van een vanzelfsprekende, onver-
deelde steun van de keizer voor de bisschop en een eenzijdige begunstiging van de Utrechtse 
kerk ten opzichte van bijvoorbeeld de graven van Holland en Gelre geen sprake meer was. 
Concreet betekende dit laatste dat de groei van het algemeen kerkelijk vermogen, die in de 
voorafgaande periode zo aanzienlijk was geweest, nu stagneerde, terwijl daarentegen dus in 
het algemeen de positie van de lekenvorsten sterker werd. 
 De verandering in de wijze waarop sindsdien de bisschoppen werden verkozen en be-
noemd, heeft er verder ook voor gezorgd dat er in de twaalfde eeuw een ander soort bis-
schoppen optrad dan voorheen, in de periode van de rijkskerk. Waren toen de bisschoppen 
vaak direct door de keizer aangestelde vreemdelingen geweest, gevormd in diens eigen om-
geving, in de hofkapel of kanselarij, die als bisschop vooral de belangen van de keizer en het 
Rijk dienden, sinds het Concordaat van Worms werden echter veeleer lieden tot bisschop 
verkozen en benoemd die afkomstig waren uit de streek of het bisdom zelf en daarbij vaak 
ook verwant of anderszins gerelateerd aan de belangrijke wereldlijke heren in de omgeving. 
Voor hen was het bisschopsambt inmiddels geworden tot een lucratieve functie voor bij-
voorbeeld familieleden en vooral ook een middel om hun eigen macht en invloed verder te 
vergroten. Een en ander geldt in meer of mindere mate voor alle twaalfde-eeuwse bisschop-
pen van Utrecht na Godebald, van bisschop Andries van Cuijk (1128-1139) tot en met de 
bisschoppen Boudewijn (1178-1196) en Dirk van Holland (1196-1197). Met name in die laat-
ste twee gevallen is duidelijk dat de keizer, om zich van de politieke steun van de graaf van 
Holland te verzekeren, de invloed die hij nog bezat bij de bisschopsverkiezingen heeft aan-
gewend om door de graaf naar voren geschoven kandidaten – namelijk diens broers – verko-
zen en benoemd te krijgen. Door afkomst en zelfs familiale banden ingebed in de verhou-
dingen in het bisdom zelf, stonden de bisschoppen waar het hun wereldlijk gezag betreft fei-
telijk niet meer in dienst van het rijksgezag boven, maar veeleer temidden van de overige 
vorsten en regionale heren, wier belangen ze ofwel geacht werden te dienen ofwel daar op 
zijn minst rekening mee te houden. 
 
De vorming van territoriale vorstendommen 
 Zonder onverdeelde steun van de keizers op zichzelf aangewezen en aldus  gedwongen 
zelfstandiger te opereren, is voorts duidelijk dat de bisschoppen als wereldlijk heerser of 
landsheer-in-wording in menig opzicht uiteindelijk veel minder succesvol waren dan hun we-
reldlijke tegenhangers, van wie de positie als dynastieke graven (door erfopvolging) in het al-
gemeen sterker gefundeerd was en wier territoriale expansiedrift zich juist ook vaak richtte 
op de omvangrijke bezittingen en belangrijke rechten die zowel de bisschoppen als ook de 
kerkelijke instellingen als de kapittels en de Sint-Paulusabdij vanouds verspreid over het bis-
dom hadden. Regelmatig zag de bisschop van Utrecht zich als landsheer(-in-wording) in de 
twaalfde eeuw direct geplaatst tegenover de graven van Holland en Gelre, hetgeen ook her-
haaldelijk tot strubbelingen en soms zelfs tot openlijke oorlogen leidde. 
 Veel konden de bisschoppen tegen die inbreuken op hun eigen rechten en ook die van 
hun instellingen meestal niet doen. Zo waren het – na soms korte episcopaten – de veelal 
moeizame verkiezingen, de daarbij meespelende politieke belangen, de verdeeldheid en soms 
openlijke en langdurige strijd om de zetel, die in het algemeen gesproken de positie van de 
Utrechtse bisschoppen niet al te sterk maakten. Gememoreerd is al dat daarbij ook vaak ver-
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wanten of relaties van de naburige grafelijke families op de Utrechtse zetel werden geplaatst, 
hetgeen met zich meebracht dat de bisschoppen in eventuele conflicten tegenover diezelfde 
graven veelal betrekkelijk machteloos stonden en aldus veel terrein en macht moesten prijs-
geven. Dat gold onder mee voor bisschoppen als Godfried van Rhenen (1156-1178) en Bou-
dewijn van Holland (1178-1196), die herhaaldelijk met wisselend succes strijd leverden met 
de naburige graven. Alleen bij interne problemen in Holland of Gelre wist soms een handig 
opererende bisschop eventueel iets van de verloren gegane positie te herwinnen. Zo heeft 
bijvoorbeeld bisschop Dirk II van Ahr (1198-1212) door een verstandig beleid niet alleen de 
torenhoge schulden weten af te lossen, waarmee hij zijn ambtsperiode begon, maar profite-
rend van de problemen rond de opvolging in Holland zijn positie tegenover deze nabuur bo-
vendien weten te verstevigen. Dergelijke overigens veelal kortstondige successen hebben op 
den duur echter niet kunnen voorkomen dat uiteindelijk alle belangrijke bezittingen en rech-
ten van de Utrechtse kerk in de gebieden waar de graven van Holland en Gelre hun macht en 
invloed uitbreidden verloren gingen. En ook van het wereldlijk gezag van de bisschoppen 
over het hele territorium van het bisdom – iets waarnaar toch in de elfde eeuw ten tijde van 
het rijkskerkstelsel gestreefd lijkt te zijn – en van een positie boven en oppergezag over de 
graven bleef ten slotte niets over. Het was uiteindelijk slechts in twee meer beperkte en van 
elkaar gescheiden gelegen gebieden binnen het bisdom dat de bisschoppen hun wereldlijk 
gezag hebben weten te handhaven en die samen werden aangeduid als het Sticht. Het zoge-
naamde Nedersticht was het oude kerngebied van het bisdom en omvatte globaal gesproken 
de huidige provincie Utrecht. Het Oversticht werd gevormd door gebieden – Drenthe, Over-
ijssel en de stad Groningen – waar de bisschoppen in de elfde eeuw grafelijke rechten toege-
kend hadden gekregen. Het zijn deze gebieden die de bisschoppen – evenals de graven van 
Holland en Gelre dat binnen hun machtsbereik deden – wel geprobeerd hebben aaneen te 
smeden tot een zekere territoriale eenheid waarbinnen hun gezag als het hoogste gold. 
 
Toenemend belang van de kapittels 
 Voor wat betreft echter die verschillende gebieden waarover de bisschop het wereldlijk 
gezag had, kan men stellen dat er van de kant van de naburige graven van Holland en Gelre 
sedert de twaalfde eeuw feitelijk steeds sprake geweest van druk en bemoeienis, waarbij de 
territoriale integriteit van het Sticht als geheel zeker niet altijd is gerespecteerd. Deze eigenlijk 
voortdurende bedreiging van buitenaf en het feit dat de bisschoppen om verschillende, deels 
hier al genoemde redenen niet altijd – en vooral in de dertiende eeuw niet – in staat waren 
het Sticht effectief te beschermen en te handhaven, heeft ertoe geleid dat zich naast de bis-
schop en de traditionele adelskringen geleidelijk andere instellingen en (belangen)groepen 
zijn gaan opwerpen als medehandhavers en vertegenwoordigers van de Utrechtse kerk en het 
Sticht, te weten de Utrechtse kapittels en de burgers van Utrecht en de overige steden. Zij 
waren het die uiteindelijk – en dan spreken we over de veertiende eeuw – als onderdeel van 
de Staten of standen zich naast de bisschop een belangrijke plaats in het bestuur van het 
Sticht hebben weten te verwerven. Veel eerder al – juist ook in de loop van de twaalfde eeuw 
– zijn echter ontwikkelingen zichtbaar die in deze richting lijken te gaan. Dit geldt met name 
voor wat betreft de kapittels. Oorspronkelijk nauw gebonden aan de bisschoppen hebben ze 
geleidelijk – en in de twaalfde eeuw is dat al duidelijk waarneembaar – min of meer onafhan-
kelijk van diezelfde bisschoppen een positie ingenomen en zijn ze zich misschien nog niet als 
enige, maar waarschijnlijk toch al wel als de voornaamste representanten van de Utrechtse 
kerk  gaan  beschouwen.  Tegen het einde van de twaalfde eeuw  heeft daarmee  de Utrechtse  
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Afb. 38. Gezicht vanuit de Lange Nieuwstraat in de richting van de in 1618 aangelegde Korte Nieuwstraat, 
waar tot 1837 de Pauluspoort stond. Foto M.W.J. de Bruijn 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 39. De zestiende-eeuwse Pauluspoort, de zuidelijke toegang tot de abdij, gezien vanuit de Lange Nieuw-
straat. Onder de poortdoorgang is de Korte Nieuwstraat te zien, die echter pas enkele decennia na de opheffing van 
de abdij in 1618 over het westelijk deel van het immuniteitsterrein werd aangelegd. De Pauluspoort is in 1837 
afgebroken. Tekening van Jan de Beijer uit 1744. Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, inv. nr. MCS/247. 
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kerk feitelijk de vorm gekregen zoals ze die de verdere Middeleeuwen door tot aan de Re-
formatie – en in aangepaste vorm zelf daarna (tot 1795) als onderdeel van de Staten – heeft 
gehad. 
 
Onmiskenbaar nu is dat met alle hiervóór geschetste ontwikkelingen de algehele politieke en 
kerkelijke constellatie waarin de abdij niet alleen was ontstaan, maar sindsdien ook in de en-
tourage van de bisschop en als deel van de Utrechtse kerk naast de kapittels gefunctioneerd 
had, in de loop van de twaalfde eeuw sterk veranderd is. De plaats die de Sint-Paulusabdij tot 
dan toe had ingenomen was vooral uniek vanwege de speciale en exclusieve band die er be-
stond met de bisschop, de bijzondere positie en status die ze genoot als enige bisschoppelijk 
eigenklooster binnen het bisdom en het feit dat ze als monastieke instelling – meer dan met 
andere kloosters en abdijen – juist op één lijn werd geplaatst met de Utrechtse kapittels. Op 
deze punten nu lijkt zich – mede onder invloed van de hiervoor geschetste veranderingen al 
in de loop van de twaalfde eeuw – de positie van de Sint-Paulusabdij uiteindelijk aanzienlijk 
te hebben gewijzigd. 
 
