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Broederschappen in laatmiddeleeuws Utrecht
op het snijpunt van religie, werk, vriendschap en
politiek*
I. INLEIDING

Llewellyn Bogaers studeerde geschiedenis te
Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van de late
Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd.

* Van harte dank ik
Mirjam de Baar, Bini
Biemans-van dei: Wal,
Willem Frijhoff, Marian
Langenbach, Cees Nauta
en Juliaan Woltjer voor
hun stimulerend commentaar. Dit artikel is een
sterk verkorte versie van
een hoofdstuk uit mijn
binnenkort te voltooien
proefschrift, waarvan de
werktitel luidt: Religie en
samenleving in de late
Middeleeuwen. Kerkelijke
en theologische visies op
christenzijn getoetst aan de
religieuze praktij k te
Utrecht. Het onderzoek
werd mede gefinancierd
door de Stichting voor
Historisch Onderzoek
(s HO), die wordt gesubsi-
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Broederschappen zijn een intrigerend verschijnsel. De Utrechtse kerken, kloosters, kapellen en gasthuizen boden in de periode vóór 1580
onderdak aan in ieder geval 89 broederschappen. Dit getal is gebaseerd op gegevens van de rentmeester der geconfisceerde goederen in
1615 en informatie die her en der in archiefstukken, waaronder charters en rekeningen van kerkmeesters, gevonden is.1 Elke broederschap
had er een eigen altaar of deelde er een. Van deze 89 bestierden er 15
een gasthuis en waren er 8 verbonden aan een gilde. In dit artikel gaat
de aandacht uit naar de 66 broederschappen die schijnbaar zonder
enige maatschappelijke noodzaak zijn opgericht.2 Dit aantal krijgt
reliëf, als wij het afzetten tegen de 40 vergelijkbare broederschappen
die volgens het onderzoek van Paul Trio tot 1578 in het veel grotere en
veel rijkere Gent actief waren.3 Door zo'n vergelijking wordt in één
oogopslag duidelijk welk een bekend en geaccepteerd fenomeen de
broederschappen in Utrecht waren. Waarbij wij dienen te bedenken
dat de broederschappen één van de vele netwerken waren waarbinnen

dieerd door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (N wo).
i Utrecht, Gemeentelijke Archiefdienst (G AU),
Stads bewaarde archieven
(s B A) i, 375. Zie voor de
archieven van parochiekerken, broederschappen
en gasthuizen (s B A i en
II); J.C. O vervoerde en
J.G.Ch. Joosting (eds.),
De gilden van Utrecht tot
1528. Verzameling van
rechtsbronnen ('s-Gravenhage, 1896-1897, 2 dln.), i,
p. cliii-clvi. Het overgrote
deel van de broederschappen ontving in 1615 nog
inkomsten uit (on)roerend goed,een groot aantal functioneerde nog als

sociale broederschap.
2, Zie voor deze broederschappen de volgende
doctoraal scripties en
(daarvan afgeleide) artikelen: H.A.M. Jongerius, De broederschap der
Ellendige Zielen aan de
Buurkerk te Utrecht, 14361520 (Univ. Utrecht,
19%%!Jaarboek OudUtrecht ipSp. p. 9-36);
Judith Bruijns, Broederschappen in de Claaskerk,
1475-1488. Een onderzoek
naar de verhouding tussen
de broederschappen onderling en de kerk, met speciale
aandacht voor de rol van de
vrouwen (Univ. Utrecht,
1991); Janna Leguijt,
Religieuze lekenbroederschappen in het i$e eeuwse
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Utrecht. Een onderzoek
naar deJuncties van deze
broederschappen en de
achtergronden van hun
leden (VU Amsterdam,
1993/Jaarboek Oud-Utrecht
lj^,p. 5-32);J.E.A.L
Struick, 'De weg naar
de hemelpoort. Volksdevoties in Utrecht
tijdens de late middeleeuwen', in: E.S.C. Erkelens-Buttingere.a. (red.),
De kerk en de Nederlanden.
Archieven, instellingen,
samenleving (Hilversum,
1997), p. 214-232.
3 Paul Trio, Volksreligie
als spiegel van een stedelijke
samenleving. De broederschappen te Gent in de late
middeleeuwen. Leuven,
1993.

Utrechters zich konden, zo niet moesten organiseren: de broederschappen functioneerden naast en temidden van de parochie, de
buurt, het gilde, de burgerwacht, de schutterij en de rederijkerskamer.
Hoe is de grote Utrechtse belangstelling voor het broederschapswezen
te verklaren en welke betekenis kan eraan worden gehecht?
Bij het zoeken naar antwoord op deze vragen heb ik een aantal
vaststellingen, veronderstellingen en aanbevelingen van andere onderzoekers als inspirerend ervaren. Dat geldt voor de observatie van
C.I. Kruisheer die in zijn studie over de Lieve Vrouwe-Broederschap
De Buurkerk met omgeving (ca. 1570). De Buurkerk ligt in het handelscentrum. Op hun refectiedag verzamelden veel
broederschappen zich op
de Plaats (Stadhuisbrug), waarna zij in processie naar hun
parochiekerk liepen (plattegrond van Frans
Hogenberg).

te Doesburg stelt fax. godsdienstige broederschappen allerminst gevormd
worden naar een standaardmodel [...], maar dat we hier als het ware te
maken hebben met levende organismen, met grote mogelijkheden van
variatie en mutatie, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan de behoeften van een bepaalde tijd of omgeving.^ Hij waarschuwt voor een a-priön'-invulling van de betekenis van het broederschapswezen en nodigt
uit tot onderzoek naar de eigentijdse context. Iets eerder had Natalie
Zemon Davis al opgemerkt dat elke instelling aan een behoefte beantwoordt en een eigen rationaliteit heeft. Het is een manier om het
leven te ordenen. Het hoort tot de taak van de historicus om deze
innerlijke noodzaak boven tafel te krijgen. Inzake de broederschappen is dan ook aandacht voor de gemeenschapszin en voor sociale
patronen gewenst.5 Miri Rubin sluit hierbij aan: zij beschouwt de
broederschap als een gemeenschap die een aantal belangen deelt.6
Vanuit het Franse taalgebied beveelt André Vauchez onderzoek aan
naar de verstrengeling tussen sociale, politieke en religieuze motieven.
Hij onderscheidt bovendien een tweedeling in de broederschappen,

4 C.I. Kruisheer, Onze
Lieve Vrouwe-Broederschap
te Doesburg, ca. 1597-1580.
Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de
O.L. Vrouwebroederschap,
neergang door kentering in
het geloof leven. Het memorieboekals bron van genealogische gegevens (Ellecom, 1976), p. 11.
5 Natalie Zemon Davis,
'Some tasks and themes in
the study of popular religion', in: CharlesTrinkaus
en Heiko A. Oberman
(red.), ThePursuitofHoliness in Late Medieval and
Renaissance Religion (Leiden, 1974), p. 307-33<5,
m.n.p. 312 en 318.
6 Miri Rubin, 'Fraternities and lay piety in the later MiddleAges', in: Peter
Johanek (red.), Einungen
und Bruderschaften in der
spdtmittelalterlichen Stadt
(Keulen, 1993), p. 185-198,
m.n. p. 186.
7 André Vauchez,'Les
confréries au Moyen Age:
esquisse d'un bilan historiographique', in: Revue
Historique, 275(1986),
p. 467-477.
8 S. Muller Fz. (ed.),
Catalogussen van de bij het
stads-archief bewaarde archieven, dl. i (1913), p. 23.
9 De voornaamste literatuur over het broederschapswezen in de Nederlanden is, in chronologische volgorde: G.C.M.

een partidpation a deux vitesses, van een betrokken binnenkring en
grote groep voor wie het lidmaatschap alleen maar een begrafenisverzekering was. Broederschappen kunnen dan ook niet zonder meer als
centra van educatie en verdiept geloofsleven worden beschouwd.7
S. Muller Fz, de productieve Utrechtse archivaris, merkte ten slotte
reeds in 1913 op dat de broeders voornamelijk de zorg voor de uitvaart
harer leden bedoelden en bovendien in hare vergaderingen aanleiding
vonden tot gezellige bijeenkomsten, soms ook tot het bevorderen van
andere sociale en politieke bedoelingen^"
Bij het schrijven van dit artikel ben ik uitgegaan van een definitie
van het broederschapswezen die gebaseerd is op de beschikbare litera- 99
tuur en als volgt kan worden samengevat:9 het gaat bij het broedervan Dijck, De Bossche optischapswezen om verenigingen van mannen en soms ook vrouwen uit
maten. Geschiedenis van de
de elite en de burgerij die op vrijwillige basis lid zijn. Het zieleheil is
Illustre Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogen- de meest wezenlijke reden voor toetreding. Onder de activiteiten staat
bosch, 1318-10/3. Tilburg,
de viering van de mis- en van memorie- en eventueel begrafenis1973; Kruisheer, Onze
diensten aan het eigen altaar in kapel of kerk centraal. De broederLieve Vrouwe-Broederschap,
schap zet zich in voor de instandhouding en — indien mogelijk — uit1976; J. van Herwaarden
breiding van het aantal missen en voor het onderhoud en de verfraaien R. de Keyser, 'Het geing van haar altaar en eventueel kapel met toebehoren. Daarnaast verlovige volk in de late middeleeuwen', in: Algemene
zorgt een aantal broederschappen tevens de begrafenis van overleden
Geschiedenis der Nederlanleden. Naast het zieleheil is het sociale aspect een belangrijk motief
den, 4 (1980), p. 405-420,
voor
toetreding. De broeders houden minstens één keer per jaar een
m.n. p. 413-414; P.M.J.C.
gemeenschappelijke
maaltijd. Sommige broederschappen spelen buide Kort, 'De broederschap
ten de kerk een rol door mee te lopen in plaatselijke processies en een
van het Heilig Kruis te
Nijmegen en haar beaanzienlijke bijdrage te leveren aan de armenzorg. In deze bijdrage zal
tekenis voor het godsik nagaan in hoeverre dit beeld opgaat voor Utrechtse broederschapdienstig leven aldaar in de
pen.
tweede helft van de vijfOm zicht te krijgen op de beweegredenen die Utrechters hadden
tiende eeuw', in: Chr. de
Hackere.a. (eds.), Codex in om zich bij een broederschap aan te sluiten, heb ik mij geconcencontext. Studies over codico- treerd op de zestien broederschappen die aan de Buurkerk verbonden
logie, kartuizergeschiedenis
waren. Van de vier parochiekerken die Utrecht in de late Middeleeuen laatmiddeleeuws geesteswen kende, was de Buurkerk het oudst en het rijkst. Zij lag in de
leven (Nijmegen/Grave,
onmiddellijke nabijheid van de belangrijkste bestuurs- en handels1985), p. 199-209; P.C.M.
Hoppenbrouwers, 'De
centra. De stedelijke raad had er een eigen kapel. In 1569 telde de kerk
broederschap van Onzeca. 8000 communicanten.10 De kwaliteit van de archivalia die van
Lieve-Vrouw te Heusden',
deze zestien broederschappen zijn overgeleverd, is zeer verschillend.
in: D.E.H, de Boer en
Van
acht broederschappen ontbreken voor de laat-middeleeuwse
J.W.Marsilje(red.),Ar
periode
nagenoeg alle gegevens, van bijna alle andere broederschapNederlanden in de late
Middeleeuwen (Utrecht,
pen vertonen de bronnen meer of minder grote hiaten. Toch boden
1987), p. 199-235; Trio,
de archieven van juist de Buurkerk de beste vooruitzichten voor verVolksreligie, 1993. In mijn
gelijkend onderzoek naar het functioneren van de broederschappen
proefschrift komt de hisbinnen één parochiekerk. Dit is vooral te danken aan de archieven
toriografie uitgebreid ter
van
de Zielbroeders, officieel de Broederschap der Ellendige Zielen,
sprake.
i o F.A.L. van Rappard
in 1436 opgericht, waarvan de stichtingsakte, een groot deel van de
en S. Muller Fz. (eds.),
rekeningen, en verschillende transacties en overzichten van het goeVerslagen van kerkvisitatiën
derenbezit
bewaard zijn gebleven. De gegevens van deze broederin het bisdom Utrecht uit de
schap
vormen
een ideaal uitgangspunt voor prosopografisch onderi6e eeuw (Amsterdam,
1911), p. 57.
zoek. Zij laten zich bovendien goed vergelijken met de bestanden van

