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O m de leken in de middeleeuwse samenleving te onderr ichten in religi

euze zaken, om hen voor te lichten over christelijke zeden en moraal én 

om hen voorschriften te geven over hoe zij zich in het aardse leven 

dienden te gedragen, s tond de kerk een probaat middel ter beschik

king: de preek. De vraag of en in 

hoeverre een dergelijk normatief 

communicatiemiddel tussen (geeste

lijke) overheid en volk effectief was, 

kan men pas stellen na kennis te 

hebben genomen van de i nhoud van 

eventueel bewaard gebleven sermoe

nen, en wanneer men zich verdiept 

heeft in de omstandigheden waaronder de prediking plaatshad. Over 

dergelijke omstandigheden in de stad Utrecht in de vijftiende eeuw -

waar, wanneer, op welke 'wijze en door wie werd er voor de leken 

gepreekt? - wordt in deze bijdrage nader ingegaan. Daarnaast zal de 

vraag gesteld worden of, naast de kerkelijke, ook de wereldlijke over

heid als st imulator van de volksprediking een bijdrage leverde aan dit 

aspect van de zielzorg over de Utrechtenaren. 

Harry Pegel studeerde geschiedenis en mediëvistiek 

aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de University of 

Cambridge en is thans onder meer werkzaam als 

coördinator voor onderzoek naar middelneder-

landse preken bij de Medieval Sermon Society in 

Leeds. Daarnaast bereidt hij een doctoraatsonder-

zoek voor, over een onderwerp op het terrein van 

de handschriftelijke overlevering van geestelijke let

terkunde in de volkstaal. 
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Inleiding 

Hoewel zij in de middeleeuwen verreweg het machtigste en meest verbreide com

municatiemiddel is geweest, kan de prediking als onderwerp van studie nu niet 

bepaald terugblikken op een lange traditie. De enorme invloed die sommige predi

kanten hadden op hun gehoor is weliswaar onderkend - Brugman's preken leven 

nog immer voort als gezegde - maar aan de prediking als middeleeuws 'massamedi

um' is tot voor kort slechts weinig aandacht besteed 2. Vooral in het buitenland is 

de aandacht van historici en historisch letterkundigen voor de middeleeuwse predi

king de laatste decennia echter sterk toegenomen. Men realiseert zich dat de predi

king aandacht verdient als communicatiemiddel tussen de hogere en lagere bevol-

kingsstrata, tussen 'culture savante' en 'culture populaire', en dat de sermoenen zelf 

een belangrijke bron zijn voor zowel de door kerk en staat voorgeschreven orde, 

als voor de dagelijks geleefde praktijk. Immers, juist in de prediking zien we hoe een 

stelsel van normen en waarden wordt doorgegeven van hoog naar laag, van kerk 

naar leken, van overheid naar onderdanen, door te wijzen op de onjuistheid van de 

in de dagelijkse praktijk gehanteerde levenswijze 3. Daarnaast zijn sermoenen en de 

vormvoorschriften voor het maken ervan belangrijk vanwege het inzicht dat zij kun

nen geven in de totstandkoming van letterkunde en vanwege het licht dat zij kunnen 

werpen op de schriftcultuur 4. 

Ondanks het belang ervan is de volkstaalprediking in de Nederlanden - met uitzon

dering van de activiteiten die de moderne devoten op dit terrein ontplooiden - nog 

nauwelijks bestudeerd. Slechts aan een gering deel van de sermoenen die aan ons 

zijn overgeleverd is aandacht besteed, terwijl naar de volkstaalprediking zelf naar 

mijn weten nog geen afzonderlijke studies zijn verricht5. We zijn - voor de 

Nederlanden althans - in feite nog in het stadium, waarin men de elementaire vraag 

moet stellen, óf er eigenlijk wel regelmatig werd gepreekt. Ondanks het vele werk 

dat met name in het buitenland is verricht, wordt wel eens verondersteld dat de 

geestelijken die ambtshalve met de prediking voor de leken waren belast, slechts bij 

hoge uitzondering een sermoen hielden. Dat is ook wel begrijpelijk, wanneer we 

ons realiseren dat van de produkten van hun kanselwelsprekendheid - voor zover 

ze ooit zijn opgetekend - zo goed als niets bewaard gebleven is. Bovendien gaat de 

aandacht van moderne wetenschappers vooral uit naar enerzijds de prediking van 

en voor geestelijken in het Latijn (in kloosters en aan universiteiten), en anderzijds 

naar de volkstaalprediking, die verricht werd door de leden van de bedelorden 6. 

Om nu toch iets te weten te komen over de prediking door parochiegeestelijken -

die kwantitatief toch alle andere prediking overtroffen zal hebben - zal men zich tot 

andere bronnen moeten wenden. De verhalende bronnen laten ons immers in de 

steek: in parochiekerken gehouden sermoenen zijn nauwelijks bewaard gebleven, 

en historiografische bronnen melden alleen datgene wat opmerkelijk of uitzonder-
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lijk was. Voor de gewone gang van zaken, het aantonen van een frequente prediking 

voor het volk in de parochiekerken, moeten we ons richten op de in de archieven 

bewaarde niet-verhalende bronnen. Dat is hetgeen we voor de stad Utrecht onder

nomen hebben, en waarvan we de resultaten hier voor mogen leggen. De vraag is 

eenvoudig, maar essentieel: werd er in de vijftiende eeuw door de seculiere en 

reguliere geestelijkheid in de stad Utrecht regelmatig voor de leken gepreekt? We 

zullen deze vraag voor seculieren en regulieren afzonderlijk behandelen en boven

dien - zover mogelijk - nagaan of er, behalve in de Utrechtse parochiekerken, ook 

in de klooster- en kapittelkerken voor de leken werd gepreekt. 

Wat betreft de reguliere geestelijkheid beperken we ons tot de leden van de bedel

orden (franciscanen, dominicanen, karmelieten en augustijnen); de rol van de 

moderne devoten laten we volledig buiten beschouwing. Hoewel aan hen vaak een 

pioniersrol is toebedeeld met betrekking tot de opleving van de volksprediking in 

de Nederlanden, zijn er toch veel aanwijzingen die anderszins doen vermoeden. Dit 

onderwerp vergt echter een gedegen studie naar het publiek van de door hen 

gehouden eenvoudige toespraken of 'collaties'7, de mate waarin leken de frater- en 

zusterhuizen en de kloosters van de reguliere kanunniken bezochten, en niet in het 

minst naar de functie van de handschriften met middelnederlandse sermoenen en 

collaties die ons zijn overgeleverd uit de bibliotheekcollecties van de moderne 

devoten 8. Ook de in Utrecht gehouden volkspreken van de grondlegger van de 

moderne devotie, Geert Grote, en met name het hem door bisschop Floris van 

Wevelinckhoven opgelegde preekverbod in 1383, verdient een afzonderlijke behan

deling 9. 

Als laatste onderwerp zullen we nagaan in hoeverre de stedelijke overheid in 

Utrecht zich met de volksprediking bemoeide. Van een werkelijke scheiding tussen 

kerk en staat is in de middeleeuwen eigenlijk nooit sprake geweest, maar toch 

loont het de moeite eens te bekijken in hoeverre de wereldlijke macht zich voor de 

zielzorg over haar onderdanen interesseerde. Was er - zoals in de zestiende eeuw -

sprake van intensieve bemoeienis van het Utrechtse stedelijke bestuur met predi

king en zielzorg? 

De volksprediking in de middeleeuwen 

Alvorens in te gaan op de volksprediking in de stad Utrecht tot 1500, moeten drie 

elementaire vragen beantwoord worden.' wat is een preek, wie mocht er preken, 

en wanneer moest er gepreekt worden? De eerste vraag is vooral van belang voor 

de waardering van de aan ons overgeleverde preken als tekstgenre, om de preek als 

geschreven tekst te kunnen onderscheiden van andere teksten en van de preek als 

mondelinge voordracht, de predikatie. Voor ons onderwerp is een simplificatie wel 

te rechtvaardigen: het sermoen of de preek is een redevoering die gehouden is 

vanaf de kansel voor een groep geestelijken of leken, ter onderwijzing, vermaning of 
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vertroosting, of de tekst van die rede in welke schriftelijke vorm ook ">. 

Wat betreft de tweede vraag kunnen we, onder verwijzing naar de inleiding van ons 

artikel over de zestiende eeuwse prediking in Utrecht, evenzeer kort zijn. De pre

diking tot de leken mocht én moest gedaan worden door geestelijken die een aan

deel in de zielzorg hadden: in de vroege middeleeuwen de bisschoppen en vanaf de 

achtste eeuw ook de pastoors van parochiekerken. Naast paus, bisschoppen en 

pastoors, bezaten sinds I 300 in theorie alle priesters het recht om te preken, maar 

alleen wanneer zij daartoe toestemming hadden gekregen van de bisschop van het 

desbetreffende diocees. Alleen leden van de bedelorden hadden sinds de jaren 

veertig van de dertiende eeuw een pauselijke volmacht tot uitoefening van de euro 

universalis, tot het uitvoeren van zielzorgtaken waar en wanneer zij dat wensten. 

Twee restricties werden hun in theorie opgelegd: zij mochten in de parochiekerken 

alleen preken met toestemming van de pastoor ", en hun sermoenen elders alleen 

houden op tijdstippen dat er in de parochiekerken zelf niet werd gepreekt. In de 

praktijk bezaten de bedelmonniken - althans in de vijftiende eeuw - wat minder vrij

heid. De uitoefening van de zielzorg in hun eigen kloosterkerken werd aan banden 

gelegd door het sluiten van contracten met de parochiegeestelijkheid, terwijl ook 

regelmatig de toestemming van de bisschop van het diocees vereist was. 

Op de derde vraag kunnen we een simpel antwoord geven: wanneer de leken de 

kerkdiensten bijwoonden. Hoewel in principe op alle dagen van het jaar gepreekt 

kon worden, waren de parochiegeestelijken ambtshalve gehouden op alle zon- en 

belangrijke feestdagen een sermoen voor hun parochianen te houden. 

Het was immers juist op deze zon- en feestdagen dat de leken verplicht waren mis 

en preek in de kerk bij te wonen. In de middeleeuwen werd een reeks van kerkelij

ke geboden geformuleerd, waaraan een ieder moest voldoen. Van consolidatie van 

deze geboden is in deze periode geen sprake geweest, en ook het aantal kon sterk 

wisselen. De drie belangrijkste waren evenwel onveranderlijk de plicht tot het 

wekelijks bijwonen van de mis, de biecht en het communiceren 12. De plicht tot het 

bijwonen van de mis op zondag werd natuurlijk gerechtvaardigd door het derde der 

tien geboden, de Sabbatsviering. Men diende dus in ieder geval op zondag, en eigen

lijk op alle kerkelijke feestdagen de kerk te bezoeken. Dat was geen loze regelge

ving, al werd er in bijzondere situaties meer op gelet, zoals tijdens het Utrechtse 

Schisma. 

De kerkelijke overheid hield zich natuurlijk intensief bezig met de zondagsviering 

door de leken. Zo werd de stichting van buurt- of hulpkapellen mede ingegeven 

door het streven de parochianen een kortere weg naar de mis te bieden. Maar daar 

bleef het niet bij: in de vijftiende eeuw verschenen vele in het Middelnederlands 

geschreven werken die bedoeld waren de leken enig geloofsonderricht te geven. 

Veel van dergelijke werken handelden over de tien geboden en sneden de zondags

viering aan. Daarin werd precies uit de doeken gedaan hoe men de zondag diende 

R. H. PEGEL H I E R GHV NEEMT USELVEN BY DER NOES 



Oud-Utrecht 

te vieren: niet langer slapen dan op werkdagen, mooie kleren aan en naar de kerk, 

voor metten, hoogmis, preek, vesper en completen '3. Wie dus preek of mis hin

derde met woord of werk, of verzuimde voortdurend aanwezig te zijn, zondigde 

zwaar tegen het derde gebod. Dat de verplichte zondagsviering niet altijd kon wor

den gerespecteerd, lijdt echter geen twijfel. 

De bronnen 

Voor het onderzoek naar de prediking in drie van de vier Utrechtse parochieker

ken hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van de financiële administraties, de 

zogenaamde kerkmeestersrekeningen. De Geertekerk moeten we hier buiten 

beschouwing laten, omdat de oudste, nog bewaard gebleven rekeningen uit de zes

tiende eeuw stammen. De kerkmeesters waren leken die het materieel beheer van 

de parochiekerken, de kerkfabriek, in handen hadden. Zij incasseerden pachten en 

renten, legaten en grafkosten, betaalden het onderhoud van het kerkgebouw, de 

lijfrenten en de salarissen van het lagere kerkpersoneel, en droegen zorg voor 

onderhoud en aanschaf van liturgische paramenten en boeken. De jaarlijks opge

maakte kerkmeestersrekeningen hebben - alle waardevolle informatie ten spijt -

ook hun beperkingen H. Voor ons onderwerp is vooral van belang dat de rekenin

gen geen inzicht geven in de financiën van de pastoors. Niets vinden we over de 

inkomsten uit extra prediking die zij ondernamen buiten de eigen kerk, noch over 

de bekostiging van de geregelde prediking op zon- en feestdagen door predikanten 

van de parochie. Er kunnen zich immers incidentele gevallen hebben voorgedaan, 

waarbij de pastoor de geregelde zondagse prediking aan derden overliet, en hen 

daarvoor betaalde. Voor niet residerende pastoors was dat zelfs een structureel 

probleem, dat opgelost werd door het aanstellen van een door de pastoor per

soonlijk betaalde vervanger, de vice-cureit. Dit gebeurde niet alleen inzake de pre

diking: de pastoor betaalde ook zelf voor de dagelijkse missen waartoe hij wegens 

zijn ambt verplicht was, maar die hij door andere priesters liet uitvoeren. 

Dergelijke zaken vinden we dan niet terug in de kerkmeestersrekeningen. Alleen de 

extra preken die niet tot de ambtsplicht van de pastoor behoorden, en welke door 

derden (particulieren, broederschappen) gefundeerd waren, staan vermeld, mits de 

kerkmeesters de fondsen beheerden '5. 

Voor de prediking door reguliere geestelijken en in de kapittelkerken, evenals voor 

de bemoeienis van de stedelijke overheid met het kerkelijk leven, is geen systema

tisch onderzoek in archiefbronnen verricht. Voor de reguliere geestelijken is vooral 

gebruik gemaakt van secundaire literatuur 16, en voor de prediking in de Utrechtse 

kapittelkerken van de gedrukte bronnen 17. Voor het optreden van de stedelijke 

overheid konden de uitgegeven gedeelten uit de stads- en rechtsboeken worden 

benut, naast enkele archiefstukken !8. 
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De Utrechtse parochiekerken en hun leiders 

De stad Utrecht telde in de middeleeuwen vier parochiekerken: sinds de tiende 

eeuw stond er de aan Maria gewijde Buurkerk, in de twaalfde eeuw kwamen daar 

de Jacobi- en Nicolaïkerken bij, en in het begin van de dertiende eeuw tenslotte 

werd de Geertekerk gesticht. '9 Aan het hoofd der parochiekerken stonden de pas

toors. In drie van de kerken waren dat er twee, alleen de Geertekerk moest het 

met één pastoor doen. Zij droegen zorg voor de cura animarum, de zielzorg over 

de parochianen. De uitoefening ervan was zowel een recht als een plicht van de 

pastoor, en kwam dus in iedere parochie voor. Zij behelsde het toedienen van 

sacramenten, de prediking en de catechese, in die volgorde van belangrijkheid. 

Inzake de sacramenten moet opgemerkt worden dat hier in de middeleeuwen sterk 

de nadruk op lag. Als bedienaar van sacramenten was de pastoor ten strengste ver

plicht elke dag de mis op te (laten) dragen, bevattende het belangrijkste sacrament: 

de eucharistieviering. Ook bij het dopen, het huwen en het toedienen van het 

sacrament der stervenden speelde de pastoor 

een grote rol. Tenslotte had de pastoor als 

priester de plicht de biecht af te nemen en het 

recht absolutie te schenken, een taak waarbij 

van de kant van de geestelijkheid geen sprake 

van verwaarlozing lijkt te zijn geweest. Vooral 

deze aandacht voor het ritueel - voor de meeste 

parochianen ondoorgrondelijk, en niet in het 

minst vanwege het veelvuldige gebruik van het 

Latijn - heeft op de lange duur onder de paro

chianen 'een verlangen naar versobering en her

vorming' doen ontstaan, mede omdat er aan de 

andere zielzorgtaken nogal eens wat schortte 20. 

De prediking werd in de late middeleeuwen 

evenwel door de kerkleiding zélf belangrijk 

genoeg geacht; vele pastoraalhandboeken noe

men de prediking na eucharistieviering en biecht 

als de belangrijkste priesterlijke taak2'. In hoe

verre de praktijk strookte met de theorie, zullen 

we in het verloop nog zien. De catechese werd 

door pastoors deels verwaarloosd; zij lieten veel 

van dit werk over aan ouders, peetouders en 

= parochie van de Buurkerk 

= parochie van de S. Jacobikerk 

- parochie van de S. Nicolaaskerk 

= parochie van de S. Geertekerk 

Een plattegrond van de stad Utrecht rond 1530, met daarop aan

gegeven de vijftiende-eeuwse parochiegrenzen, de kapittelimmuni

teiten en de drie bedelordenkloosters (tekening door Hugo de 

Lanoy Meijer). 
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onderwijzers, en beperkten zich tot het onderzoek naar de kennis van het geloof 

tijdens het biechthoren, tot het zingen van credo en paternoster in de volkstaal tij

dens de mis, en tot catechetische prediking. n 

De pastoors, vanwege de uitoefening van de zielzorg van wezenlijk belang voor het 

contact tussen kerk en leken, stonden evenwel niet hoog op de hiërarchische lad

der van het instituut kerk. Zij werden voorgedragen voor hun beneficie door de lie

den of instellingen die het patronaatsrecht over de parochie uitoefenden. Dit patro-

naatsrecht kon liggen bij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, bij kerkelijke instel

lingen, en zelfs bij leken. De patroon van een parochie droeg een kandidaat voor 

aan degene die het collatierecht bezat (in het bisdom Utrecht waren beide rechten 

verenigd)2', en deze collator onderzocht de geschiktheid van de kandidaat en stel

de hem aan 24. Vóór de installatie had vanaf de veertiende eeuw nog de prodamatio 

plaats, het afroepen van de naam van de kandidaat op drie achtereenvolgende zon-

of feestdagen. Dit gebeurde vanaf de kansel door een andere pastoor, een vicecu-

reit of een vicaris van de kerk, om de parochianen de mogelijkheid te geven eventu

ele bezwaren naar voren te brengen 2 \ Gebeurde dat niet, dan werd de pastoor 

aangesteld, en was hij vanaf dat moment verantwoordelijk voor het geestelijk wel

zijn van zijn parochianen 26. 