De veranderde verhouding tussen de bisschop en de abdij sinds de ambtsperiode van bisschop Godebald 
(1114-1127) 
 In het voorafgaande is geschetst hoe op grond van haar oorsprong in het Utrechts monas-
terium van Willibrord en haar ontstaan op de Hohorst door toedoen van bisschop Ansfried 
de abdij gold als een bisschoppelijk eigenklooster, waarvan de vanouds nauwe band met de 
bisschop en ook het geworteld zijn in de tradities van het benedictijner rijksmonnikendom 
aan het eind van de elfde eeuw nog eens bevestigd werden door de aansluiting bij de monas-
tieke observantiebeweging van Siegburg. Opmerkelijk nu is dat, terwijl de bisschoppen Go-
debald (1114-1127) en Andries van Cuijk (1128-1139) zich anders dan hun voorgangers dui-
delijk manifesteerden als (Gregoriaans) hervormingsgezind en daarbij eventueel ook stelling 
namen tegen de keizer, de abdij gedurende een groot deel van de twaalfde eeuw vrij conse-
quent deze Siegburger signatuur met daarbij waarschijnlijk ook haar rijkskerkelijke en na-
drukkelijk pro-keizerlijke houding lijkt te hebben gehandhaafd. Niet alleen onder de abten 
Gerwik (overleden vóór 1118) en Hendrik (aangetreden als abt circa 1132 en overleden tus-
sen 1147 en 1159, wellicht omstreeks 1150), die zoals gezegd uit Siegburg zelf afkomstig wa-
ren, ook onder Gerwiks directe opvolger Wibrand (overleden circa 1132), van wie we de 
herkomst niet weten, zal door de abdij een min of meer duidelijk Siegburger koers gevaren 
zijn. Een aanstelling van deze abten door de beide voornoemde bisschoppen is dan vooral 
gezien hun duidelijk anders georiënteerde hervormingsgezinde opstelling en politieke stel-
lingname nauwelijks voorstelbaar. Veeleer dient daarom rekening te moeten worden gehou-
den met de mogelijkheid van abtkeuzes door de monniken van Sint-Paulus zelf; keuzes 
waarmee wellicht de toenmalige bisschoppen Godebald en Andries niet gelukkig zullen zijn 
geweest, maar niettemin lijken te hebben ingestemd. 
 Het volharden van de monniken van Sint-Paulus in een meer traditionele, misschien zelfs 
uitgesproken anti-Gregoriaanse en pro-keizerlijke houding hoeft niet werkelijk te verbazen, 
wanneer we vaststellen dat er, toen eenmaal Godebald zich gevoegd had bij het hervor-
mingsgezinde anti-keizerlijke kamp, ook onder de Utrechtse kapittelgeestelijkheid de nodige 
weerstand en oppositie hiertegen lijkt te hebben bestaan. Naar valt aan te nemen zullen daar-
bij behalve principiële ook andere, misschien zelfs in de eerste plaats materiële overwegingen 
een rol hebben gespeeld. Hoogstwaarschijnlijk zal men hebben voorzien dat de voordelen 
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die de samenwerking met de keizers in het verleden voor de Utrechtse kerk met zich mee 
had gebracht, de begunstiging door de keizers, dat wil zeggen de goederenschenkingen en de 
verlening van allerlei rechten, bij een veranderde stellingname van de bisschop achterwege 
zouden blijven. Aldus zien we bij de Utrechtse kapittels geleidelijk een minder direct van de 
bisschop afhankelijke, meer zelfstandige positie en stellingname zich ontwikkelen, waar het 
gaat om onder meer de belangen van de Utrechtse kerk als geheel. 
 Dat er juist ook in de Sint-Paulusabdij toen sprake was van een gezindheid die verschilde 
van die van de bisschoppen in die tijd, valt op te maken uit het feit dat de bisschoppen Go-
debald en Andries – hoewel ze aan de abdij en haar abt zeker niet geheel hebben kunnen 
voorbijgaan – veel meer dan op Sint-Paulus nadrukkelijk hun aandacht hebben gericht op 
een aantal nieuwe kloosterstichtingen. In het geval van Godebald waren het de benedictijner 
Sint-Laurensabdij in Oostbroek en de norbertijner Onze-Lieve-Vrouweabdij in Middelburg, 
onder Andries van Cuijk eveneens de norbertijnen en meer specifiek de bij Beesd aan de 
Linge gelegen abdij van Mariënweerd, die zich speciaal in de bisschoppelijke belangstelling 
mochten verheugen. Vooral nu voor wat betreft de stichting van de toch op een steenworp 
afstand van Utrecht gelegen Sint-Laurensabdij was wellicht te verwachten geweest dat het 
eveneens benedictijner Sint-Paulus als reeds gevestigde en de vanouds met de bisschop ver-
bonden abdij onder leiding van haar abt Wibrand daarbij een leidende dan wel begeleidende 
rol zou hebben gespeeld. Van betrokkenheid van Sint-Paulus blijkt echter noch bij het ont-
staan van een gemeenschap in het Oostbroek noch bij de nadere organisatie ervan tot bene-
dictijner abdij sprake te zijn geweest. En dat blijkt zo zijn reden te hebben gehad. 
 
De Sint-Laurensabdij in het Oostbroek 
 Sint-Laurens ‘ontstond’ – geheel in de sfeer van de toenmalige religieuze herleving, die 
leidde tot de beweging die het apostolische armoede-ideaal, de terugkeer naar de vita apostoli-
ca, (opnieuw) sterk centraal stelde – toen enkele bekeerde ridders besloten het krijgsbedrijf 
vaarwel te zeggen en zich, waarschijnlijk met instemming van bisschop Godebald, terug-
trokken in de eenzaamheid van het Oostbroek om daar een vroom leven te leiden. Nadat ze 
er een kerkje hadden gesticht en zich daarbij een waarschijnlijk kleine heremietengemeen-
schap had gevormd, had er in 1122 met de schenking van een dos of bruidschat door rooms-
koningin Mathilde, echtgenote van keizer Hendrik V, formeel de stichting plaats van een 
nieuw klooster, dat praktisch van meet af aan een benedictijner abdij zal zijn geweest. Door 
toedoen van Godebald, die contacten had met zuidelijker streken, werd vervolgens om-
streeks 1125 de oorspronkelijk uit de Brabantse abdij Affligem afkomstige, maar tot dan toe 
in  het  Vlaamse  Brugge werkzame Ludolf naar Sint-Laurens gehaald om er als abt de leiding 
 
 
 
 
 
 
Afb. 40. Ligging van het Oostbroek (rechts op de af-
beelding) ten opzichte van de stad Utrecht. 
Detail van de kaart van de Gemeente De Bilt, uit: J. 
Kuyper, Gemeente Atlas van de provincie 
Utrecht, naar officieele bronnen bewerkt, 
Leeuwarden, Hugo Suringar. 
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op zich te nemen en – belangrijk – de jonge gemeenschap als nieuwe benedictijner abdij na-
der te organiseren. Dat daarbij voor een andere observantie – dit wil zeggen het volgen van 
specifieke eigen gewoonten naast de regel van Benedictus – werd gekozen dan de Siegburgse, 
waaraan in Sint-Paulus werd vastgehouden, valt af te leiden uit niet alleen de opmerkelijke af-
zijdigheid van Sint-Paulus bij dit initiatief, maar bovenal uit de komst van Ludolf en diens 
vorming en achtergrond, welke als gezegd gelegen waren in Affligem. Deze abdij was eerder 
evenals Sint-Laurens ontstaan als leken- en hermietenstichting, die in een volgende fase met 
medewerking van onder meer de bisschop (van Kamerijk) nader georganiseerd was tot bene-
dictijner abdij. Hierbij zou  mogelijk ook sprake zijn geweest van beïnvloeding door clunia-
cenzer gebruiken, maar heeft zich tegelijkertijd toch ook een eigen – want duidelijk niet tegen 
de bisschop (als ordinarius) gerichte – monastieke hervormingtraditie ontwikkeld. Daarbij lij-
ken er contacten en verwantschap te hebben bestaan met het kerkelijk en monastieke her-
vormingsdenken in de kringen, waarin naast de gezaghebbende bisschop van Kamerijk met 
name ook iemand als Norbertus van Xanten – keizerlijk raadsman, hervormingsgezind pre-
diker, stichter van de premonstratenzer of norbertijner orde en uiteindelijk aartsbisschop van 
Maagdenburg – actief was.  
 De in deze entourage levende ideeën omtrent de monastieke hervormingen richtten zich 
– uiteraard en als vanouds – wederom op de libertas monasterii, de vrijheid van het klooster en 
de mogelijkheid voor de kloosterlingen om zonder inmenging van buitenaf door wie dan ook 
hun kloosterlijk leven te leiden. Verder waren ze echter vooral ook nadrukkelijk geïnspireerd 
door de idealen van de vita apostolica, dit is het verlangen naar (terugkeer tot) een vroom, so-
ber en vaak in afzondering geleid leven in de geest van de vroege kerk. Waar het gaat om de 
wijze waarop men in deze kring hervormingen trachtte te realiseren, was kenmerkend dat 
daarbij steeds de normale kerkelijke hiërarchie – aan het belang waarvan in het Gregoriaans-
kerkelijk hervormingsdenken in het algemeen sterk werd gehecht –, en dan met name het ge-
zag van de bisschop als ordinarius gerespecteerd werden en voor de beoogde hervormingen 
zelfs het kader lijken te hebben gevormd. Zo streefde men weliswaar uitdrukkelijk naar ga-
ranties voor de vrijheid van kloosters en abdijen, vaak met name ook ten opzichte van de 
macht en invloed van bisschop als eventueel eigenkloosterheer, bijvoorbeeld waar het ging 
om aanstelling van de abt. Tegelijkertijd echter tastten de kloosterhervormers uit voornoem-
de kring het gezag van de bisschop als ordinarius ten aanzien van de kloosters en abdijen 
binnen zijn diocees niet aan, door bijvoorbeeld te streven naar een exempte status voor een 
abdij. De bisschop als ordinarius had en behield onder meer de bevoegdheid de – door de 
monniken vrij verkozen – abt te wijden, toezicht te houden op de naleving van de regel en in 
dat verband de gemeenschap regelmatig te (laten) visiteren. Dat nu is precies wat we ook met 
betrekking tot Sint-Laurens in de oorkonden uit haar begintijd geregeld zien worden. Deze 
nieuwe abdij was met instemming en zelfs nadrukkelijke medewerking van bisschop Gode-
bald tot stand gekomen, anders echter dan de Sint-Paulusabdij was Sint-Laurens van meet af 
aan nadrukkelijk geen bisschoppelijk eigenklooster en werden er – door Godebald zelf – ga-
ranties gegeven die haar vrijheid tegenover de bisschop (als medestichter en dus mogelijk 
ook eigenkloosterheer) moesten zekerstellen. De bisschop behield evenwel ook ten aanzien 
van Sint-Laurens als ordinarius zijn wijdingsmacht, toezichtfunctie en visitatierecht. 
 
Interessant is dan de vraag of nu juist de gehechtheid in de Sint-Paulusabdij aan de meer met 
traditionele rijkskerkelijke structuren en (eigenkerkelijke) ideeën geassocieerde Siegburger ob-
servantie voor de hervormingsgezinde Godebald reden en misschien zelfs directe aanleiding  
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Afb. 41. Necrologium van de Sint-Laurensabdij in Oostbroek, daterend van het eind van de 
twaalfde eeuw, waarin op 11 november [1127] het overlijden gememoreerd is van bisschop 
Godebald, medegrondlegger en begunstiger van de abdij, die hier op het laatst van zijn leven 
intrad als monnik, er stierf en ook begraven werd. Het Utrechts Archief, collectie Rijsenburg, 
nr. 396. 

 
 
is geweest om een nieuwe abdij te stichten en deze met behulp van 
Ludolf van Affligem tot een meer met zijn eigen ideeën overeen-
stemmende en meer ‘Gregoriaans’ georiënteerde abdij te maken. 
Men kan zich zelfs afvragen of niet Godebald, die als zijn voorgan-
gers formeel zeker nog als eigenkloosterheer van Sint-Paulus zal 
hebben gegolden, net als sommige van die voorgangers door de aan-
stelling en benoeming van een nieuwe abt voor Sint-Paulus ook hier 
een verandering van observantie had kunnen doorvoeren. Denkbaar 
heeft Godebald hier echter van afgezien, omdat hij – oprecht her-
vormingsgezind – de keuze van de monniken wenste te respecteren 
of omdat een afgedwongen ‘hervorming’ wellicht op groot verzet 
van de Sint-Paulusmonniken zou stuiten. Moeilijk is het op deze 
vragen met zekerheid een antwoord te geven. Zeer wel mogelijk is 
evenwel dat Godebald door Ludolf naar Sint-Laurens te halen toch 
weloverwogen voorbij is gegaan aan en waarschijnlijk ook een zeke-
re afstand heeft genomen van de Sint-Paulusabdij, waarvan de Sieg-
burger observantie waaraan men daar vasthield, hem minder zal zijn 
bevallen. 
 

