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Ondanks de vele publicaties van zuster HERESWITHA behoort de kanonikale 
orde van het H. Graf van Jeruzalem niet tot de meest bekende kloosterorden 
in de Nederlanden. Nu hadden de sepulchrijnen en sepulchrinessen, zoals ze 
ook wel genoemd worden, betrekkelijk weinig huizen ten onzent. Hun 
geschiedenis is echter boeiend genoeg, misschien niet eens omdat ze althans 
voor een deel de betrokkenheid van de Lage Landen met de ultieme locus 
sanctus weerspiegelt als wel omdat ze gekenmerkt wordt door een 
verrassend snelle wederopbloei in de vijftiende en zestiende eeuwen 
daarmee een bijzondere verschijningsvorm biedt van de zeer brede, door de 
Moderne Devotie geïnspireerde kloosterlijke observantiebeweging. Alleen de 
contemplatieve vrouwelijke tak wist hier de periode van de Reformatie te 
overleven. Zij heeft zich nadien in de Zuidelijke Nederlanden opnieuw 
ontplooid, maar dan als actieve, in het onderwijs werkzame congregatie. De 
huidige sepulchrinessen houden niet alleen de liturgische en spirituele 
traditie van het in 1099 gestichte kapittel van het H. Graf van Jeruzalem in ere 
maar proberen deze ook historiografisch meer bekendheid te geven. In dat 
kader past de voorliggende uitgave van een aantal verzamelde opstellen van 
de bekende Duitse mediëvist en kerkhistoricus Kaspar ELM. 
Elm, inmiddels alweer enige jaren met emeritaat als hoogleraar 
middeleeuwse geschiedenis aan de Freie Universität te Berlijn, heeft een 
enorme staat van dienst als pionier in de 'vergleichende Ordensforschung'. 
Hij staat tevens bekend als kruistochten-deskundige en kenner van de 
Moderne Devotie. Als leerling van Herbert Grundmann is hij gefascineerd 
geraakt door de enorme groei van het door hem zo genoemde 
'Semireligiosentum' in de volle en late Middeleeuwen. Hij wijdde zijn in 1967 
in Freiburg verdedigde Habilitationsschrift aan de Ordo SS. Sepulcri Dominici 
Hierosolimitani - dat is aan het kapittel van het H. Graf met zijn dépendances -
om zicht te krijgen op de vele en gevarieerde geestelijke gemeenschappen die 
met dat kapittel verbonden waren of zich anderszins devotioneel op het H . 
Graf richtten. Dat werk is nooit gedrukt. Wel heeft Elm er delen uit 
gepresenteerd in losse studies, alsook diverse aanvullingen en nadere 
uitwerkingen, met de bedoeling op basis daarvan ooit een nieuw 
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samenvattend boek te componeren. In het voorwoord belooft Elm zijn lezers 
dat de 'Neufassung' van zijn Habilitationsschrift binnen enkele jaren zal 
uitkomen. Tot zolang moeten ze zich dan maar tevreden stellen met deze, 
aan de nagedachtenis van de in 1978 overleden zuster Hereswitha gewijde, 
verzameling van vijftien reeds eerder verschenen artikelen. 
De zusters van de Sint-Trudo-abdij hebben hun best gedaan de opstellen, 
waarvan de meeste in de jaren negentig in uiteenlopende tijdschriften en 
congresbundels gepubliceerd werden, zo goed mogelijk over te typen en van 
een nieuwe paginering te voorzien. Een index ontbreekt. De artikelen zijn 
ongelijksoortig, uiteraard omdat ze niet alle voor hetzelfde publiek 
geschreven zijn. De slechts van een literatuurlijst voorziene twee korte en 
vlotte openingsartikelen over respectievelijk Jeruzalem. Die irdische und die 
himmlische, die verworfene und die heilige Stadt (3-22) en Die Kreuzzüge. Kriege 
im Namen Gottes (23-45), komen bij voorbeeld uit populair-wetenschappelijke 
verzamelwerken. Heel anders van aard en omvang zijn de rijk geannoteerde 
bijdragen over de Fratres et Sorores Sanctissimi Sepulcri. Beiträge zu jraternitas, 
familia und weiblichem Relgiosentum im Umrkeis des Kapitels vom HIg. Grab (139-
218) en St. Pelagius in Denkendorf Die älteste deutsche Propstei des Kapitels vom 
HIg. Grab in Geschichte und Geschichtsschreibung (321-399). Zij bieden elk een 
grondig uitgewerkt overzicht op basis van minutieus bronnenonderzoek. 