andere broederschappen in de Buurkerk. Met name van de Antonius-,
de H. Kruis- en de Sacramentsbroederschap en van de Kleine Kalande is redelijk wat informatie bewaard gebleven.11
Van deze broederschappen zijn de oprichtingsacten ondervraagd
op gegevens over motivatie en legitimatie, zijn de statuten bekeken op
prioriteiten en de rekeningboeken onderzocht op het patroon van inkomsten en uitgaven. Voor de resultaten van dit deel van het onderzoek moet ik, vanwege de beschikbare ruimte voor dit artikel verwijzen naar mijn proefschrift. Deze gegevens vormen wel de basis voor
de cultuurhistorische analyse naar de dynamiek van het broeder100 schapswezen die in deze bijdrage aan de orde komt. Op basis van
prosopografisch onderzoek probeer ik in het vizier te krijgen wie de
leden waren, uit welke laag van de samenleving zij kwamen en wat het
scala van motieven was - religieus, politiek, economisch en/of sociaal
- waarom zij zich bij een broederschap aansloten.
Mijn aandacht gaat uit naar de periode 1484-1528, met een enkel
uitstapje naar de tijd ervoor of erna. In 1484 begint - na een bloedige
en uitputtende burgeroorlog — een periode van hernieuwde belangstelling voor het broederschapswezen, in 1528 neemt keizer Karel v de
wereldlijke macht van de bisschop over. Hij brengt veel veranderingen aan en beknot onder andere de macht van de ambachtslieden.
Het broederschapswezen laat hij ongemoeid.

2. U T R E C H T IN VOGELVLUCHT^

Met enkele opmerkingen zal ik het reilen en zeilen van Utrecht in
deze periode karakteriseren. Tot in het begin van de zestiende eeuw
was Utrecht de grootste stad in de Noordelijke Nederlanden. Hier
vergaderden de Staten van Utrecht, bestaande uit de vijf Utrechtse
kapittels, de ridderschap en de Utrechtse steden. De meeste leden van
de Utrechtse ridderschap hadden er een huis. De stad was een belangrijke marktplaats voor de regio, de nijverheid stond op een hoog plan.
Als bisschopsstad was Utrecht het centrum van de kerkelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden.
De bisschop was tot 1528 zowel landsheer als kerkelijk leider. Aan
zijn gezag was in de loop der eeuwen flink getornd. In staatkundige
aangelegenheden was hij afhankelijk van de medewerking van de Staten van Utrecht. De verantwoordelijkheid voor kerkelijke zaken berustte vooral bij enkele hoge geestelijken en de kapittels. Tot 1528 had
Utrecht nauwelijks ervaring met een sterk centraal gezag. De zeggenschap in wereldse aangelegenheden berustte de facto bij de Staten van
Utrecht.
Een opvallend kenmerk van de stad Utrecht was de sterke positie
van de gilden tot 1528. Utrecht was één van de weinige steden in de
Noordelijke Nederlanden waar de gilden, 21 in getal, belangrijke politieke invloed hadden verworven. Alle stedelijke bestuurders werden
direct of getrapt vanuit de gilden gekozen. In belangrijke aangelegenheden besliste de raad oud en nieuw, bestaande uit de zittende en de

11 De naam Kalande
verwijst naar de bijeenkomsten van deze broederschap die op de eerste
dag, de Kalende, van elke
nieuwe maand plaats vonden.
12 Voor achtergrondinformatie zie C. Dekker
e.a. (red.), Geschiedenis
van de provincie Utrecht
(Utrecht, 1997), p. 1-2.

Sint Antonius Abt,
muurschildering in de
Buurkerk (derde kwart
vijftiende eeuw). In zijn
linkerhand draagt de
H. Antonius de abtsstaf.
Hij leest in een boek.
Aan zijn rechterarm
hangt een belletje. Aan
zijn voeten bevindt zich
een varkentje [Utrechts
Archief, neg.nr. Ko 812].

13 F.W.N. Hugpnholtz,
'Particularistische burgerijen', in: Postillen over
kerk en maatschappij in de
vijftiende en zestiende eeuw
(Nijmegen, 1:964), p. 2.738.
14 Llewellyn Bogaers,
'De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman
in het licht van de lotgevallen van een Utrechtse
glasmakersfamilie in de
zestiende eeuw', 'm: Jaarboek Oud-Utrecht (i<)<)^),
p. 67-116, hier p. 91-93.
15 Bram van den Hoven
van Genderen en Ronald
Rommes, 'Rijken talrijk.
Beschouwingen over de
omvang van de Utrechtse
bevolking tussen circa
1300 en het begin van de
jye eeuw', 'm: Jaarboek
Oud-Utrecht 1995, p. 53-85.

net afgetreden burgemeesters, schepenen, raden en oudermannen,
samen 168 man sterk. Er was dus een breed draagvlak voor de
Utrechtse politiek. Wij moeten denken aan minstens 400 families die
samen de Utrechtse politiek bepaalden. Zij behoorden tot de gegoede
inwoners van de stad, die samen een burgerlijke cultuur uitdroegen.
Kenmerkend voor hen was een groot zelfbewustzijn, individualisme
en een sterke, praktische vroomheid/3
Machtsstrijd vlamde regelmatig op tussen de leidende families, die
hun positie probeerden te verstevigen door verbintenissen aan te gaan
met de bisschop, de kapittels, de adel, het patriciaat en de gilden, en
zelfs over de grenzen, met Holland en Gelre. Het waren gelegenheids- 101
verbintenissen, waarin geen continue ideologische factor te onderkennen is. Het ging om persoonlijke belangen en macht. Onder de
naam hoekse en kabeljauwse twisten zijn zij de geschiedenis ingegaan.
Van 1481 tot ver in 1483 - dus onmiddellijk voorafgaand aan de periode die hier centraal staat - en in 1525-1528 woedde in Utrecht een burgeroorlog. In beide episoden hadden de hoeken de macht gegrepen
en de kabeljauwen verdreven. Globaal gezegd verzetten de hoeken
zich tegen Bourgondische invloed, waarvan de kabeljauwen juist
voorstanders waren. Toch is de partijvorming niet gemakkelijk te achterhalen. Zoveel is zeker, de factievorming ging dwars door alle maatschappelijke geledingen heen: binnen een kapittel, gilde, ridderschap,
ja zelfs binnen een gezin, waren de leden verschillende facties toegedaan. Een goed voorbeeld levert de familie Weyman, waarvan de drie
broers in 1525 elk tot een andere factie hoorden.14
Ook in de jaren dat er geen oorlog werd gevoerd, was het onrustig.
De hertogen van Bourgondië en Gelre aasden op Utrecht, het rommelde regelmatig aan de grenzen van het Sticht. In 1511 kwam het tot
een treffen met het Hollandse IJsselstein. De Staten van Utrecht sloten
een bondgenootschap met de hertog van Gelre, van wie zij geld leenden. Utrecht beschikte evenwel niet over de middelen om de leningen
af te lossen. In 1513 was de verhouding met de oosterbuur gespannen.
Er waren schermutselingen over en weer, de wegen waren onveilig, de
handel was belemmerd. In de stad heerste schaarste en dat bracht
onvermijdelijk ziekte en sterfte met zich mee. In 1514 heerste de pest,
evenals in 1518-1519. In 1521 was er grote schaarste die in 1522 uitliep op
een broodoproer. Van 1525 tot 1528 was Utrecht in een burgeroorlog
verwikkeld. Oorlogen en grensschermutselingen waren rampzalig
voor het platteland. Door de combinatie van natuurrampen en de
pest was de economie in deze periode behoorlijk ontwricht. Van bevolkingsaanwas was nauwelijks sprake. Rond 1500 kende Utrecht ongeveer 20.000 inwoners, een aantal dat in 1577 is uitgegroeid tot 25- a
30.000; in 1623 bestaat de bevolking uit 30.000 zielen/5
Na 1528 bracht de regering van Karel v een zekere stabiliteit die
echter ten koste ging van de traditionele machtsverhoudingen. De
politieke en militaire bevoegdheden van de gilden werden tot de grond
toe afgebroken. Ambachtslieden maakten nauwelijks meer deel uit
van het stadsbestuur. De Staten van Utrecht konden niet meer zelfstandig opereren, al waren zij niet helemaal vleugellam gemaakt: de

landsheer behoefde hun toestemming voor belastingheffing. Onvrede
over het verlies aan privileges en de belasting- en godsdienstpolitiek
van de Habsburgers lag ook in Utrecht ten grondslag aan het verzet
tegen de landsheer. De dragers van de onvrede waren in Utrecht de
adel en de ambachtslieden. Om een lang verhaal kort te maken: in
1566,1579 en 1580 woedde in Utrecht de beeldenstorm. Van 1569 tot
1577 werd Utrecht zwaar geplaagd door Spaanse inkwartiering, Alva's
straf voor Utrechts weigering om de loe penning te accepteren. In
1576 sloot Utrecht zich aan bij de Pacificatie van Gent. In 1579 kwam
de Unie van Utrecht tot stand. In 1580 werd in stad en land de open102 bare uitoefening van de katholieke eredienst verboden. Dit verbod
luidde de ondergang van de Utrechtse broederschappen in, die - zoals
gezegd — in 1615 werden opgeheven; hun goederen werden geconfisqueerd ten behoeve van het op te richten tuchthuis.

