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Oud-Ut recht 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de broederschappen in het 

middeleeuwse Utrecht. Deze verenigingen vervulden zowel sociale als 

religieuze functies, waarbij de nadruk lag op de zorg voor het zieleheil 

van de overleden broeders en zusters. 
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H Antonies-broederschap in de 
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iets minder goed gesitueerd waren. Deze laatste broederschap telde 

waarschijnlijk vrij veel ambachtslieden onder zijn leden. 
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Inleiding 

In de depots van de Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht bevindt zich een 

aantal dozen, samen zo'n anderhalve meter van de bijna viereneenhalve kilometer 

archief die hier te vinden is, met het eenvoudige opschrift 'Broederschappen'. Dit 

archiefmateriaal, zo bescheiden van omvang, bevat een schat aan informatie over 

het religieuze leven in de stad Utrecht aan het einde van de middeleeuwen. Paul 

Trio, die recentelijk een dissertatie over de broederschappen in Gent afrondde ', 

merkt op dat de verzamelde gegevens voor de Nederlanden nogal fragmentarisch 

zijn 2. Dit gaat zeker ook voor Utrecht op: er is tot op heden weinig onderzoek 

naar de broederschappen in deze stad gedaan. Wel is in 1989 in het Jaarboek Oud-

Utrecht een artikel over de Broederschap der Ellendige Zielen in de Buurkerk ver

schenen 3 en is in 1991 een scriptie geschreven over broederschappen in de Nico-

laaskerk 4. De dissertatie van Trio vormde het eerste onderzoek naar de gezamen

lijke broederschappen in één stad. De stad Utrecht zou zich, gezien de relatieve 

rijkdom van het bronnenmateriaal, heel goed lenen voor een soortgelijke studie als 

in Gent is verricht. 

In dit artikel 5 worden voor het eerst broederschappen uit de Noordelijke Neder

landen systematisch onderling vergeleken. Beperking was, gezien hun grote aantal in 

Utrecht, echter geboden. Het was hierbij van belang om broederschappen met on

geveer dezelfde achtergrond te kiezen. Broederschappen met een elitair of bijzon

der karakter zijn om deze reden niet in het onderzoek opgenomen, zoals bijvoor

beeld de St. Jacobs-broederschap in de St. Jacobskerk te Utrecht, waarvan de leden 

geacht werden een bedevaart naar Santiago de Compostella te voltooien. Om na te 

kunnen gaan of mensen binnen één parochie lid waren van meerdere broeder

schappen, moesten minstens twee broederschappen hun zetel in dezelfde kerk heb

ben. Uiteindelijk is gekozen voor een viertal broederschappen uit de parochieker

ken: uit de St. Jacobskerk de Onze Lieve Vrouwe-broederschap ter Nood Gods en 

de Heilig Kruis-broederschap, de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St.Nico-

laaskerk en tenslotte uit de Buurkerk de Sint Antonies-broederschap. De begren

zing van de onderzoeksperiode, het laatste kwart van de 15de eeuw, is grotendeels 

bepaald door praktische overwegingen, zoals de beschikbaarheid van bronnenmate

riaal en de mogelijkheid om met andere studies te vergelijken. 

Broederschappen: achtergrond en definitie 

Definitie 

In deze bijdrage ligt de nadruk op de 15de eeuw, maar het verschijnsel broeder

schap is al ouder en veel onderzoek heeft betrekking op het achterhalen van de 
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Romeinse, Germaanse en christelijke wortels van dit fenomeen 6. Dit probleem zal 

hier niet verder besproken worden, wel zal geprobeerd worden de term religieuze 

lekenbroederschap te verduidelijken en af te bakenen ten opzichte van verwante 

begrippen. De benamingen broederschap, gilde, religieuze gilde etcetera worden 

namelijk vaak op een verwarrende manier door elkaar gebruikt7. Een broederschap 

of gilde is een verenigingsvorm die kan dienen om diverse doelstellingen te realise

ren 8. Het is daarom mogelijk een indeling te maken op basis van de taken die door 

de verschillende broederschappen vervuld worden. Zo hebben de ambachtsgilden 

bijvoorbeeld in de eerste plaats een sociaal-economische functie. Ik zal daarom 

alleen over gilden spreken indien er sprake is van een vereniging die primair ge

vormd is op basis van een beroepsactiviteit ' . Daarnaast zijn er broederschappen 

die zich hoofdzakelijk met armenzorg of het beheer van een gasthuis bezighouden. 

Een voorbeeld uit Utrecht is het Marthagasthuis dat door een zusterschap (Een uni

cum 10?) werd bestuurd. In dit artikel gaat de aandacht uit naar broederschappen 

met een religieuze doelstelling, waarvan het ledenbestand in de eerste plaats wordt 

gevormd door leken: de religieuze lekenbroederschap. 

Religieuze motieven 

Er zijn diverse broederschappen met een religieuze doelstelling. Zo kan er sprake 

zijn van een wederzijdse gebedsverbroedering tussen kloosters en priesters. In 

1262 bijvoorbeeld sluiten de vijf kapittels en de monniken van de St. Paulusabdij te 

Utrecht met de kloosterlingen in Egmond een broederschap, waardoor ze deelge

noot worden aan eikaars gebeden en geestelijke weldaden u . Als iemand in een 

kapittel of klooster sterft, zal in elke kerk voor hem gebeden worden. Bekend zijn 

ook de kalendenbroederschappen die aanvankelijk uitsluitend uit geestelijken be

staan n. De leden komen op de eerste van de maand, de kalendae, bijeen voor 

overleg en het uitspreken van gebeden voor de overleden broeders. Later worden 

ook aanzienlijke leken toegelaten. Utrecht kent een Grote Kalende broederschap 

in de Domkerk en een Kleine Kalende broederschap in de Buurkerk, beide gesticht 

in de 13de eeuw en bestaande uit geestelijken en aanzienlijke leken 13. De oudste 

religieuze broederschappen, die mogelijk als voorbeeld hebben gediend voor de 

14de en 15de eeuwse stichters van de religieuze lekenbroederschappen, bestaan 

dus in de eerste plaats uit geestelijken. 

Opvallend is, dat in de late middeleeuwen veel lekenbroederschappen worden 

gesticht. In deze tijd moet er een zekere behoefte aan dit type broederschap zijn 

geweest. Het ligt voor de hand om in de eerste plaats op zoek te gaan naar religieu

ze motieven voor de stichtingen. In het algemeen worden de 14de en 15de eeuw 

gezien als een periode van toenemende vroomheid onder het gewone volk, die zich 

onder meer uit in de verering van Maria en de toename van misvieringen u. De be

trokkenheid van leken bij de godsdienst neemt toe en er is sprake van een zekere 
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emancipatie van de leken-gelovigen, bevorderd door de geleidelijke verspreiding van 

religieuze teksten in de volkstaal '5. Devotie kan zich in deze tijd op verschillende 

manieren uiten, bijvoorbeeld in misfundaties en bedevaarten, maar ook in de meer 

collectieve vorm van een broederschap, waar de nadruk ligt op de zorg voor de 

overledenen. Waarom is hiervoor juist dan zoveel belangstelling? Het is immers al 

een oude gewoonte, wellicht aansluitend op de heidense dodencultus, om voor de 

doden te bidden. Aanvankelijk heeft dit een collectief karakter, zo worden tijdens de 

mis de namen van de overledenen opgelezen. Vanaf de 9de eeuw worden er in veel 

kloosters ook missen voor individuele overledenen opgedragen l6. Geleidelijk ont

staat de overtuiging dat de nabestaanden nog iets voor de doden kunnen betekenen. 

Het aanvankelijk vrij dualistische christelijke doodsbeeld - na het laatste oordeel 

komt men onherroepelijk in de hemel of de hel - wordt gecompliceerder. Het vage

vuur dient als een periode van loutering voor de overledene, die daarna alsnog in de 

hemel kan komen. De verblijfsduur kan bekort worden door gebeden van de nabe

staanden. Ook treden er rond de I 3de eeuw veranderingen op in de gebruiken rond 

de dood die men zou kunnen kenmerken als clericalisering: de rol van de geestelijk

heid wordt groter. Het lezen van gebeden tijdens de dodenwake wordt steeds 

belangrijker en tegelijkertijd zien we dat deze nachtwake wordt verplaatst van het 

sterfhuis naar de kerk. De gewoonte om missen voor de overledenen te laten lezen, 

die aanvankelijk beperkt is tot de kloosters, raakt wijdverbreid ". 'Het zijn de broe

derschappen die de missen verzorgen en aan deze behoefte voldoen. 
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Sociale functie van de broederschappen 

De christelijke begrafenis kent eveneens een aantal sociale aspecten, die tot uiting 

komen in de wake bij de dode en het dragen van het stoffelijk overschot naar de 

kerk en het graf. Deze functies worden door de broederschap vervuld en zo neemt 

zij als kunstmatige christelijke familie de rol van de gewone wereldlijke familie over. 

