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De financiering van de Buurkerk (1435-1569)
als spiegel van groepsvorming
elangentegenstellingen binnen de parochie

Llewellyn CJ.J. Bogaers

'God wouts' luidt de aanhef van de oudstbewaarde kladrekening van de
Buurkerk uit 1420: God wilde het. D e Buurkerk was de oudste, grootste en rijkste parochiekerk van Utrecht. Tussen 1434 en 1553 onderging de kerk een aantal ingrijpende verbouwingen o m meer ruimte te
creëren voor altaren en grafzerken. Gilden, broederschappen en famiÜewellyn Bogaers studeerde geschiedenis in Utrecht,
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lies eisten een eigen plek in de kerk

Zij is gespecialiseerd in de religie- en cultuurgeschiedenis van de Late Middeleeuwen en de Vroeg-Moderne

op. D e parochie moest de bouw zelf

Tijd. Momenteel legt zij de laatste hand aan een proefschrift over het functioneren van de katholieke kerk in
Utrecht aan de vooravond van de reformatie. Zij ver-

fingieren,
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er was geen externe
T
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geldstroom. In dit artikel wordt
zorgt rondleidingen over tal van aspecten van de
Utrechtse geschiedenis, van de Romeinse tijd tot heden, nagegaan hoe de parochie bouw en
inclusief de Buurkerk, en geeft lezingen en cursussen
over cultuur-historische onderwerpen. Tevens verricht
zij historisch onderzoek in opdracht en schrijft zij
gelegenheidspublicaties.

inrichting realiseerde. D e kerkrekeningen vormen de basis. In de
onderzoeksperiode groeide het

gemeenschapshuis-bij-uitstek uit tot het domein van de elite en gegoede burgerij. D e belastingpolitiek van Karel V begunstigde deze dynamiek in hoge mate. D e elitevorming creëerde sociale spanningen die in
de Buurkerk tot ontlading kwamen in twee beeldenstormen, en wel in
1566 en 1579. Hierbij werd veel interieur vernield dat in de onderzoeksperiode gefinancierd was.
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'Buerkerck is een parochie bekant
Geen meerder in alle dat lant
Onze Lieve Vrouwen met St.Micgiel
Syn patroon om saligheyt der Siel
St.Andries St.Peters broeder
moet altyd syn ons behoeder:'

Inleiding
Eind 2002 deed ik onderzoek naar de altaren in de Buurkerk. Hiervoor raadpleegde ik de
kerkrekeningen. Al bladerend viel het mij op dat de inkomsten aan grote veranderingen
onderhevig waren. Posten die in de vijftiende eeuw vele bladzijden in beslag hadden
genomen, waren halverwege de zestiende eeuw (nagenoeg) verdwenen. Het ging om
giften, legaten en schenkingen aan Onze Lieve Vrouw. Het verschil was opzienbarend.
Hier had zich een mentaliteitsverandering voorgedaan, maar welke en waarom? Deze
vragen lagen aan dit onderzoek ten grondslag. Het artikel is een voorpublicatie uit mijn
proefschrift, waarvan de werktitel luidt: De kerk onder vuur. Een nieuwe kijk op de religieuze crisis van de zestiende eeuw. Casus Utrecht. Een drieluik.

Het kerkgebouw
De Buurkerk was de oudste, grootste en rijkste parochiekerk van Utrecht. In 1569 telde
zij ca. 8000 communicanten 3. Vermoedelijk waren er toen zo'n 12.000 parochianen,
inclusief de kleine kinderen. In 1481 telde de stad 20.000 inwoners, in 1577 ca. 30.000 \
De Buurkerk lag in het oudste handelscentrum en telde relatief veel rijke parochianen.
Hier was vanouds een actief buurtleven5.
Rond 1430 namen de parochianen het besluit om hun gotische kruisbasiliek in een hallenkerk te veranderen 6. Wie beide
kerktypen kent, weet dat dit een
ingrijpende verbouwing is. Bij de
verbouwing van de Buurkerk tot
hallenkerk werden de beuken verbreed en verhoogd en kregen de
Jan de Beijer, Gezicht op de Oudegracht te
Utrecht vanaf de Jansbrug, 1736. HUA, Colléetie Beeldmateriaal, 35742.
Deze tekening toont de Buurkerk in haar
omgeving. Al eeuwenlang is haar markante
toren een herkenningspunt in het silhouet
van de binnenstad. Hier klopte het commerciële hart van de stad. In hei centrum woonden veel rijke parochianen die de bouw en
inrichting van de kerk ondersteund hebben.
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nieuwe gevels spitsboogramen en steunberen. In het verlengde van de verbrede beuken verrees aan weerszijden van de toren een kapel, aan de zuidzijde de Doop- en aan
de noordzijde de Raadskapel. In het transept werd het pijlerritme aangepast aan de
nieuwe breedtelijn. Aan de westzijde verrezen vier trachieten pijlers die de 35 meter
hoge topgevel moesten dragen. De broederschappen van Onze-Lieve-Vrouw-ter-NoodGods (voortaan OLV) en van het H. Kruis kregen zo meer ruimte voor hun altaren.
Transept en schip kregen beide een nieuwe kap en werden overwelfd. Het hoge zadeldak op het schip droeg bij aan de imposante uitstraling van de Buurkerk. Het heeft tot
de tornado van 1674 stand gehouden.
De financiering van dit project moet van meet af aan een probleem zijn geweest. De
Buurkerk was weliswaar rijk, zeker in vergelijking met de drie andere Utrechtse parochiekerken, maar uit de oudst bewaard gebleven kladrekening van 1420 weten wij dat
de gangbare inkomsten slechts voldoende waren voor de vaste kosten, het dagelijks
onderhoud en relatief bescheiden vernieuwingen. Dit betekent op voorhand dat de
parochianen voor een groot project als de hallenkerk diep in de buidel moesten tasten.
Het stadsbestuur leverde in principe geen financiële bijdrage. Dit maakt de bouwperiode tot een interessant onderzoeksobject: welke keuzes worden gemaakt als de financiering problematisch is?
Het incasseringsvermogen van de parochianen was groot, letterlijk en figuurlijk. Terwijl
het gebouw in de steigers stond7, gingen de kerkdiensten gewoon door. Tussen 1456 en
1500 besteedde de parochie veel geld aan de inrichting en aankleding. Daarna begon de
verbouwing tot vijfkorige en zelfs (ten dele) vijfbeukige hallenkerk. De koren zijn in
1586 afgebroken. Utrecht was inmiddels gereformeerd: in 1580 werd hier de openbare
uitoefening van de katholieke eredienst verboden. De Buurkerk was al in 157g ingericht
voor de gereformeerde eredienst. Twee keer heeft er in de Buurkerk een beeldenstorm
gewoed: in 1566 en 1579. Bij deze geweldsexplosies is heel wat verwoest dat in onze
onderzoeksperiode met zoveel inspanning tot stand is gekomen. De specifiek katholieke objecten zijn met de reformatie grotendeels uit de kerk verwijderd. Het gebouw zelf
is nog steeds intact en functioneert sinds 1984 als Nationaal Museum van Speelklok tot
Pierement.

Vraag- en probleemstelling
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar de financiering van laat-middeleeuwse
parochiekerken. Waar dit wel gebeurde, ging de aandacht uit naar parochiekerken die
inkomsten hadden uit een externe bron als de bedevaart. Dit geldt voor parochiekerken
in Amersfoort, Delft en Rhenen l Alleen Wim Vroom heeft expliciet aandacht besteed
aan de financiering van parochiekerken. Hij deed dit voor de Utrechtse Buur- en de
Haarlemse Bavokerk'. Over de grenzen bestudeerde hij de financiering van de Antwerpse OLV-kerk en de twee parochiekerken in haar onmiddellijke omgeving. Het
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spreekt vanzelf dat mijn studie hiermee veel affiniteit heeft, al verschilt de invalshoek.
Vroom wilde weten hoe de diverse kerken hun bouwactiviteiten financierden. Ik ben
meer geïnteresseerd in de motieven achter de schenkingen.
De Utrechtse parochiekerken hadden geen externe geldbronnen. Stadsbestuur noch
bisschop droeg iets bij. Ook het Domkapittel liet zich onbetuigd, terwijl toch de
Domproost de Utrechtse pastoors benoemde. De bedevaart bracht nauwelijks geld in
het laatje '". De Utrechtse gelovigen waren zelf verantwoordelijk voor hun parochiekerken. Juist omdat er geen externe geldbronnen waren, geeft onderzoek naarde financiering van de Buurkerk ons informatie over de betrokkenheid van onderaf.
Hoe is de laat-middeleeuwse kerkuitleg te verklaren? In de geschiedschrijving onderkent men bovenal de behoefte aan meer ruimte ". Sommige historici zien de explosieve
bouwactiviteit tevens als uiting van diepgewortelde religiositeit ''. Vroom kijkt nuchter
naar de inkomsten, maar plaatst de giften toch vooral in een devotioneel kader. Het
optreden van Luther (vanaf 1517) ziet hij als de belangrijkste oorzaak voor de religieuze
crisis en de afnemende giftenstroom ". Leken delen deze inschatting, is mijn ervaring
op basis van de vele lezingenen rondleidingen die ik gegeven heb. Maar is dit wel zo? In
dit onderzoek zetten wij eerst de feiten op een rij: welke bouwfasen zijn te onderscheiden? Hoe werd het geld opgebracht? Welke behoeften lagen eraan ten grondslag? De
resultaten van dit onderzoek vormen de bouwstenen voor een cultuur-historische duiding van het functioneren van de Buurkerk in de vijftiende en zestiende eeuw. Immers,
pas als de feiten duidelijk zijn, kan er iets zinnigs gezegd worden over de beweegredenen. Dan wordt het relevant om ons af te vragen wat de giften over de religiositeit zeggen. In deze samenhang komt de betekenis van de memorie-instellingen en het functioneren van de parochiële armenzorg aan de orde. Kortom: in dit artikel ligt het accent
op de betrokkenheid van parochianen bij hun kerk.

Bronnen
In Utrecht zijn de bronnen die antwoord op deze vraagstelling kunnen geven ruimschoots voorhanden. Van de Buurkerk is zelfs een buitengewoon rijk archief bewaard
gebleven. Honderden archiefstukken geven ons informatie over fundaties, broederschappen, goederenbezit en armenzorg '''. Voor dit onderzoek is het van belang dat de
kerkrekeningen voor de periode 1435-1570 nagenoeg integraal te raadplegen zijn. Van
de 134 jaarrekeningen zijn er 107 aanwezig ' \ Ondanks de lacunes kunnen wij het beheer van de kerk bijna van jaar tot jaar volgen.
Het is natuurlijk een grote uitdaging om deze gegevens zo te ordenen dat zij hanteerbaar worden. Gelukkig wijzen de rekeningen zelfde weg. De opbouw is al in de kladrekening van 1420 aanwezig "'. Vroeg-vijftiende-eeuwse kerkrekeningen beginnen vaak
met de aanhef 'God wouts' of 'God wouts altoes', waarmee wordt uitgedrukt dat God
al deze investeringen ter ere van zijn tempel wilde. De ontvangsten zijn gescheiden van
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de uitgaven en per rubriek genoteerd ". De kerk had in dat jaar 843 Utrechtse gulden
aan inkomsten uit vermogen (huizen, renten en land), giften (schenkingen, legaten,
bruidsgift en collecte) en leges (de vergoeding voor externe aflaatkassen '8, doodslaken ", openen van graven in de kerk, 'grafkoop', overluiden 2U, en het gebruik van de
weegschaal die bij het Mariabeeld stond opgesteld waarop kinderen en volwassenen
werden gewogen; hun gewicht werd aanvankelijk in tarwe uitbetaald, maar steeds
vaker volstond - zeker bij kinderen - een klein bedrag2I). Uit de uitgaven blijkt dat de
kerk al vertrouwd was met leningen: in 1420 kregen acht mensen een lijfrente uitbetaald. De gaven waren niet alleen in geld, maar ook in natura, de kerk kreeg tarwe en
bijenwas. Uit deze inkomsten werden de lonen n en de kosten van onderhoud, inrichting, armenzorg en herdenkingsdiensten betaald. In 1420 investeerde de kerk in een
nieuw, hardstenen Sacramentshuis, dat inclusief aankleding en beschildering bijna de
helft van de inkomsten opslokte23. De kerk had in die tijd al een orgel, aflaatbank24 en
priestergestoelte. Ook het uitgavenpatroon voor ritueel en ceremonieel is herkenbaar:
de hoogtepunten uit het kerkelijk jaar zijn af te lezen uit de posten voor kerkwijn 25 . Op
de kermis- ofwel kerkwijdingsdag wapperde er een vaan aan de toren en was de kerk
met loof versierd. De schoolmeester werd beloond voor zijn bijdrage aan het feest van
de kinderbisschop op Onnozele Kinderen (28 december). De kerkmeesters en parochiegeestelijken kregen een jaarlijkse maaltijd. Armenzorg was een post van betekenis: een
kwart van de inkomsten werd om godswil (gratis) in de vorm van hemden, hosen
(beenwarmers) en schoenen uitgedeeld aan de armen.
In een kladrekening ontbreekt doorgaans het saldo. Hier heeft een latere hand de
inkomsten en uitgaven opgeteld. In de vijftiende-eeuwse jaarrekeningen worden de
gelden meestal per vel opgeteld, in de zestiende eeuw meestal per bladzijde. Ook al is
de rekening onderverdeeld in rubrieken, toch wil dat niet zeggen dat men hier consequent mee omging: in principe hoorden legaten thuis onder het kopje 'testamenten',
maar zeker in de vijftiende eeuw kunnen wij die post ook aantreffen bij inkomsten uit
'grafopening', 'doodslaken', 'onzekere inkomsten' en 'giften voor Onze Lieve Vrouw'.
De nauwkeurigheid laat de hele onderzoeksperiode te wensen over.

Historiografie
De rekeningen van de Buurkerk zijn al eerder bestudeerd. In 1846 publiceerde J.J. Dodt
van Flensburg excerpten uit de zestiende-eeuwse rekeningen en in 1880 volgde F.A.L.
van Rappard zijn voorbeeld met uittreksels uit de vijftiende eeuw. De beide publicaties
zijn van verschillende kwaliteit: Van Rappard volgt de rekeningen op de voet en heeft
oog voor opmerkelijke zaken, Dodt van Flensburg is selectiever en slordiger. Nu zijn
fouten in dit soort bronbewerkingen onvermijdelijk, maar Dodt van Flensburg maakt
het wel heel bont door geregeld gegevens in een verkeerd jaar te plaatsen. Dit soort
bronnenpublicatie heeft als nadeel dat het overzicht ontbreekt. In deze leemte heeft
LLEWELLYN

BOGAERS

G O D W O U T S ' DE

F I N A N C I E R I N G VAN DE B U U R K E R K

Samuel Muller Fz. in 1900 voorzien met zijn artikel 'Een middeleeuwsche kerspelkerk'.
Hij slaagt er werkelijk in om een beeld te geven van de inrichting en het functioneren
van de kerk rond 1525, maar geeft geen inzicht in processen. Over de financiering merkt
hij slechts op dat de parochianen de gehele bouw bekostigd hebben 1,:. Th. Haakma
Wagenaar leverde in 1936 een wezenlijke bijdrage aan onze kennis van de Buurkerk
met zijn lijvige boek over de bouwgeschiedenis. Op basis van de rekeningen schetst hij
de verschillende bouwfasen tot in detail. In 1986 heeft hij zijn - o p onderdelen herziene
- visie nog eens bondig verwoord. Wim Vroom, ten slotte, heeft expliciet aandacht
besteed aan de financiering van de Buurkerk. In zijn boek De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen in het bijzonder van de dom van Utrecht (1981) heeft hij
acht dichtbedrukte pagina's en drie bijlagen aan de Buurkerk gewijd, en wel om een
vergelijking te kunnen maken tussen de financiering van een kathedraal als de Domkerk en een grote parochiekerk. Hier geeft hij een globaal beeld van de financiering van
de Buurkerk dat in zijn algemeenheid juist is, maar diepgang mist, omdat hij zijn berekeningen onvoldoende geanalyseerd heeft. Ontwikkelingen en problemen komen niet
genoeg uit de verf.

Muntsoorten en geldwaarde

27

Tussen 1420 en 1570 hanteerden de kerkmeesters achtereenvolgens vier verschillende
rekenmunten. In de aanhef van de jaarrekening vermelden zij steeds de rekenmuntvan
dat jaar en de waarde ervan. De bedragen die ik hier noem, zijn op deze verantwoording gebaseerd. Van 1420 t/m 1450 was de Utrechtse gulden de rekenmunt in de jaarrekeningen van de Buurkerk. Deze fictieve munt had het echt bestaande witje als basis
(het witje was van zilver, vandaar de naam): de Utrechtse gulden bestond uit 30 witjes.
Vanaf 1454 t/m 1507 was de Arnhemse of Arnoldus gulden de rekeneenheid. Hiervan
vormde de kromstaart de kern: een Arnhemse gulden bestond uit 15 kromstaarten. Na
1507 zijn de rekeningen in rijnsgulden-current van 20 stuivers. Na de machtsovername
van keizer Karel V werd de carolusgulden ingevoerd, een gulden van eveneens 20 stuivers die echter een kwart meer waard was dan de rijnsgulden-current. Een Arnhemse
gulden bestaat uit 90 witjes ofwel 15 kromstaart ofwel 7,5 stuiver. Als vuistregel geldt
dan ook dat de Arnhemse gulden drie Utrechtse gulden waard is en dat 2,67 Arnhemse
gulden gelijk staat aan één rijnsgulden-current. Acht Utrechtse guldens leveren eveneens één rijnsgulden op. In onze onderzoeksperiode was de geldontwaarding groot ten
gevolge van de alsmaar stijgende behoefte aan geld-als-ruilmiddel en de vele oorlogen.
Volgens de loon-prijs-index van Van Zanden is het leven tussen 1450 en 1570 vier keer
zo duur geworden :s. Op methodologische gronden is het echter niet verantwoord om
de koopkracht door te berekenen in de bedragen die in de rekeningen genoemd worden2'.
Bij het lezen en vergelijken van de tabellen en de grafiek is het nuttig om de geldontwaarding in gedachten te houden. De inflatie was het hoogst in oorlogstijd. Alleen al de
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invoering van de carolusgulden zorgde voor een inflatie van 25%. In de jaarrekening van
1529 waren de meeste vaste bedragen niet in prijs verlaagd. Bij het tabelliseren heb ik
de bedragen afgerond, steeds naar het dichtstbijzijnde hele getal.

Het beheer van de kerk
De parochiekerk speelde een belangrijke rol in het leven van gelovigen: hier gingen zij
ter kerke, ontvingen zij de sacramenten, begroeven zij hun doden en vierden zij de liturgische feesten. De betrokkenheid van de parochianen bij de kerk was groot. Zij hielden
de kerk in stand en zorgden voor beheer, verbouwing en inrichting. Hiertoe waren uit
hun midden kerkmeesters aangesteld. Eigenlijk viel deze taak toe aan de twee burgemeesters van Utrecht die opperkerkmeester waren, maar zij hadden in elke parochiekerk de concrete uitoefening ervan gedelegeerd aan twee, in de Jacobikerk zelfs aan
vier, kerkmeesters. Hoe de benoeming van kerkmeesters van de Buurkerk tot stand
kwam, is niet duidelijk. Na 1528 werden de kerkmeesters van de Jacobi- en Klaaskerk
door het stadsbestuur benoemd, maar bij de Buurkerk was dit pas in 1579 het geval. Het
beheer van de kerk was dus in handen van de kerkmeesters, nadrukkelijk niet van de
parochiegeestelijkheid. Hââr enige taak was de zielzorg. Wel is het zo dat sommige
parochiegeestelijken nauw betrokken waren bij het wel en wee van de kerk. Zij waren
aanwezig bij het overleg over werkzaamheden, stimuleerden het broederschapswezen
en waren actief op het gebied van fondswerving. De parochiegeestelijken werden overigens niet uit de kerkenkas onderhouden. Zij hadden hun eigen inkomstenbronnen,
waarover nagenoeg alle informatie ontbreekt30.
De taak van de kerkmeesters was in 1435/36 als volgt omschreven: 'alzoe sy daer van

Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop, atelier. Schoorsteenfries, ca. 7510-7520. Zogende Maria met
Kind geflankeerd door twee wapendragende figuren. Coll. en foto Centraal Museum Utrecht (Klinckaert, 7997,
cat.nr. 95,729-752J.
Dit schoorsteenfries was van de familie Van Asch van Wyck, het is afkomstig uit een huis aan de Korte
Nieuwstraat. De wapens zijn van Jacob Jacob Willemsz. van Asch (f1527) en zijn vrouw Maria van Vyanen
(I7537J. Hun moeders waren respectively een Croenenberch en Cerstman. Drie van deze vier families leverden
kerkmeesters aan de Buurkerk. De huwelijken laten zien dat kerkmeesters uit dezelfde sociale klasse kwamen:
zij hoorden tot de gegoede burgerij. De liefdevolle afbeelding van Maria getuigt van de verering die zij genoot.
Maar wellicht was het hier ook een eerbetoon aan Maria van Vyanen.
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bevelinge gehadt hebben vander kerken renthen ende goede op te bueren, ende weder
vander tymmeringe ende anders uutgegeven ende inder kerken oirbair geleyt, als hier
nae bescreven staen' ". De kerkmeesters droegen dus zorg voor de inkomsten en voor
het onderhoud. Wat er aan geld overbleef, deponeerden zij in de kerkenkas. Hun taak
omvatte het hele scala aan verantwoordelijkheden die ertoe bijdragen dat de kerk een
financieel gezond instituut blijft, met inachtneming van alle eisen die aan kerkgebouw,
inrichting en ceremonieel worden gesteld. De strekking van de taakomschrijving veranderde in onze onderzoeksperiode niet. De taak was voorwaar geen sinecure. Als
opdrachtgever waren de kerkmeesters verantwoordelijk voor de werkzaamheden en
resultaten. Zij stelden contracten op met de uitvoerders en hielden toezicht op de gang
van zaken. Van de kleinste uitgave legden zij verantwoording af. Vandaar dat in tijden
van grote verbouwingen de rekeningen zo dik waren. Was de controle op de bouw al
een zware taak, de financiële verantwoordelijkheid was zo mogelijk nog groter. In jaren
met een tekort vormden de kerkmeesters de buffer. Uit eigen zak schoten zij de tekorten voor. Ook waren zij aansprakelijk voor restanten: de achterstallige betaling van
pachters en huurders. Om aan deze eisen te voldoen moesten zij dus vermogend zijn. In
het volgend boekjaar konden zij het negatieve saldo afboeken, maar de Buurkerk kende
vele jaren met een negatief saldo. Na 1504 werd in onze onderzoeksperiode geen positief saldo meer geboekt. Vanaf 1534 bedroegen de tekorten steevast (enkele) honderden carolusguldens. Tegenover al deze inspanningen en verantwoordelijkheden stond
geen passende beloning. De kerkmeesters deden al het werk voor niets. Hun enige vergoeding bestond uit wijn, 'hoenders en capoenen' en een Witte Donderdagsbrood.
Hiervoor hadden parochianen fondsen beschikbaar gesteld ,:. Onregelmatig staat in de
rekening een maaltijd met de parochiegeestelijkheid vermeld, al vermoed ik wel dat dit
een vast gebruik was. Van de jaarrekening moesten de kerkmeesters elk jaar verantwoording afleggen tegenover mede-parochianen die daartoe met klokgelui werden
uitgenodigd •'•'. De rekening werd dan 'gehoord', wat wil zeggen dat de posten werden
voorgelezen. Het zal niet eenvoudig geweest zijn om bij die saaie opsomming alert te
blijven.
Het lijkt verbazingwekkend dat er voor het kerkmeesterschap gegadigden te vinden
waren, maar de functie gaf veel maatschappelijk prestige. Uit de rekeningen blijkt dat
heel wat kerkmeesters jaren achtereen in functie zijn geweest. Ambtsperioden van
twaalf tot vijfentwintig jaar waren geen uitzondering: tussen 1440 en 1570 gold dit
voor twaalf van de zevenentwintig kerkmeesters, vaak met een vaste compagnon. De
motivatie van deze functionarissen zullen wij bij gebrek aan informatie nooit te weten
komen. Alleen prosopografisch onderzoek - biografisch onderzoek naar de kerkmeesters van de Buurkerk als groep - kan licht op de zaak werpen. In mijn boek zal ik een bijlage publiceren met korte biografietjes van alle kerkmeesters. Hier volstaat het op te
merken dat de kerkmeesters nagenoeg allemaal ondernemer waren. Zij beschikten
over veel contanten en waren gewend leiding te geven. Zij hadden allemaal bestuurserELEWELLYN
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varing opgedaan in de gilden en stedelijke raad. De lijnen met het stadsbestuur waren
derhalve kort. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat er tussen de kerkmeesters vele
graden van verwant- en vriendschap waren vast te stellen. De meeste koppels kenden
elkaar uit verschillende hoofde. Vier generaties van de familie Van Vyanen waren tussen 1440 en 1562 kerkmeester, tussen de wijnkopers Hendrik van Duven en Matheus
Block was een verwantschapsrelatie. De kerkmeesters kregen ruim gelegenheid om in
het ambt te groeien. In de regel leerde een ervaren kerkmeester de kneepjes van het
vak aan een nieuwkomer.

