
Willem E. den Hertog, De abdij van Loosduinen. 
Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572 (De n 
Haag: De ieuwe Haagsche, 1997,476 blz., ISBN 
90-72766-2-10, f 49 ) 

Het aardigste document dat in deze kloostermo
nografie aangehaald wordt, is o ngetwijfeld de be
middelingsbrief die abt Arnulf van de Vlaamse ab
dij Ter Doesl tussen circa 1287 e n 1296 aan d e abt 
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van Cîteaux schreef over de benoeming van een 
nieuwe abdis voor Loosduinen. Abt Arnulf was in 
die j aren belast met het toezicht op de no nnen. In 
zijn brief ve rwijst hij naa r een verzoek van graaf 
Floris V om een in Loosduin en geprofeste achter
nicht van hem met d e leiding van het convent te 
be lasten , o mdat d e huidige abdis e rnstig door 
ziekte verzwakt zou zijn . De naam van de kandida
te valt nie t, maar wel wo rdt duidelijk dat zij een 
bastaarddochter was van Otto III van Holland, bis
scho p van Utrecht. Zou zij geen onwettig kind zijn 
gewees t, d an had abt Arnulf nie t als kruiwagen 
hoeven dienen en was ze ongetwijfeld meteen tot 
abdis verkozen geweest. Dat d e Vlaamse prelaa t 
zich zonder voorbehoud achter de we ns van Floris 
V stelde, is veelzegge nd . He t laat eens te meer 
zie n hoe belangrijk patronage en hoogad ellijke 
verwantschap voor middeleeuwse vrouwenkloos
te rs ware n . 

Loosduinen was dus een grafelijk klooster, het 
d e rde in Holla nd, na Egmo nd en Rijnsburg. 
Stichtster en voornaam ste begunstiger was gravin 
Machteld, echtgenote en la ter weduwe van Floris 
IV, die nog zelf de start van het convent mogelijk 
had gemaakt voordat hij in 1234 bij een toernooi 
om het leven kwam. De n Hertog dateert het be
gin op 1229. Het klooster we rd na tussenko mst 
van de paus in 1233 bij d e ciste rciënzer o rde geïn
corporeerd. In vergelijking met andere, soortge
lijke vrouwenkloosters die door Cîteaux begeleid 
wilden worden , was de aansluiting aldus betrekke
lijk snel geregeld. Zonde r de krachtige steun van 
de Hollandse graaf en diens gemalin was dat ze
ke r nie t gelukt. Van Floris IV to t Wille m IV van 
Holland-Hengouwen was de grafelijke familie het 
klooster welgezind. Machteld deed d e nonnen de 
e ne na de andere schenking uit haar weduwe n
goed , haar dochte r Margaretha werd er lange tijd 
verzorgd tot ze in het kraambed stierf, en Floris V 
liet zijn j onggestorven kindere n in de abdijkerk 
begraven . In de Beierse en Bourgondische perio
de viel de grafelijke steun geleidelijk weg. Loos
duinen bleef sindsdien een vrouwe nkloos ter dat 
vooral dochters uit de Hollandse en Zeeuwse adel 
opnam, en zich daarmee toelegde op het verzor
gen van het zielenheil voor deze groep. In de 15e 
en 16e eeuw werden er ook patriciërsd ochters in 
opgenomen. 

Over de geschied enis van Loosduinen was tot 
voor kort nog weinig bekend. Met de voorliggen
de, 476 pagina's dikke studie is daarin nu vera n
dering gekomen. Auteur is de emeritus-predikant 
Willem Eike den Hertog, die zich sinds hij in on-
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geveer 1950 aan de HervOl·mde kerk van Loosdui
ne n werd verbonde n in het kloosterlijk verlede n 
van d e plaats heeft verdiept. Die langdUJ;ge ver
dieping heeft geleid tot een I·ijke documen tatie. 
Uit de tekst en de noten wordt duidelijk dat de 
aute ur veel, zeer veel materiaal over het klooste r 
heeft gezien en geraadpleegd . In zijn inleiding 
klaagt hij wel over het gebrek aan bronnenmate
riaal, maar op wie be kend is me t de a rm zalige 
bro nnensitua tie voor de Noord- en Oost- ede r
la ndse kloos te rs maakt d at geen indruk. Alleen 
het klooster Leeuwenho rst is rijker met archivalia 
gezegend dan dat van Loosduinen. 

