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Middeleeuws eten heeft, net zoals het meeste uit die periode, bij velen 

niet zo'n beste naam. Kort en krachtig samengevat: als ze al niet van 

honger doodgingen, aten ze 'vies en vet'. Dat scheelt want dan hoefje 

je ook niet af te vragen wat ze toen aten. Veel bijzondere bronnen over 

eten en koken lijkt Utrecht voor deze periode ook niet te tellen. Dat 

blijkt echter mee te vallen. Door een aantal bronnen te combineren valt 

van enkele feestmalen rond 1500. D e 

Bram van den Hoven van Genderen (1957) is docent juist een gedetailleerd beeld te geven 

middeleeuwse geschiedenis aan de Universit 

Utrecht, waar hij ook allerlei organisatorische ts 

heeft vervuld. In voorgaande afleveringen van het ,,- ... , 
gegevens zijn zelrs zo rijk dat ze een 

Jaarboek Oud-Utrecht heeft hij geschreven over de 

betekenis van de Utrechtse Domtoren en, samen met betere reconstructie mogelijk maken 

Ronald Rommes, ovei de omvang van de Utrechtse 

bevolking. Hij heeft meegewerkt aan overzichten van d a n e l d e r s v a a k h e t S e v a l i s- D e 8^8 a de Utrechtse si se . . . . r . . . 
I van zaken bij een teestmaal, de kos-

boeken ovei Utrechtse onderwerpen geschreven 
over de geschiedenis van de Staten en de politiek van t e n , de gerechten en de gangen en de 

het Nedersticht en het andere ovei de kanunnik 

Oudmunster en de hoge geestelijkheid in het alge- j v e l e specerijen: dat alles kan ter tafel 

meen. 

worden gebracht. De smaak van het 

eten was zeker anders, de bereiding in ieder geval geraffineerd en 

arbeidsintensief. Het zal blijken dat er bij Utrechtse broederschappen 

goed werd gegeten, dat de vis duur werd betaald en dat daardoor ook 

in een tijd van onthouding, tijdens de vasten, door een feestmaal de 

sociale verschillen tot uitdrukking konden worden gebracht. 
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De combinatie van middeleeuwers en eten roept bij velen weinig positieve gevoelens 

op, evenals de combinatie middeleeuwers en beschaving trouwens. Neem de gemid

delde film die deze periode als 'decor' gebruikt; een goed voorbeeld is de uitzinnige pro

ductie Flesh and blood van onze meest succesvolle cineast, Paul Verhoeven, een voor

beeld dat overigens met vele andere kan worden uitgebreid. Afgezien van allerlei 

gebruikelijke 'aankleding' als brandstapels en heksen, en een algemene aanslag op de 

zintuigen door bontgekleurde, slecht verzorgde, schreeuwende en vechtende figuran

ten of hoofdpersonen, zit in een dergelijke film bijna standaard een scène met een 

feestmaal, liefst in een met flambouwen verlichte, tochtige zaal van een grimmig kas

teel. Goed vooreen spectaculair schouwspel, dat wel. Zwijgen we over de uiterst modi

euze kleding voor de jonkvrouwen -vaak de extravagante, metershoge 'punthoeden' -

waarbij de mannen in hun bontvellen of lappen wol schamel afsteken. Vreemd genoeg 

worden allerlei combinaties gemaakt van bestaande kledij en fantasiekleren, waarbij 

standen en perioden ruimhartig door elkaar geklutst worden. Als we nader naar het 

feestmaal zelf kijken, dan ziet het dikwijls zo uit: meterslange tafels waaraan allerlei 

volk zit of ligt, smakkend, sloeberend en schrokkend, het vet druipend langs de mond

hoeken. Het bier wordt boerend naar binnen gegoten, en menigeen is in kennelijke 

staat. Met de handen en tanden wordt vlees van botten gerukt, met messen wordt in 

potten geprikt en gepord - zo de buurman niet het slachtoffer is - men veegt zijn han

den af aan zijn kleren of aan het gordijn, als dat er althans is. Narren, mismaakten en 

potsenmakers zorgen voor het nodige tijdverdrijf, nog afgezien van de bedelaars die 

net buiten de deur liggen te creperen. Hoogtepunt is de manier waarop men het pro

bleem van de restanten van het maal oplost: met een boog verdwijnen de half afgeklo

ven botten en andere, minder goed definieerbare resten in de muilen en magen van de 

om de tafel dansende honden. Een levendige bedoening, dat wel. 

Wie het niet alleen bij beelden laat en iets verder kijkt dan een plat scherm, komt er al 

snel achter dat een groot deel van onze tafelmanieren juist in de late Middeleeuwen 

vorm heeft gekregen. ' Door beschaafd gedrag wordt men superieur aan hen die verhe

ven manieren nog missen. Zo spreken de Bourgondische gezanten in 1469 misprijzend 

over de tafelmanieren aan het hof van de hertog van Oostenrijk: bij een diplomatieke 

bijeenkomst viel diens partij ongeorganiseerd op het diner aan, in plaats van zich cor

rect te gedragen en te wachten tot de hoogste in rang met een gang was begonnen.: 

De Oostenrijkers liepen dus nog achter in hun opvoeding, althans hun ideeën over 

gepast gedrag kwamen niet overeen met die van hun gasten. Etiquetteboeken of hand

leidingen voor correct gedrag waren een zeer populair genre na 1200, vooral bestemd 

en gericht op jongens uit de betere klassen. Een vast onderdeel hiervan vormden tafel

manieren, waarbij de rode draad was dat men zijn buurman of buurvrouw geen over

last diende te geven. Voor het maal werden bijvoorbeeld wasbekkens rondgedragen, 

waarin iedereen zijn handen diende te wassen. Dat gebeurde ook na afloop van het 
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maal, of steeds wanneer dat nodig werd gevonden. Bij luxueuze maaltijden stonden 

hiertoe warm gemaakt water en geparfumeerde handdoeken ter beschikking. Na het 

eten was het bon ton om je mond te spoelen, liefst met wijn, en soms om kruiden of 

specerijen te eten voor een frisse adem en de tanden te reinigen met een tandenstoker, 

die vaak was vervaardigd uit het hout van een kruidenstruik als rozemarijn. 3 Zout 

stond op tafel in open zouthouders of -bekkens. Je behoorde je eten daar niet door te 

halen, als je behoefte aan meer smaak had, maar diende het zout op je eigen bord te 

strooien. Datzelfde gold voor het geval datje met je buurman een schotel of een grote 

drinkbeker deelde. Lange vingernagels waren ongewenst, evenals het werpen van 

etensresten op de vloer. Van een peer mocht je niet afhappen, maar deze moest wor

den geschild en in stukjes gedeeld. Je vingers hoorde je niet af te likken. Steeds diende 

je met een servetje mond af te vegen voor je uit een glas dronk. Wat dat betreft hoeft 

het niette verrassen dat bij een doorsnee diner van een Utrechtse broederschap in 1485 

alle aanwezigen een servet ('dwaal' genoemd) hadden, en dat na afloop van het maal 

twee mannen en een vrouw betaald kregen voor de afwas van de vaat en voor het was

sen van de tafellakens en de servetten. Een jaar later wordt dit samengevat onder de 

term van het 'zepen', wat aan duidelijkheid niets overlaat (dan zijn het overigens twee 

mannen en twee vrouwen die dit werk op zich nemen).4 Bij sommige maaltijden wer

den zelfs tussen de gangen door schone servetten verstrekt. Ook voor de entourage had 

men ideeën: zo moesten de ramen in de zomer openstaan; in de lente werd het aange

raden de tafel met bloemen te versieren en in de zomer met 'koele' bladeren, kruiden 

en bloemen, bijvoorbeeld van wilgen.5 Al deze regels betekenen weer niet dat we niet 

verbaasd rond zouden kijken als we aan een middeleeuwse tafel zouden zitten; men 

denke bijvoorbeeld aan de schotels die dikwijls door twee of meer personen werden 

gedeeld of het grotendeels ontbreken van vorken. En inderdaad, er liepen vaak honden 

los rond de tafels en die zullen ongetwijfeld hun best hebben gedaan om een deel van 

al dat lekkers binnen te krijgen. Ook al zijn het niet precies onze regels, dan wil dat nog 

niet zeggen dat er geen duidelijke normen waren. 

De laatste drie decennia is er, onder andere door de stimulans van het pionierswerk van 

de Utrechtse hoogleraar Marietje van Winter, steeds meer aandacht gekomen voor de 

rol van eten in een samenleving. Rituelen en gebruiken spelen daarbij een rol maar ook 

de vraag waaruit dat eten eigenlijk bestond. Men laat immers zien wat men is door wat 

men eet.6 Een probleem daarbij is dat de bronnen niet al te toeschietelijk zijn. Wat we 

niet hebben, zijn menukaarten met gerechten en hun omschrijvingen. Kookboeken zijn 

er weer wel maar deze dateren pas uit het einde van de Middeleeuwen. Het eerste 

gedrukte Nederlandstalige kookboek werd bijvoorbeeld pas rond 1514 in Brussel door 

Thomas Vander Noot uitgegeven. r Veel in deze kookboeken wordt ook nog eens be

kend verondersteld net zoals dat tegenwoordig bij sommige handleidingen het geval 

is. Bovendien weetje op basis van een kookboek nooit of mensen ook daadwerkelijk 

deze gerechten aten, hoe ze die nuttigden, hoe een maal was opgebouwd of wat erbij 
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werd gedronken. Dan blijven de kroniekschrijvers en de auteurs van ridderromans over: 

ze hebben gloedvolle beschrijvingen gegeven, waarbij het spektakel van de pagina's 

druipt. Ze noemen en roemen vooral entremets, 'etenskunstwerken'die tussen de echte 

gangen werden opgediend. Complete, gedekte tafels die plotseling uit een onder

grondse ruimte naar boven kwamen, vergulde beesten, opgezette dieren, gebraden 

vogels waar alle veren weer opgeplakt waren met vergulde poten en snavels, geweldi

ge gerechten in de vorm van een kasteel dat belegerd werd - met figuranten die eruit 

stappen - of waaruit fonteinen wijn spoten, vergulde bergen waaruit levende vogels 

vlogen of het Manneke Pis dat op tafel bij hertog Filips van Bourgondië wijn piste. Nu 

niet iets wat dagelijks ter tafel kwam: het gaat bijna altijd om huwelijken, inhuldigin

gen of spectaculaire gebeurtenissen aan vorstenhoven. Het meest beroemde voorbeeld 

is de Voeu du Faisan, het feest dat hertog Filips van Bourgondië in 1454 gaf om zijn 

geplande kruisvaart aan te kondigen en zijn edelen een eed op deelname hieraan te 

laten afleggen.8 De meeste concrete informatie - afgezien natuurlijk van onderzoek in 

middeleeuwse beerputten - over wat ter tafel kwam, wordt echter ontleend aan de 

rekeningen van vorsten, steden of instellingen. Vaak ontbreekt daarbij weer de inkade

ring van het maal of de precieze samenstelling; slechts de belangrijkste aangekochte 

ingrediënten staan vermeld. 

Aan Utrechtse diners, zeker die uit de periode vóór de achttiende eeuw, is bij mijn 

weten nooit aandacht besteed. En dat terwijl we in de gelukkige omstandigheid zijn 

om enkele bronnen te kunnen combineren, die aan de ene kant weergeven wat er vol

gens de statuten op tafel had moeten komen bij bepaalde gelegenheden, en aan de 

andere kant precies opsommen wat er daadwerkelijk werd opgedist. De laatste gege

vens zijn gedetailleerd genoeg om weereen koppeling te kunnen maken naar kookboe

ken zodat kookenthousiasten zelf kunnen beleven wat er, in dit geval in de Utrechtse 

Dom, werd opgediend. 

Deze combinatie van gegevens levert een beter en completer beeld op dan dat wat we 

gewoonlijk krijgen op basis van slechts één van deze bronnen. Nemen we, als voorbeeld 

voor de problemen en de eenzijdigheid die rekeningen met zich mee kunnen brengen, 

de gegevens overeen groot feestmaal in Utrecht. Tijdens de moeilijke vredesonderhan

delingen in oktober 1429, na een lang conflict met de hertog van Bourgondië en de 

Hollanders, vroegen de Utrechtse burgemeesters en de twee andere Utrechtse oversten 

de naar Utrecht gekomen raadslieden van de Bourgondische hertog te eten. Ze deden 

dit samen met de raadslieden van de door Neder- en Oversticht gekozen bisschop 

Rudolf van Diepholt en inviteerden ook de vertegenwoordigers van de drie grote 

Overijsselse steden, die eveneens bij het conflict waren betrokken. De maaltijd vond 

plaats op het Utrechtse schepenhuis, het huis Hasenberch, op de huidige Stadhuisbrug. 

Op donderdag hadden de partijen al samen gegeten, maar op vrijdagmiddag, de veer

tiende oktober 1429, vlak na de ochtend, vond het meest officiële gedeelte plaats. Alle 

gasten werden 'eerliken ende costliken mit aire bequaemheit ontfangen'. 9 Dit was 
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Illustratie om het verschil in behoorlijk en onbehoorlijk eetgedrag duidelijk te maken. De liederlijkheid vooraan 

contrasteert met de ingetogenheid en beschaving aan de achterste tafel. Valerius Maximus, Faits et dits 

mémorables des romains, Brugge circa 1475-1480. 

ongetwijfeld van diplomatiek belang omdat de voornaamste gast Roland van Uutkerke 

was, een hoge Vlaamse edelman en op dat moment de Bourgondische stadhouder van 

Holland en Zeeland, de man die tussen de Stichtenaren en de Bourgondische hertog 

bemiddelde. De genodigden kregen 'spijse, cruut (= met specerijen gekruid), wijn, 

malevizeye (= malvezij, dure, zoete zuidelijke wijn, waarschijnlijk uit Griekenland of de 

Canarische eilanden), ypocras (= hypocras, met kruidnagels en andere specerijen ver

rijkte wijn, beschouwd als een bijzondere traktatie) ende menigherhande gerechten' 

geserveerd. 'Bekwaam' was het ongetwijfeld en 'kostelijk' zeker: het maal kostte de 

stadskas maar liefst ruim 286 pond. Een kapitaal bedrag omdat de prijs voor de twee 

schouwen turf (= maar liefst 45 zakken of een 13.000 liter!) die de Vlaamse eregast op 

zijn kamer in het ernaast gelegen grote huis Lichtenberg kreeg thuisbezorgd om het zo 

goed warm te hebben, slechts ruim vijfeneenhalve pond was. ,0 Deze idioot grote hoe

veelheid turf geeft vooral aan hoe hoog de Utrechtse stadsbestuurders hun gast 

inschatten en hoe royaal ze hun gebaar wilden laten zijn. De drank heeft bij dit eten 

ongetwijfeld een belangrijke plaats ingenomen, maar ondanks de grondigheid van de 

rekeningen weten we niet eens waar die 'menige gerechten' uit hebben bestaan noch 
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is duidelijk hoeveel mensen er aan tafel zaten. Het zullen er velen zijn geweest: de dag 

erop vroeg het stadsbestuur de zoon van de Bourgondische stadhouder te eten samen 

met de kastelein van Woerden 'omwille van de eer van de stad'. Het gezelschap telde 

toen in totaal 36 personen; de declaratie bedroeg een ruime 43 pond. Stads- en staats

belangen zorgden voor vier dagen lang 'diplomatiek dineren'; een ijzeren maag kwam 

de burgemeesters en raadslieden ongetwijfeld goed van pas. Op de donderdag, die aan 

de hoofdontvangst voorafging, hadden de oversten van de stad namelijk al uitvoerig 

malvezij gedronken met de raadslieden van Rudolf van Diepholt en die van Bourgondië. 