Motieven voor de hallenkerk
Rond 1400 stond er al een hallenkerk in Zutphen, Deventer en Amersfoort. In Utrecht
had de Jacobikerk de primeur. De Buurkerk kon niet achterblijven. Het project stond
onder leiding van de ervaren steenhouwer en bouwmeester Willem van Boelre die de
bouwwerkzaamheden in de Dom coördineerde en tussen 1423 en 1433 de Jacobikerk
verbouwd had. Zodra hij daar klaar was, werd hem de leiding over de verbouwing van
de Buurkerk toevertrouwd. Hij moet toen een jaar of zestig geweest zijn. In de ja ren dat
hij aan de Buurkerk werkte, was hij ouderman van het steenbikkersgilde (1433,1435 en
1437) ''• Status en mode speelden ongetwijfeld een rol in de bouwplannen, maar de
Buurkerk had gewoonweg behoefte aan meer ruimte. In de veertiende eeuw was het
proces op gang gekomen dat families, gilden en broederschappen een eigen altaar wilden hebben. In 1466 stonden er zo'n 23 tot 29 altaren in de Buurkerk 35. In 1579 waren
dat er zo'n vijftig, mogelijk iets minder omdat sommige altaren meer dan één naam
hadden.
Zo werd het Gods- en gemeenschapshuis steeds meer het domein van gemeenschapjes
binnen de gemeenschap. Het bleef niet bij altaren. Bij een eigen altaar hoorde bij voorkeur een grafkelder of op zijn minst een graf dat met een zerk bedekt was waarop het
familiewapen, broederschapssymbool of gildeteken gehouwen was. Eigenlijk was het
verboden om doden in de kerk te begraven. Daarom moesten er leges betaald worden,
wat het voor de kerk aantrekkelijk maakte om het concilieverbod te negeren "'. En zo
ontstond een vicieuze cirkel: de kerk had de leges nodig om de verbouwingen te realiseren; om grafruimte te creëren werd de Buurkerk steeds verder uitgelegd. Tot ver in de
veertiende eeuw was er overigens weinig aandacht voor de herinnering aan het stoffelijke lichaam. Het ging om de ziel en die werd in gemeenschappelijke memoriediensten
op bijvoorbeeld Allerzielen herdacht, maar ook - voor wie het betalen kon - in particuliere memoriemissen. De oudste informatie over de privé-memorie dateert in de
Buurkerk uit de veertiende eeuw3".
Rond 1400 werden ook in Utrecht nog de meeste mensen anoniem op het kerkhof
begraven. Alleen belangrijke parochianen kwamen in aanmerking voor een privégraf in
de kerk*. Peter Mouwer kocht in 1394 het graf in de sacristie, waarin zijn echtgenote al
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begraven was, 'mit zulken voerwaerden dat men nyement in dezen grafstede greven
en zel dan Peter voerseit ende de ghene die van sinen live ende ziins wiifs live voerscr.
ghecomen ziin of comen zeilen' 3 '.
De 'trek naar de kerk' kunnen wij op basis van raadsbesluiten, overeenkomsten tussen
kerkmeesters en parochianen, en de kerkrekeningen goed reconstrueren. In 1313 legde
de stedelijke raad vast hoeveel een graf in de Buurkerk kostte. Hierbij werd onderscheid
gemaakt tussen een graf op of beneden het koor40. In 1344 verkochten de kerkmeesters
tien banken in het zuid- en noordtransept met de daaronder gelegen grafkelders 4 . De
families zaten dus op hun familiegraf! Uit dit bericht blijkt tussen haakjes dat er al veel
eerder particulier gestoelte in de kerk was dan wij veelal aannemen. In 1393 volgden
zeven stoelen bij de preekstoel inclusief de daaronder gelegen graven ,: . In 1404 vaardigde de stedelijke raad een besluit uit dat 'alzulc ruum ende nywe grawen alse nu
after inder Buerkerc ghesleghen siin nu nummermeer mit stoelen beset worden en zeilen, mer altyt onbesleghen bliven ter meenten behoef' '\ Haakma Wagenaar schat dat
men de nieuwe toren rond 1370 is gaan bouwen 44 . Toen moet de behoefte aan meer
graven in de kerk al onderkend zijn. In 1420 verplaatste Jan de doodgraver drie zerken
van het kerkhof naar de kerk, waar zij op kerkgraven kwamen te liggen \ In dat jaar
werden nog maar negen mensen in de Buurkerk begraven, allemaal vermogende volwassenen "'. In de loop van de vijftiende eeuw gingen steeds meer families hun doden
in de kerk begraven.

De financiering van de hallenkerk (1434-1455)
De bouw van de hallenkerk begon in 1434 en duurde tot 145647. Van deze bouwperiode
zijn 16 jaarrekeningen bewaard gebleven. In deze jaren had de kerk 73.513 Utrechtse
gulden aan inkomsten en 73.608 gulden aan uitgaven. De verbouwing nam met 49.165
gulden bijna 67% van de uitgaven in beslag. Op jaarbasis ging het om goed 3000 gulden. De 843 gulden die in 1420 nog voldoende was, viel in het niet bij deze bedragen.
Waar kwam het geld vandaan? Om hier zicht op te krijgen heb ik de inkomsten uitgesplitst in vermogen, giften, fondsen, leges, leningen en anders. Voor de toelichting verwijs ik naar het bijschrift bij de grafiek. In de loop van het verhaal worden deze posten
nader toegelicht. De getallen zijn afgerond, wat een lichte vertekening in gezamenlijke
waarde en percentage kan opleveren.
In deze bouwperiode kwam gemiddeld bijna 4600 gulden per jaar binnen. Het bestond

Tabel 1. Totaal van de inkomsten 1435-1455 in Utrechtse gulden
Totaal

Vermogen

Giften

sen

Leges

Leningen

1435-1455
gemiddeld

73513
4595

13850
866

41590
2599

108

3851

9802

241

613

27O

percentage

100%

19%

57%

0%

5%

13%

6%

Periode
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SUSTER BER.TÇEI*.

Bouwfasen van de Buurkerk, 1410,7457,155.5 en 1586, uit Haakma Wagenaar, 1936, fig. 74,97,17g en m.
In 1410 had de Buurkerk één koor. Het transept had een houten zoldering. Het schip had relatief smalle en lage beuken ten behoeve
van de lichtbeuk. In 7455 was de hallenkerk gereed. Aan weerszijden van de toren waren links en rechts de Raads- en Doopkapel
aangebouwd. Het schip was aanmerkelijk verbreed en in het transept was de pijlerstructuur aangepast aan de nieuwe verhoudingen. Transept, schip en de nieuwe kapellen waren overwelfd. Het noordportaal, dat recht tegenover het Raadhuis lag, was aanmerkelijk groter dan het zuidportaal. In 7457 liet de kluizenares Suster Bertken haar kluis bouwen aan de zuidzijde van het hoogkoor. In 7540 was de kooruitbreiding en de (ten dele) vijfbeukige hallenkerk gerealiseerd. De kapellen die later aan de noorderzijbeuk verrezen, kwamen voor rekening van de particuliere opdrachtgevers. Met de afbraak van de koren in 1586 ontstond de huidige plattegrond van de Buurkerk, nu Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.

voor meer dan de helft uit giften. Het aandeel van het vermogen en de leningen was
beduidend minder. Slechts een klein gedeelte werd opgebracht door leges en de verkoop van erfrenten en (on)roerend goed.
Het aandeel van de giften is opvallend. Er was van meet af aan een groot draagvlak
voor de verbouwing. In 1435 kwam in totaal 1233 gulden aan giften binnen. De giftenstroom moest nog op gang komen, maar datzelfde kan gezegd worden van de bouwwerkzaamheden.
Fondswerving werd een thema bij geldverslindende projecten als de verbouwing van
het transept en het schip en hun bekapping en overwelving. In jaren van crisis greep
men op de 'ommegang' ofwel de huis-aan-huiscollecte terug, met wisselende respons
overigens: de opbrengst liep uiteen van 152 gulden in 1435 tot 472 gulden in 1437 tot
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1452 gulden in 1444 en 2721 gulden (907 Arnhemse gulden) in 1454. Achter deze collectes
ging een steeds doordachtere strategie schuil. Notabelen collecteerden op dagen die
tot mildheid stemmen: de vooravond van de kermis en Oudjaar. Zij namen geen genoegen met 'nee' en lieten mensen een bedrag toezeggen: 'Dese na bescreven hebben
mede geloeft inden voirs. omganc ende na betaelt' 's. Bij de collecte kon men ook stadsponden toezeggen: mensen die de stad geld geleend hadden, kregen elk jaar een rente
uitbetaald, de zgn. stadsponden. Sommigen schonken die, soms jaren achtereen, aan
de kerk.
Ook de parochiegeestelijken werden in de fondswerving betrokken. In 1441 vroegen de
kerkmeesters de parochiegeestelijkheid tijdens een etentje of zij wilden 'procureren',
ofwel ervoor zorgen dat de stervende de kerk begiftigde ". Vooral hr. Egbert gaf gehoor
aan deze oproep. In 1441 kreeg hij als beloning een zilveren kruisje en in 1442 een zilveren lepel50. In 1444 herhaalde het kerkbestuur de poging: 'Item geg. den papen van
onser kerc een maeltyt, coste 42 cromstaart omdat sy procureren souden tot onser kerc
behoef: 8-12'. Het plan had vooral dat jaar succes, zoals het volgende staatje laat zien. In
deze tabel heb ik onderscheid gemaakt tussen de legaten die via 'procuratie' binnenkwamen en die gewoonlijk onder de rubriek 'Testament' staan, en legaten die elders
vermeld staan, meestal in de rubriek 'Onzekere inkomsten', waarmee de parochiegeestelijkheid doorgaans geen bemoeienis had.
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Tabel 2. Legaten 1435-1454 in Utrechtse gulden, onder 'testament' of elders.

Jaar

Aantal

'435

26

82,15

3,1

geen

1436

37

232

6,3

geen

1437

20

108

54

geen

1438

35

'35

3,85

2x hr. Egbert

...

...

—

672

11,2

3x hr. Egbert
4x hr. Egbert

1439

Opbrengst test./elders

Gemiddeld bedrag

'Procuratie'

1440

60

1441

34

205

6

1442

56

456

8,1

1443

33

284

8,6

IOX

1444

29

449

15,5

29X

1445

27

243

9

27X

1446

20

157/120

8,26/13,85

igx

1447

15

114/551

11.4/44,3

:OX

1448

21

180

8,5

21X

1449

36

221/950

6,9/32,5

32X

1450

106

998

9.3

106x

i x hr. Jacob
6x hr. Egbert
ix hr. Peter

1451
1452
1453
1454

267/1290

Totaal

7714 Utrechtse gulden

13.35/70,!

geen

Aan deze tabel zijn een paar interessante conclusies te verbinden: op de eerste plaats
liet lang niet iedere stervende de kerk een bedrag(je) na. In een uitgestrekte parochie
als de Buurkerk moeten per jaar veel meer mensen overleden zijn dan de aantallen die
hier vermeld staan. Op grond van mijn kennis van de personen durf ik te beweren dat
alleen mensen die (enigszins) vermogend waren, de kerk een legaat gaven. Maar lang
niet iedereen die in goede doen was, bedacht de kerk. Dit was altijd zo geweest. Waar
de bedragen aan de hoge kant zijn, komt dit door het grote aantal sterfgevallen (1450)
of door uitzonderlijk grote legaten: in 1446,1447,1449 en 1454 brachten elf legaten 2911
gulden op 51. Het aandeel van deze legaten was 38%. Het spreekt vanzelf dat zij het
gemiddelde flink omhoog duwden. Wanneer wij de grote legaten negeren, dan schommelt het gemiddelde tussen de 3 en 15,5 Utrechtse gulden, wat gelijk staat aan anderhalf tot acht daglonen van een ambachtsmeester. In de praktijk vertoonden zij een
grote variatie: van enkele witjes tot tientallen guldens. Tussen 1444 en 1450 waren
nagenoeg alle legaten in de rubriek 'Testament' bemiddeld door een priester. Het peil
van 1444 werd in de jaren daarna niet geëvenaard. De terugval was de kerkmeesters
niet ontgaan. In 1446 spraken zij de hoop uit dat de priesters beter hun best zouden
doen: 'Item doe wy die heren van onser kerken wegen ten eten hadden om dat sy te bet
souden procureren tot onse kerken behoef, doe wert verteert 9-10'52. Blijkbaar lag dit
middel de parochie niet. In 1454 werd er dan ook niet meer 'geprocureerd'. Pas toen de
koorpartij werd uitgebreid, greep men er weer op terug. De resultaten waren toen niet
beter.
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Soms preekte de parochiegeestelijkheid ten behoeve van de timmering. Vooral hr. Myl
legde zich hierop toe: in 1444 leverde dit 23 en in 1445 34 gulden op 53. Dit zijn te verwaarlozen bedragen. Juist bij grote operaties als het bekappen en overwelven was er
veel geld nodig om het gat, letterlijk en figuurlijk, te dekken. Daartoe werd de aflaat
beproefd. In 1434 had de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt de Buurkerkeen aflaat
verleend van veertig dagen voor eenieder die de bouw en het onderhoud van de kerk
financieel steunde51. In 1440 zochten de kerkmeesters het hogerop en probeerden zij
zelfs een pauselijke aflaat te krijgen. In dat jaar schonken zij met toestemming van de
stedelijke raad de deken van het kapittel van St.Marie wijn, 'omdat hij onser kerken
gedencken soude in de hove van Romen om aflaet te crigen' 5 \ Misschien is dit wel
gelukt, want in 144g maakte Elias van Santen samen met zijn zoon Klaas twee biechtstoelen die naast het noord- en zuidportaal kwamen te staan bij de aflaatkisten waaraan Bordeslootmaker nieuwe sloten had gemaakt56. Of het zoden aan de dijk zette? In
1450 zat er 126 Utrechtse gulden in deze offerblokken5:. In 1449 was dat nog 134 gulden
geweest. In 1454 liepen deze offergaven nog verder terug tot 78 en in 1456 tot 60 gulden 58. In 1449 probeerden de kerkmeesters weer iets nieuws: zij vertoonden op Mariaten-Hemelopneming de relieken van de kerk ten behoeve van de timmering. Het leverde 21 gulden op, in 1450 18 gulden. De tentoonstelling is daarna niet meer herhaald 55.
Aflaten, preken en relieken hadden kennelijk weinig aantrekkingskracht. In de tabel
hieronder is de giftenstroom in kaart gebracht: in de rekeningen onderscheidt men de
inkomsten uit de zondagse collecte, in die tijd de 'nap' geheten, een tinnen schotel'*, de
offerblokken en het blok bij het H.Craf, de gaven voor het OLV-beeld, de eenmalige giften, de legaten en -vanaf 1443 - de stadsponden. Uit deze tabel blijkt dat de inkomsten
uit de nap en de eenmalige giften doorslaggevend zijn. Samen zijn zij goed voor 29.078
Tabel 3. Giften in Utrechtse gulden
Jaar

Nap

Blok

OLV

Gift

Legaat

1435

600

107

39

405

82

1436

628

109

94

631

232

1437

954

92

101

702

108

1438

376

23

135

...
—

Samen
«33
1694
1957

...

534

—

1439
1440

935

95

38

336

672

1441

1127

92

97

462

205

1983

1442

1181

104

54

668

456

2463

2076

1443

1146

101

25

427

284

1444

1528

160

102

3026

449

1445

1320

265

429

447

243

1446

1126

205

300

1731

277

1447

1056

181

63

196

665

10

2171

1448

937

123

28

162

180

186

1616

1449

939

212

16

237

1171

158

2733

1450

997

235

19

223

998

150

2622

1454

873

I'S

3702

1557

13355

7714

Tot

15723

2216

1428

1. In Arnhemse guldens resp. 291,45,1235, 519 en 2090.
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2188
5265

445

3149
3639

6267 '

41590
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gulden ofwel 70% van de giften. De cijfers laten zien dat de verbouwing tot hallenkerk
bij een grote groep in de smaak viel. Hoe imposant dit bedrag ook is, het was niet voldoende. In heel wat jaren moest de kerk geld lenen, zoals in tabel 4 te zien is, of goederen verkopen. Onder de post 'Verkocht'valt al het overtollige bouwmateriaal, maar ook
een boek dat de kerk 'nyet en diende'61. Onder de rubriek 'Anders' zijn hier de financiële
transacties gerangschikt als de verkoop van erfrenten (in 1438 twee keer) en onroerend
goed (in 1441 een huis en grond)62. Deze transacties onderstrepen tussen haakjes dat de
kerk in geldnood verkeerde, want onroerend goed en erfrenten waren de kerk omwille
van memoriediensten geschonken. Deze gelden en goederen hoorden dan ook tot het
vermogen van de kerk. Voor de verkoop werd de toestemming van de stedelijke raad of
aanzienlijke parochianen gevraagd. Onder de post 'Anders' zijn ook posten gerangschikt als 'kwaad geld' (geld van lager allooi) en 'kwalijk verkregen geld': families die
geld hadden dat hun eigenlijk niet toekwam. Tot slot komt in deze post de enige
betrokkenheid van de stedelijke raad bij de kerkbouw tot uiting. Aan de bouw van zijn
Raadskapel die in 1449 of 1450 gewijd is63, had de raad - met uitzondering van de glasin-loodramen - nauwelijks iets uitgegeven, maar die wel ondersteund door boetes aan
de kerk te laten uitbetalen. Hiermee was een bedrag van 696 gulden gemoeid 64.
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Twee burgemeesters met St. Maarten, glas-in-lood in de Raadskapel, ca. 1450. Buchelius, z.j.,f.w2v.
Centraal in dit raam staat de schutspatroon van de stad, St.Maarten, terwijl hij zijn mantel met de gebrekkige
bedelaar deelt. Links en rechts staan een schepen- en raadsburgemeester afgebeeld. Zij dragen hun ambtssym
bool, een rode kovel of schoudermantel met een zilveren band waaraan zilveren bellen bevestigd waren. De
stedelijke raad heeft de bouw van haar kapel indirect gefinancierd door in de bouwperiode boetes aan de kerk
te laten uitbetalen. De inrichting van de kapel is grotendeels door de raad zelf bekostigd. De Buurkerk had voor
de stad Utrecht bijzondere betekenis. De toren fungeerde elke nacht als uitkijkpost. Bovendien hingen in de
toren de ongewijde stadsklokken. De Banklok kondigde raadsvergaderingen aan, waarschuwde de burgers in
tijden van nood, en riep hen samen om bijzondere raadsbesluiten en zware vonnissen te horen. De Waak- of
Raadklok luidde dagelijks het begin en einde in van de nachtwacht en kondigde de opening en sluiting van de
stadspoorten aan. In de vieringtoren hing de uurklok. In de sacristie werd de stadsbanier bewaard. Tijdens zijn
Blijde Incomste bezocht de nieuwe bisschop geen andere parochiekerk dan de Buurkerk. De werkzaamheden
aan de toren kwamen voor rekening van zowel de kerk als het stadsbestuur. Voor de torenspits waarin de
ongewijde klokken hingen en de ongewijde klokken zelfwas alleen het stadsbestuur verantwoordelijk.
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Sommige mensen gaven hun 'zoengeld' aan de kerk, het bedrag dat zij waren overeengekomen om een kwestie te schikken ' \ In deze tabel zijn de kolommen 'Verkocht' en
'Anders' een uitsplitsing van de rubriek 'Anders' in de overzichtstabel.
Tabel 4. Inkomsten uit leningen en de verkoop van(on)roerend goed, in Utrechtse gulden:

ngen

Jaar

Verkocht

Anders

1437

710

83

...
...

1438

53

64

33

1435

145

1436

1439
1440

216

'44'

302

...
642

Samen

% ink.

145

6%

793

22%

150

11%

109

325

10%

31

975

26 1 /.

1442

919

197

4

1120

25%

1443

477

538

36

1051

23%

1444

1446

438

25

1909

23%

1445

-38-

373

373

2127

1446

3279

285

195

3759

33%
44%

—

1447
1448

818

1449

201

1450

...
...