De n Hertog heeft zijn taak serie us opgevat e n 
nie t zomaar een paar vlo tte lijnen getrokken. Het 
doel dat hij zich stelde, namelijk om te komen tot 
een 'gave reconstructie van he t re ilen e n zeilen 
van d e Loosduinse vrouwencommuniteit', is klas
sie k e n legitie m. De aute ur heeft d aa rbij zijn 
kracht gezocht in de nauwkeurige beschl·ijving en 
minder in de vergelijking, ook al spiegelt hij de 
Loosduinse gang van zaken I·egelmatig aan die in 
Leeuwe nhorst. Qua analyse blijft het ve rhaal daar
om wel eens in generalisaties steke n . Dat is j am
mer, o mdat zijn materiaal op sommige punte n 
meer mogelijkheden lijkt te bieden . Zo gaat Den 
Hertog, als d e intredemotieven ter sprake komen , 
erg ko rt door de bocht met zijn indruk dat re li
gieuze facto ren doorslaggevend zijn geweest. De 
vele genealogische gegevens die hij over d e indivi
duele Loosduinse nonn en heeft verzameld, had
de n - al was het maar tenta tief - best nader ont
leed kunn e n wo rde n o p familie be langen e n 
erfrecht-stra tegie . In he t in 1994 ve rschenen 
proefschrift van Esther Koch, De kloosterpo01·t als 

sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en R ijn tussen 
huwelijk en convent 1200-1600 zijn in dit verband di
verse prikkelende theses ontvo uwd die de moeite 
van het toetsen waard zijn. Haar belangrijke boek 
ontbreekt echter in de uitgebreide lite ra tuurlijst. 
Of, om een heel ander thema te noemen , waarom 
niet wa t meer woorde n gewijd aan he t ge ringe 
succes van Loosduine n inzake d e bezitsverwe r
ving? Den Hertog stelt vast dat Loosduinen in de 
16e eeuw over veel minder landbezit e n rijkdom 
beschikte dan Leeuwenhorst (900 tegenove r 1540 
morgen ), maar vraagt zich nie t af hoe dat is geko
men. Het verschil is intrigerend, te meer wanneer 
men wee t dat Leeuwenhorst veel late r to t stand 
kwam en in de aanvangsfase ook nie t zo ruimhar
tig gesteund werd door de grafelijke familie. Dat 
ik over deze en andere thema 's meer zou willen 
we ten dan de auteur biedt, laat echter de conclu-



sie onve rle t dat het hem gelukt is een vrij com
pleet en nauwkeurig beeld te schetsen van de ge
schiede nis van het klooster. Zelf za l hij d at ve r
moed elijk nie t zo zeggen , getuige d e tite l van het 
slo thoofdstuk waa rin hij de lijnen heeft samenge
bracht: ' Fragmenten van een geschiedenis' . Mede 
door deze afro nding is he t evenwel in composito
risch opzicht een ove rzichtelijk boek geworde n . 

Degene die voornamelijk geïnteresseerd is in 
het kloosterleve n , moet in het begin overigens wel 
even doorzette n , want de nonnetjes komen pas in 
hoofdstuk 2 ter sprake. Het eerste hoofdstuk gaat 
in zijn geheel over wat ter plaatse aan het klooste r 
voorafging. Dat is meer een onde rwe rp waar re
gio nale histo .-ici en historisch-geografen plezier 
aan zulle n beleven . Den Hertog schetst hierin op 
voorzichtige maar geloonvaardige wijze de com
ple xe historisch-geografi sche o ntwikkeling van 
het duin-, geest-, k1ei- en veengebied tussen Was
senaar en de Maasmond. Hoewel er in detail wei
nig over bekend is, staat vast dat we in het geval 
van Loosduinen te maken hebben me t een voor
geschied enis als grafelijke (vroon ) hof, ontstaan 
op koningsgoed in oud cultuurland. 

In het tweede hoofdstuk komt de stichting aan 
bod , me t ruime aandacht voor de begunstigers en 
d e ciste rciënze r o rde. Ve rvolge ns staa t d e ke rk 
centraal, als het enige gebouw dat nog van he t 
kloostercomplex rest. Ik ben geen d eskundige op 
het terrein van d e bouwgeschied enis, maar het is 
me wel opgevalle n dat de auteur hier sterk uitgaat 
van werkzaamheid door monniken van Ter Doest. 
Kan me n echte r a lleen op grond van de sobere 
stijl e n he t bakstee nfo rmaat to t ee n specifiek 
Vlaamse cistercië nzer bouwwijze besluite n? Ook 
met betrekking tot het goed erenbeheer, de moge
lijke ontginningen en de inze t van le kenbroeders 
verwijst De n H e rtog steeds naar he t dwinge nde 
karakter van het ciste rciënze rmodel. Dat zou vol
gens hem in alle opzichten in Loosduinen zijn na
geleefd . Toegegeven , d e aute ur houdt altijd een 
slag om de arm als hij de Vlaamse cistercië nzers 
ee n gro te mate van initia tief e n inspira tie toe
dicht, maar hij gebruikt het wel steeds als verbin
de nde ve rklaring. He t ciste rcië nze r o nde rzoek 
van de laatste d ecennia heeft echter uitgewezen 
dat het allemaal wel mee-, of liever tegenviel met 
de voorlijkh eid van de grij ze mo nnike n o p bij
voorbeeld agra.-isch en bouwtechnisch gebied . En 
dan nog, de (laat gestichte) ciste rcië nzer vro u
wenkloosters blijken in het algemeen de strenge 
no rme n van d e begintijd nauwelijks naa r de le tter 
te hebben nageleefd , in geestelijk noch mate rieel 
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opzicht. Rede n genoeg om voorzichtig te zijn op 
dit stuk van zaken . 