De periode van bisschop Andries van Cuijk (1127-1139) 
 Niet uitgesloten is voorts dat onder bisschop Andries van Cuijk – wellicht ook om de-
zelfde redenen – in de verhouding tussen de Sint-Paulusabdij en de bisschop sprake was van 
een verdere verwijdering. Bisschop Andries heeft waar het de benedictijnen betreft naar het 
zich laat aanzien weinig affiniteit gehad met de traditonele Siegburger observantieabdij van 
Sint-Paulus. Als bisschop was hij betrokken bij de onmiskenbaar cluniacenzisch getinte her-
vorming omstreeks 1130 van de abdij van Egmond, maar ook bij de omzetting van het regu-
lier kapittel van kanunniken in Staveren in een benedictijner abdij in 1132, – waarbij, zo weet 
de veertiende-eeuwse kroniekschrijver Beke te melden, monniken van Sint-Laurens in Oost-
broek werden ingeschakeld, – en ten slotte bij de stichting van de vrouwenabdij van Rijns-
burg in 1133. Gebleken is ook dat de stichting van zijn voorganger Godebald, de abdij van 
Sint-Laurens, zich in het algemeen in zijn gunst heeft mogen verheugen en verschillende 
schenkingen van hem heeft ontvangen. 
 Andries’ aandacht is echter voor het overige veel meer dan naar de benedictijnen vooral 
uitgegaan naar de in die tijd sterk opkomende premonstratenzers of norbertijnen. Al ten tijde 
van Godebald was, zoals al werd opgemerkt, in de jaren twintig van de twaalfde eeuw in het 
bisdom Utrecht een eerste norbertijner vestiging ontstaan, namelijk de Onze-Lieve-
Vrouweabdij in Middelburg. Andries is vervolgens zelf betrokken geweest bij de stichting in 
respectievelijk 1129 en 1134 van de norbertijner abdijen van Mariënweerd en Berne. Naar al-
le waarschijnlijkheid zijn er omstreeks diezelfde tijd ook pogingen gedaan om in de directe 
omgeving van de bisschopsstad te komen tot een premonstratenzer vestiging. Daartoe zou 
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Andries aan de norbertijnen van Middelburg in het nabij Utrecht gelegen Vechten land, een 
kapel en een begraafplaats ter beschikking hebben gesteld. Tot het ontstaan van een dochter-
vestiging van de Middelburgse abdij is het hier toen evenwel niet gekomen. Een en ander zou 
te maken kunnen hebben gehad met tegenwerking van de kant van de Utrechtse kapittelgees-
telijkheid of althans een deel daarvan, die om verschillende redenen waarschijnlijk niet erg 
gelukkig was met de vestiging van (Middelburgse) norbertijnen zo dicht bij Utrecht. 
 Norbertijnen waren anders dan benedictijnen geen monniken maar kanunniken, die na-
drukkelijk wel volgens een leefregel in gemeenschap (een abdij) onder leiding van een abt een 
sterk door de idealen van de vita apostolica geïnspireerd sober leven leefden. Anders dan in het 
algemeen monniken deden, namen ze evenwel ook buiten hun gemeenschap taken op zich, 
zoals bijvoorbeeld op het terrein van prediking of zielzorgactiviteiten. In hun leefwijze – re-
gulier, in gemeenschap, sober – onderscheidden ze zich anderzijds ook duidelijk van de ka-
nunniken van de (Utrechtse) seculiere kapittels. Weliswaar gold voor deze laatsten formeel 
ook een regel, immers de Akense. Echter, mede omdat ze geen gelofte van armoede aflegden 
en dus niet gehouden waren hun particulier bezit op te geven, leefden de wat men is gaan 
noemen seculiere kanunniken in die tijd zeker niet meer (volledig) in gemeenschap maar vaak 
reeds in eigen afzonderlijk huizen en namen ze buiten hun kapittel ook meer en meer kerke-
lijke en bestuurlijke taken en activiteiten op zich. Naast deze seculiere kanunniken van de 
(Utrechtse) kapittels golden dus norbertijnen of premonstratenzers – evenals later Augustij-
nen of reguliere koorheren – als reguliere kanunniken, die naar een regel samenleefden in een 
abdij. 
 Voor wat betreft eventuele weerstand in Utrecht tegen de komst van deze norbertijnen en 
hun vestiging nabij de bisschopsstad, valt het volgende op te merken. Mogelijk is er toenter-
tijd in Utrecht naast een inmiddels overwegend Gregoriaans element onder de (seculiere) ka-
nunniken – te weten degenen die de hervormingsgezinde Andries tot bisschop hadden ver-
kozen – bij een niet onaanzienlijk deel van de geestelijkheid nog sprake geweest van een min 
of meer anti-Gregoriaanse, mogelijk meer pro-keizerlijke gezindheid, die hier tot uiting kwam 
in weerstand tegen de plannen van de bisschop om te komen tot een stichting van een abdij 
van een nieuw soort, vooral strenger en soberder levende, reguliere kanunniken. In dat geval 
is het zeer wel denkbaar dat tot die oppositionele groep alleen al vanwege hun hiervoor be-
sproken traditionele Siegburgse oriëntatie ook de monniken van Sint-Paulus hebben be-
hoord, die zich al geconfronteerd hadden gezien met een vergelijkbare nieuwe, soberder mo-
nastieke vestiging van Sint-Laurens in het Oostbroek, welke zich nadrukkelijk in de gunst 
van de bisschop mocht verheugen. Een rol zal bij dit verzet ook hebben gespeeld dat bij zo-
wel de Utrechtse kapittels als de Sint-Paulusabdij een zekere afkeer en wantrouwen zal heb-
ben bestaan jegens met name de Middelburgse norbertijnen, van wie ook al een bedreiging 
uitging voor de Utrechtse instellingen waar het hun (inkomsten uit) aloude rechten betrof ten 
aanzien van tal van Zeeuwse kerken en tienden. 
 Daarnaast is er waarschijnlijk voor de Utrechtse instellingen nog een andere, uiteindelijk 
doorslaggevende reden geweest om zich tegen de plannen van Andries voor een nieuwe 
kloosterstichting in Vechten te keren. Anders namelijk dan de norbertijner abdijen van Mari-
enweerd en Berne – stichtingen van respectievelijk de heren van Cuijk en Folkold van Berne 
en door dezen vanuit hun familiebezit van een dos of beginvermogen voorzien – lijkt de ge-
plande vestiging in Vechten veeleer een stichting te zijn geweest van de bisschop, die – en 
daar gaat het om – vanuit het oude bezit van de Utrechtse kerk, het zogenaamde bis-
domsgoed, in dat beginvermogen voorzag. Vechten, eveneens een voormalig Romeins castel-
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lum, was in 723 door hofmeier Karel Martel (714-741) met de burcht Traiectum geschonken 
aan Willibrord en behoorde daarmee tot het werkelijk alleroudste bezit van de Utrechtse 
kerk. Delen in dat oude en tot kort daarvoor door keizerlijke schenkingen steeds groeiende 
kerkelijk vermogen was tot dan toe het min of meer exclusieve voorrecht geweest van de ka-
pittels en de Sint-Paulusabdij, die als erfgenamen van het oude monasterium geacht werden 
samen die Utrechtse kerk te vormen. Inmiddels zal in die tijd echter duidelijk zijn geweest 
dat vanwege de veranderde opstelling van de bisschoppen in de strijd tussen keizer en paus – 
waarmee in elk geval een deel van de Utrechtse geestelijkheid het principieel al niet eens was 
– op gunsten van de keizers jegens de Utrechtse kerk niet meer of althans veel minder te re-
kenen viel. Dat in die situatie bisschop Andries ertoe overging werkelijk oud bisdomsgoed 
aan te wenden ten behoeve van nog eens een nieuwe abdij van een nieuw soort kanunniken, 
wier levenswijze ook een kritische beschouwing van de levenswijze van de (seculiere) kanun-
niken in Utrecht zou kunnen losmaken, zal bij de kapittels en de Sint-Paulusabdij – inmiddels 
rijke instellingen die vanouds hadden meegeprofiteerd van de groei van het kerkelijk vermo-
gen en aan wie nu wellicht meer voorbij werd gegaan – kwaad bloed hebben gezet en uitein-
delijk zelfs tot de voornoemde tegenwerking van de kloosterstichtingsplannen van de bis-
schop hebben geleid. 
 