1454
Tot.

9802

61

148

209

6%

40

26

884

26%

15

216

5%

...

70

70

2%

97

284

381'

1%

+
2963

1349

14114

1. In Arnhemse gulden: resp. 32-3 en 93-5, samen: 126-8.

Deze tabel is veelzeggend: de kerk had grote behoefte aan externe financiering. Tussen
1441 en 1449 vormde deze bron zelfs een substantieel bestanddeel van de inkomsten. In
1446 werd maar liefst 44% van de inkomsten erdoor gedekt. Hierdoor konden de kerkmeesters inkomsten en uitgaven in balans houden: in 1446 draaiden zij bijna quitte en
in 1449,1450 en 1454 was er een positief saldo. Het financiële plaatje is duidelijk: de giften waren de kurk waarop de verbouwing dreef, maar de leningen en transacties waren
nodig om de druk van de ketel te halen. Telkens wanneer de kerk in geldnood verkeerde, sprong een vaste kern rijke parochianen in de bres. Onder hen waren ook priesters
en vrouwen, met name weduwen en begijnen "'. Alleen al Margriet Schippers verhoogde twee keer haar lijfrente met telkens 216 Utrechtse gulden '~. Soms is een lening een
verkapte schenking. In 1441 leende een weduwe 180 gulden die binnen een maand na
aankondiging terugbetaald moest worden. In datzelfde jaar leende Hendrik Knoep 122
gulden, die de kerk na zes jaar terug moest betalen. Mocht hij eerder overlijden, dan
hoefde de kerk niets terug te betalen'". Beide leningen zijn in de bewaarde jaarrekeningen niet terug te vinden.

Haperende financiën
Zoveel is zeker, de hallenkerk werd niet uit overvloed bekostigd. De gegoede parochianen waren vrijgevig, maar de kerkmeesters moesten in samenwerking met de
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parochiegeestelijkheid, stedelijke raad en parochiële notabelen alle middelen aanwenden om de financiering rond te krijgen. En nog was het niet voldoende, zo heeft bouwhistorisch onderzoek uitgewezen. Haakma Wagenaar heeft zich in 1936 misprijzend
uitgelaten over het tussen 1448 en 1451 geleverde werk, waarin op kwaliteit bezuinigd
was 69 . De Doopkapel bleek ondeugdelijk gefundeerd, de westmuur was uit afbraak
gemetseld, de noordwand was koud - dat wil zeggen zonder verbinding - tegen de
torenwand gezet. Datzelfde gold voor de zuidmuur van de Raadskapel. Ook de basementen aan de inwendige steunberen tegen deze muren waren van slechte kwaliteit.
Geen wonder dat de toppen van de westgevels niet tegen de tornado van 1674 bestand
waren! Haakma Wagenaar heeft ook grote kritiek op de inwendige toestand van het
schip: de middenschippijlers die na de grote stadsbrand van 1279 gebouwd zijn ™, werden niet vernieuwd en hun basement werd niet versterkt, hoewel zij nu veel meer
gewicht moesten dragen. De pijlers staan dan ook flink uit het lood71.
De gebreken hangen nauw samen met de onregelmatige inkomsten in deze periode.
Tussen 1448 en 1456 was het onrustig in de stad en dit had zijn weerslag op de financiën van de Buurkerk. Maar de bouwwerkzaamheden duldden geen uitstel. De kerkmeesters hadden tussen 1438 en 1550 niet eens voldoende geld om een gekwalificeerde
bouwmeester aan te trekken. Bouwmeester Willem van Boelre, die het project had
opgestart, was kort nadien tevens werkzaam in Den Bosch, vermoedelijk aan de
St. Janskerk. In 1438 is hij nog eens in de Buurkerk ontboden 'om ons weder te ordineren, hoe wy te werke soude gaen totter tymmeringe aen die kercke. Ende oeck dat hy
syn zoen van den werke onderwijsen soude, want hydat werck voert besorgen zoude'"2. De
kerkmeesters beschouwden mr. Willem als een dure kracht, omdat hij anderhalve gulden per dag wilde verdienen (= 7,5 kromstaart). Zijn zoon heeft de coördinatie overigens niet op zich genomen. Tussen 1441 en 1450 was de leiding in handen van de steenhouwer Peter Hubertsz. tegen een dagloon van 11,5 kromstaart. Hij verdiende dus veel
meer dan Van Boelre gevraagd had. Als uitvoerder was Peter Hubertsz. al vanaf 1435 bij
de verbouwing van de Buurkerk betrokken. Hij was ongetwijfeld een man met ervaring,
maar anders dan in de Dom rekeningen heeft hij inde Buurkerkrekeningen nooit de titel
van meester gekregen73. Haakma Wagenaar schrijft de gebreken uit deze periode mede
op zijn rekening. Pas in 1454 werd weer een erkend bouwmeester aangetrokken in de
persoon van mr. Beernt van Covelens (Koblenz) die in Zwolle als stadsmuurmeester
werkzaam was 74 . Hij coördineerde de overwelving van het transept. De bekendste
Utrechtse bouwmeester in deze jaren, mr. Jacob van der Borch, was overigens maar zijdelings bij de werkzaamheden in de Buurkerk betrokken: in 1454 maakte hij de ribben
voor de gewelven in het transept en hakte hij de twee stenen voeten onder het triomfkruis waarop de beelden van Maria en Johannes kwamen te staan75. Hiermee verdiende
hij 23 Arnhemse guldens wat betekent dat hij er een dag of 46 werk aan had"''.
De verbouwing tot hallenkerk ging de krachten van de parochianen ver te boven. Dat
was niet de eerste keer. Al rond 1400 hadden zij een hogere toren willen bouwen dan
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uiteindelijk gerealiseerd is: op de vierkante toren had een achtkant moeten verrijzen. In
de torenbekroning is de aanzet hiertoe nog zichtbaar7". In het schip is het fundament
van de oude toren niet verwijderd. De nieuwe pijlers zijn er omheen geplaatst. Het pijlerritme is daardoor niet harmonisch. Telkens weer waren de plannen ambitieuzer dan
de geldmiddelen toelieten. Uit de haperende financiering kan maar één conclusie
getrokken worden: het rijke Utrecht had met al zijn kerken, kloosters en gasthuizen
teveel geldverslindende projecten 78. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: juist de kleinschalige diversiteit geeft de stad haar charme.

Het kerkinterieur verfraaid (1456-1499)
Toen de hallenkerk eenmaal gerealiseerd was, kwam er ruimte voor nieuwe projecten.
De kerk had echter niet meer de beschikking over het bouwbudget. Van deze periode
zijn 42 jaarrekeningen bewaard gebleven.
Tabel 5. Totaal inkomsten 1456-1499 in Arnhemse gulden
Periode
1456-1499
gemiddeld
percentage

Totaal
43680

Vermogen

Giften

Fondsen

16737
399
38%

18925
451

352
8

43%

1%

1040
100%

Leges
4566

Leningen

Anders

1430

109
10%

34
3%

1670
40
4%

Tussen 1456 en 1499 kreeg de kerk in totaal 43.680 Arnhemse guldens, wat een gemiddelde van 1040 guldens oplevert. Tijdens de verbouwing tot hallenkerk kwam daarentegen gemiddeld 1532 guldens per jaar binnen. Dit scheelt 492 gulden per jaar. De verschillen zijn te groot om aan de inflatie toe te schrijven. Nadere analyse leert dat ervoor
de terugval twee factoren zijn aan te wijzen: een afnemende offerbereidheid en de burgeroorlog van 1481-1483. Vóór 1456 hadden de giften met gemiddeld 866 Arnhemse
gulden 57% van de inkomsten uitgemaakt, tot 1500 bedroeg dit nog maar 451 gulden
(43%). De invloed van de burgeroorlog is als volgt zichtbaar te maken: tussen 1456 en
1481 had de kerk een gemiddelde jaaropbrengst van 1186, daarna van 845 Arnhemse
gulden. Vóór de burgeroorlog bedroegen de giften gemiddeld 525 gulden per jaar, daarna 351 gulden. Tussen 1454 en 1463 maakten de giften nog 57% van de inkomsten uit,
tussen 1464 en 1481 bedroeg het gemiddelde percentage 40%, en dit steeg tot 41% tussen 1482 en 1499. Tijdens en onmiddellijk na de burgeroorlog bleef de kerk dankzij giften overeind, de inkomsten uit vermogen hadden als altijd van de oorlog te lijden. Wel
was het uit de cijfers terug te lezen, als er een bijzonder project gaande was: de giften
waren hoog in het jaar dat het orgel gebouwd werd (1469, 50%), de nieuwe school
(1472, 59%) en het koperen koorhek (1496, 62%). De conclusie is eenduidig: de giftenstroom was projectgebonden79. Voor de hallenkerk was men bereid diep in de buidel te
tasten, voor de inrichting van de kerk was minder animo, maar ook hier had het project
invloed op de vrijgevigheid.
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Muurschildering van de H. Antonius Abt op de meest oostelijke
pilaar in de noordbeuk. HUA, Fotodienst, L gojS.H.
Deze muurschildering is na 1455 waarschijnlijk in opdracht van
de St. Antonius-broederschap aangebracht Antonius (251-356)
woonde als kluizenaar in Egypte. Hij is hier traditioneel afgebeeld met boek, abtstaf en belletje (aan zijn rechterhand).
Opvallend is het werktuig aan zijn middel dat door de wijze van
weergave aan een Tau- of Antoniuskruis doet denken. Aan zijn
voeten scharrelt zijn vaste metgezel, een varkentje met een belletje aan de hals. De H. Antonius gold als beschermheilige tegen
besmettelijke ziekten van mensen en vee. Defoer en Tjebbes,
igS6,203

In deze bouwluwe fase pasten de kerkmeesters de
investeringen aan het budget aan. Zij prefereerden
een batig saldo en leenden nauwelijks geld. Wel
bleven zij investeren. De aandacht ging uit naar
inrichting en onderhoud.
Om bij het interieur te beginnen: het eerste project
waren de pijlerbeelden. Tussen 1456 en 1464 werd
aan eikvan dezestien pilaren in het middenschip een
hardstenen, gepolychromeerd beeld bevestigd. Het
ging in ieder geval om de twaalf apostelen en Christus Salvator, de H. Cornelis en St. Jan (de Doper80).
Het hele project kostte minstens 1200 Arnhemse gulden 8I. De beroemde bouwmeester en steenhouwer
Jacob van der Borch had de beelden gemaakt, de
schilders Willem Tonsz. en Hilbrant hadden de
polychromie verzorgd 82. Uit de rekeningen krijgen
wij een goed beeld van de zorg waarmee de beelden werden omringd: allereerst werden de pilaren
gewit. Dit karwei was - het zal menigeen verbazen
- uitbesteed aan Jacob van der Borch, maar ja, hij
had toch al zijn steigers opgebouwd. Elk beeld
werd met de kraan opgetakeld en stond, vastgezet
met lood, aan de pijler, op een voetstuk tegen een
achtergrond van een geschilderd bloemenveldje
dat op een tapijt leek83. Boven het beeld was een
verguld torentje of 'hemelt' waaraan een roede
hing met een gordijn dat in de Vastentijd gesloten
werd. Dit kleed was soms geborduurd, zoals het kleed dat voor St. Salvator hing, maar
meestal is er sprake van een lap stof. Voor elk beeld was een blaker geplaatst: de kaarsen verlichtten het donkere middenschip8'.
In 1457 liet de Buurkerk in de Ambachtstraat nieuwe 'cameren' bouwen, wat rond de
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679 gulden kostte. Aan deze straat stonden van oudsher enkele Codskameren^. Ook de
Buurkerk had er woninkjes waar vrouwen om godswil konden wonen. Wel moesten zij
na hun dood hun bezittingen aan de kerk schenken. Toen Trude in 1446 in het kerkhuis
aan de Ambachtstraat stierf, waren haar goederen 75 Utrechtse guldens waard. Hiervan werden 32 zielmissen bekostigd en een doodkist1"'. Alleen al het feit dat er sprake is
van bezit geeft aan dat hier niet de armste mensen woonden. Dat kwam in de Utrechtse gasthuizen wel vaker voor: de Buurkerk kreeg op beperkte schaal kleinere en grotere
legaten van bewoners van gasthuizen s".
In 1465 werd de school ingrijpend verbouwd. In 1466 schafte de kerk blauwe paramenten (gewaden voor de eredienst) aan. In het jaar daarop toonde de kerkrekening eindelijk weer eens een batig saldo. Het was een goede basis om de bouwloods te laten vernieuwen en mr. Peter Gerritsz. Stam uit Hoorn - de stamvader van vermaarde
Utrechtse orgelbouwers "*- een kerkorgel aan de toren te laten maken *''. Intussen werd
in 1471 de toegang tot het kerkhof voor varkens afgesloten: vijf roosters op strategische
punten moesten een schoon kerkhof garanderen. Hierna werd het kerkhof geplaveid.
De twee bomen op het kerkhof kregen een omheining. Op de kerkvloer kwamen in 1473
nieuwe blauwe en witte tegels te liggen '"'. In 1474 kreeg de toren een nieuw portaal. Op
het kerkhof zelf liet de kerk in 1480 een 'dachuus' bouwen, een huis met een pannendak? of een daghuis, een loods?, dat maar liefst 1600 Arnhemse gulden had gekost. Dit
was voorlopig de laatste grote investering van de Buurkerk. In 1481 brak de burgeroorlog uit die tot 1487 haar sporen in de rekeningen zou nalaten. Kort na de burgeroorlog
was er veel achterstallig onderhoud. Pas in 1487 was de kerk weer in staat om te investeren en gaf zij de beroemde houtsnijder mr. Adriaan van Wesel opdracht om beelden
te maken van de drie patroonheiligen van de kerk: Maria, Michael en Andreas. Het ging
om een borstbeeld, zo blijkt uit een gift van 'mr. Jacob pastoir totten drie hoefden die
staen op dat hoge outaer' " . Voor deze reliekschrijnen werden kassen gemaakt waarin
zij tijdens processies door de parochiekerk werden rondgedragen, vanaf 1551 zelfs in de
H. Sacramentsprocessie, die een stedelijke aangelegenheid was92.
In de laatste fase van deze bouwluwe periode besteedde de parochie veel aandacht aan
de verfraaiing van het hoogkoor. Om te beginnen liet zij tussen 1493 en 1498 een geelkoperen koorhek neerzetten. De inspiratie daarvoor was opgedaan in Delft'". Het getraliede hek bestond uit 34 koperen pijlers. Dit gevaarte moest natuurlijk goed verankerd
worden "!. Voor het fundament dat onder meer uit blauwe hardsteen bestond, werden
zerken en het H. Graf verplaatst''5. Het hek zelf had een houten basement van vijf perken waarop taferelen waren uitgesneden die beschilderd waren. Helaas weten wij niet
wat er was afgebeeld. Het hekwerk zelf eindigde in houten 'gewulften ofte verhemelten' die eveneens beschilderd waren. Aan de binnenkant hingen gordijnen. Boven het
hek torende het triomfkruis uit. Ook hingen er vier sterren die als lamp dienst deden: op
hun zes punten waren blakers bevestigd ''" In 1496 was het koorhek klaar. Het werd
schoongemaakt en geschuurd. Alleen al deze laatste activiteit kostte de doodgraver
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ruim drie dagen '7. Het koorhek was overigens een zware belasting voor de kerkfinanciën. De inkomsten bedroegen dat jaar 890 Arnhemse gulden, de uitgaven 1904 dito
gulden, en het negatief saldo was derhalve 1014 gulden. Die klap is de kerk bespaard
gebleven. Bij het sluiten van de rekening noteerde de kerkmeester '590 Arnhemse gulden die ick ontfangen heb van enen ongenoemden persoen die dat de kerck om goitswil gegeven heeft"'".
Het koor zelf kreeg een grote opknapbeurt: het werd opnieuw gewit en de glas-inloodramen werden gerepareerd". Het hoogaltaar kreeg een nieuwe houten voet waarin pilaartjes met loverwerk uitgesneden werden. Zo ontstonden vijf perken waarin
eveneens taferelen waren aangebracht "". En er kwam nieuw koorgestoelte, waarvan
het houtsnijwerk met lazuur beschilderd was. De nieuwe kaarsenkroon was met tien
vergulde appels versierd. Met alle werkzaamheden aan hoogkoor en hoogaltaar was de
kerk ontheiligd en dus werd zij in 1497 opnieuw gewijd. Dit vormde de plechtige bekroning van deze bouwfase. In deze periode had de parochie in allure geïnvesteerd: zij
straalde rijkdom uit. Terugkijkend op deze periode zien wij dat vooral de lengte-as van
de kerk verfraaid is met de kaarsverlichte apostelbeelden in het schip, het met goud
beschilderde orgel aan de toren, het nieuwe torenportaal, en de onbetwiste blikvanger:
het glimmende koper van hek en kroon dat als vanzelfsprekend de aandacht trok naar
het hoogkoor, waar het katholieke mysterie zich afspeelt.

Nieuwe koren en zuiderzijbeuk (1500-1520)
Nu het interieur van de kerk aan de laatste modevoorschriften voldeed, was de tijd rijp
voor een nieuw project: aan weerszijden van het hoogkoor werden een zijkoor en zijkapel gebouwd. De OLV- en de H. Kruisbroederschap die al een altaar in het transept hadden, kregen met een eigen koor meer ruimte. Ook met deze zijkoren had de Buurkerk
niet de primeur in Utrecht. De Jacobikerk was haar wederom voorgegaan: in 1470 was
daar al sprake van het H. Kruiskoor en in 1498 van het OLV-koor. Een speciaal koor ter
ere van Maria en het kruisoffer van Christus past goed in de katholieke traditie waarin
Christus en zijn moeder de centrale plaats innemen. Ook in de Buurkerk waren meerdere kruis- en Mariabeelden, groot en klein, zelfs in de middenstijl van het zuidportaal
was een beeltenis van Maria uitgesneden "". Het Mariabeeld in het noordtransept en
het H. Kruisbeeld in het zuidtransept waren bijzonder geliefd. Nogal wat mensen lieten
zich bij voorkeur hier begraven " u . Ook kwamen zij hier graag bidden: bij beide beelden
stond een offerblok.
Het wonderdoende beeld van Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Nood-Gods was zeer geliefd.
Over het ontstaan van het beeld is niets bekend, maar vanaf 1380 is er in aflaatbrieven
sprake van 'het beeld van de allerheiligste en allerzoetste Maagd Maria' "". Dit beeld
trok veel publiek. In 1410 probeerde het stadsbestuur de paus tot een aflaat te motiveren: 'God verricht (hier) wegens de verdiensten van de genoemde Maagd vele wondeLLEWELLYN
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P.C. la Targue, Tekening uit 1759 van het middenpaneel van het drieluik van Anthonie van Blocklandt, Mariaten-Hemelopneming, 1579. HUA, TA Ja 5.14(c).
Dit drieluik was een geschenk van hr. Gerrit Anthonisz. van der Coude (1504-1573). In de Buurkerk was hij vicaris aan het St.Barbara- en aan het St.Nicolaas-altaar. Van de eerste vicarie was hij tevens collator. Het is niet
bekend op welk altaar dit altaarstuk heeft gestaan. Maria was de eerste patroonheilige van de Buurkerk. Er
waren zes altaren aan haar gewijd. Het feest van Maria-ten-Hemelopneming
werd in de Buurkerk met grote
luister gevierd. Rijke parochianen en geestelijken schonken de kerk wel vaker paramenten,
glas-in-loodramen
en andere kostbare objecten. Hierop konden zij hun naam, familiewapen en soms zelfs hun portret laten
afbeelden. Van deze schenkingen kunnen wij maar een glimp opvangen. Zij staan alleen in de kerkrekeningen
vermeld, als de kerk er kosten aan had. Schuchert, 1930; Van Tongerloo, 1992, 96.

ren, daarom stroomt het volk uit deze en gene streken, aangevuurd door een ijverige
devotie, in drommen naar dit (beeld)' ! ". De broederschap van OLV-ter-Nood-Gods zal
in of kort vóór 1380 zijn opgericht. Met grote processies werd het Mariabeeld door de
kerk gedragen. Hoe het eruit zag, is onbekend, maar in haar armen droeg zij het kindje
Jezus, want tot de schenkingen die zij kreeg, hoorde 'een cleyn zilveren kettengen datmen Jhesus om den hals hanc als men onse vrou draget' ",5. Bij het OLV-beeld lieten
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mensen gaven in natura achter: vaak waren het persoonlijke bezittingen als sieraden,
rozenkransen, (zilveren) gebruiksvoorwerpen en kledingstukken, maar ook wol, linnen,
zijde, vlas, was, een lammetje en een mandje kersen. In verschillende jaarrekeningen is
een lijst opgenomen van kleinodiën die voor Onze Lieve Vrouw geofferd waren llJ6. Deze
gaven werden verkocht of omgesmolten. De giften laten zien dat velen een persoonlijke relatie tot Maria hadden. In 1447 had een man vanwege een gelofte aan OLV bijna
vijf Utrechtse gulden geschonken. In 1464 kwam dankzij een grote schenking van een
parochiaan zowel voor het beeld van OLV ter Nood Gods als voor het H.Kruis aan de
zuidzijde der kerk een lamp te hangen die dag en nacht brandde m. De status van het
OLV-beeld werd versterkt door het feit dat hier de weegschaal hing waarop kinderen en
een enkele volwassene gewogen werden. De kerk hield het beeld in goede staat. In
1464 schilderde Hilbrant dit beeld op '°8, dat in 1482 verguld werd. Dit kostte 4 rijnsgulden meer dan 'dan die goede luden dair toe gegeven hebben' '"''. Maria genoot in deze
oorlogsjaren extra verering, omdat zij in 1481 de overwinning op de Hollanders bewerkstelligd zou hebben. Uit eerbetoon werden de vaandels van het overwonnen leger
boven haar altaar opgehangen.
Aan haar altaar vierde de OLV-broederschap-ter-Nood-Gods vanaf ca. 1380 elke zaterdagmorgen een Mariamis. Het OLV-lof op zaterdagavond ging met enige luister
gepaard. De koster beierde en er was orgelspel. Het grote Mariafeest, Maria-ten-Hemelopneming op 15 augustus, ging met steeds meer ceremonieel gepaard: in 1492 werd
het zelfs mogelijk om het Vrouwenbeeld door het gewelf op te takelen. Waarschijnlijk
herdacht men hier op dezelfde wijze haar hemelopneming als in de Dom gebruikelijk
was op Christus' Hemelvaartsdag. Dan werd zijn beeld door het gewelf heen uit het
zicht getakeld als een symbolische hemelvaart "°. In 1495 werd op initiatief van de pastoors en enkele invloedrijke parochianen de OLV-Lofbroederschap opgericht die zich
ten doel stelde elke avond het Marialof te vieren ' " . In 1496 kwamen er vanen te hangen voor OLV " 2 . In 1499 schonk een vrouw grond. Uit de pacht moest een lamp betaald
worden, die tijdens het OLV-lof zou branden. Vanaf 1500 vond het Vrouwelof elke
avond plaats. Het was een reden om het kleine orgel dat nu elke dag gebruikt werd, te
repareren " 3 . In 1507 werd het lof dagelijks opgeluisterd met zang van vier koralen. Zij
werden betaald uit een fonds dat pastoor Hendrik van Compostel en enkele parochianen hadden opgericht ll4 . Het is duidelijk: veel aandacht ging uit naar juist dit Mariabeeld. Vanuit kerkbestuur, geestelijkheid en parochie werd de Mariacultus krachtig
gestimuleerd. Toch namen de inkomsten uit het offerblok bij haar altaar niet toe. In
1500 zat er goed zeven Arnhemse gulden in de blokken die voor OLV en het H. Kruis
stonden " \
In 1500 begonnen de bouwwerkzaamheden aan de noordzijde van het hoogkoor, waar
het OLV-koor gepland was met daarnaast een kapel die voorlopig de OLV- en later de H.
Geestkapel zou heten " 6 en een nieuw knekel- of beenderhuis. De voorbereidingen
waren al langer aan de gang: in 1498 en 1500 had de kerk drie huizen achter het koor
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aangekocht "~. Deze bouwjaren waren niet de gemakkelijkste voor de parochie: in 1506
en 1507 heerste een zware pestepidemie, die zich evenwel in de kerkfinanciën vertaalde
in een hoog bedrag aan legaten en leges. In totaal werd er in 1507 1897 Arnhemse guldens aan de kerk geschonken. In 1511 was er weer eens oorlog met Holland. Toch kwam
er voldoende geld binnen om koor en kapel te laten overwelven en beschilderen, waarvoor ook weer bladgoud gebruikt werd. In 1512 werd met het leggen van de dorpels dit
project afgerond.
Nog in datzelfde jaar kreeg het H.Kruiskoor zijn fundament. In 1513 verplaatste men
echter de werkzaamheden naar de zuiderzijbeuk, waar de voorlopige Zielbroederskapel, de librije en een nieuw portaal verrezen. De voltooiing van het zuidkoor werd uitgesteld uit respect voor de hoogbejaarde kluizenares Suster Bertken (1426/27-1514) die
haar levensavond doorbracht in haar kluis aan de zuidzijde van het hoogkoor. De hoge
gevels zouden haar van het daglicht hebben beroofd " s . Hoewel de rekeningen van 15151516 ontbreken, moet men onmiddellijk na haar dood de gevels van koor en kapel hebben gebouwd, want in 1517 werd het werk aan de kappen aanbesteed. In 1520 waren
zowel het H.Kruiskoor als de ernaast gelegen Zielbroederskapel overwelfd. Met de
beschildering van hoogkoor"', H. Kruiskoor en Zielbroederskapel, waarvoor ook weer
bladgoud gebruikt werd, was de uitbreiding van de koorpartij voltooid.