De opstellen zijn in vier titelloze rubrieken gegroepeerd, met in de eerste de 
twee reeds genoemde artikelen over Jeruzalem als 'heilshistorische navel van 
de wereld' en over de religieuze motivatie van de kruisvaarders. Rubriek 
vier, over de geestelijke ridderorden, staat eveneens op zichzelf. Dat kan 
echter niet gezegd worden van de rubrieken twee en drie, die tezamen (49-
456) de romp van de bundel vormen. Mij is de scheiding niet zo duidelijk, of 
het moet zijn dat in deel twee de verhalen over de Orde in het algemeen, en 
in deel drie de opstellen over de ordevestigingen in diverse landen 
afzonderlijk opgenomen zijn. Hoe dat ook zij, alles bijeen gaat het om negen 
opstellen over de Orde van het H. Graf, alsmede één aparte maar interessante 
studie over de aan de sepulchrijnen verwante kapittelheren van Hebron en 
hun poging zichzelf als bewaarders van het gebeente der aartsvaders 
Abraham, Isaac en Jacob meer aanzien te verschaffen door het te boek stellen 
van de door henzelf in 1119 gerealiseerde inventio en elevatio (279-320). 
Veel van de opstellen over de Orde van het H. Graf overlappen elkaar, niet 
alleen qua tekst maar ook qua annotatie. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat 
de boodschap van de auteur niet misverstaan wordt. Het nadeel is dat het de 
lezer uitnodigt sommige bladzijden snel om te slaan. Wat mij betreft had 
bijvoorbeeld het Franstalige overzichtsartikel (412-432) wel weggelaten 
kunnen worden omdat het geen nieuws biedt ten opzichte van de andere 
stukken. Voor de laatste stand van zaken kan men het beste meteen de meest 
recente opstellen lezen. Van onderlinge verwijzingen is geen sprake, evenmin 
als van tussentijdse correcties. Zo kan het dus voorkomen dat in het ene 
artikel gesproken wordt over een niet nader aangeduide Zeeuwse 
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ordenederzetting in Walcheren (236), waarvan we uit het volgende begrijpen 
dat het een aan het H. Graf gewijd convent te Arnemuiden betrof dat 
helemaal niet door sepulchrijnen werd bevolkt (410-411). 
Neemt men deze onvolkomenheden voor lief, dan kan men zich via deze 
bundel trefzeker oriënteren in de grillige en veelbewogen geschiedenis van 
de Orde van het H. Graf, die een aanvang nam kort na de verovering van 
Jeruzalem. Aan het begin staat de oprichting door Godfried van Bouillon van 
het kathedraal kapittel, waarvan de patriarch formeel het hoofd was. Dit 
kapittel was aanvankelijk seculier en werd bemand door geestelijken die met 
de eerste kruisvaarders meegekomen waren. Na een woelige beginperiode 
beleefde het onder leiding van de uit Noord-Frankrijk afkomstige Arnulf van 
Chocques in 1114 een nieuwe start als regulier kapittel; waarmee het zich 
geheel voegde in de toen sterk veld winnende kanonikale 
hervormingsbeweging. Met nog meer overtuiging dan de nieuwe reguliere 
gemeenschappen in West-Europa kon het de vita communis en de paupertas 
evangelica praktiseren als opvolger van de christelijke oergemeente van 
Jeruzalem. Tegelijkertijd profileerde het zich als de hoedster van de meest 
vereerde relekwieën van Christus: het H. Hout en het H. Graf. Mede op 
grond van die kwaliteit verwierf het kapittel al snel de nodige bezittingen, in 
het Morgenland zowel als in het Avondland. Op en bij die goederen 
ontstonden diverse nieuwe mannen- en vrouwengemeenschappen, onder 
meer in Italië, Spanje, Polen, Duitsland en de Nederlanden. De verhuizing 
van het kapittel naar Akko in 1187 deed geen afbreuk aan de groei. Dat geldt 
wel voor het vertrek naar Perugia in 1291, toen Akko als laatste christelijke 
bolwerk in handen van de mohammedanen viel. De keuze van de 
(archi)prior, die inmiddels de leiding van het H. Grafklooster met zijn 
onderhorigheden van de patriarch had overgenomen, voor het relatief 
onbeduidende S. Luccaklooster in Perugia in plaats van voor het veel meer 
allure bezittende huis van Barletta was volgens Elm ingegeven door de wens 
zo dicht mogelijk bij Rome gevestigd te zijn. Vanuit het hoofdhuis bleek men 
sindsdien echter niet in staat de afhankelijke huizen goed te binden en 
inspireren. De Ordo S. Sepulchri boette zodanig aan belang in dat de paus in 
1489 besloot haar op te heffen en haar goederen aan de johannieters te geven. 