3. B R O E D E R S C H A P EN STAND

De drie broederschappen van de Buurkerk die zich leenden voor
serieel onderzoek, hebben tot 1514 een totaal verschillende ontwikkeling doorgemaakt wat ledental, participatie en activiteiten betreft. De
H. Kruisbroederschap had een piekperiode vóór de burgeroorlog van
1481-1483, de Zielbroederschap erna, en de ontwikkeling van de
Antoniusbroederschap was vrij gelijkmatig. Uit het verschillend verloop valt af te leiden dat er geen eenduidige verklaring is voor de ontwikkeling van het broederschapswezen. Willen wij dit fenomeen in
de historische context begrijpen, dan zullen wij andere ingangen
moeten creëren. Hiertoe biedt prosopografisch onderzoek een sleutel.10 De rekeningen van de H. Kruis-, Antonius- en Zielbroederschap geven voldoende houvast voor een dergelijk onderzoek over de
periode 1480-1528. Onder de inkomsten staan de nieuwe leden vermeld en - in die broederschappen waar doodschuld17 betaald wordt wie overleden is. Bovendien staat vaak met naam en toenaam vermeld
wie zielgeld en/of verzuim betaald heeft. Onder de uitgaven horen de
onkosten voor het begrafenisceremonieel: vaak wordt vermeld voor
wie wat is uitgegeven. Op deze manier kon ik het ledenbestand behoorlijk reconstrueren, ook al moet erbij worden aangetekend dat het
om een indicatie gaat en dat het ledenbestand vanwege het lacuneuze
bronnenmateriaal, de niet altijd even toegankelijke rekeningen en de
niet eenduidige persoonsaanduiding (mensen komen voor met achternaam, patroniem en/of huisnaam, plaats van herkomst, beroep,
etc.) niet sluitend te maken is. Bij zoveel gepuzzel is het onvermijdelijk dat er fouten of onzekerheden insluipen. Dit voorbehoud geldt
voor alle berekeningen die nu volgen.
De vaak basale persoonsgegegevens kon ik regelmatig aanvullen
met informatie uit andere bronnen, met name uit het Raads Dagelijks Boek, waarin de raadsbesluiten en gerechtelijke vonnissen zijn
opgetekend en elk jaar vermeld staat wie bij de laatste stedelijke verkiezingen ouderman, raadslid of schepen is geworden, en uit het Buur-

16 H.A.M. Jongerius,
De broederschap der Ellendige Zielen, komt de eer
toe als eerste prosopografisch onderzoek te hebben
toegepast op leden van een
Utrechtse broederschap.
17 Doodschuld is een
vast bedrag dat het sterfhuis aan de broederschap
betaalt bij overlijden van
een lid.

spraakboek, waarin alle stedelijke verordeningen zijn opgenomen.
Beide bronnen herbergen een schat aan persoonsgegevens. Daarnaast
zijn er twee vermogenslij sten bewaard gebleven, die in verband met
een verplichte lening in respectievelijk 1492/1493 en 1495/1496 zijn opgesteld.18 Door bekende Utrechtse genealogen als Arnoud van Buchel
en Cornelis Booth zijn bovendien genealogische gegevens verzameld
van tal van leidinggevende Utrechtse geslachten. Door al deze gegevens te combineren bleek het mogelijk om van een behoorlijk aantal
mensen een beeld te krijgen van wat zij in het dagelijkse leven deden
en welke positie zij in de stedelijke samenleving innamen.
Regelmatig bekleedden leden van de drie genoemde broederschap- 103
pen een openbaar ambt. In de periode 1484-1528 (tot de overdracht
van de wereldlijke macht aan Karel v) ging dit op voor 25 van de ca.
125 Antoniusbroeders, wat een verhouding oplevert van i op 5. Op
twee na waren allen ooit ouderman van een gilde. Zestien waren ooit
raadslid en één man bracht het tot schepen. De getalsverhouding en
functies geven aan dat de meest toonaangevende Antoniusbroeders
een ambachtelijke achtergrond hadden. Van de ca. 72 broeders die
tussen 1496 en 1513 lid waren van de H. Kruisbroederschap, bekleedden er dertig een bestuurlijk ambt tussen 1484-1528. Iets minder dan
de helft van de mannelijke leden had dus bestuurservaring op stedelijk niveau. Ook hier was de overgrote meerderheid ouderman, 13
waren tevens raadslid, één man was een enkel jaar schepen. Ook deze
broederschap herbergde dus vooral ambachtslieden. Hetzelfde gold
voor de Zielbroeders: van de ongeveer 300 leden bekleedden tussen
1484 en 1528 ca. 103 een bestuurlijk ambt, wat een verhouding van i op
3 oplevert. Bijna iedereen was ooit ouderman, 55 raadslid, 8 schepen.
Deze cijfers laten zien dat er een zekere maatschappelijke geleding
tussen deze drie broederschappen bestond. Het lijkt wel of de Antoniusbroederschap van deze drie broederschappen het laagst op de sociale ladder stond. De Zielbroederschap herbergde relatief meer mannen die zitting hadden in de stedelijke raad en het zelfs tot schepen
hadden gebracht. Hieruit valt af te leiden dat de Zielbroederschap
weer net een treetje hoger stond dan de H. Kruisbroederschap.
Tabel i. De broederschappen en de lening 1492/1493
Deelnemers
18 G A U , SA i, 589. Om
schulden te dekken
schreef de Utrechtse raad
soms een verplichte lening
uit, waaraan alle gegoede
Utrechters naar rato van
hun vermogen moesten
bijdragen. Zie over deze
twee leningen D.A. Berents, 'Gegoede burgerij in
Utrecht in de i$e eeuw',
'm: Jaarboek Oud-Utrecht
1972, p. 78-92.

totaal contribuancen
waarvan uit de:
Antoniusbroederschap
H. Kruisbroederschap
Zielbroederschap

Geleend bedrag
categorie i categorie 11

Participatie stad
absoluut procentueel

166

243

409

IOO

4
5
16

9
17
39

13
ZZ

3
5
H

56

Eén zielbroeder weigerde zijn bijdrage te betalen, die dan ook niet
gespecificeerd is.
Bij categorie i ging het om 3 rijnsguldens, bij categorie n om 30 stuivers.

De maatschappelijke situering van de broederschappen is nog vanuit een ander perspectief te bekijken: in 1492/1493 ging het stadsbestuur over tot een verplichte lening waarvoor 409 mensen werden
aangeslagen. Aan deze lening droegen volgens de gegevens in tabel i
in ieder geval 13 Antonius-, 22 H. Kruis-, en 56 Zielbroeders bij.
Voor de verplichte lening van 1495/1496 werden 732 mensen aangeslagen. Daarvan hebben er 702 daadwerkelijk betaald. Uit tabel 2 blijkt
dat zich in die groep van vermogenden in ieder geval 27 Antonius-, 34
H. Kruis-, en 83 Zielbroeders hebben bevonden, terwijl deze broeder104 schappen rond 1496 respectievelijk ca. 47, 56 en 98 (of 107) actieve
mannelijke leden telden.19 In alle broederschappen droeg dus (veel)
meer dan de helft van het aantal leden in 1495/1496 bij aan de lening.
De Antoniusbroeders waren relatief het minst kapitaalkrachtig, op de
voet gevolgd door H. Kruisbroeders. De Zielbroeders deelden een
hogere mate'van welstand. Dit beeld wordt op alle mogelijke manieren bevestigd. Bij de eerste lening hoorde van de 409 aangeslagenen
3% tot de Antonius-, 5% tot de H. Kruis-, en 14% tot de Zielbroeders. Bij de tweede lening was dit respecievelijk 4, 5 en 12% op een
totaal van 702 aangeslagenen. Gemiddeld werden de leden van de
Zielbroederschap bovendien hoger aangeslagen dan de leden van de
Antonius- en H. Kruisbroederschap. De vier tarieven die in deze
lening geheven werden, stonden, volgens berekeningen van Berents,
voor een vermogen van minstens 450 tot meer dan 1650 rijnsgulden.
Bij de Zielbroederschap zijn in 1495/1496 alle categoriën te vinden,
waarbij opvalt dat de derde tariefgroep het best vertegenwoordigd is.
De Antoniusbroederschap heeft enkele zeer rijke leden, de H. Kruisbroederschap moet het nebben van het middenkader. Deze cijfers
illustreren overduidelijk dat de leden van de Zielbroederschap van
een hogere stand waren dan de leden van beide andere broederschappen. Toch bevonden verreweg de meeste leden van deze drie broederschappen zich in de laagste tarieven. Dit bevestigt het beeld dat het
hier om gegoede ambachtslieden gaat.

Tabel 2. Lening 1495/1496
groepen

totaal participatie per categorie
totaal participatie
i
n
ui iv
onzeker absoluut procentueel

contribuanten
126 102 227 247
Antonius
47
4
i
9
13
H. Kruis
56
5
17
ii
Zielbroeders 98 a 107 8
14 40
21

4
8
22

702
27 a 31
34 a 41
83 a 105

100

12 a 15

Bij aanslag bedroeg voor categorie r t/m iv resp. 4, 3, 2 en i rijnsgulden.
De categorieën stonden voor een vermogen van resp. 1650,1250, 850 en
450 rijnsgulden. Van de ca. 3000 huishoudens, die Utrecht toen herbergde,
kreeg een kwart een aanslag.