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat de opkomst van de religieuze broederschap

pen samenvalt met de groei van de steden. Dit kan verband houden met de lossere 

sociale banden in de stad en het gebrek aan naaste familieleden voor nieuwkomers. 

Belangrijk is bovendien dat de meeste broederschappen in principe openstaan voor 

alle mensen die het entreegeld kunnen betalen en dat er veelal geen sprake is van 

organisatie op basis van beroep of stand. Binnen de broederschappen is het moge

lijk om nieuwe contacten te leggen. Het is niet uitgesloten dat ze een middel tot 

integratie in het stedelijk leven vormen 18. 

Utrechtse broederschappen: wat doen ze en voor w/e? 

Welke functies vervullen de Utrechtse broederschappen? De hierboven geschetste 

religieuze en sociale functies, of ook andere? Zijn ze bijvoorbeeld ook actief op het 

gebied van de armenzorg of de politiek? Wie zijn er lid en wat voor soort mannen 

en vrouwen zijn dit? Voor de Onze Lieve Vrouwe-broederschap te Heusden is aan

getoond, dat deze een massale en brede aanhang van de bevolking kende 19. De 

vraag is natuurlijk of dit voor alle broederschappen geldt, of dat er tussen broeder

schappen ook 'standsverschillen' zijn. Zo zou de Ellendige Zielen-broederschap in 

de Buurkerk veel leden uit de rijke burgerij aangetrokken hebben 20. Men kan ver

onderstellen dat een elitaire broederschap een grote reikwijdte heeft, dat wil zeg

gen dat zij mensen over een grote afstand aantrekt. Een voorbeeld van het laatstge

noemde is de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in Den Bosch. Anderzijds is het 

heel goed mogelijk dat een broederschap in de eerste plaats een lokale rol vervult, 

dat wil zeggen voor personen binnen de parochie. Voor bepaalde groepen zal het 

lidmaatschap van een broederschap, in verband met de daaraan verbonden kosten, 

niet bereikbaar zijn geweest, terwijl het voor de rijken mogelijk is om op een kost

baarder en meer persoonlijke manier voor hun zieleheil te zorgen, namelijk in de 

vorm van misfundaties, die in de 15de eeuw zeer talrijk zijn 21. Daarom is het aan

nemelijk dat de broederschappen in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor de eco

nomische middengroepen. 

De Utrechtse broederschappen vergeleken: organisatie en functies 

Organisatie 

Het eerste dat opvalt wanneer men de broederschappen onderling vergelijkt, zijn 
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de vele overeenkomsten. Het lijkt of zij alle dezelfde blauwdruk voor hun organisa

tie hebben gebruikt en ook de activiteiten die zij ondernemen lijken erg op elkaar. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de 

positie van mannen en vrouwen. 

De vier onderzochte Utrechtse broederschappen zijn gewijd aan een heilige of 

symbool. Elke parochiekerk in Utrecht kent een Maria- of Onze Lieve Vrouwe

broederschap, waarvan er twee, een uit de St. Jacobskerk en een uit de St. Nico

laaskerk, in het onderzoek zijn betrokken. Dat is gezien Maria's grote populariteit 

niet verwonderlijk. De moeder Gods wordt beschouwd als de eerste bemiddelaar

ster onder de heiligen. In de late middeleeuwen neemt de belangstelling voor het 

lijden van Christus en in het verlengde daarvan het lijden van Maria toe 22. De beide 

Onze Lieve Vrouwe-broederschappen dragen dan ook in hun naam de uitbreiding 

'ter Nood Gods' wat wijst op een verering van Maria's smarten. Van de Onze Lieve 

Vrouwe-broederschap ter Nood Gods in de St. Jacobskerk is bekend dat zij deze 

toevoeging sinds 1448 gebruikt 23. Wijst dit misschien op een verandering in de 

doelstelling? Tevens kent elke parochiekerk een Heilig Kruis-broederschap, waar

van die in de St. Jacobskerk hier aan de orde komt. Bij deze broederschappen 

wordt geen heilige aanbeden, maar wordt Christus als helper der mensheid ver

eerd 24. De Heilig Kruis-broederschap in de St. Jacobskerk is in 1383 opgericht ter 

herinnering aan een wonderbaarlijke verschijning van het Heilig Kruis in de strijd 

van de Utrechtenaars tegen Jacob van Lichtenberg in 1305 25. Waarom met de 

stichting zo'n 78 jaar is gewacht, is onbekend. In de Buurkerk vinden we een St. 

JANNA LEGUIJT WANNEER EEN BROEDER OF SUSTER STERFT 



lOud-Utrecht 

St Antonius Abt Muurschildering in de Buurkerk, derde kwart ISe 

eeuw. GAU, neg.nr. Ko. 812. 

Antonies-broederschap. St. Antonius Abt, wiens 

memoriedag op 17 januari valt, is een van de 

zogenaamde vier heilige maarschalken, een ereti

tel voor machtige voorsprekers bij God, speciaal 

aangeroepen tegen kwaadaardige ziekten, waar

bij in het geval St. Antonius hulp wordt gevraagd 

tegen pest, gangreen en veeziekten. Een muur

schildering met zijn beeltenis uit het derde kwart 

van de 15de eeuw - Antonius steunt op zijn abts

staf en leest in een boek (de bijbel?) - treffen we 

heden ten dage nog aan in de tot museum ver

bouwde Buurkerk 26, maar of het St. Antoniusal-

taar zich precies op deze plek bevond, is niet be

kend. Een andere bijzonderheid van deze broe

derschap is, dat zij oorspronkelijk in een St. An-

toniekapel buiten Utrecht was gevestigd en in 

1452 naar de Buurkerk is verhuisd. 

Het dagelijks bestuur van een broederschap 

wordt gevoerd door twee procuratoren, wier 

voornaamste taak het financieel beheer is en die 

in belangrijke gevallen, bijvoorbeeld bij het aan

gaan van grote schulden, de broeders moeten 

raadplegen. Op de jaarlijkse statiedag, de dag 

waarop de broederschap haar processie houdt, 

leggen ze rekening en verantwoording af. Daarna 

treedt de procurator die het langst in functie is, 

de zogenaamde 'oudste of afgaande procurator', af. Via loting worden er vijf broe

ders aangewezen die daarna een nieuwe 'jongste' procurator kiezen. Een vergelijk

baar systeem is in gebruik bij de ambachtsgilden. Bij de Onze Lieve Vrouwe-broe

derschap in de St. Jacobskerk is er sprake van een procuratoerster voor de zusters 

die door de twee procuratoren wordt aangewezen 27, maar wat haar functie pre

cies inhoudt, wordt niet duidelijk. Verder heeft elke broederschap een bode in 

dienst die ondermeer de broeders bijeenroept voor de morgenspraak, de vergade

ring van de broeders, of in verband met het overlijden van een lid van de broeder

schap. Deze bode krijgt een vast loon, dat bijvoorbeeld bij de Onze Lieve Vrouwe

broederschap in de St. Jacobskerk 6 pond per jaar bedraagt en verder het ene jaar 

een tabberd (een overkleed) en het andere jaar een kovel (een mantelkap) 28. Het 

:t 
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lijkt erop dat dit werk geen dagtaak zal zijn geweest, want een salaris van 6 pond 

komt ongeveer overeen met zes tot elf dagen werken 29. Tevens zijn aparte belo

ningen voor bepaalde verrichtingen mogelijk. Deze zijn soms in natura: 'Ende onse 

Bode sel hebben van dat cleet te spreyen, ende onse outaer die dertich daghen te 

bereyden een can ryns wyns, alsoe die geit in der tyt als die Brueder ofte Suster 

sterft, ende dit seilen betalen die erfgenamen van den dode'30. 

De bode van de St. Antonies-broederschap verzorgt zelfs vele jaren lang het opstel

len van de rekening en ontvangt daar zo'n I I stuivers per jaar voor 31. 