Het onderzoek naar de geschiktheid van een kandidaat voor een ambt had in de 

middeleeuwen niet veel om handen. In principe werd - wanneer er niet reeds spra

ke was van een academische graad - voorafgaande aan de priesterwijding een klein 

examen afgelegd, terwijl bij de aanstelling slechts gekeken werd of de kandidaat niet 

in strijd met het canonieke recht leefde (minimum leeftijd, ongehuwd, van onbe

sproken gedrag). Verder kwam het regelmatig voor dat een aanstelling tot pastoor 

reeds plaatsvond vóór de priesterwijding, zodat de toetsing van kennis dan nog 

gebrekkiger was. Immers, wijdelingen die geen lid van een kloosterorde waren, of 

niet in het bezit waren van een eigen vermogen, moesten vóór hun wijding aan kun

nen tonen reeds in het bezit te zijn van een beneficie waardoor zij in hun onder

houd konden voorzien. De eisen die bij het wijdingsexamen werden gesteld, waren 

overigens laag: passieve kennis van het Latijn, op de praktijk gerichte kennis van de 

sacramenten en enige kennis van catechetische leerstukken 2~. In hoeverre de 

Utrechtse pastoors voldoende opgeleid waren voor een goede uitoefening van hun 

taak, blijft een open vraag. Pas in de 15e eeuw is er - in de Buurkerk - sprake van 

pastoors met een universitaire graad, maar in hoeverre zij die nodig hadden voor 

de prediking en de catechese is onduidelijk; een meestertitel in de vrije kunsten was 

nuttig voor een goede kennis van het Latijn en een zekere welsprekendheid. Bezat 

men die geleerdheid niet, dan betekende dat nog niet dat men geen goede zielzor

ger kon zijn: een weinig Latijn en enkele nuttige hulpmiddelen konden het woord 

de nodige overtuigingskracht geven, betrokkenheid met de parochianen en een 

goede instelling deden de rest28. 
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Een gewassen krijgt- en pentekening van de Jacobikerk door Pieter Saenredam (1636), met zicht op het koor van

uit het zuidelijke zijschip. Tussen de eerste en tweede pijler van links zien we de vroeg-renaissancistische kansel en 

op de vierde pijler een (15e eeuws?) bord met daarop de tien geboden (zie noot 29). Uit C. Hofstede de Groot, 

Utrechtse kerken. Tekeningen en schilderijen van Pieter Saenredam (Haarlem 1899) afb. 23 (foto: Gemeentelijke 

Fotodienst Utrecht). 

Het interieur van de kerken was geheel toegespitst op deze zielzorg. Naast het 

hoogaltaar op het koor en de broederschapsaltaren waren er vele attributen, die 

de vroomheid van de leken moesten bevorderen. Beelden en muurschilderingen, 

offerblokken en aflaatkisten, tekstborden met daarop de tien geboden en diverse 

gebeden, en natuurlijk een preekstoel2'. Deze kansel werd regelmatig onderhou

den, verhoogd of verstevigd, waarvoor de parochianen soms een bedrag schon

ken 30. Van verwaarlozing was dus geen sprake, van geregeld gebruik wel. Verder 

leren we uit de bronnen dat er vóór de hervorming geen vaste banken in het kerk

schip stonden. Alleen tijdens de prediking werden er - althans in de Buur-, 

Nicolaas- en Jacobikerken - losse stoelen en banken tevoorschijn gehaald, om 

geslenter en gepraat gedurende het sermoen te voorkomen " . Voor het overige 

zaten de meeste parochianen op strooien matten die de kerkvloer bedekten, op 

kussens of een enkele stoel of bank (vaak voor vrouwen). De broederschappen 

hadden vaak een eigen gestoelte bij hun altaar, stevig vastgeketend 32. 

De parochieprediking 

Enigszins ingeleid in de Utrechtse parochiekerken en de aldaar aanwezige omstan

digheden kunnen we nu overgaan tot de bestudering van de prediking voor de 'ker-

R H. PEGEL HEER GHY N E E M T USELVEN BY DER NOES 



Oud-Utrecht 

spelluyden' door hun eigen geestelijke leiders. In deze paragraaf zullen we aandacht 

besteden aan de "geregelde" prediking, de prediking waartoe de parochiegeestelijk

heid vanwege hun ambt verplicht was, en aan de "niet-geregelde" prediking, de 

extra gehouden sermoenen die niet tot het takenpakket van de seculiere geestelijk

heid behoorden (waaronder de vasten- en passieprediking). Daarnaast besteden we 

enige aandacht aan de hulpmiddelen die de geestelijkheid ter beschikking stonden 

voor hun preektaak. 

De geregelde prediking op zon- en feestdagen 

Een belangrijke reden om het gebod op kerkgang te handhaven was de prediking. 

Immers, hetgeen God te vertellen heeft komt tot de mensen - behalve door open

baring aan profeten en inspiratie van apostelen en kerkvaders - 'mit openbaren pre-

dicatien, ende in dier manieren lert hi [God] daghelicx dat gelovige vole inder ker

ken overmits den heilighen predikers'33. De vele stichtelijke werkjes waarin over 

de zondagsviering wordt gesproken, benadrukken meestal de plicht tot het bijwo

nen van mis én preek. Dat betekent enerzijds dat de kerk veel belang hechtte aan 

de aanwezigheid van leken onder het zondagse sermoen, anderzijds dat er ook 

werkelijk gepreekt werd. Er werd in zekere zin zelfs teveel gepreekt: we zullen nog 

zien dat contracten tussen pastoors en bedelordenkloosters meestal de restrictie 

inhielden, dat er niet gepreekt mocht worden tijdens het sermoen in de parochie

kerk, maar dat gold ook voor de aan een parochiekerk onderhorige kapellen. 

Een ander bewijs voor de prediking zijn de reacties erop. In een veertiende eeuwse 

dialoog tussen meester Eckhart en een leerling werden de geestelijken gehekeld, 

die in hun sermoenen de vroomheid van leken bestreden. Tijdens dergelijke ser

moenen bleven reacties niet uit; een predikant die tijdens zijn sermoen een weer

woord kreeg reageerde fel: 'Sou 't mij niet onweert wesen dat mij een leec weder-

segghen sal?'. In een ander geval werd een dominicaan die juist bezig was in zijn ser

moen zijn toorn te uiten over een leek die hem in de rede was gevallen, wederom 

bekritiseerd, omdat hij het gedrag van deze leek tijdens zijn sermoen aan de kaak 

stelde. Ook hij reageerde: 'het waer alsoe onmoghelijc een leek in Gode rusten, als 

over dese kerke te springhen' (het dispuut betrof dus de lekenvroomheid)34. Een 

duidelijk bewijs voor reacties tijdens de prediking levert ons een relaas over Geert 

Grote, de vader van de moderne devotie. Hij nam altijd een kist boeken mee op 

zijn preektochten, opdat toehoorders die hem niet op zijn woord geloofden, dan 

toch tenminste konden berusten in het gezag der kerkvaders. Dat wijst op reacties, 

evenals het feit dat Geert zich liet vergezellen door een notaris, die onmiddellijk 

proces verbaal kon opmaken, wanneer de predikant werd tegengesproken of 

gestoord 3'. We mogen aannemen dat Geert zich op deze wijze wapende tegen 

reacties van de geestelijkheid, maar ook leken hebben zich tijdens of na zijn predi

katies geroerd. Te Zwolle werd een burger zodanig opgeschrikt door de felheid 
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Een houtgravure uit een vijftiende-eeuws handschrift over de tien 

geboden (Heidelberg, UB: 438), waarin het derde gebod van de 

Sabbatsviering wordt uitgebeeld. Onder het opschrift ('Costodite 

sabatum meum sanctum enim est vobis, Exodus, xxi' ('Eerbiedigt 

mijn sabbat, want zij is u heilig, Exodus, 31 : 14') is links een engel 

afgebeeld, die oproept tot naleving van het gebod ('Du salt feyern 

den sontag, wenne dirs got wol gelonen mag'), terwijl de duivel 

rechts uitnodigt tot drank en spelen ('Speiet und trinket und geha

bet euch wol, is kornet was do kome sal') als alternatief voor het 

gehurkt aanhoren van het sermoen door de geestelijke linksonder. 

Uit ]. Geffcken, Der Bildercatechismus des fünfzehnten Jahr

hunderts und die catechetischen Hauptstücke in dieser Zeit bis auf 

Luther (Leipzig 1855) pl. 3 (foto: RAU). 

waarmee Geert in zijn boetepreek opriep tot 

ascetische navolging van Christus, dat hij naar 

hem toeging en vroeg: 'Meester, waarom maakt 

gij ons zoo ongerust? Houd toch op met die pre

diking! Gij moet de mensen niet beangstigen en 

verschrikken.'. Geert antwoordde: 'Ik zou niet 

gaarne lijdzaam toelaten dat gij naar de hel gaat.'. 

De Zwollenaar: 'Laat ons dan tenminste in vrede 

ter helle varen!'. Geert tenslotte.' 'Toch niet. Indien gij mij niet wilt hooren, er zul

len anderen zijn die gaarne naar mij luisteren.' 36. Tenslotte mag gewezen worden 

op enkele Utrechtse voorbeelden van reacties tijdens de prediking. In 1444 werd 

Jacop Linsen voor de stedelijke overheid ter verantwoording geroepen, omdat hij 

'der cursor vanden Jacopinen [dominicanen] in sinen sermoen gestoort soude heb

ben mit onredeliken woirden en geberden'. Iets dergelijks overkwam ook Fye uit 

het 'Sunte Niclaessteechken' in 1498, omdat ze 'geseyt heeft tot enen priester 

onder 't sermoen: Heer ghy neemt uselven by der noes' '7! 

Dat er gepreekt werd blijkt ook uit de klachten over het gedrag van de toehoor

ders. Het verbod op herbergbezoek gedurende de kerkdienst werd mede ingege

ven door het feit dat sommige parochianen vóór de aanvang van de preek de kerk 

verlieten, om vlak voor het einde van de kerkdienst weer terug te keren. Dit was 

evenwel een kwaal met een lang verleden: reeds in de zesde eeuw liet bisschop 

Caesarius van Arles na de evangelielezing de deuren van de kerk sluiten, om te 

voorkomen dat de toehoorders onder de preek zouden vertrekken. Na hem werd 

de gehele middeleeuwen door geklaagd over dergelijk gedrag '8. Tijdens parochiale 

visitaties diende daarom niet alleen gevraagd te worden of men de kerkdienst bij

woonde, maar ook of de preek aangehoord werd 39. In een vijftiende eeuws hand

boek voor leken uit het regulierenklooster te Frenswegen, Der leyen régule, werd 

uit de doeken gedaan hoe men zich diende te gedragen in de kerk, en wat men ach

terwege moest laten. Men moest zó plaatsnemen in de kerk, dat men niet afgeleid 

kon worden door anderen. Men mocht zich niet omdraaien en geen lawaai maken 

'noch myt suchten noch myt worden ... och nicht trappen och doppen vor dyne 
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borst, noch blasen eder suchten'. Alleen tijdens de communie was het geoorloofd 

'sunderlick gelat [te] maken'. Tijdens de preek moest men bovendien het aange

zicht bedekken en niemand aankijken 40. 

Deze ge- en verboden geven ons enig inzicht in het gedrag van de parochianen tij

dens de kerkdienst, en in de irritatie die daardoor opgewekt kon worden bij dege

nen die moeite deden voor hen een sermoen te houden. Belangrijker is, dat zij een 

- weliswaar indirecte - aanwijzing vormen voor de geregelde prediking op zon- en 

feestdagen 4I. Voor de parochiekerken in de stad Utrecht zijn er bovendien meer 

directe aanwijzingen te vinden. Hoewel er geen pastoorshandboeken, visitatiever-

slagen of aanstellingscontracten van parochiegeestelijken bewaard zijn gebleven uit 

de middeleeuwen, kunnen we aantonen dat er geregeld werd gepreekt. Een directe 

aanwijzing geeft het interieur van de parochiekerken, maar ook misfundaties laten 

vaak iets doorschemeren. Soms begon de mis aan een broederschapsaltaar, of werd 

een priester wekelijks voor zijn mislezen beloond, na afloop van de zondagse preek. 

Vaak verplichtten de parochiegeestelijken zich 'des sonnendages ende alle andere 

heylige dage als zij predycken' een overledene te gedenken door een gebed. Een 

ander bewijs betreffende de geregelde prediking leveren de collecten. De meesters 

van de armenpotten in de parochiekerken gingen voor aalmoezen ten bate van de 

armen, kraamvrouwen of bedlegerige zieken, tijdens de preek rond met de nap. 

Daarenboven wekten de pastoors soms in hun sermoenen de vrijgevigheid van hun 

toehoorders op, wanneer de parochiekerk voor grote uitgaven stond, of maakten 

zij tijdens de preek een te verkrijgen aflaat bekend. Overgeleverde instructies voor 

kerkpersoneel tenslotte, laten ook zien dat er regelmatig in de Utrechtse parochie

kerken werd gepreekt 'a. 

De niet-geregelde prediking 

Zoals we in de inleidende paragraaf reeds zagen, zijn de kerkmeestersrekeningen 

vooral geschikt om de niet-geregelde prediking in parochiekerken aan te tonen. De 

niet-geregelde prediking is te beschouwen als het geheel van extra sermoenen dat 

gehouden werd naast de zon- en feestdagprediking waartoe de parochiegeestelijk

heid ambtelijk was verplicht. Deze niet-geregelde prediking behelsde onder meer 

de passiepreek op Goede Vrijdag en de prediking in de veertigdaagse vastentijd 

voor Pasen buiten de zon- en feestdagen. Omdat deze vasten- en passieprediking 

niet tot het reguliere takenpakket van de pastoors behoorde, maar de vastentijd 

wel als preektijd bij uitstek werd beschouwd, werd zij regelmatig ondernomen 

door reguliere geestelijken. '*3 

Daarnaast zijn er in de Utrechtse parochiekerken nog meer extra preken gehou

den. Dergelijke extra preken werden door derden gefundeerd, wanneer het weke

lijks sermoen van de pastoor niet volstond. Dat kon gebeuren in hulpkapellen waar 

niet in een geregelde prediking was voorzien, of in de parochiekerk zelf op bijVOOr-
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beeld doordeweekse dagen in de vastentijd voor Pasen of op patroonsdagen van 

broederschappen. In de Buurkerk is van dergelijke fundaties nauwelijks sprake 

geweest, hetgeen verklaart waarom er in de rekeningen geen uitgaven aan prediking 

zijn verantwoord. Het zou dus niet onvoorzichtig zijn te concluderen dat de 

parochianen van de Buurkerk het in de vijftiende eeuw niet nodig achtten extra 

preken te funderen, vanwege het feit dat het wekelijks sermoen van de pastoors 

voldeed. We merken echter twee uitzonderingen op. Uit de rekeningen van de 

broederschap der Ellendige Zielen, verbonden aan een altaar in de Buurkerk, blijkt 

dat pastoor Jacop tenminste eenmaal voor deze broederschap gepreekt heeft op 

een van haar hoogtijfeesten. In 1494/95 verdiende deze pastoor namelijk vier stui

vers voor een sermoen op Allerzielendag 44. Die preek werd hoogstwaarschijnlijk 

gewoon vanaf de kansel gehouden, want op de twee hoogtijdagen van de broeder

schap (Allerzielen en haar altaarwijdingsdag) werd ook de mis op het hoogaltaar 

gecelebreerd, en het evangelie verkondigd 'opt stoell'45. De tweede uitzondering is 

een meer structurele: in de ordonnantie van het Utrechtse smedengilde wordt 

bepaald dat op de feestdagen van Sint Eligius (15 juni en I december) in de 

Buurkerk over zijn legende gepreekt zal worden *t. Uit beide uitzonderingen valt af 

te leiden, dat mogelijk ook bij de andere gilden en broederschappen verbonden aan 

de Buurkerk op hoogtijdagen de gewoonte bestond een sermoen te laten houden, 

zonder dat daarvan melding is gemaakt in de kerkmeestersrekeningen. Bestudering 

van gilden- en broederschapsarchieven zou hieromtrent duidelijkheid kunnen ver

schaffen 47. 

In de Jacobikerk betrof het de extra prediking in kapellen in en buiten de kerk. 

Gedurende de gehele vijftiende eeuw werden er door de kerkmeesters van de 

Jacobikerk uitgaven gedaan ten behoeve van de Corneliskapel. Deze kapel, gelegen 

binnen de singel in de noordwesthoek van de stad, is volgens Van Riemsdijk te 

beschouwen als een hulpkapel van de kerspelkerk48. De inkomsten en uitgaven 

voor dit filiaal van de Jacobi werden in de rekeningen daarom apart genoteerd. In 

de Corneliskapel werden per week twee missen verzorgd en bovendien werd er op 

Sint Cornelisavond en -dag (13 en 14 september!) en Kerkwijdingsavond en -dag (5 

en 6 november?) gepreekt49. Dat gebeurde waarschijnlijk door priesters van de 

Jacobikerk (we lezen meestal 'onse cappelaen'). Behalve het feit dat er gepreekt 

werd, kunnen we uit de rekeningen ook iets opmaken over de inhoud van de 

gehouden sermoenen. In de rekening over 1421 lezen we namelijk: 'Uutgheven van 

sinte cornelis ... Item men predicte in sinte corneliskapel noch op sinen dach met 

sinen avont legende ende daer voerghescreven'50. Er werd dus waarschijnlijk 

gepreekt over de legende van de martelaar Cornelius. Dat is overigens niet uitzon

derlijk; we hebben al geconstateerd dat in de Buurkerk over de legende van Sint 

Eligius werd gepreekt, terwijl aldaar in de zestiende eeuw aan de legende van Sint 

Digna een sermoen werd gewijd. 
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In of omtrent het jaar 1460 vinden we in de rekeningen van de Jacobikerk opeens 

uitbetalingen wegens prediking op de feestdagen van Sint Christoffel (25 juli), Sint 

Anna (25 of 26 juli) " , tienduizend martelarendag (22 juni), en op een niet nader 

genoemde feestdag 52. Er wordt echter niet vermeld waar deze sermoenen gehou

den werden of door wie ze waren gefundeerd. In de volgende jaren komen deze 

preken telkens terug, terwijl vanaf 1461/62 daar bovendien een mis en preek op 

Sint Jeroen (17 augustus) aan toegevoegd wordt53 , en vanaf het volgende jaar een 

mis en preek op elfduizend maagdendag (21 oktober)54. Het antwoord op onze 

vragen vinden we in de rekeningen van 1495/96: 'Item gegeven van die miss in nyn 

joffrou kanen cappell in onser kerck, lij stuvers facit — vj gulden xiiij cromstert Item 

'^'jaBt '-**£ 

•••sf.jpr.'jji ,•»>..'>••-e-r . . . . . . 
cri'*riti^ 
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£en plaquette op de zuidmuur van de vroegere Mariakapel in de Jacobikerk, met de tekst van de preekfundatie 

door Nyne Kanen (zie noot 56). De tekst luidt 'Item de kercmeisters van Sint iacop seilen tot ewiechen daghen 1 

dese hoecthiden houden in manieren hierna bescreven Ten iers 1 ten seilen sy laten leveren ende een mis doen op 

ellic nabescreven hoech 1 tiit in de capelle aflerde sydeldore an de suutsyde vander ± kerken ende oec laten predi

ken opte voerscreven hoechtiden van 1 de heilich dies siin dach is ( ) Item des daechs van Sint iacop se/men hoech-

tiit houden 1 van Sinte anna Item opten v dach na Sint iacop selmen hoech 1 tiit houden van (Sint Christoffel) voer 

Sint ians 1 avont te mitsomer selmen hoectiit houden vanden XB 1 Mortelaren Item des derden dachs na Sint lucas 

selmen hoectiit hou 1 den van den X P maechden Item opden (sevenden dag) van Sint louwrens sel ± men hoech-

tiit houden von Sint ieroen' (foto: RAU). 
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gegeven van vijff missen inde voirscreven cappell ende vijff sermoenen the laten 

doen nae Innehout der stenen tafel die onder selffde cappell staet elck misse j stu-

ver ende elck sermoen ij 1/2 cromstert'". Die gedenksteen in de muur van de 

jacobikerk is er nog steeds, en het opschrift stemt geheel overeen met de uitgaven 

aan prediking die we in de rekeningen aantreffen '6. Nyne Kanen had haar fundatie 

letterlijk voor eeuwen laten vastleggen; dankzij haar kunnen we alle uitgaven voor 

extra prediking in de vijftiende eeuwse rekeningen van de Jacobikerk plaatsen. 