19 Deze getallen zij n gebaseerd op het aantal
mannen dat zielmisgeld
betaalt (Antonius) of aan
de refectiemaaltijd deelneemt (H. Kruis en Zielbroeders).

De leden van de Zielbroederschap waren net iets aanzienlijker dan
de H. Kruisbroeders, die op hun beurt net weer iets rijker en machtiger waren dan de leden van Antonius. Rond 1500 waren de mensen
zich van dit standsverschil bewust. Dit blijkt uit het ledenpatroon: 27
mensen zijn zowel lid van de Antonius- als de Zielbroederschap: 6
waren al Zielbroeder voordat zij lid van Antonius werden, bij 14 speelt
het omgekeerde proces zich af, van 7 is de volgorde uit de gegevens
niet op te maken; 32 mensen zijn lid van zowel het H. Kruis als de
Zielbroederschap: van 16 is de volgorde niet bekend, 5 gaan van de
Plattegrond van de Buurkerk in 1521. Van rechts
naar links verwijst 1 naar
de Zielbroederskapel, 2
naar het H. Kruiskoor,
waar het H. Kruis en St.
Sebastiaan hun altaar
hadden, 3 naar het OnzeLieve-Vrouwekoor waar
de OLV-broederschap en
het OLV-lof hun diensten
hadden, 4 naar de kapel
van de H. Geest en 5
naar de kapel van de
Kleine Kalande. Aan de
zuidzijde had de Antoniusbroederschap haar
altaar.

20 Zie het bestek voor
het altaar, GA u, SB A i,
239,1505/06.
21 Th. HaakmaWagenaar, De bouwgeschiedenis
van de Buurkerk te Utrecht
(Rotterdam, 1936), p. 248249,270-271,273,276278,282-286.
22 Voor de ligging van
het altaar: G A U , SB A i,

251, p. 4, dd 1535, op St.
Jansavond in de zomer
[23 juni].

Ziel- naar de H. Kruisbroederschap en n van het H. Kruis naar de
Ziel. Het is duidelijk dat het lidmaatschap van de Zielbroederschap
vanaf 1484 het meest aantrekkelijk was. De Zielbroederschap was the
place to be voor elke zichzelf respecterende middenstander. Hier kwamen ambachtslieden van een vergelijkbaar kaliber elkaar tegen: ambachtsmeesters zoals de glazenier Jan Weyman en de zilversmid Abel
van de Vechte, die beiden opdrachten van het Domkapittel kregen.
Deze uitsplitsing naar stand past bij de ontwikkelingsgeschiedenis
van het Utrechtse broederschapswezen dat begon als een vergadering
van de geestelijke en adellijke elite en geleidelijk navolging kreeg in
burgerlijke kring. Het standselement is nooit uit de Utrechtse broe-
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derschappen verdwenen. Dit blijkt alleen al uit de plaats die zij in de
kerk innamen: in de Buurkerk kwam de prestigieuze broederschap
van de Kleine Kalande bijeen in een eigen kapel in het noordertransept en vierde de Sacramentsbroederschap, die toch ook van ambachtelijke snit was, haar missen op het hoogkoor, waar zij over de ornamenten en het vaatwerk van de kerk mocht beschikken. De OnzeLieve-Vrouw-ter-Nood-Gods-broederschap kwam bijeen op het
Onze-Lieve-Vrouw-koor. De H. Kruis- en Sebastiaanbroederschap
hadden aanvankelijk hun gemeenschappelijke altaar in het zuidertransept, vanaf 1520 op het H. Kruiskoor. De Zielbroeders hadden
106 eerst een altaar in het zuidertransept,20 daarna aan de zuidzijde van de
kerk, en vervolgens een eigen kapel grenzend aan het H. Kruiskoor.21
De Antoniusbroederschap had een altaar aan de zuidzijde van de
kerk.22 De tendens is dat broederschappen over een eigen, bij voorkeur afgebakende ruimte in de kerk wilden beschikken, waar zij in
direct contact stonden met het heilige, en er niet van afgescheiden
waren door een koorhek, zoals bij de parochiële mis het geval was. Hoe
groot en besloten die eigen plek was, was afhankelijk van de traditie,
de goodwill van pastoors en kerkmeesters, en het vermogen waarover
de broederschappen beschikten. De burgerlijke broederschappen beschikten in bescheiden mate over vaste inkomsten uit grond en huizen en bleven voor grote investeringen afhankelijk van wat de leden
aan intredegeld, doodschuld en vrijwillige gaven inbrachten.
Achteraf blijken de contributies van de leden een goede indicatie
voor de sociale positie van de broederschap, die varieerde van 6
(St. Antonius) tot 12 (H. Kruis) tot 15 (Zielbroeders) daglonen a 4
stuivers per persoon. De broeders van Antonius en het H. Kruis werden meestal met hun vrouw lid, bij de Zielbroeders kwam dit regelmatig voor. Daarnaast moesten de jaarlijks terugkerende lasten nog
worden betaald. De financiën vormden dus een behoorlijke barrière,
die alleen financieel draagkrachtigen konden nemen. Bovendien
moest een aspirantlid door een vorm van ballotage heen. De broederschappen waren nadrukkelijk geen instrument om op de sociale ladder te stijgen. Daarvoor was het lidmaatschap te duur en te exclusief.
Mensen werden lid van die broederschap die zij zich konden veroorloven en waarvan de medebroeders vonden dat zij er thuis hoorden.
Het lidmaatschap was dus in alle opzichten een bevestiging van de
status. De broederschappen zijn derhalve goede graadmeters voor de
plaats die de leden op de sociale ladder innamen. Tevens moet worden opgemerkt dat broederschappen in Utrecht geen medium waren
voor integratie: nieuwkomers werden bij uitzondering lid van een
broederschap.23 De gemeenschap der broeders en zusters bestond in
de regel uit mensen die elkaar al hun leven lang kenden.

4. B R O E D E R S C H A P EN V O L K S R E L I G I O S I T E I T
.

Wat betekenen deze observaties en cijfers, als we ons de vraag stellen
of de broederschappen manifestaties waren van volksreligiositeit. In

13

Anders dan Vauchez

'Les confréries au Moyen
Age', p. 171, beweert.

Utrecht waren in deze tijd minstens 3000 gezinnen,24 waarvan een
kwart in staat werd geacht de lening van 1495/1496 op te brengen. Van
de hier besproken broederschappen droeg meer dan de helft van de
leden hieraan bij. Ik neem aan dat het bestaansnivo van de niet-aangeslagen leden niet ver onder het vermogen van de aangeslagen leden
heeft gestaan. Indien dit zo is, dan is duidelijk dat de meeste broederschappen alleen toegankelijk waren voor wie over geregelde inkomsten beschikte en zelfs over enig vermogen. Wij hebben het dan nog
altijd over de bovenlaag van de samenleving, die in het eigen levensonderhoud kon voorzien en zich het burgerschap en gildelidmaatschap kon veroorloven.
107
Voor de periode rond 1500 ontbreken gegevens over broederschappen die goedkoper waren dan de hier bestudeerde. Op grond van
gegevens na 1580 staat het vast dat de broederschap van St. Adriaan
goedkoper was,25 maar ook voor goedkopere broederschappen gold
dat de leden een minimum aantal liturgische en sociale verplichtingen moesten kunnen bekostigen. Dit gegeven maakt duidelijk dat het
lidmaatschap van zelfs een goedkope broederschap voor een groot
deel van de stedelijke bevolking, de minvermogenden, niet was weggelegd. Dit inzicht maant tot voorzichtigheid inzake de veronderstelde relatie tussen het broederschapswezen enerzijds en volkscultuur en
volksreligie anderzijds. Buiten het feit dat de broederschappen niet
toegankelijk waren voor een groot deel van de samenleving, bepaalden de welgestelden er de religieuze en sociale cultuur. De oprichting
in 1495 van de gebedsgemeenschap van de Poerte des Hemels ofwel
van Onze Lieve Vrouwelof in de Buurkerk doet aan deze conclusie
geen afbreuk. Het lidmaatschap was weliswaar gratis, doch uit de
legaten wordt duidelijk wie zich ertoe voelden aangetrokken: wederom gaat het om dezelfde mensen die al lid waren van één of meer
broederschap (pen). Ik vraag mij af of'het volk' zich hier thuis voelde.
Het ceremonieel was in ieder geval afgestemd op de smaak van burgers. Uit andere bronnen blijkt dat gewone mensen niet meeliepen in
de stedelijke processies, daar keken zij naar.26 Zal het anders geweest
zijn bij de gebedsdiensten?

5. DE P O L I T I E K E FACTOR
24 Van den Hoven van
Genderen en Rommes,
'Rijk en talrijk', p. 63.
25 Het lidmaatschap
kostte een Adriaanbroeder
toen 10 tot 15, en een zuster 5 stuivers. De doodschuld liep uiteen van 10
tot 15 stuivers (G AU, s BA
i, 148)2 6 Zie bijvoorbeeld Bogaers, 'De religieuze gedrevenheid', p. 71.