Verkrijging lidmaatschap 

Op welke wijze kan men lid worden van een broederschap? Allereerst moet er een 

verzoek gericht worden aan de 'gemene' broederschap, dat wil zeggen de mannelij

ke leden, om te mogen toetreden. Het is niet bekend of er wel eens mensen gewei

gerd zijn, wel is het aantal broeders en zusters meestal statutair beperkt. Hierbij 

kunnen praktische overwegingen, zoals het overzichtelijk houden van het geheel, 

een rol hebben gespeeld, terwijl het ook mogelijk is, dat deze beperking een middel 

is om een zekere exclusiviteit te handhaven. De Onze Lieve Vrouwe-broederschap 

in de St. Jacobskerk telt maximaal 40 broeders en 60 zusters, terwijl bij de Heilig 

Kruis-broederschap in dezelfde kerk sprake is van een omgekeerde verhouding: 60 

broeders en 40 zusters. De St. Antonies-broederschap beperkt zich, volgens de 

stichtingsakte, tot 50 broeders, maar van deze broederschap zijn ook veel vrouwen 

lid. Voor de toelating van geestelijken tot een broederschap gelden vaak minder 

restricties, vermoedelijk omdat dezen een functie kunnen vervullen bij de verschil

lende missen. Bij de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Jacobskerk worden 

ze bijvoorbeeld 'boven tal' aangenomen en bij de Heilig Kruis-broederschap is hun 

lidmaatschap gratis. In het algemeen lijkt het erop dat men het met de beperking 

van het ledental niet al te nauw nam. De Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de 

St. Jacobskerk telt bijvoorbeeld in 1484 zo'n 46 broeders, zes teveel, terwijl er tot 

en met 1496 nog 23 bijkomen, in totaal dus 69 broeders. In deze periode overlijden 

er 15 mannen, zodat de broederschap dus zeker meer dan 40 broeders heeft. Een 

reden kan zijn dat het aantal zusters enigszins onder de maat blijft. In 1484 zijn dit 

er 56, vier te weinig, terwijl het totaal aantal zusters in de onderzoeksperiode 68 

bedraagt. Ook bij de St. Antonies-broederschap is het aantal broeders hoger dan 

de stichtingsakte toestaat: tussen 1484 en 1496 zijn dit er 82. 

Als er plaats is in de broederschap, worden aan het aspirant-lid de statuten voorge

lezen om hem of haar te doordringen van verplichtingen die aan het lidmaatschap 

verbonden zijn. Na betaling van het entreegeld en de doodschuld, dat wil zeggen de 

uit het overlijden van het lid voortvloeiende kosten, is hij officieel tot de broeder

schap toegelaten. Betaling in termijnen is ook mogelijk en met name bij de St. 

Antonies-broederschap kan dit zelfs met het kleine bedrag van één stuiver per jaar. 
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OLV-JK 

OLV-NK 

HK.-JK 

AN-BK 

stichtingsakte rekening bode 

2 gouden pietermannen 

7 

2 phillipus schild 

6 pond stad pay 

6 gulden + 10 

cromstaarten 

2 gulden + 11 

cromstaarten 

3 gulden + 13 

cromstaarten 

2 gulden + 3 

cromstaarten 

5 schellingen 

7 

5 schellingen 

S schellingen 

tabel I. De hoogte van het entreegeld van de broederschappen 

Bij de meeste broederschappen ontvangt de bode bij de entree van een nieuwe 

broeder of zuster eveneens een bedrag. Een enkele maal vindt de betaling van het 

entreegeld en de doodschuld plaats in natura. Zo bekostigt Cornells van Rebeer de 

entree van zijn vrouw Belye met 15 stuivers en het stofferen van het beeld St. 

Antonius 32. Overigens is het zo dat vrouwen vaak zelfstandig lid worden van een 

broederschap. Ongeveer 25 tot 30 procent van de zusters heeft een familierelatie 

met een broeder 33. 

Verplichtingen van broeders en zusters 

Welke verplichtingen zijn aan het lidmaatschap verbonden? Op de eerste plaats 

moet wekelijks een mis bezocht worden. Van drie broederschappen weten we ook 

wanneer: Bij de St. Antonies-broederschap op zondag, bij de Onze Lieve Vrouwe

broederschap in de St. Jacobskerk op woensdagochtend om zeven uur (tijdens de 

vasten om zes uur) en bij de Heilig Kruis-broederschap op vrijdagochtend zeven 

uur, vrijdagmiddag om vijf uur gevolgd door een lied van het Heilig Kruis. De leden 

van de laatstgenoemde broederschap wonen bovendien elke maandagochtend een 

zielmis bij. Er zijn ook speciale hoogtijdagen, bijvoorbeeld de Onze Lieve Vrouwe-

dagen of de kerstnacht, waarop een extra mis wordt verzorgd. Het is niet zeker of 

zowel de mannelijke als de vrouwelijke leden geacht worden deel te nemen aan 

deze vieringen, want in de rekeningen treffen we alleen boetes voor 'versuum' aan 

die door de broeders worden betaald. De reglementen bevestigen dit, want zij ver

melden in de bovenstaande gevallen alleen broeders, terwijl bijvoorbeeld bij een 

zielmis na het overlijden van een lid van de broederschap wel nadrukkelijk over 

broeders en zusters wordt gesproken 34. Het is niet duidelijk of vrouwen in het 

geheel niet aan deze religieuze activiteiten deel mogen nemen, of dat dit op vrijwil

lige basis wel is toegestaan. Een persoonlijke verplichting voor alle leden van een 
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Ligger ran de Onze Lieve Vrouwen-broederschap ter Nood Gods in 

de St Jacobskerk. De afgebeelde pagina geeft een deel van de lijst 

met namen van zusters weer. Als er een heel kruis voor de naam 

staat heeft de desbetreffende zuster zowel haar entreegeld als haar 

doodschuld betaald, bij een half kruisje alleen het entreegeld. Van 

overleden zusters werd de naam doorgestreept GAU, &A I, inv.nr. 

259. 

broederschap is daarnaast het dagelijks bidden 

van een aantal Pater Nosters en Ave Maria's. 

Verder worden aan het gedrag van de broeders 

en zusters eisen gesteld. Zo meldt de stichtings

akte van de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in 

de St. Jacobskerk: 

'Ende waert saicke dat enich van onsen broede

ren hij wair jonck off out die onredelick wair in 

woirden off in wereken ... dat hy des nyet en 

liete soe sell hy zyn broederschap Verliesen ende 

verbeuren'35. 

Indien iemand wegens schulden in de kerkelijke 

ban is gedaan, kan hij niet aan het broeder-

schapsleven deelnemen en loopt hij het risico 

het lidmaatschap te verliezen: 

'Ende wair dair yemant van onse broeder die 

voir zyn schuit te banne stonde ende den procu

rator inder tijt den banbrieff getoent worde die 

broeder en soude in onse choir nyet en moigen 

comen noch op sijn behoirlyke stede nyet en 

moigen staen, ende waert dat hy bynnen eenre 

maent nae dien dattet hem vermaent en wair 

niet vut den ban en dede soe verboerde hy zyn 

broederscap'36. 

In de rekeningen treffen we jaarlijks vaste uitga

ven voor missen en dergelijke aan, zoals posten 

voor wijn, de organist, misdienaren en de 

schoolmeester die verantwoordelijk is voor het 

koor. Daarnaast worden er regelmatig nog extra zaken voor de eredienst aange

schaft, waar de leden aan bijdragen. In 1485 wordt bijvoorbeeld door de Onze 

Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Jacobskerk een 'pulle' gekocht, dat wil zeggen 

het kannetje waarin de misdienaar de priester wijn en water aanreikt. Een groot 

aantal broeders geeft hiertoe vijf stuivers. Bij de St. Antonies-broederschap wordt 

in 1488 een kazuifel van zijde aangeschaft en het jaar daarop gordijnen voor het 

-f-éNjwi n mu ijffeniMft wn fäy 
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Rekeningen van de Onze Lieve Vrouwen-broederschap ter Nood 
Gods in de St Jacobskerk. De afgebeelde pagina geeft een deel van 
de boetes voor 'versuum' uit het jaar 1485 weer. GAU, BA I, inv.nr. 
275. 

(M/$&)nÔjfrf 
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altaar 37. Er zijn bij alle broederschappen broe

ders en zusters die regelmatig extra bijdragen 

voor de kaarsen leveren. In verband met de vele 

kaarsen die gebruikt worden, bezit de St. 

Antonies-broederschap een aantal bijenkorven 

die ook nog inkomsten opleveren: 'Item ontfang-

hen van een corf honich van sint antonis byen 

xxii stuivers ix wit '3 8 . 