Al met al lijkt het waarschijnlijk dat de betrekkingen tussen de Sint-Paulusabdij en bisschop 
Andries niet alle opzichten altijd even hartelijk zullen zijn geweest. Andries zal de voortdu-
rende loyaliteit van Sint-Paulus aan de observantiebeweging die misschien gematigde her-
vormingen, maar traditioneel op basis van het idee van een nauwe verbinding tussen regnum 
en sacerdotium vooral ook trouw aan de keizer en de met deze samenwerkende rijksbisschop-
pen had voorgestaan, niet erg hebben geapprecieerd. Van hun kant zullen de monniken van 
Sint-Paulus voor Andries’ politieke stellingnames, de materiële consequenties hiervan en zijn 
bevordering van met name de norbertijnen weinig waardering hebben kunnen opbrengen. In 
die context zijn wellicht de komst vanuit Siegburg naar Sint-Paulus van Hendrik en zijn be-
noeming tot abt omstreeks 1132 – behalve als maatregel om intern de eerder door Gerwik 
ingevoerde ordo Sigebergensis te handhaven en te verdiepen – ook te beschouwen als een po-
ging om naar buiten toe tegenover de bisschop en andere abdijen de eigen traditie nadrukke-
lijk te bevestigen. Naar wat er hiervoor dan gezegd is over de weliswaar in de loop van de tijd 
gewijzigde, maar niettemin voortdurend nauwe band tussen de bisschop en de Sint-
Paulusabdij, is het overigens toch wel de vraag hoe zich deze opmerkelijke verwijdering in de 
jaren twintig en dertig van de twaalfde eeuw heeft kunnen ontwikkelen. Dat Sint-Paulus te-
genover de veranderde voorkeuren van de bisschoppen op monastiek terrein volhardde in de 
eigen, de bisschoppen zonder meer minder welgevallige observantie, lijkt namelijk alleen 
maar mogelijk wanneer formeel dan wel stilzwijgend in de verhouding tussen bisschop en 
abdij iets veranderd is. 
 Sint-Paulus was, zoals we gezien hebben, vanouds een bisschoppelijk eigenklooster, waar, 
zo valt aan te nemen, de bisschoppen als eigenkloosterheer steeds de abten hadden benoemd 
of althans grote invloed op de abtsbenoeming uitgeoefend, terwijl ze er bovendien met be-
hulp van door hen naar Utrecht gehaalde hervormers of abten van elders (Poppo, Gerwik) 
ook een tweetal keren ‘hervormingen’ doorvoerden. Wanneer nu de toenmalige Siegburger 
observantie van Sint-Paulus de bisschoppen Godebald en Andries niet bevallen is, dan heb-
ben ze voor zover bekend toch geen pogingen gedaan om door benoeming van abten die 
hun  voorkeur  genoten  hier  een  hervorming  of  verandering  van  observantie te forceren.  
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Afb. 42. Het koor van de kerk van de Sint-Paulusabdij, zo-
als dat na de afbraak van een groot deel van de kerk in 1707 
tot in het begin van de negentiende eeuw is blijvenstaan, gezien 
vanuit de (vanaf de Nieuwegracht te bereiken) Hofpoort. De 
aanbouw met de ronde blindvensters was mogelijk de Sint-
Gilliskapel. Tekening van Jan de Beijer uit 1744. Het 
Utrechts Archief, T.A. La 9,13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 43. De huidige Hofpoort. Foto M.W.J. de Bruijn 
2000. 
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Veeleer lijkt, zo is al opgemerkt, juist met de benoeming van Hendrik ook tegenover een an-
dersdenkende bisschop nadrukkelijk de Siegburger observantie in Sint-Paulus bevestigd te 
zijn. 
 Zeer waarschijnlijk is nu dat zowel Godebald als Andries er vanuit een principieel andere 
opstelling dan hun voorgangers van hebben afgezien om hun positie als eigenkloosterheer te 
gebruiken om in het kloosterleven in Sint-Paulus in te grijpen en de zaken naar hun hand te 
zetten. Dit menen we vooral te mogen afleiden uit het feit dat ze eenzelfde terughoudend-
heid juist ook hebben betracht ten aanzien van de abdijen die door henzelf waren gesticht of 
begunstigd. De regelingen zoals ze in 1125 door Godebald voor Sint-Laurens en in 1129 
door Andries voor Mariënweerd in oorkonden zijn vastgelegd, blijken er namelijk sterk op 
gericht de invloed te beperken die van buiten de kloostergemeenschap, vooral van de kant 
van de begunstigers met inbegrip van de bisschop, kon worden uitgeoefend. In beide geval-
len is een van de belangrijkste bepalingen de vrije en canonieke verkiezing van de abt door de 
kloosterlingen zelf, zonder inmenging van de bisschop. Diens rol beperkte zich, zo is in de 
oorkonden expliciet gesteld, tot de wijding van de aan hem voorgedragen en op zijn ge-
schiktheid beoordeelde abt-elect. Aldus werden de rechten van de bisschop als ordinarius 
gehandhaafd en uiteindelijk waarschijnlijk zelfs versterkt, terwijl het vooral van rechten die 
de bisschop eventueel buiten die kerkelijke bevoegdheid bijvoorbeeld in de eigenkerkelijke 
sfeer (als medestichter) zouden kunnen doen gelden, was dat Godebald en Andries afstand 
deden. Ofschoon deze en andere bepalingen in de eerste plaats zijn te beschouwen als tege-
moetkomingen van de bisschoppen aan de specifieke wensen van de kloosterlingen, kan een 
en ander toch ook niet los worden gezien van de – Gregoriaans georiënteerde – hervor-
mingsgezindheid van beide bisschoppen zelf. Met de van meet af aan door de Gregorianen 
maar ook andere kerkhervormers voorgestane libertas monasterii zullen ze traditionele eigen-
kerkelijke rechten uiteindelijk onverenigbaar hebben gevonden. Of deze hervormingsge-
zindheid Godebald of Andries wellicht ook formeel een einde heeft doen maken aan de posi-
tie van Sint-Paulus als bisschoppelijk eigenklooster, is niet met zekerheid te zeggen. Waar-
schijnlijk is echter wel dat onder invloed van de hervormingsideeën die meer algemeen in-
gang vonden in deze tijd, de band tussen bisschop en deze abdij feitelijke veranderde en 
vooral in die zin losser is geworden dat ook de monniken van Sint-Paulus in elk geval de ge-
legenheid lijkt te zijn geboden om in vrijheid de eigen abt te kiezen, waarna deze laatste wel 
door de bisschop als ordinarius op zijn (formele) geschiktheid beoordeeld en daarna gewijd 
diende te worden. Het mogelijk aantreden in deze periode van Wibrand, maar zeker dat van 
Hendrik omstreeks 1132 – beiden abten van wie het gezien hun Siegburger achtergrond niet 
erg waarschijnlijk is dat ze door Godebald en Andries zelf waren verkozen – vormt uiteinde-
lijk de bevestiging dat een vrije abtskeuze door de monniken zelf, zonder inmenging van de 
bisschop, ook voor Sint-Paulus op dat moment inmiddels de praktijk was. 
 
Het afnemen van het aantal bisschoppelijke schenkingen aan de Sint-Paulusabdij in de loop van de twaalfde 
eeuw 
 Niet alleen op de manier als hierboven beschreven is kwam de abdij in deze tijd in een 
andere verhouding tot de bisschop te staan dan voorheen het geval was geweest en was er 
sprake van meer afstand en vooral een minder specifieke en exclusieve betrekking tussen 
beide. Ook op het vlak van de materiële begunstiging deden er zich voor de abdij in deze pe-
riode belangrijke veranderingen voor. Tot dan toe waren van het in het kader van het rijks-
kerkstelsel groeiende vermogen van de Utrechtse kerk door de bisschoppen steeds delen 
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hiervan als eigen vermogens toebedeeld aan de instellingen die van die kerk deel uitmaakten, 
de Utrechtse kapittels en de Sint-Paulusabdij (goederendeling). Door het wegvallen nu van de 
onverdeelde steun en bijstand van de keizers, het uitblijven van nadere schenkingen en dus 
het stoppen van de groei van het kerkelijk vermogen zullen de Utrechtse bisschoppen spoe-
dig genoodzaakt zijn geweest zich in het algemeen meer terughoudend op te stellen bij het 
op die manier uit handen geven van allerlei lucratieve bezittingen en rechten. Tegenover de 
genoemde instellingen zullen de bisschoppen op een gegeven moment bovendien vooral ook 
minder vrijgevig zijn geweest, omdat deze al als betrekkelijk vermogend werden beschouwd 
en zich – weliswaar vanouds nauw met de bisschop verbonden – in de twaalfde eeuw in be-
paalde kwesties toch onafhankelijker van en soms zelfs tegenover hen zijn gaan opstellen. 
Ook daarom zullen de bisschoppen waarschijnlijk steeds minder geneigd zijn geweest om 
met datgene wat ze uit het kerkelijk vermogen eventueel nog aan bezittingen en rechten te 
vergeven hadden de oudere instellingen, waaronder de Sint-Paulusabdij, in Utrecht verder te 
begunstigen. Tegelijkertijd zijn tegen het wegschenken door de bisschoppen van bezittingen 
en rechten van de Utrechtse kerk buiten deze kring – schenkingen dus aan nieuwe klooster-
gemeenschappen die eventueel ook behoorden tot nieuwe orden – soms ernstige bezwaren 
gerezen en hebben de oude Utrechtse instellingen zich hier op verschillende manieren ook 
nadrukkelijk tegen verzet. Een en andere betekende aldus min of meer het einde van het 
proces van goederendeling binnen het vermogen van de Utrechtse kerk. 
 Bisschop Godebald zien we tijdens zijn episcopaat aan enkele Utrechtse kapittels nog 
schenkingen van vooral kerken doen. Oorkonden van dergelijke schenkingen van deze bis-
schop aan de Sint-Paulusabdij zijn echter niet bekend en waarschijnlijk hebben schenkingen 
aan de abdij ook niet meer plaatsgehad, aangezien we van Godebald weten dat hij zich in 
monastiek opzicht meer gericht heeft op met name de nieuw gestichte Sint-Laurensabdij in 
Oostbroek. Godebalds opvolger Andries blijkt voorts over de hele linie aanzienlijk voorzich-
tiger met schenkingen te zijn geweest. Werkelijk nieuwe schenkingen aan zowel de Sint-
Paulusabdij als ook aan de Utrechtse kapittels zijn van deze bisschop niet bekend. Hooguit 
hebben er enkele ruiltransacties met kapittels plaatsgehad en is de bisschop ook betrokken 
geweest als bemiddelaar of scheidsrechter bij een aantal geschillen binnen de kapittels – tus-
sen de proost en de kanunniken – over de beschikking over bepaalde goederen en rechten. 
Echte schenkingen lijken er door Andries alleen nog te zijn gedaan aan andere abdijen en dan 
met name Sint-Laurens en de abdij van Mariënweerd. Opmerkelijk is echter dat het daarbij 
dan nogal eens ging om novalia (rechten ten aanzien van recent ontgonnen land) of anders-
zins (nieuwe) rechten die met ontginningen samenhingen en – in het geval van Mariënweerd 
– waarschijnlijk om privébezit van de bisschop en zijn familie. Deze schenkingen lijken 
daarmee dus niet echt ten laste te zijn gekomen van het oudere vermogen van de Utrechtse 
kerk dat al inkomsten opleverde, en wellicht daarom geen merkbare tegenstand te hebben 
ontmoet bij de oudere instellingen, die zich thans gepasseerd zagen worden. 
 Is in het geval van Godebald en Andries het niet begunstigen van de Sint-Paulusabdij 
waarschijnlijk niet geheel los te zien van de verschillen van inzicht op het kerkelijk en monas-
tieke vlak zoals die hebben bestaan en de verwijdering tussen bisschop en abdij die daar mo-
gelijk het gevolg van is geweest, uiteindelijk zal het toch echter vooral de noodzaak tot voor-
zichtigheid in het vervreemden van het kerkelijk vermogen zijn geweest die verdere substan-
tiële schenkingen van de kant van de bisschoppen aan de oude Utrechtse instellingen heeft 
doen uitblijven. Met de bisschoppen na Andries van Cuijk – de bisschoppen Hartbert (1139-
1150), Herman (1151-1156) en Godfried van Rhenen (1156-1178) – heeft de abdij weer dui-
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delijk goede relaties onderhouden. Van werkelijk belangrijke schenkingen aan de abdij is op 
een enkele uitzondering na echter ook in deze periode geen sprake meer. En datzelfde geldt 
eigenlijk ook voor de overige Utrechtse instellingen, de kapittels. In alle gevallen waarin de 
bisschop – en met name Godfried van Rhenen deed dat – aan een kapittel goederen en rech-
ten overdroeg, blijkt het te zijn gegaan om een teruggave van kennelijk eerder door hemzelf 
of zijn voorgangers vervreemd bezit. Wanneer er door de bisschoppen in deze periode in een 
enkel geval nog bezit en rechten werden weggeschonken, betrof het veelal (rechten in) ont-
ginningsgebieden, dus ‘nieuw’ bezit, en waren het uiteindelijk vooral andere instellingen dan 
de Utrechtse en andere abdijen dan de Sint-Paulusabdij die werden begunstigd. Het is dus al 
betrekkelijk vroeg in de twaalfde eeuw dat voor de Sint-Paulusabdij een eind is gekomen aan 
de belangrijke bisschoppelijke schenkingen zoals die in de periode daarvoor mogelijk waren 
geweest op basis van de sterke groei van het vermogen van de Utrechtse kerk, waarvan de 
abdij samen met de andere oude Utrechtse instellingen, de kapittels, deel uitmaakte. De tijd 
dat zich op deze manier het bezit en de rechten van de abdij verspreid over het hele bisdom 
had vermeerderd, lijkt aldus voorbij te zijn. 
 