Het prosopografisch onderzoek geeft zicht op de structuur van het
Utrechtse broederschapswezen, maar lost het raadsel van de ongelijktijdige op- en neergang van Utrechtse broederschappen niet op.
Daarom heb ik tot slot geprobeerd de politieke affiniteit van de leden
van deze drie broederschappen in kaart te brengen. Twee episoden in
de Utrechtse geschiedenis leenden zich hier bij uitstek voor: de burgeroorlog van 1481-1483 en die van 1525-1528. In beide episoden heerste er in Utrecht een hoeks bewind.
Het was niet eenvoudig om de politieke kleur van de individuele
leden van de broederschappen vast te stellen. Zowel de lacunes in de
broederschapsrekeningen als de niet altijd even toegankelijke verslag-

geving van de gebeurtenissen maakten een positieve identificatie meer
dan eens moeilijk, zo niet onmogelijk. Om als hoek of kabeljauw
gekwalificeerd te worden, moest iemand bovendien een duidelijk
wapenfeit op zijn naam hebben staan. Wie in beide burgeroorlogen
eens een bestuurlijke functie bekleedde, kan niet zonder meer als
hoek worden aangemerkt. Met alle vraagtekens heeft het onderzoek
het volgende beeld opgeleverd:
Tabel 3. Politieke gezindheid in 1481-1483
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broederschap
Antonius
Kleine Kalande
H.Kruis
OLV-lof
Ziel

hoeks
9
5
4
4

kabelj.

totaal

4
15
4
8

'Hoeks onzeker' staat voor die hoeken die in de hoekse periode 1481-1483 één
keer een functie uitoefenden. Kabeljauw zijn diegenen die in deze periode
gevlucht zijn, in de tweede helft van 1481 de eed aflegden of onmiddellijk na de
machtsoverdracht in 1483 een ambt uitoefenden. Het onderzoek naar de leden van
de Kleine Kalande was niet uitputtend. Van de Zielbroederschap zijn nog die
broeders meegeteld die uiterlijk in 1494/1495 het lidmaatschap wonnen.

In de broederschappen van Antonius, de Kleine Kalande, OnzeLieve-Vrouwe-lof en van de Ellendige Zielen zijn hoeken en kabeljauwen min of meer gelijk vertegenwoordigd, al is het mogelijk dat bij de
laatstgenoemde broederschap het zwaartepunt bij de kabeljauwen
lag: de uitgesproken kabeljauwen waren allen mannen van gewicht.
Toch is het opvallend hoe leden van beide facties zich bij deze broederschap aanmeldden. In de H. Kruisbroederschap treffen wij vijftien
man aan die ieder één openbare functie in 1481-1483 bekleed hebben.
Misschien kleefde daardoor de schijn van hoekse gezindheid aan deze
broederschap, al kan het best zijn dat deze mensen — en dat geldt voor
alle onzekere hoeken — geen andere uitweg zagen dan zich enigszins
aan de heersende machthebbers te conformeren. Zo er een verklaringsgrond is voor de neergang van de H. Kruisbroederschap ben ik
geneigd die in de politieke verhoudingen te zoeken. Na 1483 is deze
broederschap niet meer in trek en vindt er een uittocht plaats: een
kwart werd (ook) lid van de Zielbroederschap.
Het is opvallend dat er zoveel broederschappen zijn waar een zeker
evenwicht heerst tussen hoeken en kabeljauwen. Dat zou wel eens een
kenmerk van middeleeuws Utrecht kunnen zijn. Utrecht gedijde het
beste als de twee voornaamste facties samenwerkten en raakte ontwricht zodra één van beide de overhand kreeg. In het vijftiende-eeuwse Utrecht herhaalde zich voortdurend het patroon dat na factiestrijd
beide partijen samen het stadsbestuur vormden. Keer op keer namen
de Utrechters de wapens tegen elkaar op en steeds weer moesten zij
zich met elkaar verzoenen.

Tabel 4. Bestuurlijke functies in 1525-1528
hoeks
Antonius
KI. Kalande
H. Kruis
Ziel

2
10
i
10

hoeks?

10

kabelj.

onduidelijk

totaal

na 1528
gecontinueerd

5
13

i
9

4
34

i°

Tot de conroedsen of hoeken is iedereen gerekend die tussen april 1525 en de
machtsoverdracht in 1528 meerdere functies bekleedde. Hoek met een vraagteken is
wie in 1526 of later een enkele functie had. Kabeljauwen zijn diegenen die tijdens
de burgeroorlog vluchtten of het regime een eed van trouw moesten zweren. De
vraagtekens zijn de mensen die alleen in 1525 een functie uitoefenden; mogelijk
waren zij kabeljauws-gezind. Onder 'na 1528' zijn die bestuurders gerekend die
hun bestuurlijke carrière na de machtsoverdracht wisten voort te zetten.

27 W. P. Blockmans,
'Mobiliteit in stadsbesturen', in: De Boer en Marsilje (red.), De Nederlanden in de late Middeleeuwen (Utrecht, 1987),
p. 236-260.

In de burgeroorlog van 1525-1528 bekleedden vijf Antoniusbroeders
een openbaar ambt. Twee ervan waren uitgesproken conroeds (vergelijkbaar met hoeks). Na de overdracht van de temporaliteit bleven zij
van bestuurlijke invloed verstoken. Eén Antoniusbroeder, die alleen
in april 1525 een ambt had uitgeoefend, is na de machtsovername
regelmatig tweede kameraar [thesaurier] en raadslid. Naast hem kregen nog maar twee leden van deze broederschap een bestuurlijk ambt.
De vier H. Kruisbroeders die in 1525-1528 actief waren, keerden niet
meer in de politiek terug. Nog maar één lid van het H. Kruis zou na
1528 nog een ambtelijke functie vervullen. Van de 34 Zielbroeders die
tussen 1525 en 1528 een politiek ambt uitoefenden, hadden er tien
overduidelijk conroedse sympathieën, drie hiervan wisten hun politieke carrière na de machtsovername voort te zetten. Tien waren
mogelijk conroeds, ook hiervan bleven er drie in het zadel. Zowel
hoekse als kabeljauwse kopstukken waren Zielbroeder. In totaal wisten 10 van de 34 Zielbroeders die onmiddellijk voor de machtsovername politiek actief waren, hun bestuurlijke carrière onder het Habsburgse bestuur voort te zetten. Een enkel lid - in totaal 9 - werd pas
na 1528 bestuurlijk actief, onder wie 4 schepenen.
Deze gegevens illustreren de brede maatschappelijke basis die de
Utrechtse politiek vóór 1528 had en zij bevestigen het beeld dat het
Habsburgse bestuur vrijwel geen ambachtslieden in de bestuurlijke
gelederen opnam. Het is opmerkelijk hoe zich aan de vooravond van
de Habsburgse overheersing een concentratie van conroedsen voordeed in twee prominente Utrechtse broederschappen. Maar ook dat
Karel v zoveel conroedsen in zijn bestuur opnam. Van de tien conroedse Kalandebroeders kregen er negen een functie na 1528, en ook
zes Zielbroeders met conroedse sympathieën waren niet uitgerangeerd. Dit bevestigt de observatie van Blockmans dat het Habsburgse
bestuur de samenwerking met voormalige tegenstanders doelbewust
aanging.27
Tot besluit: kort na de machtsoverdracht kreeg de Zielbroederschap
relatief veel nieuwe leden, waaronder zes bestuurders, wier politieke
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rol was uitgespeeld. Twee ervan waren uitgesproken, en drie mogelijk
conroeds (geweest). Zagen zij in de broederschap een instrument om
hun streven kracht bij te zetten? Het is zeer wel denkbaar dat ledenaanwas in deze periode aan politieke motieven is toe te schrijven. Historisch gezien was een politieke rol voor de broederschappen een illusie. Zij waren hooguit een korte periode een politiek kader van betekenis. Daarna haalde de realiteit hen in. De individuele politieke
stellingname was te ongewis. Bovendien moesten de verschillende
groeperingen in de praktijk samenwerken. Geen factie was sterk
genoeg om de ander haar wil op te leggen. Misschien is dat wel de
no reden waarom Karel v de broederschappen ongeschonden heeft laten
voortbestaan.
6. MOTIEVEN VOOR HET LIDMAATSCHAP

Wij keren terug naar de in de inleiding gestelde vraag: waarom werden mensen lid van een broederschap? De setting is duidelijk: binnen
een sociaal-religieuze context kwamen burgers van vergelijkbaar kaliber regelmatig bijeen. Zij deelden de wekelijkse mis(sen) en de
gemeenschappelijke maaltijd(en) en woonden de uitvaart van overleden leden bij. ledere broederschap kende een min of meer uitgebreide
dodencultus. Uit de rekeningen blijkt dat elke broederschap zich
regelmatig inspande om een (groot) project te realiseren. Alleen op de
eigen refectiedag presenteerden de meeste broederschappen zich aan
de stedelijke gemeenschap, in de grote stedelijke processies gaven zij
geen acte de présence.^ Het lidmaatschap had blijkbaar vooral interne
betekenis. Laten wij proberen hier meer zicht op te krijgen.
Het prosopografisch onderzoek maakt duidelijk dat mensen uit
een vergelijkbaar milieu het prettig vonden om regelmatig bijeen te
komen. Kennelijk vonden zij in de broederschap een kader dat de
samenleving hun nog niet bood. Hier konden zij binnen de eigen
ambiance samen zijn en een bevredigend sociaal-economisch netwerk
vormen. De fluctuaties in het ledental wijzen erop dat die behoefte
niet constant door dezelfde broederschap vervuld werd. Regelmatig
vloeide het lidmaatschap voort uit het werk of uit de verplichtingen
die aan een maatschappelijke positie verbonden waren. De kaarsenmaker Gerrit Bomert Gijsbertsz. (-1512), de vooraanstaande bestuurder Hendrik van der Borch (-1551), maar ook de weduwe Zweertje
(1493) waren lid van minstens drie, de ambitieuze messenmaker Luitken van Benthem (-1536/1537) van twee Utrechtse broederschappen.
In mijn beperkte onderzoek heb ik zo'n 108 mensen gevonden die Hd
waren van meer dan één broederschap, en zich daarbij niet beperkten
tot de eigen parochiekerk. Onder de dubbelleden bevonden zich dertien vrouwen, van wie er zes alleenstaand waren of weduwe, en zeven
gehuwd.
Het dubbellidmaatschap was blijkbaar vooral voor mannen aantrekkelijk. In de Zielbroederschap ontmoetten ambachtslieden van
een vergelijkbaar kaliber elkaar: ambachtsmeesters die een eigen werkplaats hadden, zoals de reeds genoemde glazenier Jan Weyman en de

2 8 Alleen de Jeruzalembroederschap had een
belangrijk aandeel in de
stedelijke processie op
Palmpasen.