Na de genoemde maaltijden op donderdag en vrijdag, hielden Rudolf en de stad op 

zondag 'hof' in het Duitse Huis, waar de Bourgondische stadhouder opnieuw (voor een 

bedrag van bijna 145 pond) 'gunstelic mit groter eren ontfangen wert'. " De stadsreke

ningen vertellen ons dus wel dat er op belangrijke momenten goed werd gegeten, en 

dat dure dranken en een verzorgd maal de schenkers ervan eer bezorgden en de ont

vangerseer bewezen en daardoor gunstig stemden, maar wat er precies op tafel kwam, 

blijft in nevelen gehuld. '2 

De broederschap van de Domvicarissen of Domkapelaans 

Van de Utrechtse Stadhuisbrug, waar de Bourgondische stadhouder logeerde en 

dineerde, ben je via de Vismarkt en de Servetstraat zo in de Dom. toopje even verder 

naar het noorden, dan stuit je al snel op de kapittelkerk van Sint-Jan. Uit deze kerken 

hebben we gegevens die een meer precieze reconstructie van een 'kerkelijke' feest

maaltijd mogelijk maken. Om het niet te ingewikkeld te maken zal ik geen uitvoerige 

vergelijking met de keuken elders maken of lang op middeleeuws eten in het algemeen 

ingaan. Het feestmaal in de Sint-Jan werd dooreen broederschap georganiseerd; bij het 

Domkapittel bestaat er twijfel of het maal voor de Domkanunniken bestemd was of 

voor de broederschap van Domkapelaans - zie voor deze problemen uitvoeriger de 

appendix. Voor we meer in detail kunnen kijken naar de statuten van deze broeder

schappen voor hun feestmalen en naarde gangen die optafel kwamen, moet het speci

fieke karakter van een broederschap worden toegelicht. Het gaat bij deze bijeenkom

sten namelijk duidelijk om iets anders dan een 'diplomatiek' maal of een intiem diner-

tje in een restaurant. 

De broederschap was een zeer geliefde organisatievorm uit de tweede helft van de 

Middeleeuwen. '•' Hoofddoel van de leden van een broederschap was om, zowel indivi

dueel als gemeenschappelijk, een bepaalde devotie te verdiepen of te verbreden. Zo 

kon men eer bewijzen aan een bepaalde heilige, of gebeden opdragen en mediteren bij 

een religieus symbool zoals de 'vijf wonden' die Christus aan het Kruis had gekregen of 

de zeven 'bliscappen' van Maria overdenken en loven. Hierdoor hoopte men op grotere 

clementie, hulp of voorspraak uit hemelse kringen. Het zielenheil van de leden werd 

nog eens extra bevorderd doordat de overgeblevenen gebeden zeiden of lieten zeggen 
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voor een overleden broeder of zuster. Daarnaast konden nog andere doelen worden 

gediend zoals onderlinge bijstand in tijden van nood of het beheer van een gasthuis of 

een kapel. Niette versmaden wasten slotte het gezamenlijke maal dat de meeste broe

derschappen tenminste jaarlijks aanrichtten. 

De samenstelling van broederschappen kon divers zijn: uitsluitend mannen, uitsluitend 

geestelijken, uitsluitend de leden van een bepaald gilde of'gemengd': mannen en vrou

wen, geestelijken zowel als leken. De Utrechtse kapittels en hun geestelijken hadden 

natuurlijk ook deel aan deze devotionele praktijken. Hun leden traden individueel tot 

'gemengde' broederschappen toe maar er waren ook enkele genootschappen die exclu

sief voor aan de kapittels verbonden lieden waren bestemd. Zo werd in 1326 de broeder

schapvan de priester-kapelaans van de vijf Utrechtse kapittels opgericht. Het doel hier

van was vooral om de vicarissen of de kapelaans van de kapittels een even fraaie begra

fenis te kunnen bieden als de kanunniken ten deel viel en hen ook collectief te geden

ken zodat hun zielenheil beter zou worden behartigd. De aantrekkingskracht van dit 

laatste was zo groot - de kapittels telden de grootste verzameling priesters die in 

Utrecht gevonden kon worden -da t uiteindelijk ook hun bazen, de kanunniken, lid wil

den worden. '4 Voor priester-kanunniken was dit vanaf 1443 mogelijk. 

Naast deze over de kapittels heen grijpende organisatie van priesters waren er samen

werkingsverbanden die tot één kapittel beperkt bleven. Zo telde het kapittel van 

Oudmunster een genootschap dat jaarlijks vlak voor zondag Exurge, dat is de achtste 

zondag voor Pasen en anderhalve week voor het begin van de vasten, een jaarlijks 

feestmaal hield. Dit feestmaal was de hoogtijdag voor alle ambtenaren van het kapittel 

en voorde dienaren van de kanunniken. Het lag daarmee in het verlengde van de feest

dagen die er ook voor de priesters, de diakens, de subdiakens, en zelfs voor de koorkna

pen bestonden. Tot de leden van dit genootschap behoorde overigens ook menige 

kapelaan, kanunnik of hoogwaardigheidsbekleder van het kapittel, zodat we het vooral 

als een parallel van het huidige 'bedrijfsuitje' kunnen zien: verbroedering door ge

meenschappelijk aan te zitten, te eten en bierte drinken. Ook 'nette vrouwen', zoals de 

dienstmeisjes van de kanunniken, waren op uitnodiging overigens welkom. Zonder 

vrouwen was het tenslotte veel moeilijkerom 'plezier en jolijt' te maken! '" Hoewel dit 

genootschap oorspronkelijk wel degelijk religieuze wortels had - zo gaat het niet voor 

M 
BiitïJ«0uarS/t>n& W7u&uc«» lUWycr^, 

fcimbiifiid). istt. Folcri. etnfP'115* 

Verschillende bereidingswijzen van eten: geroosterd en daarna zuur gemaakt vlees, een 'oven', stoof schotel, geroosterd en aan het 

spit. M. Hero, Schachtafelen der Gesuntheyt, Straatsburg 7553, xlvii. 
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niets om de tijd vlak voor de vasten; bovendien kenden dergelijke feesten voor geeste

lijken met een bepaalde wijding een liturgische achtergrond - mogen we het niet als 

een broederschap beschouwen. Hiervoor ontbreekt de bevordering van een devotie, 

zorg voor eikaars zielenheil of de verzorging van de begrafenis van de leden. Het past 

eerder in de middeleeuwse feestcultuur zoals die door Herman Pleij zo bloemrijk is 

beschreven, zonder alle anarchistische trekjes overigens die hij overal bespeurt. I6 Ka

rakteristiek genoeg spreken de reglementen van dit genootschap overfesta bacchana-

lia; met drie vaten bier was de drankvoorziening in ieder geval goed geregeld. " 

Wat dat betreft had men het bij het Domkapittel anders aangepakt. Hier bestond een 

genootschap waarvan net als bij de naburige kerk van Oudmunster de ambtenaren van 

het kapittel lid waren. In tegenstelling tot Oudmunster ontbraken hier echter de 

dienstmeisjes en de bedienden van de kanunniken. De overige leden werden bij het 

Domkapittel door de kapelaans of vicarissen gevormd. 18 Waarschijnlijk gaat het hier, 

net als bij Oudmunster, om een organisatie die oorspronkelijk vooral een gezamenlijk 

maal nastreefde, maar die zich in dit geval tot een broederschap had omgevormd. " 

Ook hier vond er namelijk een maaltijd plaats rond de tijd van de vasten, in dit geval op 

zondag Letare, dat is de vierde zondag in de vastentijd oftewel drie weken voor Pasen. 

Voor een feestmaal was dit een bijzonder geschikte dag omdat het niet alleen 

Halfvasten was, maar vooral ook omdat in de liturgie van die zondag de wonderbaarlij

ke vermenigvuldiging van brood en vis door Christus centraal stond.2" Volgens de sta

tuten van deze broederschap uit 1471 bleef het niet bij eten alleen, maar moest een lid 

tijdens dit maal ook een preek houden of een stichtelijk verhaal (een historia edificati-

va) voorlezen, dat de nadruk op de deugden legde. Alle aanwezige geestelijken dienden 

hun wijdingsbrieven te lezen 'zodat ze weer in het geheugen zaten'. De religieuze plich

ten werden dus opnieuw ingeslepen op dezelfde wijze als bij kloosters de kloosterregel 

in een vergadering werd voorgelezen. De dag voorafgaand aan het maal werden er mis

sen gelezen voor overleden medebroeders; na het eten werd er voor hun zielenheil 

gebeden. Door deze broederschapsbepalingen was er dus een duidelijk religieus kader 

aangebracht, dat in het geval van het kapittel van Oudmunster ontbrak. 

Op het eind van de zestiende eeuw weten we precies wie lid waren van deze broeder

schap in de Dom, en dan met name van diegenen die bij het maal aanwezig waren. In 

1587 ging het in de eerste plaats om 37 kapelaans van de Dom en daarnaast om 17 ande

ren die een vaste aanstelling van dit kapittel hadden. Dit waren de ambtenaren en 

ambachtslieden/gildenleden van de Dom (bij Oudmunster met de term operarii, hand

werkslieden, aangeduid): 3 personen die tijdens de processies of plechtigheden de 'roe

des' oftewel de ceremoniële staven droegen, 2 procureurs die het kapittel bij gerechte

lijke affaires van dienst waren, 3 schouten, de advocaat van het kapittel, de secretaris

notaris, de fiscus die boetes inde, de organist, de schoonmaker van de kerk, de ijzer-

smid, de timmerman, de metselmeester en een man die de oogsten op het land 

inschatte en de kanunniken op de graanmarkt terzijde stond (de taxatorfrumentorum). 
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In totaal ging het in 1587 om 54 mannen. In de daaropvolgendejaren worden nog ande

re functies genoemd zoals de rector van de koorknapen, de torenwachter, de 2 zang

meesters, de maker van waskaarsen en de administrateur van de presentiegelden. Het 

aantal ambtenaren-ambachtslieden lag daarmee op maximaal een kleine 25 personen. 

Waarschijnlijk door de gevolgen van de Reformatie - het verbod op de katholieke ere

dienst in 1580 - liep het aantal leden van de broederschap langzaam terug: van 55 

(1588) naar 50 (1589) naar 46 (1590). -1 Een eeuw eerder was het aantal kapelaans aan de 

Dom gelijk aan de situatie rond 1580; ook het aantal ambtenaren-ambachtslieden zal 

niet veel zijn veranderd.22 Voor het laatste kwart van de vijftiende eeuw mogen we de 

omvang van deze broederschap dus schatten op tussen de 50 en 65 leden, waarbij de 

schommeling met name afgehangen zal hebben van het aantal (meerderjarige) kape

laans dat in Utrecht verbleef en niet elders studeerde of werkte. Allen waren mannen, 

de meerderheid geestelijken maar ook een aanzienlijk contingent leken. 

Op dezelfde dag nuttigden ook de stemgerechtigde Domkanunniken een feestmaaltijd 

om Halfvasten luister bij te zetten en de onderlinge saamhorigheid te verhogen. In het 

vervolg zal het lastig zijn om onderscheid tussen beide maaltijden te maken (zie de 

appendix voor een van noten voorziene verantwoording hiervan en voor een uitleg van 

wat stemgerechtigde kanunniken zijn). Als leidraad kan de aanname dienen dat de 

regels bekend zijn voor de broederschap van de Domkapelaans, maar dat de gegevens 

voor ingekochte ingrediënten op het gelijktijdige maal van de Domkanunniken betrek

king hebben. Afgezien van het aantal en de status van de deelnemers, maakt het niets 

uit voor een reconstructie van wat er precies op tafel kwam. 

Het feestmaal van de Domkanunniken en van de broederschap van Domkapelaans 

Terug naar datgene waar het om ging: eten. Waar vond dit jaarlijkse maal, drie weken 

voor Pasen, met zijn vele deelnemers (tussen de 25-30 en 50-85, zie de appendix) 

plaats? Het enige dat we zeker weten is dat dit binnen de immuniteit van de Dom was, 

zeg dus rond of op het huidige Domplein en enkele aangrenzende straten. Het is moge

lijk dat het maal van de Domkanunniken in een van de claustrale huizen van de kanun

niken gehouden werd. Sommige huizen van particulieren in de stad waren groot 

genoeg om een flink gezelschap onderdak te bieden zoals nog zal blijken. In 1450/51 

tekent Herman Scholl, de fabrieksmeester van de Dom, die het beheer voerde over de 

gelden voor het onderhoud en de nieuwbouw van de Dom, inderdaad aan dat het maal 

plaatsvond 'in zijn eigen huis' (in domo mea propria).2i Uit geen van de drie overgeble

ven gedetailleerde rekeningen blijkt echter dat een geestelijke zijn huis had 'uitge

leend'; normaal zou dan iets gezegd zijn overeten of serviesgoed dat afgeleverd was of 

zouden er fooien aan bedienden zijn betaald of een bedankje aan de eigenaar gestuurd. 