De verhouding tot de bisschoppen in de verdere twaalfde eeuw 
 Kijken we dan vervolgens naar hoe verder de verhouding van de abdij met afzonderlijke 
bisschoppen in de twaalfde eeuw is geweest, dan kunnen we stellen dat de opvattingen en 
verschillen van inzicht in kerkelijk-politieke zaken zoals ze onder Godebald en Andries be-
paald waren door de Investituurstrijd en politieke verwikkelingen als gevolg daarvan, spoedig 
nadien veel van hun scherpte hebben verloren. De twaalfde-eeuwse bisschoppen na Andries 
van Cuijk – van Hartbert tot en met Boudewijn van Holland (1178-1196) – blijken stuk voor 
stuk minder uitgesproken hervormingsgezinde figuren. De meesten van hen lijken bovendien 
geneigd te zijn geweest weer meer met de keizers samen te werken, aan wie enkelen van hen 
zelfs hun verkiezing mede te danken hebben gehad. Dat betekende evenwel niet zonder meer 
een terugkeer naar de verhoudingen van vóór de Investituurstrijd. Van de vanzelfsprekend-
heid van de nauwe band tussen kerk en staat, samenwerking tussen bisschop en keizer en 
hun exclusieve wederzijdse steun voor elkaar tegenover de wereldlijke territoriale heren als 
derde partij, was hoegenaamd geen sprake meer.  
 Ook tussen de abdij en de bisschoppen is – na een zekere verwijdering zoals die onder 
Godebald en Andries viel te constateren – weer zonder meer sprake van een goede verhou-
ding. De bisschoppen Hartbert en Herman lijken zelfs weer een zekere voorkeur te hebben 
gehad voor de meer traditionele benedictijnen en de Siegburger observantie van de Sint-
Paulusabdij. Dit valt onder meer af te leiden uit een schenking van bisschop Hartbert aan de 
abdij van een zeker bezit in Schalkwijk, maar verder vooral uit de wijze waarop in deze peri-
ode Sint-Paulus betrokken werd bij de stichting en nadere organisatie van het klooster Weer-
selo in het Oversticht. Niet alleen werden omstreeks 1140 door de eerder genoemde abt 
Hendrik van Sint-Paulus vanuit zijn eigen abdij monniken naar Weerselo gestuurd om daar 
de nadere organisatie van de nieuwe gemeenschap – naar de regel van Benedictus en wellicht 
ook de gebruiken van Siegburg – vorm te geven, maar ook werd op verzoek van de jonge 
gemeenschap in Weerselo vanuit Sint-Paulus een eerste abt betrokken. De toenmalige prior 
van Sint-Paulus, Hildebrand, vertrok naar Weerselo en werd daar op 14 september 1152 tot 
eerste abt gewijd. 
 In hoeverre de terugkeer naar weer enigszins traditioneel lijkende politiek-kerkelijke ver-
houdingen voor Sint-Paulus ook betekend heeft dat opnieuw de band met de bisschop als ei-
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genkloosterheer werd aangehaald, is bij gebrek aan gegeven moeilijk met zekerheid te zeggen. 
Zo is onbekend hoe hier de twaalfde-eeuwse abten werden benoemd, na vrije verkiezing 
door de monniken, of als vanouds direct door de bisschop. Waarschijnlijk is echter – evenals 
op het algemeen kerkelijk-politieke vlak, waar de betrekkingen tussen keizers en bisschoppen 
weliswaar weer werden aangehaald, maar ten opzichte van vroeger toch fundamenteel waren 
veranderd – ook hier van een werkelijke terugkeer naar de vroegere verhoudingen geen spra-
ke geweest. De abtskeuze werd inmiddels toch vrij algemeen in de eerste plaats geacht een 
zaak van de monniken zelf te zijn. En ook verder zijn er geen aanwijzingen dat de bisschop-
pen zich nadien nog vergaand rechten hebben voorbehouden als eigenkloosterheer. Of er 
dan – als dit al niet eerder was gebeurd – wellicht in deze tijd officieel een einde is gemaakt 
aan de status van de Sint-Paulusabdij als bisschoppelijk eigenklooster en de oorspronkelijk zo 
nauwe band met de bisschop dus verder werd losgemaakt, is echter niet bekend. Misschien is 
er van zo’n officiële opheffing van die status feitelijk nooit sprake geweest en moet er voor 
wat dit betreft veeleer gedacht worden aan een – onder invloed van nieuwe ideeën op kerke-
lijk-monastiek gebied die het systeem van eigenkerken en –kloosters verwierpen – geleidelijk 
oplossen ervan en vervangen worden door een andersoortige relatie met de bisschop. Deze 
laatste heeft – evenals dit in beginsel het geval was ten opzichte van andere kloosters in het 
diocees – ook voor wat betreft Sint-Paulus uiteindelijk vooral nog als ordinarius, dat wil zeg-
gen als hoofd van het diocees, een rol gespeeld. 
 In deze hoedanigheid zal de bisschop ten aanzien van Sint-Paulus bepaalde, geenszins 
onbelangrijke bevoegdheden hebben behouden, zoals het recht om de hem voorgedragen 
abt-elect, maar ook monniken tot priester te wijden. Bij kerk- en altaarwijdingen zal de bis-
schop eveneens een rol zijn blijven spelen. En tot zijn taak behoorde ook dat hij toezicht 
hield op de abdij, hetgeen onder meer inhield dat hij deze kon (laten) visiteren en indien no-
dig – wanneer bijvoorbeeld de interne discipline te wensen overliet – nadere maatregelen kon 
nemen. Juist aan die positie van de bisschop als ordinarius blijkt in die tijd, als gevolg van de 
nadruk die door de kerkhervormers en daarna ook meer in het algemeen gelegd werd op na-
leving van de canonieke wetgeving, groter belang gehecht en zo mogelijk meer inhoud gege-
ven te zijn. Het terugtreden van de bisschop als eigenkloosterheer en de beperking van diens 
rol tot die van ordinarius heeft dus niet betekend dat er van contacten met diezelfde bis-
schop en van door deze uitgeoefende invloed daarna geen sprake meer is geweest. Integen-
deel, die contacten en invloed kunnen in formeel opzicht zelfs intensiever zijn geworden, ze 
waren daarmee echter wel duidelijk anders dan voorheen. 
 Een en ander hield in dat de Sint-Paulusabdij zich niet langer zonder meer kon koesteren 
in haar  unieke positie  als bisschoppelijk eigenklooster,  waarbij ze soms verregaande en mis- 
 
 
 
 
 
Afb. 44. Gezicht op de bebouwing aan de oostzijde van de Korte 
Nieuwstraat (nummers 6 tot en met 12). Deze afbeelding van M. 
Brouerius uit 1719 wordt vaak gepubliceerd als een weergave van ‘de 
Sint-Paulusabdij’. In werkelijkheid geeft ze slechts de westgevel van de 
abdijkerk weer, met de huizen die na de opheffing van de abdij vóór die 
gevel werden gebouwd, nadat in 1618 de Korte Nieuwstraat was aange-
legd (vergelijk afb. 45). Het Utrechts Archief, T.A. La 9.8. 
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schien zelfs willekeurige ingrepen van de bisschop in het interne kloosterleven moest accep-
teren, maar zich tegelijkertijd toch steeds verzekerd had geweten van de exclusieve steun en 
(materiële) gunsten van diezelfde bisschop. Voortaan was er van die praktisch uitsluitende 
begunstiging door de bisschoppen echter geen sprake meer. Zelfs bisschop Hartbert, die de 
abdij toch welgezind lijkt te zijn geweest, heeft zich niet meer alleen op Sint-Paulus gericht, 
maar – vanuit zijn privébezit – juist ook aan andere abdijen als Rolduc (in het huidige Lim-
burg), Mariënweerd en mogelijk zelfs Egmond verscheidene schenkingen gedaan. Hetzelfde 
gold ook voor zijn opvolgers. Dit afnemen of zelfs uitblijven van verdere begunstiging van 
met name de oude Utrechtse instellingen is, zoals al opgemerkt, vooral een praktisch gevolg 
geweest van de noodzakelijke terughoudendheid van de bisschoppen in het vervreemden van 
delen van het vermogen van de Utrechtse kerk. Voor de Sint-Paulusabdij is het echter toch 
ook te beschouwen als blijk van hoe in deze periode haar positie en haar verhouding tot de 
bisschop is veranderd. Die positie en verhouding, voorheen zo uniek en speciaal, zullen 
sindsdien in veel opzichten eenvoudigweg meer dezelfde zijn geweest als die van veel andere, 
zowel oude als nieuwe kloosters en abdijen elders in het bisdom, die – voorzover ze althans 
niet exempt waren en direct onder de paus in Rome ressorteerden – onder het algeheel gezag 
en toezicht van de bisschop vielen en die hooguit bij gelegenheid op bescheiden schaal nog 
door hem begunstigd konden worden. Dit alles neemt echter niet weg dat de Sint-
Paulusabdij als de oudste en gedurende het grootste deel van de twaalfde eeuw nog steeds 
enige abdij in de bisschopsstad een belangrijke positie is blijven innemen en waarschijnlijk 
ook een aanzienlijk prestige zal hebben gehad. Bij verschillende gelegenheden zien we in de 
twaalfde eeuw de abt dan ook nog met een zekere regelmaat een vooraanstaande rol spelen, 
bijvoorbeeld als getuige bij rechtshandelingen, soms ook als bisschoppelijk raadgever of in 
tijden van rampspoed als moreel-spiritueel leidsman. Te stellen valt evenwel dat de abdij al 
met al vergeleken met een eerdere periode – de elfde en vroege twaalfde eeuw – in bepaalde 
opzichten, vooral op bestuurlijk terrein en waar het de exclusieve begunstiging door de bis-
schop betrof aan belang en invloed lijkt te hebben verloren. De abdij was voor de bisschop-
pen als ordinarius definitief één van de vele abdijen en kloosters in het bisdom geworden, zij 
het – gezien haar oorsprong en geschiedenis en ook haar nabijheid in de stad – natuurlijk nog 
altijd wel een belangrijke. 
 
Afb. 45. Aangezicht van de oostelijke zijde van de Korte Nieuwstraat kort na de aanleg ervan in 1618. Weergegeven zijn de 
huizen die thans de nummers 6, 8, 10 en 12 dragen, met op de achtergrond de kerk van Sint-Paulus, zoals die eruit moet heb-
ben gezien tot ze in 1707 voor het grootste deel werd afgebroken. Tek. A.F.E. Kipp (overgenomen uit Maandblad Oud-
Utrecht 1988, 12, p. 176). 

 
 
 
 