Na hevige protesten van diverse landsheren werd dat besluit gedeeltelijk 
herroepen, met als gevolg dat in verschillende landen de H. Grafkloosters in 
regionale verbanden konden blijven voortbestaan. 
Elm besteedt veel aandacht aan de organisatiestructuur van de Ordo S. 
Sepulcri. Kenmerkend voor de Orde is dat zij nooit een echte vereniging van 
zelfstandige kloosters is geworden. Zij bleef in naam bestaan uit één centrale 
gemeenschap rondom het H . Graf, met talrijke daaraan verbonden 
ondergemeenschappen. De oversten van die subconventen waren steeds ook 
lid van het kapittel van het H. Graf, maar van een gecentraliseerde opzet 
zoals bij de ridderorden was geen sprake. De afzonderlijke huizen gedroegen 
zich in de praktijk zelfstandig en kregen daartoe ook alle ruimte. De 
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spanning tussen centrum en regio werd opgelost door een systeem van 
mandatering. De (archi)prior bekleedde de prioren van de dochterhuizen 
steeds weer opnieuw met tijdelijke, maar verregaande 
bestuursbevoegdheden. Zo werden formeel de onderlinge band én de fictie 
van de ene ecclesia Hierosolymitana in stand gehouden en konden de diverse 
huizen zich toch ieder in hun eigen context ontwikkelen. Het eigenlijke 
bindmiddel bestond uit de gemeenschappelijke liturgie en de daarmee 
verbonden spiritualiteit, die zich richtte op de beleving van Christus' 
kruisdood, Zijn graflegging en wederopstanding. In vrijwel alle huizen vond 
men verwijzingen naar het H. Graf en de H. Grafkerk in Jeruzalem, soms in 
de bouw van de kloosterkerk, soms ook in de plaatsing daarin van een 
devotioneel model van het H . Graf. 
De kenners zijn er ongetwijfeld van op de hoogte, maar Elm laat met het oog 
op de vele misverstanden daaromtrent niet na er herhaaldelijk op te wijzen 
dat de laat-middeleeuwse Ordo equestris S. Sepulchri organisatorisch niets met 
de Orde van het H. Graf had uit te staan. Het was evenmin een zelfstandige 
corporatie. Zij kan niet vergeleken worden met de bekende geestelijke 
ridderorden als de Orde van St. Jan of de Duitse Orde. Volgens Elm kunnen 
we het beste spreken van een (administratieloze) lekenvereniging, waarvan 
men deel uitmaakte zodra men een ridderslag in de kerk van het H. Graf had 
ontvangen en daarbij de belofte had gedaan bij een kruistocht het kruis te 
zullen nemen. Het ritueel van het elkaar tot ridder slaan ontwikkelde zich in 
de loop van de veertiende eeuw, in het bijzonder onder adellijke pelgrims. In 
de vijftiende eeuw werd het toezicht erop gemonopoliseerd door de 
franciscanen, die tussentijds van de paus het beheer van de H . Grafkerk 
hadden verkregen. Zo kwam het tot een broederschap waarvan de leden als 
leken de plicht hadden te leven naar religieuze voorschriften op 
franciscaanse wijze. Deze universele fraterniteit kreeg een meer concrete 
gestalte in allerlei regionale en lokale verbanden, waarbij men kan denken 
aan de stedelijke, niet meer exclusief adellijke Jeruzalembroederschappen. 
Overigens verwijst Elm in dit verband naar een Berlijnse dissertatie over die 
Jeruzalembroederschappen in Noordwest-Europa uit 1980 van W. 
SCHNEIDER, die ik in de Nederlandstalige literatuur nog niet tegen kwam. 