29 Voor Gent kom t
Trio, Volksreligie, p. 263,
tot dezelfde conclusie.

zilversmid Abel van de Vechte. Beide mannen waren als enige van
hun gezin lid van de broederschap. Het financieel-economische argument heeft wellicht de doorslag gegeven, als alleen de kostwinnaar lid
werd. Voor anderen woog het sociale argument zwaarder: zij namen
niet alleen hun vrouw mee, maar soms het hele gezin, inclusief de
dienstmaagd.
Vrouwen voelden zich over het algemeen thuis in het broederschapsleven: lang niet ieder echtpaar werd gezamenlijk lid, soms kwam
de vrouw alleen. Ook alleenstaande vrouwen, ongehuwd, gescheiden
of weduwe, wonnen het lidmaatschap. De wekelijkse mis was wellicht ook voor hen een prettig trefpunt. De Antoniusbroederschap in
kende van 1498 tot 1516 meer zusters dan broeders. Het is tot slot
opvallend hoe mensen van generatie op generatie de broederschap
van hun familie trouw blijven: regelmatig wordt de zoon lid kort
nadat de vader overleden is, of de vrouw na de dood van haar man.
Naast het netwerkaspect speelde prestige een rol. Binnen de amorfe parochie-gemeenschap wilden zelfbewuste burgers zich profileren.
De broederschappen boden hiertoe een bij uitstek geschikt kader. Dit
blijkt niet alleen uit het eigen altaar, maar ook uit het tijdstip van de
wekelijkse mis. Van de acht Buurkerkbroederschappen waarvan wij
informatie hebben, hadden er drie een mis op zondag. Dit hield
waarschijnlijk in dat zij op die dag niet ook nog eens de parochiemis
bijwoonden. Bovendien streefden de hier bestudeerde broederschappen ernaar op zoveel mogelijk door-de-weekse dagen een mis
aan het eigen broederschapsaltaar te hebben.
Gedragen door de burgerij kwam het broederschapsleven in het
vijftiende-eeuwse Utrecht tot grote bloei.29 Dit feit kan niet genoeg
benadrukt worden. Want de broederschap gaf de brede burgerij toegang tot ceremonieel dat anders niet voor hen was weggelegd. Dit
geldt met name voor de rituelen rond de dood. De burgerlijke broederschappen beschikten vaak over eigen graven. Voor heel wat
parochianen was een eigen graf in de kerk niet weggelegd, het merendeel wachtte een begrafenis op het kerkhof. Het lidmaatschap garandeerde een stijlvolle uitvaartdienst, desgewenst bijzetting in het
broederschapsgraf en het eeuwige gebed. Al deze factoren waren van
belang. Door het gebed en het gemeenschappelijke graf bleef de herinnering aan de overledenen intact. Er was een plek en een gelegenheid waar de band met het verleden bevestigd werd. Zo bleven
heden en verleden verbonden. Dit was de essentie van de wekelijkse
begangenis van het broederschapsgraf en van het voorlezen van de
dodenrol.30 De instelling van een memoriedienst, laat staan van een
vicarie, lag niet binnen het bereik van de gemiddelde burger. Alleen
de (zeer) weigestelden konden overwegen of zij in memoriediensten
zouden investeren of niet.
In de dodencultus speelde het economische argument een rol, en
daarmee een notie als prestige. Deze aspecten moet de historicus meewegen als hij een oordeel uitspreekt over de laat-middeleeuwse mentaliteit. Het staat buiten kijf dat de dodencultus in het ancien régime
een bij uitstek geschikt medium was om zichzelf te profileren en een

monument voor zichzelf en de familie op te richten. Alleen via de
broederschappen konden ambachtslieden de verworvenheden van de
elite op dit terrein voor zichzelf realiseren. De dodencultus was een
belangrijke reden voor toetreding. Het duidelijkst blijkt dit uit de
ledenlijst van de Zielbroederschap: heel wat mensen werden pas op
latere leeftijd lid; van de 619 mensen die in de periode 1486-1528 werden toegelaten, verkreeg ruim eenderde het lidmaatschap postuum,
dat wil zeggen na hun overlijden.
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Grafsteen van de Antoniusbroederschap in de
Klaaskerk. het taukruis
en het belletje zijn symbolen van St. Antonius
Abt [Utrechts archief,
Dienst Openbare Werken, 374].

7. Z I E L E H E I L ?

In hun karakterisering van het broederschapswezen benadrukken Van
Herwaarden en De Keyser de zorg om het zieleheil. Net als Galpern
koppelen zij daaraan de uitspraak dat het laat-middeleeuwse katholicisme in zekere zin een cultus was van de levenden in dienst van de
doden.31 Zeker was de dodencultus een pijler van het Utrechtse
broederschapswezen, maar had zij de lading die deze auteurs haar
toeschrijven? Om te beginnen was lang niet iedere Utrechter, noch
iedere kostwinnaar, laat staan alle gezinsleden, lid van een broederschap. Dit betekent dat het lidmaatschap een bewuste keuze was
die — op gezinsniveau — vaak toch maar door een enkeling werd gemaakt. Als het argument van het zieleheil en de doodsangst de kracht
heeft gehad die men eraan toeschrijft, dan zouden mensen nog
massaler lid zijn geworden en zou men juist in tijden van nood zijn
toegetreden. Dit is evenwel niet het geval.32 Bovendien kennen de
broederschappen geen standaard-dodencultus, er is grote verscheidenheid.
De statuten van de Sacramentsbroeders (ca. 1410) en de fundatiebriefvan St. Sebastiaan uit 1427 reppen niet van de dertigste, de dertig
zielmissen die in de maand na het overlijden worden gelezen. Bij de

3 o Tijdens de begangenis liep de priester om de
broederschapsgraven
heen, die hij met wijwater
besprenkelde, terwijl hij
het Respons Deus eterne
zong en het Miserere mei
Deus en Deprofimdis met
de daarbij horende gebeden las. Vergelijk Otto
Gerhard Oexle, 'Memoria
als Kultur', in: Idem
(red.), Memoria als Kultur
(Göttingen, 1995), p. 9-78;
Idem, 'Memoria und Memorialbild', in: Karl
Sch mid en Joachim Wollasch (red.), Memoria. Der
geschichtliche Zeugniswert
des liturgischen Gedenkens
im Mittelalter (München,
1984), p. 384-440; Otto
Gerhard Oexle, 'Die Gegenwart der Toten', in:
Herman Braet en Werner
Verbeke (red.), Deatb in
the Middle Ages (Leuven,
1983; serie Mediaevalia Lovaniensia Series i/Studia
ix), p. 19-77.
31 Van Herwaarden en
De Keyser, 'Het gelovige
volk', p. 413; A.N. Galpern, 'Late Medieva] Piety
in Sixteenth-Century
Champagne', in:Trinkaus
en Oberman (red.), The
Pursuit ofHoliness, p. 141176, hier p. 149.

32 Voor Gent trekt Trio,
Volksreligie, p. 81,191-194,
243-245, ^6^, dezelfde
conclusie.
3 3 Thomas a Kempis,
Öe navolging van Christus,
inde vertali ng van Bernard Naaijkens (Bilthoven, 1973), p. 51.

Antoniusbroeders is de dertigste in 1452 facultatief gesteld: alleen die
broeders krijgen een dertigste die zelf aan de dertigste van medeleden
hebben bijgedragen (dit is het zogenaamde zielmisgeld). Bij de Zielbroeders (1436) zijn de zielmissen instrumenteel en zelfs reden tot
oprichting. En juist bij deze broederschap staat het gebruik van de
dertigste een eeuw later ter discussie. In 1537/1538, zo blijkt uit de
rekening, betalen vier van de zes sterfhuizen alleen voor de avondwake, zielmis en begangenis, niet voor de dertigste. In dat jaar krijgen
slechts twee doden een dertigste. In de jaren onmiddellijk daarna herstelt zich het oude patroon, totdat in 1542/1543 de dertigste weer grotendeels achterwege wordt nagelaten. Van 1543 tot 1548 komt zij zelfs 113
helemaal niet voor. In 1548 en 1549 probeert men - na een ledenvergadering — het gebruik weer nieuw leven in te blazen door de kosten voor de gehele uitvaartdienst te verlagen, doch zonder succes: de
leden willen de dertig zielmissen niet meer. Vanaf 1550 wordt in de
rekening geen melding meer gemaakt van dit gebruik.
Het is niet het enige ritueel voor overledenen dat bij deze broederschap in de loop van de tijd onder vuur kwam te liggen: de Zielbroeders verzorgden sinds ca. 1475 een speciale memoriedienst voor een
overleden zuster. Vanaf 1533/1534 wordt deze dienst niet meer gehouden. Tot 1520 was het postume lidmaatschap een bekend fenomeen.
Vanaf 1520 tot 1565 kwam het hooguit twee keer per jaar voor, en
daarna nog maar een enkele keer. Ook bij andere broederschappen
blijken gebruiken aan verandering onderhevig. Zo lijkt het lezen van
de dodenrol bij de Antoniusbroederschap na 1519 niet meer voor te
komen. Het met het kruis begeleiden van de overledene van het sterfhuis naar de kerk was altijd al bij zowel de H. Kruis- als de Zielbroederschap facultatief. Alleen de aanwezigheid bij de dodenwake, de
zielmis en de begrafenis was voor de leden verplicht, de dertig zielmissen las de priester in stilte. En hiermee is de duur van het verplichte
ceremonieel vergelijkbaar met hedendaagse gebruiken. Van een allesoverheersende gerichtheid op het zieleheil van de doden lijkt in het
burgerlijk milieu geen sprake.
De sobere dodencultus past geheel bij de religieuze traditie in de
Noordelijke Nederlanden, waarin het memento mori een aansporing
is om hier en nu goed te leven, opdat men gereed is als de ure komt.
In de oorkonde van de Zielbroeders staat nadrukkelijk dat wij ons
hier en nu of straks in het vagevuur door boetedoening moeten zuiveren. Diezelfde gedachte drukt Thomas a Kempis uit: Een geduldig
mens heeft hier al zijn groot en heilzaam vagevuur. [...] Het is beter zich
nu van de zonden te zuiveren en het verkeerde te verwijderen dan voor de
toekomst nog uitboeting over te houdend Het geloof in het vagevuur
was mijns inziens in de Middeleeuwen niet zo wijdverbreid als wel
wordt verondersteld34. In het embleem van de Zielbroeders komt het
vagevuur niet voor. Het is een traditionele voorstelling van het Laatste Oordeel, met — vanuit de toeschouwer gezien — links de hemelpoort en rechts de hellemond. Dat er na de dood maar twee wegen
zijn, hemel of hel, was het algemene gevoelen in de Middeleeuwen. In
het Enchiridion schrijft Erasmus: Er zijn maar twee wegen. De één leidt

door aan je gevoelens toe te geven naar de verdoemenis; de ander geeft je
door aan het vlees te versterven het leven. Waarom twijfel je? Er is geen
derde

