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Dit artikel kwam tot stand na bestudering van de 15e-eeuwse rekeningen van 
Leeuwenhorst en een aanvullende literatuurstudie over de geschiedenis van dit 
klooster. Oorspronkelijk maakte het deel uit van de inleiding voor een 
rekeningenuitgave1, voor Holland werd het herschreven als zelfstandig artikel. 
Voor het religieuze aspect van het kloosterleven zijn de rekeningen niet de 
juiste bron. Het accent valt in dit artikel dan ook op de materiële kant van het 
leven van de zusters, het geestelijke leven komt nauwelijks ter sprake. Wie 
daarvan meer wil weten moet zich voorlopig voor de oudere geschiedenis 
tevreden stellen met meer algemene werken over het religieuze leven in de 
middeleeuwen. Over Leeuwenhorst in de reformatietijd is sinds kort een studie 
beschikbaar2. 
Het is mij bekend dat Mw De Moor, auteur van het hierna volgende artikel over het 
onderwijs in Leeuwenhorst, een grote publicatie over Leeuwenhorst 
voorbereidt3. Zij was zo vriendelijk mij enige litaratuuropgaven en andere 
gegevens te verschaffen, waarvoor ik haar hier wil bedanken. 

Archief 

Van de Abdij Leeuwenhorst zijn vele archivalia bewaard gebleven. In zijn 
Monasticon Batavunt vermeldde Schoengen ten onrechte slechts wat losse 
stukken in het bezit van het Seminarie Warmond. Deze collectie komt hierna 
nog ter sprake. Het belangrijkste deel van het archief van de Abdij van 
Leeuwenhorst berust echter op het Algemeen Rijksarchief, en wel in twee 
verschillende fondsen: 
1 Het archief van de Abdij Leeuwenhorst Dit omvat het oude archief tot ca 
1584. Nadat de nonnen in 1571-72 het klooster hadden verlaten, hebben ze nog 
een tijd lang de kloostergoederen zelf beheerd, zij het onder toenemende 
overheidscontrole5. Omstreeks 1584 nam de Ridderschap van Holland het 
beheer over en kreeg daartoe de beschikking over de papieren6. Deze omvatten: 
een groot aantal oorkonden, meest koopcontracten en schenkingsoorkonden, 
een aantal huurboeken, een cartularium, en een nagenoeg ononderbroken serie 
rekeningen van 1410 tot 1570, sommige daarvan in tweevoud. Van deze 
archiefstukken, die als fonds bijeenbleven, is een oude getypte inventaris op het 
A R A aanwezig. 
2 Het archief van de Ridderschap De papieren neerslag van het ridderschaps-

1 Th. M . Wijntjes, Leeuwenhorst in het midden van de vijftiende eeuw. De rekening van 
1447, inleidingen transcriptie. Leiden 1967 - Naarden 1981 (Onuitgegeven scriptie, 
gedeponeerd bij de Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit 
Leiden, Middelstegracht 4). 

2 J . W . M . Hendriks, De Abdij Leeuwenhorst in de reformatietijd. Een onderzoek naar het 
leven van de adellijke zusters van de cisterciënserabdij Leeuwenhorst in de zestiende 
eeuw. Leiden 1979 (Onuitgegeven scriptie van Rolduc, waarvan een exemplaar 
aanwezig is in het Leidse gemeentearchief). 

3 Van haar hand is reeds verschenen: Geertruida de Moor, 'Adriana van Roon (ca. 
1450-1527) en Dirk Pietersz. Spangert (ca. 1465-1549), schenkers van het drieluikje 
met 'Het Laatste Avondmaal', toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen', in: 
Bulletin van het Rijksmuseum 28 (1981) p. 63-78. 

4 M . Schoengen, Monasticon Batavum, 3 dln., Amsterdam 1941-2, deel 3, p. 86-87. 
5 Zie hiervoor de paragraaf Geschiedenis. 
6 De overname geschiedde op basis van een juridische fictie: de graven van Holland 

hadden, zei men, de Abdij gesticht ten behoeve van hun kinderen, om hen een passend 
onderkomen te bieden. Willem van Oranje en de Ridderschap konden daarom over de 
abdijgoederen beschikken. Hendriks noot II 64. 
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beheer is in het Ridderschapsarchief gebleven. Het vormt daar één collectie met 
de papieren van de Abdij Rijnsburg, eveneens onder beheer van de Ridderschap 
gesteld. In de praktijk liep het beheer van de beide complexen klooster-
goederen doorelkaar, ook al was er formeel een scheiding aangebracht. In dit 
fonds zijn ook twee kaartboeken bewaard gebleven, één door Jan Pietersz Dou, 
vervaardigd tussen 1625 en 1631 over de bezittingen in Rijnland en Delfland, en 
één door Johannes Dou in 1664 getekend van de bezittingen in Rijnland alleen. 
Van het Ridderschapsarchief is een gedrukte inventaris beschikbaar van de 
hand van P.A. Meilink7. 
Dan is er de reeds vermelde verzameling stukken van het Seminarie Warmond. 
De ijverige 18e-eeuwse vorser en verzamelaar Cornelis van Alkemade, later 
bijgestaan door zijn schoonzoon Pieter van der Schelling8, heeft kans gezien 
een aantal archiefstukken van Leeuwenhorst in zijn bezit te krijgen. Er is 
kennelijk in die tijd nogal met archieven gesold. Voor zijn studie van het 
klooster heeft hij gebruik gemaakt van deze stukken, maar ook van ander 
archiefmateriaal dat thans in het A R A berust. In 1848 werd de collectie van 
deze aartsverzamelaar geveild, bij welke gelegenheid het Seminarie Warmond de 
stukken uit het archief van Leeuwenhorst verwierf. Het gaat om een aantal 
rekeningen, kwitanties, oorkonden en losse aantekeningen, en verder, 
waarschijnlijk het belangrijkste, een exemplaar van Van Alkemade's beschrijving 
in handschrift van het klooster in twee kloeke folianten'. In 1967 werd het 
Seminarie Warmond opgeheven en na verloop van tijd verhuisden de stukken 
naar de R .K. Theologische Hogeschool, Keizersgracht 105, Amsterdam. 
Daarnaast zijn in andere archieven ook nog wel wat stukken van en betreffende 
Leeuwenhorst te vinden. Het Leidse gemeentearchief bevat enige 
Leeuwenhorstiana uit de laatste periode van de kloostergeschiedenis; deze 
stukken zijn opgenomen in de gedrukte inventaris van de archieven van de 
kloosters10. Verder zijn er stukken in de collectie van de heerlijkheid Offem 
(ARA), in de collectie Six van het Rijksmuseum en in verschillende familie-
archieven". 

Historiografie 

Beschrijvingen van de geschiedenis van Leeuwenhorst zijn uitsluitend te vinden 
in verzamelwerken over kloosters en andere geestelijke instellingen. Er bestaat 
geen enkel gedrukt boek, oud of modern, dat uitsluitend gewijd is aan de 
geschiedenis van dit toch geenszins onbelangrijke klooster. De oudste 
geschiedschrijving vinden we bij Hadrianus Junius, Antonius Matthaeus, 
Jacobus de la Torre. In 1719 verscheen het belangrijke werk Oudheden en 

7 P.A. Meilink, 'Het archief van de Ridderschap van Holland', in: Verslagen omtrent 
's Rijks Oude Archieven 48 (1925) deel 1, p. 84-168. 
Aan de inleiding tot dit werk zijn ook de gegevens ontleend over het oude archief van 
Leeuwenhorst en over de stukken van het Seminarie Warmond. 