Over de extra prediking in de Nicolaïkerk valt het volgende op te merken. Reeds in 

1429/30 wordt het houden van zes sermoenen beloond, terwijl in de rekening van 

1433/34 deze sermoenen nader omschreven worden: op Sint Nicolaasavond en -

dag, kerkwijdingsavond en -dag, Pinksteren en Kerstmis. Daar komt vanaf 1436/37 

de prediking met Pasen bij, en vanaf 1439/40 op Maria Hemelvaart (15 augustus), 

het belangrijkste Mariafeest57. Deze sermoenen worden van 1436 tot aan 1443 

onafgebroken gehouden door heer Gherit Oemkijn. Wie Gerrit was, hebben we 

niet kunnen achterhalen, maar pastoor was hij zeker niet58. Vanaf 1443 worden 

vervolgens reguliere geestelijken ingeschakeld om deze acht preken te houden ,9. 

Deze gang van zaken, acht preken op de bovengenoemde dagen, doet zich vrijwel 

ongewijzigd voor tot 1465/66. Alleen in 1440/41 en 1442/43 werden de uitgaven 

van slechts vier of vijf preken verantwoord. De ontbrekende uitgaven zijn voor de 

sermoenen op Sint Nicolaasavond en -dag, voor Kerstmis en bovendien voor Maria 

Hemelvaart in 1442/43. We hebben hier geen andere verklaring voor dan onnauw

keurigheid van de kerkmeesters of de schrijver van de rekeningen. Het lijkt immers 

onwaarschijnlijk dat juist op feestdagen van de patroonheilige Sint Nicolaas deze 

extra sermoenen niet gehouden zouden zijn. 

Vanaf 1465/66 wisselt het aantal preken tussen de zes en acht; soms wordt de 

preek op Paasdag niet vermeld, soms die op Kerstdag, soms beide. In het laatste 

kwart van de eeuw wordt de prediking in de Nicolaïkerk aanmerkelijk frequenter. 

Dat begint in 1477/78 met de vermelding van een passiepreek en twee sermoenen 

per week gedurende de Vasten (zes weken). De zes tot acht sermoenen op de 

hoogtijdagen van de Nicolaïkerk worden gecontinueerd, maar daar komen vanaf 

1479/80 de overige Mariafeesten bij. Het jaar daarop preekt 'den doctoer 

[van de ...] brueders' zes sermoenen na de vespers, hetgeen ook in de volgende 

jaren wordt voortgezet60. Tot het houden van deze laatste sermoenen werd moge

lijk opdracht gegeven door een parochiaan, want in de rekening van 1481/82 lezen 

we het volgende: 'Item ontfangen van een ongenoemde persoen totten prediken 

des sonnendages inden vasten nader vesper — vij 1/2 stuvers facit - j arnoldus gul

den'. Deze in het jaar 1480/1481 door de onbekende doctor voor het eerst, en nu 

door de franciscanen gehouden zes sermoenen vielen bij deze anonymus blijkbaar 

in de smaak 61. Uiteindelijk wordt er in het jaar 1499/1500 een hoogtepunt bereikt 

door uitgaven voor prediking op zestien feestdagen, twaalf dagen in de Vasten en 
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£en bladzijde uit de (cerfcmeestersrekeningen ran de Nicolaïkerk 

over het jaar ISOO, met een zelden zo uitvoerige specificatie van 

de uitgaven aan prediking in deze parochiekerk (zie noot 63). 

Gemeentelijke Archiefdienst, Ëewaarde Arschieven II: 706-2f. 5v 

(foto: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht) 
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tenslotte de passiepreek op Goede Vrijdag t>2. 

Hoe moeten we deze gang van zaken in de 

Nicolaïkerk beoordelen? Is er sprake van ver

zuim door de pastoors van hun preekplicht op 

belangrijke feestdagen, of zijn er op die dagen 

extra sermoenen gefundeerd, bijvoorbeeld in de 

middag? De prediking op woensdag en vrijdag in 

de zes weken voor Pasen, de sermoenen op de 

zes zondagen na de vespers in dezelfde periode 

en de passiepreek zijn zonder twijfel extraatjes 

op tijdstippen en dagen dat door de pastoors 

niet gepreekt hoefde te worden. Dat mag ook 

beweerd worden van de preken op Sint 

Nicolaasavond, op Translatie* Nicolai (9 mei) en 

op kerkwijdingsdag en -avond 6i. Dan houden we 

de sermoenen op zes Christusfeesten, vier 

Mariafeesten, Allerheiligen en op Sint Nicolaasdag over. Dit zijn toch zeker niet de 

minste onder de feestdagen, zodat we mogen concluderen dat de pastoors op deze 

dagen verplicht waren te preken. Nu zijn er twee mogelijke verklaringen. Ofwel de 

pastoors hielden op deze hoogtijdagen netjes in of na de hoogmis hun sermoen, en 

zijn de uitgaven voor gefundeerde prediking in de middag of na de vespers. Ofwel 

er werden voor deze belangrijke feestdagen door de kerkmeesters bijzondere pre

dikanten aangezocht, om in de plaats van de pastoors goed in het gehoor liggende 

sermoenen af te steken. Tegen de eerste veronderstelling kunnen we inbrengen dat 

van fundatoren nergens sprake is, en archiefstukken die getuigen van dergelijke fun

daties door mij niet gevonden zijn 64. Tegen de tweede valt het feit aan te voeren 

dat de bedelmonniken niet de enigen waren die in de Nicolaïkerk preekten: ook 

Gherit Oemkijn, heer Peter, meester Hubert en heer Jan van Heerstraten traden 

als predikanten op 6 \ Daarenboven vinden we in het instructieboekje van het kerk-

personeel van de Nicolaïparochie al deze extra preken opgesomd: 'dit sijn die ser

moenen die die kerek toe behoirt the doen' (mijn cursivering) b<\ 

Wanneer we nu het voorgaande resumerend beschouwen, dan mogen we wel stel

len dat van verzaking van de prediking door de parochieclerus geen sprake is 

geweest. We zien daarentegen een groeiende interesse voor de prediking, in de 

Jacobi- en Nicolaïkerken resulterend in de fundatie van extra preken, en in een toe-

R. H. PEGEL HEIR G H Ï NEEMT U S E I V E N BV DER NOES 



nemende rol van de reguliere, welsprekende geestelijken. In de Buurkerk werd dat 

niet nodig geacht, waarschijnlijk omdat de pastoors zelf in staat waren Vele goede 

sermoenen te doen', en bovendien omdat de parochianen van de Buurkerk zeer 

eenvoudig op de hoge feestdagen de preken in de in hun eigen kerspel gelegen 

kathedraal en kapittelkerken konden bijwonen. Voor de parochianen van de 

Nicolaïkerk was de weg naar de kathedraal en de kapittelkerken een stuk langer. In 

de Jacobikerk waren de parochianen ook tevreden over de welsprekendheid van 

hun pastoors, en achtte alleen Nyne Kanen het nodig een vijftal preken te laten 

houden. De rol van de reguliere geestelijken in de prediking in de parochiekerk zelf 

is daarom gering, behalve in de Corneliskapel. In de Nicolaïkerk daarentegen was 

men gewend aan de rhetoriek der bedelmonniken en breidde men hun aandeel in 

de parochieprediking steeds verder uit, mogelijk wat minder onder de indruk van 

de kwaliteiten van de pastorale preek op zondag 67. 

Tot besluit moeten we nog opmerken dat de geestelijken van de Utrechtse 

parochies ook buiten hun eigen kerken als predikant optraden. Zo lieten de pas

toors van de Jacobikerk sinds 1494 hun kapelaans op vijf dagen van het jaar in het 

Anthoniusgasthuis preken, wanneer aldaar een aflaat te verdienen viel f'8. Ook van 

de pastoors uit de Buur- en Geertekerken is iets dergelijks bekend. Zo celebreerde 

de pastoor van de Buurkerk de missen en hield hij sermoenen op de vier hoogtijda

gen van het Heilig Kruisgasthuis in 1490, terwijl de dominicanen tot aan 1496/97 

elke zondag de mis lazen. Vanaf dat jaar trad een eigen gasthuispriester op 69. 

Daarenboven is het van pastoor Roelof van de Weteringhe uit de Geertekerk 

bekend dat hij - net als de karmelieten - in de kapel van het Sint-Bartholo-

meusgasthuis wel eens de hoogmis celebreerde en in de middag preekte. In 

1473/74 en 1497/98 deed hij dat op patroonfeest- (beloken Pasen) en kerkwijdings-

dag (24 augustus), en kreeg hij als beloning een pint wijn 70. 

Preekhulpmiddelen n 

Voor de geestelijkheid was er een arsenaal aan teksten beschikbaar, om haar te hel

pen met de prediking en de catechese. In de boekencollecties van kloosters en 

parochiekerken - voor zover de inhoud ons bekend is - waren veel preekhulpmid

delen aan te treffen. Voor de bedelmonniken werd het bezit van boeken juist 

gerechtvaardigd door hun onmisbaarheid als voorbereiding op de prediking 72. Er 

werden zelfs lijsten opgesteld van boeken die in elke kloosterbibliotheek aanwezig 

dienden te zijn. Ook het uiterlijk van de handgeschreven boeken die de fraters 

bezaten, wijst op een gebruik door rondtrekkende, predikende bedelmonniken: ze 

waren namelijk uitzonderlijk klein. Er bestonden bundels modelpreken-in-zakfor-

maat, bijbeltjes die om de hals werden gehangen, brevieren in de vorm van buidel

boekjes die aan het koord van hun kleed hingen, en zo meer. Verder deden de 

bedelmonniken er van alles aan om hun boeken, hun bronnen voor studie en predi-
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king, zo goed mogelijk te ontsluiten. Zij pasten op grote schaal technieken als 

indexering en referering toe, gebruikten arabische cijfers voor hun verwijzingen en 

in hun concordanties, en wendden op grote schaal alfabetisering en bladnummering 

aan om het vinden van teksten waaraan gerefereerd werd te vergemakkelijken. 

Zeer belangrijk voor deze groep geestelijken die uiterst mobiel was vanwege predi

king en studie, waren de 'centrale catalogi' die zij opstelden. Dergelijke catalogi, 

waarvan wij ons het nut maar al te goed realiseren, gaven een overzicht van schrij

vers en hun werken, voorzien van een of meer vindplaatsen in de klooster- en 

kerkbibliotheken in een bepaald gebied. 

Ook in de bibliotheken die aan sommige parochiekerken waren verbonden, en in 

de privécollecties van de parochiegeestelijkheid, treffen we veel boeken aan die 

gebruikt werden als voorbereiding op de preek. Het meest verbreid waren de 

zogenaamde modelpreken, verzamelwerken van sermoenen die met geen ander 

doel waren geschreven dan te dienen als preekhulpmiddel voor geestelijken. 

Meestal waren zij daarom geordend naar de liturgische kalender, met preken voor 

alle zon- en feestdagen, of voor de dagen in de vastentijd voor Pasen of de Advent. 

Soms treffen we bundels aan met preken die uitsluitend voor een bepaalde bevol

kingsgroep bestemd waren, zoals vrouwen, kooplui, of kruisvaarders (de ad status

preken). Hun titels geven vaak sprekend hun doel weer: sermones praedicabiks 

('predikwaardige sermoenen'), abiiciamus ('opdat wij achteloos opdreunen'), panis 

pauperum ('brood voor de armen'), en dormi secure ('slaap met een gerust hart') 

:. « gaven de pastoors de gelegenheid op zaterdag

avond onbezorgd naar bed te gaan, omdat zij 

voor de volgende morgen slechts een bestaande 

preekschets dienden uit te werken en te verta

len. 

Wanneer geen gebruik gemaakt werd van deze 

kant-en-klare hulpmiddelen, maar eigen preken 

werden gecomponeerd, dan stonden er weer 

andere gereedschappen tot de beschikking van 

. j ^ " de predikant. Wanneer men uit de bijbel of uit 

de liturgische werken waarin delen van deze 

tekst waren opgenomen (brevieren, psalteria, en 

dergelijke) wilde citeren, dan kon men gebruik 

maken van speciaal voor de predikant opgestelde 

Een gedrukte bundel modelpreken voor de heiligendagen van het 

kerkelijk jaar, die parochiegeestelijken de mogelijkheid bood rustig 

te gaan slapen zonder zich zorgen te hoeven maken over de voor

bereiding van het te houden sermoen (Hagenau 1492). Exemplaar 

uit de Utrechtse Universiteitsbibliotheek, plaatsnummer E oct 

9331 rar (foto: UE Utrecht). 
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en geautoriseerde tekstboeken, concordanties, woordenboeken, en alfabetische 

lijsten met betekenissen van bijbeltermen (distinctiones). Ook de vaak aangehaalde 

commentaren op de bijbel van vroeg-christelijke kerkvaders en middeleeuwse 

theologen werden in bloemlezingen (ftohlegia, rosaria) verzameld ten behoeve van 

de predikant. Verder waren er theorieën over de prediking, de artes praedicandi. Zij 

gaven voorschriften over de opbouw van een preek, over welk type preek voor 

welk publiek het meest geschikt was, en over het gebruik van exempta. 

Deze exempta waren van groot belang voor de prediking tot de leken; het waren 

illustrerende verhalen ter ondersteuning van het betoog met het doel de toehoor

ders te stichten, te verstrooien of regelrecht aan het lachen te maken. Vanaf het 

begin van de dertiende eeuw, vanaf de opleving van de volksprediking met de komst 

van de bedelmonniken, werden deze exempta toegepast in preken. De fraters had

den snel door dat deze illustrerende anekdotes zeer geliefd waren bij hun toehoor

ders, en hen in staat stelden hun stichtende boodschap over te brengen op een 

anders moeilijk aan zich te binden gehoor. Door spannende verhaaltjes, pakkende 

volkswijsheden, metaforen op basis van tot de verbeelding sprekende fenomenen 

uit de natuur, en dergelijke stichtende en tevens vermakelijke anekdotes, kon men 

de aandacht van het vaak ongeïnteresseerde publiek vasthouden. Met een goed 

exemplum kon men de toehoorders niet alleen doen luisteren, maar ook naar belie

ven doen lachen of huilen. Verstrooiing van het publiek kwam het onderricht in 

moraal alleen maar ten goede, en doorbrak de monotonie van de preek. Satirische 

verhalen over sappigheden in de relatie tussen mannen en vrouwen, over domme 

boeren en hebzuchtige geestelijken vonden immers gretig aftrek, en konden even

goed de te vermijden zonden en na te streven deugden illustreren 73. Exempta wer

den daarom beschouwd als zeer geschikt voor de volksprediking; het publiek waar

voor zij bestemd waren, werd vaak omschreven als eenvoudig en in geloofszaken 

onwetend: de leken. 

Een blik in de boekencollecties van de Utrechtse parochiekerken en bedelorden-

kloosters zou ons aanwijzingen kunnen geven over het gebruik van preekhulpmid-

delen, maar die wordt ons niet gegund. Van de bibliotheken van de parochiekerken 

en de bedelordenkloosters is na de beeldenstormen van 1566 zo goed als niets 

bewaard gebleven: in de middag van 25 augustus 1566 trokken de beeldenstormers 

naar de Buurkerk en werden 'allen die boecken van der kercke aen stucken 

gescheurt. Treckende soe voorts mit een groote furie ende gedruys naer St. 

Jacopskercke, ende van daer nae den Minderbroeders ende Predikerbroeders, 

doende alomme van gelijcke, verbrandende haerlieder librariën ende boecken, soe 

in den geestelycken als weerlicken rechten ende andere faculteyten, een groote 

schat werdich wesende; ende opdat die te beter branden souden, hebben allen die 

boteren ende olie, die in den conventen was daerinne geworpen'74. Van de biblio-
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theek van de karmelieten is helemaal niets bekend, hoewel het klooster toch een 

belangrijk studiecentrum moet zijn geweestv'. 

De Utrechtse parochiekerken bezaten zoals elke kerk een aantal liturgische boe

ken, nodig voor de kerkdiensten, die ofwel op het koor aan een lessenaar geketend 

of in een 'scappreel' opgeborgen, ofwel in een aparte ruimte werden bewaard. De 

Buur- en Jacobikerken (vóór 1415) bezaten daarnaast in ieder geval een aparte 'li

brije', respectievelijk in 1393 genoemd en vóór 1415 aanwezig, waarschijnlijk voor 

de niet-liturgische boeken 7(\ Nu geven de kerkmeestersrekeningen een aardig zicht 

op het bezit van liturgische boeken, want er werd veel gerepareerd, opnieuw inge

bonden, verlucht en aangekocht. De financiering van en de zorg voor deze liturgi

sche werken was blijkbaar aan de kerkmeesters toevertrouwd: de boeken waren 

gemeenschappelijk kerkbezit. Niet-liturgische werken worden in de rekeningen niet 

genoemd, omdat de organisatie van de librije niet in de handen van de kerkmees

ters lag. Daarenboven waren dergelijke boeken vaak privébezit van de geestelijken. 

Zo schreef en bezat een pastoor van de Buurkerk het instructieboekje voor pries

ters over misviering en catechese, dat later in het bezit van de zestiende eeuwse 

pastoor en wijbisschop Joachim van Oprode kwam 77, en beschikte pastoor Aernt 

Eliasz. van de Nicolaïkerk over een pastoorshandboek dat hij aan de Utrechtse kar

tuizers van Nieuwlicht schonk. Het handschrift bevatte een aantal werken die van 

groot nut voor de uitoefening van de zielzorg konden zijn, zoals preken, bijbelcom

mentaren, verzamelingen exempla en handleidingen voor de mis 78. 

De volksprediking door reguliere geestelijken 

In de voorgaande paragraaf hebben we een essentiële component van de volkspre

diking behandeld: de prediking door de seculiere geestelijken in parochiekerken. 

Wat betreft de rol van de reguliere geestelijkheid weten we dat sinds de uitvaardi

ging van de bul Super cathedram in 1300 eigenlijk alleen de bedelmonniken in staat 

werden gesteld een belangrijk aandeel in de volksprediking op zich te nemen. Deze 

paragraaf gaat daarom voornamelijk over hen. Na een inleidend woord over hun 

opkomst en verbreiding, zullen we ingaan op hun aandeel in de volksprediking in 

parochiekerken en in hun eigen kloosters. 