Dat is niet gebeurd, waardoor ik het vermoeden heb dat de Domkanunniken of het 

genootschap van de Domkapelaans het groot kapittelhuis-de huidige aula van de uni-
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De grote kapittelzaal van de Dom, mogelijk 

de locatie voor het maal van de Domkanun

niken of de Domkapelaans. Gebouwd tus

sen 1462 en 7467, tegenwoordig aula van de 

universiteit. Aquarel door J.P.C. Crolman, 

1898. HUA, TA, Qa 3.34. 

versiteit - van de Dom hebben 

gebruikt. Hier vonden ook synodes 

en vergaderingen van de vijf kapit

tels plaats; er was ruimte genoeg 

voor 50 of meer gasten en het doel 

van de bijeenkomst was zeker 

gepast voor een locatie als het ka-

pittelhuis. 

Wat kregen de broeders daar nu 

voorgezet? Volgens de statuten 

van de broederschap uit 1471 zou

den ze drie gangen moeten krijgen, 

die 'om excessen' te voorkomen 

nader worden omschreven. De eer

ste gang diende te bestaan uit 

'gezeefde' erwten of groenten met 

haringen en andere vis. Daarna 

zouden pasteitjes van paling en zalm volgen. De derde gang diende schotels met in olie 

gestoofde vis te tellen, geserveerd met rijst en 'vastenvruchten' (fructibus quadragesi-

malibus). Onder dit laatste verstaat men in middeleeuws Utrecht bij de kapittels 

gewoonlijk gedroogde of gestoofde appels of peren met noten en zuidvruchten. Bij de 

eerste gang behoorde bier te worden geschonken, bij de tweedeeen kleine hoeveelheid 

wijn. Van wat overbleef, moest een 'redelijke portie' ten deel vallen aan de koorknapen 

van het Domkapittel. De andere 'restjes' (inderdaad fragment'! genoemd) behoorden bij 

de deur onder de armen te worden verdeeld. 

De bepalingen van dit statuut voor de Domkapelaans kunnen worden aangevuld aan 

de hand van een drietal bewaard gebleven rekeningen, die waarschijnlijk betrekking 

hebben op het soortgelijke maal dat de Domkanunniken gelijktijdig hielden. Deze reke

ningen stammen uit respectievelijk 1499,1501 en 1503; ze zijn waarschijnlijk de declara

tie en gedetailleerde eindafrekening, die bestemd is geweest voor een van de kame

raars van de Dom die het totaalbedrag dan na goedkeuring in zijn grote Fabrieksreke-

ning optekende. Dit laatste zou ook verklaren waarom er maar drie van deze rekenin

gen, en dan nog steeds uit een oneven jaar, over zijn. Ze hebben waarschijnlijk tot de 

boedel van een kanunnik-kameraar behoord, die om het jaar een functie uitoefende. y' 

In de huidige toestand liggen de verschillende stukken van de rekeningen helemaal 
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door elkaar maar met enig puzzelen konden ze weer tot de juiste volgorde worden 

teruggebracht. 

Over de 'technische' kant van het maal voor de Domkanunniken worden we wel wat 

wijzer, maar veel blijft onduidelijk. Er werd klaarblijkelijk op meerdere vuren gekookt 

en gebraden, gezien de uitgaven voor 'torf, groffhout ende houtkolen'.21 De leiding was 

in handen van een mannelijke chef de cuisine; twee jaar was dit 'meester Peter de kok',26 

in 1503 'meester David de kok'. Beiden kregen het 'gebruikelijke' salaris van 40 stuivers 

of 2 Rijnse gulden voor hun werk, bepaald geen slecht salaris (tien keer zoveel als het 

zomerdagloon van een timmerman) en een 'maître' waardig maar slechts een klein 

deel van de kosten van het maal -een kleine 4,5% op een totaalbedrag van tussen de 42 

en 44J Rijnse gulden. Dat laatste bedrag was dan weer iets meer dan het jaarloon van 

een timmerman, die aan de Dom werkte.2T Deze meesterkok werd bijgestaan door een 

vier- of vijftal assistenten. De belangrijkste was de adjunct-kok (de famulus principalis 

in coquina), die het veel bescheidener bedrag van 6 stuivers verdiende, gevolgd door de 

hulpkok met een salaris van slechts 4 stuivers. Elk jaar werden vier of vijf houten kok

slepels aangeschaft, onmisbare attributen die kennelijk gemakkelijk sneuvelden bij de 

ingewikkelde taken van de koks. Waarschijnlijk voor het betere sjouw- en spanwerk 

werden deze koks geassisteerd door twee of drie bedienden, wel gerecruteerd uit de 

dienaren van kanunniken, die hiervoor 2 tot 3 stuivers kregen uitgekeerd.28 Er was een 

schrijver, die alle aankopen en uitgaven voor het maal noteerde. Ten slotte kreeg 

Hendrik Backer, jarenlang de voorman van de opperlieden bij de bouw van de Dom, een 

bedrag voor het afleveren van de wijn. 

In totaal werden er 10 dozijn schotels en borden voor het maal gebruikt, de 'kuecken 

scottelen', waarvan het onduidelijk is of ze eigendom van de Dom of van de 'catering' 

waren. 2' Een dozijn daarvan waren de 'meester plattelen', grote platte aardewerken 

schotels, 2 dozijn waren een maatje kleiner terwijl van de kleinste maten er 3 dozijn 

werden gebruikt. Twee dozijn waren 'moesscottelen', bestemd om de groente op te 

dienen en in de laatste twee dozijn werd de 'saus', of alles wat beter in een hogere 

schotel paste, geserveerd: de 'sauchieren'. Als borden voor de individuele gasten heb

ben speciaal gebakken, dikke stukken roggebrood dienst gedaan, die een goede onder

grond voor sauzen en ragouts vormden. In de rekeningen is althans sprake van de aan

koop van 14 of meer 'roggen tulguerbrode' of'telzuerbroede'. Dergelijke dikke (4 centi

meter bijvoorbeeld) brood bodems werden gewoonlijk op aparte onderzetters of plank

jes geplaatst, al naar gelang de luxe variërend van hout tot verguld en bewerkt zilver, 

waaronder soms weer extra servetten lagen. Deze plankjes of onderzetters heten in het 

middeleeuws Frans tailloirs- in het Duits is hier het woord Teller of bord mee verwant. 

Met 'telzuer' zal dus zo'n soort onderbord zijn bedoeld, waarop dan roggebrood als ver

dere 'ondergrond' voor het eten werd geplaatst.30 

Messen en lepels zullen de gasten zelf hebben meegebracht: iedereen beschikte over 

een eigen set, die overal naar meegenomen werd. Uit het statuut van de broederschap 
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Beschilderde 'onderzetborden' waarop het roggebrood of Tellerbrood werd geplaatst waaruit gegeten werd. 

De meeste daarvan waren simpel van hout, dit keer is de onderkant beschilderd (zestiende eeuw, Neurenberg 

Germ. Nat. Museum). 

van de kapelaans uit 1471 blijkt dat de procuratoren van de broederschap, samen met de 

twee oudste koorknapen, een bediende voor het brood en de wijn en nog een andere 

dienaar aan tafel zouden bedienen. Iets dergelijks zal ook bij het maal van de Domka

nunniken zijn gebeurd. 

Uit de rekeningen blijkt dat niet al het eten door de Domkanunniken zelf werd opgege

ten. Na de vespers (dat wil zeggen na twee uur in de middag) werden naar de Domde

ken twee vispasteien en twee schotels visgelei gebracht, vergezeld van vier kwarten 

wijn (8î liter). " Het mag duidelijk zijn dat deze prelaat zo'n hoeveelheid niet in één 

keer naar binnen goot. Hij kon dit bewaren, of waarschijnlijker, hij gebruikte het om 

zijn eigen dienaren en zijn verwanten en personeel, die bij hem in huis woonden, te 

belonen. De twee fabrieksmeesters van de Dom, de kanunniken die verantwoordelijk 

waren voor de nieuwbouw van de gotische Dom en het onderhoud van het kerkge

bouw, kregen ieder de helft van de uitdeling voor de deken thuisbezorgd, waarschijnlijk 

omdat de Fabriek van de Dom het maal bekostigde en een bijdrage gaf voor dat van de 

kapelaans, 's Avonds kregen ook de Dombouwmeester en elke zieke Domkanunnik zo'n 

toelage. 32 Ook de arbeiders in de bouwloods van de Dom werden niet vergeten: de 

werklui hier werden in 1499 voor 20 stuiver op brood en bier getrakteerd; ze kregen ver-
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der 60 haringen en 50 bokkingen uitgedeeld, en hadden de beschikking over een hele 

schotel vispastei, een schotel visgelei, twee 'gebroeken' (klaarblijkelijk niet goed geluk

te, slecht opgemaakte of, waarschijnlijker, al aangebroken) schotels vispastei, twee 

eveneens 'gebroken' schotels visgelei en drie (hele) schotels met gekookte snoek en 

karper. "Samen met de koorknapen mochten ze nog eens anderhalve kabeljauw verde

len. ! l De preciese hoeveelheden konden elk jaar variëren. Zo kregen ze in 1501 en 1503 

nog een extra uitdeling van 12J liter wijn erbij. 

De 'restjes' voor de koorknapen staan als verplichting in het statuut van de Domkape

laans vermeld, maar worden ook keurig in de rekeningen geboekt. In 1499 mochten de 

16 koorknapen onder elkaar verdelen: 2 'kernen'witbrood - beschouwd als luxe brood -

een 'goede' schotel haring en bokking, in olie gebakken vis waaronder een zeelt die van 

de 'heeren taeffel' kwam, een 'goede' schotel gekookte snoek en karper, en verder een 

aangebroken pastei en een aangebroken schotel visgelei. Ze konden dit wegspoelen 

met een 'grote kruyck biers' die maar liefst 25-; liter bier bevatte. In de andere twee 

rekeningen is de uitdeling aan de koorknapen minder omvangrijk: de grote 'kruik' (vat 

is hier ongetwijfeld een betere interpretatie) bier wordt opnieuw genoemd, evenals 

twee schotels vis en de'restjes met het brood'. Ook deze jaren wekken echter de indruk 

dat de koorknapen altijd konden rekenen op een deugdelijke hoeveelheid vis en niet 

afhankelijk waren van de eetlust van de 'heren' en wat er 'overbleef. Ondanks de 

vrome vermelding in de statuten, ontbreekt iedere uitdeling aan de armen 'bij de deur'. 

Misschien kregen ze echt de restjes? Je zou het mogen verwachten, maar misschien 

bleef het slechts bij een dode letter en goede intenties. 

Veel vis dus. Hierbij moet bedacht worden dat het maal midden in de vasten plaats

vond: vlees van viervoetige dieren en gevogelte, eieren en andere zuivelproducten 

waren strikt verboden. Zover we weten, werd een dergelijk verbod in de belangrijke, 

meer officiële keukens, zoals die van vorstenhoven en kerkelijke instellingen, nauwge

zet gerespecteerd.35 De nadruk kwam daardoor in deze tijd van het jaar zeer sterk op vis 

en visgerechten te liggen. De Utrechtse geestelijken hebben voor de variatie meerdere 

bereidingswijzen gebruikt: gekookte, gestoofde, gebakken en in de oven bereide vis, 

waarbij op traditionele wijze eerst vooral zeevis op tafel kwam en daarna zoetwatervis.36 

Volgens vermeldingen van de diverse schotels in de rekeningen bestond het eerste 

gerecht uit 'doerslagen' (in het Latijn colata) erwten, haring, bokking, gekookte en 

gezouten aal (paling) en vers 'zeespek' in een 'schotel' en een pastei. De tweede gang 

bevatte een halve grote snoek en een halve grote karper, een schotel gekookte zalm 

van 'twe stucken' en twee baarzen, overgoten met een bepaalde saus, blancmanger 

geheten. De derde gang bevatte rijst met in de olie gebakken vis, gelei en een schotel 

met vijgen, rozijnen, noten en gebak, bestaand uit krakelingen en suikerkoeken. In 

totaal kwamen daardoor in 1499 uit de keuken 18 pasteien met zalm en paling, even

eens 18 schotels met kleine snoeken, 9 schotels van baars met een saus van blancman-
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ger, g schotels snoek met karper, 9 schotels gekookte zalm en nog eens 9 schotels in de 

olie gebakken vis. In totaal dus 72 schotels (zie verderop het schema waarin de juiste 

samenstelling van het maal nader wordt gepreciseerd). Daarbij was een hele zalm 

gebruikt; in 1503 woog deze 40 pond (een middeleeuws pond varieert tussen circa 430 

en 494 gram). Hij kwam vers van één van de grote Lekvisserijen in Schoonhoven van

daan en werd speciaal naar Utrecht gebracht. De kosten ervoor, tussen de 4 en 7JRijnse 

gulden, maken dit tot het duurste ingrediënt van het maal. 

We kunnen de gangen, op basis van de ingekochte ingrediënten, nog wat preciezer 

bekijken. Visgelei of vispastei klinkt misschien spannend, of wellicht afstotelijk, maar 

wat zat er nu eigenlijk in zo'n schotel? De eerste gang bevatte volgens het statuut ver

der niet gespecificeerde groenten - de rekeningen bevatten hiervoor geen bedrag, 

zodat ze of uit eigen tuin of kweek kwamen of in de praktijk niet werden gebruikt. Wel 

kocht men een halve spint tuinerwten of witte erwten, ongeveer 3V4 liter. Deze werden 

'doorgeslagen' dat wil zeggen gepureerd met een zeef of een mortier. De precieze 

samenstelling hiervan blijkt niet uit de rekening; wel kennen we recepten waar het 

erwtenvocht tot een gepureerde saus wordt gemaakt door de toevoeging van brood

kruim en specerijen als gember, kaneel, komijn en saffraan. Met brood of bloem vorm

de het een goede aanvulling van eiwitten. Al de genoemde specerijen staan in over

vloed in de rekeningen vermeld. In de vasten wordt in een van de recepten speciaal 

rozijnen toegevoegd, in een ander wordt ook azijn gebruikt. Zowel rozijnen, bier- als 

wijnazijn werden door de Utrechtse kanunniken aangeschaft zodat ze ook deze ingre

diënten voor de puree hebben kunnen gebruiken. Een dergelijke erwtenpuree werd blij

kens in de Nederlanden gedrukte kookboeken van even na 1500 inderdaad benut om 

paling op smaak te brengen, snoek mee te stoven of als bestanddeel van een blanc-

manger voor een visschotel.37 Het ligt dus voor de hand dat deze erwtenpuree in de 

Dom speciaal is gebruikt om de pastei, waarin onder andere gezouten paling zat, nog 

meer smaak en structuurte geven. 