 
Afb. 46. Reconstructie van de platte-
grond van het voormalig abdijterrein, 
nadat omstreeks 1618 over het weste-
lijk deel ervan de Korte Nieuwstraat 
was aangelegd en op de aldaar uitge-
zette percelen huizen waren gebouwd. 
Tek. A.F.E. Kipp. 
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De plaats van de Sint-Paulusabdij naast andere kloosters en abdijen 
 Het is niet alleen in de verhouding tot de bisschop dat de positie van de Sint-Paulusabdij 
in deze periode zich wijzigde. Dat gebeurde ook op het algemeen monastieke vlak, door 
ontwikkelingen die zich daar al sinds de latere elfde en verder vooral in de twaalfde eeuw 
hebben voorgedaan. Die ontwikkelingen bestonden in de eerste plaats daarin dat – we zagen 
het hiervoor al – ook in deze streken, waar tot dan toe eigenlijk betrekkelijk weinig kloosters 
hadden bestaan, ongeveer vanaf het begin van de twaalfde eeuw onder invloed van de alge-
mene religieuze herleving en vernieuwingsbeweging talrijke nieuwe, deels niet-benedictijner 
kloosterstichtingen plaatshadden, waarbij zoals we gezien hebben, in een aantal gevallen de 
Utrechtse bisschoppen direct en actief betrokken waren. 
 Deze nieuwe vestigingen zijn minder dan wel is aangenomen een reactie geweest op feite-
lijke of vermeende decadentie in de vanouds bestaande seculiere kapittels en abdijen, maar 
moeten vooral worden gezien als een uiting van een nieuwe, andere visie op het religieuze le-
ven, van nieuwe ideeën ook omtrent religieuze perfectie en de wijze waarop die te bereiken 
zou zijn. Kenmerkend voor de meeste van de nieuw ontstane gemeenschappen – en daarbij 
maakt het nauwelijks verschil of het om reguliere kanunniken, premonstratenzers, cisterciën-
zers of zelfs ‘gewone’ benedictijnen gaat – is hun houding ten opzichte van rijkdom en ar-
moede, de taak van de kloosterling in de wereld en ook persoonlijke spiritualiteit, die sterk 
verschilde van wat traditioneel in het benedictijner monnikendom de instelling was geweest. 
Zo was men er in dat traditionele monastieke denken veelal van uitgegaan dat monniken 
naast hun primaire taak om God te eren, niettegenstaande een religieuze houding van we-
reldverzaking, ook een sociaal-religieuze functie in de samenleving hadden (bidden en missen 
lezen ten behoeve van anderen) en dat de vaak grote materiële rijkdom van benedictijner 
kloosters (grote, rijk ingerichte kerken, een zeer uitvoerige liturgie waarin Gods lof werd ge-
zongen) een uiting was van spirituele welvaart. Daar tegenover werd nu in het nieuwe religi-
eus-monastiek denken in die tijd de nadruk gelegd op het zich werkelijk terugtrekken uit de 
samenleving, op contemplatie die meer gericht was op de eigen individuele spirituele behoef-
ten van de monniken en vooral ook op soberheid en armoede. Het is deze nieuwe visie op 
het monastieke leven geweest die in de twaalfde eeuw sterk terrein won en uiteindelijk de 
maatstaf werd voor de beoordeling van het streven naar religieuze perfectie, zoals dat in het 
kloosterleven centraal stond. 
 Een en ander betekende niet dat nu de abdij van Sint-Paulus onmiddellijk in wat voor cri-
sis dan ook geraakte, maar aan te nemen valt wel dat deze ontwikkelingen gedeeltelijk eerst 
op termijn, maar toch zeker ook al in de loop van de twaalfde eeuw haar positie in aanzienlij-
ke mate hebben beïnvloed. Wat we in ieder geval al hebben gezien, is dat, terwijl tot dan toe 
de abdij zich naast de kapittels als enige monastieke instelling lijkt te hebben mogen verheu-
gen in de bisschoppelijke gunsten, in de twaalfde eeuw verschillende bisschoppen, meer dan 
op de in haar traditionele houding volhardende Sint-Paulusabdij, zich hebben gericht op en-
kele nieuwe kloostergemeenschappen, bij de stichting en organisatie waarvan ze zelfs direct 
betrokken waren en waar op een andere, nieuwe wijze aan het monastieke ideaal vorm werd 
gegeven. Dat gold onder meer voor de gemeenschap van reguliere kanunniken in Rolduc, de 
premonstratenzer Onze-Lieve-Vrouweabdij in Middelburg, de benedictijner abdij van Sint-
Laurens in Oostbroek en de premonstratenzer abdijen van Mariënweerd en Berne. En er 
zouden daarna nog veel meer van deze nieuwe monastieke instellingen volgen. 
 ‘Concurrentie’ van deze andere kloostergemeenschappen en een minder exclusieve band 
met de bisschop hebben zich voor de Sint-Paulusabdij waarschijnlijk voor het eerst en zeer 
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duidelijk laten voelen op het materiële vlak. Na de uitvoerige begunstiging in de elfde en het 
begin van de twaalfde eeuw namen nu de bisschoppelijke schenkingen aan de abdij in aantal, 
maar vooral ook in omvang af. De bisschoppen hadden, zoals uiteengezet, niet alleen minder 
te vergeven en te verdelen, hun voorkeuren gingen inmiddels ook uit naar andere, meer aan 
de nieuwe religieuze idealen beantwoordende kloostergemeenschappen en zelfs andere 
kloosterorden. Zowel de Sint-Paulusabdij alsook de Utrechtse kapittels kwamen daarom 
sindsdien minder in aanmerking voor nieuwe schenkingen. 
 Ook anderszins zullen echter voor met name de Sint-Paulusabdij de effecten van het ont-
staan en vooral het succes van de nieuwe kloostergemeenschappen hebben doorgewerkt. Zo 
is het geenszins uitgesloten dat onder invloed van de nieuwe ideeën en de ontwikkeling ervan 
tot norm voor het monastieke leven men zowel in de abdij zelf als daarbuiten anders is gaan 
aankijken tegen de positie die de voorname en inmiddels rijke Sint-Paulus tot dan toe had in-
genomen. In hoeverre al in de loop van de twaalfde eeuw alle vormen van monastiek leven 
beoordeeld werden naar nieuwe maatstaven en misschien ook de leefwijze en houding in de 
Sint-Paulusabdij onder kritiek is komen te staan of zich zelfs aan die nieuwe maatstaven zijn 
gaan conformeren, is moeilijk precies te zeggen. Dat de abdij zich in de loop van de twaalfde 
eeuw zeker niet geheel afzijdig hield van de uitingen van de nieuwe monastiek-religieuze be-
weging kan worden afgeleid uit haar betrekkelijk actieve betrokkenheid bij de organisatie van 
het monastieke leven in de omstreeks 1140 in de sfeer van deze nieuwe beweging ontstane 
gemeenschap in Weerselo. Toch kan alleen al de mogelijkheid tot vergelijking met andere, 
‘strengere’ en soberder kloostergemeenschappen, waarvan de wijze van leven in het streven 
naar het heil en spirituele bevrediging in die tijd mensen meer aansprak, het aanzien en de 
betekenis van het rijke Sint-Paulus als monastieke instelling hebben doen verminderen. Ook 
in dat opzicht nam de abdij vergeleken met andere kloosters en abdijen dus sindsdien zeker 
niet meer de bijzondere positie in die ze voorheen bezat. 
  Hoe groot precies de invloed en uitstraling van de Sint-Paulusabdij in deze periode nog is 
geweest, valt uiteindelijk moeilijk te bepalen. Contacten met andere abdijen in de kring van 
de Siegburgse observantiebeweging zijn er mogelijk nog wel geweest. Duidelijk is echter dat 
in de loop van de twaalfde eeuw, toen andere monastieke hervormingsbewegingen opgang 
deden, het elan van deze traditionele beweging verloren ging of althans overschaduwd werd 
en de verdere uitstraling ervan uiteindelijk nog slechts gering is geweest. En dat lijkt ook voor 
Sint-Paulus te hebben gegolden, waarmee het aanzien en het prestige van de abdij naast en 
temidden van andere monastieke instellingen zal zijn verminderd en verbleekt. 
 
De positie van de Sint-Paulusabdij naast de Utrechtse kapittels: een functionele scheiding der ordines van 
monniken en (seculiere) kanunniken 
 Het ontstaan van tal van andere, nieuwe kloosters en abdijen, waarmee nu de Sint-
Paulusbdij vergeleken en ook min of meer gelijkgesteld werd, heeft naar alle waar-
schijnlijkheid tenslotte ook haar plaats temidden van haar Utrechtse zusterinstellingen, de 
kapittels, beïnvloed. Op grond van de overeenkomstige oorsprong in en als werkelijk monas-
tieke opvolgster van Willibrords monasterium van Sint-Salvator was de Sint-Paulusabdij tot dan 
toe steeds in de eerste plaats beschouwd in relatie tot de Utrechtse kapittels, werd ze met de-
ze geacht deel uit te maken van de Utrechtse kerk en was haar positie als enige monastieke 
instelling naast en temidden van de kapittels ook zonder meer uniek te noemen. Het ontstaan 
nu van tal van andere kloosters en abdijen, heeft er ongetwijfeld ook mede toe geleid dat 
Sint-Paulus als monastieke instelling vergeleken en meer op één lijn geplaatst werd met die 
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andere monastieke instellingen en sindsdien dus vooral ook beschouwd zal zijn tot een heel 
andere categorie te behoren dan de kapittels.  
 In die tijd ontwikkelde zich in het algemeen geleidelijk een steeds groter en duidelijker 
onderscheid tussen (seculiere) kapittels enerzijds en kloosters, abdijen en ook reguliere kapit-
tels anderzijds. De taken van (seculiere) kanunniken en monniken, die zoals we eerder in ons 
betoog hebben opgemerkt in beginsel dezelfde waren, werden op den duur toch als meer en 
meer verschillend ervaren. Dit dan vooral in de zin dat, terwijl (seculiere) kanunniken ook 
nadrukkelijk geacht werden in zowel kerkelijk als wereldlijk opzicht bepaalde bestuurlijke ta-
ken te hebben en zich ontwikkelden tot de belangrijkste geestelijken van het bisdom, van 
monniken toch wellicht een grotere afzijdigheid van wereldse aangelegenheden werd ver-
wacht en het vooral daarom voor hen minder passend zal zijn geacht om op dezelfde wijze 
in datzelfde bestuur van de kerk te (blijven) participeren. Voor de abdij is het daarna zeker 
niet eenvoudig geweest de belangrijke rechten die ze vanouds als deel van de Utrechtse kerk 
genoot ook te handhaven. In zekere zin betreft het hier een voortzetting van het in het voor-
afgaande geschetste differentiatieproces: na het ontstaan van een verschil in levenswijze bin-
nen ene oude monasterium van ‘kanunniken’ en ‘monniken’, dat op een gegeven moment ge-
leid had tot een (tijdelijke) ruimtelijke scheiding van de twee groepen (in Utrecht en op de 
Hohorst), die zich voorts ook formeel, dat wil zeggen door het volgen van eigen regels, als 
ordines van elkaar waren gaan onderscheiden en hun eigen, van elkaar verschillende organi-
satie hadden gekregen, was er tenslotte ook sprake van een functioneel onderscheid; monni-
ken en kanunniken als verschillende ordines met afzonderlijke leefregels werden uiteindelijk 
ook geacht binnen de kerk en de samenleving duidelijk van elkaar onderscheiden taken te 
hebben.  
 Dit nu had tot gevolg dat de positie van de Sint-Paulusabdij naast en temidden van de 
Utrechtse kapittels zich begon te wijzigen. Terwijl de laatste zich in de loop van de tijd steeds 
duidelijker profileerden als de instellingen die gezamenlijk de Utrechtse kerk vormden en 
zich ook uitdrukkelijk beschouwden als de mede-bezitters van de bisschoppelijke rechten, 
voor wie als zodanig bepaalde posities, rechten en privileges waren gereserveerd – zoals bij 
de verkiezing van de bisschop of het uitoefenen van het bestuur van het bisdom bij een va-
cante bisschopszetel –, slaagde de abdij er op den duur steeds minder in haar in beginsel ge-
lijke en gelijkwaardige positie naast de kapittels als deel van de Utrechtse kerk te handhaven. 
Bij tal van zaken, vooral het bestuur van de kerk, het bisdom en het Sticht betreffend, werd 
al dan niet uit eigen keuze de abdij of haar abt steeds minder betrokken, gingen voorrechten 
die gebaseerd waren op haar oude positie – zoals de zeer prominente plaats van de abt te-
midden van de kapittelproosten – deels verloren en werd uiteindelijk de abdij, anders dan de 
kapittels, niet meer als een echt volwaardig deel van de ecclesia Traiectensis, de Utrechtse kerk 
beschouwd. Wat de abt op een gegeven moment nog restte was een eventuele (voornamelijk 
op persoonlijk charisma gebaseerde) rol op het morele of spirituele vlak, en verder vooral 
een ceremoniële plaats naast de kapittelproosten, bijvoorbeeld bij processies. Meer dan met 
haar oude zusterinstellingen, de kapittels, werd de Sint-Paulusabdij op den duur gezien in re-
latie tot en vergeleken met andere, veel jongere kloosters en abdijen, die haar zoals gezegd in 
populariteit en aantrekkingskracht uiteindelijk vaak ook naar de kroon staken, waarmee dus 
ook hierin haar positie aan belangrijkheid had ingeboet.  
 Al met al valt te stellen dat hoe voornaam en prestigieus de Utrechtse Sint-Paulusabdij – 
vanwege haar respectabele ouderdom en ontstaan door toedoen van de als heilige be-
schouwde Ansfried en verder vooral ook op grond van haar rijkdom – de gehele Middeleeu-
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wen door ook is gebleven, nooit meer was haar positie in relatie tot de bisschop en temidden 
van de kapittels, zo uniek en exclusief als in de eerste tijd van haar bestaan, in de elfde en 
vroege twaalfde eeuw, toen ze gold als enige instelling die de monastieke traditie beli-
chaamde, zoals die door Willibrord ter ondersteuning en als basis van zijn kerk hier was ge-
vestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 47. Via de 
Hofpoort, die van-
af de huidige 
Nieuwegracht toe-
gang geeft tot het 
voormalige abdij-
terrein, komt men 
aan de achterzijde 
(noordmuur) van 
het inmiddels ook 
voormalige ge-
rechtsgebouw. 
Daarin zijn resten 
bewaard gebleven 
en ook zichtbaar 
gehouden van de 
zuidmuur van het 
dwarsschip of 
transept van de 
abdijkerk van 
Sint-Paulus. Foto 
M.W.J. de Bruijn 
1994.
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Samenvatting en besluit 
 