De bedelmonniken 

Zij voorzagen daarbij in een behoefte. Het reeds in de zesde eeuw geconstateerde 

verzuim van de kerk om zorg te dragen voor een effectieve en regelmatige volks

prediking, was in de elfde en twaalfde eeuw aanleiding voor allerlei vrome lieden 

om - geheel in overeenstemming met de kerkelijke hervormingsgezindheid in deze 

periode - een evangelisch-apostolisch ideaal van armoede en verkondiging van 

God's woord na te streven. Veel van dergelijke rondtrekkende en predikende per-
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Het pastoorshandboekje van Aernt Eliasz. (zie noot 78). Onderaan 

het afgebeelde folium (Ir) lezen we: 'pertinet ad carthusienses 

prope Traiectum inferius ex donacione magistri Helie postons 

sancti Nycholai Traiectensis'. Handschrift nr. 114 uit de Utrechtse 

Universiteitsbibliotheek, plaatsnummer I L 14 (foto: UB Utrecht). 
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sonen en groepen werden, vanwege het feit dat 

de kerkelijke overheden de uitingen van hervor

mingsgezindheid aan de bestaande structuren 

onderhorig wilden maken, buiten de kerk 

gesteld. De meest bekende voorbeelden daarvan 

zijn de kathaarse en waldenzer sekten. 

Het was met name paus Innocentius III die de 

behoefte aan volksprediking doorzag, en consta

teerde dat hier voor een evangelisch-apostoli

sche beweging een rol van belang was wegge

legd. Hij was het dan ook, die in 1210 de nieuwe 

steunpilaar van de kerk herkende in de persoon 

van Franciscus van Assisi. Deze gebeurtenis mar

keert het begin van de bedelorde der francisca

nen. Franciscus en zijn volgelingen trokken als 

bedelende 'Wanderprediger' rond tijdens een 

kritieke fase in de ontwikkeling van de relatie 

tussen de kerk en de leken 7', en voorzagen in 

een behoefte aan praktische prediking, aan morele en catechetische onderwijzing 

door middel van ongedwongen, eenvoudige preken voor het volk. Het succes van 

de franciscanen is slechts ten dele te verklaren uit hun armoedeideaal, want dat was 

in de twaalfde eeuw al sterk verspreid gemeengoed. Het was juist de combinatie 

van actieve pastorale zorg (vita activa) en het in ere houden van bestaande klooster-

idealen (vita contemplativa), zoals de naleving van de armoedegelofte, die de popula

riteit veroorzaakte. 

Dit armoede-ideaal werd ook aangehangen door Dominicus de Guzman, wiens 

bedelorde der dominicanen in 1216 erkend werd door de kerk. In dat jaar gaf paus 

Honorius III aan Dominicus toestemming een bedelorde te stichten, waarvan de 

leden met volksprediking en geloofsverdediging (bijvoorbeeld tegen de katharen) 

werden belast. Hoewel zij vanaf het begin de nodige aandacht gaven aan de volks

prediking, hebben de dominicanen zich nooit zo sterk gericht tot het volk als de 

franciscanen. Het waren vooral dominicanen die aan wereldlijke hoven waren ver

bonden, die vanaf het begin de theologische studie van groot belang achtten, die -

voldoende dogmatisch geschoold - vooral als ketterbestrijders optraden (als waak

honden van de heer, domini canes). Zij vertegenwoordigden eerder een aristocra

tisch dan een democratisch element binnen de bedelorden "". 
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Een initiaal aan het begin van psalm 12 ('Quam bonus...') uit een 

dertiende-eeuw Engels psakerium (f. 90"-, waarop een franciscaan is 

afgebeeld die voor vier toehoorders een preek houdt Uit: E G. 

Miller, 'Psautier historie du Xllle siècle exécuté pour l'abbaye de 

Wilton et conservé a la bibliothèque du Royal College of Physicians, 

Pall Mall East a Londres', Bulletin de la Société Française de 

Reproductions de Manuscrits a Peintures, 4 (1914-1920) pi. LV c 

(foto: UB Utrecht). 

Ook de andere twee grote 'biddende' orden, de 

karmelieten (1238) en de augustijner heremieten 

(1256), hielden zich intensief bezig met de ziel

zorg. In de dertiende eeuw ontstond zo een 

door de kerkleiding getolereerde stroom van 

reguliere geestelijken, die het armoedeideaal 

nastreefden en speciale aandacht besteedden aan 

de prediking voor de leken. Zij vervulden zo een 

taak die aan de parochiegeestelijkheid was toe

bedacht, maar waren daarbij niet gebonden aan 

de grenzen van een parochie of diocees. Zij 

bezaten het recht om overal de zielzorg uit te 

oefenen, en hoefden in eerste instantie niet, zoals ieder ander, eerst preekverlof 

van de bisschop te verkrijgen. De leden van de bedelorden trokken vooral in gro

ten getale naar de steden, enerzijds omdat hier voldoende mensen geconcentreerd 

waren, om al bedelend in de eerste levensbehoeften te kunnen worden voorzien, 

anderzijds omdat juist hier een mentaliteit leek te heersen die zich met de idealen 

van de 'nieuwe apostelen' kon verenigen. Hun kloosters ontstonden daarom vooral 

in de steden 81. 

De bedelmonniken preekten in eerste instantie al rondreizend door het diocees, 

maar vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw werden zij door de parochie

geestelijken meer en meer geweerd uit hun kerken. Dat werkte de definitieve ves

tiging van hun kloosters in de steden in de hand, waar zij hun eigen kerken bouw

den. Deze kerken waren aangepast aan de prediking. In gebieden waar prediking in 

de open lucht door het klimaat werd tegengewerkt, verrezen grote 'preekschuren', 

kerken met ruime schepen en slanke zuilen, zodat het sermoen vanaf de kansel 

door zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te volgen was 82. Was het kerkschip 

niet ruim genoeg, dan werd ook wel in de refter of op het kerkhof gepreekt83. 

In de loop van de veertiende eeuw stagneerde de sterke groei van de bedelorden. 

Dat werd enerzijds veroorzaakt door verzadiging, anderzijds door afnemende po

pulariteit. Na omstreeks 1320 werden er vrijwel geen nieuwe kloosters meer 

gesticht, omdat er geen economische ruimte meer was. De leden van de bedelor

den waren afhankelijk van aalmoezen en elk klooster had daarom een vastomlijnd 

werkterrein, het termijngebied (terminus of praedicatio), waarbinnen alleen de eigen 

R. H. PEGEL HEER GHY N E E M ! USELVEN BY DER NOES 



kloosterbroeders op zoek naar materiële ondersteuning mochten rondtrekken84. 

Daarnaast was de kritiek van de seculiere geestelijkheid sterk toegenomen, omdat 

de bedelmonniken niet meer zo strikt hun armoedegelofte naleefden. De parochie

geestelijkheid liep meer en meer inkomsten mis doordat bepaalde zielzorgelijke 

taken zoals begrafenissen en biecht hen uit handen werden genomen. Toen steeds 

meer conflicten tussen pastoors en bedelordenkloosters ontstonden, werden er 

contracten afgesloten die de werkterreinen afbakenden 85. Dat dergelijke overeen

komsten vooral vanuit financieel oogpunt werden afgesloten, mag blijken uit het feit 

dat hierin altijd sprake was van begrafenisrechten en biechthoren. Soms werden er 

ook clausules betreffende de prediking opgenomen, maar aangezien daaraan over 

het algemeen geen hoge inkomsten verbonden waren, ging het de parochieclerus 

hierbij vooral om indamming van de populariteit der bedelorden. Werd het leden 

van de bedelorden toegestaan in parochiekerken te preken, dan betrof het vooral 

de hoogtijdagen, wanneer de toeloop in de kerken groot, en daarmee de omvang 

van de gulle gaven ruim waren. Juist in de vastenperiode, waarin een beroep werd 

gedaan op de boetvaardigheid van de parochianen, lijkt de rol van de in de 

parochiekerk predikende bedelmonnik groot te zijn geweest86. 

Ook de populariteit van de bedelorden bij de leken nam af, naarmate de verslapping 

van hun apostolische idealen toenam. Zolang zij inspeelden op de behoefte aan 

volksprediking en lieten zien dat niet alle dienaren van de kerk in rijkdom baadden 

of daarnaar streefden, konden de bedelorden rekenen op een grote sympathie. 

Toen zij het echter met het nakomen van de armoedegelofte steeds minder nauw 

namen, en de bedelorden steeds meer een gevestigd element in kerk en maatschap

pij gingen vormen, nam hun populariteit af, tot deze uiteindelijk in de zestiende 

eeuw in vijandschap omsloe 87. Een mogelijke verandering in de aard der volkspre

diking door de bedelorden kan daarin ook een rol hebben gespeeld 88. De bedelor

den waren in de veertiende eeuw geen nieuwigheid meer, er was sprake van toene

mend materialisme en verslapping van de oorspronkelijke idealen (die vooral bij de 

franciscanen voor de nodige interne verdeeldheid zorgden), maar hun sterke ver

breiding in de dertiende eeuw getuigt in ieder geval van het feit dat zij in die perio

de een behoefte wisten te vervullen. Toch bleven zij - zeker nadat de orden erin 

geslaagd waren een striktere naleving van hun oorspronkelijke regels te bewerk

stelligen - ook in de late middeleeuwen de motor achter de volksprediking, vaak 

tegengewerkt, maar ook vaak getolereerd door de seculiere geestelijkheid 89. 

In parochiekerken en kapellen 

In 1489 verscheen er een klein boekje over de negen kwelduivels die het een pas

toor moeilijk maakten zijn taken te volbrengen. In deze Epistola de miseria curatorum 

lezen we het volgende: de negende kwelduivel is de predikant. Hoe beter in de 

geloofsleer gevormd, des te groter is de bedreiging die van hem uitgaat. Hij 
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beschouwt zich bij het volk geliefd, geringschat de pastoor en vindt dat hij door 

hem en de kapelaan als een leider moet worden vereerd. Als hij zelf niet bezig is 

verrukkelijke spijzen en dranken te nuttigen, dan beschuldigt hij de pastoor daarvan 

in zijn prediking voor het gehele volk'0. Voor een pastoor was een predikant blijk

baar te geleerd, te populair, te hoogmoedig, te hypocriet, en te bedreigend voor 

het inkomen. De parochiegeestelijken beschouwden de reguliere geestelijken die in 

hun kerk of parochie een deel van de zielzorg overnamen, blijkbaar soms als een 

last. We hebben gezien dat zij door het sluiten van contracten veelvuldig trachtten 

de invloed van deze buitenstaanders op de parochiale zielzorg, en daarmee het 

afromen van de inkomsten, in te dammen. Veel van dergelijke contracten betroffen 

het opleggen van restricties aan de zielzorg die in de kerken van de reguliere 

gemeenschappen zelf werd uitgevoerd. Een deel regelde de uitvoering van diensten 

(mislezen, biechthoren, preken) die door reguliere geestelijken werden verleend in 

parochiekerken en kapellen. 

Overeenkomsten van de laatste categorie zijn slechts sporadisch overgeleverd 9 ', 

maar we weten dat ze bestaan hebben omdat bedelmonniken regelmatig in de 

parochiekerken en kapellen optraden. Behalve mislezen en biechthoren werd er 

ook veelvuldig gepreekt. Dat gebeurde meestal niet op gewone zondagen, maar 

juist op hoogtijdagen, in de Advent en in de vastentijd voor Pasen ,2. Soms namen 

reguliere geestelijken de geregelde prediking op zondagen waar, maar dat gebeurde 

alleen bij ziekte of afwezigheid van de pastoor. Het is vooral de prediking in de vas

tentijd, en dan met name de passiepreek op Goede Vrijdag die door leden van de 

bedelorden in parochiekerken werd verricht. Dat was blijkbaar de normaalste zaak 

van de wereld: wanneer een beeldsnijder de 

spreekwoordelijke, passieprekende vos op een 

miséricorde wilde uitbeelden, wat was dan dui

delijker dan een vos in franciscaner habijt93? 

Ook in Utrecht traden leden van de bedelorden 

op in parochiekerken en kapellen. Althans, in de 

uit de vijftiende eeuw bewaarde kerkmeesters

rekeningen van de Jacobi- en Nicolaïkerken 

komen regelmatig uitgaven aan prediking door 

bedelmonniken voor. Blijkens de Buurkerk-

rekeningen speelden de leden van de Utrechtse 

Een houtgravure uit de Epistola de miseha curatorum seu plebano-

rum (Leipzig 1489), waarop een pastoor afgebeeld is, omringd 

door negen kwelduivels ('diaboli'). De figuur direct rechtsboven zijn 

hoofd is hoogstwaarschijnlijk de negende plaag, de predikant (zie 

noot 90). Verder zijn afgebeeld de collator, de koster, de dienstbo

de, de kerkmeester, de boer, de officiaal, de ibsschop en de kape

laan. 
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bedelordenkloosters slechts een rol als begunstigden van testamentaire schenkin

gen '4, en kregen dominicanen en franciscanen elk jaar een bedrag uitgekeerd 'tot 

horen hostyen'95. Hoewel een optreden van met name franciscanen en karmelieten 

in de Buurkerk verwacht kon worden - hun kloosters lagen immers binnen deze 

parochie - kunnen we geen enkele aanwijzing in de rekeningen vinden dat bedel

monniken een aandeel hadden in de zielzorg"'. De enige buitenstaander wiens pre

diking door de kerkmeesters werd beloond, was de dominicaanse wijbisschop Joost 

Borre in 1455 (zie beneden, n. 138). In de Jacobikerk was dat anders. Het waren 

hier vooral de dominicanen - wier klooster in deze parochie gelegen was - die de 

parochiegeestelijkheid bijstonden in misviering en prediking. Zo namen zij in de 

Corneliskapel regelmatig de diensten waar, maar van een structurele regeling was 

hierbij geen sprake. Eerder lijken zij de parochiegeestelijken in noodgevallen een 

handje te hebben geholpen met preken en mislezen 97. Contractueel waren de 

dominicanen sinds 1460 gebonden tot het lezen van een wekelijkse mis in de 

Mariakapel in de kerk en in de kapel op het Ellendige Kerkhof buiten de 

Catharijnepoort98. 

Het aandeel van de bedelmonniken in de Nicolaïkerk was nog groter. We hebben 

gezien dat er in de kerkmeestersrekeningen regelmatig betalingen voor extra pre

ken werden verantwoord. Een groot deel daarvan kwam - in ieder geval sinds 1443 

- de bedelmonniken ten goede. Tot 1468 - het jaar waarin het Utrechtse karmelie

tenklooster gesticht werd - werd de extra prediking steeds ter hand genomen door 

broeders van wie niet bekend is aan welk klooster zij verbonden waren. In 1467/68 

lezen we in de rekeningen echter het volgende: 'Item gegeven ter mynrebrueder 

doemen die preker wan j Arnoldus gulden', en: 'Item ontfangen van Aernt Zem tot

ten preken j Arnoldus gulden v cromstert' " . Bedenken we daarbij dat in dit jaar 

alleen de preken op Sint Nicolaasavond en -dag in de rekeningen werden opge

voerd, dan kunnen we deze drie gegevens als volgt combineren. De extra sermoe

nen die met grote regelmaat door ons alleen van naam bekende broeders werden 

ondernomen, werden in 1467/68 gestaakt. Een parochiaan, Aernt Zem, ervaarde 

het gemis van de extra prediking als storend en besloot de kerkmeesters financieel 

te hulp te komen, waarop de kerkmeesters de franciscanen benaderden met het 

verzoek een predikant te leveren. Ze beloonden de franciscanen voor hun willig 

oor, waarop de laatsten dan toch tenminste de twee laatste sermoenen van het jaar 

kwamen houden (het boekjaar begon op Kerstdag). Tot 1485/86 ondernamen de 

franciscanen de extra sermoenen in de Nicolaïkerk, maar in hetzelfde jaar preekte 

de gardiaan voor het laatst en werden de laatste sermoenen gehouden door 'die 

doctoer van die vrouwen broeders' (karmelieten). Deze namen vanaf dat moment 

regelmatig de prediking op zich 10°. 

Volledigheidshalve zij gewezen op het feit dat ook de fraters die in de termijngebie-

den van de Utrechtse bedelordenkloosters werkzaam waren, hun bijdrage leverden 
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aan de volksprediking in parochiekerken buiten Utrecht. Zo is van de dominicanen 

bekend dat zij de parochiegeestelijkheid bijstonden in zielzorg en prediking in het 

Oversticht (zie beneden, n. 156), in Gouda en in Dordrecht101. Ook de francisca

nen en karmelieten bezaten uitgestrekte termijngebieden en zullen daarbinnen de 

parochiegeestelijkheid hebben bijgestaan, maar expliciete vermelding van prediking 

hebben we niet aangetroffe 102. 

Tenslotte moeten we nog opmerken dat voor het optreden van bedelmonniken in 

parochiekerken ook de toestemming van de bisschop in het Utrechtse diocees zo 

niet vereist, dan toch zeer gewenst was. In 1344 immers gebood bisschop Jan van 

Arkel de pastoors in zijn diocees om de 'geestelijken ... die niet tot de vier bedelor

den behoren, en enkele bedelmonniken die niet door ons zijn ontvangen of door 

hun superieuren aan ons zijn voorgesteld, [en die zich] zonder onze goedkeuring en 

toestemming ... met prediking voor het volk, het afnemen van de biecht en het 

schenken van absolutie bezighouden' niet in hun parochies toe te laten l03. 

In de kloosters 

De andere categorie overeenkomsten met parochiegeestelijken betrof de regeling 

van de zielzorg in de kloosters zelf. Ook daar kwamen leken en werd er begraven, 

biecht gehoord, mis gelezen en gepreekt. Om nu een toevloed van leken naar de 

kloosterkerken te voorkomen, werd meestal kort na de vestiging door de seculiere 

geestelijkheid van de desbetreffende parochie een contract met beperkende voor

waarden opgelegd. De inhoud behelsde meestal een verbod op klokluiden als aan

kondiging van een misviering, op het vieren van de vespers wanneer in de parochie

kerk gezongen zou worden, op begrafenissen, op biechthoren vlak voor de hoogtij

dagen, en op de prediking ten tijde van mis of sermoen in de parochiekerk. Naast 

dit "standaardpakket" konden er soms aanvullende bepalingen worden opgenomen. 

Soms moesten de kloosterlingen in hun sermoenen - en dan met name aan het 

begin van de veertigdaagse vastentijd - de leken wijzen op hun plicht minstens een

maal per jaar bij hun pastoor te biecht te gaan 104. Soms werd het hun verboden de 

kerkdeuren open te laten staan tijdens mis of preek ln5. En dat alles opdat het volk 

niet werd weggehaald uit de parochiekerk 106. 

Overeenkomsten tussen de Utrechtse seculiere en reguliere geestelijkheid 

betreffende de volksprediking in de kloosters zijn niet bewaard gebleven 107. Toch 

hebben zij bestaan. In 1395 werd immers door de vicaris-generaal van bisschop 

Frederik van Blankenheim, Willem van Renen, een uitspraak gedaan over een con

flict tussen de dominicanen en franciscanen enerzijds en de pastoors van de Buur-

en Jacobikerken anderzijds. Het betrof hier een conflict over door de fraters én de 

pastoors verscheidene malen op de kansel gehouden preken, over het horen van de 

biecht en over andere, niet nader genoemde geschilpunten tussen beide partijen. 