8 Zie voor het duo Van Alkemade - Van der Schelling: G.D.I. Schotel, Leven, gedrukte 
werken en handschriften van Cornelis van Alkemade en Pieter van der Schelling. Breda 
1833. Van de hand van Schotel is ook de auctie-catalogus van de collectie-Van 
Alkemade. Het ware te wensen dat de 18e-eeuwse geleerdengeschiedenis eens verrijkt 
werd met een betere studie over de beide heren. 

9 Zie hiervoor de paragraaf Historiografie. 
10 J.C. Overvoorde, Archieven van de kloosters, 2 dln., Leiden 1917, inv. nr. 1675 e.v. 
11 Mededeling van Mw. De Moor. 
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Gestichten van Rhynland; de auteurs daarvan maakten gebruik van de oudere 
publicaties, maar beriepen zich daarnaast ook op andere bronnen12. Deze zullen 
wel afkomstig geweest zijn van Van Alkemade, die zich, zoals we hiervoor al 
zagen, intensief met het klooster heeft beziggehouden en die ook de afbeelding 
heeft geleverd waarmee het werk verlucht is. Van Alkemade schreef zelf een 
ongepubliceerde studie over het klooster, waarvan twee exemplaren zijn 
overgeleverd13. Het ene daarvan berust in het Rijksarchief in Zuid-Holland, het 
andere in de R.K. Theologische Hogeschool in Amsterdam (de citaten zijn hier 
steeds naar het Amsterdamse exemplaar). Deel 1 behelst een beschrijving, ruim 
opgevat, van het klooster en zijn geschiedenis; deel 2 geeft samenvattingen 
(uitvoeriger dan een modern regest) en transcripties van stukken uit het 
kloosterarchief, waarvan sommige thans niet meer in origineel voorhanden zijn, 
en afbeeldingen van de bijbehorende zegels; deel 3, dat alleen in het Haagse 
exemplaar voorhanden is, bevat indices. 
Latere kloosterbeschrijvers, zoals Römer1 4 , Bots15 en Schoengen16, verwerkten 
zowel de oude traditie als het werk van Van Alkemade; daarnaast 
incorporeerden ze ook de resultaten van kleinere publicaties, voornamelijk 
artikelen in de Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 
(BBH)1 7. 
Het hierna volgende korte overzicht van de geschiedenis van Leeuwenhorst 
berust op het werk van Van Alkemade, op de meest recente samenvatting van 
de oudere geschiedschrijving door Schoengen18, op de ongepubliceerde scriptie 
van Hendriks", op het werk van de Noordwijkse amateur-historicus J. Kloos2 0 

12 H . van Heussen en H . van Rhijn, Oudheden en Gestichten van Rhynland, Leiden 1719, 
p. 629-662 (de bladzijden 641-660 ontbreken, van 640 springt de paginering op 661 
zonder teksthiaat). 

13 Cornelis van Alkemade, Beschriiving van de oude en eedele Ahdie en Klooster 
Leeuwenhorst. 1 R A Z H , Handschriften nr. 646, 3 delen; 2 Het tweedelige exemplaar in de 
R . K . Theologische Hogeschool vertoont de volgende signaturen: op het schutblad: Bibl. 
Warmond H.S. Nr. 21 (2 vol.); op de voorkaft: nr. 220; op de rug: 92 H 4-5. Het werk 
werd doorgaans aan Pieter van der Schelling toegeschreven, maar voorin deel 1 van 
het Amsterdamse exemplaar staat de volgende aantekening, die het auteurschap van 
Van Alkemade ondubbelzinnig vaststelt: 
Dit Werk of twee Deelen van de Abdy van Leeuwenhorst, is uit de oorspronkelyke 
Schriften, Archiven en brieven verzameld, nageschreeven, beschreeven, en de zegels 
nagetekend door de eige hand van wylen mynen zeer geëerden Schoonvader, den 
Heer Kornelis van Alkemade. T'welk ik, als hebbende redenen van wetenschap en 
zekere kennis, getuige te Rotterdam, 4 Aug. 1746. P. Van Der Schelling. Het werk is 
ongedateerd, maar zal in ieder geval voor 1737, het sterfjaar van Van Alkemade, tot 
stand gekomen zijn. Het meest waarschijnlijk is een datering omstreeks 1700, getuige het 
jaartal op de tekening voorin deel 1 van het Haagse exemplaar (zie hiervoor de paragraaf over 
de afbeeldingen). 

14 R . C . H . Römer, Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige 
graafschappen van Hollanden Zeeland, Leiden 1854, deel 1, p. 128-137, 293-304; 
deel 2, p. 256. 

15 P . M . Bots, De oude kloosters en abdijen van het tegenwoordige Bisdom Haarlem, in 
alphabetische volgorde, met korte toelichtingen. Rijsenburg 1882. 

16 Schoengen, Monasticon Batavum, deel 3, p. 86-87. 
17 De artikelen in de B B H komen elders in de noten aan bod. Verder is er nog een klein 

artikel: Anoniem, 'Geneeskunde in de Abdij van Leeuwenhorst', in: De Navorscher 
(1863) p. 167-8. 

18 Schoengen, Monasticon Batavum, deel 3, p. 86-87. 
19 Zie noot 3. 
20 J. Kloos, Noordwijk in den loop der eeuwen. Noordwijk 1928. 
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en op een aantal gepubliceerde oorkonden. Incidenteel is ook van andere 
publicaties gebruik gemaakt; deze worden ter plaatse in de noten verantwoord. 

Geschiedenis 

De geschiedenis van het klooster Leeuwenhorst laat men sinds Van den Bergh 
zijn Oorkondenboek van Holland en Zeeland publiceerde gewoonlijk in 1261 
aanvangen. Of dat juist is hangt ervan af wat men als een begin beschouwt, 
zoals uit het hierna volgende relaas zal blijken. 
In een oorkonde, gedateerd 14 oktober 126121, schenken Arnoud van 
Alkemade, pastoor te Haarlem, en zijn broer Walewijn ter wille van het zieleheil 
van hun vader bezittingen in Noordwijk en Langeveld met de opbrengst daarvan 
(zij zonderen één gebouw met bijbehorende grond van de schenking uit) opdat 
op dit terrein genaamd Le 2 2 een Cisterciënzer nonnenklooster gebouwd wordt. 
Voorlopig wordt de schenking toevertrouwd aan de abdis van de Benedictijner 
vrouwenabdij van Rijnsburg, die naar haar goeddunken ook nonnen uit haar 
eigen klooster in het nieuw te stichten convent mag plaatsen. Arnoud en 
Walewijn vertrekken naar Parijs en zullen na hun terugkeer daarvandaan de 
zaken definitief regelen23. Op 2 januari 1262 volgt dan een nieuwe schenkings-
oorkonde24. Arnoud en Walewijn hebben, ter wille van hun zieleheil, bezittingen 
uit de erfenis van hun vader, gelegen in Noordwijk en Langeveld - met 
uitzondering van één boerderij met bijbehorende grond - aan het Cisterciënzer 
klooster Mariëndaal (bij Utrecht)25 geschonken, op de volgende voorwaarden: 1 
er moet een Cisterciënzer nonnenklooster op dit landgoed gesticht worden; 2 
Arnoud en Walewijn bepalen wie er wordt toegelaten; maar 3 Arnoud behoudt 
zichzelf het patronaatsrecht voor (jus patronatus); 4 niets van de genoemde 
bezittingen mag zonder hun toestemming worden verkocht, vervreemd of 
geruild. Worden de voorwaarden niet nagekomen, dan valt de schenking aan 
hen terug. 