 
 
De Sint-Paulusabdij, omstreeks 1050 gevestigd op een terrein ten zuiden van de bisschoppe-
lijke burcht op het Domplein, was zeker niet het oudste klooster in Utrecht. Voor de vesti-
ging van deze abdij in de bisschopsstad had bisschop Bernold (1027-1054) de monniken la-
ten overplaatsen vanuit de kloostergemeenschap die een halve eeuw eerder, rond het jaar 
1000, door zijn voorganger Ansfried (995-1010) was gesticht op de Hohorst, een heuvel even 
ten zuidoosten van Amersfoort. Deze kloostergemeenschap op de Hohorst was echter zelf 
weer de monastieke voortzetting van wat wél Utrechts oudste klooster is geweest, het monas-
terium, zoals dat aan het eind van de zevende eeuw door de Angelsaksische missionaris Willi-
brord in het hem als missiesteunpunt toegewezen voormalige Romeinse castellum Traiectum 
gesticht en gewijd was aan Sint-Salvator. Leidraad voor het gemeenschappelijk leven in dit 
oude monasterium was niet de regel van Benedictus maar waarschijnlijk een Iers-
Angelsaksische mengregel, die de kloosterlingen ruimte bood voor activiteiten buiten het ei-
gen klooster, met name voor missionering. 
 Vanuit de kloostergemeenschap van Sint-Salvator zal aanvankelijk ook de Sint-Maartens-
kerk zijn bediend, waar sinds het midden van de achtste eeuw de bisschopszetel stond en 
welke kerk bij de totstandkoming van het bisdom Utrecht tegen het eind van de achtste eeuw 
de kathedraal van dit bisdom is geworden. Aan deze domkerk is later een afzonderlijke ge-
meenschap van geestelijken verbonden. 
 In de loop van de tiende eeuw is men in verband met het monastieke en kerkelijk her-
vormingstreven duidelijker onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen geestelij-
ken, monniken of monachi aan de ene en clerici of canonici aan de andere kant. En bovendien is 
men meer belang gaan hechten aan de naleving van speciale leefregels door deze groepen: de 
regel van Benedictus voor monniken en de zogeheten Akense regel voor kanunniken. 
 Was er tot dan toe vooral in het oude monasterium van Sint-Salvator steeds plaats gebleven 
voor het monastieke leven, deze gemeenschap ontwikkelde zich waarschijnlijk evenals die 
van de dom (Sint-Maarten) in die tijd geleidelijk steeds meer tot een gemeenschap van (secu-
liere) kanunniken, geestelijken die ook bepaalde taken binnen de kerkelijke organisatie op 
zich namen. Het ontstaan omstreeks 1000 van een nieuwe kloostergemeenschap op de Ho-
horst – op enige afstand dus van de bisschopsstad – moet verband hebben gehouden met 
een dergelijke ontwikkeling binnen de bestaande Utrechtse gemeenschappen en de wens van 
een deel van de geestelijken aldaar om – werkelijk afgewend van de wereld – als monnik te 
leven, dus vast te houden aan een zuiver monastiek leven. Deze wens werd gedeeld door de 
toenmalige bisschop Adelbold, die formeel zelfs nog hoofd of abt van deze gemeenschap 
was, er bij tijd en wijle verbleef en haar ook voorzag van een eigen vermogen (dos), bestemd 
voor het onderhoud van de kloosterlingen. 
 
Vanaf de vroege elfde eeuw namen de taken van de bisschop en het vermogen van de 
Utrechtse kerk – het bisdomsgoed – sterk toe. Dit hield verband met het feit dat de koningen 
en keizers van het Heilige Roomse of Duitse Rijk zich naast de paus beschouwden als hoofd 
van de kerk met ook speciale verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de kerk. 
De door henzelf benoemde bisschoppen zagen ze bovendien als belangrijke en betrouwbare 
steunpunten en instrumenten in de uitoefening van hun gezag in de verschillende delen van 
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hun rijk. De bisschoppen, zo ook die van Utrecht, werden daarom behalve met kerkelijke 
macht ook met wereldlijk overheidsgezag bekleed en – om hun taken in dienst van het rijk 
uit te kunnen oefenen – tevens begunstigd met tal van belangrijke vermogensrechten. 
 Deze sterke uitbreiding van het kerkelijk vermogen heeft de Utrechtse bisschoppen in de 
elfde eeuw in staat gesteld om – in overeenstemming met hun plicht en taak – hun bis-
schopsstad maar ook plaatsen elders in het bisdom te voorzien van verscheidene grote ker-
ken. Daar verrichtten speciaal daarvoor toegeruste geestelijken – kanunniken dan wel mon-
niken – hun geregelde koorgebed en zongen ze Gods lof. Vanuit het toegenomen algemeen 
vermogen van de Utrechtse kerk kregen deze nieuwe instellingen bij hun ontstaan, maar ook 
daarna nog wel, delen als eigen vermogen toebedeeld, bestemd voor hun onderhoud (goede-
rendeling).  
 Het ontstaan van de kloostergemeenschap op de Hohorst onder bisschop Ansfried heeft 
feitelijk ook aan het begin gestaan van die elfde-eeuwse stichtings- en kerkelijke reorganisa-
tieactiviteit. Hiervan maakten voorts ook deel uit de invoering in de gemeenschap op de Ho-
horst van de regel van Benedictus en van de Akense regel voor kanunniken in de oude ge-
meenschappen van Sint-Salvator en dom ten tijde van Ansfrieds opvolger bisschop Adelbold 
(1010-1026). Daarna is het bisschop Bernold geweest die naast de toen reeds bestaande ka-
pittels van Oudmunster en dom twee nieuwe kapittels stichtte, gewijd aan respectievelijk 
Sint-Pieter en Sint-Jan. Speciaal belang werd echter – vanwege de veronderstelde effectiviteit 
van hun gebed – ook gehecht aan de aanwezigheid van (echte) monniken in de bisschops-
stad. Daarom liet Bernold omstreeks 1050 de eerder vanuit Utrecht ontstane en als enige 
werkelijk monastieke opvolgster van het monasterium van Willibrord geldende abdij van de 
Hohorst naar Utrecht terugbrengen. 
 
Gedurende de daarop volgende anderhalve eeuw heeft de abdij als Sint-Paulusabdij een unie-
ke positie ingenomen. Zo was ze in deze periode de enige abdij in de bisschopsstad. Maar 
ook in het bisdom als geheel was er geen ander klooster dat een dusdanig nauwe en exclusie-
ve band met de bisschop als eigenkloosterheer had, zoals Sint-Paulus die kende. Duidelijk 
was bovendien de in principe gelijkwaardige plaats van de abdij naast en temidden van haar 
zusterinstellingen, de kapittels; dit onder meer door de wijze waarop ze evenals deze kapittels 
deelde in het toentertijd nog steeds groeiende vermogen van de Utrechtse kerk en – door de 
persoon van haar abt – betrokken was bij bijvoorbeeld het bestuur van het bisdom en Sticht. 
Met andere woorden: ze werd – op grond van de overeenkomstige oorsprong in het oude 
Utrechtse monasterium, de moederinstelling van de Utrechtse kerk – samen met de vijf kapit-
tels als vanzelfsprekend geacht deel uit te maken van die Utrechtse kerk, de ecclesia Traiectensis. 
 
In de loop van de twaalfde eeuw hebben verschillende ontwikkelingen op algemeen politiek-
kerkelijk en ook monastiek gebied de positie van de abdij sterk doen veranderen. Zo maakte 
de nauwe en persoonlijke band van de abdij met de bisschop als eigenkloosterheer op den 
duur plaats voor een meer formele en algemene band met de bisschop als ordinarius. De pe-
riode wordt verder vooral gekenmerkt door de opkomst van andere kloosters en abdijen, van 
ook nieuwe kloosterorden als die van de norbertijnen of premonstratenzers en de cisterciën-
zers, die in bepaalde opzichten als strenger golden en ook een nieuw soort spiritualiteit beli-
chaamden. Deze nieuwe kloostergemeenschappen trokken de aandacht van niet alleen de 
bisschoppen maar ook gewone gelovigen meer naar zich toe en deden die voor de traditione-
le benedictijner Sint-Paulusabdij afnemen. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in de afne-



 

 

108 

mende of zelfs achterwege blijvende materiële begunstiging van de abdij door diezelfde bis-
schoppen en de in die tijd belangrijker wordende adelskringen. 
 Minstens zo belangrijk was verder dat er in deze periode geleidelijk een steeds groter en 
duidelijker onderscheid ontstond tussen (seculiere) kapittels enerzijds en kloosters, abdijen en 
ook reguliere kanunniken anderzijds. De taken van (seculiere) kanunniken en monniken, die 
in beginsel hetzelfde waren – namelijk koorgebed en dienst aan God op gezette tijden – wer-
den op den duur toch meer als verschillend gezien. Terwijl (seculiere) kanunniken nadrukke-
lijk geacht werden zowel in kerkelijk als wereldlijk opzicht bestuurlijke taken te hebben en 
zich aldus ontwikkelden tot de belangrijkste geestelijken van het bisdom, werd dit sinds de 
twaalfde voor monniken in het algemeen juist steeds minder gepast gevonden. Dit had tot 
gevolg dat de positie van de Sint-Paulusabdij naast  en temidden van de Utrechtse kapittels 
zich begon te wijzigen. Deze laatste profileerden zich in de loop van de tijd duidelijker als de 
instellingen die gezamenlijk de Utrechtse kerk, de ecclesia Traiectensis vormden, voor wie als 
zodanig bepaalde taken en privileges waren gereserveerd. De abdij daarentegen slaagde er op 
den duur niet in die in beginsel gelijke en gelijkwaardige positie naast de kapittels als deel van 
de Utrechtse kerk te handhaven. Meer dan met haar zusterinstellingen, de kapittels, werd de 
abdij op den duur vergeleken met andere, veel jongere kloosters en abdijen, die haar in popu-
lariteit en aantrekkingskracht uiteindelijk zelfs voorbijstreefden. Weliswaar gold de abdij ook 
later nog als oud, exclusief en voornaam, genoot ze aanzien als stichting van de als heilige 
vereerde Ansfried en was ze rijk aan verspreid over het bisdom gelegen bezittingen en rech-
ten. Van invloed en een werkelijke rol in het bestuur van het bisdom zoals ze die in de eerste 
eeuwen van haar bestaan had, was toen evenwel geen sprake meer. 
 