Zorg voor de doden 

Een van de belangrijkste momenten in het broe-

derschapsleven is het overlijden van een van de 

broeders of zusters. Een goede indruk van de 

gang van zaken krijgen we uit het reglement van 

de St. Antonies-broederschap: 

'Item soe wanneer een broeder of zuster sterft 

soe selmen se halen myt dat cruus ende myt den 

heren ende myt die broeders die selmen biede 

myt den bode te buerkerk in die kerke ende dan 

seilen si te samen gaen ende brenghe den doden 

te kerken alsoe verre als sij te burekerk begrafen 

sel wesen Ende die dode sel hier den bode off 

gheven vijf schillinc. 

Item voert selmen den dode nae doen singen 

een vigeli van neghen lessen ende des anderen 

daghes een sielmisse singhen ende hier selmen 

die brueders ende susteren toe bieden..'39. 

Het patroon is bij alle broederschappen ongeveer hetzelfde. Na het overlijden van 

een lid wordt het lichaam door de broeders, die zijn gewaarschuwd door de bode, 

opgehaald en met enige plechtigheid naar de kerk gebracht, waar het lichaam wordt 

opgebaard onder de pelle, dat wil zeggen een baarkleed, van de broederschap en 

waar vervolgens een nachtwake plaatsvindt. 

'Item so selmen dan des auonts een lijck maken myt stalkaerssen voir onser vrou

wen outaer ende singen daer een vigelie van neghen lessen ende na die vigeli dat 

lijck te begaen myt een miserere ende deprofundis (de psalmen 50 en 130) mit 

eenre collecten' 40. 
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Nieuwe statuten van de St Antonies-broederschap (betreffende de vestiging in de Èuurkerk), 1452. GAU, BA, I 
invnr. 249. 

De wake vindt dus niet thuis in de familiekring plaats, iets wat blijkens stedelijke 

keuren 41 niet ongebruikelijk was, maar in de kerk in aanwezigheid van de broeders, 

die hiermee een sociale en religieuze rol vervullen. Het kerkelijke karakter van de 

wake wordt zo benadrukt. De aanwezigheid van de zusters hierbij is blijkbaar niet 

verplicht. Dit is opvallend omdat er aanwijzingen zijn dat vrouwen traditioneel een 

belangrijke plaats rond het overlijden innemen 42. Er lijkt een verband te bestaan 

tussen de verplaatsing van de dodenwake naar de kerk en het beperken van de 

functie van de vrouwen. Wel zijn de vrouwen de volgende dag bij de zielmis aanwe

zig. De afsluiting van de plechtigheden rond het overlijden wordt gevormd door de 

'dertichtsten'. Dit is de zielmis ten behoeve van de ontslapene die dertig dagen na 

de begrafenis wordt gehouden. Ter bekostiging van deze missen moet door de 

broeders en soms door de zusters na elk sterfgeval zielgeld worden betaald. Men 

ziet dus dat een broeder of zuster een deel van de kosten van overlijden zelf 

opbrengt in de vorm van de doodschuld en dat een deel, namelijk de missen, als 

zielgeld door de leden van de broederschap wordt betaald. 

Statiedag 

Een jaarlijks sociaal en religieus hoogtepunt in het broederschapsleven wordt 

gevormd door de stichtings- of statiedag, die dan ook met enig uiterlijk vertoon 

wordt gevierd en waarop de broederschap met een processie in de openbaarheid 

treedt. De Heilig Kruis-broederschap is hierbij enigszins bevoordeeld omdat de 
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naam wie! zielgeld 

OLV-JK 

OLV-NK 

HK-JK 

AN-BK 

mannen + vrouwen 

mannen 

mannen 

mannen + vrouwen 

4 wit 

7 

5.5 wit 

4.5 wit 

tabel 2. De hoogte van het zielgeld van de broederschappen. De hoogte van het zielgeld in de Onze 
Lieve-vrouwe broederschap in de St Nicolaas kerk is niet te achterhalen, omdat dit gelijk met de boetes 
wordt geïnd. 

stad Utrecht ter herinnering aan het Kruiswonder een grote waskaars bijdraagt 43. 

Bijzonder is dat volgens de statuten de zusters van deze broederschap, in tegenstel

ling tot de zusters van andere broederschappen, meelopen in de processie. Een 

ander element van de statiedag is de gemeenschappelijke maaltijd van de broeders. 

In de rekeningen van de Heilig Kruis-broederschap uit de St. Jacobskerk zijn, net als 

bij de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in dezelfde kerk, aanwijzingen dat de zus

ters een eigen maaltijd houden u, terwijl er bij de St. Antonies-broederschap als 

enige sprake is van een gemengd gezelschap 45. Het is gebruikelijk om op deze dag 

de dode broeders en zusters te herdenken en de statuten van de broederschap 

voor te lezen, zodat men nog eens aan zijn verplichtingen herinnerd wordt. Ook 

worden meer zakelijke dingen afgehandeld, zoals het goedkeuren van de jaarreke

ning en het kiezen van een nieuwe procurator. Meestal wordt in de namiddag of in 

de avond een vigilie gehouden, terwijl op de ochtend na de stichtingsdag een zielmis 

volgt en het broederschapsgraf, de grafkelder die de broederschap ten behoeve van 

haar leden bezit, wordt 'begaen'. 

Functies van de broederschappen 

De broederschappen vervullen een duidelijk religieuze functie die geconcentreerd 

is rond de zorg voor het zieleheil van de overleden broeders en zusters. Geen van 

de onderzochte broederschappen geeft geld uit aan andere doeleinden, zoals bij

voorbeeld de armenzorg. In de rituelen rond de dood en de gemeenschappelijke 

maaltijd op de statiedag treedt haar sociale functie aan de dag. Vermoedelijk is de 

positie van de vrouwen niet in iedere broederschap gelijk. Bij sommige broeder

schappen participeren de zusters meer in het broederschapsleven dan in andere. 

Het meest in het oog springt de St. Antonies-broederschap, met een gemeenschap

pelijke maaltijd voor broeders en zusters. 
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Utrechtse broederschappen: de leden vergeleken 

Broeders, doorsneeburgers? 

De St. Antonies-broederschap valt niet alleen op, omdat op de statiedag een 

gemengde maaltijd wordt gehouden, maar ook omdat zij het laagste entreegeld 

heft. Ter vergelijking: het lidmaatschap van de duurste broederschap, de Onze 

Lieve Vrouwe in de St-Jacobskerk, kost ongeveer 12 tot 25 dagen arbeid, bij de St-

Antonies zijn dit 4 tot 8 dagen 46. Het broeder- of zusterschap brengt nogal wat 

financiële verplichtingen met zich mee, die een belemmering zouden kunnen vor

men om toe te treden. Aan de andere kant bestaat, zoals bleek, bij een aantal broe

derschappen de mogelijkheid om gespreid te betalen: de St. Antonies-broederschap 

is hiervan een goed voorbeeld. Ook is duidelijk geworden dat de broederschappen 

in principe voor iedereen openstaan. Weliswaar is de omvang van de broederschap 

statutair beperkt, maar hier wordt niet al te strikt de hand aan gehouden, zodat er 

voldoende gelegenheid is om lid te worden van een broederschap. Tot welke laag 

van de bevolking behoren de broeders en de zusters? Is vast te stellen of de broe

derschappen, zoals in Heusden, een brede aanhang kennen, zijn het juist elitegroe

pen of behoren de leden tot een specifieke bestuurlijke of economische groepe

ring? Zijn er standsverschillen tussen de broederschappen onderling? 

Om na te gaan wat voor soort achtergrond de broeders en zusters hebben, is 

gekeken naar twee gegevens: hun financiële positie en hun deelname aan het stede

lijk bestuur. Steeds is verondersteld dat het grootste deel van de leden van de 

broederschappen tot de Utrechtse burgerij behoort. Dit is geen onredelijke aanna

me, omdat er zowel enige welstand noodzakelijk is voor het verkrijgen van burger

schap, als voor het vervullen van de financiële verplichtingen van een broeder. Ove

rigens is het zo, dat het bijzonder moeilijk is om gegevens over bredere lagen van 

de Utrechtse bevolking te verzamelen. Zelfs de omvang van de bevolking in de late 

middeleeuwen is eigenlijk niet bekend 47. 

De namen van de broederschapsleden over de periode 1484-1496 komen voor in 

ledenlijsten, necrologia en de rekeningen. Voor het vaststellen van hun achtergrond 

zal ook ander bronnenmateriaal dan dat van de broederschap zelf moeten worden 

aangeboord. De gegevens over hun financiële positie zijn ontleend aan een tweetal 

leningen die in 1492 (lening A) en 1495 (lening B) door de Raad van Utrecht zijn uit

geschreven en die respectievelijk in 1493 en 1496 zijn geïnd 4S. Bepaalde groepen 

Utrechtse burgers waren verplicht om aan de stad geld te lenen, waarbij het 

geleende bedrag afhankelijk was van iemands vermogen. Een gelukkige omstandig

heid is dat deze leningen al eerder zijn bestudeerd en bewerkt 49. Het is eveneens 

mogelijk om na te gaan of broederschapsleden deelnemen aan het stedelijk bestuur. 