Hoe was het nu met de financiën gesteld in deze periode, waarvan 12 jaarrekeningen
bewaard zijn gebleven?
Tabel 6. Totaal inkomsten 1500-1520 in rijnsgulden-current
Periode
1500-1520

gemiddeld
percentage

Totaal

Vermogen

Giften

Fondsen

Leges

Leningen

10113

3951
329
39%

3426

185

980

1115

843
100%

286

15

82

93

34%

1%

10%

11%

Anders
456
38
5%

Het aandeel van de giften was in vergelijking met de periode ervoor iets teruggelopen,
van 43 naar 39%. Voor de verbouwing was nog steeds een behoorlijk draagvlak. De
kerkmeesters namen echter geen enkel risico en spanden zich steeds meer in om alle
achterstallige betalingen van pacht, huur en rente ook werkelijk binnen te krijgen.
Vaker dan dan voorheen lieten zij contracten opmaken van geldelijke verplichtingen
die mensen aan de Buurkerk hadden '20. Bovendien vroegen zij opnieuw aan de
parochiegeestelijkheid om aan het sterfbed een goed woordje te doen voor de kerk

l:l

.

22

Ook ijverden zij voor een nieuwe aflaat ' . In deze bouwperiode waren de giften niet
voldoende om de bouw te financieren: de kerk verkocht haar aandeel in een huis ter
waarde van 177 rijnsgulden

m

en sloot leningen af met een gezamenlijke waarde van

1115 rijnsgulden. De financiering was moeizaam, de meeste boekjaren eindigden in de
rode cijfers. Hoe groot de druk was waaronder de kerkmeesters stonden, blijkt in 1517
als zij verheugd opmerken dat het negatieve saldo van 107 rijnsgulden niet tot een
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Jacob van der Boren?, Detail van het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar van de Kleine Kalande-broederschap (na T4SS)
in het noordtransept. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, neg.nr. 50.575.
In de linkerbovenlijst van dit ragfijne, maar zwaarbeschadigde retabel is de Aanbidding van de Drie Koningen
afgebeeld. Maria ligt op haar stromatras. Onder haar handbereik staat een rond tafeltje met een kannetje en
een broodje. Op de bank links van baar zit Josef. Hij draait zich om en kijkt hoe drie koningen zijn vrouw en
zoon alle eer bewijzen: Melchior knielt voor bet rustbed, Balthasar kijkt staande toe en Caspar is reeds geknield.
Tussen Balthasar en Caspar zijn de contouren van een kameel zichtbaar. Op de achtergrond is een verhoogde
burcht, het kasteel van koning Herodes. Een engel sluit dit tafereel aan de rechterzijde af. Dit retabel is in de
beeldenstorm van 1566 en/of1579 zwaar beschadigd. Alleen de figuren in de bovenlijsten en zwikken zijn redelijk goed bewaard gebleven. Bogaers, 2003.

debacle geleid heeft, wat zij toeschrijven aan God en Maria: 'Dat twelleck god ende
onsse lyeve vrou versyen hebben dat onssekerekdaer int geel (geheel) off gevryet is'124.
Het is overigens opmerkelijk dat alleen de Zielbroederschap heeft bijgedragen aan de
bouwkosten van haar kapel

12

\ Het ging om een bedrag van 175 rijnsgulden ':'\

Broederschappen betaalden in de regel niet voor hun kapel of grafkelders. Dit was ook
in Antwerpen zo al. Waarschijnlijk bestond de beloning voor de kerk uit het feit dat de
corporaties hun altaar schitterend aankleedden en zo bijdroegen aan de luister van de
kerk. Overigens moesten de families en corporaties wel een bescheiden leges betalen,
elke keer als het graf geopend werd.

De laatste bouwfase: de noorderzijbeuk (1521-1540)
Aan de noorderzijbeuk werkte men minder voortvarend dan op grond van de eerdere
bouwactiviteiten verondersteld mocht worden. De kerk had nog meer prestigieuze projecten onder handen. Tussen 1522 en 1525 kwam er op het hoogkoor een nieuw Sacramentshuis te staan. In samenhang met deze werkzaamheden is een doorgang gecreëerd naar het OLV-koor. Ook die zag er weer schitterend uit met twee koperen deuren. Het werk aan de noorderzijbeuk lag intussen niet stil: tussen 1521 en 1525 werd niet
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alleen het fundament gelegd van de nieuwe beuk, inclusief portaal en knekelhuisl2a,
maar is ook het muurwerk tot vensterhoogte opgetrokken. De burgeroorlog die in 1525
uitbrak, gooide roet in het eten. De bovenrand van de nieuwe gevel kreeg nog een
beschermende pleisterlaag. Tot 1535 lag het werk stil.
De oorlog die in 1528 eindigde met de machtsovername door keizer Karel V, was rampzalig voor de kerkelijke inkomsten. Er was alleen maar geld voor de allernoodzakelijkste
werkzaamheden. In 1531 was de kerk weer enigszins op adem. En toen wachtte achterstallig onderhoud. De kap boven het transept was dringend aan vervanging toe. Op het
nieuwe dak kwam een dakruiter (torentje) te staan compleet met kruis, pijnappel en
weerhaan. In 1533 schafte de kerk kostbare karmozijnrode paramenten aan die samen
1125 carolusgulden kostten. Hiertoe hadden drie rijke parochianen 347 gulden geschonken; velen die bij de aanschaf betrokken waren, hadden hun bijdrage om godswil geleverd. In 1534 werden twee nieuwe klokken gegoten, Michiel en Maria. Bij een collecte
was geld opgehaald en koperwerk dat tot klokspijs werd omgesmolten! De klokken
kwamen in een nieuwe klokkenstoel te hangen.
Pas in 1535 nam men het werk aan de noorderzijbeuk weer ter hand: uit de rekeningen
kunnen wij opmaken hoe de noordgevel vijf ramen kreeg, de kerkvloer betegeld werd
en zijbeuk en portaal bekapt en overwelfd werden. Onder leiding van bouwmeester
Willem van Noort koos men steeds meer voor de vormentaal van de renaissance '2'. Met
de voltooiing van de noorderzijbeuk in 1540 waren de bouwactiviteiten aan de noordzijde niet afgelopen, al kwamen die nauwelijks nog ten laste van de kerkenkas: diverse
personen en gezelschappen bekostigden hier een glas-in-loodraam. Dirck van Zuylen
(ca. 1543 130) en Frans van Nijenrode (1553) lieten ieder aan de noorderzijbeuk een privékapel bouwen. De uitstulpsels zijn vanaf de Steenweg goed te zien. Deze gevel tegenover het oude raadhuis was nog steeds de onbetwiste pronkgevel!
De kerk had zich inmiddels op nieuwe projecten gestort. Vanwege het doorbreken van
het noordtransept moest het kleine orgel verplaatst worden. Het kreeg met 'ny trompetten ende noch een ander geluyt' twee nieuwe registers'•". In 1543 begon de kostbare
restauratie van het grote orgel dat een nieuwe kast kreeg '•'-. In 1551 begon de kerk een
laatste verbouwing op kosten van de parochie: ten zuiden van de Zielbroederskapel
werd een nieuwe sacristie met wenteltrap gebouwd.
Al deze investeringen lieten hun spoor na in de saldi: in de periode 1521-1552 stond de
kerk voortdurend negatief, vanaf 1535 was de situatie ronduit zorgwekkend: het negatieve saldo maakte gemiddeld 57% van de uitgaven uit. Desondanks bleef de kerk investeren, niet alleen in bouw en inrichting, maar verrassend genoeg ook in onroerend
goed en renten " 3 . De tekorten zijn dus toe te schrijven aan overbesteding en een ambitieus financieel beleid. Zo zagen de inkomsten eruit (van alle jaren zijn rekeningen
bewaard gebleven):
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Tabel 7. Totaal inkomsten 1521-1540 in carolusgulden

Periode
1521-1540
gemiddeld
percentage

Totaal

Vermogen

Giften

Fondsen

Leges

Leningen

Anders

21104

9533

5485

478

2814

1224

1571

1055

477

274

24

141

61

79

100%

45%

26%

2%

13%

6%

7%

In dit overzicht zien wij kleinere en grotere verschillen tussen deze en de vorige bouwfase: de inkomsten uit vermogen zijn weer gestegen en maken nu 45% van de inkomsten uit. Het aandeel van de giften is daarentegen met 8% afgenomen. De leges zijn 3%
gestegen. En er is 2% minder geld geleend. Er lijken zich grote verschuivingen voor te
doen: de grafiek laat zien dat het aandeel van de giften na 1536 behoorlijk structureel
afneemt. Deze inschatting wordt bevestigd als wij naar een laatste overzicht van de
kerkelijke financiën kijken, de gemiddelde inkomsten uit de periode 1541-1569, uit welke
periode 17 jaarrekeningen bewaard zijn.
Tabel 8. Totaal inkomsten 1541-1569 in carolusgulden

Periode

Totaal

Vermogen

Giften

Fondsen

Leges

Leningen

Anders

1541-1569

22798

12147

2894

1166

2442

2882

1267

1341

715

170

69

144

170

75

100%

53%

13%

5%

11%

13%

6%

gemiddeld
percentage

De inkomsten uit vermogen stijgen gigantisch, de giften nemen daarentegen in razend
tempo af. Die dalende trend wordt afgeremd door de beeldenstorm van 1566. Voor het
herstel van het Sacramentshuis gingen de buidels weer open. In 1568 en 1569 werd 678
carolusgulden ingezameld. En dat was gezien de geleden schade een schijntje. Het is
tijd voor een nadere analyse. Wat is er met het vermogen en de giften aan de hand?

Vermogen en grondpolitiek
De inkomsten uit vermogen waren altijd al belangrijk geweest voor de kerk. In onze
onderzoeksperiode groeide de opbrengst van 87 rijnsgulden-current in 1435 naar 1413 in
1569. Deze inkomsten zijn in 130 jaar verzestienvoudigd. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling niet alleen op het conto van de inflatie geschreven kan worden. Na 1500
begint de stroomversnelling die na 1535 alleen maar accelereert. Het vermogen groeide
Tabel 9. Pachtopbrengst kerkhuurland in rijnsgulden-current

Jaar

Opbrengst

Jaar

1500

Aantal percelen
20

138

1540

23

1506

22

114

1545

24

391

1511

22

163

'549

23

445

1520

23

209

1552

23

519

1525

22

231

1560

22

744

.530

16

246

1564

23

891

1535

17

246

1569

23

974

Aantal percelen

. Van één perceel is in dat pestjaar niets ontvangen.
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Opbrengst
371

om twee redenen: parochianen creëerden steeds weer nieuwe fondsen en de post
'Kerkenhuurland buiten Utrecht', die tot 1530 verweven was met 'Erfpachtgoederen
buiten Utrecht', bracht steeds meer op.
De groei is niet zozeer aan groeiend grondbezit toe te schrijven als wel aan stijgende
pachtprijzen: 262% tussen 1540 en 1569! De grondpolitiek van keizer Karel V was hiervoor
verantwoordelijk. Na zijn aantreden in 1528 wildede keizer vaste belastingen. Dit was een
noviteit in het Nedersticht waarin de Staten van Utrecht, bestaande uit de geestelijkheid
(de vijf Utrechtse kapittels), de ridderschap en de steden, zich niet konden vinden. Er is
dan ook eindeloos gebakkeleid over de grondslag. Uiteindelijk is in 1539 besloten tot een
heffing op de grond, het zgn. oudschildgeld, waarvoor grondbezitter en pachter ieder
voor de helft verantwoordelijk waren

134

. De grondbezitters, die in de Staten vertegen-

woordigd waren, hadden als tegenprestatie geëist dat de pachters geen recht meer hadden op de automatische verlenging van het pachtcontract " 5 . Het land werd voortaan na
afloop van het contract bij opbod verpacht. Met andere woorden: de pacht werd niet langer door het gewoonterecht bepaald, doch door de vrije markt, wat overigens in de
Bourgondische gewesten al gebruikelijk was '*. De stijgende pachtprijzen hebben het
levensonderhoud nog duurder gemaakt dan het al was: door bevolkingsgroei waren de
prijzen voor voedsel, brandstof en behuizing al enorm gestegen l r . Voor de grondbezitters, waartoe ook de Buurkerk behoorde, was de grondpolitiek van Karel V alleen maar
gunstig. Hier zien wij in een notendop hoe de vrije markt goed uitpakt voor mensen die
iets in de melk te brokkelen hebben. De grondpolitiek van Karel V had overigens ook een
keerzijde: vanaf 1539 moesten ook kerkelijke instellingen bijdragen aan het oudschildgeld.
De Buurkerk werd jaarlijks aangeslagen voor 15 carolusgulden. De kerk tekende protest
aan omdat de heffing inbreuk maakte op haar privileges. Geestelijke goederen waren
immers van oudsher vrijgesteld van belasting. Het bezwaar had succes: in 1546 heeft de
Buurkerk voor het laatst oudschildgeld betaald 138.

De giftenstroom nader onderzocht
Het aandeel van de giften fluctueerde per periode. Vanwege de inflatie is het moeilijk
de onderlinge bedragen te vergelijken, maar de grafiek geeft toch een indruk van het
verloop. Tijdens bouwfasen werd relatief veel gegeven, de hallenkerk spande de kroon.
In bouwluwe fasen namen de giften (sterk) af. Dat geldt voor de periode 1456-1499 en
1541-1565. Het is de moeite waard om die golfbeweging nader te onderzoeken, want
niets drukt zozeer de betrokkenheid bij de kerk uit als de giften. Bovendien kunnen wij
ten aanzien van de neergaande beweging in de laatste periode niet om de vraag heen
of die ook in relatie staat tot het opkomende protestantisme.
Wij hebben al vastgesteld dat giften projectgebonden waren en dat de economie van
minder invloed was dan gedacht. Juist in crisisjaren was er verrassend veei steun voor
de kerk. Alleen dit gegeven laat al zien dat de Buurkerk door rijke parochianen is onderLLEWELLYN
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Clas-in-loodraam van Goeyert van Voerde Henricksz. boven het noordportaal. Buchelius, Monumenta,ft02V.
Van de twee knielende figuren op dit glas-in-loodraam maakte Buchelius slechts een oppervlakkige schets. Zijn
aandacht ging vooral uit naar het wapen op de mantel van de rechter man. Dit beeldde hij in kleur af. Het
wapen Van Voerde is op dit raam nog twee keer te zien: onder het helm teken en als één van de vier kwartieren
De wapens onderstrepen dat zo'n raam - bij alle praktische en esthetische functies die het vervulde - mede
fungeerde als monument voor de opdrachtgever en diens familie. Het raam zelf is verloren gegaan. Dit lot trof
alle glas-in-loodramen van de Buurkerk. De tekeningen en beschrijvingen van Buchelius zijn onze voornaamste
bron van informatie.

houden. Om de fluctuaties in de giftenstroom te duiden is het nodig dat wij precies
nagaan wat er met elk van de giften tussen 1435 en 1569 is gebeurd,
ledere soort schenking kende een geheel eigen ontwikkeling, of het nu om bruidsgaven
of stadsponden gaat, of donaties in nap, aflaat- en offerblok of offergaven voor Onze
Lieve Vrouw. De bruidsgave kwam in de kladrekening van 1420 voor en in de rekening
van 1443 en 1444, om vervolgens pas weer in 1532 op te duiken. Daarna blijft het een
regelmatig terugkerende post, waarbij het overigens steeds om bescheiden bedragen
gaat. Giften voor Onze Lieve Vrouw werden na 1489 nog maar zelden genoteerd. Uit de
lijsten van kleinodiën weten wij dat mensen giften in natura bleven geven. Nog in 1529
kon de goudsmid Abel van de Vechte een zilveren Mariabeeld maken van het zilver dat
de kerk geschonken was. De kerkmeesters hoefden alleen maar bij te betalen voor het
ontwerp en het vergulden 13'. De stadsponden werden in 1533 afgekocht. De offerblokken waren na 1533 leeg. Hun aandeel in de kerkelijke financiën was met 17 rijnsgulden in
1454 nog enigzins de moeite waard, maar bedroeg daarna nooit meer dan vijf, en vanaf
1511 meestal minder dan drie rijnsgulden. De legaten waren in de hele onderzoeksperiode een behoorlijke bron van inkomsten, totdat in 1539 nog maar 6 legaten genoteerd
werden. Het volgende staatje dat tevens een prelude is tot een analyse van de leges,
geeft van het verloop van de legaten een goede indruk.
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Tabel 10. Tienjaren-tabel van het aantal testamenten, doodslaken en grafopening-in-de-kerk, voor de periode
1545-1569 inclusief de kladrekeningen.
Craf/gem.pj.

B e w . rek.

Testament/gem.pj.

Laken/gem.pj.

1435-1444

8

322/40

46/6

135/17

1445-1454

7

235/34

47/7

2 2 6 / 32

1455-1464

7

140/20

1465-1474

10

326/33

1475-1484

10

303/30

1485-1494

10

122/12

1495-1504

8

120/15

1505-1514

6

177/29

93/15

4 4 1 / 73

1515-1524

141/20

120/17

383/55

1525-1534

7
10

190/19

172/17

738/74

1535-1544

10

98/10

199/20

6 8 6 / 69

1545-1554

9

53/6

169/19

714/ 79

1555-1564

6

10/2

124/21

560/93

1565-1569

5

4/1

80/16

532/106

Periode

....
....

4 0 2 / 40

45:4=11

320/40

117/17
6 5 8 / 66
314/31

Deze tabel laat zien dat de post 'Testament' in onze onderzoeksperiode behoorlijke
schommelingen kent, maar in zijn geheel toch een dalende lijn vertoont. De afname na
1544 is zonder precedent.
De giften die rechtstreeks aan de kerkmeesters gegeven werden, lopen parallel aan de
giftenstroom: dat wil zeggen dat zij talrijk en aanzienlijk waren tijdens de verbouwing
tot hallenkerk (zie tabel 3), daarna teruglopen tot enkele tientallen Arnhemse gulden
per jaar, en tijdens de uitbreiding van het koor soms een uitschieter vertonen van ca.
100 rijnsgulden-current. Na 1520 is dit geen post van betekenis meer. Ook de inkomsten
uit de nap bewegen met de giften-trend mee: gemiddeld 123 rijnsgulden-current tijdens de verbouwing tot hallenkerk, 90 in de periode erna, 130 tijdens de kooruitbreiding, 111 tijdens de werkzaamheden aan de noorderzijbeuk, en 128 rijnsgulden-current
in de laatste periode. Deze bedragen lijken onveranderd, maar deze gulden was in 1440
heel veel meer waard dan eenzelfde gulden in 1540. Als wij de inflatie in het beeld
betrekken, tekenen zich torenhoge verschillen af. Na 1454 brengt de collecte steeds
minder op. Toen de giften via offerblok of legaat achterwege bleven, vertaalde dit zich
niet in een hogere bijdrage aan de collecte.
Nu wij de ontwikkeling van al die verschillende giften in kaart hebben gebracht, is het
duidelijk dat het giftenpatroon tussen 1435 en 1569 structurele veranderingen heeft
ondergaan. Posten die in de vijftiende eeuw een wezenlijk bestanddeel van de begroting uitmaakten, zijn in 1540 verdwenen. Alleen de wekelijkse collecte en een enkele
vrijwillige gave zijn gebleven, maar beide op een heel veel lager niveau. Naarmate de
Buurkerk haar voltooiing naderde, holden de giften achteruit140. Dit onderstreept eens
te meer hoe nauw de giften met het bouwproject verbonden waren. Dat de giftenstroom na de voltooiing van de hallenkerk afnam, is niet verbazingwekkend. Per slot
van rekening was die verbouwing een zware overbelasting geweest. Maar dat de giften
in de offerblokken en aan OLV al in de tweede helft van de vijftiende eeuw stagneerden, is opmerkelijk. Dit waren devotionele gaven. Al vóór 1500 tekent zich in de
Utrechtse Buurkerk een mentaliteitsverandering af in de religieuze sfeer. Binnen dit
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artikel waarin de nadruk op de financiering ligt, is dit niet de plaats om die te duiden,
maar het verdient wel aandacht. In dit verband moet worden opgemerkt dat enkele
tientallen parochianen in de zestiende eeuw fondsen oprichtten voor brooduitdelingen.