Op 5 januari 1262 bevestigt de bisschop van Utrecht deze schenking26. 
Opvallend is wel dat in de tweede voorwaarde Walewijn niet meer wordt 
genoemd. De bisschop bedreigt met excommunicatie wie de schenking niet 
eerbiedigt. 
In een oorkonde van 6 januari 126227 stelt bisschop Hendrik van Utrecht de 
nonnen van Mariëndaal van de schenking op de hoogte, en vermaant hen deze 

21 Oorkondenboek van Holland en Zeeland, uitg. door L.Ph. C. van den Bergh, 
Amsterdam, 's-Gravenhage 1866-1873 (=OHZ) deel 2, nr. 77, d.d. 14 okt. 1261; Van 
Alkemade, deel 1, fol. 80. 

22 Alleen in de eerste oorkonde wordt de naam Le genoemd. De abdij stond bekend als 
klooster Ter Lee of Leeuwenhorst. Zie Hendriks p. 15-16. Canivez, Statuta, deel 3, 
1273 nr. 29 heeft Lavahort (zie hiervoor noot 33). 

23 Maria Hüffer, 'De Abdij van Rijnsburg en haar betrekkingen met andere kloosters', in: 
Historisch Tijdschrift (Tilburg) 12(1933) p. 257-270, 362-381. Zij wijst op deze 
passage en houdt het voor mogelijk dat de Rijnburgse nonnen daadwerkelijk bij de 
stichting betrokken zijn geweest. 

24 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, uitg. door S. Muller Fz., A . C . Bouman, K. 
Heeringa en F. Ketner, 's-Gravenhage 1920-1959 (=OSU) deel 3, nr. 1582, foutief 
gedateerd 1263 evenals O H Z , deel 2, nr. 95; vgl. P .A. Henderikx, De oudste bedelorde-
kloosters in het graafschap Hollanden Zeeland, Dordrecht 1977 (Hollandse Studiën 
10), p. 199. 

25 Schoengen noemt het klooster Vredendaal; dat zal wel een verschrijving geweest zijn. 
26 OSU, deel 3, nr. 1583; OHZ, deel 2, nr. 96 (foutief 1263). 
27 OSU, deel 3 nr. 1584; OHZ, deel 2, nr. 97 (foutief 1263). 
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dankbaar te aanvaarden met inachtneming van de daaraan verbonden 
voorwaarden. 
De volgende oorkonde die bewaard is gebleven, dateert van 21 december 
126228 en deze behelst de mededeling aan bisschop Hendrik dat Arnoud en 
Walewijn bezittingen te Noordwijk, waard meer dan 20 mark zilver 's jaars, ter 
wille van hun zieleheil hebben geschonken, met dien verstande dat zij daarop 
een Cisterciënzer nonnenklooster lieten bouwen en dat schonken aan de 
Cisterciënzer vrouwenabdij Mariëndaal, ter leniging van de noden van die abdij. 
Ze verzoeken de bisschop deze schenking te willen bevestigen, zodat de 
nonnen haar, als ze dat willen, kunnen accepteren. 
In al deze oorkonden is geen aanwijzing te vinden over de uiteindelijke 
stichtingsdatum. Ook blijkt er niet uit of de nonnen van Rijnsburg aan de 
stichting van het nieuwe klooster hebben bijgedragen, of dat die eer uitsluitend 
aan die van Mariëndaal toekomt. De gang van zaken is misschien in zeker 
opzicht te vergelijken met de stichting van het Victorinnenklooster te 
Biezelinge. Aanvankelijk werd daarvoor contact gezocht met de 
Cisterciënzerorde, en pas toen dat was mislukt volgde de aansluiting bij de 
Victorinnen. Deze gang van zaken wordt weerspiegeld in twee stichtings-
oorkonden, één met vermelding van de Cisterciënzerorde, de andere noemt de 
Victorinnen2 9. Welnu, Arnoud en Walewijn maakten in oktober 1261 de intentie 
kenbaar een Cisterciënzerinnenklooster te willen stichten. Nu was de toetreding 
tot de Cisterciënzerorde niet meer zo gemakkelijk, zoals in Biezelinge gebleken 
was. Eerst probeerden ze de nonnen van Rijnsburg voor het plan te 
interesseren, mogelijk omdat ze rekenden op de voorspraak van dit invloedrijke 
klooster, maar om een of andere reden mislukte die opzet. Toen vaardigden ze 
in januari 1262 een nieuwe stichtingsoorkonde uit, deze keer met inschakeling 
van het Cisterciënzerinnenklooster Mariëndaal, dat blijkbaar nogal in 
moeilijkheden verkeerde. 
Mag men nu de geschiedenis van Leeuwenhorst in 1261 laten beginnen met de 
intentieverklaring van Arnoud en Walewijn? Of in 1262 met de tweede 
stichtingsoorkonde? Hoe dat ook zij, dan blijven er nog drie zaken 
onopgehelderd, namelijk: wanneer werd de stichting een feit, wanneer trad het 
klooster toe tot de orde en wanneer is de bouw begonnen. 
Pas in 1271 blijkt dat de kloosterstichting werkelijk heeft plaatsgevonden30. In 
1272 rezen er nog moeilijkheden over het testament van Arnoud, die leidden tot 
aanvechting van de stichting door familieleden, maar toen dit probleem uit de 
weg was geruimd vond het klooster weldra erkenning31. In 1274-75 nam graaf 
Floris V het klooster onder zijn bescherming, hetgeen door zijn opvolgers enige 
malen werd bevestigd32. 
Over het tijdstip van de toetreding tot de Cisterciënzerorde heerst nog 
onzekerheid. In de statuten van het generaal kapittel valt te lezen dat in 1272 
de abten van Klaarkamp en St. Bernard een negatief advies uitbrachten, waarna 
in 1273 de abten van Bloemkamp en Bodelo de zaak opnieuw moesten bekijken 
en volmacht kregen om tot incorporatie over te gaan als zij vonden dat dat 
moest gebeuren. Of het ook werkelijk gebeurd is, kan uit dit stuk niet worden 

28 OSU, deel 3, nr. 1577; OHZ, deel 2, nr. 93. 
29 C. Dekker en J.G. Kruisheer, 'Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge, 1246 -

begin 17e eeuw', in: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 
12(1970) p. 1-74, 14(1972) p. 3-88, 14(1972) p. 29-42. 

30 Henderikx, Bedelordekloosters, p. 199. 
31 Henderikx, Bedelordekloosters, p. 199; Hendriks, p. 16. 
32 Henderikx, Bedelordekloosters, p. 199; Hendriks, p. 16, p. 24, noot II 6. 
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afgeleid33. Mogelijk heeft de toetreding toch wel toen of kort daarna plaats-
gevonden, want in 1276 wordt de schenking bevestigd door paus 
Innocentius V 3 4 . 
Wanneer de bouw daadwerkelijk is begonnen onttrekt zich volledig aan onze 
waarneming35. Van Alkemade vertelt dat Mariëndaal een groep van twaalf 
nonnen stuurde om de kern van het nieuwe klooster te vormen en een begin te 
maken met het kloosterleven, maar hij vertelt er niet bij wanneer dat 
gebeurde36. Hoe de verhouding met Mariëndaal zich verder ontwikkelde is 
vooralsnog onbekend. Het Necrologium van Mariëndaal laat zien dat er wel 
contacten met Leeuwenhorst gebleven zijn3 7. De geestelijke Arnoud van 
Alkemade oefende aanvankelijk het patronaatsrecht over de abdij uit3 8. Na zijn 
dood droeg het generaal kapittel van de Cisterciënzerorde de jurisdisctie over 
het klooster op aan de abt van Camp, die tevens visitator werd3 9. Camp of 
Altencamp is het oudste Cisterciënzerklooster in deze streken, in het sticht 
Keulen. Wie het partronaatsrecht na de dood van Arnoud heeft uitgeoefend is 
niet bekend. 