8. V R O O M H E I D S S T R E V E N ?

Hoe verhoudt dit alles zich tot de religieuze motieven waarvan regelmatig sprake is in het broederschapsdebat? Toonaangevende auteurs
noemen de broederschappen het kader waarbinnen het spannings114 veld tussen leer en leven, geloof en praktijk kan worden opgeheven.36
Paul Trio stelt dat broederschappen in de eerste plaats uitdrukking
geven aan het vroomheidsstreven van mensen die hun gelovig zijn op
een hoger niveau pogen te tillen.37 Wat zijn wij hiervan tegengekomen
in de hier besproken bronnen? Het moge zo zijn, dat in de stichtingsoorkonden vooral religieuze motieven naar voren worden gebracht,
een minutieuze analyse van de rekeningen en het ledenbestand liet
evenwel zien dat ook overwegingen van sociaal-economische aard een
rol speelden. Natuurlijk was het religieuze gevoelen een thema voor
individuele leden. Uit de literatuur en uit iconografische voorstellingen is voldoende bekend dat mensen zich in de late Middeleeuwen
veelvuldig bezighielden met de vraag wat het in het dagelijkse leven
betekende om christen te zijn. Maar hoe komt dit tot uitdrukking in
het broederschapswezen? Is alleen het aantal missen een graadmeter?
Zijn er nog andere criteria om het vroomheidsstreven te meten?
Laten wij allereerst kijken naar het verzuim. De statuten en rekeningen van de Zielbroederschap geven hierover enige informatie.38
De boete op het verzuim van de maandagse mis bedroeg twee duit
ofwel een half witje, afwezigheid bij de vigilie, de zielmis of het kruishalen kostte een oud botje ofwel 6 wit ofwel een halve stuiver.39 De
broederschap hechtte kennelijk de meeste waarde aan het bijwonen
van het uitvaartritueel. In de rekeningen van 1491/1492 is een lijst van
de broeders opgenomen met daarbij het bedrag dat zij schuldig zijn
wegens verzuim. In totaal betaalden 57 broeders 1104 wit, dat wil zeggen gemiddeld goed 19 wit per persoon. In dit bedrag is 9 wit zielmisgeld inbegrepen. Interessant is dat 19 broeders het minimumbedrag
van 9 wit betaalden en 21 broeders 2 stuivers of meer. Hieruit valt af te
leiden dat eenderde van de broederschap trouw aan alle verplichtingen voldeed, eenderde redelijk aanwezig was, en eenderde (zeer)
regelmatig afwezig. De latere rekeningen maken het niet goed mogelijk om deze verhoudingen te toetsen, doch de bedragen die elk jaar
aan zielmisgeld en verzuim betaald worden, blijven constant, de
schommelingen van het ledental in aanmerking genomen.
Bij de H. Kruisbroederschap in de Jacobikerk was toetsing wel
mogelijk.40 Verzuim van de vrijdagse mis kostte ook hier 2 duit, afwezigheid bij zowel de wake als de zielmis telkens i wit en bij het
kruishalen 3 wit.41 Het gemiddelde verzuim bedroeg in 1511 en in 1521
ruim 39 wit, in 1538 bijna 37 wit, in 1542 31 wit, in 1551 28 wit, in 1560
bijna 32 wit en in 1568 - het laatste jaar waarin deze gegevens vermeld

3 4 Het thema van het
zieleheil wordt in mijn
dissertatie vanuit meerdere perspectieven belicht:
aflaathandel, armenzorg,
etc. Ik kom steeds weer tot
de conclusie dat het zieleheil niet de allesbepalende
factor is.
3 5 Parafrase van Erasmus, Enchiridion militis
christiani, naar de Engelse
editie o.r.v. Anne M. O'Donnell(i98i),p. 88.
3 6 Van Herwaarden en
De Keyser, 'Het gelovige
volk', p. 413.
37 Trio, Volksreligie,
P-1/38 GAU, SBA i, 225,
maandag na Petrus ad
vincula [6 aug.] 1436,
SBA i, 239.
39 Een stuiver bestond
uit 12 witjes. Bini Biemans
attendeerde mij op de
waarde van een oud botje
in 1460, nl. i cromstaart
van een arnoldus gulden
van 15 cromstaart (GAU,
SBA i, 317, rek. olv-broederschap ter Nood Gods).
Uit de Bronnen tot Bouwgeschiedenis van den Dom
te Utrecht, dl, i, p. 351, nt.
i, en p. 322, nt. 5, viel te reconstrueren dat een arnoldus gulden in 1460 uit 90
wit bestond. Een cromstaart bestond derhalve in
1460 uit 6 wit. In 1490
gold dit nog steeds.
40 G A U , SBA i, 286.

zijn - 29 wit. Uit de cijfers blijkt dat het verzuim vrij constant hoog
was en dat broeders (zeer) regelmatig afwezig waren. Ook bij deze
broederschap tekent zich een kring van getrouwen af en een grote
groep buitenstaanders. Vauchez' observatie dat er in de broederschappen een binnen- en buitenkring ontwaard kan worden, gaat dus ook
voor Utrecht op. In de statuten was een groot verzuim overigens al
ingecalculeerd: de boetes waren dermate laag, dat zij geen onoverkomelijk bedrag vormden. In dit verband moet opnieuw de vraag
gesteld worden in hoeverre het lidmaatschap voortkwam uit religiVoorbeeld van een steekrol. Met speldenprikken
is het verzuim van leden
van de H. Kruisbroederschap in de Jacobikerk
aangegeven. Het perkament is bewaard gebleven als omslag van een
kasboek van deze broederschap [GAU, SBA l 286,
1489/90-].

41 AntoniusMatthaeus,
De nobilitate, deprincibus,
de ducibus, de comitibus
[...] de comitatu Hollandiae et diocesi Ultraiectina
(Amsterdam/Leiden,
1686), p. 576-581.
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euze motieven en in hoeverre materiële aspecten, gewoonte en standsverplichting of morele druk een rol speelden. Al met al geeft het verzuim een behoorlijke indicatie van de werkelijke betrokkenheid.
Een andere graadmeter om de religieuze intentie te meten, is in de
Middeleeuwen de armenzorg. Per slot van rekening waren de werken
van barmhartigheid een goed werk in de ogen van Christus. Echter de
post voor armenzorg is in nagenoeg elke Utrechtse broederschap te
verwaarlozen. Tot 1529 besteedde de Zielbroederschap er 22 1/2 stuiver per jaar aan, en daarna ging de post mondjesmaat omhoog, deels
op initiatief van de broederschap zelf, deels omdat enkele broeders en
zusters de broederschap een legaat nalieten ten behoeve van wekelijkse brood- en gelduitdelingen. Pas na 1580, toen de broederschappen
geen geld meer konden besteden aan de eredienst, is de armenzorg
substantieel te noemen: 44 gulden per jaar. Vanaf 1604 gaven de broeders evenveel aan de armen als zijzelf in de loop van het jaar verteerden, een bedrag dat schommelde tussen de 52 en 57 gulden. Dit
patroon zien wij bij de meeste broederschappen in de Buurkerk. Bij
de opheffing van de broederschappen in 1615 hadden zij in totaal 1966
gulden aan inkomsten uit renten, pacht en verhuur. Hiervan ging 470
gulden, een kwart, uit naar de armenzorg.42 Maar één broederschap
deed - voorzover ik weet - van meet af aan substantieel aan armen-