Giften en gemeenschapsgevoel
Op de grafiek is goed te zien dat de giften na 1536 structureel afnemen. En dat terwijl
een project gaande is: er werd nog volop getimmerd aan de noorderzijbeuk. De verminderde giftenstroom was dus een bewuste keus. Mogelijk heeft de afnemende belangstelling voor legaat en gift te maken met een veranderende kijk op de betekenis van
goede werken. Maar dit kan niet de enige verklaring zijn. Wij hebben al gezien dat giften aan de kerk niet primair in het licht van goede werken en zieleheil gezien mogen
worden. Daarvoor waren zij tezeer projectgebonden. Anders gezegd: was het zieleheil
een doorslaggevend argument, dan zou de giftenstroom veel constanter zijn geweest.
Daarom mag mijns inziens een gift aan de kerk niet per definitie als aflaatgeld worden
bestempeld 141. De kerk kan wel aflaten in het leven roepen om bouwgiften te stimuleren, maar het is de vraag of gelovigen van dit argument gediend zijn. De inhoud van de
aflaatblokken spreekt voor zich ' , : . Ook het feit dat de giften al in de tweede helft van
de vijftiende eeuw over de hele linie afnemen, is veelzeggend. Het lijkt wel alsof de parochianen van de Buurkerk zich steeds zakelijker tot hun kerk gaan verhouden. En dat
wil wat zeggen, want de parochiekerk was in de middeleeuwen het gemeenschapshuis
bij uitstek. De afnemende giften duiden mijns inziens dan ook op een veranderend
gemeenschapsgevoel. De parochie van 1540 was niet meer de gemeenschap van honderd jaar terug. Deze conclusie is op verschillende manieren te staven:
Het was opvallend hoeveel parochianen een bijdrage leverden aan de verbouwing tot
hallenkerk: hier werd naast de grote giften van rijke mensen ook het 'penningske van
de weduwe' zichtbaar. Zo kreeg de kerk in 1442 een gift van 'Katryn die voir die kerc te
sitten plach' en van Jan Jacobsz. de ketelboeter, in 1445 van een arm man 'pleecht syn
broet te bidden (bedelen)' en in 1446 'van den uutdraechster' en 'van een wijf (...) plach
besem te maken' '". Die betrokkenheid van onderaf is in de zestiende eeuw ver te zoeken. De donateurs en geldschieters horen tot een steeds selecter clubje. Hier komt nog
iets bij: voor de grote vijftiende-eeuwse projecten gaven ook rijke geldschieters een bijdrage. Misschien schonken zij tevens een glasraam of ritueel voorwerp of stichtten zij
een altaar waarop zij hun wapen lieten aanbrengen, maar zij gaven ook als lid van de
gemeenschap en gebruikten dat geld niet om zich als persoon te profileren. Het fenomeen van de persoonsgebonden schenkingen doet zich - althans in de kerkrekeningen
- o p grotere schaal voor in de zestiende eeuw. Dit is het duidelijkst te illustreren aan de
rode en witte paramenten die in 1533 en 1542 worden gemaakt. Hoewel grotendeels
gefinancierd uit schenkingen, zijn er toch tekorten die door de kerk moeten worden

m
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aangevuld. Vandaar dat wij er kennis van nemen. Het grootste deel van de giften voor
de rode paramenten komt van drie parochianen: Goeyert van Voerde Hendriksz., Evert
Zoudenbalch en Hendrik van der Borch. Zij financieren respectievelijk het kazuifel, een
koorkap en het altaarkleed. Als tegenprestatie wordt hun wapen hierop geborduurd.
De witte paramenten zijn grotendeels door Goeyert van Voerde Hendriksz. bekostigd.
Het waren niet zijn enige schenkingen. Samen met zijn vader had hij twee glas-inloodramen betaald, en wel boven het zuid- en noordportaal, plus twee altaren bij deze
portalen, twee kazuifels, twee dagelijkse missen en een armenbroodtafel. De familie
Van Voerde was nadrukkelijk aanwezig op de noord-zuidroute door de kerk.
Het is denkbaar dat de ontwikkelingen in de vermogenssfeer van de kerk zelf alsook dit
soort persoonsgebonden schenkingen menig parochiaan de lust tot schenken benomen heeft. Hij kan best gedacht hebben dat de kerkbouw voltooid was. Wilden de kerkmeesters nog iets nieuws, dan moesten zij daar maar eigen bronnen voor aanboren. En
in geval van nood moest de toonaangevende elite maar bijspringen. Zijn bijdrage zette
toch geen zoden aan de dijk. De basis van de Buurkerk als parochiekerk is sociaal gezien
in de loop van de zestiende eeuw ontegenzeggelijk versmald.
De giften aan de parochiekerk daalden overigens niet omdat men niet meer in kerkelijke zaken wilde investeren. De eigen plek in de kerk was belangrijker geworden. De
Zielbroederschap - en de leden van deze broederschap waren lang een steunpilaar van
de Buurkerk geweest - liet in 1542/43 haar altaar beschilderen en vergulden door Jan
Block, wat 120 carolusgulden kostte, en besteedde het beschilderen van de altaardeuren uit aan Jan van Scorel voor een bedrag van 250 carolusgulden. De broederschap
leende 364 carolusgulden om dit te realiseren. In 1544 liet deze broederschap een glasin-loodraam plaatsen, dat door enkele leden bekostigd was. Ook na de beeldenstorm
van 1566 en 1579 ging de eerste aandacht uit naar de eigen kapell44.

Leges en prestige
De elite-vorming binnen de kerk is nog op een andere manier zichtbaar te maken. Het
aandeel van de leges steeg in onze onderzoeksperiode van 5% in 1434-1455 naar n% in
1541-1569. Leges werden alleen betaald voor buitengewone handelingen en hiervan
brachten de posten 'doodslaken', 'grafkoop' en het 'openen van graven' het meeste
geld in het laatje. De post 'van weit en wegen' werd voor het laatst in 1514 genoemd. De
opbrengst was al decennia een schijntje van wat het rond 1450 was geweest. De vergoeding voor de externe aflaatkassen is voor het laatst in 1551 betaald. Het overluiden
was in deze periode nog behoorlijk exclusief. Het is trouwens denkbaar dat (een deel
van) de giftenstroom zich naar het begrafenisceremonieel verplaatst heeft, dat via de
leges toch de kerk ten goede kwam.
Uitvaartleges hebben met prestige te maken. Wie het zich kon veroorloven, wilde de
dode met steeds meer eerbetoon begraven. Hierboven is al geschreven hoe 'de trek
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naar de kerk' al in de veertiende eeuw zichtbaar werd. In de vijftiende eeuw werden
steeds meer doden in de kerk begraven, zoals uit de tabel 'Inkomsten uit de dood' af te
lezen is. In de jaren 1455-1465 zijn daarvoor het laatst meer testamenten dan grafopeningen. De feitelijke omslag vond pas in 1470 plaats. Toch bleef een graf in de kerk een
exclusieve aangelegenheid voor de (hogere) burgerij.
Een graf in de kerk ging tegen de kerkelijke voorschriften in. Het was dan ook niet
mogelijk om een graf te kopen. Een familie kréég een graf om diensten die zij de kerk
bewezen had of uit dankbaarheid voor een gift aan de timmering en/of OLV: 'Item
Willem van Kryekenberch is een graft gegeven in onser kerken voir hem, syn wyf ende
syn kynder. Ende hy heeft onser vrouwen gegeven 36 gulden 24 wit' ' l5. Alleen tussen
1490 en 1519 spreekt men in zakelijker termen over de transactie: 'Item ontfangen van
Willam die apteker inden Gulden Aep 35 stuvers voir een grafstede' M. Vanaf 1519 leverde de verkapte grafkoop een steeds grotere bijdrage aan de kerkelijke inkomsten.
Ook het gebruik van het doodslaken nam toe: een selecte, maar groeiende groep doden
werd ermee bedekt. Al in 1313 had de stedelijke raad verordend dat het doodslaken aan
de kerk verviel l r . In 1359 werd dit nader gespecificeerd: de helft van het doodslaken
van een parochiaan die in de parochiekerk begraven werd, kwam de kerkbouw ten
goede, de andere helft werd gegeven 'in die ere gods'. Wanneer 'lakendoden' in een
andere kerk dan de parochiekerk begraven werden, kreeg de parochiekerk daar eenderde van 1,s. Uit de verantwoording van het laken in de Buurkerkrekeningen valt niet
afte lezen ofde overledene in de Buurkerk of elders begraven is. Er wordt geen melding
gemaakt van 'het scheuren van het laken'. Willen wij weten of een 'lakendode' in de
Buurkerk of ergens anders begraven is, dan moeten wij kijken ofde betreffende naam
ook onder de 'grafopening' voorkomt.

Leningen en beleggingen: de kerk als bedrijf
De kerk schroomde niet om geld te lenen om haar financiën op peil te houden:
Tabel 11. Afgesloten leningen en hun rentelast in rijnsgulden-current
Periode

Leningen

gem./jr

Rentelast

1435-1455 '

1225/1776

77/104

676

42

1456-1499

536

13

2816

67

1500-1520

1115

93

961

80

1521-1540

1224

61

2070

104

696

1541-1569

3604

212

2526

149

544

gem./jr

Aflossing
337

1. Het bedrag achter de schuine streep is het gereconstrueerde bedrag aan leningen in 1455, waarvan de jaarrekening ontbreekt Het bedrag is gebaseerd op de renten die in 1456 betaald zijn.

De hoeveelheid geld die de kerkmeesters leenden, varieerde per periode. Voor de hallenkerk werd behoorlijk wat geld geleend. Meestal in de vorm van lijfrenten. Renteloze
leningen werden zo spoedig mogelijk terugbetaald. Het grootste bedrag aan lijfrenten
uit deze periode dateert uit het rampjaar 1455, toen de stad Utrecht onder een burgerLLEWELLYN
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oorlog gebukt ging en de hallenkerk toch voltooid moest worden. In dat jaar verkocht
de kerk lijfrenten ter waarde van 551 rijnsgulden-current. Dit bracht het gemiddelde
bedrag aan leningen in één klap van 77 op 104 gulden. In de bouwluwe fase van 14561499 werd maar spaarzaam geld geleend. Voor de uitbreiding van de koorpartij was er
gemiddeld 93 gulden per jaar extra nodig. Voor de werkzaamheden aan de noorderzijbeuk ging het om een bedrag van 61 gulden. Verbazingwekkend genoeg werd het
meeste geld geleend in de laatste - bouwluwe - fase. Blijkbaar moesten de kerkmeesters toch de dalende inkomsten uit giften compenseren

:

.

In de vijftiende eeuw leende de Buurkerk gewoonlijk op basis van een lijfrente. De eerste
losrente verkocht de kerk pas in 1484 '*. Een lijfrente had een ander risico dan een losrente.
De eerste had een hogere rentevoet, maar verviel bij het overlijden van de kredietverstrekker. De laatste had een lagere rentevoet, maar moest wel worden afgelost. Telkens wanneer de kerkmeesters een lening aangingen, waren zij afhankelijk van de markt. Een lijfrente de penning 12 (8,3%) was in de vijftiende eeuw gebruikelijk, maar lagere en hogere rentes kwamen ook voor '51. In de zestiende eeuw schommelde de rentevoet van lijfrentes tussen de acht en tien procent ',2. De kerkmeesters wogen de risico's af. Soms sloten zij een
lening af om andere leningen af te lossen 153. In de zestiende eeuw hadden zij een voorkeur
voor lijfrenten bij mensen op leeftijd. In 1545 lukte dit bij twee vrouwen van 65 en 66 jaar,
die voor hun lening 8,5% rente kregen "'. Maar de kerkmeesters hadden het niet altijd voor
het kiezen: in 1546 en 1551 moesten zij lijfrenten afsluiten tegen 10% rente.
Bij voorkeur leenden de kerkmeesters geld van een kleine groep getrouwen

155

. Onder

de mensen die tussen 1442 en 1445 de kerk herhaaldelijk renteloos leenden voor de aanschafvan bouwmaterialen, komen wij vaak dezelfde namen tegen 1%. Voor de financiering van het Sacramentshuis verkocht de kerkmeester Hendrik van Duven in 1522 een
lijfrente aan zijn schoonzuster van 203 rijnsgulden tegen de penning 12,5 (8% rente)l57.
In 1534 kochten Liesbeth, de vrouw van kerkmeester Hillebrant Scay, en haar zuster Alit
Otten met toestemming van schout en burgemeesters een gezamenlijke lijfrente bij de
Buurkerk tegen een rente van 8,3%. Hun lening werd gebruikt om losrenten af te lossen 15S. In 1537 stichtte diezelfde Liesbeth die inmiddels weduwe geworden was, een
fonds om onder de hoogmis een kaars te laten branden 15s>. In 1539 kreeg zij als tegenprestatie een memorietafel voor haar man "'".
De lijf- en losrenten hadden consequenties voor het uitgavenpatroon: in de bouwluwe
fase 1456-1499 ging de kerk gebukt onder de rentelast die een erfenis was van de verbouwing tot hallenkerk. In die periode werd 18% van de uitgaven besteed aan renten.
Dat hoge percentage is daarna nooit meer bereikt: tussen 1500 en 1520 bedroeg de uitbetaalde rente gemiddeld 9%, in de perioden daarna daalde dit percentage tot respectievelijk 8 en 6%.
De beleggingen waren aanvankelijk bedoeld om fondsen veilig te stellen. In 1464 belegde
de kerk een fonds van 120 rijnsgulden om dag en nacht twee lampen in de kerk te laten
branden, in een erfrente aan de stad Utrecht '". De kerk kocht in de vijftiende eeuw weinig
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Tabel 12. O n t v a n g s t e n uit financiële transacties, inclusief f o n d s e n , en i n v e s t e r i n g e n in b e l e g g i n g e n , in r i j n s g u l d e n current

Periode

Ontvangsten

H35-H55

Fondsen

Totaal o n t v .

13

13

1456-1499

319

132

45

1500-1520

391

185

576

15211540

1248

479

1727

1540-1569

1435

1458

2893

Beleggingen

,

4 3 4

„,
547

3201

onroerend goed: in 1478 werd grond aangekocht naast een 'godscamer' en rond 1500 volgden vier huizen ten behoeve van de kooruitbreiding " 2 . Vanaf 1533 stijgen de investeringen:
de kerkmeesters gaan surplus-geld - geld dat afkomstig is uit fondsen, leningen en testamenten - in grond en losrenten beleggen. Hieraan werd tussen 1533 en 1569 3748 rijnsgulden-current besteed. Dit werpt weer een ander licht op de teruglopende inkomsten uit giften. De kerk was rijk genoeg om te investeren: dat ontnam parochianen stellig de prikkel
tot schenken. Het kerkbestuur was beslist overmoedig: het negatieve saldo bedroeg in
deze periode gemiddeld 575 rijnsgulden-current. Hieruit blijkt dat de kerkmeesters liever
investeerden dan dat zij de inkomsten en uitgaven in evenwicht brachten. Uit het hele
plaatje valt op te maken dat de kerkmeesters vanaf 1533 het geld belegden met het oog op
de toekomst. Een winstverwachting op termijn kan hun niet ontzegd worden. Zij konden
zich door de vrijgegeven pachtprijzen een lange-termijn-planning veroorloven. In honderd
jaartijds was veel veranderd.

Memoriefondsen
Parochianen van de Buurkerk hadden al in de veertiende eeuw fondsen gesticht die hun
naam in ere moesten houden. Uit deze fondsen werden zowel memorie- of gedachtenismissen bekostigd als uitdelingen aan armen. De parochiekerk nam -tussen haakjes
- nooit het initiatief tot armenzorg, dit ging altijd uit van parochianen die daarvoor een
fonds stichtten. De memoriefondsen of erfrenten zoals zij in die tijd genoemd werden,
ontwikkelden zich als volgt:
Tabel 13. U i t g a v e n aan m e m o r i e d i e n s t e n , w e e k m i s s e n en a r m e n z o r g i n r i j n s g u l d e n - c u r r e n t per b o u w p e r i o d e

Memorie

gem./jr.

1435-1455

Periode

327

20

!456-i499

1242

30

Missen

gem./jr.

Armenzorg

—

497

gem./jr.
31

2073

49

1500-1520

374

31

-108

10 '

833

69

1521-1540

806

40

589

29

2672

137

i54i-'569

616

36

1789

105

5836

343

1.

Missen n e m e n pas een a a n v a n g in 1503, vandaar dat hun g e m i d d e l d e over 11 en niet over 12 jaar berekend is.
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Muurschildering van de H. Michael en een onbekende bisschop
in de eerste, nog bestaande nis in de zuidbeuk. HUA, Fotodienst,
L gojß.C

r

\

vjr

*t

Deze muurschildering van de H. Michael bevindt zich in de privékapel van de familie Van Hove (na 145s)- De vicarie was al in 1413
gesticht. Hier zijn ook memorie- of gedenktafels van de familie.
Privé-kapellen waren vaak rijk ingericht. Op deze kleine muurschildering kijkt de H. Michael vol mededogen, doch ook met
afstand, terwijl hij op zijn weegschaal een ziel weegt tegen een
duivel die links nog net zichtbaar is. De afbeelding van het
Laatste Oordeel herinnert de toeschouwer eraan hier-en-nu
goed te leven, opdat zijn ziel onbezwaard is tijdens de weging.
Defoeren Tjebbes, 1986, iSg-igo.

Memoriediensten
De memoriediensten werden in de uitgaven als
eerste vermeld onder de post 'erfrenten'. De
parochiegeestelijkheid van de Buurkerk kreeg elk
jaar geld 'van hore memorie', voor de memoriediensten die zij verricht had. Dit bedrag liep heel
geleidelijk op van een kleine 7 rijnsgulden in 1435
naar 9 rijnsgulden in 1454 en is daarna nauwelijks verhoogd "". Slechts één post kwam
er structureel bij: de memoriedienst voor pastoor Jacob Palinck ^1517/18), waarvoor hij
de kerk in 1512 15,5 rijnsgulden had geschonken en waarvan de vicarissen elk jaar 10 stuivers zouden ontvangen "". In de Buurkerk zijn meer pogingen gedaan om een memorie
in te voeren die echter niet beklijfd zijn: in 1513 doneerde joffer van Ghent van Rixtel 20
rijnsgulden-current, opdat de pastoor 'ten ewigen dage' elke zondag op de preekstoel
zou bidden voor haar overleden man en hun vrienden "•\ Pastoor Jacob Palinck, ja
dezelfde, heeft dit precies een jaar volgehouden! Ook voor de zielerust van de parochiegeestelijke mr. Aernt Bokelaer hebben de pastoors maar een jaar vanaf de preekstoel gebeden. Hij had een legaat van 25 rijnsgulden-current gegeven, de voorspraak
kostte 5 stuivers " 6 . Het heeft er alle schijn van dat de kerkmeesters de gelden geïncasseerd hebben zonder zich consequent aan de afspraken te houden. Blijkbaar was er
geen draagvlak voor deze vorm van memorie. Het gebeurde overigens wel vaker dat
een memoriedienst niet werd uitgevoerd. In de rekening van 1506 is een strookje ingelegd waarop staat dat een vicarie al 16 jaar niet onderhouden was. Van de niet opgeëiste inkomsten is een beeld op het koor bekostigd " \ Curieus is wel dat de post in de
voorgaande jaren consequent als uitgave vermeld staat. Het geld is vermoedelijk
gewoon in de kerkenkas gebleven. In 1538 bleek de vicarie op het St. Barbara-altaar al
zes jaar niet onderhouden, de kerk ontving hiervoor een schadevergoeding van 108
rijnsgulden " s . Bij de visitatie in 1569 bleek één op de drie vicarieën niet meer in de traditionele zin te functioneren 1M.
Het geeft te denken dat wij zoveel nadruk leggen op de laat-middeleeuwse memoriecultuur, terwijl het er destijds heel wat luchthartiger aan toeging. Of kwam de opmerLLEWELLYN
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king van kerkmeester Splinter Jacobsz. uit de lucht vallen dat men 'sonder lachen of
boerten, mer devotelick als behorende is'zijn graf moest begaan 17°? (Bij de grafgang of
begangenis besprenkelde de priester het graf met wijwater, terwijl hij er omheen liep,
en vervolgens de boetepsalmen 'Miserere' en 'De Profundis' met de bijbehorende gebeden bad.) De memoriediensten hadden lang niet altijd het gewicht dat wij eraan toekennen. Voor de parochiegeestelijkheid van de Buurkerk vormde de memorie nauwelijks een belasting. Helemaal verbazingwekkend is dit niet: daarvoor waren immers al
die privé-altaren gecreëerd waaraan die vele vicarissen verbonden waren. Toch is het
opmerkelijk dat de memorie nauwelijks nog een parochiële aangelegenheid was.
Gedenken werd steeds meer een besloten aangelegenheid, terwijl het fenomeen van
oudsher met gemeenschap en traditie verbonden is geweest. Deze ontwikkeling illustreert alleen maar hoe de Buurkerkparochie al vanaf de veertiende eeuw desintegreerde ten gunste van kleinere sociale verbanden.
Een kentering deed zich in dit opzicht voor met de instelling van memoriemissen in
parochieverband. De kerk bood alleen de zondagse mis aan. Op weekdagen werden de
missen van broederschappen en gilden gevierd, maar die waren besloten. In 1503 bleek
Floris Gijsbertsz. een fonds te hebben gesticht voor een zondagse mis op het altaar van
OLV-in-de-kraam, die al gauw naar het St.Anna-altaar verplaatst werd. De mis was
openbaar en begon nadat in de hoogmis het evangelie was gelezen (zo konden laatkomers toch nog de hele mis bijwonen) r i . Dit plan leefde ook bij Gijsbert Brantsz., die een
fonds had opgericht waaruit - na zijn dood - elke woensdagochtend een mis met koorzang bekostigd werd L72l Deze mis aan het StJacobsaltaar is tussen 1508 en 1511 ingegaan. De kerkmeesters waren ervoor verantwoordelijk. Gaandeweg kwamen er misstichtingen voor alle weekdagen m. In 1537 werden al deze missen tot één fonds samengevoegd: elke dag was er voortaan een mis ter herinnering aan één van de schenkers,
aan het altaar van hun voorkeur, gevolgd door de begangenis of grafgang' '. Deze missen waren openbaar. Zij begonnen 's ochtends om 8.30 uur. Voor de mis werd het klokje in de viering geklept. Sommigen hadden aan hun misstichting ook een brood- en
gelduitdeling verbonden. Die fondsen werden in 1537 samengevoegd met de zondagse
uitdelingen van de Buurkerk.
Wat hadden al deze schenkers gemeen? Zij waren kinderloos of hun kinderen waren al
overleden. Zij stelden het op prijs dat er na hun dood een vorm van actieve nagedachtenis was. Zij hadden allemaal een band met de Buurkerk, de meesten waren lid van één
of zelfs meer broederschap(pen). Zij lagen allemaal begraven bij het altaar van hun
voorkeur, waaraan hun mis werd opgedragen. En het bijzondere is, dat zij hun memorie
in parochieverband wensten te vieren.
De aanleiding tot het systematiseren van de weekmissen was ongetwijfeld het feit dat
in 1537 de memoriemissen van Goeyert van Voerde Hendriksz. zijn ingegaan r \ In 1536
was zijn vrouw Liesbeth overleden en vanaf 1537 werd zij met twee dagelijkse missen
herdacht aan hun twee altaren. Deze missen begonnen respectievelijk om 10.00 en
LLEWELLYN

BOGAERS

GOD W O L ' T S ' DE

F I N A N C I E R I N G VAN DE BUURKERK

10.30 uur. Vandaar de noodzaak om één en ander te stroomlijnen. Alle missen werden
op dezelfde leest geschoeid: iedere priester kreeg dezelfde bezoldiging van één
Hollandse braspenning ter waarde van 1,25 stuivers. In 1560 namen de vicarissen hier
geen genoegen meer mee, waarop hun honorarium verhoogd werd tot 1,75 stuiver ''.
Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat de vermelding van de posten tot 1537 niet
helder is: zo wordt van oudsher een deel van de uitgaven aan de mis op het St.Annaaltaar en Cijsbert Brantsz.' mis onder de 'inkomsten uit de nap' verantwoord. Daar zijn
ook de uitgaven te vinden voor de aalmoezen van Hendrik en Margriet van Duven plus
de kosten van de missen van Willem en Pieternel van Amersfoort. Vanaf 1537 werden
alle missen, ook die van Goeyert van Voerde, structureel uit de nap betaald I77, al staat
deze post nu wel onderde uitgaven van de kerk vermeld. Na de zondagse hoogmis kregen de vicarissen 'voirt offlaet' uit de nap hun honorarium. Het heeft iets beschamends
om deze missen en armengelden zo gefinancierd te zien worden. Alsof de stichters
geen rijkgedoteerde fondsen hadden nagelaten. Wat voor indruk moet deze transactie
op de parochianen hebben gemaakt? Hadden zij daarvoor hun goede gaven gegeven?