De namen van de Utrechtse stedelijke functionarissen zijn terug te vinden in het 

Raads Dagelijks Boek 50, waarin de besluiten van de Raad, zijn opgetekend. Jaarlijks 
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zijn hier de namen van de nieuw gekozen leden van het stedelijk bestuur in geno

teerd. De namen van de broeders en zusters zijn vergeleken met de namen van de 

leners en stedelijke functionarissen met behulp van een database en na standaardi

satie van naamsdelen. De methodiek hiervan wordt uiteengezet in de bijlage. 

Financiële achtergrond van de broederschapsleden 

Als de broeders een afspiegeling van de Utrechtse burgerij vormen, verschilt de 

deelname van de broeders aan de leningen niet van de deelname van de burgers 

hieraan. Precieser gesteld.' het percentage broeders dat terug te vinden is in de 

leningen, zal gelijk zijn aan het percentage burgers. In lening A vinden we zo'n 18,5% 

en in lening B 30,5 % van de burgerij terug. Op basis van deze gegevens is het moge

lijk uit te rekenen hoeveel broeders we kunnen verwachten in de leningen en dit 

aantal kan vergeleken worden met het werkelijk aantal gevonden broeders. 

Zoals uit de tabellen 3 en 4 blijkt, wijkt het aantal broeders in de leningen nogal 

eens af van het verwachte aantal. Naarmate deze afwijking groter wordt, is het 

steeds onwaarschijnlijker dat de samenstelling van een broederschap overeenkomt 

met die van de Utrechtse burgerij. In het geval van de Heilig Kruis-broederschap is 

de afwijking gering, in plaats van acht broeders zijn er zeven teruggevonden in lijs

ten met leners. Bij andere broederschappen is de afwijking in positieve of negatieve 

zin groter en de vraag is nu of dergelijke resultaten en derhalve de samenstelling 

van de broederschappen als uitzonderlijk zijn te beschouwen. Het is mogelijk de 

minimum- en maximumgrenzen te berekenen waarbinnen het aantal gevonden 

broeders in de leningen moet vallen om de desbetreffende broederschap nog als 

representatief voor de Utrechtse burgerij te kunnen beschouwen 5'. Alleen de 

samenstelling van het ledenbestand van de St. Antonies-broederschap komt niet 

overeen met de samenstelling van de Utrechtse burgerij. Het aantal broeders in de 

lijsten met leners valt onder de minimumgrens. 

Teleurstellend zijn de resultaten van het vergelijken van de namen van de zusters 

met die van de leners. In het algemeen komen weinig namen van zusters of hun 

naam Aantal 

broeders 

Verwacht 

aantal 

Gevonden 

aantal 

Minimum Maximum Toets 

OLV-JK 69 13 18 6 20 + 

OLV-NK 51 9 5 4 IS + 

HK-JK 43 8 7 2 13 + 

AN-BK 81 15 5 8 22 -

tabel 3. Het verwachte en het werkelijke aantal broeders in lening A, alsmede een toets van de representativiteit van de broe
derschappen ten opzichte van de Utrechtse burgerij. 
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naam Aantal 

broeders 

Verwacht 

aantal 

Gevonden 

aantal 

Minimum Maximum Toets 

OLV-JK 69 21 20 13 29 + 

OLV-NK SI 16 10 9 22 + 

HK-JK 43 13 10 7 20 + 

AN-BK 81 25 8 16 33 -

EZ-BK 121 37 18 26 47 -

tabel 4. Het verwachte en het werkelijke aantal broeders in lening B, alsmede een toets van de representativiteit van de broe
derschappen ten opzichte van de Utrechtse burgerij. 

echtgenoten, vaders of broers in de lijsten voor. Een van de oorzaken is wellicht de 

wijze waarop vrouwen worden aangeduid. Aan hun voornaam wordt vrijwel altijd 

de naam van bijvoorbeeld een echtgenoot toegevoegd en vermoedelijk is deze 

naam binnen de broederschap minder 'volledig' dan in de lijsten met leners. De aan

duiding Marie Pieter Jacobszoonwijf zal voldoende zijn om haar binnen de broeder

schap te onderscheiden van een ander Marie, bijvoorbeeld Marie Pieter Meliszoon-

wijf. Maar het is goed mogelijk dat Pieter Jacobszoon in de leningen wordt aange

duid als Pieter Jacobszoon van Doorn, om het verschil met een andere Pieter Ja

cobszoon aan te geven. Omdat er zo weinig zusters zijn teruggevonden, is het niet 

zinvol dezelfde toets toe te passen als bij de broeders om na te gaan of de resulta

ten representatief zijn. Een overzicht van de resultaten wordt gegeven in tabel 5. 

De namen van de broeders van de Ellendige Zielen-broederschap in de Buurkerk, 

voor zover bekend 52, zijn op exact dezelfde manier en volgens dezelfde criteria als 

de andere vier broederschappen vergeleken met de lijsten van leners van lening B. 

De resultaten van deze vergelijking vallen lager uit dan verwacht en er is dus geen 

enkele aanwijzing dat de leden van deze broederschap rijk zouden zijn. De conclusie 

dat het hier zou gaan om 'een voorname broederschap met niet slechts rijke, maar 

ook machtige leden uit de bovenlaag van de samenleving'53 lijkt wat voorbarig. 

naam Aantal Gevonden Gevonden 

zusters lening A lening B 

OLV-JK S3 6 9 

OLV-NK 29 1 2 

HK-JK 8 0 2 

AN-BK 47 5 7 

tabel 5. Het aantal (familieleden) van zusters in lening A en ß. 
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Waar wonen de broeders en zusters? 

Lening A biedt het voordeel dat zij grotendeels is ingedeeld per buurt, zodat het 

mogelijk wordt om een indruk te krijgen van de woonplaats van de leners en deze 

te vergelijken met de territoria van de parochies. Zoals al eerder in dit artikel naar 

voren is gebracht, is het niet onredelijk om te veronderstellen dat een elitaire, 

prestigieuze broederschap (rijke) leden over een grotere afstand aantrekt, bijvoor

beeld van buiten de parochie. In tabel 6 is weergegeven hoeveel broeders en zus

ters binnen de parochiegrenzen wonen. Aangezien niet alle leners zijn ingedeeld 

naar straat of wijk - de eerste vier rubrieken in de lijst met leners hebben betrek

king op stedelijke functionarissen - is een aantal personen niet in te delen en dezen 

vallen derhalve in de rubriek 'onbekend'. Op basis van deze beperkte gegevens kun

nen geen absolute uitspraken worden gedaan, maar het lijkt erop dat de broeder

schappen in de eerste plaats mensen uit de eigen parochie aantrekken. Dit kan 

samenhangen met de beperkte mobiliteit in deze tijd. Indien een lid van de broeder

schap zijn plichten serieus neemt en elke week de mis wil bezoeken, moet dit wel 

binnen een redelijke tijdspanne, dat wil zeggen op loopafstand, mogelijk zijn. Een 

andere reden kan zijn dat men zich in de eerste plaats betrokken voelt bij de eigen 

parochie. 

Zijn er wellicht mensen zo enthousiast dat zij in hun eigen parochie lid zijn van 

meerdere broederschappen? Het blijkt dat van negen broeders van de twee broe

derschappen uit de St. Jacobskerk de namen identiek zijn, terwijl bij de andere 

broederschappen geen enkele keer meer dan twee namen gelijk zijn. In de lijst met 

namen uit de twee broederschappen in de St. Jacobskerk zijn een aantal namen te 

vinden, Claes Aertszoon bijvoorbeeld, die tamelijk algemeen zijn. Het is dus niet 

zeker dat het hier om dezelfde personen gaat. Er zijn wel aanwijzingen dat er tussen 

de twee broederschappen in de St. Jacobskerk samenwerking bestaat. De legger 

van de Onze Lieve Vrouwe-broederschap vermeldt een aantal bezittingen, een ver

gulde kelk en twee zilveren pullen, die enige tijd gemeenschappelijk bezit zijn ge

weest van beide broederschappen 54. 

naam Binnen de 

parochie 

Buiten de 

parochie 

onbekend totaal 

OLV-JK 13 3 8 24 

OLV-NK 5 1 - 6 

HK-JK 4 1 2 7 

AN-BK 7 2 1 10 

tabel 6. De woonplaats van de broeders en zusters die voorkomen in lening A. 
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Deelname van de broeders aan het stedelijk bestuur 

De vergelijking van de namen van de broeders met de namen van de leners laat 

zien, dat het ledenbestand van drie van de vier broederschappen een afspiegeling 

vormt van de Utrechtse burgerij. Wordt dit beeld bevestigd als we kijken naar de 

deelname van de broeders aan het stedelijk bestuur? Nemen de broeders van de St. 