Die smaak moet toch al overdonderend zijn geweest: om de pasteien te 'kruiden' -

waarschijnlijk in de vorm van een gladde toplaag die bovenin of bovenop de pastei 

werd gestrooid - gebruikte de kok maar liefst 24 lood gember (een lood is gewoonlijk 

een tweeëndertigste deel van een pond, dus ongeveer 144 tot 15 gram), 1 lood kruidna-

Kïig. Bon««, grbfcn. Pfclftln. £fnf«rt. fcigbenem öótformer Kocri», 

Verschillende soorten peulvruchten en andere ingrediënten, waaronder rijst, bonen, erwten, linzen en kikkererwten. M. Hero, 
Schachtafelen der Cesuntheyt, Straatsburg 1533, xiii. 
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gelen, i lood saffraan, dat voor een diepgele kleur gezorgd zal hebben, 4 lood 'rompen' 

(dit zijn muskaatnoten die er waarschijnlijk gerimpeld uitzagen en zo aan hun naam 

kwamen) en nog eens 4 lood 'greyn'. '8 Dat laatste was de greinkorrel, de grana paradisi 

of paradijskorrel, waarvan men meende dat deze in het paradijs groeide. In werkelijk

heid ging het om de uit West-Afrika komende meleguettepeper, die later in recepten 

werd vervangen door de minder scherpe en geurigere kardamom. Juist door zijn naam 

was deze peper een geweldig modeverschijnsel op het einde van de Middeleeuwen. Zo 

gaf de beroemde meester Chiquart, de chefkok van de hertog van Savoie, hem de twee

de plaats op zijn ranglijst, vlak achter de gember, en gebruikte hem in tweederde van 

zijn voor de elite bestemde recepten. De prijs was dienovereenkomstig. •*' 

We komen hier op een essentieel onderdeel van de middeleeuwse keuken: het giganti

sche gebruik van specerijen. Dit gebeurde niet zozeer om de bedorven of slechte smaak 

van het eten 'weg te werken', zoals vaak werd beweerd, maar uit een ander smaakbe-

wustzijn en uit de wens zich te onderscheiden.4" Hoewel peper in de late Middeleeu

wen al zo gewoon en goedkoop was dat het richting een poor man's specerij g i ng - en 

daardoor in de luxe keuken minder werd gebruikt; door de Domkanunniken werd ge

wone peper bijvoorbeeld alleen in 

1503 aangeschaft - was het op 

grootscheepse wijze kruiden van 

een maal door de kosten toch 

voorbehouden aan de betere krin

gen. " Door een veelheid aan 

ingrediënten te gebruiken en door 

het soort voedsel - zeker als dat 

zeldzaam was, groot was of 

schaars was door seizoensinvloe

den - kon men laten zien dat men 

superieur was aan het plebs, onge

veer op de wijze zoals dat nu nog 

gaat met zeer speciale wijnen: de 

drinker van een Bordeaux f grand 

cru classé uit 1952 manifesteert 

zich toch anders dan degene die 

een krat naamloos bier bij Dirk van 

den Broek wegzeult. ' : Naast de 

Een middeleeuwse specerijverkoper met zijn 
weegschaal in actie. Door de goede verbin
dingen met Brugge en Antwerpen waren 
specerijen in Utrecht ruim voorradig en rela
tief goedkoop. Afbeelding uit de Mendel-
schen Zwölfbrüderstiftung, Neurenberg, 

H H J vlak na 1453. 
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kosten speelt een van ons verschillend smaakpalet mee, dat wellicht in de verte te ver

gelijken is met de Indiase keuken. De nadruk lag hierbij niet op de pure smaak van het 

bereide voedsel, maar op de contrasten van zoet en zuur, ondersteund en aangevuld of 

beconcurreerd door kruidig en scherp, die men wilde aanbrengen. Ook de kruidige, aan

trekkelijke geur van het eten werd van groot belang geacht, evenals een verrassende 

kleur of opmaak. " Tijdens de vasten, waar wekenlang vis de tafel domineerde, kan de 

kok hebben geprobeerd door ruimschoots specerijen te gebruiken de alomtegenwoor

dige smaak van vis terug te dringen en andere smaakpapillen te prikkelen. " Daarnaast 

kunnen sommige kruiden de spijsvertering hebben geholpen of zijn toegevoegd omdat 

ze een geneeskrachtige werking toegedicht hadden gekregen of een uitgewogen 

balans mogelijk maakten. " Ten slotte zal hebben meegespeeld dat specerijen, in een 

tijd zonder vacuumverpakking en met lange en langdurige aanvoerkanalen, minder 

scherp of vers zullen zijn geweest dan we nu gewend zijn, zodat men grotere hoeveel

heden voor hetzelfde effect diende te gebruiken.4<1 

In de drie rekeningen wordt niets specifieks vermeld over het maken van deeg waarin 

de vis in de oven werd gebakken. In 1501 werd er voor een aardig bedrag, namelijk 13 

stuiver, bloem 'voor de pastei' ingekocht, dat in 1499 als 26 pond tarwebloem nader 

wordt gespecificeerd. Nu is het zo dat ook de inhoud van een aardewerken pot 'pastei' 

genoemd kan worden - het zou dan met brood gegeten kunnen zijn - maar ik neem 

toch aan dat de vis wel in deeg bereid zal zijn. Kookboeken geven hiervoor verscheidene 

recepten, zelfs enkele voor een palingpastei. ^ In de rekening van 1503 wordt speciaal 

melding gemaakt van drie kannen (een ruime 5 liter) 'bastarts in die pasteyen' waar

mee waarschijnlijk een zoete Spaanse of Portugese wijn werd bedoeld, die was uitge-

gist en waaraan honing was toegevoegd. ,s Daardoor komt een recept uit het kookboek 

van circa 1514 in aanmerking waarbij brooddeeg met krenten en rozijnen, wat suiker en 

zout en allerhande specerijen, met boter een uur lang gebakken wordt, waarop er 'bas

taardwijn' aan wordt toegevoegd. Het geheel dient dan verder te sudderen.4' De ook in 

het recept genoemd pruimen van Damast ofwel kwetsen zijn door de Utrechtse kok 

niet aangekocht. Boter die op zich in de vasten niet gegeten mocht worden, staat alleen 

in de rekening van 1501 vermeld. Het kan echter door de wel aangeschafte raapolie of 

het straks nog te bespreken vissenvet zijn vervangen. 

Hoewel de basis van het maal jaarlijks hetzelfde was, verschilde de precieze samenstel

ling. Dit kon aan de kok liggen, die bijvoorbeeld met de sauzen of de kruiden kon varië

ren of aan de toestand op de markt. Zo zijn de hoeveelheden ingekochte vis per jaar 

niet dezelfde, waarbij in 1503 wordt opgemerkt dat er vijf grote karpers en twee karpers 

van gemiddeld gewicht voor de pastei bestemd waren 'aangezien er een tekort aan aal' 

was. De bevoorrading met vis zal midden in de vasten - dus meestal midden of eind 

maart - vaak problematisch zijn geweest, mede door de grote vraag van het moment 

aangezien het merendeel van de mensen geen vlees gegeten zal hebben. Het vangst

seizoen voor aal en zeevis liep meestal van juni/juli tot in november, zodat er enkele 
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maanden te overbruggen waren. * Er zijn dan ook nogal wat klachten over 'oude en 

stinkende' vissen tijdens de vasten. Sl De zeevis zal dan ook zijn gezouten, gerookt of 

gedroogd. Bij de eerste gang werden 'doorsnee' vissen als haring en bokking (gerookte 

haring) gebruikt.5' Hun aantallen varieerden tussen 61 en 122 (haring) en 75 en 117 (bok

king) waarbij we over hun gewicht niets weten - een flink deel werd overigens uitge

deeld aan de koorknapen en de bouwlieden van de Dom, zodat er op de 'herentafel' 

minder dan de helft werd opgediend. Voor de pastei werd met name zalm en aal of 

paling gebruikt. De zalm was vers, het duurst en het meest gewaardeerd. De aal kwam 

op een goede tweede plaats in prijs en waardering. Ze was er in twee kwaliteiten, de 

minder gewilde 'gewone' gezouten aal (tussen de 28 en 37 stuks) en de 'goede' aal of 

'dolaal'. Het grote meerdelige Middelnederlands Woordenboek geeft als betekenis hier

voor niets anders dan 'een soort aal, vooral in gebruik in Holland'. Dat wisten we al: 

onduidelijk blijft wat zo speciaal aan een dolaal was. Mogelijk gaat het om de grootte: 

de zeldzamere en daardoor duurdere grotere vissen werden hoger gewaardeerd. Er 

worden er 20 of meer van gebruikt, waarbij soms nog onderscheid wordt gemaakt in 

hun grootte.53 Als vet en misschien ook als 'smaakversterker' werd 5 tot 7 pond 'zee-

spek' aan de pastei toegevoegd. In de vasten was het gebruik van boter of het vet van 

viervoeters verboden, zodat men olie diende te gebruiken of het vet van een vis. 

'Zeespek' kwam dan ook van het meerswijn, letterlijk het zeevarken, dat we beter ken

nen onder zijn huidige naam van bruinvis. Inderdaad maakte de middeleeuwse keuken 

gebruik van allerlei beesten, die heden ten dage, in ieder geval in Nederland, niet meer 

zo gauw op tafel komen. De prijs van het meerswijn varieerde sterk, wat waarschijnlijk 

duidt op een sterk wisselende aanvoer van dit voor onze begrippen toch vrij ongebrui

kelijke bestanddeel van een maal. 51 Vette beesten waren in de Middeleeuwen overi

gens veel zeldzamer dan nu het geval is; de middeleeuwse keuken is dan ook minder 

vet dan we geneigd zijn te denken. Daardoor was een 'vet' dieren 'vet' in het algemeen 

wel een aantrekkelijk onderdeel van een maal, waar het bij ons eerder als diskwalifica

tie zou gelden. 

Volgens het statuut van de broederschap van Domkapelaans uit 1471 diende de tweede 

gang uit pasteitjes van zalm en aal te bestaan. Bij het maal van de Domkanunniken aan 

het eind vijftiende eeuw gebruikte men deze pasteien echter als gerecht in de eerste 

gang, zoals we hebben gezien. De tweede gang bestond toen bij deze 'kapittelheren' 

uit riviervis, opgediend met verschillende sauzen en 'geleis'. In alle driejaren gebruikte 

men een deel van de zalm hiervoor ('zalm van twe stucken'), die gekookt op een schotel 

werd opgediend (9 schotels in deze gang). Om de zalm er goed uit te laten zien werd 

speciaal peterselie gekocht; mogelijk is ook de in de middeleeuwse keuken zo geliefde 

mosterd bij dit gerecht geserveerd. 

Vijf grote snoeken en vijf grote karpers waren de basis voor een ander gerecht in deze 

gang. Snoeken en karpers werden toen (en nu) tot de meest smakelijke vissen gere

kend. Volgens een zestiende-eeuwse visexpert werd de karper - in de Middeleeuwen 
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met snoek een tamme vis die in visvijvers werd gekweekt - in Holland als de lekkerste 

zoetwatervis gezien. Hij werd 'door de rijcke weeldige luyden in hoore feestmalen 

gegeten'.55 Een halve snoek en een halve karper vormden samen een schotel (8 of 9 in 

totaal), die met een saus werd afgemaakt. Dit was althans in 1503 het geval toen dit 

gebeurde met een zogenoemde 'paers zauss', een paarse saus, die purperrood was 

gekleurd met rode wijn maar vooral met 'tornesoel' ofwel lakmoeskruid, dat gewonnen 

werd uit de kreeftsbloem of 'kleine heliotroop'. % Ik vermoed dat dit ook al in 1501 zo 

was, omdat de de kok toen maar liefst 19 lood (een 285 gram) hiervan gebruikte voor 

een 'geleye'. Aan paarse saus hadden de geestelijken geen gebrek: in 1501 werd er 5 

kwart, of ruim 10 liter, bereid. Daartoe gebruikte de kok een kan 'garscoense' wijn, dus 

een rode Bordeauxwijn uit de Gascogne (een kan is ongeveer 1,7 liter), 2 kannen 'petou', 

Poitouwijn (een rode Loirewijn) en zes kannen van de hoger gewaardeerde Rijnwijn. Dit 

werd gebonden met tarwezetmeel 
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koop werd aangeboden en die de kok dus eerst in lauw water moest weken en smelten. 

Volgens Van Winter gaf dit 'een mooi helder resultaat zonder bijsmaak en had grote 

bindkracht'.,s 

Ook deze saus of gelei moest weer een bijzondere smaak krijgen, in dit geval een zoet-

scherpe smaak. In 1501 kwam de zoete smaak van 2\ pond suiker, dat werd gecombi

neerd met 1 lood saffraan en maar liefst 10 lood (zo'n 150 gram) kaneel. Wijn- of bier-

azijn heeft mogelijk een tegenwicht aan de suiker geboden.55 De scherpere specerijen 

waren 2\ lood kruidnagels, 5 lood 'rompen' of nootmuskaat, 5 lood paradijskorrel en 10 

lood gember. Ze werden wellicht in aparte 'kruidenbuiltjes' toegevoegd om het heldere 

karaktervan de gelei niet in gevaarte brengen.6" De bereiding van een dergelijke saus 

kon ingewikkeld zijn. Volgens een recept dat in 1560 in Antwerpen werd gedrukt moest 

de kok de husenblas wassen, stukslaan en klein snijden, met wijn opzetten en koken en 

vervolgens door een schone zeef halen. Vervolgens moest men gember, kaneel en para

dijskorrel nemen, samen met wat folie en schone (=fijne) suiker; dat diende de kok in 

een vijzel klein te maken en aan de gezeefde husenblas toe te voegen. Met 'toernesol', 

wijn en saffraan werd het gekleurd en op het vuur aan de kook gebracht, waarna het zo 

dikwijls door een filterzak moest worden gehaald tot het 'klaar' doorliep. Vervolgens 

goot men het op het gerecht en liet het afkoelen. Door de toevoeging van korenbloe

menextract, saffraan of peterselienat kon men het overigens naar believen blauw, geel 

of groen eruit laten zien, wat opnieuw aangeeft hoeveel prijs er op gevarieerd en 

opmerkelijk uitziend voedsel werd gesteld. " 