Armenzorg
De armenzorg vormde van oudsher een vaste post in de uitgaven, maar het duurde tot
1463 voordat het uitgavenpatroon zich enigszins stabiliseerde. Tijdens de verbouwing

Detail van de Armenbroodtafel
HUA, Fotodienst, L goj6.J.

(ca. 1603) van het smedengilde aan de noordwand van de noorderzijbeuk.

Deze armenbroodtafel hangt nog steeds op de plek, waar vóór de Reformatie het smedenaltaar gevestigd
was. Door een legaat van hun gildebroeder Adriaan Willemsz. van Dashorst (f1572) dat ca. 1603 in werking
trad, kon dit gilde elke zondag in de Buurkerk aan 20 arme gildebroeders een halve stuiver aan brood en een
halve stuiver aan geld uitdelen. De gaven lagen op de uitgeklapte tafel, waarop dit tafereel geschilderd is. Wij
zien de smeden aan het werk. Het is een profane voorstelling, die dan ook uit de tijd van de Reformatie
dateert. Opvallend zijn de krassen over vooral de gezichten. Ooit heeft zich in dit gilde een hoogoplopend conflict afgespeeld. De portretten van de schuitevaarders op het altaarstuk van het gelijknamige gilde in de
Utrechtse Jacobikerk ondergingen tijdens de beeldenstorm van 7566 eenzelfde lotfi). Het is opmerkelijk dat
dóór de heiligenfiguren ongeschonden zijn gebleven.
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tot hallenkerk varieerden de uitgaven van jaar tot jaar. Het is duidelijk dat andere uitgaven bepaalden hoeveel er voor de armenzorg overbleef. In 1457 kreeg de kerk een
legaat dat bestond uit een huis op de hoek van de Oudegracht en de Jacobijnenbrug,
inclusief zes 'cameren', en een huis aan de Viesteeg. Van de huuropbrengst mocht de
kerk een kwart behouden 'tot hore tymmeren (...) ende die driedeel sel men den armen
aen laken ende scoen geven'. In 1464 had de kerk voor het eerst hieruit inkomsten en
die bedroegen bijna 18 gulden m. In 1465 kreeg de kerk op dezelfde voorwaarden een
stuk grond op Lageweide waarvan de pacht bijna 17 Arnhemse gulden bedroeg ,79. De
armenzorg had in deze jaren dus met enige tientallen guldens moeten stijgen, maar
dat is niet het geval: in 1463 bedroegen de uitgaven aan armenzorg 146 Arnhemse guldens, in het jaar daarop 149 gulden, en rond dit bedrag cirkelen de uitgaven totdat in
1473 een niveau van 160 en in 1475 164 gulden bereikt wordt. In dat laatste jaar waren
de huizen aan de Oudegracht en Viesteeg verkocht. De kerk incasseerde 651 gulden. De
kerkmeesters vertaalden nieuwe fondsen dus lang niet altijd in verhoogde uitkeringen.
Bovendien aarzelden de kerkmeesters niet om fondsen van de hand te doen als zij dringend om contanten verlegen waren. Zij hadden blijkbaar geen boodschap aan het feit
dat het desbetreffende pand tot een goed werk gegeven was.
Dit patroon deed zich in crisissituaties regelmatig voor. Tijdens de oorlog van 1481-1483
kregen de armen in 1481 alleen maar hosen en een enkele tabbaard uitgekeerd ter
waarde van 13 Arnhemse gulden. Des te opvallender is dat jaar de aankoop van 545 gulden aan losrenten
aan de armen

IR0

. In 1482 schonk de kerk alleen de 150 el doodslaken 'om gods wil'

,S1

. In 1483 en 1484 werden alleen maar hosen gemaakt met een geza-

menlijke waarde van 9 Arnhemse gulden ,82. In 1485 en i486 werd niets uitgekeerd. Het
excuus zal wel hetzelfde geweest zijn als waarom enkele memoriediensten in i486 niet
werden uitgevoerd, namelijk 'want wy van dat lant niet gheboert en hebben daer sy 't
uuthebben' , 8 l Toen de kerk de achterstallige gelden geïncasseerd had, volgde er geen
inhaalronde, noch voor de memorie noch voor de armen. De arme parochianen hebben
indirect een behoorlijke bijdrage geleverd aan de investeringen van de Buurkerk! Vanaf
1487 is de post weer redelijk stabiel, totdat de kooruitbreiding voor een nieuwe dip
zorgt tussen 1511 en 1514. Pas vanaf 1517 gaat men consequent met de armenzorg om.
Vanaf dit jaar zijn nieuwe fondsen onmiddellijk af te lezen in stijgende uitgaven. In de
rekeningen zelf staan de posten voor armenzorg dan nog zeer versnipperd vermeld
onder inkomsten in de nap en onder uitgaven aan 'erfrenten', 'broden' en 'onzeker'. Net
als de memoriemissen wordt deze uitgavenpost pas in 1537 gesystematiseerd.
De kerkmeesters namen in de zestiende eeuw de armenzorg steeds serieuzer: in 1528
kwam er een nieuwe armenbroodtafel bij de sacristie te hangen. Op de uitgeklapte tafel
stond het uit te delen brood. Hierop werden dezeven werken van barmhartigheid geschilderd. Ongetwijfeld was dit de inspiratiebron voor de schildering op de bewaard gebleven
armenbroodtafel van de Jacobikerk. Ter bescherming hing er een 'gulden laeken' voor m .
In de groeiende armenzorg weerspiegelt zich de economische crisis van de zestiende
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eeuw. De aard van de uitkeringen had zich inmiddels aangepast aan de nieuwe noden.
De fondsen uit de veertiende en vijftiende eeuw voorzagen in de uitdeling van kleding
en schoenen, in de zestiende eeuw gaat het om brood en geld. Dit tekent de structurele
verarming aan de onderkant van de samenleving. Voedsel is van groter levensbelang
dan kleding. De eerste brooduitdeling is in 1501 ingesteld door 'twee onbenoemde personen' ten behoeve van 'dertich armer menschen die om broet gaen'. De uitdeling
moet eens per maand plaats vinden na de zondagse hoogmis. Hiertoe hebben zij 200
rijnsgulden geschonken die tegen een rente van 3% moet worden uitgezet '*\ De brooduitdelingen nemen gestaag toe. Zij getuigen dat menig vermogend parochiaan oog
had voor de noden van de arme parochianen.
Tot slot: het is volstrekt duidelijk dat de kerkmeesters lange tijd volstrekt pragmatisch
met memoriefondsen zijn omgegaan. Wilsbeschikkingen waren ondergeschikt aan hun
noden. Dit is tussen haakjes weer een indicatie hoeveel waarde zij in de praktijk aan het
concept zieleheil hechtten. Ten aanzien van de armenzorg wreekt zich dat er in de
Buurkerk geen potmeesters (diakenen) waren. De armenzorg hoorde hier tot de verantwoordelijkheid van de kerkmeesters. In de Jacobi- en Klaaskerk beheerden potmeesters
de armenpot. Ook al kwam het daar wel voor dat potmeesters geld leenden aan de
kerkmeesters, het was onmogelijk dat er stilzwijgend geld van de armenpot naar de
kerkenkas werd overgeheveld

186

. In de Buurkerk ontbrak deze buffer om onbekende

redenen. Hier kon zich lang het omgekeerde afspelen van wat in veel armenbeschikkingen vermeld stond, nl. dat het overschot aan de timmering besteed mocht worden. Uit
het feit dat de kerkmeesters in de zestiende eeuw steeds consequenter met legaten
omgaan, spreekt erkenning van het armoede-vraagstuk en respect voor de fondsen.

De kwaliteit van de rekeningen
Het ligt in de lijn der verwachting dat wanneer kerkmeesters het niet nauw nemen met
memoriefondsen, zij ook op andere fronten niet altijd even zorgvuldig zijn. Ik heb enkele onregelmatigheden gevonden. In 1454 leverde Wouter van Vyanen na zijn vertrek als
kerkmeester zonder toelichting 147 Arnhemse gulden in, 'so hi van der kerken wegen
opgebuert had' l i r . In zijn laatste rekening bleek hij zichzelf bevoordeeld te hebben door
voor elke Utrechtse gulden vijf in plaats van zes witjes te rekenen lss. De terugbetaling
leverde de kerk 283 gulden op. De controle was dus wel effectief. Zweder van Denemarken, als kerkmeester in functie van 1453 tot 1468, noteerde in 1466: 'Item ontfangen in
desen xiii jaer dat ie keremeester geweest heb ende voert inder kerken orbaer geleyt
ende daer ie nyet of gescreven en heb: 326 [Arnhemse] gulden' ,s) . Dit bedrag had hij
dus achter de hand gehouden. Niet-geregistreerd geld komt in precaire tijden wel vaker
uit de hemel vallen "°. De boekhouding was niet waterdicht. De rekeningen van
Zweders opvolgers, zijn voormalige partner Gerrit Scade en Jacob Woutersz. van
Vyanen-als koppel in functie van 1468 tot 1474-waren onsystematisch. De inkomsten
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in 1468 bedroegen volgens de kerkmeesters 1378 gulden, maar dit was ruim 9 gulden te
kort. Ook de toehoorders hebben gemerkt dat er iets vreemds aan deze rekening was.
Zij hebben de rekening gecontroleerd blijkens opmerkingen in de marge als 'te lanc', 'te
corf, en het verschil geconstateerd ' " . Bij het overlijden van Jacob Woutersz. van
Vyanen in 1474 bedraagt het batig saldo inclusief achterstallige inkomsten uit pacht
663 gulden, waarvan echter maar 500 gulden ingeboekt worden "2. In en na de oorlog
zijn niet alle uitgaven helder: het negatieve saldo van 1482 dat 609 gulden bedraagt, is
niet verrekend, en dat geldt ook voor de negatieve saldi van 1485 en i486. Het batig
saldo van 1484 en 1487 is niet ingeboekt. In 1485 en i486 zijn de achterstallige gelden
niet genoteerd en die moeten in de nasleep van de oorlog hoog geweest zijn. Waarschijnlijk zijn deze baten en lasten onderling verrekend.
De rekeningen vertonen lacunes die fraude niet uitsluiten. Blijkbaar was de stedelijke
raad zich hiervan bewust, want vanaf 1487 wordt iedere rekening door twee gedeputeerden van de raad gecontroleerd samen met enige 'goeder luyden na ouder gewoenten'•'". Sindsdien wisselen de twee kerkmeesters elk jaar van positie. De aanschaf van
een telraam in 1488 lijkt het onmiddellijke resultaat van deze bemoeienis'"". Toch is de
controle vanuit de raad nog niet afdoende: de negatieve saldi van 1489 (ten dele), 1490,
1492,1496 en 1498 zijn niet afgeboekt. Het is uitgesloten dat de kerkmeesters dit tekort
zelf hebben gedragen. In 1495 wordt twee keer de post armenzorg vermeld 195: zou dit
het enige jaar geweest zijn waarop twee keer kleding en schoeisel zijn uitgereikt? Hier
zijn destijds geen vraagtekens bij geplaatst. In 1496 zou de uitvoerder-timmerman
twee keer naar Delft zijn gereisd om het koorhek op te nemen '%. De raad berispt niemand, maar probeert door steeds scherpere controle vergissingen te voorkomen: vanaf
1498 controleren steeds twee andere raadsleden de rekening. Vanaf 1504 wordt de
rekening bovendien aan de raad voorgelegd. In dat jaar viel de eindoptelling van de
inkomsten 50 Arnhemse gulden lager uit dan in werkelijkheid ontvangen was. De raad
heeft de fout niet ontdekt. De stadssecretaris heeft die jaarrekening voor het eerst met
zijn handtekening bekrachtigd. Vanaf 1512 krjgt de schrijver 4 stuivers uitbetaald voor
het overlezen van de rekening: ik neem aan dat het hier om een laatste controle gaat,
voordat de rekening gepresenteerd werd "". Maar zelfs dan zijn de rekeningen nog niet
transparant: tussen 1523 en 1530 zijn de negatieve saldi niet afgeboekt. Posten met
betrekking tot memoriemissen en armenzorg staan nog steeds her en der in de rekening. Vanaf 1533 zijn de restanten niet meer afgeboekt.

Kerk en kapitaal onder het Habsburgse bewind
De veranderingen die zich onder het landsheerlijk bestuur van Karel V - maar niet per
se door zijn toedoen - aftekenen, zijn immens, ook voor de Buurkerk. De gevolgen van
zijn grondpolitiek kwamen uitgebreid ter sprake. Met de nieuwe vermogensverhoudingen veranderde de praktijk van het kerkelijk bedrijf: de kerkmeesters zijn na 1532 geen
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Pieter Saenredam, Cezicht door het schip van de Buurkerk van zuid naar noord, 2 augustus 1636. HUA,
Collectie Beeldmateriaal 28617.
Deze tekening maakte Saenredam vanuit de meest zuidelijke zijbeuk. Hier had hij - tussen vier pijlers door zicht op bijna het hele schip, inclusief- in het midden - de noordwand van de Van Nijenrodekapel, waar het
verdwijnpunt is geplaatst. Deze tekening heeft een enorme ruimtelijke werking en geeft een goede indruk van
de omvang van de kerk. Croot, De, e.a., 2000, cat.nr. 3}.

fabriekmeesters meer in de oude zin van het woord, beheerders van het kerkelijk
bedrijf, maar ondernemers, gericht op de versteviging van het economisch fundament
van de kerk. Hiertoe gingen zij geld beleggen. De Buurkerk is niet langer een non-profit
organisatie. Ditzelfde patroon deed zich in hoofdlijnen ook voor bij de OLV-kerk in
Antwerpen en lijkt dus een algemene trend. Reageerden de kerkmeesters met hun
gewijzigd beleid op de teruglopende inkomsten uit giften? Of versterkten zij met hun
investeringen de sluimerende opvatting dat het niet langer zinvol was om aan de kerk
te geven? De kip-ei vraag is niet goed te beantwoorden. Hoe dan ook, de parochianen
van de Buurkerk geven vanaf 1537 structureel heel veel minder geld aan de kerk. De
leningen die de kerkmeesters sindsdien afsluiten, laten zien dat zij die gelden niet konden missen. In de periode 1541-1569 werd nagenoeg evenveel geleend als er aan giften
binnenkwam: resp. 2882 en 28g4carolusgulden. Zonder het vermogen zou dit een zorgwekkende verhouding zijn. De Antwerpse St. Jacobskerk, die volledig op giften en leningen draaide, is in 1535 failliet gegaan aan de rentelast1>8. Het kerkbestuur van de Buurkerk maakte zich echter geen zorgen over de afnemende betrokkenheid van de parochianen en pasten hun beleid niet aan. Zij konden zich deze houding veroorloven,
omdat de Buurkerk veel grond bezat. Het optreden van het kerkbestuur tekent het zelf-
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vertrouwen van de bovenlaag, die meent dat zij onafhankelijk van de gemeenschap
kan opereren. De verhoudingen zijn symptomatisch voor de wijze waarop de stad onder Karel V geregeerd wordt: de bestuurders zijn door de keizer benoemd, alle gildeinvloed is ongedaan gemaakt. Het stadsbestuur is in handen van de gegoede burgerij
die tevens toezicht houdt op het functioneren van de kerk.
Voorde kerkmeesters waren de kapitaalsinvesteringen in zekere zin een logisch vervolg
op hun eerdere beleid. Zij hadden al in de vijftiende eeuw ingezien dat zij steeds nieuwe projecten moesten initiëren om geld binnen te krijgen. Door de stijgende inkomsten
uit vermogen konden zij in de zestiende eeuw de Buurkerk steeds meer uit eigen middelen financieren. Het karakter van de kerk als gemeenschapshuis veranderde hierdoor.
De Buurkerk was in veel opzichten de kerk van de gevestigde orde geworden. De onmiskenbare crisis van de zestiende eeuw werd opgevangen door de onderkant van de
samenleving, door mensen die geen reserve hadden in de vorm van kapitaal of exploiteerbaar talent. De groeiende uitgaven aan armenzorg illustreren dat steeds meer rijke
parochianen zich deze structurele verarming bewust waren.

De kerk als gemeenschapshuis
Het is boeiend wat er allemaal af te lezen is aan de rekeningen van de laat-middeleeuwse Buurkerk. Zij zijn een bron voor maatschappijgeschiedenis in het klein. Maar
alleen omdat zij integraal onderzocht zijn, konden zij zoveel licht op zoveel belangrijke
kwesties werpen. Wie had kunnen bedenken dat de kerk die in 1435 nog vrijwel geheel
afhankelijk was van de goedgeefsheid van parochianen, zich honderd jaar later tot een
nagenoeg financieel-onafhankelijk instituut zou ontwikkelen? Het laat ons met nog
meer verwondering naar deze mensen kijken, die al hun projecten zonder steun van
overheid of subsidiënt gerealiseerd hebben.
Als neveneffect van dit proces - maar wel van meet af aan in de kiem aanwezig-werd
de kerk steeds meer een elite-aangelegenheid. Het kerkgebouw werd het schouwtoneel van de gegoede burgerij. Dit proces begon al in de veertiende eeuw en is sindsdien
alleen maar versterkt. Voor buitenstaanders en nieuwkomers was in de zestiendeeeuwse kerk - letterlijk - geen plaats meer om hun ideeën en creativiteit te ventileren.
Ook broederschappen boden hiertoe geen gelegenheid. Zij waren standsgebonden en
nauwelijks toegankelijk voor nieuwkomers of buitenstaanders '". In Utrecht won de
hervormingsbeweging vooral aanhang onder ondernemers die net buiten de bestuurlijke kaders vielen en dus weinig gelegenheid hadden om zich te profileren 2"°. De conclusie kan dan ook kort zijn: lang niet iedereen kon zich meer in de kerk herkennen. De
mensen die zich inzetten voor de broederschapsgedachte, het Maria-lof, de weekmissen en de brooduitdelingen, konden het tij niet keren. De onvrede ontlaadde zich in de
beeldenstormen en vervolgens in de Reformatie en Opstand. Deze wapenfeiten maakten de scheuren in de samenleving zichtbaar.
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De Buurkerk in de opbrekende samenleving
De exploitatie van de kerk was de zaak van de parochie. In 1435 bestond e r - voorzover
bekend - geen meningsverschil over het plan om een hallenkerk te bouwen. Hiertoe
kwam een nauwe samenwerking tussen kerkmeesters, parochianen en parochiegeestelijkheid op gang. Samen zetten zij de schouders onder dit karwei. De vijfkorige hallenkerk is gerealiseerd omdat de gemeenschap dit wilde. Om allerlei redenen: behoefte
aan meer altaren en zerken, verlangen naar een eigen plek in de kerk, mode, prestige,
identiteit. Na iedere bouwfase namen de giften af. Een puur religieuze factor laat zich
niet onderscheiden, behalve dat de kerk het huis van God en de gemeenschap was, en
derhalve per definitie een heilige ruimte, waar ook nog eens de dierbare doden begraven lagen. Al deze factoren maakten het de moeite waard om een mooie kerk te hebben. Zo het concept 'zieleheil' een rol speelde, dan bleef het wel heel erg op de achtergrond. Een expliciete verwijzing naar de ziel kwam maar een enkele keer voor: in een
gift uit 1420 en bij enkele handelingen die om godswil verricht zijn201. Het zieleheil was
geen motief van betekenis. Noties als gemeenschap, zelfrepresentatie en distinctie
waren vanzelfsprekender en dichterbij-"-. Daarom is alles zo praktisch aangepakt. Zelfs
wilsbeschikkingen bleken niet heilig.
De investeerders waren niet alleen op het gemeenschappelijk ideaal gericht, maar
dienden ook hun eigenbelang. Hoe is dat nu het best te omschrijven? Als een eigen plek
in de kerk om hun devotie te kunnen beleven? Of om hun dierbaren te begraven? Of om
te laten zien dat zij het recht hadden om zich te onderscheiden? Want hoe wij het ook
wenden of keren, deze paradox is niette ontkennen: het collectief dat in 1435 nog zichtbaar was, is in de loop van de zestiende eeuw vervaagd, en erger nog, de gemeenschap
stond op scherp. Of is er uit de beeldenstorm een andere conclusie te trekken? Hier
werd toch vernield wat in anderhalve eeuw zorgvuldig opgebouwd was? Per slot van
rekening hebben de verbouwingen weinig extra gemeenschappelijke ruimte opgeleverd. Daarom moeten wij voorzichtig zijn om de bouwactiviteiten vooral in een religieus perspectief te zien. Het resultaat telt: er was een grotere, rijker ingerichte parochiekerk gerealiseerd die bezaaid was met privé-zerken en privé-altaren. Prestige was een
belangrijke factor geweest. Het kerkgebouw van ca. 1540 voldeed aan de behoefte van
wie een eigen plek in de kerk wilde hebben.
De parochianen hadden zich betrokken betoond bij de bouw, maar daarna was hun
belangstelling teruggelopen: gemiddeld schonken zij tussen 1540-1569 nog maar een
halve stuiver per jaar. Zij besteedden hun geld liever aan privé-altaren en een steeds rijker begrafenisritueel. Hun verhouding tot de parochiekerk was in anderhalve eeuw tijds
steeds zakelijker geworden, op het onverschillige af. In feite werd de kerk nog maar
door een handjevol mensen gedragen. De stagnerende giftenstroom werd ruimschoots
gecompenseerd door de explosief stijgende inkomsten uit het goederenbezit. Voor de
Buurkerk is er geen enkele reden om de teruglopende giften aan Luther toe te schrijven.
Het was een proces van binnenuit, onder de mensen die traditioneel tot de weldoeners
LLEWELLYN BOGAERS

' G O D W O U T S ' DE KI N AN'CI H R ING VAN DE BUURKERK

Oud-Utrecht

van de kerk behoorden 203. De offergaven in de blokken en voor OLV waren al aan het
einde van de vijftiende eeuw teruggelopen. Zij lijken een religieuze connotatie te hebben gehad. De mentaliteitsverandering was een geleidelijk proces geweest. Intussen
waren er ontevreden parochianen die zich rond 1530 met de wederdopers en rond 1566
met het protestantisme hebben verbonden. Het levensverhaal van de glazenier Dirck
Weyman kan hiervan een voorbeeld zijn204. De beeldenstormen en de Reformatie zijn
het beste bewijs dat een aantal mensen de veruitwendiging van de kerk, de elitevorming en de politieke verhoudingen verafschuwde. Hoe verhoudt de verstoorde harmonie zich tot het bemoedigende 'God wouts' uit de beginperiode? Als zo vaak was Gods
woord gebruikt om de eigen wil door te zetten.