Hoewel de Orde van het H. Graf dus geen eigen riddertak kende, heeft het er 
in het begin van de twaalfde eeuw even naar uit gezien dat het die wel zou 
krijgen. Patriarch en kapittel moesten in die tijd aan de koning van Jeruzalem 
een contingent ridders beschikbaar stellen; ridders die zich voor een 
bepaalde termijn als confratres vrijwillig met de kanunniken van het H. Graf 
verbonden. Bij veldtochten voerden zij de reliek van het H. Kruis mee in hun 
gelederen. Mogelijk had deze groep zich tot een bisschoppelijke ridderorde 
ontwikkeld als niet de koning en de paus, in samenspraak met Bemard van 
Clairvaux en een deel van de hoge Franse adel het initiatief van Hugo des 
Payns hadden gesteund, wiens groep uiteindelijk aansluiting bij een geheel 
andere traditie (die van de tempel van Salomo) vond. 
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Keren we dan nog even terug naar de Orde van het H . Graf zelf. Elm zet met 
name in de reeds genoemde studie over de Fratres et sorores Sanctissimi 
Sepulcri (139-218) uiteen welke fratemiteitsvormen de Orde zoal heeft 
gekend. Uit zijn betoog blijkt dat de begrippen fratres en sorores, die vaak in 
de bronnen gebruikt worden, geen of nauwelijks onderscheidende waarde 
hebben met betrekking tot hun precieze status. Die kan slechts uit de context 
worden afgeleid. Ziet men dan naar de vrouwen die een geestelijk leven in 
verbinding met het H . Graf wilden leiden, dan moeten we concluderen dat er 
reeds in de periode 1099-1187 een communiteit van monialen aan het H. Graf 
verbonden is geweest. Die had echter geen rechtstreekse verbinding met, of 
voortzetting in de vrouwenkloosters van het H. Graf die in Spanje en Polen 
tot stand kwamen en die zich min of meer onafhankelijk van elkaar 
ontplooiden. Verschillende broederschapsformules werden uitgewerkt ten 
behoeve van leken die de Orde en haar leden met geld en goederen wilden 
ondersteunen om deel te hebben aan haar gebedsverdienste en goede 
werken. Veel vestigingen van de Orde organiseerden questen: bedelreizen 
waarop relieken getoond en aflaten verkocht werden. De aflaatkopers 
konden als confratres en consorores worden ingeschreven. Wie het boek van 
Eekhof over de Questierders van den aflaat er nog eens op naslaat, ziet dat de 
broeders van het H. Graf, in het bijzonder die van Henegouw bij Hasselt, met 
questen in het bisdom Utrecht actief waren (1379). Ook latere stichtingen 
vulden aldus hun karige inkomen aan. Het bewaard gebleven 
broederschapsboek van het laat-vijftiende-eeuwse sepulchrijnenklooster van 
Culemborg bevat niet minder dan 500 namen: "fast alle gläubigen im 
Einflussberich dieser Niederlassung" volgens Elm. 
Het Culemborgse klooster behoorde tot de nieuwe reeks huizen die door 
toedoen van Jan van Abroek tot stand kwam. De vestiging te Sint 
Odiliënberg ging er aan vooraf. Het kan geen toeval zijn dat deze bescheiden 
kloosters hetzelfde vestigings- en financieringspatroon kenden als de huizen 
van de kruisheren die tezelfdertijd of even tevoren , in soortgelijke 
streekcentra als Goes, Asperen en Franeker werden gesticht. Ook de 
kruisheren probeerden extra inkomsten te verwerven uit de bedelgang. Aan 
de materiële aspecten wordt overigens door Elm verder weinig aandacht 
geschonken. Hij volgt in zijn bijdragen uiteindelijk toch steeds de spirituele 
lijn, wat goed te begrijpen is omdat door de eeuwen heen alleen die lijn de 
verschillende gemeenschappen met elkaar verbonden heeft. 
Al met al betreft het hier een nuttige bundeling van reeds gepubliceerde 
studies die bij herlezing, samen met de Inleiding tot de geschiedenis van de Orde 
van het Heilig-Graf door zuster Herewitha (1975) en de door Elm zelf 
verzorgde Quellen zur Geschichte des ardens vom Hlg. Grab in Nordwesteuropa 
(uitgegeven door de Koninklijke Commissie in 1976) menig aanknopingspunt 
bieden voor nader onderzoek, ook voor de Nederlanden. Het wachten is nu 
verder op de aangekondigde synthese. 

Hans MOL 
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