De precieze aard van het conflict wordt niet vermeld, maar Willem van Renen 
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bepaalde dat beide partijen voortaan in vrede met elkaar moesten leven, zich zou

den moeten houden aan een niet nader uitgelegde oude overeenkomst, en daaren

boven in hun kerken tijdens de preek hun kerkgangers in de volkstaal uit moesten 

leggen dat het geschil was opgelost 'behoudelic elkermale zijns rechts', hen verzoe

kende 'daer in te vreden' te zijn 108. Er werd dus in ieder geval in deze twee bedel-

ordenkloosters voor de leken gepreekt. 

Verdere gegevens over de prediking in de bedelordenkloosters zijn schaars, te 

meer omdat van hun archieven weinig tot niets bewaard gebleven is. De enige 

informatie die ons over de franciscanen geboden wordt, is afkomstig uit de archie

ven van de broederschappen die aan deze kloosterkerk verbonden waren. Nu is 

het bekend dat onder de broederschappen de gewoonte bestond eens per week de 

mis bij te wonen aan hun eigen altaar in de kerk en regelmatig zielmissen op te laten 

dragen voor het zieleheil der overleden broeders. Soms liet een broederschap 

wekelijks een extra preek houden, en soms werden door individuele leden voor 

zichzelf (en hun nakomelingen) zielmissen gefundeerd. Zo ook was het de gewoon

te bij de H. Kruisbroederschap in de minderbroederkerk. De franciscanen ver

plichtten zich in 1413 elke vrijdag en op de twee feestdagen van het H. Kruis een 

hoogmis te celebreren op het hoofdaltaar, elke dag na de terts een zielmis op te 

dragen voor de overleden broeders en zusters aan het H. Kruisaltaar, en boven

dien, bij het overlijden van een broederschapslid, een jaar lang elke zondag na 

afloop van de preek vanaf de preekstoel voor de overledene te bidden 10'. Deze 

gang van zaken wordt bevestigd door een vijftiende eeuws fragment van een regis

ter van de H. Sacramentsbroederschap uit dezelfde kerk: daarin verplichtten de 

franciscanen zich na afloop van de zondagse preek een overleden broederschapslid 

gedurende een jaar te herdenken " ° . Hieruit blijkt dus dat er aan het begin van de 

vijftiende eeuw in de minderbroederkerk elke zondag werd gepreekt, hetgeen ons 

niet meer hoeft te verbazen. Daarenboven mogen we verwachten dat in ieder geval 

broederschapsleden bij deze preek en de voorafgaande mis aanwezig waren, en er 

niet uitsluitend voor de kloosterlingen werd gepreekt. 

De franciscanen verrichtten verder diensten voor broederschappen uit andere ker

ken. Uit het vijftiende-eeuwse necrologium van de Kleine Kalandebroederschap in 

de Buurkerk weten we, dat de broeders op Wit te Donderdag 's avonds naar het 

minderbroederklooster togen en aldaar met de fraters 'collaci' hielden om te 

gedenken dat Christus 'sijnre soppinghe' deed met zijn discipelen. De broeder

schapsleden hielden dus gezamenlijk met de fraters een avondmaaltijd om de voet

wassing en het laatste avondmaal te herdenken. Mogelijk bleven ze naderhand om 

de nachtelijke passiepreek aan te horen, maar daarover wordt niet gerept. Het 

necrologium bevat bovendien de statuten van de broederschap, opgesteld tussen 

1415 en 1451. Hierin lezen we over de verplichtingen van de broederschap en de 

franciscanen bij het overlijden van een lid. Er zouden onder meer vijf zielmissen 
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opgedragen worden, waarin Christus verzocht werd de ziel van de overledene te 

verlossen van de kwellingen in het vagevuur. Na elke mis zou bovendien door een 

franciscaan gepreekt worden over de verlossing van de zielen uit het vagevuur ' " . 

Naast dergelijke overeenkomsten tussen franciscanen en broederschappen beston

den er ook afspraken met individuele personen inzake memoriediensten. Zo kwam 

Gerrit Zoudenbalch, lid van de bovengenoemde Kleine Kalandebroederschap, in 

1413 met de fraters overeen, dat zij elk jaar op 31 mei een zielmis zouden celebre

ren voor zijn ouders en deze de zondag ervoor na de preek aankondigen. Uit de 

serie van schenkingen die Wouter van Colenberch in 1358 testamentair aan de 

franciscanen deed, blijkt iets dergelijks. Zijn executeurs-testamentair, de kerk

meesters van de Buurkerk, dienden elk jaar tijdens Sint Maarten in de winter de 

koster van de franciscanen een 'paer goeder metten boter' te geven, omdat hij 

moest zorgen dat deze memorie in stand gehouden en aangekondigd werd 'in den 

sermoen'112. In 1406 tenslotte werd overeengekomen elk jaar een zielmis voor 

jonkvrouwe Hildegont Maselants te celebreren en haar jaargetijde aan te kondigen 

na het sermoen. Haar naam werd daartoe opgetekend in de 'sonnendaech-

sche rolle' van de franciscanen. Als beheerders van de renten waarmee deze mis en 

het jaargetijde werden gefinancierd, traden de broeders van het Sint Barbara-

gasthuis op 113. 

Dat leken ook de diensten in de kloosterkerken van de dominicanen en de karmelie

ten bijwoonden, mag blijken uit de aanwezigheid van graftombes van leken en van 

aan de kerk verbonden broederschappen. Hoewel we geen aanwijzingen voor de 

volksprediking in beide kerken hebben gevonden, zal bestudering van de bewaard 

gebleven archiefstukken van de broederschappen hoogstwaarschijnlijk wel het een 

en ander aan het licht brengen 114. Van de karmelieten weten we tenslotte dat zij 

voor leken preekten in de kapel van het Bartholomeusgasthuis 115, en de Utrechtse 

dominicanen hielden een sermoen op de feestdag van Benedictus in het benedictij-

nerklooster Sint Paulus, wanneer daar voor de leken een aflaat te verdienen viel 116. 

De prediking in de Utrechtse kapittelkerken 

De fraters van de Utrechtse bedelordenkloosters traden, behalve in klooster- en 

parochiekerken, ook op als predikanten in de kapittelkerken. We zullen zien dat tij

dens die prediking in de kapittelkerken soms rekening gehouden werd met een 

publiek van leken. Met name op belangrijke feestdagen, wanneer er relieken 

getoond werden en processies gehouden, werd er in en buiten de kapittelkerken 

gepreekt voor het volk. Behalve van de bedelmonniken was ook de rol van de wij

bisschoppen in deze volksprediking van belang l |T. We zullen ons in deze paragraaf 

vooral bezighouden met de volksprediking in de Dom, omdat van deze kapittelkerk 

enkele bronnen uitgegeven zijn die nog uit de middeleeuwen stammen, en omdat 
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we zo meer zicht krijgen op de rol van bisschoppen en wijbisschoppen in deze 

volksprediking. 

De Dom 

De belangrijkste bronnen voor de prediking in de Dom zijn de Ordinarius (waarin 

omstreeks 1200 de liturgische handelingen voor de diensten in de kathedraal zijn 

vastgelegd), het Rechtsboek van Domkanunnik Hugo Wstinc (een in 1342 opgestel

de codificatie van rechtsgebruiken naar aanleiding van twisten tussen de kanunniken 

over taken en beloningen), en de rekeningen van bisschoppelijke functionarissen en 

de Domfabriek "8 . De Ordinarius leert ons onder meer hoe de gang van zaken was 

wanneer de bisschop zelf de mis celebreerde op de hoogtijdagen van de Dom: 

Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Maria Magdalena (22 juli, kerkwijdingsfeest) en Sint 

Maarten in de winter (I I november, patroonsfeest) "9 . Deze missen werden voor

afgegaan door processies, als omlijsting van de intocht van de bisschop in de kerk, 

en opgeluisterd door reliekentoningen. Op deze hoogtijdagen werd er - als op alle 

andere zon- en feestdagen - in de Dom gepreekt, maar nu door de bisschop en 

voor het volk. De Ordinarius is zeer expliciet over de prediking op Paasdag, Maria 

Magdalena en Sint Maarten in de winter 12°, maar ook voor Kerstmis mogen we 

deze praktijk wel als normaal beschouwen m . Met Pinksteren was de bisschop vaak 

afwezig, zodat de volksprediking op die dag mogelijk verwaarloosd werd 122. 

In de Utrechtse kathedraalkerk werd dus in ieder geval op vier van de vijf hoogtij-

-. - /* dagen rekening gehouden met een lekenpubliek, 

> " * door het houden van een preek in de volkstaal. 

De rol van de bisschop in deze volksprediking 

was in de late middeleeuwen waarschijnlijk 
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gering 12\ maar die van de leden van de bedelor

den des te groter, vooral tijdens het jubelfeest 

van Maria Magdalena dat eens in de zeven jaar 

gehouden werd. Op deze kerkwijdingsdag toon

den zij alle relieken die de Dom bezat (hetgeen 

ook gebeurde met Pasen en Sint Maarten in de 

winter), hetgeen een drukte van belang veroor-

Het titelblad van een gedrukte bundei Epistelen ende evangeliën 
metten sermoenen (Delft 1481) uit de Utrechtse Univer
siteitsbibliotheek, plaatsnummer Rar ort 272 (zie. Zieleman, 1978, 
56 n. 27). Dergelijke preekbundels waren als stichtende lectuur 
bestemd voor onder meer leken en circuleerden met titels als Een 
nuttelic boec den kerstenen menschen. De aanbeveling aan de 
leken om het in de kerk aangehoorde sermoen goed te onthouden 
en er thuis deze Epistelen en de evangeliën nog eens op na te 
lezen, heeft mogelijk bijgedragen aan de enorme verspreiding van 
deze preekbundels in de volkstaal (foto: UB Utrecht). 
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zaakte. De stedelijke overheid moest op deze feestdag maatregelen nemen om de 

grote opkomst van de leken in goede banen te leiden 124. Daarenboven luisterden 

de leken dan naar de door de bedelmonniken gehouden preken ,25. Leden van de 

bedelorden werden ook wel gevraagd voor de passieprediking in de Dom op 

Goede Vrijdag 126, maar of dit langdurig sermoen - onmiddelijk na de metten begin

nend - ook door leken werd bijgewoond, is niet zeker l27. We zagen reeds dat er 

van de passiepreek in de parochiekerken ook het nodige werk gemaakt werd, zodat 

er weinig reden was de Dom op dit vroege uur te bezoeken. Toch blijkt uit de 

fabrieksrekeningen van dezelfde kathedraal over het jaar 1468, dat gedurende de 

hele vastenperiode voor Pasen de klokken werden geluid om het volk te manen de 

sermoenen bij te wonen 128. 

Ten laatste zij gewezen op het feit dat in de Domkerk of in de kapittelzaal van de 

Dom ook een preek tijdens de opening van de jaarlijkse diocesane synodes werden 

gehouden. In de Ordinarius lezen we dat de bisschop gewoon was in de week van 

Pinksteren een synode te houden met afgevaardigden van alle geestelijke instellin

gen van zijn diocees. Op de eerste dag van de synode werden alle leken verwijderd 

en hield de bisschop een preek voor de aanwezige geestelijken 129. Al snel lijkt ech

ter de gewoonte te zijn ontstaan voor deze openingspreek een spreker uit te nodi

gen: rond 1240 preekte abt Jaricus van het Friese premonstratenzer klooster 

Mariëngaard voor de verzamelde geestelijkheid, en in 1383 was dat Geert Grote. 

Uit de vijftiende eeuw kennen we tenslotte een aantal bedelmonniken die de preek 

gehouden zouden hebben " ° . De synodepreken werden in Utrecht waarschijnlijk 

niet bijgewoond door leken, maar zij zijn indirect wel van belang voor de parochie-

prediking. Enerzijds werd immers in de synodepreken de geestelijkheid gemaand de 

ambtelijke plichten consciëntieus uit te voeren (zie boven, n. 28), en anderzijds 

werden de synodale besluiten door de pastoors in hun zondagse prediking afgekon

digd en toegelicht131. 

De bronnen leren ons dus dat vooral op de grote christelijke feestdagen van Pasen, 

Pinksteren en Kerstmis, en op de kerkwijdings- en patroonfeestdagen van de Dom 

rekening werd gehouden met een lekenpubliek. In de andere kapittelkerken is op 

dergelijke feestdagen waarschijnlijk ook voor een publiek van leken gepreekt. Voor 

volksprediking buiten deze bijzondere dagen hebben we evenwel geen enkele aan

wijzing gevonden. Op de gewone zon- en feestdagen werd natuurlijk wel gepreekt, 

maar niet aantoonbaar voor het volk of in de volkstaal '32. We moeten ons echter 

realiseren dat de prediking op de hoogtijdagen, en dan met name de passiepreek op 

Goede Vrijdag, door de fraters ook vaak in de parochiekerken werd ondernomen 

(mogelijk met uitzondering van de Utrechtse Buurkerk). Aangaande het bezoek van 

leken op deze dagen aan de kapittelkerken mogen we daarom niet veronderstellen 

dat heel Utrecht naar de luisterrijke vieringen in de kapittelkerken uittrok. Dat zal 

in meerdere mate het geval zijn geweest gedurende de omvangrijke reliekentonin-
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gen in de Dom tijdens het jubelfeest van Maria Magdalena en op Sint Maarten in de 

winter, tijdens de vele processies ' " , en gedurende bijvoorbeeld de aflaatprediking 

van kardinaal Nicolaas van Cusa op het Janskerkhof in 1451 134, maar het bijwonen 

van de nachtelijke passiepreek zullen de meeste parochianen toch wel in hun eigen 

kerk gedaan hebben. Het lekenpubliek in de kapittelkerken moeten we waarschijn

lijk zoeken onder de notabelen, de 'comités' die de jaarlijkse synoden bijwoonden, 

de leden van de broederschappen uit diezelfde kapittelkerken en de bewoners van 

de immuniteiten l35. 

Prediking door de (wij-)bisschop 

Uit het voorgaande bleek al, dat de bisschop zelf zich als prelaat bedroevend weinig 

met de prediking voor het volk bezighield. Aan het begin van de dertiende eeuw 

had de man het al te druk met de uitoefening van zijn wereldlijke macht om zich 

met dit aspect van de zielzorg bezig te houden, en er is geen reden om aan te 

nemen dat deze situatie zich in de loop der eeuwen wijzigde. Een van zijn plaatsver

vangers sinds het begin van de veertiende eeuw daarentegen, de wijbisschop, 

preekte wel degelijk136. Mogelijk lag het aan hun afkomst (zij waren vaak reguliere 

geestelijken, vooral afkomstig uit de bedelorden), dat deze wijbisschoppen de bis

schoppelijke prediktaak op zich namen. Zeker is in ieder geval dat in 1421 bisschop 

Frederik van Blankenheim de dominicaan Matthias van Budua als wijbisschop en 

commissaris-generaal het recht gaf om in Groningse en Friese parochiekerken te 

preken en te visiteren 137. Een andere wijbisschop, de dominicaan Joost Borre 

(voorheen prior van het Utrechtse klooster), hield in 1455 een passiepreek in de 

Buurkerk: 'Item gescenct den wijbiscop van dat sermoen te doen op goeden vri-

dach te huescheit [als douceurtje] aen wijn - j gl. j er.'138. Ook van zijn opvolger, de 

karmeliet Goswinus Hex mogen we een actieve prediking verwachten in zijn functie 

als wijbisschop 139. We hebben echter geen aanwijzingen kunnen vinden voor predi

king na zijn aanstelling in 1469. Wel preekte hij tijdens de reliekentoning op 22 juli 

1466 in de Dom, en in 1464/65 voor het volk in de Sint Pieter 140. Bisschop David 

van Bourgondië gaf in 1478 Goswinus' confrater en medestichter van het Utrechtse 

karmelietenklooster, Johannes van Riet, als nieuwe wijbisschop toestemming om in 

alle kerken van het diocees te preken, biecht te horen en zelfs de casus episcopates, 

de zonden waarvoor alleen de bisschop absolutie kon schenken, te absolveren. Dat 

deze eerste prior van het Utrechtse karmelietenklooster kundig in de kanselwel-

sprekendheid was, blijkt verder uit zijn auteurschap van minstens drie preekbun-

dels m. In 1502 tenslotte liet bisschop Frederik van Baden blijken de vaardigheid te 

preken in de volkstaal van groot belang te vinden voor een wijbisschop. Zo schreef 

hij aan de vijf kapittels bij de aanstelling van de augustijn Adriaan van Appeltern, dat 

deze nieuwe wijbisschop 'oick bequaem is unse undersaten dat woert Goidts toe 

preken'142. 
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De stedelijke overheid en het geestelijk leven 

De bemoeienis van stedelijke overheden in Utrecht en elders met de zielzorg in het 

algemeen en met de prediking in het bijzonder, was schering en inslag in de zestien

de eeuw. In deze eeuw van kerkelijke hervorming begunstigde en ondersteunde de 

Utrechtse raad sommige reguliere en seculiere geestelijken, juist vanwege hun aan

deel in de volksprediking. Zij verbood verder de hervormingsgezinde prediking en 

de verkoop van reformatorische sermoenenbundels. Zij maande de stedelingen aan 

de preken in hun parochiekerken bij te wonen, of legde dat als straf op m. In deze 

paragraaf zullen we bekijken in hoeverre de wereldlijke overheden zich in de late 

middeleeuwen bezig hebben gehouden met de prediking in kloosters en parochie

kerken en met het geestelijk leven in het algemeen. 

De stedelijke overheid en de reguliere geestelijkheid 

Interesse voor de volksprediking door de bedelmonniken kwam vooral voort uit de 

betrokkenheid van de stedelijke overheden met de doorvoering van de observantie 

in de vijftiende eeuw. Hulp aan monniken die een strikte naleving van hun ordere

gels nastreefden (observanten), bij het stichten van nieuwe kloosters 144, of bij het 

verdrijven van niet tot hervorming bereidwillige kloosterlingen, werd verleend 

door stedelijke bestuurders en door de Bourgondische vorsten. De wereldlijke 

inmenging ging zelfs zo ver, dat kloosterbewoners soms voor de lokale magistraten 

moesten verschijnen om strikte navolging van hun eigen regel te beloven. De 

beroemde franciscaan Johannes Brugman werd in 1455 door de stedelijke overhe

den van bijvoorbeeld Kampen en Deventer gesteund in zijn pogingen de observan

tie door te voeren. In Kampen trad de magistraat op tegen de prediking van 

Brugman's franciscaanse tegenstanders, en verzocht het provinciaal kapittel van de 

observanten om goede predikanten naar de stad te sturen m. De stad Deventer 

nodigde Brugman uit om te komen preken, en betaalde daartoe zijn reiskosten en 

zijn verblijf in het heer Florenshuis van die stad. In Amsterdam was hij in 1462 min

der welkom; zowel de stedelijke overheid als de parochiegeestelijkheid en de fran

ciscanen werkten hem tegen. Hoewel zij wisten dat Brugman hoge bescherming 

genoot (zijn missie werd gesteund door Jelis Crabellijn, raadsman van de 

Bourgondische hertog Karel de Stoute), boden zij verzet en verzochten twee pries

ters om de sermoenen van Brugman bij te wonen en daarvan verslag te doen. Uit 

die verslagen blijkt dat de raad en de geestelijken Brugman als een oproerkraaier 

beschouwden, die met zijn 'misselijke woorden' de geestelijke stand aanviel en met 

zijn preken trachtte " t volck te commoveren tegens den oversten vander stede'146. 