Al dit koken, inkoken, filteren en in een vijzel stampen was een werk dat vele uren kost

te. In een van de beroemdste kookboeken wordt dan ook gewaarschuwd dat de 

kok(smaat) niet in slaap hoort te vallen: 'Et qui veult faire gelée, il ne fault pas qu'il dor

me'. Een dergelijke gelei werd beschouwd als een topstuk in de keuken, een 'glamour 

dish' waarmee men eer inlegde: 'Their prestige presumably derived from appreciation 

of the degree of skill required to realize a perfectly transparent jelly', inclusief alle 

mogelijkheden voor extravagantie die dit bood.62 

Hoe de snoek en de karper zelf waren bereid, wordt niet steeds duidelijk. In 1499 waren 

ze zeker gekookt. Koken was dan ook een gebruikelijke methode voor vis. Zo stelt het 

kookboek van Thomas vander Noot uit circa 1514 dat men een snoek placht te koken in 

wijn of in een samenstel van half wijn en half water, waar ook een weinig wijnazijn aan 

was toegevoegd, zodat de structuur van de vis intact bleef door het zuur. " Het zou 

goed kunnen dat de Utrechtse kok zo iets heeft gedaan aangezien tot de uitgaven ook 

de aanschaf van een kan (1,7 liter) wijn- en twee kannen bierazijn behoorde. Ook bij de 

karper wordt aanbevolen deze in water te koken waaraan zuur was toegevoegd. Van 

Dam weet aannemelijk te maken dat door het koken van de 'graatrijke' vissen als snoek 

en karper, en door het toevoegen van zuur, bijvoorbeeld door een zure gelei, de graten 

zacht werden zodat ook deze makkelijk konden worden gegeten. Karpers konden ech

ter ook worden gebakken of met wat azijn, zout, rozijnen, kaneel en gember in een 
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Een kok bezig met het maken van een saus, terwijl zijn assistenten druk bezig zijn. Houtsnede (Augsburg 1542) 

bij een druk van een Duitse bewerking van het Italiaanse kookboek van Platina. 

oven worden gegaard. '" 

De vierde riviervis, die in de tweede gang van het maal van de Domkanunniken werd 

geserveerd, was baars. In 1499 waren dit er 36, twee jaar later 18. In 1503 ontbrak deze 

echter, mogelijk door een tekort op de markt. Dit betekende dat er in 1499 op elke scho

tel 4 baarzen werden opgediend, die waren 'overgoeten' met een klassieker uit de mid

deleeuwse keuken, namelijk blancmanger. Dit was iets heel anders dan onze blanke 

roompudding met amandelen, die nog een dergelijke naam draagt. Blancmanger was 

met name voor de vasten uiterst geschikt omdat men geen boter, melk of kaas mocht 

gebruiken om een gerecht af te maken. Hiervoor in de plaats gebruikte men amandel-

melk, dat als bindmiddel en smaakmaker diende. Het werd in een arbeidsintensief 
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procédé verkregen. De amandelen werden eerst in heet water geweekt zodat de vliezen 

erafkwamen. Vervolgens moesten ze in een vijzel met een houten stamper worden 

bewerkt, waarbij men een klein beetje water toevoegde om het niette vet te laten wor

den. Dit stampen duurde lang, waarna de massa met kokend water opgezet moest 

worden en daarna door een zeef geduwd. Dit moest enkele malen herhaald worden -

stampen, koken en zeven - t o t een melk was verkregen, waaraan al kokend suiker werd 

toegevoegd.65 Uit de rekening van 1501 blijkt dat de kok voor de blancmanger 5 pond 

amandelen gebruikte, 4 pond suiker, 4 pond rijst en dat de gekruide smaak kwam van 4 

lood gember. Er zijn veel recepten voor blancmangers bekend. Normaal werd de basis 

daarvoor gevormd door kippenbouillon en wijn met amandelmoes of amandelmelk. In 

de vasten kon men geen kippenbouillon gebruiken. Misschien heeft de kok daarvoor in 

de plaats het kookvocht van de baarzen genomen, dat hij met rijnwijn heeft gemengd. 

In plaats van broodkruim om dit in te dikken heeft hij, naast de amandelmelk, rijst 

gebruikt. De combinatie van rijst met amandelmelk was in de vasten in elk geval niet 

ongewoon en bovendien een vaak voorkomend bestanddeel van een blancmanger. 

Wellicht heeft hij de visbouillon ook gewoon weggelaten en alleen wijn gebruikt. Het 

geheel werd gezeefd, met de suiker en de waarschijnlijk witte gember gemengd en 

ingekookt tot het dik was geworden. Een andere mogelijkheid is dat de baars gebakken 

is en dat de amandelmelk met witte Rijnwijn en erwtenpuree is gemengd en daarna 

gezeefd. Witte gember en een zoet-zure combinatie van suiker en wijnazijn maakten 

dit vervolgens af.66 

Daarnet is uitvoerig de combinatie snoek & karper met een paarse gelei-saus bespro

ken, zoals die in ieder geval in 1501 en 1503 als deel van de tweede gang voor de Domka

nunniken werd opgediend. In alle drie rekeningen is een gerecht van de derde gang 

'geleij een scottel'. Bij de aankopen op de markt van vis is in die jaren sprake van 9 of 10 

'middelber snoeken indie geleij'. Ongetwijfeld werden deze gebruikt voor de 18 'scotte-

len geleyen mit cleyn snoecken' die op de lijst met de diverse gerechten uit 1499 prij

ken. We kunnen nu, na een bespreking van de eerste twee gangen, een reconstructie 

maken van het hele maal (zie het schema hieronder) van de Domkanunniken.<~ De eer

ste gang bestond uit twee gerechten, namelijk (9?) schotels met bokking en haring en 

in totaal 18 schotels met pasteitjes van zalm en aal. De tweede gang telde drie gerech

ten: 9 schotels snoek met karper in gelei, 9 schotels gekookte zalm en 9 schotels baars 

met blancmanger. De derde gang bevatte eveneens 27 schotels: 18 met kleine snoeken 

in gelei en 9 met nog te bespreken gebakken vis. Deze gang werd vervolmaakt met het 

ook nog te noemen 'dessert'. Als we dit met het statuut van de broederschap voor de 

kapelaans uit 1471 vergelijken, zijn de verschillen duidelijk: de snoeken, karpers, zalm en 

baarzen van de tweede gang ontbreken daar, evenals de snoek in gelei van de derde 

gang. Waar die gelei bij de Domheren precies uit bestond, blijft overigens onduidelijk. 

Het is niet onmogelijk dat men in 1499 de snoeken en karpers van de tweede gang 
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gekookt heeft en in 1501 gebraden, en dat de gelei toen, grotendeels met de ingrediën

ten van de straks besproken paarse saus, voor de snoek van de derde gang was be

stemd. Het is ook mogelijk dat de kok met gelei gevarieerd heeft of dat de kanunniken 

een keus uit de gangen maakten: men kon dan bijvoorbeeld de snoek en karper in de 

tweede gang overslaan en voor een ander gerecht kiezen, om dan in de derde gang als

nog voor de gelei met snoek te opteren. 

Hoe dit ook zij, duidelijk is dat het andere visgerecht van de derde gang bestond uit 

allerhande riviervis, die in de raapolie was gebakken en met rijst werd opgediend. 

Genoemd worden, naast opnieuw snoekjes en baarzen, zeelt, 'panvis' en vooral een 

'kud' (wel een 'kudde' of school) voorn. Bij dit gerecht was duidelijk voor een andere 

bereidingswijze en smaak gekozen: het gaat waarschijnlijk om kleine visjes die in hun 

geheel hard werden gebakken en gegeten. De 1 à 1-; liter raapolie die de kok aankocht, 

maken het niet erg waarschijnlijk dat de visjes werden gefrituurd. Bij deze gang wer

den ook andere schotels opgediend, die we mogen beschouwen als een traditioneel 

'dessert': gebak met zoete waren in de vorm van zuidvruchten en hartigheid in de vorm 

van noten. Deze noten waren 4 mengel (in totaal een ruime drie liter) inheemse hazel-

Afbeelding van een bakkerij uit de Middeleeuwen. Het gebak en het suikergoed dat bij het dessert werd opge

diend was bij de bakker gekocht. 

noten en een 400 andere 'noten', waarschijnlijk walnoten. De zuidvruchten werden 

gevormd door ongeveer 20 pond rozijnen en 8 tot 12 pond van de zeer populaire vijgen. 

In de rekening van 1501 wordt bij de gerechten ook nog een 'sauß caneelen' genoemd, 

waarin 4 lood kaneel werd gebruikt. Het is mogelijk dat een kaneel-wijnsaus is gebruikt 

om peren of appels op te fleuren, een gebruikelijk onderdeel voor een vastenmaal. Dit 

fruit had men dan blijkbaar in voorraad zodat het niet aangekocht hoefde te worden. 

Een andere optie is dat het gebruikt kon worden om het gebak in te dopen. Aan licht, 

zoet gebak at men de eveneens zeer populaire krakelingen (4 dozijn) en suikerkoeken 

(eveneens 4 dozijn in aantal).68 Niet voor niets was op het einde van de Middeleeuwen 

een zoete smaak, en dan met name door de toevoeging van rietsuiker en beslist niet 

door die van 'ordinaire' honing, erg in de mode geraakt. De grote vraag leidde tot de 

aanleg van nieuwe plantages, onder andere op de Canarische eilanden, die tot een 

spectaculaire val in de prijs van suiker zou leiden. 6" Met 4 suikerkoeken per schotel, 
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betekende dit dat er nog eens 12 schotels met 'dessert' op de tafels van de kanunniken 

terecht kwamen. 

Het is mogelijk dat deze derde gang een 'banket' is geweest. Letterlijk betekende dit 

een 'bankje', een houten tafel waarde kok terzijde allerlei spijzen op kon uitstallen. De 

gasten konden deze zelf afsnijden of opscheppen, dit in tegenstelling tot de andere 

gangen waar bedienden de gerechten voorsneden en met de schotels rondgingen -

vandaar ons woord 'gang'. Bij dit 'banket' ging het om koude gerechten, zodat het in 

feite fungeerde als een koud buffet na afloop van een feestmaal. Het stond eventueel 

in een andere ruimte opgesteld. In de woorden van Janse en Van Winter bestond een 

dergelijk 'banket' in haar glorietijd, in de zestiende eeuw, uit 'taarten, koeken en 

wafels, zoete snoepjes, zuidvruchten, confituren, noten en kastanjes, rijstebrij, koud 

vlees en vis in gelei, gebakken appelen en kweeperen, en salades van rauwkost'. " Op 

dit laatste element na kunnen we al deze zaken ook bij de Domkanunniken ontdekken, 

als we tenminste aannemen dat de gebakken vis eerder was bereid en nu als een koud, 

hard gebakken hapje ter beschikking stond. 

Schema van de gangen en gerechten in het vastenmaal van de Domkanunniken en kape

laans 

Gang kanunniken kapelaans 

ie gang haringen bokking haring en bokking bier 

18 schotels met aal en zalm in pastei 

2egang 9 schotels snoek en karper in een paarse gelei wijn 

9 schotels gekookte zalm 

9 schotels baars met blancmanger pastei van aal en zalm 

3egang 18 schotels kleine snoeken in gelei gebakken visjes wijn 

9 schotels in olie gebakken visjes dessert 

dessert: vruchten, noten en 12 schotels gebak 

Bij deze gangen werd steeds brood als begeleiding geserveerd: in totaal 19-24 'kernen' 

wit tarwebrood. Onduidelijk is wat een 'kern' is; misschien het brood zonder korst? Ten 

slotte nog een woord over de drank. Volgens het statuut van 1471 hoorde bier de eerste 

gang te begeleiden; voor de volgende twee gangen kon men op ruim een liter wijn per 

persoon rekenen. Volgens de rekeningen van de Domkanunniken werd er inderdaad 

jaarlijks een 'vat' bier aangeschaft, waarschijnlijk een synoniem voor de latere ton, die 

in Utrecht ruim 160 liter bevatte. Uitdelingen aan de koorknapen en aan de werklui van 

de Domkerk zijn hiervan afgegaan. Hierboven zijn de verschillende soorten wijn al aan 
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Een vat wijn met verschillende roemers, bekers en een drinkschotel. Illustratie bij verschillende soorten wijn en hun kwaliteiten. 
M. Hero, Schachtafelen der Cesuntheyt, Straatsburg 1533, Ivii. 

bod gekomen. De goedkopere Poitou- en Bordeauxwijn ging door het eten, net als een 

deel van de Rijnwijn. De laatste wijn, waarschijnlijk een witte wijn die overigens ook uit 

de Elzas of Moezel kon komen, werd door de heren bij het maal gedronken. ~' Dit was 

een doorsnee wijn voor de gegoede kringen. Echte luxe wijnen zoals malvezij of andere 

Zuid-Europese (dessert)wijnen kwamen niet ter tafel; datzelfde geldt voor Bourgogne

wijn. De hoeveelheden aangekochte wijn verschillen van 140 tot ruim 170 liter. De prijs 

verschilde nog meer: in het jaar 1503 dronk men niet alleen het minst maar ook de 

goedkoopste Rijnwijn (2i stuiver per kan en zelfs nog minder). In 1501 was de prijs meer 

dan twee keer zo hoog: 5} stuiver. Met ruim gl tot ruim 13 Rijnse gulden waren de 

onkosten voor de wijn aanzienlijk hoger dan de schamele 15 of 16 stuiver die het bier 

kostte. Alleen uit 1503 kennen we een nadere verdeling: 24 kannen werden toen uitge

deeld (40 liter), 12 gingen er in het eten (20 liter) en 41 werden er aan tafel gedronken 

(70 liter). Dit zou betekenen dat men per persoon dat jaar inderdaad op een ruime hoe

veelheid wijn mocht rekenen, misschien wel meer dan twee liter per persoon (zie echter 

de appendix). n Ook al was de vis misschien zout en in ieder geval stevig gekruid, 

zwemmen in drank was geen probleem. De alcoholpercentages van de dranken waren 

overigens lager dan nu het geval is; ook kunnen de kanunniken hun wijn met hun 

bedienden hebben gedeeld of dit deels hebben weggeschonken. 

Het feestmaal van de Utrechtse Antoniusbroeders ter vergelijking 

Om de status van dit maal van de Domgeestelijken in te schatten, kunnen we het ver

gelijken met een diner dat niet ver daarvandaan, bij de Utrechtse Sint-Janskerk werd 

opgediend. Hierboven hebben we het eetgenootschap van Oudmunster al gehad, even

als dat van het Domkapittel waar het maal voor de kapelaans en de ambtenaren en 

bedienden van de kerk in de vijftiende eeuw in de vorm van een broederschap was 

gegoten. Bij het kapittel van Sint-Jan was de ontwikkeling nog verder gegaan: hier kun

nen we zonder meer van een complete 'echte' broederschap spreken, hoewel ook daar 

nog een kleine rol voor de ambtenaren van het kapittel was weggelegd. De Antonius-

broederschap in de Janskerk was in 1450 opgericht en bestond toen uit dertien mannen 

en dertien vrouwen, die voor hun devotie de Antoniuskapel in de Janskerk gebruikten. 