De eerste tijd was het behelpen in de nieuwe behuizing. Zo hing de kloosterbei 
bij gebrek aan een klokketoren aan de takken van een grote oude eik, volgens 
Van Alkemade4 0. Maar na het primitieve begin groeide het klooster al snel uit tot 
een aanzienlijke communiteit. In de loop van de tijd werd er steeds weer 
bijgebouwd en verbouwd, echt af schijnt het gebouwencomplex nooit geweest 
te zijn. Het klooster verwierf rijke bezittingen en beschikte over goede relaties. 
Met name de graven van Holland schonken met milde hand goederen en 
voorrechten, zoals trouwens ook aan andere kloosters, en de Hollandse adel 
volgde dit voorbeeld na. Zo verleende graaf Willem III in 1333 vrijdom van tol 
voor alles wat het klooster nodig had4 1. De burggraaf van Leiden, heer Philips 
van Wassenaar, aanhanger van de Hoekse partij, nam in 1420 het klooster 
onder zijn bescherming, wat in deze woelige tijden een zinvolle maatregel lijkt4 2. 
Philips de Goede, in zijn kwaliteit van graaf van Holland, stond in 1443 de abdij 
toe twee paar zwanen te houden, als statussymbool of als culinair voorrecht43? 
Een plaatselijke begunstiger, Jan vander Boekhorst, schonk eveneens in 1443 
een verguld kruis met weerhaan en pijnappel tot meerdere glorie van de 
kloosterkerk44. 

33 J . - M . Canivez, Statuta capitulorum generalium ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad 
annum 1786, 8 dln., Leuven 1933-1941, deel 3, 1273, nr. 29. 

34 Henderikx, Bedelordekloosters, p. 199; Hendriks, p. 16. 
35 Hendriks, p. 16, meent 1272 te mogen aannemen, maar voert daarvoor geen bewijs 

aan. 
36 Van Alkemade, deel 1, fol. 85; hij geeft als variant ook: acht nonnen. 
37 Gepubliceerd door A . Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum. Ultrajecti 1703. 
38 Voor literatuur en een korte discussie over het patronaatsrecht zie Hendriks, p. 24. 
39 Schoengen, Monasticon Batavum deel 3, p. 86-87. 
40 Van Alkemade, deel 1, fol. 85. Dit verhaal speelt een rol in de afbeeldingen van het klooster, 

zie de betreffende paragraaf. 
41 Rijksarchief in Zuid-Holland, archief van de graven van Holland, inv. nr. 242, fol. 8 l r ; 

gepubliceerd door P . M . Grijpink, 'Nonnenklooster Ter Leede (Abdij van Leeuwenhorst)', 
in: BBH 30(1906) p. 453-58; Grijpink citeert niet het origineel, maar een afschrift in de 
Grafelijkheidsregisters van het Rijksarchief in Noord-Holland. 

42 Van Alkemade, deel 2, fol. 114, d.d. 20 april 1420. 
43 Van Alkemade, deel 2, fol. 362, d.d. 29 augustus 1443. 
44 Van Alkemade, deel 2, fol. 363, d.d. 31 mei 1443. 
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Het archief bevat vele bewijzen van schenkingen van land en renten op land. De 
nonnen hadden werkelijk niet te klagen over gebrek aan toewijding. Op zijn 
beurt deelde het klooster ook geld en goederen uit aan de behoeftigen, zoals 
blijkt uit de rekeningen. 
Vanaf het eind van de 15e eeuw verslapte de kloostertucht, of misschien is het 
juister te stellen dat de idee die men had van wat het kloosterleven moest 
inhouden, aan verandering onderhevig was. Er vond een aantal visitaties plaats 
ter correctie van al dan niet vermeende misstanden, wat met de nodige 
strubbelingen gepaard is gegaan. De verslagen van de visitaties zijn bewaard 
gebleven, ze geven een goede indruk van het kloosterleven, zowel van de 
theorie als van de praktijk. Ter tegemoetkoming aan de bezwaren van de 
nonnen werden er wel enige concessies gedaan die indruisten tegen het ideaal 
van de strenge clausuur. Het is echter volgens Hendriks niet gerechtvaardigd te 
spreken van verval van het kloosterleven, noch aan het eind van de 15e eeuw, 
noch in de loop van de 16e eeuw, al kan niet worden ontkend dat het leven in de 
abdij Leeuwenhorst niet geheel voldeed aan de strenge regels van de 
Cisterciënzerorde4 5. 
De spanningen in de maatschappij vanaf de tweede helft van de 16e eeuw 
werden Leeuwenhorst, zoals zoveel andere kloosters, uiteindelijk noodlottig. In 
1563 werd het klooster geplunderd door gespuis uit Leiden en van elders46. 
Toen het verzet tegen de Spaanse overheersing losbarstte, werd ook 
Leeuwenhorst - immers dicht bij de zee gelegen - al spoedig bedreigd door 
invallen van de watergeuzen, die doorgaans niet erg zachtzinnig omsprongen 
met religieuzen. Om die reden nam in 1571 een aantal nonnen de wijk naar 
Leiden, het jaar daarop gevolgd door de abdis en de overige klooster-
bewoonsters47. Vanaf dat moment had de geschiedenis van de gebouwen en het 
grondbezit een ander verloop dan die van de nonnen. 
De nonnen vestigden zich aanvankelijk in het huis van mr. Jan Bozot, later 
woonden ze een jaar in het St. Michaëlsklooster, gelegen bij de thans niet meer 
bestaande Vrouwenkerk48. A l voor het beleg van Leiden in 1573-74 vertrok een 
aantal nonnen naar familie, een paar anderen zijn getrouwd, en een deel bleef 
voor hun levensonderhoud aangewezen op de inkomsten van de abdij. Door vier 
nonnen werd een gemeenschappelijk huishouden opgezet, samen met een paar 
uit andere kloosters afkomstige verwante vrouwen. Hier vinden we de twee 
laatste abdissen van het klooster, Johanna van Nassau en Susanna van Etten, 
welke laatste in 1634 overleed49. 

Wat er precies met de kloostergebouwen is gebeurd, is nog niet duidelijk. Van 1 
november 1571 tot 1 november 1572 zijn ze op kosten van de nonnen bewaakt 
door troepen van Oranje onder bevel van de watergeus Nicolaas Ruichaver50. 
Volgens sommige overleveringen zijn de gebouwen daarna door de Leidenaars 
verwoest om de Spanjaarden te beletten ze als steunpunt te gebruiken, maar 
latere geschiedschrijvers geven juist de Spanjaarden de schuld van de 
verwoesting. Geen van beide verhalen is in overeenstemming met de schaarse 
authentieke gegevens. In het kaartboek van Jan Pietersz Dou van 1625 is het 

45 A . H . L . Hensen, 'Een viertal visitatiebrieven van Leeuwenhorst', in: BBH 36(1914/5) 
p. 358-387. Een uitgebreide bespreking bij Hendriks p. 45 en noot III 42. 