De wereldlijke overheden speelden dus regelmatig een actieve rol bij de doorvoe

ring van de observantie in (liefst reeds bestaande) bedelordenkloosters. De goede 

relatie die zij onderhielden werd uitgedrukt in schenkingen van wijn, maaltijden en 
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zelfs geld, of in verzoeken aan derden ten bate van de hervormde kloosters. Van 

hun kant namen de observanten de volksprediking ter hand, of droegen zorg voor 

de geestelijke begeleiding van door de wereldlijke macht ter dood veroordeelden. 

Zo ook in Utrecht. De doorvoering van de observantie bij de Utrechtse francisca

nen en dominicanen verliep echter traag, en - bij de laatsten - zonder steun van de 

wereldlijke macht. Tussen 1481 en 1483 bestond er immers een conflict tussen 

stadsbestuur en bisschop David van Bourgondië in het bredere kader van de partij

strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen 14'. De stedelijke overheid steunde daarom 

de hervormingspogingen van de Utrechtse dominicanen niet (Bourgondiërs en 

observanten stonden immers op goede voet met elkaar), zodat de observantie pas 

na dit conflict werd doorgevoerd 148. De observantie werd bij de franciscanen pas in 

het begin van de zestiende eeuw doorgevoerd, maar in die periode werden de fra

ters ten volle door de Utrechtse overheid gesteund 149. Het in 1468 gestichte kar

melietenklooster behoorde vanaf het begin tot de hervormingsbeweging. De stede

lijke overheid had de stichting juist goedgekeurd op voorwaarde dat de karmelieten 

zich hielden aan hun regel 15°. Daarenboven trachtte zij in 1475/76 bij het provincia

le ordebestuur Johannes van Riet, de eerste prior van het in 1468 gestichte karme

lietenklooster, voor haar stad te behouden 151. In 1497 stuurde de raad zelfs een 

brief aan de graaf van Bentheim, met het verzoek om de karmelieten te helpen bij 

de aanschaf van bouwmaterialen voor hun nog steeds niet voltooide klooster 152. 

De interesse van de Utrechtse raad in het kloosterleven bleek verder uit de mate

riële begunstiging van de bedelmonniken 153, en uit de steun die zij ondervonden in 

hun conflicten met andere kloosters over de termijngebieden. Zo werden de domi

nicanen tijdens het bestuur van de Lichtenbergse partij in de raad (sinds 1415, 

gelieerd aan de Hoeken) gesteund in hun pogingen de termijnen in Holland en 

Gelre terug te krijgen. Deze waren hen rond 1423 waarschijnlijk afgenomen nadat 

Holland, Zeeland en Gelre onder Kabeljauws bestuur kwamen 154. In het licht van 

de pogingen van de Utrechtse raad (en de Nederstichtse ridderschap) om samen 

met de IJsselsteden van het Oversticht de kandidatuur van bisschop-postulaat 

Rudolf van Diepholt te steunen 15>, moeten we dan ook de (ongedateerde) brief 

zien die hij in deze periode aan burgers en geestelijken van diverse plaatsen in het 

Oversticht stuurde. Hierin verzocht zij hen de Utrechtse dominicanen, die werk

zaam waren met 'prediken, missen doen, [en] biechten in hulpen uwer cureyten' in 

de Overstichtse termijnen (Twente, Drente en Salland), te tolereren in hun landen 

en hen 'der prediker oirden bede' te gunnen 15S. De verwerving van termijngebie

den door het jonge karmelietenklooster in 1488-1493 werd ook intensief onder

steund door de Utrechtse raad; de bestuurders zonden met succes brieven naar de 

generaal van de orde en naar het provinciaal kapittel 157. 

Bemoeienis met het kloosterleven in zoverre de zielzorg voor de leken daarmee 

gebaat was, blijkt eveneens uit de pogingen van de raad om na het interdict van bis-
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schop-elect Zweder van Culemborg, in 1432 de dominicanen naar de stad terug te 

halen 158. We hebben al geconstateerd dat de Utrechtse bestuurders zich bemoei

den met het conflict tussen de Utrechtse parochiekerken en bedelordenkloosters 

over de zielzorg (zie boven, noot 108, cf. ook n. 91). Bemoeienis van de overheid 

blijkt ook uit het optreden van de raad in 1452, toen hij de tertiarissen van het in 

de Buurkerkparochie gelegen Sint Ursulaklooster dwong, om tijdens de 'dyenst 

Gods' hun kerk open te houden 'zoedat eyn ygelic man ende wyff vry daer wt ende 

in gaen moigen'. Waarom de bewoonsters van dit klooster, die vijfjaar later over

gingen tot de (strengere) orde van Augustijner regularissen, getracht hadden leken 

uit hun kerk te weren, is mij niet duidelijk geworden. Het is niettemin een duidelijk 

bewijs voor de bemoeienis van de stedelijke overheid met de zielzorg, waarbij we 

ons af kunnen vragen of de parochiegeestelijkheid met een dergelijk besluit blij 

geweest zal zijn 159. 

De stedelijke overheid en het geestelijk leven buiten de kloosters 

Behalve met de zielzorg over de leken door kloosterlingen hielden de wereldlijke 

overheden zich ook met de zielzorg in parochiekerken bezig. Incidenteel betrof die 

bemoeienis de verplichte zondagsviering. Zoals we zagen hielden de kerkelijke 

overheden zich intensief bezig met de zondagsbesteding van de leken, maar ook de 

wereldlijke overheden wezen van tijd tot tijd op de plicht het derde gebod na te 

leven. Zij trachtten herbergen en taveernes onder de dienst gesloten te houden, 

openbare verkoop op zondagen te verbieden en het algemeen arbeidsverbod te 

handhaven lli0. In Utrecht mengde de overheid zich in de kerkgang van de leken ten 

tijde van het Utrechts Schisma, toen bisschop-elect Zweder van Culemborg de stad 

in 1427 onder interdict legde na de intocht van bisschop-postulaat Rudolf van 

Diepholt. We zagen al dat de raad Rudolf steunde en het hoeft ons niet te verbazen 

dat de bestuurders in 1428 overtreding van het derde kerkelijke gebod strafbaar 

stelden, door iedereen boven de leeftijd van twintig jaar te verplichten 'misse ende 

godsdienst' bij te wonen 1S'. Daarenboven werden de reguliere kanunniken de stad 

uitgejaagd, omdat zij de stedelingen opriepen het interdict te gehoorzamen 162. 

Wat betreft de prediking lijkt het Utrechtse stadsbestuur zich in de late middeleeu

wen afzijdig te hebben gehouden. Dergelijke zaken hebben we althans in de veer

tiende en vijftiende eeuw niet aangetroffen 163. Toch hield de stedelijke overheid 

zich intensief met het kerkelijk leven bezig, hetgeen nauwelijks verwondering mag 

wekken in een stad als Utrecht. Voor de kerk minder gunstige interventie door de 

stad was bijvoorbeeld het zich toeëigenen van de rechtsmacht in criminele zaken 

die vanouds tot de jurisdictie van de bisschoppelijke officiaal behoorde. Strafzaken 

die het huwelijk aangingen (overspel, sodomie, bigamie), vermogensdelicten (woe

ker) en geweldpleging tegen geestelijken, de berechting ervan trok de raad in de 

loop van de dertiende en veertiende eeuw naar zich toe 164. Daarnaast werkte de 
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wereldlijke overheid de expansie van haar geestelijke evenknie tegen. Zo werd om 

de economische belangen van de gilden te beschermen getracht de ambachtsnijver

heid in religieuze gemeenschappen (die van accijnzen en gildecontributies vrijge

steld waren) aan banden te leggen, en werd de toename van goederen in dode hand 

tegengegaan door het verbieden van verkoop of schenking van goederen aan religi

euze gemeenschappen en door de stichting van nieuwe kloosters te ontmoe

digen "'\ 

Meer baat had de kerk bij de bestraffing door de stedelijke overheid van misdrijven 

gericht tegen de godsdienst, zoals blasfemie, bedelen of onbehoorlijk gedrag in de 

kerk, en het niet bijwonen van 'misse ende godsdienst'. Bestrijding van dergelijke 

delicten werd ingegeven door enerzijds de behoefte tot handhaving van de orde, en 

anderzijds door een vage angst dat zulke zonden God's wraak over de gehele 

gemeenschap zouden uitlokken 16<i. Ook de uitvoering van de opgelegde straffen 

kwam vaak ten goede aan de kerk. Naast het opleggen van bedevaarten of het in 

hemd en broek voor een processie uitlopen, werd de gestrafte regelmatig een 

boete opgelegd, vaak in de vorm van kaarsen of was, ten bate van een kerk167. 

Behalve in de rechtspraak intervenieerde de raad nog op andere terreinen in kerke

lijke aangelegenheden. Dit betrof vooral bemoeienis met de Buurkerk die als eerste 

stadskerk ten nauwste met de stedelijke gemeenschap verbonden was. In of voor 

deze parochiekerk werden beraadslagingen (buurspraken) gehouden, resoluties van 

de wereldlijke overheid afgekondigd ('ter doeken ghecondicht')168, de toren her

bergde de raads- of banklok van de stad, evenals torenwachters in dienst van de 

stad, op het kerkplein werden wekelijks markten gehouden (waarbij men vóór de 

aanleg van de Choorstraat met vee en al door de kerk trok naar het plein), in de 

kerk werden sommige archiefstukken van de stad bewaard, en aan de kerk was de 

raadskapel verbonden m. Verder legde de overheid de handel op het kerkhof en in 

de kerk aan banden, en bemoeide zich met conflicten over grafsteden en zetels in 

de kerk. Ook handhaafde zij de orde wanneer de kerk druk bezocht werd, zoals in 

1424 toen wijbisschop Matthias van Budua op haar verzoek gratis het vormsel toe 

kwam dienen '70. Voor alle parochiekerken golden verder de resoluties die de raad 

nam over kerkbezoek, begrafenissen en doopplechtigheden m. Daarnaast stelde de 

raad kerkmeesters aan en gaf hij een geleide aan buitenstaanders die de stad 

bezochten om de eerste mis van een priester bij te wonen, of vanwege een te ver

krijgen aflaat r 2 . Een laatste - zijdelingse - betrokkenheid van de raad bij de zielzorg 

is interessant genoeg om mee te delen. In de kameraarsrekeningen uit 1462/63 

lezen we: 'Item gegeven ... eenen jode die kersten geworden was enen gouden 

Rodolphusgulden' 173; of de raad hier handelde uit vrome dankbaarheid dan wel uit 

financieel-economische motieven, blijft een raadsel. 
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Besluit 

We hebben ons in het voorgaande afgevraagd of er in het vijftiende-eeuwse 

Utrecht regelmatig voor de leken werd gepreekt. Een bevestigend antwoord is op 

zijn plaats, nu we hebben gezien dat de geregelde prediking door de Utrechtse 

parochiegeestelijken niet werd verzaakt. Daarenboven is er in de Jacobi- en 

Nicolaïkerken sprake geweest van een toenemend aantal extra sermoenen en een 

prominente rol van leden van de Utrechtse bedelordenkloosters in deze prediking. 

De afwezigheid van extra gefundeerde sermoenen en van predikende bedelmonni

ken in de Buurkerk, hebben we trachten te verklaren door te wijzen op een moge

lijk afdoende kundigheid van de parochiegeestelijken op dit terrein, en op het feit 

dat de parochianen van de Buurkerk zeer eenvoudig de sermoenen in de dichtbij 

gelegen kapittel- en kloosterkerken konden bijwonen. 

We hebben immers kunnen constateren dat ook buiten de parochiekerken, in de 

kapellen van kloosters en gasthuizen en in de kapittelkerken, tijdens de prediking 

rekening gehouden werd met een publiek van niet-geestelijken. Ook hebben we 

kunnen constateren dat de volksprediking die sinds het vroege christendom tot een 

van de geestelijke taken van de bisschop behoorde, in de late middeleeuwen waar

genomen werd door de wijbisschop; mogelijk werden nieuwe wijbisschoppen om 

die reden uit de gelederen der bedelmonniken gerecruteerd. 

Wat betreft de Utrechtse stedelijke overheid hebben we vast kunnen stellen, dat 

een directe invloed van het wereldlijke bestuur op de prediking voor het volk in de 

late middeleeuwen niet is aan te tonen. Toch mogen we concluderen dat van 

inmenging in kerkelijke aangelegenheden wel degelijk sprake was. Niet alleen 

trachtte de overheid haar greep op terreinen waar de kerk een concurrerende 

positie innam, te vergroten (rechtspraak, nijverheid, vermogensbeheer), maar zij 

intervenieerde eveneens in puur religieuze aangelegenheden, zoals het geestelijk 

welzijn van haar burgers. Dat zij zich zoals in de zestiende eeuw goed bewust was 

van het propagandistische effect van de prediking, en van het sermoen als nuttig in

strument in normeringsoffensieven, daarvan blijkt nog weinig in het laat-middel-

eeuwse Utrecht. 
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Gebruikte afkortingen 

AAU Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht. 

BGMN Bijdragen voor de geschiedenis van de provincie der minderbroeders in de Nederlanden. 

BMHG Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. 

FGMN Franciscana. Bijdragen tot de geschiedenis van de minderbroeders in de Nederlanden. 

FL Franciscaans leven. 

GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

JOU Jaarboek Oud-Utrecht. 

MOU Maandblad Oud-Utrecht. 

NS Neerlandia seraphica. Van het leven en werken onzer provincie. 

OGE Ons geestelijk erf. Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 

RAU Rijksarchief Utrecht. 

RGP Rijks Geschiedkundige Publication. 

UED H. ten Boom e.a. (eds.), Utrechters entre-deux. Stad en Sticht in de eeuw van de reformatie 1520-1620 

(Delft 1992). Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, nr. 4. 

UKS R.E.V. Stuip & C. Vellekoop (eds.), Utrecht tussen kerk en staat (Utrecht 1991). Utrechtse bijdragen tot de 

mediëvistiek 10. 

WHG Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap. 

WVOV Werken der Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht. 

Bronnen 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 

Stadsarchief, eerste afdeling: 

inv.nr. 13, Raadsdagelijks boek (RDB) 1402-1414. 
inv.nr. 14, register op het RDB en de rechtsboeken über albus. Liber hirsutus minor. Liber rufus, en liber rosa, (eind 15e eeuw). 

inv.nr. 16, Buurspraakboek (BSB) 1385-1402. 
inv.nr. 19, register van uitgaande correspondentie, 1419-1436. 
inv.nr. 32, kopieboek van Tylman Momfelen van Usselaer (1478), waarin een deel van een cartularium van de Buurkerk. 

inv.nr. 586, cartularium van de Buurkerk (15e eeuw). 

inv.nr. 626, rekeningen van de tweede kameraar 1461-1464. 

Bewaarde archieven, eerste afdeling: 

inv.nr. 173, statuten en necrologium van de Kleine Kalandebroederschap in de Buurkerk (15e eeuw). 

inv.nr. 174, afschrift van nr. 173 uit 1693. 

inv.nr. 196, rentebrief tussen de H. Kruisbroederschap in de Buurkerk en de prior van de dominicanen, Thomas Everardsz. 

van Dordrecht, waarin o.m. het lezen van zielmissen geregeld wordt (1490). 

inv.nr. 206, statuten van de Sacramentsbroederschap in de Buurkerk (Ie helft 15e eeuw). 

inv.nr. 3 10, necrologium van de O.L. Vrouwebroederschap ter nood Gods in de Nicolaaskerk ( 15e eeuw). 

inv.nr. 347, fragment van een register van de Sacramentsbroederschap in de minderbroederskerk (begin 15e eeuw). 

inv.nr. * 1362, contract tussen de Nicolaïpastoors en het Maria Magdalenaconvent ( 1465). 

Bewaarde archieven, tweede afdeling: 

inv.nr. 3, register van de vaste inkomsten en uitgaven van de Buurkerk (ca. 1540). 

inv.nr. 43, kladrekeningen van de kerkmeesters der Buurkerk 1420-1501. 

inv.nr, 47, kerkmeestersrekeningen van de Buurkerk 1435-1501. 

inv.nr. 47bis, idem 1489/90. 
inv.nr. 53, twee kwitanties van Dirk uten Ham en Willem van Cralingen, prioren van de Utrechtse dominicanen (1476 en 

1480). 
inv.nr. 321, misfundatie uit te voeren door de franciscanen ( 1406). 

inv.nr. 342, idem (1358). 

inv.nr. 374x, instructieboekje voor het lagere kerkpersoneel van de Jacobikerk ( 1579). 

inv.nr. 386, contract tussen de Jacobipastoors en de St. Antoniusbroederschap ( 1494). 

inv.nr. 423, kerkmeestersrekeningen van de Jacobikerk 1383-1501. 

inv.nr. 423x, kladrekeningen idem 1429-1490. 

inv.nr. 576, misfundatie uit te voeren door de dominicanen (1460). 

inv.nr. 688xx, instructieboekje voor het lagere kerkpersoneel van de Nicola'ikerk (ca. 1500). 

inv.nr. 704, fragment van een goederenlijst van de NicolaiVerk (I 508). 

inv.nr. 706, kerkmeestersrekeningen van de Nicolaikerk 1427-1501. 

Rijksarchief Utrecht 

Bisschoppelijk archief, inv.nr. 10, liber officiotorum van Frederik van Blankenheim f. 35r-36r. 

Archief van het kapittel van St. Jan, inv.nr. 162, fabrieksrekeningen 1464-1491. 
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Idem, Oudmunster, inv.nr. 499, fabrieksrekeningen 1466-1469. 

Idem, St. Pieter, inv.nr. 191, fabrieksrekeningen 1464/65. 
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inv. nrs. 379-384). Deze omhelzen transscripties van archiefstukken van zeer uiteenlopende aard betreffende de geschiedenis 

van deze kerk, en waren - althans voor mij - zeer nuttig, vanwege het feit dat de eerste band van de kerkmeestersrekeningen 

( I 383-1424) niet raadpleegbaar was vanwege de slechte staat waarin deze verkeert. 

20 Post, 1954, 425. Cf. Troelstra, 1901, 72-73. 

21 'Die priesteroerde hoert toe dat heylighe lichaem te consacreren, ende biechte te horen ende te prediken', aldus bijvoor

beeld de Spieghei des kersten gheloefs, geciteerd in: Troelstra, 1901, 69. 

22 Over de parochiale prediking als catechiserende prediking, zie: D'Avray, I 985, 82-88; Pegel, 1991, 35-43. 

23 Mulders, 1943, 77 noot 2. 

24 Ibidem, 47-48, 76-81,85-87. 

25 Ibidem, 81-85. 

26 Over de pastoorsbenoeming, zie verder: Moll, 1864-1871, II i, 326-334; Nolet & Boeren, 1951, 323-327; Post, 1957, 1,316-

317. 

27 Ook het canoniek recht vereiste geen toetsing bij de (pastoors-) installatie, maar alleen bij de priesterwijding: Post, 1957, I, 

316-317, II, 39-40, 280-281 ; Tongerloo, van, 1991, 179-181. 

28 De Utrechtse pastoors moesten in ieder geval bekend zijn met de in het diocees te vieren feestdagen (zie boven n. 12), en in 

staat de sacramenten en de catechetische leerstukken uit te leggen: Joosting & Muller (eds.), 1906-1924, V, 72 en 78; cf. 

Tongerloo, van, 1991, 180. 