De inspirator hierbij was de proost van Sint-Jan, Dirk van Wassenaar, die in de kapel in 
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1452 een vicarie stichtte. Hij werd er na zijn dood in 1465 ook in een tombe, bij dit altaar, 

begraven. Deze zijkapel van de kerk is in 1644 uiteindelijk verbouwd tot hoofdwacht 

voor de ruiterij van het Utrechtse garnizoen. 73 Het ging niet om de minsten: tot de 

leden behoorden de vrouw van de Utrechtse schout en andere dames als de 'joffrou van 

Hardenbroec', de 'joffrou van Culenborch' en de 'joffrou van Amerongen'. Het is niet 

teveel gezegd dat onder de leden zich een deel van de top van ridderlijk en burgerlijk 

Utrecht, provincie zowel als stad, bevond.74 Het was daarmee een van de meest elitaire 

broederschappen in het Sticht. 

Om wat voor reden dan ook besloot een aantal hooggeplaatste geestelijken en leken 

op 17 januari 1465, de feestdag van de heilige Antonius, om de broederschap opnieuw te 

beginnen, waarbij het lidmaatschap uitsluitend voor 'goede mannen' was bestemd, dit 

maal zonder beperking aan het aantal leden. Vrouwen werd daardoor de toegang feite

lijk ontnomen, hoewel nog het jaar daarvoor een vrouw tot de broederschap 'oude stijl' 

was toegetreden. "s Het statuut uit 1465 is een voorbeeld van een 'klassieke' broeder

schapsovereenkomst. De leden beginnen met de constatering dat ze allen 'voor het 

strenge oordeel van God zullen treden om daar rekenschap te geven van hun werken'. 

Omdat behalve de dood alles onzeker is, heeft God 'heylige sancten ende sanctinnen 

die daghelicx biddende sijn voor ons ende onse gebreken' uitgezocht. Deze heilige 

mannen en vrouwen zijn de arme zondaars dus steeds tot voorspraak. Volgens de 

oprichters van de broederschap bevond zich prominent onder hen de heilige Antonius, 
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Kruisiging met portret van knielende Dirk van Wassenaar, proost van Sint Jan. Tekening, (ca. 1650). Den Haag, 
Hoge Raad van Adel. 
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die 'soe mannelijk' tegen de duivel had gestreden en die daarom terecht bij iedereen 

bekend is, of het nu om heidenen of om christenen gaat. Hij was door God als een 

'waarachtig maarschalk' aangesteld, als een voorspraak en beschermer tegen dood en 

pestilentie en hij hielp iedereen die hem eerdeen tot hem bad. Een andere 'maarschalk' 

(een heilige die gelovigen tegen bepaalde ziektes beschermde) was de martelaar 

Sebastiaan, die door zijn 'heilige leven en bittere dood' een 'rechte beschermer en ver

bidder van veel plagen als pestilentie', een haastige dood en 'vliegend vuur in der kelen' 

en 'in der sijden' was. Antonius en Sebastiaan hadden volgens de oprichters ook 'menig 

mirakel' gedaan in een kapel van de Janskerk, iets waar ik graag meer over zou willen 

weten omdat er verder niets van bekend is. Antonius en Sebastiaan zijn beide noodhel-

pers, die een mens bijstaan bij plotselinge ziekte en de dreiging van de dood; beiden 

beschermen met name tegen de pest, in een ruime betekenis van dat woord. Om die 

reden (ter bescherming 'voor plagen als die gaedoot pestilentie' en het 'vuer' en alle 

andere plagen) richtte men in Utrecht in de Janskerk dus een broederschap op om beide 

heiligen te vereren. Stierf een lid van de broederschap, dan zouden terstond op het 

altaar van de broederschap 30 vigilies en 30 zielmissen voor diens zielenheil worden 

gelezen. ''• Ter verdere bescherming kregen alle leden deel aan de goede, 'godlicken' 

werken die ieder lid individueel had verricht; bij de priesters en geestelijken waren dit 

hun missen, vigilies en getijden, bij de anderen 'alle hoer deuchdelike wercken'. 

De oprichters waren niet de minsten: we vinden hier de top van geestelijk Utrecht 

terug, met aan kop de adellijke proost van Sint-Jan, Dirk van Wassenaar, en verder de 

wijbisschop, de dekens van Sint-Jan en Sint-Marie en diverse kanunniken. Ook uit latere 

ledenlijsten blijkt dit: de Domdeken, de proost van Oudmunster, de deken van Sint-

Pieter, de landcommandeur van de Duitse Orde, de officiaal van de bisschop en de pas

toor van de Oude Kerk in Delft behoorden tot de broeders. Ook onder de leken tellen we 

vooraanstaande figuren: jonker Lodewijk van Montfoort die later ook heer van Veere 

was, heer Jan van Zuilen van Nievelt, Jan van Renesse van Wulven, de muntmeestervan 

de bisschop en anderen uit leidende ridderlijke of burgerlijke families zoals Proys, 

Braem, Gaasbeek, Winssen, Voocht en Amerongen. Geestelijken en leken hielden elkaar 

redelijk in evenwicht, met bijvoorbeeld 41 geestelijken versus 49 leken. Het lidmaat

schap was echter niet alleen voorbehouden aan de top van de maatschappij. Het 

entreegeld was met 31 stuiver in 1500 weliswaar fors (bijna acht daglonen van een tim

merman in de zomer of 12J dagloon voor de voorman van de oppermannen) maar toch 

niet onbetaalbaar. Datzelfde geldt voor de jaarlijkse bijdrage aan het feestmaal, drie 

stuiver.77 Onder de leden komen we ook de Utrechtse stadschirurgijn tegen en gezeten 

burgers als een bakker, Peter Gerritszn de glazenier, een radenmaker, de schout van het 

gerecht Oostveen, Pauwels Buuss 'die scriver' en verder ambtenaren van het kapittel 

van Sint-Jan zoals de notaris, de organist, de schoolmeester, de zangmeester, de bode, 

de koster en de schout. Deze laatsten werd vaak ingeschakeld als 'dienaren' of bedien

den bij het maal. We hebben hier dus een reminiscentie aan verhoudingen die we eer-
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der bij Oudmunster en de Dom tegenkwamen. Misschien is ook deze broederschap me

de ontstaan of beïnvloed door een eerder (eet)genootschap waartoe de ambtenaren 

van het kapittel behoorden. 

Deze mogelijke herkomst was echter allang naar de achtergrond verdwenen. In de 

rekeningen komen we allerlei uitgaven tegen, die op het religieus karakter van de broe

derschap en haar leden wijzen. Bijvoorbeeld een aflaatbul, bidstoelen, beslag dat op de 

kandelaar van het altaar wordt aangebracht (misschien de vergulde houten blaker uit 

1452/53), een klokje dat in de kapel hangt, geschilderde voorstellingen op papier die in 

1463/64 op de feestdag van Antonius in de kapel worden gehangen evenals het 'licht-

broet', oublies die men als feestelijk gebak eveneens in de kapel ophing-en die bezoe

kers dus konden opeten. ~s In de kapel zelf stonden vier grote banken, waarvan de zetel 

kon opklappen zodat ze ook als kist dienst deden; aan de achterkant hadden ze een 

eiken beschot en ervoor stonden voetenbankjes. Daarnaast was er een kleinere, 

beschilderde kist. Voor de koorknapen werd speciaal een zangboek gemaakt. De kapel 

zal haar eigen verlucht misboek hebben gehad: in 1480 kreeg broeder Dire die Scriver 12 

gulden betaald voor het schrijven en 'verluchten' (van penwerk en misschien van mi

niaturen voorzien) van vier katernen. Jaarlijks betaalde men de klokkenluider en de 

organist voor hun diensten op hoogtijdagen, evenals de kaarsenmaker die zorgde voor 

het 'waslicht' dat waarschijnlijk het hele jaar in de kapel brandde. Op alle zondagen 

droegen priesters een gezongen mis op (à raison van een stuiver per mis). Op de feest

dagen van Antonius en Sebastiaan gebeurde dit extra feestelijk, daarbij geholpen door 

'dienaren' en koorknapen. 

Meer dan de 6\ Rijnse gulden die deze geestelijken en hun assistenten in 1500/01 kre

gen, gaf de procurator van de broederschap echter uit aan het gemeenschappelijke 

maal. Bij de heroprichting van de broederschap in 1465 was bepaald dat de broeders elk 

jaar op de feestdag van Antonius samen zouden 'eten eerliken ende nyt costeliken'.79 

Deze dag was de 17e januari, zodat er geen rekening met de veertigdaagse vasten 

gehouden hoefde te worden - wel diende men bepaalde producten niet te gebruiken 

als het feest op woensdag, vrijdag of zaterdag viel. Voor deze dagen golden namelijk 

minder strenge vastenregels.80 Volgens het statuut moest de eerste gang bestaan uit 

de ons al bekend voorkomende 'doorgeslagen' erwtenpuree met 'twee goede schou-

®^imp|ftfpeig. (Ssltty, tflild;. eaiirmikç. VUxoetiiÇ. alterKf. (Duucn. 

Een gelei ('galrey'j te midden van gestoofd eten, melk, kaas en olijven. AA. Hero, Schachtafelen der Cesuntheyt, Straatsburg 

1533, "xv-
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ders' (zie verderop voor de uitleg). Daarnaast zou de kok gekookt schapen- of rundvlees 

opdienen, al naar gelang de procurator of bestuurder van de broederschap het wilde. 

Een tweede gang bestond uit gebraden vlees, met in elke schotel vlees van tenminste 

twee verschillende diersoorten. Het dessert diende te worden gevormd door boter en 

kaas enerzijds en gestoofde appels anderzijds, opnieuw overeenkomstig de verlangens 

van de procurator van de broederschap. Als drank moest er 'goed bier genoeg' worden 

geschonken en 1,7 liter goede Rijnwijn per twee personen 'ende nyt meer'. 

In de jaren 1500-1503 waren gemiddeld 69-70 broeders bij het maal aanwezig, die ieder 

drie stuivers voor het maal inlegden. s' Ook bij deze broederschap werd, aantoonbaar 

vanaf 1485, een professionele kok of cateraar ingeschakeld, die 10 stuivers als loon kreeg, 

duidelijk minder dus dan bij het maal van de Domkanunniken werd uitgekeerd.S2 In 1502 

weten we zelfs waar hij woonde: 'Claes die Koek op die Canssmerct', dicht bij de mark

ten voor voedsel dus. Opmerkelijk is dat de feestelijkheid van het maal nog door andere 

professionelen werd verhoogd: in 1480 trad Jan die Oesterling samen met een tamboe

rijnspeler tijdens het maal op. Onduidelijk is of deze muzikant zijn naam aan een oos

ters uiterlijk te danken had of aan het feit dat hij echt uit het oosten kwam. Hij trad 

hierna nog vaker op, in 1487/88 bijvoorbeeld met twee blazers of 'pipers'. In andere 

jaren als 1490 en 1493 is sprake van 'speellieden' die het eten veraangenaamden. In 

1503 was de melodie kennelijk minder van belang omdat het orkest toen uit twee tam

boerijnspelers bestond.83 

In tegenstelling tot de Domkanunniken aten de leden van de Antoniusbroederschap 

buiten de deur, waarschijnlijk in het huis van een van de broeders. In 1487 kreeg 'de 

vrou vanden huse tot bellesier', dus om 'goede sier' mee te maken, een bedrag van 10 

kromstaarten.s4 In 1501 bleek de plaats van ontvangst een groot claustraal huis op het 

Janskerkhof te zijn, eigendom van Claes Basijn, een neef van de in Utrecht hooggeëerde 

aartsbisschop en auteur Thomas Basin. Het betreft hier het grote huis op het terrein 

van wat nu Janskerkhof 14 en 15 is, een van de meest aanzienlijke panden van de mid

deleeuwse stad, waar in 1540 bijvoorbeeld keizer Karel V werd ontvangen. S5 Tafels, 

stoelen, banken en vaatwerk werden dus van elders aangesjouwd door de 'meiden' en 

de bedienden; stenen kroezen werden bij een verhuurder gehuurd. In januari 1495 werd 

bij uitzondering het hele maal geschrapt omdat de staat van de financiën geen uitga

ven toeliet. De naweeën hiervan bleken ook het volgende jaar, toen het hele maal gele

verd werd door'Rutgher Inden Olyfant', een waard die in de buurt van deStadhuisbrug 

gevestigd moet zijn geweest: hij zal de naam van zijn restaurant of herberg hebben 

ontleend aan de grote Stadskraan bij het Wed, die de plastische bijnaam De Olifant 

droeg. 86 Als dank voor alle moeite kreeg de waardin een kwart wijn (2 liter) ten ge

schenke evenals haar dienstmeisjes. Alle eten is toen eveneens naar het Janskerkhof 

gebracht waar 'mijn joncfrouw Basijns hoer huys den broderen gheerne geleent' had. 

Omwille van de eer van de broeders kreeg ze twee kwarten wijn ten geschenke en een 
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'scottel gebradens dair in lach een conijn, een velthoen, een cappoen ende een scouwer 

van een scaep'. We weten dus meteen wat de cateraar dat jaar onder andere heeft 

bereid.87 

Dat brengt ons weer terug bij het eten. Het heeft geen zin om alle gerechten te 'ontle

den', ook al omdat de rekeningen daarvoor niet precies genoeg zijn. Ik zal me beperken 

tot een meer algemene schets. Opnieuw wordt er betaald voor 'telzuerbroet' die als 

borden dienst deden en voor 'scoenbroet' of 'cleynbroet', dat bij elk gerecht gegeten 

kon worden.8a Inderdaad kocht de kok witte erwten in voor de erwtenpuree, terwijl hij 

met 60 liter tarwe en gist aardig heeft kunnen bakken. Ook de in het statuut van 1465 

genoemde vleesgerechten worden daadwerkelijk bereid. In 1501 staan bij het maal 8 

'schouders' op het menu (in Engeland nog steeds een gebruikelijke term: 'shoulder of 

lamb' voor het stuk direct boven de voorpoten). Zes van dergelijke schapenschouders 

wogen in 1502/03 34 pond. Aan rundvlees wordt er ongeveer 45 pond geserveerd; in 

1480/81 blijkt het om gezouten (pekel)vleeste gaan. Met dit rundvlees werd een pastei 

of een 'hutspot' gemaakt. Dat laatste is een ander gerecht dan wat wij daar nu voor 

verslijten. Het is daarentegen te vergelijken met een stoofpot of met wat in Engeland 

een 'pie' heet. S9 De schotels met gebraden vogels bestonden voor de helft uit de zo 

gewaardeerde, speciaal vetgemeste kapoenen - de duurste vleesaankoop uit het menu 

- en voor de andere helft uit diverse 'vogels' (18 stuks elk). Om ze mals te houden wer

den ze tijdens het braden met (een deel van?) 5 pond boter bedropen. Uit andere jaren 

weten we dat deze overige vogels met name eenden waren. In sommige jaren worden 

deze naderthuisgebracht, zoals een talingen een pijlstaart. 