Hoofdstuk 4 biedt een curieus intermezzo in de 
vorm van een excurs over het 'Mirakel van Loos
duinen '. Dit betreft de wo nderbaarlijke (mis)ge
boorte van 364 kinde re n uit de schoot van gravin 
Machtelds dochter, de reeds genoemde Margare
tha van Henneberg, gedateerd op het j aar 1276. 
Nuchte r red enerend weet Den He rtog het mira
kel terug te brengen to t een voor de moede r fata
le misgeboorte van een ernstig gedegene reerde 
vrucht, lijkend op ee n o nvo ldrage n druiventros 
van kleine foetussen. Deze minifoetussen zoude n 
na d e geboorte meteen op twee grote schalen zijn 
gedoopt. De ke rk van Loosduinen bleef dankzij 
d e beschrijving e n uitbeelding van dit mirakel ook 
na d e Refo rma tie ee n be langrijke toeristi sche 
trekpleister, gen lige het bezoek dat Samuel Pepys 
er in mei 1600 aan bracht. 

In hoofdstuk 5 komen de kloostergoed eren aan 
bod. De hoofdstukke n 6, 7 en 8 behandelen res
pectievelijk het inte rne klooste rleve n me t d e 
waardighed en, taken en fun cties van d e zusters, 
de geestelijke zorg door visitatoren en biech tva
ders, en de rechtspositie in kerk e n wereld, waar
na het boek in hoofdstuk 9 met een afro ndend 
overzicht wordt beslo ten . Het beeld dat uit deze 
stukken naar voren ko mt, wijkt nie t zo heel veel af 
va n wat we ove r Lee uwe nhorst e n diverse Rijn
landse e n Maaslandse vro uwe nklooste rs we te n. 
Den Hertog blijkt behoorlijk belezen in de vakli
teratuur. Enkele foute n wil ik toch nog wel signa
lere n , om er me teen bij te me lde n dat die nie t 
echt storend zijn . De kroniek van Petrus van Tha
bor is wel degelijk uitgegeven (p . 139), zelfs al 
twee keer, in 1827 en 1973. Graaf Willem rv stier f 
nie t bij Warns maar bij Stave ren (p. 162), en he t 
in 1342 gestichte klooster Eite ren bij Ijsselstein 
(p . 261) was ze ker nie t d e e nige ciste rciën zer 
mannenabdij in het bisdom Utrecht: het to t dat 
diocees behore nde deel van Weste rlauwers Fries
land telde twee zeer gro te 12e-eeuwse abdijen van 
de orde van CÎteaux. En verde r vraag ik me af of 
het aantal van 16 Loosduinse koorzuste rs in 1563 
tegenover 29 in 1509 wel als een uit bezuinigings
ove rweginge n ingeste lde numerus claus us moet 
worde n opgevat (p. 209). Dat getal lijkt me eerder 
het resultaat van wat de kerkhistoricus R.R. Post 
ooit de afnam e van de roeping voor he t klooste r
leven heeft genoemd. Loosduinen was helemaal 
nie t zo ve rarmd , ne t zomin als d e ad elsgroep 
waaruit he t klooste r zijn lede n recrutee rde da t 
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toen was; he t begin van de j aren zes tig was alleen 
een moeilijke periode . 

Al met al gaat het o m een rijk en goed ged ocu
menteerd boek. Het is betrekkelijk vlo t geschre
ven , al hebbe n sommige paragrafen een opsom
me rig kara kte r. De druk vertoont ee n aa nta l 
o nvolkomenheden die kenm erke nd zijn voor he t 
PC-tijdperk: veel nieuwe zinnen beginnen zonder 
spatie na de afslui tende punt van d e voorafgaande 
zin . He t boe kwe rk is verde r ruim voorzien van 
plaa IJes, die het kloos te rl even in he t algemeen 
moete n illustreren. Interessant is een afsluitende 
serie bijlage n , waaro nder een geann otee rde na
menlijst van te identificeren moniale n . 

J.A. Mol 
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