 
 

Afb. 48. In de tuin 
van het huidige pand 
Korte Nieuwstraat 6 
(Huize Molenaar) 
bevindt zich nog een 
thans als tuinmuur in 
gebruik zijnde zij-
muur van de noorde-
lijke zijbeuk van de 
abdijkerk, met een 
rondboognis die toe-
gang gaf tot het schip 
van de kerk. Duide-
lijk onderscheidt zich 
de oorpronkelijk tuf-
stenen kerkmuur van 
de baksteen waarmee 
vermoedelijk om-
streeks 1620 de 
rondboognis is dicht-
gemaakt. Foto 
M.W.J. de Bruijn 
2000. 
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Summary 
 
 
 
About the year 1000, the Utrecht Bishop Ansfried (995-1010) founded a community of 
monks at the Hohorst, a hill near Amersfoort. This community  formed the monastic 
continuation of the monasterium in Utrecht, founded by the Anglo-saxon missionary 
Willibrord at the end of the seventh century. The monasterium was dedicated tot St Saviour 
(Sint-Salvator) as well als to Mary, the apostles Peter and Paul, St John the Baptist and All 
Saints. Serving as a guiding principle for community life in Utrecht, was not the Rule of St 
Benedict, but probably a mixed rule of Irish and Anglo-Saxon origin, offering the monks 
room for activities outside their own monastery, especially for missionary work. 
 The monastic community of St saviour will initially also have served the Church of St 
Martin (St.-Maartenskerk), which held the bishop’s see from the mid-eighth century and which 
became the cathedral at the official founding of the diocese of Utrecht towards the end of 
the eighth century. Later on, a separate community of clerics was attached to the Church of 
St Martin. 
 In the course of the tenth century, in connection with the pursuit of reform of monastic 
and ecclesiastical life, a clearer distinction was being made between the different groups of 
clerics, monachi or monks on the one hand, and clerici or canonici (canons) on the other. Related 
to this, greater importance was being attached to the observance of special rules by these 
groups: the rule of St Benedict for monks and the so-called Rules of Achen (816) for canons. 
Had there so far always been room for monastic life, in particular in the old monasterium of St 
Saviour, in those days this community developed itself – presumably just like that of the 
Church of St Martin – more and more into a community of (secular) canons: clerics who also 
took certain tasks within the ecclesiastical organization upon themselves. The establishment 
of a new monastic community on the Hohorst about 1000, must have been related to that 
development within the existing Utrecht communities and the wish of some of the clerics to 
live – truly turned away form the world – as monks. This wish was shared by the then 
Bishop Ansfried, who himself stayed in the new community from time to time and who 
provided it with a property (dos) of its own, allocated for the maintenance of the monks. 
 From the early eleventh century onwards, there was a sharp increase in the tasks of the 
bishop and the wealth of the church. This was connected with the fact that the kings and 
emperors of the Holy Roman Empire considered themselves – next to the Pope – as heads 
of the church, with also a special responsibility for the procedures within the church. 
Furthermore, they regarded the bishops – whom they appointed themselves – as important 
and loyal supporters and as instruments in the exertion of their power in the various parts of 
their realm. The bishops, including the Bishop of Utrecht, therefore were not only invested 
with ecclesiastical power, but also with secular government authority and – to enable them to 
discharge their duties in the service of the Empire – they were also endowed with numerous 
important property rights. 
 This sharp increase of the church property enabled the Utrecht bishops in the eleventh 
century – in accordance with a bishop’s duty and task to enhance the service to God – to 
provide their city with several large churches. In those churces especially equipped clerics – 
canons or monks – performed their regular choral prayers and sang God’s praise. Parts of 
the enlarged general property of the church of Utrecht were allocated to these new 
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institutions as property of their own, earmarked for their maintenance. This took place at 
their foundation, but sometimes afterwards as well. 
 The establishment of the monastic community at the Hohorst under Ansfried, the 
introduction at that place of the Rule of St Benedict and of the Rules of Aachen for canons 
in the two older communities in Utrecht in the time of Bishop Adelbold (1010-1026), 
formed in fact the start of those activities in the field of the foundation and (re)organization 
of several (new) ecclesiastical institutions. Thereafter it was Bishop Bernold (1027-1054), 
who foundes – next to the then existing chapters of St Saviour and St Martin in Utrecht – 
two new collegiate churches or chapters, dedicated to St Peter and St John respectively. 
Special importance, however, – on account of the presumed effectiveness of their prayers – 
was also attached to the presence of monks in the cathedral city. Consequently, Bernold had 
the abbey at the Hohorst – which earlier on had had its origin in Utrecht, and which was 
regarded upon as being the only truly monastic successor to Willibrord’s monasterium – 
brought back to Utrecht. Next to the chapters, it was given a place on a plot south of the 
episcopal castle as St Paul’s Abbey (St.-Paulusabdij). Towards the end of the eleventh century, 
Bishop Conrad (1076-1099) would finally found and donate a fifth collegiate church, that of 
St. Mary. 
 Just as it had earlier been the case with the community of the church of St Martin, all 
these institutions that were founded in the eleventh century, were supposed to have 
developed from the oldest community, founded by Willibrord himself: the monasterium of St 
Saviour, later also called Oudmunster (Oldminster). The new institutions were thus considered 
to be ‘daughters’ of the chapter of St Saviour. From this chapter they derived their individual 
patron saints: St Peter, St Paul, St John and St Mary. Together with St Saviour and the 
church of St Martin, all of them – just because of their origins – would form the church of 
Utrecht and therefore share in the property of that same church. In that perspective, it 
befitted Bischop Bernold not only to move the abbey from the Hohorst to Utrecht, but also 
to make a donation to it when the new abbey church was consecrated on 26 June 1050. 
 
During the one and a half centuries that followed, St Paul’s Abbey took a unique position. It 
was the only abbey in the city – and even in the diocese as a whole – that had a close and 
exclusive bond with the bishop as its proprietor (Eigenkirchenherr). Evident was in addition 
the basically equal position of the abbey next to and among its sister institutions, the 
chapters. This was clear from the ways it – together with the chapters – shared in the in 
those days ever growing property of the church of Utrecht. Besides, the abbey was – in the 
person of the abbot – involved in, for example, the administration of the diocese. In the 
eleventh and twelfth centuries the abbot of St Paul had a highly prominent position among 
he provosts of the Utrecht chapters in the bishop’s entourage. He was part of the episcopal 
council, in which capacity he was regulary mentioned in charters as a prominent witness at 
juridical transactions. Besides there are indications that, when at the beginning of the twelfth 
century the choice of the new bishop became a matter for the clergy of the church of 
Utrecht in particular, the abbot (and his monks) were initially involved in this election. It was 
not until later – towards the end of the twelfth century and the beginning of the thirteenth 
century – that the election of the bishop was to be reserved to the five Utrecht chapters and 
the provosts of a number of chapters elsewhere in the diocese. 
 Important though the position of St Paul’s Abbey had been in the eleventh and also in 
the twelfth centuries, in the course of the twelfth century various developments in general 
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political-ecclesiastical as well as in monastic matters were profoudly affecting its position. In 
this respect the close and personal bond of the abbey with the bishop as its proprietor – 
which was probably once more confirmed by the affiliation of the abbey to the monastic 
reform movement of Siegburg in the late eleventh century – was finally replaced by a more 
formal and general bond with the bishop as an eccesiastical functionary and supervisor. This 
period is furthermore characterized by the rise of other monasteries and abbeys, of new 
monastic orders such as the Norbertines of Premonstratensians and the Cistercians, who in 
certain respects were considered to be stricter and apart from that embodied a new kind of 
spirituality. These new monastic communities caught the attention of not only the bishops 
but also of ordinary believers and they were responsible for the decline in the attention for 
the traditional Benedictine abbeys like St Paul’s. This was among other things reflected in the 
declining or even the defaulting material support to the abbey by those same bishops and the 
nobility which became increasingly important in those days. 
 At least as important was furthermore that in this period gradually a clear distiction was 
being made between secular chapters on the one hand, and monasteries, abbeys and also 
regular chapters on the other hand. The duties of (secular) canons and monks – which were 
in principle the same, namely choral prayer and service to God at regular times – were finally 
more regarded upon as being different. While (secular) canons were also expressly expected 
to have administrative tasks in both ecclesiastical and secular respect, and therefore became 
the most important clergy of the diocese, for monks on the contrary, this was in general 
considered to be less and less appropriate. This resulted in a shift of position of the abbey, 
which up to then had been next to and among the Utrecht chapters. The latter presented 
themselves in the course of time more and more distinctively as institutions which 
collectively formed the church of Utrech, for which as such certain tasks and privileges were 
reserved. The abbey on the other hand, failed to mintain its – in principal similar and equal – 
position next to the chapters as part of the church of Utrecht in the long run. In numerous 
matters – especially concerning the administration of church and diocese – the abbey or its 
abbot were being involved less frequently; privileges based upon its old position were partly 
lost and eventually the abbey – as opposed to the chapters – was nog longer actually counted 
as part of the ecclesia Traiectensis, the church of Utrecht. Rather than to its ‘sisters’, the 
chapters, St Pauls Abbey was finally explicitly being compared to other, much more recently 
founded monasteries and abbeys, which eventually even rivalled it for popularity and 
attraction. It is true that the abbey later still ranked as old, exclusive and distinguished. It was 
also held in high esteem because it was founded by Ansfried, who was worshipped as a saint. 
Finally, it was rich in (real) estate and rights situated throughout the diocese. However, by 
then the abbey no longer had the influence and the true role in the administration of the 
diocese it had had during the first centuries of its existence. Since then its range of action was 
restricted rather to the Nedersticht, that is to say, the area where the bishop exercised 
worldly power and which was about coterminous with the current province of Utrecht. 
 
Engelse vertaling: mevrouw Anne Kamerbeek, Amersfoort 
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Verantwoording 
 
 
 
In deze publicatie is afgezien van het plaatsen van noten, waarin verwezen wordt naar bron-
nen en literatuur en op allerlei punten nog nadere uitleg of aanvullende informatie wordt ge-
geven. Hiervoor wordt verwezen naar mijn dissertatie uit 2000, getiteld Uniek in de stad. De 
oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-
Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit 
(ca. 1000 – ca. 1200). Het betoog in het onderhavige boekje is niet werkelijk afwijkend van de 
bevindingen zoals in de dissertatie uitvoerig beargumenteerd zijn neergelegd en daar ook uit-
gebreid in noten onder verwijzing naar bronnen en literatuur zijn verantwoord. Sindsdien 
zijn nog enkele artikelen en publicaties, geschreven samen met M.W.J. de Bruijn, verschenen, 
waaronder laatstelijk in 2005 Bonifatius en de kerk van Nederland, waarin onze visie op de ont-
wikkeling van de Utrechtse kerk verder is ontwikkeld en nader uitgewerkt; hierin is ook sinds 
2000 verschenen relevante literatuur vermeld in de noten. 
 
Als omvangrijke studie over de Utrechtse kerk en haar instellingen, die na mijn eigen disser-
tatie is verschenen, is van belang te vermelden de studie van K. van Vliet, In kringen van ka-
nunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1127, Zutphen 2002, waarin met betrek-
king tot de ontwikkeling van Utrechtse kerk veel belangwekkend materiaal is gepresenteerd. 
In de visie op de ontwikkeling van de Utrechtse kerk zijn er op belangrijke punten evenwel 
verschillen van inzicht. Zie in dit verband onder meer mijn recensie in Millennium. Tijdschrift 
voor middeleeuwse studies, jrg. 18 (2004) nr. 1 en 2, p. 123-126. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Afb. 49 en 
50. Hofpoort 
1A. Middel-
eeuwse muur-
resten van 
voormalige 
abdijgebou-
wen in de 
kelderruim-
ten van ne-
gentiende-
eeuwse be-
bouwing op 
het abdijter-
rein. Foto 
M.W.J. de 
Bruijn 2000. 
 