zorg. Het is de broederschap van de H. Drievuldigheid, gesticht in
1446, die op last van de stichter elke zondag op maximaal negen plaatsen aalmoezen uitdeelde met een gezamenlijke waarde van een halve
oude Willemsschild [ca. 15 stuivers] tot eere ende gedenckenisse der
heijliger passien ons lieffs Heer en Jesu Christi, soe hij op den heilighen
vridach tot negen steden geleijt werdt in vermeringbe zijner pijnen.^ In
het stichtingsjaar besteedde deze broederschap zo'n 40 rijnsgulden
aan armenzorg. In 1609 — het eerste jaar dat er rekeningen van deze
broederschap bewaard zijn gebleven - is dit bedrag opgelopen tot 150,
in 1615 tot 181 gulden.
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Een vroomheidsstreven zou ook tot uiting kunnen komen in de
leefwijze van de leden. Maar niets in de bronnen wijst hierop. Zo de
levensstijl door iets bepaald werd, dan was het door het concept eer.
De broeders onderscheidden zich niet door een voorbeeldige leefwijze. Alle denkbare overtredingen werden — mondjesmaat weliswaar —
door hen begaan: naast de gebruikelijke ruzies en politieke geschillen
maakten zij zich schuldig aan belastingontduiking, doodslag, valsemunterij, oplichting, ketterij, echtelijke ruzies, buitenechtelijke relaties, en echtscheiding. Ook al noemden de statuten van de Zielbroederschap oneerbaar gedrag expliciet als een grond voor uitsluiting, in
de praktijk gaf geen enkele vorm van onoirbaar gedrag de broederschap aanleiding tot royement. Integendeel, de goudsmid Willem
Bomert muntte in 1523 duitjes. Te licht. De stedelijke raad sloot hem
voortaan uit van alle politieke functies. Door zijn tweede huwelijk
kreeg hij het ambt van het erfhuis in handen, waarbij hij toezicht
hield op de afwikkeling van erfenissen. Ook in deze functie heeft hij
gefraudeerd, en wel in 1533.^ Toch was dit voor de Zielbroederschap
geen reden om hem het lidmaatschap op te zeggen en voor de prestigieuze Sacramentsbroederschap geen belemmering om hem in
1541/1542 als broeder op te nemen.
Het moge duidelijk zijn dat religie niet de overheersende reden was
waarom mensen lid van een broederschap werden. Daarvoor kleefden
er teveel zakelijke overwegingen aan het lidmaatschap. Laten wij niet
vergeten dat het hier gaat om de cultuur van burgers, die ernaar
streefden het plechtstatige voorbeeld van de elite na te volgen. In deze
context past het dat een groot deel van de broeders de mis niet trouw
\ bezocht, maar wel de maaltijd(en), en naar ik aanneem, ook de begrafenisdiensten. Aan deze plechtigheden was status verbonden. Het
ceremonieel van een broederschap - de missen, de maaltijd, het ritueel rond de dood - stelde derhalve geen ideaal, maar getuigde
samen met alle andere materiële verworvenheden van de realisering
van dit ideaal. Daarom waren de broederschappen in Utrecht zo sterk
en talrijk. Door samen te werken konden de Utrechtse ambachtslieden zich meer veroorloven dan zij op eigen kracht konden realiseren.
De facties, gilden, broederschappen en buurten laten zien dat Utrecht
een sterke sociale cultuur had, zowel verticaal als horizontaal. Dit
beeld past bij de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de stad:
hier was men van meet af aan op samenwerking aangewezen. Dit
gegeven heeft de structuur van middeleeuws Utrecht medebepaald.45
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45 ZieLlewellyn Bogaers, 'Geleund over de
onderdeur. Doorkijkjes in
het Utrechtse buurtleven
van de vroege Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw', in: Bijdragen
en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
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Natuurlijk speelden religieuze motieven een rol. In de Middeleeuwen waren religie en cultuur (nog) verweven, het was vanzelfsprekend
om een aantal rituelen, en zeker die rond de dood, in een sociaalliturgisch kader te vieren. Alle ceremonieel van een broederschap
vormde — voor wie het zich kon veroorloven — een standaardpakket,
dat toegesneden was op de tijdgebonden persoonlijke en sociale behoeften. De ontwikkelingen in het ceremonieel getuigen mede van
veranderingen in religieuze denkbeelden. Wat eens het ideaal was,
werd losgelaten toen het zijn tijd had gehad. De Antoniusbroeders
lazen na 1518 niet langer de dodenrol, de Zielbroeders haalden na 1514
de doden niet meer met het kruis op, en zagen enkele decennia later 117
af van individuele memoriemissen en de dertigste. En zo zien wij vanuit een onverwachte hoek - de rekeningen - hoe de hervormingsvraagstukken van de zestiende eeuw ook de Utrechtse burgers bezighielden. Zonder druk van buitenaf zagen de Zielbroeders af van een
ritueel dat toch één van de pijlers van hun bestaan was. Deze gang van
zaken laat zien hoe de hervormingsgedachte doorklonk in de katholieke samenleving. Onder invloed van de Moderne Devotie, het
humanisme — ook Erasmus hechtte niet aan dit soort gebruiken — en
de hervorming was men algemeen tot de conclusie gekomen dat het
zieleheil van de overledene niet door gebeden van de nabestaanden
verzekerd of afgedwongen kon worden; de kwaliteit van het leven
bepaalde de zielerust. De ontwikkelingen in de Zielbroederschap zijn
wel een heel treffend voorbeeld van veranderingen die zich organisch,
zonder druk van boven of van buiten, binnen kerk en samenleving
hebben voltrokken.

9- DE D E F I N I T I E H E R N O M E N

Nu het beeld van de Utrechtse broederschappen op tal van niveaus
onderzocht is, kom ik terug op de uitgangsvraag en de definitie die in
het begin gegeven is. De suggesties van Kruisheer, Davis, Rubin,
Vauchez en Muller bleken waardevol. Er is een dynamisch beeld ontstaan van het Utrechtse broederschapswezen. De Utrechtse situatie
wijkt op kardinale punten af van het gangbare beeld.
Kenmerkend voor het Utrechtse broederschapswezen was dat
mannen en vaak ook vrouwen van eenzelfde sociale status zich op
vrijwillige basis aansloten bij één (of meer) broederschap(pen). De
viering van de mis aan het eigen altaar, het gemeenschappelijk gebed,
de jaarlijkse maaltijd(en) en de begrafenissen versterkten de onderlinge band, evenals de gedeelde verantwoordelijkheid voor het eigen
altaar enzovoort. De Utrechtse broederschappen voorzagen in de
gedeelde individuele behoefte aan gebed, gemeenschap, netwerk,
prestige, uitvaartceremonieel en een graf. In collectief verband konden de leden zich meer status en ceremonieel veroorloven dan zij op
eigen kracht konden realiseren, en dit maakte het lidmaatschap zo
aantrekkelijk. De ideële en materiële motieven waren vaak verweven
met standsverplichting en gewoonte. In de kerk droegen de missen

van broederschappen aanzienlijk bij aan de vermeerdering van de eredienst. Bovendien verhoogde de luister van hun altaren de glans van
de kerk. Het belang hiervan mag niet onderschat worden. Buiten de
kerk waren de broederschappen nauwelijks van belang voor de
Utrechtse stadsgemeenschap: zij namen in de regel geen deel aan stedelijke processies en droegen niet substantieel bij aan de armenzorg.
Het zieleheil was in de praktijk niet zo belangrijk als de fundatieoorkonden doen vermoeden. De religieuze redenen, die daar vermeld
staan, hadden zeker betekenis, maar moeten binnen de toenmalige
n8

Miniatuur op de stichtingsoorkonde van de
Zielbroederschap (1436).
Christus spreekt het
Laatste Oordeel uit.
Maria en Johannes zijn
als voorspraak afgebeeld.
De doden staan op uit
hun graf. Petrus begeleidt de zielen die gered
zijn naar de hemelpoort.
De verdoemden wacht de
hellemond [GAU SBA i,
225].
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context op hun waarde worden geschat. Naar mijn idee kon het
verenigingsleven, dat schijnbaar geen maatschappelijk doel diende, in
de Middeleeuwen alleen binnen een kerkelijke structuur tot bloei
komen. De religieuze context legitimeerde het samenzijn. Anders is
het niet goed voorstelbaar hoe een organisatievorm als de broederschap eeuwenlang stand kon houden zonder te eniger tijd de argwaan
van de kerkelijke of wereldlijke autoriteiten te wekken. Een broederschap was niet gilde-, buurt- of zelfs parochiegebonden, maar
stond open voor mensen die op eenzelfde golflengte zaten. Dit kon
politieke implicaties hebben. De kerk bood een in alle opzichten vertrouwd kader. Tot aan de Reformatie. In 1615 viel het doek: het gereformeerde stadsbestuur was bang dat katholiek gebleven broederschappen een voedingsbodem voor muiterij waren.40

IO. OVERIGE C O N C L U S I E S

Zowel een grondige analyse van de rekeningen als prosopografisch
onderzoek zijn onontbeerlijk gebleken om greep te krijgen op het

4 6 De gang van zaken
rond de opheffing van de
broederschappen is beschreven door W. Graadt
van Roggen, 'Adolph van
de Wael, heer van Moersbergen', in: Jaarboekje
Oud-Utrecht 1951, p. 63100, hier vanaf p. 76.
47 W. Mo\\,Johannes
Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in
de vijftiende eeuw (Amsterdam, 2 dln.), p. 185; Idem,
Kerkgeschiedenis van Nederlandvóór de Hervorming (Arnhem/Utrecht, 2
dln.), p. 1864-1871.
48 Recente publicaties
die van een genuanceerde
benadering getuigen, zijn
A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld,
de pastoors in Noord-Brabant 1400-1570. Amsterdam, 1993; Charles M.A.
Caspers, De eucharistische
vroomheiden hetfeest van
Sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late
middeleeuwen. Leuven,

functioneren van een broederschap. Het is de enige manier om van
binnenuit te toetsen of de uitgangspunten zoals die in de stichtingsoorkonden verwoord zijn, ook werkelijk worden nageleefd. Het
onderzoek levert een veel gelaagder, genuanceerder en vooral realistischer beeld op dan tot nu toe gangbaar is. Ondermeer werd duidelijk dat de laat-middeleeuwse mens veel minder op heiliging was gericht dan sommige broederschapsoorkonden en mentaliteitshistorici
ons willen doen geloven. De laat-middeleeuwse mens was pragmatisch en - binnen zijn belevingswereld - rationeel. Daardoor is hij
voor ons herkenbaar. Praktische doelstellingen als een eigen ambianI992-! Bram van den Hoce, goed gezelschap, een feestelijke maaltijd en een stijlvolle begrafe- 119
ven van Genderen, De He- nis lagen mede aan het lidmaatschap ten grondslag. In die motieven
ren van de Kerk. De kakunnen wij nog veel hedendaagse drijfveren herkennen: het netwerknunniken van Oudmunster
aspect, het verkeer met gelijkgestemden, het verkrijgen van een
te Utrecht in de late middeleeuwen. Zutphen, 1997; begeerde status, enzovoort. De religieuze geschiedenis van de late
Henk van Os, Gebed in
Middeleeuwen zou meer vanuit herkenning geschreven kunnen worschoonheid. Amsterdam,
den, zoals de protestantse kerkhistoricus W. Moll (1812-1879) deed,
1994 (tentoonstellingscatoen hij de religiositeit onzer vaderen bestudeerde.47 In heel wat literatalogus van het Rijksmutuur komt de laat-middeleeuwse religiositeit nog niet holistisch
seum); G. Verhoeven, Degenoeg
ter sprake. Gelukkig is de tendens aan het veranderen.48 Ik
votie en negotie. Delft als
bedevaartplaats in de late
pleit ervoor de laat-middeleeuwse religiositeit te bestuderen in relatie
middeleeuwen. Amstertot de houding in het dagelijkse leven en in politieke en sociaaldam, 1992. Zij sluiten aan
economische
kwesties. Dan ontstaat vanzelf een beeld van de ratiobij een tendens die al bij
naliteit van de toenmalige samenleving, dat alle niveaus omvat, incluoudere katholieke
kerkhistorici leefde.
sief de religiositeit.
Summary
In the late Middle Ages there were an unprecedented 89 brotherhoods on a population of 20,000 citizens in the cathedral city of Utrecht. This contribution attempts to explain this phenomenon by
analysing data from registers and account books and
combining these with, among others, fiscal, politica!
and genealogical Information. This approach brings
to light motives other than religious ones. The result
is a layered, balanced and, in particular, lifelike representation of late-medieval society. It appears that
class was an important element in these brotherhoods. Network, prestige and funeral rituals were
the main motives for joining. The emphasis on sanctification was less pronounced than some brotherhood certificates and historians of ideas would have
us believe.
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