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De Utrechtse Sint Paulus abdij en haar bezittingen en rechten 

in en rond Ermelo het grondbezit en rechten t.a.v. de kerk. 
 

LEZING DOOR :  DR. C. J. C. (LOTTY) BROER  

DATUM :  WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 

TIJD :  19.30 UUR 

PLAATS :  DE IMMANUELKERK, STATIONSSTRAAT 137, ERMELO 

 

De Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” nodigt u uit voor een lezing 

door dr. C.J.C. Broer. Zij studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam, is aan die universiteit ook verbonden geweest als 

assistent-in-opleiding en in 2000 gepromoveerd. Het promotieonderzoek betrof 

de vroegste geschiedenis van de Utrechtse Sint-Paulusabdij en haar goederen- 

en rechtenbezit (Uniek in de stad).   

De lezing zal met name gaan over de Utrechtse Sint-Paulusabdij en haar 

goederen- en rechtenbezit en bezittingen die de abdij in verschillende delen van 

het bisdom Utrecht had, onder meer ook op en aan de randen van de Veluwe, 

en dan met name in Ermelo en omgeving (Elspeet, Nunspeet en Harderwijk). 

Over welke soort bezittingen en rechten de abdij kon beschikken, hoe ze deze 

verwierf en hoe ze zich ontwikkelden, welke inkomsten de abdij hieruit had, hoe 

de verschillende goederen en rechten werden beheerd en aangewend voor het 

onderhoud van de kloosterlingen. 

 

 

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”                  
Sandra Schriever, secretaris 
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Mevrouw Lotty Broer 

Mevrouw Broer is zich na haar promotie onderzoek blijven bezighouden met onderzoek naar de 

kerkelijke en monastieke geschiedenis (verschillende in de twaalfde eeuw gestichte abdijen in en bij 

Utrecht). Dit  heeft onder meer geresulteerd in Monniken in het moeras, handelend over de ‘Biltse’ 

Sint-Laurensabdij. Samen met haar partner, de rechtshistoricus dr. Martin W.J. de Bruijn, heeft ze 

zich daarnaast vooral ook gericht op de geschiedenis van de Utrechtse kerk, met name de oudste 

kerken op het Utrechtse Domplein.  Lotty Broer is een aantal jaren ook werkzaam geweest bij het 

Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht, waar ze onder meer schreef in de daar uitgegeven 

tijdschriften Traditie en Alledaagse Dingen. Regelmatig gaf ze over tal van zeer uiteenlopende 

onderwerpen ook lezingen. Tegenwoordig publiceert ze vooral op de eigen website: 

www.broerendebruijn.nl. 

 

Aanvulling door mevrouw Lotty Broer: 

Als blijk van hun intentie om de wereld vaarwel te zeggen en zich volledig te wijden aan het eren van 

God legden kloosterlingen in het algemeen geloften van kuisheid, gehoorzaamheid èn armoede af. 

Bij dat laatste ging het echter om persoonlijke armoede, want juist om de kloosterlingen in staat te 

stellen zich vrij van wereldse beslommeringen te wijden aan hun koorgebed, had een 

kloostergemeenschap toch altijd een zeker bezit nodig, voor het onderhoud van de monniken en de 

instandhouding maar ook verfraaiing van de gebouwen.  

Dit bezit – grondbezit maar ook allerlei andere rechten waaruit inkomsten voortvloeiden – 

verwierven kloostergemeenschappen deels al bij hun stichting maar verder ook daarna nog 

regelmatig door schenkingen van (belang)rijke gelovigen, die in ruil daarvoor van de kloosterlingen 

verwachtten dat ze voor hun zielenheil baden.  

Op deze manier, maar ook vanwege de noodzaak om het hen toebedeelde en zich ontwikkelende 

bezit te beheren, waren de kloosterlingen – hoewel ze geacht werden een geheel van de wereld 

afgewend leven te leiden – toch op allerlei manieren nauw verbonden met en vaak ook werkelijk 

actief in de wereld. 

Het bovenstaande gold ook voor de omstreeks het jaar 1000 door bisschop Ansfried van Utrecht 

gestichte kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, die omstreeks 1050 door Ansfrieds 

opvolger, bisschop Bernold naar de stad Utrecht werd verplaatst en sindsdien bekend stond als de 

Sint-Paulusabdij.  

 