Antonies-broederschap weer een uitzonderingspositie in? 

Het bestuur van de stad Utrecht is in deze tijd in handen van 42 oudermannen, 24 

raden en 12 schepenen. Jaarlijks, op Maria Lichtmis (2 februari), vergaderen de 21 

gilden op het St. Janskerkhof en worden door het lot uit elk gilde vijf personen aan

gewezen die twee oudermannen kiezen 55. Door deze 42 oudermannen worden de 

24 raden aangewezen die op hun beurt de 12 schepenen kiezen. De schepenen zijn 

de enige functionarissen die niet persé lid hoeven zijn van een gilde, voor de andere 

functies geldt een dergelijke verplichting wel5 6 . 

De verdediging van de stad is toevertrouwd aan de gilden en daarom is niet alleen 

het burgerschap een voorwaarde om lid te kunnen worden van een gilde, maar is 

omgekeerd iedere burger verplicht lid van een gilde. In 1418 klaagde bijvoorbeeld 

het Oudewantsnijdersgild dat het 'so cranck van dienste' was dat het zijn waak-

dienst niet meer kon vervullen, waarop de Raad besloot dat de eerste 32 mannen 

die burgers zouden worden ongeacht hun beroep in dit gilde moesten dienen 57. 

We kennen in Utrecht dan ook de merkwaardige situatie dat de gilden twee soor

ten leden kennen, namelijk diegenen die een ambacht uitoefenen en diegenen die 

om politieke of militaire reden lid zijn. Waarschijnlijk om te voorkomen dat de 

'politieke' leden teveel invloed binnen het gilde krijgen, is in 1341 bepaald dat de 

oudermannen het ambacht zelf moeten uitoefenen. In hoeverre men zich hier ook 

werkelijk aan gehouden heeft, is niet te achterhalen. 

Op welke wijze en in welke mate participeren de leden van de broederschappen in 

het stedelijk bestuur? Voor de periode 1469-1512 is nagegaan welke namen van 

broederschapsleden uit het tijdvak 1484-1496 we tegenkomen als ouderman, raad 

of schepen. Het zal duidelijk zijn dat we in deze lijsten, in tegenstelling tot de lijsten 

van leners, geen enkele vrouw tegenkomen, aangezien vrouwen niet geacht werden 

deel te nemen aan het politieke leven. Wel kunnen we familieleden van vrouwen 

tegenkomen. Het is mogelijk vast te stellen hoeveel leden van de broederschap deel 

uitmaken van het stedelijk bestuur, hoe vaak zij gemiddeld een functie vervullen, 

welke functies dit zijn en van welk gilde zij lid zijn. 

Het vergelijken van de lijsten van functionarissen met de namenlijsten van de zus

ters levert ook deze keer erg weinig resultaat op. Bij twee broederschappen, de 

Heilig Kruis-broederschap en de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Nico-

laaskerk, werpt dit zelfs helemaal geen vruchten af. De slechte resultaten zouden 

opnieuw kunnen samenhangen met de moeilijkheid om de mannelijke familieleden 

van de zusters te identificeren. Een andere mogelijkheid is, dat de zusters uit een 
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andere laag van de bevolking afkomstig zijn dan de broeders. 

Bij een eerste analyse van de gegevens van de broeders (tabel 7) valt al snel een 

aantal dingen op. Relatief weinig mannen van de St. Antonies-broederschap zijn lid 

van het stedelijk bestuur en zij zijn dit ook beduidend minder vaak, gemiddeld 2.5 

keer, dan andere broederschapsleden. Tien broeders vervullen slechts een of twee 

naam aantal 

broeders 

aantal broeders 

functionaris 

aantal functies 

abs rel(%) abs per functionaris 

OLV-JK 69 17 25 55 3.2 

OLV-NK 51 16 31 54 3.4 

HK-jK 43 13 30 54 4.1 

AN-BK 81 16 20 39 2.5 

tabel 7. Het aantal broeders dat tussen 1469-1512 functionaris is in het stedelijk bestuur, alsmede het aantal vervulde func
ties door deze personen, zowel absoluut als per functionaris. 

maal een functie, meestal als ouderman, in het stedelijk bestuur. De belangrijkste 

man van deze broederschap is Gerrit van Elten die tussen 1485 en 1509 zeven maal 

ouderman is voor het wolleweversgilde. De leden van de Heilig Kruis-broeder-

schap daarentegen zijn erg actief: zij vervullen gemiddeld 4.1 maal een functie. 

Indien het ledenbestand van de broederschap een redelijke afspiegeling vormt van 

de Utrechtse burgerij, zal het percentage broeders dat deelneemt aan het stedelijk 

bestuur gelijk zijn aan het percentage uit de gehele burgerij. Voor de periode 1489-

1501 is eenzelfde soort toets uitgevoerd als bij de leningen 58. De samenstelling van 

twee van de onderzochte broederschappen (tabel 8) blijkt overeen te komen met 

naam Aantal 

broeders 

Verwacht 

aantal 

functies 

Gevonden 

aantal 

functies 

Minimum Maximum Toets 

OLV-JK 69 27 19 17 36 + 

OLV-NK 51 20 24 I I 26 + 

HK-JK 43 17 23 9 22 -

AN-BK 81 32 6 21 43 -

EZ-BK 121 47 42 34 66 + 

tabel 8. Het verwachte en het werkelijke aantal broeders tussen 1489-1501 in het stedelijk bestuur, alsmede een toets van 
de representativiteit van de broederschappen ten opzichte van de Utrechtse burgerij. 
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die van de Utrechtse burgerij. De St Antonies-broederschap valt weer op: we vin

den broeders minder vaak terug als stedelijk functionaris dan verwacht. Dit komt 

overeen met de verwachtingen op basis van het onderzoek van de leningen en met 

het beeld van een geringe participatie dat al uit de eerste analyse voortkwam. Dit 

kan samenhangen met het feit dat de broederschap zich pas in 1452 in de stad 

Utrecht heeft gevestigd. Aanvankelijk zullen wellicht nog veel broeders van buiten 

Utrecht afkomstig zijn geweest en het burgerschap nog niet bezeten hebben. 

De resultaten van de Heilig Kruis-broederschap zijn verrassend. Het aantal keren 

dat een broeder deelneemt aan het stedelijk bestuur ligt hoger dan het verwachte 

aantal. Hiermee wordt de indruk van relatief hoge activiteit van de eerste analyse 

bevestigd (tabel 7). De gegevens die het onderzoek van de leningen opleverde, 

deden slechts vermoeden dat het hier een 'doorsnee' broederschap betrof. Een ver

klaring hiervoor is niet snel gevonden. De enige aanwijzing is het feit dat het stedelijk 

bestuur deze broederschap ondersteunt en dat daardoor de belangstelling voor en 

de bekendheid met deze broederschap in deze kringen iets groter kan zijn geweest. 

Zoals uit tabel 8 blijkt, is eveneens gekeken naar de deelname aan het stedelijk 

bestuur door de leden van de Ellendige Zielen-broederschap. Dit keer vormt het 

ledenbestand wel een afspiegeling van de Utrechtse burgerij. 

Weinig schepenen 

Hoe zijn de verschillende soorten functies verdeeld? In tabel 9 is weergegeven hoe 

vaak bepaalde functies in 44 jaar vervuld zijn. We zien bij alle broederschappen het 

verschijnsel optreden dat het aantal schepenen lager is dan verwacht mag worden. 

De schepenen behoren tot de meest aanzienlijke burgers '9 en deze zijn klaarblijke

lijk ondervertegenwoordigd in de broederschappen. Het lijkt er op dat deze groep, 

zoals al in de inleiding is gesuggereerd, andere wegen, bijvoorbeeld misfundaties, 

naam aantal 

functies 

oudermannen raden schepenen aantal 

functies 

abs rel(%) abs rel{%) abs rel(%) 

Utrecht 78 42 54 24 31 12 15 

OLV-JK. 55 31 5672 21 38 3 572 

OLV-HK 54 35 65 16 29'/2 3 572 

HK-JK 54 30 55 22 41 2 4 

AN-BK 39 32 82 4 10 3 8 

EZ-BK 114 62 54 42 36 I I 10 

tabel 9. De verdeling van de soorten functies die tussen 1469-1512 door broeders zijn vervuld vergeleken met de verdeling 
van de functies in de gehele stad. 
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zoekt om aan haar zieleheil te werken. In de St Antonies-broederschap treffen we 

wel erg veel oudermannen aan en deze moeten worden gekozen uit diegenen die 

zelf een ambacht uitoefenen. Zouden relatief veel leden van deze broederschap to t 

de ambachtslieden behoren? 