29 Muller Fz., 1900, 196-234. Over de geboden- en gebedenborden, zie: Rappard, van (ed.), 1880, 184 en 195; Dodt, 1838-1848, 

VI, 328; GAU, BA II: 706-3, 1505 f. 3r. 

30 Wagenaar, 1911, 118; Rappard, van (ed.), 1880, 133, 155-156, 164 en 167; GAU, BA II: 423, c. 1421 f. 3v, 1462/63 f. I4r, 

1500/01 f. lOr; BA II: 706-1, 1441/42 f. 5v, 1479/80 f. 7v. 

31 Aan de effectiviteit van deze maatregel mag worden getwijfeld: in 1565 droeg aartsbisschop Frederik Schenk van Toutenburg 

de pastoors en de bedelmonniken op in hun preken de parochianen te vermanen over het geslenter, het gepraat en gezwets, 

de vechtpartijen en de 'convivia' tijdens de kerkdiensten: Berg, van den, 1914, 55; Rappard, van & Muller (eds.), 1911, 4-5. In 

hetzelfde jaar verbood de stedelijke overheid dergelijk wangedrag tijdens officie, mis of preek: Pegel, 1992, n. 28. 

32 Riemsdijk, van, 1882, 91 -92; Muller Fz., 1900, 212; Rappard, van (ed.), 1880, 160 en 166. In de Jacobikerk was de aanwezig

heid van vaste banken zelfs verboden (Muller Fz., 1900, 211), net zoals overigens in de minderbroederkerk (Dodt, 1838-1848, 

V, 186; Heel, van, 1942, 41 ). Voor de meer kapitaalkrachtigen werden uitzonderingen gemaakt: de Buurkerk verkocht in I 393 

zeven zitplaatsen 'an die zuetside van der kerc bi den predicstoel', voor 23 gelderse guldens per stoel; GAU, SA I: 586, p. 43. 

Ook de Utrechtse raad bemoeide zich met het interieur van de kerken: Muller Fz. (ed.), 1883-1885, I, 220; Dodt, 1838-1848, 

V, 178-179, 183; SA I: 13-2, 1412 f. 82v. 

33 Aldus de Exposicie opt pater noster, geciteerd in: Troelstra, 1901, 139. 

34 Vooys, de, 1910, 191 en 200-201. De dialoog is een warm pleidooi voor lekenvroomheid en verdedigt het spreken - in 

geschikt gezelschap - over religieuze zaken door leken; ibidem, 175: 'Mer als si [goetwilleghe leken] quamen voer goede oet-

moedeghe gheestelike menschen, soe moghen sy oft mochten sy vrilike collaciën van hemelschen saken.' (mijn cursiv.). 

Opmerkelijk is daarenboven dat de leek in de dialoog duidelijk laat zien zijn kennis van religieuze zaken te hebben opgedaan 

tijdens het aanhoren van prediking; regelmatig spreekt hij over en reageert op aspecten (vervolging van begijnen, 

Mariaverering e.d.) die hem tijdens een of ander sermoen ter ore zijn gekomen: ibidem, 189, 196-197, 199-201. 

35 Epiney-Burgard, 1970, 183. 

36 Kühler, 1907, 59 n. 3 en 69; naar: Pohl (ed.), 1902-1922, VII, 337-338. 

37 Dodt, 1838-1848, V, 207; GAU, SA I: 16, 1498 f. 12r. 

38 Owst, 1965, 181. 

39 Berg, van den, 1914, 58. 

40 Langenberg, 1902, 86-88. Er hebben overigens meer van dergelijke richtlijnen voor leken bestaan, vaak in combinatie met 

misverklaringen: Smits van Waesberghe, 1941-1942, 241. 

41 Ook de beneden (n. 168) ter sprake komende afkondiging in de kerk tijdens of na de preek, het kerkgebod, wijst op die gere

gelde prediking. Om het tot kerkelijke zaken te beperken: pastoors kondigden in de preek de namen af van hen die door de 

kerk geëxcommuniceerd waren (Nolet & Boeren, 1951, 335), maakten aanstellingen van geestelijken bekend (GAU, BA II: 

1261 ), baden voor de overledenen (beneden n. 42 en 109), maakten bekend voor welke zonden alleen de bisschop absolutie 

kon schenken (joosting & Muller (eds.), 1906-1924, V, 67 en 107), wezen op het gevaar van bijgeloof (Post, I 957, I, 269), leg

den synodebepalingen uit (beneden n. 131, cf. n. 28), kondigden aflaten aan (beneden n. 68), maakten voorgenomen huwelij

ken bekend, etc. 

42 Graft, van de, 1926, 89; Pegel, 1992, 117-119; Riemsdijk, van, 1882, 135, 252, 258 en 299-300. 

43 Pegel, 1991,33-35. 

44 Jongerius, 1989, 27. 

45 Ibidem, 18. 

46 Overvoorde& Joosting, 1896/97, II, 387; Be rgh-H oogterp, van den, 1990, I, 79. 
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47 De financiering van beide gevallen is dus niet verantwoord in de kerkmeestersrekeningen, omdat het hier de beloning van de 

pastoors betrof, zonder dat de kerkmeesters als curatoren optraden. Overigens zijn in de registerboeken van de Buurkerk 

dergelijke preekfundaties niet aangetroffen: GAU, SA I: 32, ff. 83-96; SA I: 586; BA II: 3. 

48 Riemsdijk, van, 1888, 39-40. Deze (gasthuis?) kapel wordt nergens vermeld in: Leur, de & van Klaveren Pz., 1918. Er stond 

echter een Corneliskapel in de noordwesthoek van de stad bij het Paardeveld, blijkens een midden- vijftiende eeuwse muur

schildering in de Jacobikerk; zie de afbeelding in: Struick, 1971, 59. Daarenboven is er op een plattegrond uit 1560 een 

Cornelisgasthuis ingetekend op bijna dezelfde plaats, maar buiten de singel en stadsmuur: ibidem, 56. Stond de kapel tóch bui

ten de stadsmuur? In de rekeningen van 1462/63 lezen we: (GAU, BA II: 423, f. 8r) 'in sinte Cornelis cappelle op de singhel'. 

49 GAU, BA II: 423 (c. 1404-1500/01), passim; GAU, BA II: 423x (1429/30), f. I Ir. In de meeste gevallen werden de vier preken 

door vier verschillende personen gehouden en bovendien de missen door een vijfde persoon. De Corneliskapel had dus 

waarschijnlijk geen eigen kapelaan (of het moet degene geweest zijn die de missen celebreerde); de diensten werden ver

zorgd door geestelijken uit de Jacobikerk. Daarenboven wisselen de namen bijna eik jaar. Het is mogelijk dat de kerkwijdings-

dag op de feestdag van Sint Leonardus (6 november) viel, want in 1453/54 lezen we: 'heer peter onse cappelaen van dat // hi 

predicte op sinte lenaersdach' (f. I8r). De uitgaven voor de preken op kerkwijdingsdag en -avond worden overigens vanaf 

1461/62 gestaakt voor de rest van de eeuw (de rekeningen uit de perioden 1463-66, 1467-69, 1470-91 en 1497-99 zijn even

wel verloren gegaan); alleen in 1494/95 wordt nog eens betaald voor het sermoen 'opten kermisdach' (f. I2v). De predikan

ten kregen voor deze preken 'i mingele wijns': c. 1404/15, f. 23r. 

50 GAU, BA II: 423, c. 1421 f. 8r-8v. De toevoegingen aan de vaak zwaar gehavende rekeningen van de Jacobikerk zijn voor mijn 

verantwoordelijkheid. De legende van Cornelius werd ook visueel uitgebeeld: 'Item van sinte cornelis legend te malen heb ie 

den meyster ghegheven derdenhalven rijnssche gulden voer sijn loen'; GAU, BA II: 423x, 1490 f. 2r. 

51 Strubbe & Voet, 1960, 441 : 'up Sente Annen avent, dat es Sente Jacobs ende Sente Cristofele dach, achter die noene'. 

52 GAU, BA II: 423, c. 1460, f.9v. 

53 GAU, BA II: 423, 1461/62 f. I3v; de martelaar Jeroen is een typisch Utrechtse heilige: zijn naam werd algemeen gerubriceerd 

in Utrechtse kalenders. Zijn feestdag werd in 1429 door Zweder van Culemborg ingevoerd: Moll, 1864-1871, II iii, 252. 

54 GAU, BA II: 423, 1462/63 f. 8r. 

55 GAU, BA II: 423, 1495/96 f. I5r;cf. 1500/01, f. I Iv. 

56 Riemsdijk, van, 1882,62. 

57 GAU, BA II: 706-1, 1429/30 f. 6r, 1433/34 (niet gefolieerd) f. [5r], 1436/37 f. 6v, l439/40f.9v. 

58 Pastoors waren in deze jaren Jan Ram en Aernt Eliasz. 

59 Dat was broeder Thomas van 1443/44 tot 1455/56, broeder Gherit van Leyen (dezelfde persoon als Gherit Oemkyn?) in 

1445/46, broeder Hughe in 1458/59, broeder Reyner in 1465/66 en broeder Aelbert in 1473/74. N.B. een broeder Gerardus 

Oemken preekte in het cisterciënzerinnenklooster St. Servaas.J., 1901, 108. 

60 Deze situatie - 18 sermoenen in de Vasten, de passiepreek, de preken op de Mariafeesten, de vier hoogtijden, en kerkwij-

dings- en patroondag - wijzigt zich nauwelijks; de specificatie is soms zeer uitvoerig, soms zeer beknopt. Een van de posten uit 

het jaar 1480/81 (f. 9r) is uitgegeven in: Dodt, 1838-1848, VI, 322; het genoemde jaar 1475/76 is echter onjuist. Zij nog opge

merkt dat, hoewel de overige preken met circa 2 cromstaarten per stuk worden beloond, de passiepreek een zware opgave 

is: er wordt maar liefst rond de 20 cromstaarten voor betaald. 

61 GAU, BA II: 706-2, 1481 /82 f. I r. Sinds 1492 werden deze preken niet meer gehouden; de I 2 overige vastenpreken werden 

op elke woensdag- en vrijdagmorgen om 7 uur gehouden: 1499/1500 f. 8v. 

62 Dodt, 1838-1848, VI, 326. 

63 Dit zijn behalve voor de Nicolaïkerk geen belangrijke feesten, en zij komen niet voor op Jan van Arkel's lijst. Overigens lezen 

we in de rekeningen dat de preek op Transbtio Nicolai 'na die vesper' wordt gehouden, en op kerkwijdingsdag 'nae den eeten': 

GAU, BA II: 706-2, 1499/1500, f. 9r, 1500/01 f. 5v. Ook weten we dat op kerkwijdingsavond een reliek ('heilichdom') werd 

getoond: 1445/46 f. 6r. 

64 Daar moet evenwel bij opgemerkt worden, dat de broederschapsarchieven niet zijn onderzocht; de preken op de 

Mariafeesten zouden bijvoorbeeld door de Onze Lieve Vrouwebroederschap ter nood Gods verzorgd kunnen zijn. Waren de 

twee gulle gevers misschien broederschapsleden/fundatoren? Wijst de opmerking 'nae den eeten' op een broederschaps

maaltijd? 

65 Alleen van vicecureit Jan van Heerstraten en heer Peter is zeker dat zij aan de Nicolaïkerk verbonden geestelijken waren: 

Tongerloo, van, 1991, 184; Hofman, 1877-1879, 9, 13, 27, 3 I en 39; GAU, BA II: 706-1, 1458/59 f. 6r. Over meester Hubert, 

zie: GAU, BA II: 706-2, 1492/93 f. 4v, 1494/95 f. 4r; cf. jongerius, 1989, 27. 

66 Pegel, 1992, 122. 

67 De geringe rol die de reguliere geestelijken in de jacobi- in vergelijking met de Nicolaïkerk speelden, evenals het feit dat er in 

de Jacobikerk geen sprake is van vasten- of passiepreken, kan erop wijzen dat ook de kerspellieden van de Jacobiparochie 

sneller geneigd waren op hoogtijdagen de prediking in kathedraal of kapittelkerken bij te wonen; de Jacobikerk lag ook dich

ter bij het Utrechts kerkenkruis dan de Nicolaïkerk. 

68 Pegel, 1992, 118. 

69 Scholten, 1990,57. 

70 Ruitenberg, 1979,42-43. 

71 Veel uitgebreider in: Pegel, 1991, 75-107. 

72 Wanneer in de vertelling van de deurwaarder uit de Canterbury tales een bedelmonnik bij de rijke boer Thomas komt bede

len, zegt hij: 'Nu help ons Thomas, omwille van Hem die de hel bevocht! Want anders moeten we onze boeken verkopen. En 

als men onze prediking moet ontberen, dan gaat heel de wereld ten onder.' ('Now help Thomas, for hym that harwed helle! 

BS R. H. PEGEL H E E R G H Y N E E M T U S E L V E N BY DER N O E S 



For elles most we oure bookes selle. And if yow lakke oure predicacioun, thanne goth the world al to destruccioun.'); 

Robinson (ed.), 1979,98. 

73 De meer stichtelijke exempia over het voorbeeldig leven van kerk- en woestijnvaders, martelaren en heiligen zijn in ruimere 

mate bewaard gebleven dan hun humoristische soortgenoten, maar dat is eerder te wijten aan de vernietigende gestrengheid 

sinds de hervorming, dan aan een geringere verspreiding in de middeleeuwen (cf. Pegel, 1992, I 17 n. 16). Toch bestond er 

reeds in de middeleeuwen verzet tegen het gebruik van de 'narratio jocosa', bijvoorbeeld bij Dante, Paradiso, Canto XXIX, 

109-1 17: 'Christus zei niet tot de apostelen: "Gaat en predikt onzin aan de wereld" [...] Maar de preken die men nu houdt, zit

ten vol geestigheden en fratsen, en ais de gelovigen maar flink lachen, dan zwelt de predikant in zijn kap van ijdelheid. En dat 

is het enige dat men vraagt' [Non disse Cristo al suo primo convento: Andate e predicate al mondo ciance [...] Ora si va con 

motti e con iscede a predicare, e pur che ben si rida, gonfia il cappucio, e piu non si richiede.]. Vertaling van Frans van Doorn 

{Amsterdam, 1987). 

74 Brugmans (ed.), 1904, 31. Over wat bewaard bleef, zie: Wolfs, 1984, 276. 

75 Roefs, 1949, 26-27; Post, 1954, 499-500. 

76 Meinsma, 1903, 91-92, 94, 96-97; Muller Fz., 1900, 224-225; Riemsdijk, van, 1882, 45; idem, 1888, 7, 16, 65; Pegel, 1992, I 17 

n. 12 en 13. Een notitie over de boekencollecties in de Utrechtse parochiekerken zal verschijnen in het Maandblad Oud 

Utrecht 

77 Tongerloo, van, 1992, 95; Pegel, 1992, I 17 n. 12. 

78 Hij was pastoor van 1429 tot 1473, blijkens de kerkmeestersrekeningen over die jaren (GAU, BA II: 706). Over dit hand

schrift, zie: Dijk, van, 1984, 82-84; Tiele & Hulshof, 1887-1909, I, 55-57, II, 22-23. Dit handschrift is typisch een handboek 

voor pastoors; het bevat o m : Geert Grote's Sermo contra focaristas, zijn Protestatio, zijn Tractatus de locatione curae pastoralis, 

zijn Consilium de acceptatione curae ecclesiae, Gerard van Vliederhoven's Quatuor novissima, preken van Aegidius van Assisi, 

Gregorius en Augustinus, de postillen van Nicolaas van Lyra, Jacobus de Cessolis' Ludus scacorum moralisatus, David van 

Augsburg's Speculum monachorum, delen uit Caesarius' Dialogus miraculorum, en werken als Confessio fidei, Considerationes ad 

missam celebrandam, Speculum peccatorum, en De modo legendi horas canonicas. 

79 D'Avray, 1985, 25. 

80 Bredero, 1987, 45. De dominicanen hebben zich bijvoorbeeld lang verzet tegen het vertalen van godsdienstige literatuur (w.o. 

prekenbundels) in de volkstalen: Axters, 1939, 157. 

81 Over de relatie tussen stedelijk milieu en de aard van de prediking door de leden van de bedelorden, zie: D'Avray, 1985, 206-2 18. 

82 Het utilitaire aspect (de ruime kerk als preekschuur en 'Grablegeort') was overigens niet de enige drijfveer achter de bedel

ordenarchitectuur (zie: Schenkluhn, 1985, 7, 31 -33, 71, 231 -233; Pegel, 1991, 47 n. 8), maar dat de bedelordekerk moest vol

staan 'ad capiendos homines in predicationibus' was toch van groot belang: Axters, 1939, 151. 

83 De Goudse franciscanen preekten wel op het kerkhof van de parochiekerk St. Jan: Walvis, 1713, II, 64. In Engeland zijn zelfs 

overdekte kansels bewaard gebleven, die voor dat doel op de kerkhoven (om die reden soms 'preaching yards' genoemd) 

werden gebouwd: Hinnebusch, 1951, 204 en afb. t.o. 192. 

84 Uitzonderingen daargelaten; zo werd het de dominicaan en latere Utrechtse wijbisschop Judocus van Dale, filius van het 

Nijmeegse klooster, in 1480 toegestaan te werken in de aan het klooster van Zutphen behorende termijn van Deventer: 

Wolfs, 1984, 212 en 316. 

85 Conflicten tussen bedelordenkloosters onderling over de vaststelling van de termijngebieden waren ook aan de orde van de 

dag {zie beneden, n. 154 en 157). 

86 Wanneer in de Canterbury tales de waard de student uit Oxford uitnodigt zijn verhaal te houden, merkt hij op: 'Maar steek 

geen preek af, zoals de fraters doen tijdens de Vasten, om ons over oude zonden te laten treuren' ('But precheth nat, as frè

res doon in Lente, to make us for oure olde synnes wepe'); Robinson (ed.), 1979, p. 101, rr. 12-1 3). 

87 Pegel, 1992, 129-130. 

88 De eenvoudige, ongedwongen en in zekere zin anti-intellectuele sermoenen van dertiende-eeuwse franciscanen als Berthold 

van Regensburg en Anthonius van Padua werden later nauwelijks geëvenaard. Alleen de observanten - in de Nederlanden 

natuurlijk vooral vertegenwoordigd door Johannes Brugman - zoals Bernardino van Siena, vormen hierop een uitzondering: 

Pegel, 1991, 37 n. 86 en 49 n. 15. 

89 Over deze observantiebewegingen die aan het einde van de 14e eeuw ingezet werden, zie: Post, 1957, II, 151 -174. 

90 Moll, 1857, 288-298, aldaar 298. 

91 Uit 15e eeuws Kampen kennen we een overeenkomst die op initiatief van de stedelijke overheid werd gesloten: Velthuijsen, 

1899-1900, aldaar ( 1900) 163-164. Cf. Taal, 1960, 99-100. 

92 Pegel, 1991, 51-56 en passim; Verjans, 1952,83-87. 

93 Verjans, 1940, 140-149; Owst, 1965, 86 (afb.). 

94 Evertse, 1984, 7-9, 16-17 en 48; Pegel, 1991, 155 n. 28. 

95 Bv. GAU, BA II: 47-1, 1440/41 f. 20v; aangezien het misbrood niet door hen geleverd werd (Rappard, van (ed.), 1880, 84), 

bestaat de mogelijkheid dat zij betaald werden voor hun hulp tijdens de communie. 