46 Hendriks, p. 39. 
47 Het staat niet vast of de nonnen allemaal tegelijk weggingen, hetzij in 1571, hetzij in 

1572, of in twee groepen. Hendriks, p. 45 en noot III42. 
48 Schoengen, Monasticon Batavum, deel 3, p. 86-7; Hendriks, p. 45. 
49 Hendriks, p. 46-52. 
50 Römer, Geschiedkundig overzigt, deel 1, p. 293-304; Hendriks, p. 45. 
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klooster ingetekend, en in 1614 en 1629 is er zelfs nog aan ge- en verbouwd51. 
Kort veronderstelt dat de gebruikers van de abdijgebouwen zelf 
verantwoordelijk zijn geweest voor de afbraak; als dat zo is, moet het uit de 
rekeningen blijken5 2. 
Het bouhuys (de kloosterboerderij) is in ieder geval niet afgebroken, het diende 
blijkens de rekeningen ook later nog als basis voor de voortgezette exploitatie 
van het kloosterbezit53. Na het vertrek van de nonnen werd het beheer over de 
kloostergoederen aanvankelijk nog door de ontvanger van de abdij gevoerd. In 
1574 werd het kloosterbezit geregistreerd en onder beheer van Adriaan 
Mourijnsz gesteld, maar dat betekende kennelijk niet dat de abdis de 
zeggenschap volledig moest prijsgeven. Correspondentie van Adriaan Mourijnsz 
over het beheer is bewaard gebleven. Op grond van de registratie werd aan de 
vrouwen van Leeuwenhorst een alimentatie uitbetaald54. Sinds 1575 werden de 
rekeningen afgehoord door Gecommitteerden van de Staten, sinds ca 1580 
door een van Statenwege aangewezen superintendent. In 1584 verwierf de 
Ridderschap een zekere zeggenschap in het beheer van de goederen, maar hoe 
de competenties verdeeld waren tussen de abdis en de Ridderschap in de 
periode dat er nog een abdis was (tot 1634) is niet erg duidelijk55. De inkomsten 
moeten nog steeds aanzienlijk geweest zijn: voor de gedwongen lening die de 
Staten van Holland in 1600 oplegden ten behoeve van de oorlogsinspanningen 
werd Johanna van Lier als vertegenwoordigster van de vrouwen van 
Leeuwenhorst aangeslagen voor 2000 gulden. Alleen de vrouwen van Rijnsburg 
moesten nog meer betalen, namelijk het dubbele van die van Leeuwenhorst. 
Geen enkele Leidse burger werd zo hoog aangeslagen56. 

Tot 1795 toe bleef de Ridderschap de rentmeesters voor de abdij leveren, sinds 
1737 werden de bezittingen samen met die van Rijnsburg beheerd. In 1795 
kwam er met de confiscatie van het kloosterbezit een definitief einde aan de 
geschiedenis van het klooster Leeuwenhorst. 

Gebouwen en afbeeldingen daarvan 

Wie thans een wandeling onderneemt naar de plek, ongeveer evenver 
verwijderd van de dorpen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout, waar meer 
dan drie eeuwen lang het klooster Leeuwenhorst heeft gestaan, wordt voor zijn 
moeite slecht beloond met de aanblik van een eiland omgeven door een 
vierkante gordel van manshoog riet (althans in de zomer). Dit is alles wat er rest 

51 Van Alkemade, deel 1, fol. 457, 458. 
52 Van Alkemade verbaasde zich erover dat er geen ooggetuigenverslagen zijn van het 

verbranden en verwoesten van het klooster tijdens het eerste beleg van Leiden in 
1573. Hij citeert Haraeus lib. 3, fol. 193: Turn omissa Juventute exurunl Leidani/ 
Rhenoburgum, Terleam, Teilingam/Warmontium, Nobilium Virginum Abbatias, voor de 
beschrijving van de gebeurtenissen uit 1573 (Van Alkemade, deel 1, fol. 442). Zie 
verder voor de kwestie van verwoesting en afbraak J.C. Kort, 'Een schilderij van 
Leeuwenhorst', in: Holland 5 (1973). p. 256-9. 

53 Meilink, 'Archief van de Ridderschap', p. 85. 
54 Hendriks, p. 47-49; hij spreekt van confiscatie van het kloosterbezit, maar dat is 

moeilijk in overeenstemming te brengen met de andere bekende gegevens. 
55 Meilink, 'Archief van de Ridderschap', p. 85. 
56 R.C.J. van Maanen, 'De vermogensopbouw van de Leidse bevolking in het laatste kwart 

van de zestiende eeuw', in: BMGN 93(1978) p. 1-42, zie p. 8 en Bijlage I (los 
bijgevoegd). De aanslag bedroeg 1% van het vermogen, waarbij het onroerend goed 
werd meegerekend. 
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van de fundamenten van een later gebouwde en weer afgebroken villa, en 
helaas niet van het klooster zelf. Slechts bij nauwkeurige waarneming kan het 
ongebruikelijke plaveisel van het pad over het terrein - grote keien, afgesleten 
door veelvuldig gebruik en nu aangevuld en gedeeltelijk bedekt door steenslag 
- een aanwijzing opleveren dat het misschien vroeger een belangrijker functie 
vervuld heeft dan die van toegangspad tot een weiland. Met andere woorden, 
van het eens aanzienlijke gebouwencomplex, omringd door bomen en wal met 
gracht, is geen steen overgebleven. Over het uiterlijk voorkomen van het 
klooster gedurende de ruim drie eeuwen van zijn bestaan is niets met zekerheid 
bekend. Weliswaar ontbreekt het niet aan afbeeldingen, maar de authenticiteit 
daarvan mag met recht worden betwijfeld. Ze dateren alle uit de periode na het 
actieve kloosterleven. Op grond van de artikelen van Kort in Holland51 en van 
mijn eigen waarnemingen kom ik tot de volgende reeks afbeeldingen waarop 
het klooster in vogelvlucht te zien is (een aantal detailafbeeldingen heb ik buiten 
beschouwing gelaten)58. 

Schilderij I Algemeen Rijksarchief. Ongedateerd. (Kort 1) 
Schilderij II Rijksmuseum Amsterdam. Gedateerd 1641. (Kort 2) 
Schilderij III Mevrouw H . A . A . baronesse van Heeckeren van Brandsenburg, 

Klein Leeuwenhorst. Kopie van schilderij I. (Kort 3) 
Schilderij IV Rijksmuseum voor Religieuze Kunst te Utrecht, afkomstig uit de 

pastorie van de St.-Victorparochie te Noordwijkerhout. (Kort 3) 

Tekening I R .K. Theol. Hogeschool, Amsterdam. In: Van Alkemade, deel 1, fol. 
6. Inkt en bruine en groene waterverf, gesigneerd: I. Bureau 
Fecit5 9. 

Tekening II R.K. Theol. Hogeschool, Amsterdam. In: Van Alkemade, deel 2, fol. 
5. Inkt. 

Tekening III Algemeen Rijksarchief. In: Van Alkemade, deel 1. Inkt, gedateerd 26 
augustus 1700. (Kort 1) 

Gravure I In: H . van Heussen en H . van Rhijn, Oudheden en Gestichten van 
Rhynland. Leiden 1719. (Kort 1) 

Gravure II In: A . Rademaker, Kabinet van Nederlandsche outheden en 
gezichten, Amsterdam 1725, nr. LXXIII . Naar een voorbeeld uit 
1560 (?); mogelijk al eerder gepubliceerd in een dergelijke 
bundel6 0. 

57 (1) J.C. Kort, 'Een schilderij van Leeuwenhorst', in: Holland 5 (1973) p. 256-259. 
(2) J.C. Kort, 'Een tweede schilderij van Leeuwenhorst', in: Holland 6 (1974) 
p. 194-195. (3) J.C. Kort, 'Meer schilderijen van Leeuwenhorst', in: Holland 9(1977) 
p. 122-123. 

58 Römer, Geschiedkundig overzicht, deel 2, p. 256, geeft een overzicht van de 
afbeeldingen aanwezig in de collectie-Bodel Nijenhuis in de Leidse Universiteits-
bibliotheek. Naast vogelvluchtprenten noemt hij ook afbeeldingen van de voorpoort. 
Op p. 262 vermeldt hij nog een getekende plattegrond. 