Bijlage
. Grafiek van de inkomsten van de Buurkerk (1435-1569) in rijnsgulden-current.
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Tussen 1420 en isjo hanteerden de kerkmeester achtereenvolgens vier verschillende (reken)munten. Ten behoeve van deze grafiek
zijn zij herleid tot de rijnsgulden-current.
De inkomsten zijn opgesplitst in de volgende kolommen:
'Vermogen': de inkomsten uit 'oudeigen'ofwel erf renten, huishuur, pacht, erf ponden, etc. Alle posten in deze rubriek zijn oorspronkelijk als fonds of gift geschonken door parochianen. In de rekeningen wordt de oorspronkelijke doelstelling echter niet meer vermeld. Hier presenteer ik de som van de vermogensinkomsten, omdat zij - gezien de fluctuaties tijdens oorlog, overstroming en ziekte - niet de vastgestelde prijs blijken, doch de daadwerkelijk ontvangen gelden. De restanten ofwel de achterstallige
betalingen
werden door de kerkmeesters met de inkomsten verrekend, maar ook wel met de uitgaven. Zelf heb ik voor de laatste mogelijkheid
gekozen. Vanaf 7533 zijn de restanten niet meer afgeboekt.
'Giften': inkomsten uit de collecte, de offerblokken, bruidsgiften, legaten, stadsponden en extra eenmalige giften.
'Fondsen': giften tot een bijzonder doel. De gelden werden belegd om de uitvoering te garanderen.
'Leges': bestaande uit de plaatsingsgelden van de externe aflaatkassen, doodstaken, openen van graven in de kerk,
overluiden, en het gebruik van de weegschaal die bij het Mariabeeld stond opgesteld.
'Leningen': lijf- en losrenten

'grafkoop',

'Anders': financiële transacties anders dan de bovenstaande leningen. Hiertoe horen de verkoop van erf renten en van roerend (oud
bouwmateriaal)

en onroerend goed en de ontvangsten uit geld van laag allooi, kwalijk verkregen geld, schikkingsgeld, boetes, etc
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II. UITGAVEN AAN GROTERE PROJECTEN ANDERS DAN KERKBOUW.

NBi: Deze lijst kan niet voiledig zijn: veel o r n a m e n t e n zijn u i t g i f t e n bekostigd. Zij w o r d e n alleen in de k e r k r e k e n i n g e n g e n o e m d , als de
kerk er kosten aan had.
NB2: Lang niet alle b o e k v e r m e l d i n g e n zijn o p g e n o m e n .
NB3: Alleen bij interessante objecten staan m a k e r en kosten v e r m e l d .
NB4: A p a r t e lijst voor g l a s - i n - l o o d .
NB5: Voor w e r k z a a m h e d e n aan kerk, t o r e n en k l o k k e n , zie H a a k m a Wagenaar, 1936.

Gebruikte afkortingen
ug

Utrechtse gulden van 30 wit

ag

Arnhemse gulden van 15 kromstaart

rg

Rijnsgulden van 20 stuivers

eg

Carolusgulden van 20 stuivers

BM

Buchelius, Monumenta

1420

Sacramentshuis inclusief beschildering en aankleding, Koenraad van Nuys, Sander van Heemstede, ca. 380 ug, f.17v-i8v, f.24V.

1435

Twee zilveren kruisen, f.37

1438

Biechtstoel en oliekr ui sen gemaakt, f.16.

Beelden en loveren aan priestergestoelte op koor, f.24.

1442

Beeld van St. Adriaan, f.16.

1444

Monstrans met ons Heeren tacken, f.42v.

1446

M a r i a b e e l d in m i d d e n s t i j l z u i d p o r t a a l , f.35.

1447

Kleine en g r o t e m o n s t r a n s , Peter van Velde, f.34, 38V.

1448

Zilveren ark, w a a r i n H. Sacrament rust, f.27.

1449

Twee a f l a a t s t o e t e n , f.21 v.

1450

Twee zilveren olievaatjes, f.38.

Zilveren m o n i g s c h a a l [ t b v o n g e w i j d e c o m m u n i e w i j n ] , f.27.

Nieuwe monstrans,f.38.
1454

Kleine orgel a f g e b r o k e n , f.24v.
T r i o m f k r u i s , f.2gv

1456-1464 Zestien pijlerbeelden, passim o n d e r 'Onzekere u i t g a v e n ' .
1456

H. Grafkapel g e n o e m d , f.10.

1457

Vier k a m e r e n aan de A m b a c h t s t r a a t , f . i g v - 2 i v .

1458

Vrouwenbank, f.i6v.

1463

Beeld St. Cornelis, f.17.

1464

Onser Vrouwen

1465

Reliekkas, f.16.

beeit ter noot goeds g e s t o f f e e r d , f.16.

N i e u w e school, f . i 6 r - v .
1466

Blauwe p a r a m e n t e n , ca. 418 ag, f . i ö v .
Zilveren v a a t w e r k t b v H. Oliesel, d o o p en c o m m u n i e , f.17.
Ordinarius, T y m a n Hackert, 76 ag, f.i7v.

1468

Bouwloods, f.23r-v.

1468-1473 Orgel aan t o r e n w a n d , inclusief b e s c h i l d e r i n g : m r . Ciaes Barbesaen, Dirck Scaey, m r . Peter [Gerritsz. S t a m ] , ca. 1396 ag, passim
onder 'Onzekere u i t g a v e n ' .
1470

Brevier, f.17.
Twee missaien en t w e e souters o p n i e u w i n g e b o n d e n , f.i7v.
Zangboeken in het koor, Jan Rycoutsz. de p e r k a m e n t m a k e r , 32 rg, f.18.

1471

A n t i f o n a r i u m , hr. G h e r y t t o t Sinte A g n i e t e n , 15 rg, f.21.

1472

W e r k z a a m h e d e n aan school, f . i 6 v , 17.

Roosters o m kerkhof, 124 rg, f.22r-v.

Reliekkas g e s t o f f e e r d , Dirck Scay, 10 rg, f.i7v.
1473-1479 Plaveien kerkvloer en kerkhof, passim onder 'onzekere u i t g a v e n ' .
1473

Werkzaamheden aan kleine orgel, mr. Peter, 83 ag, f.16.
Missaal, Jan Rycoutsz. de perkamentmaker, f.17.

1474-2

Nieuw torenportaal, f.6, 8.

1475

Tiengebodentafel,f.i8.

1477

Kruisen en vanen gerepareerd, gestoffeerd en verguld, f.15.
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1478

1480

Ark en sacramentshuis versierd, f.17.
OLV-kapelietje,f.i8v.
Twee zijden altaarkleden, f.igr-v.
Kaars voor het beeld van St.Agnes, f.9.
Ark schoongemaakt en zilveren wierookschuitje gerepareerd en verguld, Daem Schaey, f.19.
Dachuus op kerkhof: 1600 ag, Jan van der Borch, 20v.

1482

OLV-beeld v e r g u l d , f . i o v .

1483

Twee perken boven de p o r t a l e n m e t S t . M a a r t e n en StJoris, f.22V.
St. M a a r t e n s t a f e l g e r e p a r e e r d , f.23.
Beeld van St. Jeroen v e r m a a k t , Dirck Scay, f.25v.

1484

Twee h o u t e n beelden NN gesneden en g e s t o f f e e r d , Dirck Scay: 8 ag, f.22.
Een k r o o n t j e g e m a a k t en v e r g u l d : ca. 5 ag, f.23.
Kerkvanen, f.24r-v.

1485

St. Jacobsbeeld v e r m a a k t , Jan Nuyde, 8 ag, f.6v. en g e s t o f f e e r d , Dirck Scay: 2,5 rg, f j v .
Geelkoperen kruis v e r g u l d , Dirck Scay, 2 rg, I 7 V .
Processiekruis geschilderd, W i l l e m Tonsz., f.8v.

1487

Vier perken en drie beelden voor de kerkdeur gesneden, Dirck Scay, ca. 19 ag, f.15.
OLV-beeld v o o r d e kerkdeur gestoffeerd, Dirck Scay, ca. 5 ag,f.15.
Borstbeelden v a n OLV, St. M i c h i e l en St. Andries op h o o g a l t a a r , incl. o m l i j s t i n g en d r a a g b a r e n , A d r i a a n van Wesel, W o u t e r van
Oucoep, ca. 6 6 a g , f . i ^ v - i ô v .
Kleine orgel g e r e p a r e e r d , hr. Dirck M y e r t , f.i5v.

1488

Vier t i n n e n n a p p e n t b v collecte, f . n v .
Missaal v e r l i c h t , inclusief k a p i t a l e n , 24 ag, f.11 v.
Missaal geschreven, Gerrit de Roy, 21 ag, f . n v .

1489

Beeld van St. M i c h i e l g e s t o f f e e r d , Dirck Scay, 24 ag, f.13.
Vier reliekkassen g e s t o f f e e r d , Dirck Scay, 8 ag, f.13.
Beeld van St. Christoffel g e s t o f f e e r d , Dirck Scay, 4 ag, f.13.

1490

2 4 w a p e n b o r d j e s v a n d e bisschop, Dirck Scay, f.i2v.

1491

G r a u w z i j d e n kazuifel v e r m a a k t , f.12.
Lepel gekocht daermen

uut drynct des

vrydaghesgebenedytwater,na.,f.-\2v.

1493-1498 Koperen koorhek, passim onder 'Onzekere u i t g a v e n ' , zie artikel.
1493-1499 W e r k z a a m h e d e n aan H. Graf, hoogkoor, hoogaltaar, k r o o n l u c h t e r , g o r d i j n e n , T r i o m f k r u i s , e t c , passim o n d e r 'Onzekere u i t g a v e n ' , zie a r t i k e l .
1496

Vanen v o o r O L V - t e r - N o o d - G o d s , f . i 6 v .

1500

Van dat huusgen

1503

Twee t i n n e n h.olie-vaatjes, f.isv.

daere dat heilich cruus in staet op dat choer, 15 rg, f.14.

1506

Twee beelden o p het koor, Jacob de beeldsnijder, f.13.

Grote koperen kandelaar op hoogaltaar, f.16; 1525,122V.

Beeld van de Passie aan de zuidgevel, H e r m a n de Jonge, 61 ag, f.i5v.
1507

Drie vanen incl. v e r g u l d kruis en d i t o appel en beschildering, Jacob de beeldsnijder, Florens de schilder, in t o t a a l 6 0 ag, f.19.

1512

Sacramentshuis o p g e s c h i d e r d , f.17.

1513

Beeld van de Passie en librije geschilderd, f.2gv.

1517

M e m o r i e t a f e l boven graf hr. Jacob Palinck, f.22v.

Bronzen o f koperen w i j w a t e r v a t gerepareerd, f.20.

1522-1525

N i e u w Sacramentshuis m e t pelikaan, passim onder 'Onzekere uitgaven'.

1523

Twee koperen d e u r e n t u s s e n h o o g - en OLV-koor: ca. 51 rg, f.i2v, 23,24V.

1526

Twee n i e u w e k e r k v a n e n g e b o r d u u r d in ruil voor graf, Peter Robbertsz. de b o r d u u r w e r k e r , f.18, en beschilderd, Jan Block, i o rg,
f.30.

1527

H. Kruisbeeld op het koor gerepareerd en v e r g u l d , f.24.
OLV-in-de-Zon gerepareerd en g e s t o f f e e r d , f.24.
Kruisbeeld gerepareerd dat in processie o m kerkhof gedragen w o r d t , f.24.

1528

Twee z w a a r d e n in 'Het Laatste O o r d e e l ' a a n de t o r e n schoongemaakt, f.24.
A r m e n b r o o d t a f e l g e m a a k t bij de sacristie, f.25; en beschilderd m e t de zeven w e r k e n van b a r m h a r t i g h e i d . Ook het g u l d e n laken
d a t e r a c h t e r h a n g t , is beschilderd,Claes M e e r t e n M y e r t s z . d e s c h i l d e r , f . 2 6 v .
Beelden van St. T h o m a s , St. Simon, St. M i c h i e l , St. Thomas en St. Andries gerepareerd e n / o f geschilderd, Frans de beeldsnijder
en Evert Staell, f.25.

1529

Beeld op A r m e n b r o o d t a f e l , Frans de beeldsnijder aan de Breedstraat, f.27v.
Zilveren M a r i a b e e l d , Abel van de Vechte, f.28v.

1530

Rood kleed voor het aflaat m e t M a r i a in de Zon daarop g e b o r d u u r d , Cornelis v a n der Goude, f.22.
Priestergestoelte, Jan van Oy, f.22V; negen kussens m e t beeltenis OLV, f.23.
B o r d u u r w e r k rode o r n a m e n t e n , Cornelis v a n der Goude, f.22v.
Van die god opt kerchof

1533

||£J

te maken, 5 stuivers, f.22.

Vijf parochianen schonken ieder een pel voor hoogkoor, f.i6v.
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K a r m o z i j n r o d e p a r a m e n t e n , Cornells van der Coude, 8 4 6 cg,f.25r-v.
1534
1535

M i c h ie I- en OLV-klok en bergvrede, 67g cg, Jan Tolhuys, f.23v-26v.
Kleed in p r e s b y t e r i u m , f.20.
G o u d e n kruis op rode kazuifel g e b o r d u u r d , Reyer de b o r d u u r w e r k e r , 77 cg, f.21.

1536

Vleugeltjes aan de t w e e engeltjes, f.22.
Renovatie kleine o r g e l , f.24.

1537

Koperen blaker voor M a r i a M a g d a l e n a , f.21.

1539

M e m o r i e t a f e l H i l l e b r a n t S c a e y , f.20.

1542

Klok M i c h i e l gebarsten en gerepareerd, Jan Tolhuys, 101 cg, f.21.
W i t t e p a r a m e n t e n , 249 cg, Reyer de b o r d u u r w e r k e r , f.2iv-22.

1543-1545

Het g r o t e orge! gerestaureerd, kast v e r n i e u w d , d e u r e n beschilderd, mr. Cornells Cerritsz. [Stam], Colijn de Nole, Jan Block, ca.
525,913 cg, passim onder 'Onzekere u i t g a v e n ' t / m 1549.

1545

P a a r s f l u w e l e n p a r a m e n t e n z w a r t g e v e r f d , Reyer Jacobsz. de b o r d u u r w e r k e r , f.22.

1547

St. M a r t a bij de v o n t geplaatst, f.23v.

1549

Ark g e r e p a r e e r d , Jan van Oy, f.23v.
R o o d f l u w e i e n kieed over ark, Reyer de b o r d u u r w e r k e r , f.23v, 24.
Tien kandelaars boven de pellen in het koor, f.24.

1551

Sacristie m e t w e n t e l t r a p , f.20v-24v.

1552

Kleine en g r o t e klok NN, Jan Tolhuys, f.22V.
Reparatie aan z w a r t f l u w e l e n p a r a m e n t e n , Reyer de b o r d u u r w e r k e r , f.23.
W e r k z a a m h e d e n aan Goeyert van Voerdts altaar, f.23r-v,

1553

Kerk k o o p t positief, 36 cg, k l a d r e k e n i n g

1562

G o u d e n pel, f.23.

1565

Beeld St. A n n a , kladrek. g e n o e m d onder 'Verkochte g r a v e n '

1566

Puin r u i m e n na b e e l d e n s t o r m , kladrek. onder ' D a g h u r e n en onzekere u i t g a v e n ' . Schade aan beelden, H. Sacramentshuis, w i j w a t e r v a t , p a r a m e n t e n , preekstoel, gestoelte, lessenaars, l a m p e n , blakers, kandelaars, kaarsenkronen, kelken, etc.

1567

Kladrek. onder ' D a g h u r e n en onzekere u i t g a v e n ' : n i e u w e h o o f d e n op beelden gezet, v a n e n , t w e e engelen, p a r a m e n t e n , (provisorisch) H. Graf, o r g e l , altaren, m e m o r i e t a f e l s , a l t a a r s t u k m e t de Berg Thabor op Goeyert van Voerdts altaar, missaal, etc.

1568

Positief, f.28v.
G o u d e n pel m e t t w e e engelen, Peter Reyersz. b o r d u u r w e r k e r , f.29.
Lantaarn voor Onze Lieve Heer op de Steen, f.29.
Beelden gerepareerd: St. Jacob, St. Andries,f.29v.
Sacramentshuis v e r n i e u w d , mr. Jacob de Nole, f.29v, 30.
Goeyert van Voerdts altaar gerepareerd, f.2gv, 30.
Ark g e s t o f f e e r d , f.2gv.
Orgel g e r e p a r e e r d , mr. Peter orgelmaker, I 2 9 V .
Altaar hr. Herbert Holl, f.30.
Armenbroodtafel gerepareerd,f.30.
Boeken g e r e p a r e e r d , M i c h i e l de boekbinder, f.30.

1569

Boeken g e r e p a r e e r d , f.24v, 25.
H. S a c r a m e n t s h u i s , f.24v, 27V.
O n d e r h o u d aan kerkhuizen,f.25.
Beelden: M a r i a in de Sneeuw, OLV, f.25v.
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1440

V a n Vyanen-gfas in g e r f k a m e r , f.40v.

1446

M a r s l i e d e n g l a s , f.23v.
Glas v a n Jan van der Haar, f.23v, 24V.
Glas v a n Gijsbert Heer, f.38.
M i c f i i e l s g l a s , f.38.
Smedenglas, f.38.

1447

Glas b o v e n H. Graf, f.24.
M a r s l i e d e n g l a s boven de noorddeur, f.24.
M i j n s - H e r e n - g l a s (bisschopsglas), f.32.

1448

Viskopersglas, f.19.
M i j n s - h e r e n - g l a s (bisschopsglas), f.25.

1449

Drie vensters in raadskapel, f.22v.
Glas b o v e n d o o p v o n t , f.25.

1454

O o s t e r l i n g g l a s (Hanzegias), f.28v.

1514

Glas in het OLV-koor van de proost van O u d m u n s t e r (identiek aan de latere paus Adriaan VI?), f.24V.

1517

Smedenglas,f.21.

1522

Stadsglas, f.22.
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1528

Goeyert van Voerds glas {boven z u i d p o r t a a l ) g e r e p a r e e r d , f.25.

1530

Glas Karel V achter h o o g a l t a a r , f.22,1533, f.23V, 24.

1534

Evert Zoudenbalchs glas, f.2iv.

1541

Glas Kleine K a l a n d e b r o e d e r s c h a p , f . 2 0 ; B M , f.101.
Goert van Voerdts glas boven n o o r d p o r t a a l , f . 2 0 ; B M , f.101.

1544

Glas stedelijke raad,f.20V; B M , f.102.

1545

Glas van de Zielbroeders, f.23.

1546

Viskopersglas, f.22r-v.

1567

St.Annaglas, g e n o e m d in SBA II, 44.
Wijnkopersglas, idem
Steenbikkersglas, idem
Snijdersglas, i d e m

Gebruikte afkortingen
BA

Bewaarde Archieven

BMH

Bisschoppelijk M u s e u m Haarlem

CM

Centraal M u s e u m

HUA

Het Utrechts Archief

SA

Stadsarchief

Voornaamste archiefbronnen
HUA, SA I, 586, C a r t u l a r i u m van de Buurkerk, v i j f t i e n d e e e u w .
HUA, BA II, 2, C a r t u l a r i u m van de Buurkerk, ca. 1538.
HUA, BA II, 3: C a r t u l a r i u m Buurkerk, m e t lijst van o n r o e r e n d e g o e d e r e n der kerk m e t v e r m e l d i n g van h u n o p b r e n g s t , o p g a v e n v a n de overige vaste i n k o m s t e n en u i t g a v e n der kerk, a a n t e k e n i n g e n over de kerkenrechten, de u i t d e l i n g e n aan de a r m e n , instructies der kerkdienaars, e t c , ca. 1540, b i j g e h o u d e n t o t 1592.
HUA, BA II, 43, M a n u a l e n [ k l a d r e k e n i n g e n ] van de kerkmeesters van de Buurkerk, 1420,1487,1491,1493,1495,1497-1500,1504,1515,1521,
1528,1532-1540.
HUA, BA 11,44, Kiadrekeningen van de kerkmeesters v a n de Buurkerk, 1541-1556,1562-1567.
HUA, BA II, 47, Rekeningen van de kerkmeesters van de Buurkerk, 1435-1550.
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1.

