
 

Persbericht 
 
Nieuw onderzoek wijst uit: 

 

DE SINT-LAURENSABDIJ IN OOSTBROEK EN VROUWEN-
KLOOSTER IN DE BILT BESTONDEN NOG NIET IN 1113 
 
DE SINT-LAURENSABDIJ IS GESTICHT IN 1122,  
NIET OP 14 MAART MAAR OP 14 MEI 
 
Een uitgebreid onderzoek door de historica dr. Charlotte Broer heeft uitgewezen dat van het 
bestaan van de Sint-Laurensabdij in Oostbroek en Vrouwenklooster in De Bilt in 1113 geen 
sprake kan zijn geweest. 
 
Sommigen menen dat een bewaard gebleven document dat als datering 1113 draagt echt is, 
maar het is duidelijk vals. Waarschijnlijk is de datering 1142. 
 
Van een officiële stichting van de abdij is pas sprake in 1122, als keizerin Mathilde, de vrouw 
van keizer Hendrik V, aan de abdij het veen- en moerasgebied Oostbroek schenkt. Na 
ontginning moest dit gebied een bestaansbasis aan de kloosterlingen gaan bieden. 
 
De tekst van het document uit 1122 heeft als datering 14 maart 1122, maar het is alleen 
maar een afschrift. Bij het afschrijven moet een fout gemaakt zijn, want de keizer en de 
keizerin waren niet in maart 1122 in Utrecht, maar wel in mei. De juiste datering zal dan ook 
14 mei 1122 zijn. 
 
Ook een schenking van bisschop Godebald van Utrecht uit 1125 is opnieuw bestudeerd. De 
twijfel aan de echtheid van dit document kon worden weggenomen. 
 
Op grond van deze studie kan geconcludeerd worden dat er in het Oostbroek eerst sprake 
was van een klooster met mannen en vrouwen, een zogenaamde dubbelabdij, maar dat 
deze in 1139 gesplitst is. De vrouwen verhuisden naar De Bilt, waar hun klooster 
Vrouwenklooster werd genoemd. 
 
Na een gedegen onderzoek en tegen de achtergrond van meer algemene ontwikkelingen 
komt de schrijfster aldus tot een gedeeltelijk nieuwe visie op het ontstaan van twee 
belangrijke oude kloosters in de omgeving van Utrecht. 
 
Monniken in het moeras. De vroegste geschiedenis van de abdij van Sint-Laurens in het 
Oostbroek bij Utrecht (ISBN 978-90-805772-5-1) verschijnt binnenkort (zie voor de omslag 
de bijlage bij dit persbericht) en kost dan € 22,95. Bij voorintekening is het boek thans nog te 
bestellen door overmaking van € 17,95 op bankrekeningnummer 404 14 32 ten name van 
C.J.C. Broer te Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres. Na ontvangst 
van de betaling en verschijning van het boek wordt het u dan verder kostenloos toegezon-
den.  
Voor verdere informatie en toelichting kunt u contact opnemen met C.J.C. Broer (tel. 030 
254 19 94, e-post: cjcbroer@casema.nl) of de website www.broerendebruijn.nl raadplegen. 
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