59 Over J. Bureau is nauwelijks meer bekend dan dat hij ca 1700 werkzaam was. Zie 
Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel 2, p. 276, en de Catalogus van de Atlas van 
Stolk, nrs. 2898, 3008, 3803. 

60 De foto is gemaakt van een los exemplaar in de collectie-Bodel Nijenhuis, U B Leiden, 
waarvan de herkomst onbekend is; de prent bij Rademaker lijkt hiervan een late, 
opgewerkte staat. 
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Afb. 1 Schilderij I (foto 
A R A ) . 

Afb. 2 Schilderij IV (foto 
A R A ) . 
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Afb. 3 Tekening I. 
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Afb. 7 Gravure II (foto U B 
Leiden). 

jDt.têJve Tan ZJUOrWKXHt'MST. * v al* sr m Aarm f.uVsn .tf.mjl 

Zaan mm'J' \'t'j.:n'.- i...a, ' . ' . v W . 

A l deze afbeeldingen van Leeuwenhorst hebben met elkaar gemeen dat het 
klooster vanuit het westen gezien wordt. Op de achtergrond van sommige 
afbeeldingen is het slot Teilingen te zien, met daarnaast de kerktoren van 
Sassenheim, meer naar links de toren van Noordwijkerhout, meer naar rechts 
die van Voorhout. Bij de beschouwing van al deze voorstellingen van het 
klooster zijn duidelijk twee groepen te onderscheiden: 
a Tekening I (ongedateerd, uiterlijk 1746, waarschijnlijk ca 1700, tekening II 
(ongedateerd, waarschijnlijk ook ca 1700; ten opzichte van I nogal 
vereenvoudigd), gravure 1(1719), schilderij I (ongedateerd) en III (kopie van I) 
en schilderij IV (ongedateerd) lijken in allerlei opzichten op elkaar. Zo spelen op 
al deze afbeeldingen de eik waaraan de klok was opgehangen en de put een 
belangrijke rol, allebei zijn dit elementen uit de overgeleverde klooster-
geschiedenis. Niettemin verschillen ze wel in details. Deels vloeien die 
verschillen waarschijnlijk voort uit de gebruikte technieken: de tekenpen laat 
meer nuancering toe dan de stugge graveernaald, en olieverf heeft ook zo zijn 
beperkingen. Maar er zijn ook andersoortige verschillen. Schilderij IV 
bijvoorbeeld toont betere verhoudingen en een beter perspectief doordat het 
huis rechts naast de voorpoort hier zijn andere gevel naar voren keert, wat 
overeenkomt met het standpunt van de beschouwer. Mogelijk zijn al deze 
afbeeldingen gemaakt naar een nu verloren ouder origineel. Het zijn overigens, 
misschien met uitzondering van tekening I, geen meesterwerken, en dat geldt 
nog sterker voor de volgende groep. 
b Tekening III (gedateerd 1700), schilderij II (gedateerd 1641) en gravure II 
(1725, naar de toestand in 1560) vertonen ook overeenkomsten, maar ze zijn 
bepaald niet identiek. Mogelijk hebben we ook hier te maken met interpretaties 
van een (ander) origineel, eveneens nu niet meer bekend. Vergeleken met groep 
a is het verband tussen de gebouwen losser geworden, en de omgeving is 
verarmd. Schilderij II, dat wel een erg 17e-eeuwse indruk maakt, staat nog het 
dichtst bij a, gravure II is het meest gedegenereerd. Alle afbeeldingen uit b 
hebben het ontbreken van boom en put gemeen. 
In de collectie-Bodel Nijenhuis (Universiteitsbibliotheek Leiden) bevindt zich een 
plattegrond van het kloostercomplex, ongedateerd en zonder verklarende 
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bijschriften. Deze kaart dateert volgens Römer6 1 uit de eerste helft van de 18e 
eeuw. Misschien dat deze plattegrond, indien nauwkeurig bestudeerd en in 
combinatie met gegevens uit de rekeningen gebruikt, op den duur informatie zal 
kunnen verschaffen over althans de ligging van de kloostergebouwen. Over het 
uiterlijk ervan zullen we wel nooit wijzer worden. We kunnen tot slot het beeld 
citeren dat de Noordwijkse historicus Kloos zich van het klooster gevormd heeft 
op grond van zijn studie van allerlei archiefmateriaal, en waarschijnlijk ook op 
grond van de Noordwijkse schilderijen: 'De abdij was omsloten met gracht en 
muur; door voor- en achterpoort, beide uit steen opgetrokken, gaf zij toegang 
naar buiten. Aan de laan van den Goowech naar 't convent, nabij de voorpoort, 
stond de korenmolen. Binnen de muren bevonden zich kerkhof, kerk met orgel 
en altaren en de kerktoren met uurwerk voorzien. Daarnaast in kruisvorm 't 
convent met de heerenzaal, de ridderkamer, de Gerrit-van-Tielskamer, de 
gastkamer, over de heerenzaal een kamer, de kamer over de keuken, mijn 
vrouwe-zaal, de kamer over mijn vrouwe-zaal, de geschilderde kamer, de 
blauwe kamer, de confessoorskamer, studeerkamer en de groene zaal. Daarbij 
het kapittelhuis, het ziekenkoor, het zomerhuis en het oude hof, terwijl zich vóór 
het klooster groepeerden het bakhuis met meelzolder, het bouwhuis, de hal, de 
varkensschuur, de turfschuur, het kelderhuis voor wijn en bier, de bottelarij, 
mijn vrouwe-vischkaar en de appelzolder.' Bij de hal tekende Kloos nog aan: 
'Van deze hal (vleesschhal) is nog een gedeelte aanwezig. De 30 centimeter 
dikke muren, een paar nissen, de zware balken en karbeels en het typische 
rieten dak wijzen naar een ver verleden. Als eenig overblijfsel uit den bloeitijd 
wordt het (als onderdeel van een boerderij). . . gebruikt voor stalling en 
bergplaats. De bouwhoeve heet traditioneel nog 'De halwoning'.'62 Volgens de 
moderne stafkaart heet de genoemde boerderij tegenwoordig 'De Halle'. 
A l deze door Kloos opgesomde kloostergebouwen zijn in de loop der jaren door 
allerlei aan- en verbouwingen tot stand gekomen. Het beeld van Kloos is dus 
eigenlijk een fantasiebeeld, en derhalve niet aan een bepaald tijdstip te 
verbinden63. 

Bewoners en personeel 

Vanzelf rijst nu de vraag: wie bewoonden dit gebouwencomplex, en wie 
bevolkten de talrijke werkplaatsen? In de eerste plaats natuurlijk de 

61 Römer, Geschiedkundig overzigt, deel 2, p. 262. 
62 J. Kloos, Noordwijk, p. 70-71 en noot 179. Kloos heeft mogelijk gebruik gemaakt van 

de opsomming die Van Alkemade geeft: Alhoewel de deelen van dit groot ligchaam, en 
de bizondere vertrekken van dit gebow niet wel mogeliik zijn te melden, zoo zullen wij 
egter eenige stukken en benaamingen aantekenen, in de kloosterrekeningen gevonden 
werdende: De Baak- of Baakhuispoort, vermeit 1552; Het groot Veewerk; De Heere.. 
Zaal; De Ridder kaamer; Gerrit van Tielskamer; Het Bak-huis; Het Browhuis; De 
Moolen; De Hal; De Wijn- en Bier-kellenaar; De turf-schuer; Het Varkenhuis; De Gast-
Kaamer; De Kaamer over de Heerezaal; Het groot verwulfsel; De Kamer over de 
Keuken; Het Kapittelhuis; Mijn Vrouwen Zaal; De Kamer over mijn Vrouwenzaal; De 
Sieken Choor; De geschilderde Kamer; Mijn Vrouwen Wijnkelder; De Meel-solder; Mijn 
Vrouwen Viskaar; De blaauwe Kaamer; Het Soomerhuis; De bottelrije; De Confessors 
Kamer;... Studoor; De Appel-solder; De groene Zaal; Het oude Hof; Kerk-gebow: De 
kerk en toorn; Het uurwerk 1552; Het Orgel; Het Oxaal; Het glas bezijde den Orgel; De 
sitplaats der Jojfren op den orgel; Het outaar boven 't oxaal; De Trans. Van Alkemade, 
deel 1, fol. 88v; de interpunctie is door mij aangebracht, het waren rijtjes namen 
onderelkaar. 