Als we de gegevens uit rekeningen mogen combineren dan blijkt de erwtenpuree met 

een specerijmengsel (de 'pulver') en met saffraan te zijn bereid, terwijl men aan de pas

tei rozijnen, amandelen, een mengsel van specerijen en soms zoete wijn toevoegde.,0 

Aan specerijen sloeg de kok het bekende arsenaal in: in 1500 ging het vooral om gem

ber (eeni pond, opnieuw het hoogst gewaardeerd), kaneel en kruidnagelen (ieder 2 

lood) en verder om nootmuskaat, saffraan en foelie; daarnaast gebruikte hij suiker, 

mosterdzaad en azijn. Als dessert serveerde men een combinatie van boter, meiboter 

en 5 (witte) kazen, die het hartige element representeren. '" Het zoete element zat in 

gestoofde (misschien in gekruide wijn) of gebraden appels en soms ook peren, die op 

traditionele wijze werden bestrooid met anijsconfetti. Voor dergelijke appelgerechten 

bestaan talrijke recepten. In vergelijking met andere jaren was het in 1500 wel bijzon

der dat de broeders 80 'appelen van araengen', appeltjes van oranje, kregen. Dit waren 

nog niet onze sinaasappels, maar arangi-appelen of pomeransen, citrusvruchten die uit 

India werden geïmporteerd en later ook in Sicilië werden geteeld (via Messina of 'Sina' 

zijn wij waarschijnlijk aan de naam sinaasappel gekomen). Volgens Van Winter is het 

vruchtvlees van pomeransen net als dat van sinaasappels zoet of zuur, maar is de schil 

veel dikker en 'uitgesproken bitter van smaak', daardoor uitermate geschikt voor oran

jebitter en marmelade. Deze vrucht werd niet in partjes gegeten, maar de schil werd 
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geconfijt in suikerwater, het vruchtvlees in plakjes gesneden en met het sapin een saus 

verwerkt. n In 1500 was het nog een zeldzaamheid bij de Antoniusbroeders maar later 

in de zestiende eeuw komen 'sinaasappels' vaker op tafel (zo in 1549/50 en 1565/66) 

soms vergezeld van andere nieuwtjes zoals olijven, kappertjes en kastanjes. 

Als drank lieten de broeders jaarlijks een vat bier aanrukken. Afgezien van de zoete 

'basterd'wijn die in sommige jaren voor de pastei werd aangeschaft, kochten ze 

Rijnwijn in. In 1500/01 bijvoorbeeld 425 kwart (90 liter), waardoor elke aanwezige een 

ruime liter tot zijn beschikking had, iets meer dan waar ze volgens de fundatiebrief van 

1465 recht op hadden. 

Antoniusdag, de 17e januari, viel niet in de veertigdaagse vasten. Afgezien van deze 

periode dienden goede christenen zich ook op andere dagen van het jaar van bepaalde 

categorieën voedsel, met name van dat van viervoeters, te onthouden. Hoewel hier 

allerlei mogelijkheden en bijzonderheden waren, gold dit in Holland grosso modo voor 

de woensdag, de vrijdag en de zaterdag. Er moet nog het nodige onderzoek naar de 

naleving van deze regels worden gedaan; ook is het niet zeker hoe mer dit in het 

Nedersticht opvatte. Toch zal dit verklaren waarom de Antoniusbroeders in enkele 

jaren vis in plaats van vlees aten. '3 In 1453, toen het feest op een woensdag viel, maakt 

de procurator bijvoorbeeld kosten 'om visch voer de vischeters'. Men had toen, net als 

in 1500, klaarblijkelijk keus tussen vlees en vis. In 1489 en 1505, op een zaterdag respec

tievelijk een vrijdag, stond uitsluitend vis op de kaart. De samenstelling van het menu 

hoeft ons niet te verbazen. Er worden 70 bokkingen en verder pekelharing ingekocht. 

De kok bereidde 14 palingpasteien (1489) en ook de 30 snoeken, 16 brasems en 20 

voorns kunnen we wel plaatsen, net als de rozijnen, de 'polver', amandelen, suiker, 

azijn en mosterd, en de voor de pastei bestemde boter en 'basterd'wijn. In 1505 zijn de 

hoeveelheden vis nog beter gespecificeerd: 109 pekelharingen, 40 gezouten alen, grote 

palingen, en verder 38 grote en kleine snoeken, 12 brasems, 34 baarzen en voorns en 

tenslotte 6 grote kabeljauwen. Voldoende voor diverse visgerechten en voldoende om 

te kunnen constateren dat dit in Utrecht rond 1500 in 'beschaafde' kringen de meest 

gewilde soorten en gerechten van vis waren. 

Bala 

Geheel voldaan en wellicht verslagen door de vele vis kunnen we nu trachten een 

balans op te maken. Een eerste opmerking geldt de verhouding tussen de praktijk en 

het statuut van de Antoniusbroederschap. Ik krijg de indruk dat de broeders rond 1500 

uitvoeriger aten dan 50 jaar daarvoor zonder dit echt te kunnen onderbouwen. Ze heb

ben zich in ieder geval in grote lijnen aan hun reglement gehouden, dat het tenslotte 

ook aan de discretie van de procurator overliet om de precieze gang van zaken te bepa

len. Dit kon zelfs betekenen dat het maal bij gebrek aan middelen niet doorging. Ten 
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tweede hebben we met recht een kijkje in de keuken gekregen. De gegevens van de 

Utrechtse Domkanunniken zijn dermate gedetailleerd en bijzonder dat ze de materiële 

cultuur in het Utrecht van rond 1500 dichterbij kunnen brengen. Inclusief professionele 

koks, een waard als cateraar, hele malen die met inbegrip van alle meubilair en toebe

horen naar een andere locatie worden 'verhuisd', de vele dienstmeisjes die poetsen en 

wassen, de sjouwers van bier en de keur aan producten die op de markt kon worden 

ingekocht of besteld. Tevens heeft het laten zien hoe de smaak in het Utrecht van toen 

verschilde van wat nu het geval is en waaruit een feestelijk maal in de betere kringen 

bestond. Dit kwam met name tot uitdrukking in de aanschaf van de betere vissoorten 

als zalm, paling, snoek en karper, het gebruik van veel specerijen, waarbij gember voor

op staat, een arbeidsintensieve en gecompliceerde bereidingswijze, en een ruime voor

raad van goede Rijnwijn. 

De Utrechtse Domkanunniken nemen het er duidelijk het beste van. Het is opmerkelijk 

dat we twee vastenmaaltijden voor dezelfde feestdag binnen dezelfde instelling kun

nen vergelijken, waarbij de status van de deelnemers bovendien bekend is. De 

Domkanunniken, die de top van de geestelijke elite vormden en mede het Nedersticht 

bestuurden, aten dezelfde gerechten als de Domkapelaans, die aan hen ondergeschikt 

waren en vaak ook uit minder voorname kringen afkomstig waren. Het verschil zit er in 

dat de Domkanunniken in elke gang één of meer gerechten extra opgedist kregen, 

waaronder prestigieuze schotels als gelei en blancmanger. Bovendien kregen ze waar

schijnlijk meer wijn geserveerd dan bij hun ondergeschikten het geval was. De Domka

nunniken aten eveneens meer gerechten maar ook nog eens meer gangen dan de 

Antoniusbroeders in de Janskerk. Twee gangen was normaal voor een 'beschaafd' maal, 

drie gangen gaf een meer luxe karakter aan de bijeenkomst.'M Er werden meer specerij

en bij hun eten gebruikt en meer wijn ingekocht; goede vis was vaak duurder dan vlees 

en hun kok had meer werk aan het (voor)bereiden van het maal - ze waren in ieder 

geval meer salaris voor hem kwijt dan de Antoniusbroeders. Dat betekende dat hun 

feestmaal ook aanzienlijk duurder was (ongeveer tweemaal) dan dat van de Antonius

broeders. Per persoon of eter gerekend loopt dat verschil nog verder op. Het lijkt er 

bovendien op dat ook de Domkapelaans minstens zo goed, zo niet beter hebben gege

ten dan hun collegabroeders in de Janskerk. Deels kan dit verklaard worden door te wij-

Ctbiitena, 3»lcpt>5bv>u 3ulepvicatlap, 3"fcp»onw0f*r. 3«kp»5müonê, JuUf P5battel«. Cejian&er. 

Verschillende geleis, onder andere van brood, meloenen en dadels. M. Hero, Schachtafelen der Gesuntheyt, Straatsburg 1533, xlix. 
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zen op de invloed van de vasten -devis werd inderdaad duur betaald- maar er speelde 

waarschijnlijk meer mee. Ook al gaat het om twee broederschappen, toch ligt de ach

tergrond van het maal van de Domkapelaans, midden in de vasten, meer in dat van een 

eetgenootschap waarbij alle onderdelen van een kapittel verbroederd werden tijdens 

een feestmaal. Het feestelijke karakter was daarom groter dan dit bij de Antoniusbroe-

ders het geval was. Daarnaast waren de vijf Utrechtse kapittels, en zeker het Domkapit

tel, statusbewuste instellingen, waarin men graag liet zien dat het goed ging. Meer uit

geven dan een ander hoorde hierbij, ook al ging het maar om de kapelaans. 

De'status'van beide feestmalen kan nog wat beter worden gewogen door er gegevens 

van andere instellingen bij te betrekken. Elders in Utrecht zijn uitdelingen tijdens feest

dagen of bijzondere perioden (aanzienlijk) bescheidener. Bij de stichting in 1407 van de 

Elemosynae, de Armenpot, in de Heilige Kruiskapel van het Utrechtse kapittel van 

Oudmunster, nam de oprichter bepalingen op over de omvang van de uitdelingen aan 

'echte' armen. Tijdens de vasten zouden dezen elke dag recht hebben op een 'brood van 

een geestelijke', dat wil zeggen een goed tarwebrood, waarin anderhalf pond deeg zat. 

Daarnaast kregen ze geld (een 'penning') om een mengel (0,85 liter) goed bier te kopen. 

Tevens hadden ze recht op haringen; in 1530/31 werden ten behoeve van 91 armen 15 

vaten haringen ingekocht. Op Paasavond - en later ook op enkele andere feestdagen 

werd de uitdeling 'opgewaardeerd' tot een goed witbrood en een mengel Rijnwijn. 95 

Op 28 februari 1414 bepaalden Willem van Wede, bezitter van een altaar in het 

Barbaragasthuis aan de Utrechtse Oudegracht, en de regenten van dat gasthuis dat ze 

voortaan aan de bewoners van het gasthuis bij het Mandatum, de uitdeling op Witte 

Donderdag, het volgende wilden geven: een brood van twee 'kernen', een nieuwe schotel 

met appels en noten zoals dat in de Buurkerk gebruikelijk was en verder wat wijn; voor de 

zusters die achter op het erf woonden was dit 1 taak, of ruim 4 liter. '"' Bij het Duitse Huis 

onthaalde men dertien armen - het getal van Christus en de twaalf apostelen - bepaald 

ruimhartig op Witte Donderdag. Ze werden tussen zeven en acht uur in de ochtend ver

wacht, waar ze in een verwarmd vertrek mochten plaatsnemen. Na afloop van de voetwas

sing-in imitatie van Christus door de kloosteroverste verricht-mochten ze aan een lange 

tafel plaatsnemen en kregen ze soep, haring en bokking, twee andere gerechten zoals de 

'heren' van het Duitse Huis deze hadden, en fruit toe. Na afloop van het maal ontvingen ze 

een halve stuiver en mochten ze zich aan het haardvuur warmen. '7 Hoewel er met name in 

de archieven van Utrechtse kloosters veel gegevens zijn te vinden over de aanschaf van 

ingrediënten, ontbreekt het tot nu toe aan literatuur die ingaat op de samenstelling van de 

feestmalen van andere broederschappen. ',a 

Wanneer we ons beperken tot het feestmaal van de Domkanunniken, dan blijkt dat dit 

zeker zo luxe, zo niet luxer was dan de feestmalen die werden gehouden voor de 

bestuurders van enkele belangrijke Duitse steden en de voornaamste gilden daar. " Het 

kon echter altijd nog veel grootschaliger, verfijnder of kostbaarder, met name als het 

ging om feestmalen aan vorstenhoven of gelegenheden, waarbij hoogwaardigheidsbe-
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Grafzerk in de Sint-Jan van Adriaan van Beveland, bij zijn dood in 

TSóJ de oudst zittende kanunnik van Sint-Jan, en van zijn zus 

Meid, die in 1574 overleed. Ruim so jaar eerder, in 1522, assisteer

de zij haar vader bij de organisatie van een feestmaal in de 

Janskerk. In Monumenta van Buchelius, fol. 46V. 

kleders waren betrokken. In Utrecht is daar het 

voorbeeld van de 'blijde intrede' die proost Jan 

Inghenwinckel in 1522 bij het kapittel van Sint-Jan 

ten deel viel. We weten niet precies wat er toen ter 

tafel kwam, maar het resultaat mocht er zijn aan

gezien 'de tafels steeds tot de nok met vele en geva

rieerde schotels, kunstig en behendig verfraaid, wer

den volgestapeld'. "I0 Dit wijst erop dat veel aan

dacht werd besteed aan de aankleding en versie

ring van 'dit plechtige maal', waarschijnlijk in de 

vorm van entremets, kunststukken in voedsel die 

tot amusement en lering dienden. De kosten 

waren navenant. De leiding lag in handen van de 

'magnifieke' Anton van Beveland, de hofmeester 

van de bisschop, die werd geassisteerd door zijn 

vrouw Nicolaas, dochter van Adriaan de Gheer, en hun dochter Aleid. Het echte werk 

lag in handen van een professionele kok, Willem genaamd. Om alles in goede banen te 

leiden bewaakten en organiseerden twee kanunniken van Sint-Jan, als 'meesters in de 

keuken' (magistri coquine), het gehele proces. Hoezeer de kanunniken hier probeerden 

de indruk te wekken dat het om de intocht en acceptatie van een onafhankelijke vorst 

of heer ging - de proost was heer van de Proosdijlanden rond Mijdrecht - blijkt wel uit 

allerlei zaken die normaal gesproken bij de inhuldiging van een stads- of landsheer 

thuishoorden. Zo kwamen de stadstrompetters bij het maal 'triomfantelijk' spelen en 

gaven de kanunniken hun proost - later kreeg zijn nar ook een geschenk - een door de 

belangrijkste Utrechtse zilversmid gemaakte zilveren drinkbokaal cadeau. Op zijn beurt 

nodigde de proost, na de hoogmis door de wijbisschop, de kanunniken van Sint-Jan 

weer te eten uit, samen met leidende figuren uit de Utrechtse Staten. "" 

Alleen in 1371 komen we te weten welke aankopen er voor het maal bij de inhuldiging 

van een Utrechtse bisschop werden gedaan. Ook hier stond waarschijnlijk een belang

rijk visgerecht op het menu, met een saus die de naam galentijn draagt. Het meest bij

zondere is een wild zwijn en de aankoop van de poten en een halve kop van een varken. 