Waardevolle reacties op de eerste versie van dit artikel kreeg ik van Willem F rij hoff, Arie de Groot, Cees Nauta, Judith Pollmann,
Louise van Tongerloo, Wim Vroom en Juliaan Woltjer. Wil Noordik hielp mij met de database en grafiek (zie Bijlage I).
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Broers, 1909, 214. Voor de herkomst verwijst hij naar een niet nader aangeduid handschrift met kopieën van brieven en curiosa uit
de dertiende tot zeventiende eeuw.
Rappard, Van, en Muller, 1911, 57, 62. De pastoors konden het precieze aantal moeilijk inschatten, omdat veel parochianen met Pasen
elders biechtten en te communie gingen.

3.
4.
5.

Hoven van Genderen, Van den, en Rommes, 1995, 67,71.
Bogaers, 1997b.

6.
7.

Deze termen worden hieronder toegelicht. Voor bouwtermen is gebruik gemaakt van Haslinghuis en Janse, 1997, voor liturgische
termen van Nolet en Boeren, 1951.
Bijv. SA 1,16 (Buurspraakboek), 29 april 1443, f.iogv.

8.
9.

Van de hand van resp. Thiers, Verhoeven en Deys.
Vroom, 1981,337-352 en bijlagen 7-9; idem, 1985,59-69; idem, 1983.

10.
11.

In Margry en Caspers, 1997, 737-763, worden zes cultusplaatsen in Utrecht genoemd. De toeloop was bescheiden (Tongerloo, Van,
2003).
Bijv. Haakma Wagenaar, 1936,130; idem, 1986,158.

12.
13.
14.

Post, 1954, 508-514; idem, 1957,266-267; teneur Huizinga, 1919, en Herwaarden, Van, en De Keyser, 1980.
Vroom, 1981,119-223, 276-321; idem, 1983,45-60, 59.
Zie BAI en II.

15.

De rekening van 1439 ontbreekt, evenals zes rekeningen tussen 1451 en 1463, negen tussen 1501 en 1519, en elf tussen 1553 en 1568.
Gelukkig zijn ervan deze laatste periode zes kladrekeningen bewaard gebleven. De jaarrekeningen zijn te vinden in BA 11,47, de kladrekeningen in BA II, 43 en 44. Voortaan noem ik bij een vermelding uit de jaarrekeningen slechts jaartal en folionummer.

16.

BA 11,43. De jaarrekeningen van de Buurkerk lopen van Maria Lichtmis [2 febr.] tot Maria Lichtmis. Daarom is het gebruikelijk om een
boekjaar aan te duiden als 1420/21, maar omdat de rekening vooral betrekking heeftop het eerstgenoemde jaar, beperk ik mij kortheidshalve tot dat jaar.

17.

Een uittreksel van de vijftiende-eeuwse gegevens is gepubliceerd (Rappard, Van, 1880). Veel opmerkelijke gegevens zijn hier op jaartal te vinden. Ik beperk mij tot de bronvermelding in de originele rekeningen.

18.

In de aflaatkas of -kist worden de aflaatgelden bewaard. Door middel van een aflaat verkrijgt een christen - na oprecht berouw,
biecht en vergeving - uit de kerkschat, die oneindig is door het schuldeloos offer van Christus, vermindering van zondestraf. In de
Buurkerk kwamen twee soorten aflaten voor: één die de bouw van de kerk ten goede kwam. Hiervoor werden de gelden in het
aflaatblok van de kerk gedeponeerd. En één waarbij een heilige werd aangeroepen vanwege een specifieke ziekte. Deze aflaten gingen uit van befaamde abdijen, kloosters en gasthuizen die hun aflaatkramers met relieken lieten rondreizen. Zij hadden hun eigen
kassen. Tussen 1438 en 1539 kwamen er elk jaar acht van deze aflaten in de Buurkerk. De aflaatkramers moesten de kerk hiervoor
een kleine vergoeding betalen (Nolet-Boeren, 279-293, Eekhof, 1909, en Vroom, 1981,119-223).

19.
20.

Doodsla ken: het laken dat over de opgebaarde dode lag.
Overluiden: klokgelui tijdens de uitvaartdienst en begrafenis.

21.

Booma, Van, 1986, met name 46-47. Aldaar abusievelijk 'kromstaart' als 'kroon' gelezen.

22.

De organist, blazer, schoolmeester, schout, schuurster, doodgraver, wasvrouw, kosters en later de koorzangers kregen van de kerkmeesters alleen een kleine vergoeding voor specifieke diensten. Geen van alien hadden hier een jaarinkomen aan. De organist ver-
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diende pas 24 carolusgulden per jaar toen het orgel in 1545 gerenoveerd was. Tot dan bedroeg zijn jaarwedde 6 carolusgulden, die de
kerkmeesters en pastoors samen opbrachten. Particulieren betaalden de schout, kosters en doodgraver een kleine vergoeding, telkens wanneer zij een beroep op hun diensten deden (Jaarlijks terugkerende uitgaven in de kerkrekening; SA I, 586, 97-99; BA II, 3,
I77-93V).
23.

Zie bijlage II voor de kosten van de grotere objecten.

24.

Op een aflaatbank zal een berouwvol zondaar hebben kunnen biechten en bidden.

25.

Kerkwijn omvat mis- en ablutiewijn. De miswijn werd bij elke consecratie gewijd en alleen door de priester(s) gedronken. De ongewijde ablutiewijn, in laat-middeleeuws Utrecht monigwijn genoemd, konden gelovigen op kerkelijke hoogtijdagen tijdens de communie kopen aan deaflaattafel (BA II, 3,195).
Muller, 1900, 203.

26.
27.

De middeleeuwse munten en hun waarden zijn al decennia onderwerp van studie (o.a Gelder, Van, 1966, Korthals Altes, 2001,
Meyer, De, 2000, Tenhaeff en Alberts, 1946-1976, en hun literatuur). De meeste literatuur is gericht op Holland, Vlaanderen en
Brabant. Ik heb dringend behoefte aan een boek dat op basis van Utrechtse rekeningen inzicht biedt in de monetaire verhoudingen
hier ter stede.

28.
29.
30.
31.

Zanden, Van, 2003. Met dank aan Janjaap Luijt voor deze informatie.
Conform Vroom, 1983, 96.
Rappard, Van, en Muller, 1911, 50,59; Tongerloo, Van, 1992,88, nt. 37.
1435, aanhef rekening.

32.
33.
34.

SA I, 586, 24; 92-94; 95-96; BA II, 3, f.95r-v.
1467, f.19.
Haakma Wagenaar, 1936,168-169.

35.

Dit getal is gebaseerd op de oudste informatie in het Processionale van de Buurkerk, waarvoor het ritueel van de altaarwassing op
Witte Donderdag de altaren genoemd worden. Er is slechts sprake van 23 altaren, terwijl wij weten dat er toen 29 waren (Museum
Catharijneconvent, BMH h 39, f. 30V-45V, i35v-i4iv [huidige foliëring]).

36.
37.

Ariès, 1977, 52-57. Hierover meer in de paragraaf'Leges en prestige'.
Voorbeelden vanjaar- en maandgetijden uit 1360 en 1372 staan vermeld in SA 1,586,100-101,107.

38.
39.
40.
41.
42.

Vergelijk Riemsdijk, Van, 1882,123, en Bogaers en De Groot, 2002,224-225.
SA 1,586,13.
SA I, 586, 31. Vergelijk Bossuyt, 2001,109.
SA 1,586, 35-37.
SA 1,586, 43-44.

43.

SA 1,13 (Raads Dagelijks Boek), 20 jan. 1404, f.42V.

44.
45.
46.

Haakma Wagenaar, 1936,126-128,130-131,137.
1420, 'Van allerhande loon', f.22v-23.
1420, f.14.

47.

48.
49.

In de rekening van 1435/36, f. 38, wordt vermeld dat de bouw in 1434 begonnen is. Uit de rekening van 1456, f.14-15, blijkt dat de
Buurkerk in 1455 acht nieuwe lijfrenten had afgesloten tegen een gezamenlijke rente van 122 Arnhemse gulden. Dit wil zeggen dat als wij de rentevoet omrekenen naar het geleende bedrag-er toen ca. 1470 Arnhemse gulden is geleend, wat gelijkstaat aan 4400
Utrechtse gulden. Dit bedrag duidt op grote bouwactiviteit in een jaar van burgeroorlog.
1444,113.
i44i,f.45v.

50.
51.
52.

1441, f-44V; 1442, f.44.
1446, f.nv; 1447, f.nv, 12, i2v, 15; 1449, f.n, nv. 14V; 1454,11^,13.
1446, f.40.

53.
54.
55.

1444,18; 1445,18.
BA II, 19, 6aug. 1434.
1440, I43V.

56.

1449, I21V en 27.

57.
58.
59.
60.

In deze bedragen zijn de giften bij het H.Graf niet meegerekend.
1456, f.10.
1449, f.nv; 1450,19V.
1488, f.nv.

61.
62.

1435, f 131438, f.6 en 6v; 1441, f.14,15.

63.

64.
65.

Over het algemeen dateert men de wijding in 1449 (Haakma Wagenaar, 1936, 232,1986,165). In de rekening van 1449/1450, f,22v,
wordt de Raadskapel in de week van St.Agnes [= de week van 21 januari 1450] gewit. Tevens worden dan de ramen geplaatst. Het
lijkt mij logisch dat de kapel kort na deze werkzaamheden gewijd is.
1438,16v; 1440, f.152x, 17,17V; 1445, f.16; 1446, f.14; 1447, li2v, 15 2X; Meyer, De, en Graafhuis, 1984, xiv, passim.
1438,16V 2X; 1445,120V-21; 1446, ll8v.

66.
67.
68.

1442, l i 8 v ; 1443, I17V; 1444, I21V-22; 1445, I19V; 1446, f.4iv-42.
1435,121; 1437,117; 1440,119.
1441,115V.

69.

Haakma Wagenaar, 1936, 242-246.
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70.

Haakma Wagenaar, 1936,118-119, dateerde deze pijlers aanvankelijk ca. 1260, maar heeft dit standpunt in 1986 herzien (idem, 1986,
,5,).

71.

Zie Haakma Wagenaar, 1936, fig. 76 en 100.

72.
73.
74.
75.

1438, f.16.
Haakma Wagenaar, 1936,169.
Haakma Wagenaar, 1936,172-174; idem, 1986,168.
In de triomfboog, de boog tussen de viering en het koor, was een balk bevestigd, de triomfbaik, waarop een levensgroot kruis, het
Triomfkruis, geplaatst was, waaraan Christus hing. Aan weerszijden van het kruis stonden Maria en Johannes. Zichtbaar voor iedereen was hier de essentie van het Christendom afgebeeld.

76.
77.

i454,f.29V2x.
Haakma Wagenaar, 1936,1, 23-25.

78.
79.

Conform Vroom, 1981,351.
Conform Vroom, 1981, 347-349.

80.
81.

BA II, 3, f.ii7r-v.
In de bewaarde rekeningen zijn slechts tien beelden beschilderd. De post voor de overige zes beelden moet in de twee verloren
boekjaren (1459 en 1462) vermeld staan. De kosten daarvoor heb ik in het totaalbedrag wel opgenomen.

82.

Een beeld kostte inclusief maken, plaatsen en schilderen 65,5 Arnhemse gulden. Het schilderen was bijna even duur als het houwen
en plaatsen (resp. 30,5 en 34,5 gulden).

83.

De geschilderde tapijten op de pilaren zijn in de Domkerk nog steeds te zien. De apostelbeelden daar dateerden uit het midden van
de veertiende eeuw (Groot, De, 1994, 51-52).

84.
85-

1456, f.i6v, 17V, 18; 1460, f.16; 1461, f.i6r-v; 1464, f.iöv.
De Ambachtstraat waséén der oudste straten opdeSt.Janskamp. De naam verwijst naar het Ambachthuis [rechthuis] van het kapittel van 51 Jan, waarvan de oudste vermelding uit 1360 dateert. Vlg. Booth vestigde Aernt Ram hier in 1359 viergodscameren, die in
1375 verbouwd of aangevuld zijn (Monde, Van der, 1844,1,238). In 1644 is de Ambachtstraat verbreed en zijn de kameren afgebroken.
Het is mij niet duidelijk of de Ra mska meren en de Buurkerkka meren identiek zijn. In beide gevallen ging het om vier ca meren (1548,
f.22v).

86.
87.

1446, f.i6, 39V. De zielmissen kostten 6-12, de doodkist 3 gulden.
Alleen uit de vijftiende eeuw: 1446, f.7: gift van iemand die in het St.Eloyengasthuis is overleden: 4-24; 1446, f.18: Katrijn Ont- of
Outgiers in St. Jacobsgasthuis 2 pond = 2-24; 1464, f.7: een vrougen ende starf in 5ente Jacopsgasthuus 2-5; 1486, f.i4v: Korstyn in
St.Jacobsgasthuis schonk een zilveren schaal en een altaardwaal [altaardoek]; 1495, f.8v: by hr. Symon van Else in Sunte
Jacobsgasthuys 1-4; 1498, f.16: Katrijn in St.Jacobsgasthuis schonk eveneens een zilveren schaal.

88.
89.

Vente, 1981.
Muller, 1900, 213, plaatst het grote orgel in het transept. Vermoedelijk was hij er zich niet van bewust dat de Buurkerk twee orgels
had, waarvan er één met zekerheid in het transept stond (1454, f.24v). Ook Vente, 1984, i, situeert het grote orgel van 1468 aan de
oostwand van de toren.

90.
91.

1473, f.i6.
1488, f.8v. Waarschijnlijk gaat het hierom Kopfreliquare, hoofden, ev. borstbeelden, meteen 'heiligdom'ofwel reliek (informatie van
Louise van Tongerloo).

92.

1487,116:1551,119.

93. 1494, f.12V; 1496,f.12, 12V.
94. 1497, f.14.
95. 1494, f-i496.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

1495, f.i2V.
1496,115,15V. De doodgraver verdiende hier 13 kromstaart mee = 6,5 stuiver. Zijn dagloon was ca. 2 stuiver.
1496,117V.
1494, f.12.
1493,115.
1446,135.
Alleen al 1493, f.11,15V, of 1512,112.
Margryen Caspers, 1997,755; Kronenburg, 1904-1931, dl. 2, 219.
Margry en Caspers, 1997, 755, aldaar deze vertaling uit het latijn van Huib Leeuwenberg. Kronenburg plaatst dit verzoek in 1387
(1904-1931, dl. 6, 221).

105. 1504,116.
106. Bijv. 1485,110V; 1486, Ii4v-i5; 1500, I17V-18; 1504, f.16.
107. Hiertoe had hij in 1460 320 Arnhemse gulden geschonken (f.iov); 1464/65, f.16.
108. 1464,116.
109. 1482,110V.
110. 1492, I n . Groot, De, 1994, 83.
111. BA 1,190, Fundatiebrief 1495, gepubliceerd door Rappard, Van, 1882. Zie ook Struick, 1997. Deze broederschap functioneerde al in
1493 (BA 1,192, Rekeningen).
112. 1496,116V.
113. 1500, f.8v.
114. BAI, 191-4,12juli 1507;SA I, 586, p.199,21 juni 1515. BA 11,47,1507, f.15,16, igv, 20V, 29; 1511,117; 1517,118. Bovendien kregen de koralen
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muziekonderwijs en werd hun elk jaar uit de kerkenkaseen koorkieed en schoenen met dubbele zool uitgereikt.
115. 1500, f.8v.
116. 1534, f.22.
117. 1498, f.14; 1500: SA I, 586,173. Ten behoeve van de kooruitbreiding aan de zuidzijde kocht de kerk in 1512 een huis achter het koor
(1512, f.17; SA 1,586,197),
118. Haakma Wagenaar, 1936, 249; idem, 1986,175.
119. Het hoogkoor stond in open verbinding met het H.Kruiskoor.
120. Bijv. 1507, ingelegde strook bij f.15 en 19, en f.i8v, ligr-v, f.2ov.
121. Van procuratie wordt nog in de jaarrekening van 1527 melding gemaakt. Tussen 1503 en 1527 kwamen lang niet alle legaten via procuratie tot stand.
122. 1503, f.16.
123. 1506, f.4.
124. 1517,127V.
125. Deze grote posten moesten verantwoord worden. Ook al zijn er lacunes in de rekeningen van zowel de Buurkerk als van de gilden en
broederschappen, toch is het ondenkbaar dat alle relevante informatie verloren is gegaan.
126. 1513, f.17; BA 1,239,1512/13, onder 'uitgaven'.
127. Vroom, 1983, 33, 94.
128. Het houten knekelhuis uit 1503 moest in verband met de uitbreiding verplaatst worden.
129. Haakma Wagenaar, 1986,177.
130. 1543,127.
131. 1536, f.23, f.24; Haakma Wagenaar, 1986, 295.
132. 1543, f.2i, 22V; 1544, I14V, 21V, 22-24; 1545. f-22r-v, 23; 1546, f.23. Vente, 1984,1-4.
133. Bijv. 1551, f.2iv, land ter waarde van 306 carolusgulden en twee losrentebrieven van elk 198 carolusgulden.
134. Water, Van de, 1729, II, 544-545, 2 aug. 1539.
135.
136.
137.
138.

HUA, Staten van Utrecht, Landsheerlijketijd), n, 24 maart 1539; Water, Van de, 1729,1, 677-678, 5juli 1539.
Vries, De, 1974,186-188.
Rommes, 1997,31; Vries, De, en Van der Woude, 1995, 253-255.
Al werd hierover in 1548 nog geprocedeerd (1548,123).

139. 1529, I28V; 1531,122. Is dit beeld identiek aan het zuivere lijeve vrouebeelt Inde son dat in 1578 in de kerkinventaris vermeld staat
(Muller, 1879, 297)? Van den Bergh-Hoogterp, 1990, 357-359, beantwoordt deze vraag bevestigend.
140. Idem in Antwerpen (Vroom, 1983,45-73).
141. Conform Vroom, 1981, 348.
142. Idem in Antwerpen (Vroom, 1983,55).
143. 1442, li8,19V; 1445, I17V; 1446, f j v , i8v.
144. BA i, 139, rek. Zielbroederschap, ongefolieerd.
145. 1444,123V.
146. 1490,18. Dezelfde zakelijke toon: 1494,19; 1495, f.8; 1517, f.12,13.
147. SAI, 586, 31.
148. SA I, 586, 31-32, dd 27 maart 1359.
149. Dezelfde ontwikkeling in Antwerpen (Vroom, 1983, 91-94.
150. 1484,15V.
151. Bijv. 1446, I17V: 6,6%; 1448, l u v : 10%.
152. Lijfrente: 8% in 1522,115V; 10% in 1514I15V, 1546114,1551114V. Losrentes waren vaak de penning 20 [5%], bijv. 1514, I15V. Hogere losrentes werden ook wel betaald, bijv. 6,25% in 1517, f.ig, en 1535,18. Rentes van 3 tot 5% kwamen vooral voor bij beleggingen van
fondsen, bijv. 1507, f.16 en voorbeelden in de tekst.
153. 1539,120, maar ook 1446, li7v, 41V-42.
154. 1545,114, 2X.
155. Idem in Antwerpen (Vroom, 1983,92).
156. 1442, li8v; 1443, li7V; 1444, f.2i r-v; 1445,119V.
157. 1522,115V.
158. 1534,115,19V, 20.
159. 1537,16v, 17V.
160. 1539,120.
161. Om de lampen te laten branden was het voldoende om 32rijnsguldentebeleggen.de rest van de schenking is in der kerken orbaer
geleit (1460/61, f.iov, 1464/65, f.16).
162. 1478,116V; 1498, f.142x; 1512, l i 6 v , 17.
163. De uitgaven aan erfrenten zijn met de overgang naar de carolusgulden in 1529 nauwelijks bijgesteld. De 9 carolusgulden die in 1529
worden uitbetaald, duiden dus niet op een verhoging van het aantal memoriediensten.
164. 1512,113. Hij stierf in 1517/18,115.
165. 1513, I15V, 21.
166. 1522, f.i2v, 26.
167. In dat jaar sneed Jacob de beeldsnijder twee beelden die op het hoogkoor kwamen te staan.
168. 1538,114V.
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169.
170.
171.
172.
173.

Rappard, Van, en Muller, 1911, passim.
SA I, 586, p.176, 22 augustus 1498.
1503, f.10. In 1506 zijn deze missen naar het St.Anna-altaar verplaatst (f.iw). Voor het tijdstip: 1511, f.15.
1511,15,12,15. Dit fonds had hij in 1493 gesticht. De mis moest ingaan na zijn dood (BA II, 2, f.85V-86v).
Voor het fonds van Beertje van Cannenbroek aan het H.Kruisaltaar: 1513, f.16; 1535, f i o v , 18; van Margriet en Hendrik van Duven aan
het altaar van OLV-ter-Nood-Gods: BA II, 155-2, 15 jan. 1521; van Willem Jansz. van Amersfoort en zijn vrouw Pieternel van
Borchsteden aan het St.Anthoniusaltaar: 1535, f.8v.

174. BA II, 322-0, 20 januari 1537. De mis van Beertje van Cannenbroek is naar de donderdag verplaatst; BA II, 3, f.6gr-v.
175. 1537, f.18.
176. 1560, f.16.
177. BA II, 3, f.69.
178. 1457, f.1911464, f.5.
179. 1465, f.6v.
180. 1481, f.15.
181. 1482, f.l2V.
182. 1483, f.25; 1484, f.25.
183. 1486, f.11.
184. 1528, f.25, f 26V.
185. SAI, 586,173.
186. Informatie van Bi ni Biemans-van der Wal, gespecialiseerd in de Klaas kerk.
187. 1454, f.12.
188. 1454, f.13.
189. 1466, f 11.
190. 1474, II, f-7V; 1482, f.nv; 1485, f.10; i486, f.13v.
191. 1468, I3V, lov, 14V, i6v, 18, 24V; 1471, f 14V; 1472, f.gv, nv, i2v, 13V, i6v, 19.
192. 1474,1, f.7v; 1474,1". f 10-12.
193. 1487, f.i6v.
194. 1488, f.11.
195. 1495, f.nv, 12. Het ging om resp. 147 en 138 Arnhemse gulden.
196. 1496, f.12,12V. Het ging maar om een klein bedrag, respectievelijk 2-10 en 2-2.
197. 1512, f.i6v.
198. Vroom, 1983,106-109.
199. Bogaers, 1999,102-106.
200. Kaplan, 1995,111-155; Bogaers, 1997a, 125-139.
201. 1420, f.11; 1533, f.25r-v.
202. Vergelijk Dumolyn en Moermans, 2003.
203. Vergelijk Bogaers, 1999,112-114.
204. Bogaers, 1993.
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