63 Mw De Moor beschikt over erg veel gegevens over de bouwgeschiedenis. 
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Cisterciënzer nonnen voor wie het gesticht was, onder de leiding van de abdis, 
die aanvankelijk door de nonnen werd gekozen, maar sinds 1515 in feite, zij het 
in overleg met de nonnen, door de landsheer werd aangewezen64. De abdis 
beschikte over een eigen zegel dat afweek van het conventszegel65. Alle 
abdissen zijn bekend, zij het dat over haar preciese jaartallen in de literatuur 
nogal wat verschil van mening bestaat66. 
Het aantal nonnen dat de abdis onder haar hoede had lag tussen de 25 en 
dertig, meestal waren het er dertig, sinds 1512 echter 316 7. Behalve nonnen 
waren er in het klooster ook conversen, lekebroeders en -zusters68, en in de 16e 
eeuw ook scholieren69. Tenslotte vinden we nog proveniers in het klooster, vaak 
echtparen die hun bezittingen aan het klooster geschonken hebben in ruil voor 
levenslange verzorging door de abdij. 
Een aantal geestelijken bezochten het klooster regelmatig voor het verrichten 
van religieuze handelingen waarvoor een priesterwijding vereist was, zoals het 
lezen van de mis in de kloosterkerk, op de ziekenzaal en ook in de gasthuis-
kapel van Noordwijk, die eigendom was van het klooster. Verder voor het horen 
van de biecht. Hierbij kan worden opgemerkt dat de abdis een eigen biecht-
vader had. Ook de schoolmeesters in de 16e eeuw waren geestelijken. 
Van de leken in dienst van het klooster was de rentmeester de aanzienlijkste. 
Hij genoot een hoge jaarwedde, benevens een toelage voor een tabberd. Voor 
dienstreizen kon hij beschikken over een dienaar en twee paarden. Hij had het 
recht aan de tafel van de abdis te eten70. De rentmeester was belast met de 
externe contacten van de abdij en met het voeren van de financiële 
administratie, waarover in de desbetreffende paragraaf meer details zullen 
worden verstrekt. De rentmeester liet zich soms bijstaan door een 
onderrentmeester. 
Voor alle werkzaamheden ten behoeve van het klooster was er een uitgebreide 
staf van personeel in dienst. We treffen aan: bakker, brouwer, molenaar, 
viskoper, schipper, wagenvoerder, hof-weidman (voor de jacht, de abdis bezat 
ook een koppel honden), pluimgraaf, organist, portier. Belangrijk was de 

64 Hendriks, p. 26. 
65 Van Alkemade, deel 1, fol. 166-167 geeft afbeeldingen van de zegels; zie tevens 

Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600, deel 2, nrs. 353-366 met afb. 
66 Van Alkemade, deel 1, fol. 174 e.v. geeft een lijst van abdissen, waarbij hij polemiseert 

met een lijst gebaseerd op het getuigenis van Adriaan Mourijnsz, rentmeester na de 
verhuizing naar Leiden. Deze lijst heb ik niet gevonden. Wel bevat de Codex Vossii L .F . 
nr. 37 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek, blijkens de catalogus van Gronovius uit 
1716 een verzamelhandschrift van de hand van Petrus Scriverius, een lijst: Fundateurs 
van de Abdie van Leeuwenhorst melte Successien van de Abdissen (geciteerd naar de 
catalogus van 1932). J. Kleintjens publiceerde de lijst in een artikel met deze titel in: 
BBH 37 (1917) p. 277-81. Deze lijst is niet identiek met die van de aangevallen Pieter 
Mourijnsz, maar lijkt er wel sterk op. De lijst uit de Oudheden en Gestichten van 
Rhynland combineert verschillende lijsten en geeft afwijkende jaartallen ook op. 
Schoengen, Monasticon Batavum, vermeldt nog een lijst van abdissen in Brussel: 
Brussel Kon. Bibl. Ms. no. 22476, Chronicon Universale van Theodoricus Pauli; deze 
lijst heb ik niet onder ogen gehad. 

67 Hendriks, p. 16-18. 
68 Voor conversen: W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen, 

Amsterdam 1951, p. 388-389. Mededeling over de lekebroeders en -zusters van 
M w De Moor. 

69 Zie over de scholieren het artikel van M w De Moor in dit nummer; daarin komt ook de 
sociale herkomst van de nonnen aan de orde. 

70 Van Alkemade, deel 1, fol. 213. 
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bouwmeester, die de kloosterboerderij beheerde en daartoe een aantal meiden 
en knechts in dienst had. Op het klooster zelf werkte een aantal dienstmeisjes 
in de huishouding en in de keukens. De personeelsleden werden betaald; alle 
vaste personeelsleden komen in de rekeningen voor onder de post Bodenloen. 
Daarnaast is er een groep mensen die incidenteel voor bewezen diensten 
betaald werden; zij zijn te vinden onder de post Alrehande uutgheven. 

De nonnen sleten evenwel hun dagen niet in ledigheid; naast hun religieuze 
plichten hadden allen een specifieke taak met daaraan verbonden 
werkzaamheden. De priorin verving de abdis in voorkomende gevallen, de 
kelwaarster was belast met het toezicht op de voorraden, de kosteres zorgde 
voor de kerk, de schepkamervrouw was zoveel als hoofd van de linnenkamer71. 
Belangrijk was de non die de zorg had voor de ziekenzaal en die daartoe de 
beschikking had over verschillende personeelsleden. Als er voor dezelfde taak 
een non en een leek waren aangesteld, bijvoorbeeld een portierster en een 
portier, droeg de non de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werk. 
Voor de intrede van een non in het klooster was, naast het meebrengen van een 
eigen linnenuitzet, vereist dat in haar levensonderhoud was voorzien, 
bijvoorbeeld door een lijfrente of een prebende72. De nonnen genoten ook nog 
inkomsten uit een aantal uitkeringen in geld waarvan de voornaamste waren: 
1 Memoriegeld - dit was een vergoeding voor het laten lezen van missen en 
andere verrichtingen ter nagedachtenis van de begunstigers van de abdij; 
2 Hoogtijdgeld - uitkeringen ter gelegenheid van de grote feestdagen, ook aan 
anderen dan de nonnen gedaan; 
3 Petancie - geld dat werd geschonken voor een vrolijke avond of een goede 
maaltijd op de sterfdag van de schenker73. 