96 Zie echter beneden, noot I I I . 

97 GAU, BA II: 423, c. 1426 f. 5r, 1428/29 f. 22v, 1430/31 f. I6r, 1431/32 f. I7r, 1449/50 f. 22r, 1453/54 f. 22v, 1461/62 f. I5r, 

1462/63 f. 8r. Cf. Pegel, 1991, 156-157. 

98 GAU, BA II: 576. Een regest in: Wolfs, 1984, 272. De uitgaven voor deze missen zijn in de kerkmeestersrekeningen terug te 

vinden. De door Nyne Kanen rond 1460 gefundeerde preken in de Mariakapel werden, zoals we boven (n. 55) reeds zagen, 

gehouden door de parochiegeestelijkheid zelf. Voor de prediking in de kapel op het Ellendige Kerkhof hebben we geer aan

wijzingen kunnen vinden. 
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99 GAU, BA II: 706-2, 1467/68 f. 8v en 6r. Het bedrag van de schenking komt precies overeen met de kosten voor de niet opge

voerde zes overige preken. 

100 GAU, BA II: 706-2, 1485/86 f. 1485.7r. Voor de prediking tot 1467/68 komen de franciscanen in aanmerking, omdat zij inci

denteel hielpen met mislezen (b.v. in 1455, f. 6r), terwijl voor de dominicanen hetzelfde geldt (b.v. in 1465, f. 9v). Dat er juist 

in dit jaar een wisseling van de wacht lijkt te hebben plaatsgevonden, maakt het echter aannemelijk dat de karmelieten tot 

1468 de prediking uitvoerden. Utrecht herbergde immers een termijnhuis van Haarlemmer karmelieten, dat uiteindelijk over

ging in het nieuwe klooster (Roefs, 1949, 22). Mogelijk werd de prediking gestaakt als gevolg van deze stichting van het kloos

ter in de Buurkerkparochie (pas in 1529 werd het klooster verplaatst naar de Nicolaïparochie) en de daarmee gepaard gaan

de opheffing van het termijnhuis, waarvan de ligging ons niet bekend is (Roefs, I 949, 19-20; het termijnhuis stond niet op de 

plaats waar het klooster opgericht werd en kan dus zeer wel in de Nicolaïparochie te vinden zijn geweest). Wat betreft het 

optreden van de karmelieten in preken en missen in de Nicolaïkerk vanaf 1486/87 kan worden opgemerkt dat deze wisseling 

juist plaatsvond in een periode dat de Utrechtse karmelietengemeenschap te kampen had met grote armoede, en dat met 

hulp van het stadsbestuur getracht werd het termijngebied uit te breiden (zie beneden, n. 157); mogelijk is dat voor de 

Nicolaïkerk een reden geweest (al dan niet op instigatie van het stadsbestuur) om sommige missen en de extra prediking aan 

de karmelieten te gunnen. 

101 Walvis, 1713, 11,97-98:1331, I960, 9-10 en 100; Wolfs, 1984, 248-249. 

102 Wessels (ed.), 1932, 537-540; Taal, I960, 9 en 29-31. De Haarlemse karmeliet Gerlacus (van Harlesheim'), hoogstwaar-

schijnlijk terminarius in Utrecht, werd tussen 1393 en 1423 door bisschop Frederik van Blankenheim toegestaan in de 

Utrechtse kerken te prediken en geld in te zamelen voor de reparatie van het termijnhuis: Roefs, 1949, 20. 

103 Joosting & Muller (eds.), 1906-1924, V, 108. Vandaar ook dat de plaatsvervanger van de bisschop in geestelijke zaken, de vica

ris- generaal in spiritualibus Johannes Martini, in 1493 verlof gaf aan de karmeliet Johannes Judocus 'ad predicandum populo 

verbum Dei': Heeringa (ed.), 1926-1932, II, 54. 

104 Heel, van, 1947,1, 11-12. 

105 Heel, van, 1941, 43-44; Dodt, 1838-1848, II, 294-296. 

106 Overigens werden niet alleen de bedelordenkloosters door leken bezocht; met name in de vrouwenkloosters (waar bedel

monniken nogsl eens aangesteld waren als p3ters, rectoren of biechtvaders) kwam het volk mis of preek bijwonen; zie b.v. 

beneden, n. 159, en: Bruinvis, 1893, 4. 

107 Vergelijk echter beneden, n. 159. 

108 RAU, Bissen.: 10, ff. 35r-36r (moderne foliëring). Een regest in: Muller Fz. e.a., 1917-1919, I, nr. 1596. Het stadsbestuur van 

Utrecht trad sis bemiddelende partij op en een burgemeester en een raadslid waren getuigen bij de uitspraak. 

109 Dodt, 1838-1848,1, 178; over de datering van deze ordonnantie, zie: Adrichem, van, 1931,331. 

110 Adrichem, van, 1931, 329. 

111 Muller Fz., 1885/1, 131-132 en 137. Of deze zielmissen in de Buur- dan wel in de minderbroederkerk opgedragen zouden 

worden, staat niet vermeld. Over de voetwassingsceremonie, zie: Moll, I 864-1871, II iii, 227. 

112 Beide bepslingen in het verloren gegane cartularium (zie hierover: Evertse, 1984, 29-33) van de franciscanen, geciteerd in: 

Matthaeus, 1704, 249-250. De bepalingen in het testament van Wouter werden in 1358 door de stedelijke overheid beves

tigd: GAU, BA II: 342. 

113 GAU, BA II: 321. 

114 Muller Fz., 1913, 55-57; Wolfs, 1984, 247-248; Roefs, 1949, 28. 

115 Zie boven, n. 70. 

116 Kalveen, vsn, 1990, 3. 

117 Over de kapittels, zie: Hoven van Genderen, van den, 1991. Over de prediking in de kapittelkerken die niet voor de leken 

bestemd was, zie: Pegel, 1992, 124. 

118 Zie boven, noot 17. 
119 Séjourné (ed.), 1919-1921, 69 n. 5. 

120 Ibidem, p. [3], [ I3]-[ I4] en [28]. De (wij-)bisschop preekte ook op Witte Donderdag na de reconciliatie van lieden die voor

heen uit de kerk gestoten waren: ibidem, p. [26]. Cf. Muller Fz. (ed.), I 895, 57. 

121 Séjourné (ed.), 1919-1921, [6] en [37], cf. 125 en 155. 

122 Ibidem, 69. In de 16e eeuw was dat het geval: Pegel, 1991, 110. 

123 In 1291, bij de aanstelling van Jan van Sierck, kon men een pauselijke aflaat van 40 dagen verdienen wanneer men de bisschop 

hoorde preken of zelfs maar een preek asnhoorde in zijn bijzijn: Tongerloo, van, 1991, 176. Daarentegen stond Jan van Arkel 

bekend als een 'vir potens in opere et sermone': Rutgers, 1970, 246. 

124 Dodt, 1838-1848, V, 55 (1385). Ook wanneer er in de Dom aflaten te verdienen vielen, nam de raad maatregelen om 'al 

onruste ofte onredelic dranc' in de kerk te voorkomen: GAU, SA 1: 16-2, I 396 f. 17r en 18r; Dodt, I 838-1848, V, 64. 

125 Tenhaeff (ed.), 1946, 161 (1413, lector van de dominicanen), 410 (1466, Goswinus Hex o. carm.) en 490 (1473, Jan van 

Houdaen o.p.); Alberts e.a. (eds.), 1969, 239 (Thomas van Dordrecht o.p.). Cf. Weijling, 1951, 241; Wolfs, 1984, 253. 

126 Alberts e.a. (eds.), 1969, 239 (1485, Thomas van Dordrecht o.p.; 1487, lector van de dominicanen); cf. Wolfs, 1984,252. 

127 In de Ordinarius is van de passiepreek geen sprake; wel lezen we dat de leken na de voltooiing van het officie de kerk moesten 

verlaten: Séjourné (ed.), 1919-1921, [26], Cf. Moll, 1864-1871, Il iii, 228. 

128 Tenhaeff (ed.), 1946, 446 (Jan van Riet o. carm.). Overigens werd de passiepreek in de St. Jan zeker door leken bijgewoond, 

maar dat kan veroorzaakt zijn door het feit dat deze preek gefundeerd was door Dirk van Wassenaar, een proost van deze 

kapittelkerk: Dodt, 1838-1848, III, 179. De uitgaven voor deze preek zijn in de 15e eeuwse fabrieksrekeningen terug te vin

den, b.v.: RAU, St. Jan: 162-6, 1480/81 f. 2l5v (Jan van Riet o. carm.); cf. Pegel, 1991, I 16 n 39. 
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129 Séjourné (ed.), 1919-1921, [30]; Muller Fz. (ed.), 1895, 56. De aanwezige leken waren meestal 'comités', al kon de bisschop 

ook andere leken 'bonae conversationis' toelaten: Nolet & Boeren, 195 I, 16. 

130 Pegel, 1991, I 14 n. 28. 

131 Joosting & Muller (eds.), 1906-1 924, V, 68. 

132 Het geschetste beeld van de volksprediking in de overige kapittelkerken in de 16e eeuw lijkt deze stand van zaken te bevesti

gen, al is er mogelijk sprake geweest van een toename van het aantal volkspreken in de tijd: Pegel, 1992, I 24-126. 

133 Na afloop van een processie werd vaak gepreekt, waarschijnlijk mede om het doel van de processie uit te leggen: Post, 1954, 

398; Pegel, 1991, 26-27, 54, 56; Pegel, 1992, 125. Overigens kwam het preken tijdens reliekentoningen op hoogtijdagen ook 

voor in parochiekerken; zie boven n. 63; Post, 1957, II, 47. 

134 Visser, 1934,215. 

135 Mogelijk waren de parochianen van de Buurkerk nog het meest frequent in de kapittelkerken te vinden; misschien dat de 

nabijheid van vijf kapittelkerken, waarin de kerkelijke hoogtijdagen met luister werden gevierd, én waar tijdens de preek met 

een lekenpubliek rekening gehouden werd, het gemis aan extra prediking en aan kanseloptredens van bedelmonniken kan 

verklaren. Cf. boven n. 67, en: Pegel, 1992, I 34. 

136 In hoeverre de andere plaatsvervanger in geestelijke zaken, de vicaris-generaal in spiritualibus, zich met de prediking bezighield 

is niet bekend; in de door mij bestudeerde bronnen is hij niet als predikant aangetroffen. Hij lijkt er veel op dat deze vicaris-

generaal toch vooral de organisatorisch-bestuurlijke kant op zich nam (hij was, als chef van de officiaal, belast met de bis

schoppelijke rechtspraak en gaf bv. preektoestemming, zie boven n. 103 en n. 108), terwijl de vicaris-generaal in pontifico/ibus, 

zoals de wijbisschop wel genoemd werd, zich meer met de praktische uitvoering van de geestelijke taken bezighield; cf. 

Tongerloo, van, 1991, 175-176; Post, 1957, I, 310, 3 13; II, 29-3 I. 

137 Joosting & Muller (eds.), 1906-1924, IV, 276; cf. Weijling, 1951, 59. 

138 GAU, BA II: 47-3, 1454/55 f. 28v. Cf. Weijling, 1951, 229-239; Wolfs, 1984, 257-258. 

139 Hij is bekend als auteur van het middelnederlandse sermoen Van der godliker graden, van Latijnse preekbundels en van een ors 

praedicandi; Weijling, 1951, 241 ; Wessels (ed.), 1932, 463; Lievens, 1963-1964. 

140 Zie boven, noot 125; RAU, St. Pieter: 19 I -2, 1464/65 (ongefolieerd); cf. Pegel, 1991, I 19 n. 52. 

141 Weijling, 1951,81 en 252-253; zie ook boven n. 128, en beneden n. 151 ; Tenhaeff, 1946,562. 

142 Hofman, 1892, I 52; cf. Weijling, 1951, 73, 276-277. 

143 Pegel, 1992, 129. 

144 Alleen de franciscaanse observanten werden door de wereldlijke macht geholpen bij de stichting van hun vijftien nieuwe 

kloosters in de Nederlanden; zij waren immers de enige kloosterlingen die in hun levensbehoeften voorzagen uitsluitend 

door bedelen. Bij alle andere orden betekende de stichting van nieuwe kloosters een toename van goederen in de dode hand, 

iets waar de wereldlijke overheden een broertje dood aan hadden (zie: Post, 1957,11,69, 153, 166, 171-1 73; beneden, n. 165). 

145 Zie bv.: Heel, van, 1943-1945, aldaar (1944/45) 86-87, 136; Pollmann, 1978, 94. In de 16e eeuw heette het dat 'een schonen 

corff met goede volsingende vogelen' versierd diende te zijn. 

146 Rijn, van, 1721, II, 172. Een belangrijke beweegreden voor de stedelijke overheid was - naast bestrijding van sociale onrust -

ook het tegengaan van nieuwe kloosterstichtingen. Zie verder: Moll, 1854, 129-139; Hombergh, van den, 1986, 114-115. 

147 In deze Stichtse Burgeroorlog stonden aan de ene zijde de Kabeljauwen die de centralistische macht van de Bourgondiërs 

ondersteunden, aan de andere zijde het particularisme van de Hoeken wat in tijden van regeringscrises (1477, 1482) bij de 

Bourgondiërs weer opleefde in Holland, Zeeland en het Neder- en Oversticht. 

148 Wolfs, 1973, 125; Evertse, 1984, 91-96. 

149 Pegel, 1992, 126 en 128; Schoengen, 1941, I, 181. De observantie in het termijnhuis van Utrechtse franciscanen te Gouda in 

1439, werd doorgevoerd met behulp van de magistraat aldaar: Hombergh, van den, 1986, 106-109; Taal, I960, 9, 29-33, 94. 

150 Roefs, 1949, 22; Wessels (ed.), 1932, 464. 

151 Roefs, 1949, 23 n. I. 

152 Hoven van Genderen, van den, 1991, 219. 

153 Evertse, 1984, 97-104; Wolfs, 1984, 253-254; Muller Fz., 1883-1885, I, 83; en verder b.v.: GAU, SA I: 1461/62 ff. 4v, 44v-45r; 

1462/63 ff. 4v, 7v, 54r, 55v; 1463/64 ff. 3r, 9r, 53r-54r, etc. Cf. Muller Fz., 1883-1885, I, 196: twee afgevaardigden van de raad 

gingen vanaf I 387 de stad rond om te 'bidden [bedelen] ter Minrebroederen ende ter Jacopinen behoef. 

154 Vanaf 1419 heerste Jan van Beieren over Holland en Zeeland, en sinds 1423 was Arnold van Egmond landsheer van Gelre; 

beiden waren Kabeljauwse edelen. 

155 Een verbond van dien aard werd in mei 1424 afgesloten, terwijl de stad zich in maart 1425 voor Rudolf uitsprak, in navolging 

van de machthebbers in het Oversticht: Post, 1957, II, 6-8. 

156 Dodt, 1838-1848, II, 217-218. 

157 Roefs, 1949, 24-26. 

158 Wolfs, 1984, 253-254, 257. 

159 Muller Fz., 1883-1885, I, 380. Het land lag evenwel onder interdict, vanwege de weigering van vele kerken om bij te dragen 

aan de afkoopsom voor bisschop-elect Walraven van Meurs, maar dat zou geen praktische consequenties gehad hebben: 

Post, 1957, II, 17. Of wilde de raad toegang hebben tot het klooster om te controleren of de economische belangen van de 

gilden niet werden geschaad? Cf. beneden n. 165; Heel, van, 1939, 61. 

160 Berg, van den, 1914, 26-31, 180-181. Over het vaak ambivalente beleid van de wereldlijke overheden betreffende het arbeids-

verbod op omstreeks honderd zon- en feestdagen per jaar, zie: Vries, de, 1899, 187-188. Het arbeidsverbod op zon- en feest

dagen werd vaak door de gilden zelf geregeld; over Utrecht, zie: Overvoorde & Joosting, 1896-1897, I, cxlv-clix, 25; II, 73, 

234, 246, 327. 
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161 Dodt, 1838-1848, V, 87-88; cf. Berents, 1976, I 19. Om de kerkmeesters consciëntieus op de overtredingen te laten toezien, 

werd de helft van de opbrengst aan boeten bestemd voor 'tymeringhe' van de parochiekerken. Het besluit werd in 1429 nog 

eens herhaald: Riemsdijk, van, 1882, 83-84. 

162 Gelderen, van, 1980, 33. Boven zagen we reeds dat - naast vele andere reguliere en seculiere geestelijken - de dominicanen 

ook de stad verlaten hadden omdat zij hun diensten niet meer konden uitvoeren (n. 158). Mogelijk hebben de franciscanen 

zich niet gestoord aan het interdict (zij hadden sinds I 122 het recht onder voorwaarden hun godsdienstoefeningen achter 

gesloten deuren voort te zetten: Heel, van, 1937, 394; cf. Wolfs, 1984, 252) en zijn zij in de stad gebleven: Boer, de, 1958. 

163 M.u.v. het boven in noot 108 genoemde optreden van de magistraat als bemiddelaar en getuige in het conflict tussen 

Utrechtse bedelordenkloosters en parochiekerken. 

164 Zelfs de rechtspraak van de kapittels binnen hun eigen immuniteiten werd hun ontnomen: Berents, 1976, 14, 108, I I 3; Muller 

Fz, 1885/11, 222-223, 304-305; cf. GAU, SA I: 549. 

165 Muller Fz., 1883-1885, I, 229, 313, 362-363; GAU, SA I: 13-1, 1407 f. I03r. 

166 Zie boven, de noten 31, 37, 124, en 160; Berents, 1976, 86-87, 118-1 19, cf. 109. Op St. Maarten's Schuddekorfsdag (4 juli) 

deelde de raad brood of geld uit aan de armen 'voer alle plaghen de der stat ghevallen moeghen': Muller Fz., 1883-1885, I, 53. 

167 Berents, 1976, 41, 50-51; Vroom, 1981, 350; Dodt, 1838-1848, V, 63 en 178-179; GAU, SA I: 13-1, 1404 f. 61 v; SA I: 13-2, 

1409 f. I4r. 

168 Bekendmakingen van allerlei religieuze of profane aard kwamen ook in andere parochiekerken voor (het zgn. 'kerkgebod' of 

de 'kerkespraak'), en vonden plaats tijdens of na de preek: Muller Fz., 1900, 52, 221 en 224; Muller Fz., 1883-1885, I, 190, IV, 

44; Muller Fz., 1885/11, 48, 240-241, 341 -343; Pegel, 1992, 118-119. 

169 GAU, SA I: 32, ff. 74v-79r (oude foliëring). 

170 Dodt, 1838-1848, V, 180 en 183; GAU, SA I: 13-1, 1404 f. 42v; SA I: 13-2, 1409 f. 15v, 1413 f. 107r; SA I: 16-1, 1390 f. 170v 

en 204v; Weijling, 1951, 200. Zie ook boven n. 32. 

171 Muller Fz., 1883-1885,1,21,23-24, 199, 398-399; GAU, SA I: 16-1, 1389 f. I38v. 

172 GAU, SA I: 16-1, 1386 f. 42v; SA I: 16-2, 1396, f. I7r; cf. SA I: 626, 1463/64f. 35r. 

173 GAU, SA I: 626, 1462/63 f. lOr. 
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