Het is opvallend dat 30 broeders, dat wil zeggen 37 procent, van de St Antonies-

broederschap een beroepsaanduiding in hun naam hebben. Bij de andere broeder

schappen ligt dit tussen de 6 en 10 procent. Hoewel dit niet zonder meer betekent 

dat iemand dit beroep ook werkelijk heeft, kan dit toch een aanwijzing zijn. In 

onderstaand lijstje worden de voorkomende beroepsaanduidingen opgesomd. 

Meteen is te zien dat niet een bepaalde beroepsgroep op de voorgrond treedt: 

appelcoper 

barbier (2 x) 

beeldehacker 

doesmaker (doosmaker) 

droechscere (lakenbereider) 

harnismaker 

hoetmaker (2x) 

mesmaker (4x) 

pasteybacker 

sceymaker (2x) 

snijder (4x) (Dit kan een lakensnijder/kleermaker zijn, maar ook een hout-, 

-steen of metaalsnijder) 

spoermaker (maker van (paarden)sporen) 

stoeldreyer (5x) 

uutdraecher (2x) 

vetcoper 

Er is geen enkele aanwijzing dat binnen een van de broederschappen de leden van 

een bepaald gilde of beroepsgroep sterk vertegenwoordigd zijn. Elke broederschap 

kent leden uit meer dan één gilde. Dit aantal varieert van zeven gilden bij de Heilige 

Kruis-broederschap tot 15 bij de Ellendige Zielen-broederschap. Het is niet moge

lijk om na te gaan of er een verband is tussen de broederschappen en bepaalde fac

ties in het Utrechts stedelijk bestuur. Het onderzoek dat hierop betrekking heeft 

bestrijkt de eerste helft van de 15de eeuw 60. 

Het beeld dat naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie van de 

broederschapsleden al was ontstaan, is voor drie van de vier broederschappen 

voor wat betreft de deelname aan het stedelijk bestuur bevestigd. Van de twee 

Onze Lieve Vrouwe-broederschappen vormt het ledenbestand een doorsnee van 

de Utrechtse burgerij; het aantal leden dat in het stedelijk bestuur participeert, 

komt overeen met het verwachte aantal. De verwachting dat de samenstelling van 

het ledenbestand van de St. Antonies-broederschap afwijkt, is uitgekomen. Er 
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nennen relatief weinig broeders deel aan het stedelijk bestuur. Verrassend en op het 

eerste gezicht niet verklaarbaar is het relatief grote aantal broeders van de Heilig 

Kruis-broederschap dat stedelijk functionaris wordt. 

Conclusies 

In dit artikel is gebleken dat de religieuze lekenbroederschappen in de stad Utrecht 

voor brede groepen leken de volgende functies vervullen: 

In de eerste plaats is hun functie religieus, dat wil zeggen dat zij zorg dragen voor 

het zieleheil van de leden. Dit gebeurt door middel van het houden van een weke

lijkse mis, de zorg voor de begrafenis van de broeders en zusters, het opdragen van 

zielmissen en het bidden voor de gestorven leden van de broederschap. Sommige 

broeders en zusters geven nog extra uiting aan hun godsvrucht door het geven van 

geld voor bijzondere aankopen of kaarsen. 

In de tweede plaats is hun functie sociaal. Niet alleen ontmoeten de broeders 

elkaar tijdens de mis, maar de sociale functie komt eveneens tot uiting in de ritu

elen rond de dood en de jaarlijkse gemeenschappelijke maaltijd. 

Er is geen enkele aanwijzing dat de broederschappen naast de twee bovengenoem

de functies nog andere, bijvoorbeeld politieke of charitatieve, taken vervullen. 

De rol van de vrouwen in deze broederschappen is niet erg duidelijk. Het lijkt erop 

dat zusters in ieder geval minder verplichtingen hebben dan de broeders, maar of 

zij werkelijk worden uitgesloten van de plechtigheden is niet zeker. Slechts bij één 

broederschap, de Heilig Kruis-broederschap, nemen de zusters deel aan de jaarlijk

se processie, terwijl zij bij de andere broederschappen waarschijnlijk niet aan deze 

openbare gebeurtenis mogen deelnemen. Bij een aantal broederschappen kennen 

de vrouwen een eigen maaltijd, bij één broederschap, de St. Antonie, is de maaltijd 

gemeenschappelijk. 

Als we naar het ledenbestand van de broederschappen kijken, kunnen we stellen 

dat drie van de onderzochte broederschappen in samenstelling niet significant afwij

ken van de Utrechtse burgerij. De leden van de Heilig Kruis-broederschap spelen 

wel een relatief grote rol in de stedelijke politiek. Er kan verder worden opgemerkt 

dat zich onder de broederschapsleden relatief weinig schepenen bevinden, zodat de 

toplaag van de Utrechtse burgerij in de broederschappen ondervertegenwoordigd 

is. Het vermoeden, dat in het begin van dit artikel geuit is, dat de broederschappen 

in de eerste plaats aantrekkelijk zullen zijn voor de economische middengroepen, is 

bevestigd. 

De St. Antonies-broederschap wijkt duidelijk af van de andere broederschappen. 

Het aanta! broeders dat is teruggevonden in de leningen is relatief klein en de deel

name van de broeders aan het stedelijk bestuur is betrekkelijk gering. Wel zijn er 

opvallend veel broeders ouderman en zijn er veel broeders met een beroepsaan-
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duiding in hun naam. Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat deze broederschap 

vrij veel ambachtslieden onder haar leden heeft. De leden van de St. Antonies-broe-

derschap zijn maatschappelijk iets minder goed gesitueerd dan de leden van de 

andere broederschappen. Dit beeld wordt versterkt door het feit dat juist in deze 

broederschap de leden in de gelegenheid zijn om in kleine termijnen hun dood-

schuld af te betalen. Ook de pragmatische wijze waarop men de zaken aanpakt, bij

voorbeeld door het zelf houden van bijen ten behoeve van de was, stemt hiermee 

overeen. 

Aanbevelingen 

Dit artikel geeft de resultaten weer van een eerste vergelijkend onderzoek naar de 

activiteiten en de samenstelling van religieuze lekenbroederschappen in het laat

middeleeuwse Utrecht. Omdat wij thans over een breed scala van geautomatiseer

de hulpmiddelen beschikken, verdient het aanbeveling een uitgebreide studie met 

een prosopografisch karakter op te zetten, waarin systematisch de rijke bronnen 

van het Utrechtse archief worden aangeboord. Het resultaat hiervan zou ons een 

schat aan gegevens over het religieuze leven en de samenstelling van de Utrechtse 

bevolking opleveren 61. 

Bijiage 

Onderzoeksmethode 

Zoals in de inleiding bij dit artikel al is uiteengezet, is het door mij verrichte onderzoek een eerste poging om voor de Noordelijke 

Nederlanden systematisch meerdere broederschappen te vergelijken. Het zal de lezer zijn opgevallen dat de nadruk in het onderzoek 

iag op het achterhalen van de kenmerken van een bepaalde groep: de leden van een aantal broederschappen. Middeleeuws Utrecht is nog 

niet of nauwelijks object geweest van dergelijk prosopografisch onderzoek62. Verantwoording van de gevolgde methodiek, die voor deze 

periode voor Utrecht nieuw is, is daarom bepaald geen luxe. Het is te hopen dat deze publicatie ertoe leidt, dat anderen soortgelijk 

onderzoek zullen opzetten, hierbij gebruik zullen maken van de door mij opgedane ervaring en de onderzoeksmethode zullen verbete

ren en verfijnen. 

Het onderzoek viel in twee delen uiteen. Het eerste deel omvatte een institutionele beschrijving van de broederschappen met als doel 

het vaststellen van hun functies. Daarbij kon worden nagegaan of de broederschappen enigszins overeen kwamen en inderdaad, zoals 

voorondersteld, geen bijzonder of elitair karakter hadden. 