Kloosterhuishouding 

De kloosterhuishouding werd gekenmerkt door een zekere tweeslachtigheid: 
enerzijds vormde het klooster in principe een gesloten huishouding, anderzijds 
was het toch op de buitenwereld aangewezen voor de aankoop van niet of in 
onvoldoende mate zelf vervaardigde produkten en de verkoop van overtollige 
eigen produktie. De abdij bezat landerijen in Rijnland en in het Westland; een 
gedeelte van het land in het Rijnland werd in eigen beheer bebouwd. Er waren 
vier agrarische centra: het bouhuys bij het klooster, en de uithoven te Lisse, 
Poeldijk en in 't Honterland; soms wordt ook een uithof te Monster genoemd. 
Het personeel van het bouhuys was in loondienst van het klooster, zoals we 
zagen. De beheerders van de uithoven figureren daarentegen onder de 
pachters. De uithof te Lisse noteerde de hoogste inkomsten. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de uithoven fungeerden als sedundaire administratieve 
centra74. 

71 Van Alkemade, deel 1, fol. 209 geeft de volgende beschrijving: . . . aan wien, behalve 
het onderwijs aan de jongste, bevoolen was sorg te draagen voor het maaken en 
verstellen van allerlei kleederen en liinwaad, welke de kloosterlingen daageliiks 
gebruikten en noodig hadden. Scheppen interpreteert hij als naaien, welke betekenis 
steun vindt in het Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam, 
's-Gravenhage 1932. 

72 Hendriks, 17-18. 
73 Van Alkemade, deel 1, fol. 374 en gegevens uit de rekeningen. 
74 Dit gedeelte van het artikel is geheel gebaseerd op gegevens in de rekeningen. 
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De opbrengst van de landerijen diende voor het levensonderhoud van de 
kloostergemeenschap. Overtollige produkten werden verkocht; het betreft wol, 
hout, huiden, hennep en bier. De opbrengst hiervan vormde maar een marginaal 
deel van de inkomsten. Veel agrarische grondstoffen werden in eigen beheer 
verwerkt. A l het voedsel werd zelf bereid, alleen riep men wel eens de hulp in 
van een specialist, bijvoorbeeld een pasteibakker. Er werd ook bier gebrouwen, 
zoals het voorkomen van een brouwer op de loonlijst en de aankoop van hop 
bewijzen. Een kleine hoeveelheid bier werd zelfs verkocht ter gelegenheid van 
de kermis. 
Er zijn ook bewijzen voor textielbereiding. De posten die daarop betrekking 
hebben laten helaas niet toe duidelijk onderscheid te maken tussen betalingen 
aan leden van de kloostergemeenschap en aan mensen van daarbuiten voor 
textielfabricage. Vast staat dat op het op het bouhuys laken en linnen werden 
geweven, en dat er dekens werden vervaardigd. Het scheren van het voltooide 
produkt werd uitbesteed. Voorts bestaat de indruk dat er voorbereidende 
werkzaamheden werden verricht zoals kaarden en spinnen. Wie deze 
werkzaamheden verrichtten blijkt niet, misschien het huispersoneel in ledige 
uren. Dit soort werk, dat weinig apparatuur vergt, leent zich in ieder geval beter 
dan weven voor 'vulwerk'. Kleren werden in de schepkamer in eigen beheer 
vervaardigd en gerepareerd. 
Het klooster voorzag ook zelf in zijn brandstofbehoefte. Daartoe liet men in 
Schakenbosch onder Leidschendam turf delven, naar Leeuwenhorst vervoeren 
en daar opslaan in de turfschuur. Wat men tekortkwam of niet zelf produceerde, 
werd elders gekocht. Bij de leverantie van levensmiddelen speelden de pachters 
een grote rol. Daarnaast werd er ook op de vrije markt gekocht. Behalve de 
grote graan- en vee-leveranties treffen we in de rekeningen veel posten aan voor 
incidentele aankoop van allerhande lekkernijen bij feestelijke gelegenheden. 
Ambachtelijk vervaardigde voorwerpen werden van diverse leveranciers gekocht, 
de jaarlijkse Leidse kruismarkt was dé gelegenheid voor het aanvullen van het 
keukengerei. We ontmoeten daar ook een kaarsenmaker en een ketelboeter. 

Financiën en externe contacten 

De uitgaven die we in de rekeningen aantreffen gaan altijd over de externe 
aankopen. In welke verhouding die stonden tot de eigen produktie valt niet na te 
gaan, omdat over de eigen produktie geen administratie bewaard bleef en 
waarschijnlijk ook nooit bestaan heeft. De uitgaven werden bestreden met de 
inkomsten aan geld die de abdij verkreeg door het verpachten van niet in eigen 
beheer geëxploiteerde grond en verder uit renten op onroerend goed die door 
begunstigers geschonken waren. De administratie van de verpachte grond werd 
gevoerd aan de hand van een huurboek, een lijst van te innen pachtsommen 
waarin ieders verplichtingen nauwkeurig opgetekend stonden. 
De rentmeester was verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de 
abdij. Hij trad tevens op als financier, want de abdij stond regelmatig bij hem in 
het krijt. Van zijn handelen legde hij verantwoording af in een jaarlijkse 
rekening, die waarschijnlijk onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid werd 
opgemaakt en gekopieerd door een non, de kamervrouw. Het boekjaar liep van 
Sint Laurens tot Sint Laurens (10 augustus); omstreeks die datum werd de 
rekening doorgaans afgehoord door de abdis, de nonnen en een aantal lokale 
notabelen. Het stramien van de rekeningen stond vast, pas in het laatste 
decennium van de 15e eeuw trad er een wijziging op in deze kennelijk zeer 
oude traditie. De oorzaak was misschien de nieuwe wind die er woei onder de 
abdis Adriana van Roon, die een tijdlang zelf de administratie voerde. 
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Het bezit en beheer van onroerend goed bracht de abdij in contact met de 
wereldlijke autoriteiten. De graaf had de voogdij en trad in bijzondere gevallen 
zelf op, maar meestal vertegenwoordigde de rentmeester het convent in rechte. 
Het klooster genoot in de praktijk een zekere mate van belastingvrijdom; voor 
gewone beden werd het niet aangeslagen, voor buitengewone beden slechts op 
basis van vrijwilligheid7 5. Van andere lasten, zoals schot en lot, riemtalen en 
bottingen en andere dorps- en huisluidenlasten, diensten en tochten was het 
vrijgesteld. Het klooster betaalde wel - maar hierbij ging het om betrekkelijk 
geringe bedragen - morgengeld (grondbelasting, voorloper van de verponding) 
op alle verpachte landerijen, dijk- en sluisgelden. Verder bracht het 'lopende 
tijns' en 'tijns' op. In het Westland betaalde het klooster dijkage (een heffing 
voor het onderhoud van de dijken) en molengeld. Hierbij kan nog worden 
aangetekend dat in die tijd zowel in het Westland als in Rijnland veel koren-
molens waren; de tuinbouw en de bloembollenteelt deden pas na de 
middeleeuwen hun intrede in deze streken. Sinds 1333 genoot Leeuwenhorst 
binnen Holland vrijdom van tol, zoals we al eerder gezien hebben. 

Tot besluit 

Het buitengewoon rijke archief van Leeuwenhorst biedt nog vele mogelijkheden 
voor onderzoek op allerlei gebied. Met dit artikel heb ik willen laten zien wat er 
bekend is, en tevens willen wijzen op de vele lacunes die er nog zijn in onze 
kennis. 

75 Over de theoretische aspecten van de belastingheffing van kerkelijk bezit is het een en 
ander te vinden bij A . G . Jongkees, Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de 
Bourgondische hertogen 1425-1477, Groningen 1941, p. 18-19 en 71-72, Jongkees 
komt tot de conclusie dat de landsheren op hun rechten bleven staan en die ook 
steeds weer vastlegden, maar dat ze in de praktijk met minder genoegen namen dan 
waarop ze recht konden doen gelden. 
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