Het tweede deel van het onderzoek, waarin een aantal sociaal-economische kenmerken van de broederschapsleden zijn vastgesteld, had 

een meer prosopografisch karakter. Op basis van ledenlijsten en rekeningen zijn lijsten opgesteld van mannen en vrouwen die in de 

periode 1484-1496 lid waren van een bepaalde broederschap, waarbij zo mogelijk het jaar van overlijden is vermeld. Ook van de namen 

van leners uit de leningen A en B zijn lijsten aangelegd, waarin tevens de hoogte van het geleende bedrag en, bij lening A, de vermelding 

van de buurt is opgenomen. Van de namen van stedelijke functionarissen zijn lijsten samengesteld over de periode 1469-1512, uitge

splitst naar soort functie en met vermelding van het gilde waarvan de functionaris lid was. Dit in relatie tot de onderzoeksperiode ruime 

tijdvak, dat precies 7 delen van het Raads Dagelijks Boek omvat, is gekozen om de kans om iemand terug te vinden groter te maken. Een 

oude man die rond 1490 lid wordt van een bepaalde broederschap, kan in de jaren daarvoor actief zijn geweest in de politiek, terwijl 

een jonge man die in hetzelfde jaar lid wordt, nog aan zijn carrière moet beginnen. Bovendien was het zo mogelijk om na te gaan hoe 

vaak bepaalde personen een functie bekleedden. 

Opzet database 

Door vergelijking van de namen in de verschillende lijsten kon per broederschap worden vastgesteld wat voor financiële en bestuurlijke 

achtergrond haar leden hadden. Aangezien het uiteindelijk om een grote hoeveelheid namen, circa 4500, zou gaan is gekozen voor ver

werking met behulp van een database-programma {DBASE IV). Bij invoering in de database zijn de namen gesplitst in drie delen, te 

weten voornaam, patroniem en achternaam of toenaam. Als achternaam of toenaam gelden bijvoorbeeld een plaatsaanduiding als 

Doorn, een beroepsaanduiding als koster of bakker, maar ook een tweede patroniem. Bij de vrouwen is bovendien ook nog een veld 
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patron i em achternaam attribuut 

claeszoon 

claeszoon dochter 

claeszoon bakker 

simon claeszoon 

ruysch meester 

voor de voornaam van de vrouw ingevoerd. Verder is gebruik gemaakt van een veld voor attributen als meester, echtgenote, dochter 

enzovoort. Hieronder volgen enige voorbeelden ter verduidelijking: 

voorn-vr voornaam 

claes 

janneke claes 

claes 

jan 

jan 

Schema: Voorbeelden van de wijze van invoeren in de database. 

Achter de namen komen afhankelijk van het bestand de andere noodzakelijke gegevens. Zo zijn bijvoorbeeld bij de leningen de geleende 

bedragen ingevuld. 

In principe is steeds is per inventarisnummer een basis-bestand aangelegd. In het geval van het Raads Dagelijks Boek was het noodzake

lijk meerdere basis-bestanden te maken. Dit, omdat dit inventarisnummer (GAU, SA I, 13) meerdere delen beslaat. In dit geval zijn de 

gegevens per deel in aparte basis-bestanden ingevoerd. Op deze wijze komt in ieder basis-bestand elk folionummer maar één maal voor, 

zodat geen verwarring kan ontstaan. Verschillende basis-bestanden zijn hierna samengevoegd tot een nieuw, waarmee dan verder is 

gewerkt. De oorspronkelijke bestanden zijn bewaard, zodat hier later altijd voor controle of een andere bewerking op kan worden 

terug gevallen. Zo vormen de basis-bestanden die zijn aangelegd op grond van twee inventarisnummers van de Onze Lieve Vrouwe

broederschap in de St. jacobskerk uiteindelijk één lijst met namen van broeders en één met namen van zusters. Ook de zeven delen van 

het Raads Dagelijks Boek zijn tot een groot bestand samengevoegd. 

In een enkel geval is een broeder of zuster met twee namen ingevoerd in de database. Dit was nodig omdat mensen in deze tijd niet 

altijd dezelfde naam gebruiken. Zo staat Dire Tymanzoon van Loenen ook bekend als Dire van Loenen. De verschillen kunnen nog gro

ter zijn, zo kan Dire Janszoon dezelfde persoon zijn als Dire de Smit. Wanneer deze twee namen in totaal verschillend bronnenmateri

aal voorkomen, is het veelal niet mogelijk om vast te stellen of het een en dezelfde persoon betreft. Van Dire van Loenen is bekend dat 

hij met twee namen werd aangeduid, omdat dit blijkt uit de rekeningen van de Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Jacobskerk. 

Standaardisatie en vergelijking 
Een belangrijk probleem bij het werken met middeleeuwse persoonsnamen is, naast het optreden van naamsvarianten, het voorkomen 

van spellingsvarianten. Deze ontstaan doordat men nog geen vaste schrijfwijze kende en een schrijver bij het noteren van een naam op 

zijn gehoor afging, zo zijn Clais, Claas, en Claes allen varianten van dezelfde naam. Wel is het veelal zo dat één schrijver één vaste schrijf

wijze hanteert. Bij het invoeren van de gegevens is per inventarisnummer de eerst voorkomende variant opgenomen. De identificatie

problemen die door het voorkomen van deze naamsvarianten optreden zijn ondervangen door het opstellen van een thesaurus per 

naamsdeel (voornaam vrouw, voornaam, patroniem en achternaam). Hiervoor was eerst een zogenaamde 'projectie zonder duplicatie'63 

nodig, met als resultaat per naamsdeel een lijst waar alle varianten een keer op voorkomen. Daarna zijn standaard nam en, voornamelijk 

op basis van de klankleer64, toegekend, die via een programma zijn toegevoegd aan alle bestanden. 

Nadat op deze wijze de problemen rond de spellingsvarianten waren opgelost, was het mogelijk om de ledenlijsten van iedere broeder

schap met behulp van het programma DBASE IV te vergelijken met de andere bestanden, te weten twee bestanden met lijsten van 

leners en een bestand met functionarissen. Dit gebeurde op basis van het volgende criterium: standaardvoornaam, standaardachternaam 

en standaardpatroniem moeten gelijk zijn. Indien een naam uit maar twee naamsdelen bestaat, bijvoorbeeld een standaardvoornaam en 

een standaardpatroniem, levert een vergelijking van drie velden geen problemen op. Het derde veld, in bovengenoemd voorbeeld is dit 

de stand aard achtern aam, moet nog steeds identiek zijn, dat wil zeggen het mag geen karakters bevatten. 

Het vergelijken van naamsdelen alleen, is nog niet voldoende voor identificatie. Als een naam in een bepaald bestand voorkomt, mag dit 

niet tegenstrijdig zijn met de andere gegevens die we over deze persoon hebben. Zo komt in lening B (1495) eenmaal een Jan 

Willemszoon voor, die echter niet de echtgenoot kan zijn van zuster Peternella, omdat zij in 1484 al weduwe van ene Jan Willemszoon 

is. Nog moeilijker wordt het wanneer de kruising meerdere mogelijkheden oplevert. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de naam van broeder Jan 

Henricszoon van Ee tweemaal voorkomt in lening A. Aangezien er geen verdere aanwijzingen zijn om vast te stellen welke de juiste Jan 

Henricszoon is, wordt hij niet in de uiteindelijke onderzoeksresultaten opgenomen. Bij de stedelijke functionarissen komen we meerde

re keren een Jan Reyerszoon tegen. Deze zou lid zijn van drie gilden, de oude wantsnijders, de molenaars en de viskopers. Het betreft 

hier duidelijk verschillende personen. 

De status van de vrouwelijke broederschapsleden wordt in de meeste gevallen bepaald door die van hun vader, echtgenoot of broer. 

Het was daarom van belang om te weten te komen of zusters een familierelatie hadden met een broeder. Dit om te voorkomen dat 

dezelfde status tweemaal werd meegeteld. 

Tenslotte was het noodzakelijk om door middel van een statistische toets vast te stellen of de broederschappen als representatief voor 

de Utrechtse burgerij konden worden beschouwd. De beschrijving van deze toetsen is terug te vinden in bijlage 5 van de scriptie. 

Gebruikte afkortingen 

BA I Bij het stads-archief bewaarde archieven. Eerste afdeling. De aan de stad Utrecht behoorende archieven. A. Gilden, broeder

schappen en godshuizen. 
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GAU Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht 

SA I Stads-archief. Eerste afdeeling. I 122-1577 

OLV-JK De Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Jacobskerk 

OLV-NK De Onze Lieve Vrouwe-broederschap in de St. Nicolaaskerk 

HK-JK De Heilig Kruis-broederschap in de St. Jacobskerk 

AN-BK De Antonies-broederschap in de Buurkerk 

EZ-BK De Ellendige Zielen-broederschap in de Buurkerk. 
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SA I, 13, Resolutiën van den raad, 1469-1512 
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