Dit laatste heeft misschien gediend om een pronkgerecht, een entremet, mee te maken. 

Wild was zeldzaam en werd feitelijk alleen gegeten bij speciale gebeurtenissen, aan de 

tafel van hoge heren of vorsten.I02 

Dit Utrechtse maal verbleekt weer bij echt grote feesten zoals die door sommige vor

sten werden gegeven. Een recent beschreven Hollands voorbeeld is het bruiloftsfeest 
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dat in 1369 in Den Haag werd gegeven ter gelegenheid van het huwelijk tussen de her

tog van Celre en een dochter van de Hollandse landsheer. Drie dagen lang werd hier 

exquis gedineerd waarbij kosten noch moeite werden gespaard. Visgerechten met 

ingewikkelde sauzen, maar ook hert, gems en wild zwijn stonden op de spijskaart. De 

koks gebruikten alleen al 4000 eieren en tal van andere ingrediënten. Ook op de entre

mets werd niet bezuinigd. Een daarvan heeft waarschijnlijk bestaan uit een rij als pel

grims 'vermomde' vergulde snoeken of prikken - er wordt 60 'bladel gouts' aange

schaft - die werden aangevoerd door één enkele grote lamprei bij wijze van pelgrims

staf. i03 Dit was met recht luxe ten top, waarbij een vorst liet zien over hoeveel macht, 

inkomsten en verfijning hij wel niet beschikte. 

Het is duidelijk dat de Domkanunniken aan een dergelijk vertoon niet konden noch wil

den tippen. Anderzijds had hun maal voldoende luxe elementen om dit een waardige 

onderstreping van de vasten te laten zijn. Tegelijk doorbraken ze met hun dure schotels 

de sleur die het gevolg kon zijn van al die dagen waarin men zich van allerlei vlees dien

de te onthouden en de smaak van vis de overhand had. Ook de maaltijden van de beide 

besproken broederschappen waren, net als de bijeenkomst van de Domkanunniken, eli

taire aangelegenheden, wat in de samenstelling van het maal werd onderstreept. Er 

was kortom een duidelijk verschil in rangen en standen, maar toch werkten deze feest

malen noch polariserend noch waren ze exclusief. De maaltijden waren niet zo extra

vagant dat er aanstoot aan genomen kon worden. Wel degelijk, er werd goed en er 

werd zeker veel gegeten - dat kon althans, we weten niet hoeveel restjes overbleven 

die misschien inderdaad aan de armen werden uitgedeeld. Toch zal met name het maal 

van de Antoniusbroeders voor belangrijke mannen als de heer van Veere of de 

Domdeken, lieden die ook aan vorstenhoven aten, niets bijzonders zijn geweest. 

Misschien zelfs integendeel: met schaapsschouders, pekelvlees, bier en brood konden 

ze oprecht menen 'eerlijk en niet kostbaar' te hebben gegeten. Exclusief was het gezel

schap niet omdat bij zowel de Domkanunniken als bij beide broederschappen ruimte 

was voor mensen die niet tot de top van de maatschappij behoorden. Hoewel dit bij de 

Antoniusbroederschap vooral om gezeten burgers en om de ambtenaren - die dan ook 

vaak 'dienaren' waren - van het Janskapittel ging, was het bij de Domkanunniken nog 

duidelijker: traditiegetrouw werd hier de eenheid van de 'kapittelwereld' onderstreept 

door ook de koorknapen en de werklui aan de Dom, zij het op een afstand, er bij te 

betrekken. Men was uiterst bezorgd om zijn status, maar die kon juist worden beves

tigd door de verschillen te onderstrepen zonder daarbij te polariseren of uit te sluiten. 

Appendix 

Een probleem zonder oplossing: een maal voor Domkanunniken of voor Domkape

laans? 
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Uitgangspunt bij mijn onderzoek was een afschrift in een bundel van het kapittel van 

Sint-Marie, beginnend met Nos vicahitam imperiales quam ceteriin ecclesia Traiectensis 

perpetui bénéficiât!, officiati et installât!. m Dit is te vertalen met 'wij vicarissen of kape

laans in de Dom, zowel de bezitters van de keizerlijke prebenden als de overige kape

laans met een eeuwigdurende beneficie, de mensen die een ambt bezitten of die een 

zetel in het koor hebben'. Hiermee worden de vicarissen of kapelaans bedoeld, de amb

tenaren en de koorgezellen, kortom de rangen onder de kanunniken.105 De titel van het 

afschrift luidt Copia fraternitatis beneficiatorum in ecclesia Traiectensis, kopie van de 

broederschap van de personen meteen beneficie in de Dom. Door de opname van deze 

akte in een verzamelband van het kapittel van Sint-Marie - in het archief van het 

Domkapittel is niets over deze broederschap bekend - mag worden opgemaakt dat er 

bij Sint-Marie een levendige belangstelling voor een dergelijke broederschap bestond. 

De bepalingen betreffen met name de gangen van het gemeenschappelijke maal dat 

de kapelaaans en de ambtenaren in de vasten zouden houden, de aanstelling van func

tionarissen en de financiering van de broederschap. De genoemde gangen blijken in 

grote mate overeen te komen met de posten in enkele gedetailleerde rekeningen van 

het Domkapittel. 106 Ik ging er dan ook vanuit dat dit de uitgaven van het maal voor de 

kapelaans betrof. 

Blijkens deze gedetailleerde rekeningen werden de Fabrieksmeesters van de Dom, de 

kanunniken die verantwoordelijk waren voor de organisatie van en het toezicht op de 

nieuwbouw van de Dom met extra uitdelingen beloond. Ook zijn deze rekeningen 

opgemaakt op een manier die gewoonlijk gebruikt wordt voor een cedula, een gespeci

ficeerde declaratie waarvan alleen de hoofdsom nader in een fabrieksrekening wordt 

genoemd. Kijkt men nu in de fabrieksrekeningen van de Dom, dan komt men daar 

inderdaad posten tegen voor dit maal. Bijvoorbeeld in 1500/01: Pro refectione domino-

rum in dominica Letare Iheruzalem et familiaribus in loedza pront in cedula, voor het 

maal van de heren op zondag Letare en voor de dienaren in de Domloods. '07 De bedra

gen zijn precies dezelfde als de eindtotalen van de gespecificeerde rekeningen waaruit 

de details voor het maal komen. Klopt dus als een bus. 

Minder mooi is dat de volgende post uit de fabrieksrekeningen een bijdrage is voor het 

maal dat de kapelaans en koorgezellen op dezelfde dag hielden. I0S De fabrieksmeester 

keerde daar rond 1500 jaarlijks de tegenwaarde van vier Rudolfsgulden voor uit, nog 

geen tiende wat hij voor het andere maal betaalde.,"9 Dat betekent dus dat het waar

schijnlijk om twee gescheiden circuits gaat: een maaltijd voor de kapelaans en een 

maaltijd voor de domini, de heren, waarvan we dan een aantal gespecificeerde eindaf

rekeningen bezitten. Met die domini worden de Domkanunniken en niet de Domkape

laans bedoeld. Waarschijnlijk heeft een dergelijk maal allang bij de Utrechtse kapittels 

bestaan, op dezelfde manier als er uitdelingen op Witte Donderdag of in de kerstperio

de zijn. Bij de Dom is dit geïnstitutionaliseerd door een schenking van de in 1413 overle

den Domkanunnik en oud-Domdeken Willem Buser, die bij zijn overlijden een bepaald 
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bedrag had gereserveerd om jaarlijks een maal te kunnen laten betalen. n0 Het maal 

was bestemd voor de in Utrecht verblijvende, kapitulaire of stemgerechtigde Domka

nunniken (men diende hiervoor meerderjarig te zijn en al enkele jaren een prebende te 

hebben) en hun deken. ' " Uit andere bron weten we dat dit om ongeveer 17 tot 25 man 

ging. "- Een maal voor aanwezige stemgerechtigde Domkanunniken verklaart ook 

waarom er in de gespecificeerde rekeningen schotels naar zieke kanunniken worden 

gestuurd. Dit is tamelijk onverklaarbaar als het een etentje voor uitsluitend 

Domkapelaans zou zijn. 

De bijdrage voor het maal van de Domkapelaans komt volgens Tenhaeff voor het eerst 

in de fabrieksrekening van 1467/68 voor. ' " Het grote probleem is nu wat we aanmoe

ten met de bepalingen uit de broederschapsbrief van de Domkapelaans uit 1471. Er is 

geen twijfel over mogelijk dat dit een echt stuk is, opgemaakt door de secretaris van de 

Dom en van zegels voorzien door zeven priester-kapelaans van de Dom. Bovendien is 

de inhoud van het maal in het statuut voor de broederschap vrijwel identiek aan daad

werkelijk opgediende gerechten uit de gespecificeerde rekeningen voorde kanunniken. 

Dan blijven er twee mogelijkheden over. 

A. Er was eerst een maaltijd voor de Domkanunniken. Misschien had de stichter Willem 

Buser zelfs de intentie om dit de hele kapittelmaatschappij ten goede te laten komen: 

zo is er in de fabrieksrekening van 1424/25 sprake van 'het algemene maal'. n ' Dit maal 

viel zo in de smaak dat de Domkapelaans en de ambtenaren van het kapittel hieraan 

mee wilden doen. Ze hebben dit officieel gemaakt door enkele jaren nadat we voor het 

eerst van een bijdrage van het Domkapittel voor hun maal horen, een broederschap 

hiervoor op te richten (1467/68 versus 1471). Het blijkt dat bepalingen hieruit groten

deels overeenstemmen met wat er in de jaren 1499-1503 daadwerkelijk wordt gegeten. 

De kapelaans en het personeel zijn dus aangeschoven bij de kanunniken. Dit impliceert 

dat er geen 50 tot 60 kapelaans en ambtenaren aanzaten maar nog eens ongeveer 20 

kanunniken extra. Per persoon zou dit tot geringere porties hebben geleid, als we uit

gaan van de hoeveelheden aangekochte levensmiddelen in de rekeningen. 

B. De gedetailleerde eindafrekeningen betreffen alleen het maal voor de Domkanunni

ken. Misschien heeft daar, net als bij de uitdelingen van wijn voor kapitulaire kanunni

ken op Witte Donderdag, nog een aantal mensen recht op gehad zoals de schout. Aan 

het eind van de rekening over het maal van 1501 wordt bovendien nog aangetekend dat 

allen die prelaten worden genoemd, en bovendien de notaris, de bode en de roededra

ger, in totaal 30 man, wijn kregen uitgedeeld [vinum in tempore et in copia). We komen 

dan aardig in de richting van de 27 schotels die per gang werden opgediend in 1501. De 

hoeveelheden eten en drank zijn per persoon dan zeer ruim. De Domkapelaans hebben 

een dergelijk maal willen imiteren, samen met de ambtenaren van het kapittel. Ze heb

ben daartoe een broederschap opgericht, waarbij het maal bijna identiek was met dat 

van de Domkanunniken. Wel waren al hun gangen soberder dan bij de Domkanunni

ken: in plaats van twee of drie gerechten per gang kregen de kapelaans er maar een of 
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twee. Het statuut heeft in deze denktrant dan uitsluitend betrekking op de kapelaans, 

de rekeningen op de Domkanunniken. Daarmee zouden ook de inhoudelijke verschillen 

in beide stukken zijn verklaard. 

Een sluitende oplossing kan ik voor dit probleem niet bieden, maar ik neig ertoe om de 

tweede oplossing voor het meest waarschijnlijke te houden. Bij het lezen van de bere

keningen past dus een voorbehoud: het aantal aanwezigen wordt groter/kleiner, al 

naar gelang men voor variant A of B opteert. 

Gebruikte afkortingen 

BA Bewaarde Archieven 

HUA Het Utrechts Archief 

SA Stadsarchief 
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Noten 

De tekst voor dit artikel is in de eerste twee weken van een onderzoekverblijf op het Netherlands Institute for Advanced Studies geschre
ven, dat ik hartelijk voor de gastvrijheid dank. Diezelfde dank geldt Petra van Dam, die metoen mijn tekst bijna afwas inzage gaf in twee 
belangrijke artikelen van haar hand (en wat één betreft ook van Marietje van Winters hand) over visconsumptie en eetregimes in de 
Nederlanden. 

1. Recent hierover het hoofdstuk 'Manières et service de table' bij Laurioux, 2002 en Van Dam en Van Winter, 2003. Samenvattend 

over de (mogelijke) invloed van kloosterorden alsClunyen Cîteauxopdeze ontwikkelingvan Winter, 1989a, 147-148. 

2. Huizinga, 1975,37. 

3. Voor de tandenstokers: Schiedlausky, 1959, 16-18. Voor ons gevoel wat merkwaardiger is dat koning Karel V van Frankrijk in 1380 
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over vier tandenstokers beschikte, waarvan twee aan het andere einde een 'oorlepel' waren, geschikt om de oren te reinigen. Een 

echt combigereedschap dus. 

4. HUA, BA I, 156,1485/86: 'Item die twee mans die den erbeyt gedaen hebben mit een wyff die scottelen the wassen, die tavelaken 

ende die dwalen te zepen ende alle dinghe weder om te huys te brenghen'. De kosten hiervoor bedroegen drie gulden. 

5. Voor dit laatste zie het hoofdstuk'om die tafelte bereyden'uit een kookboek van 1560: Cockx-lndestege, 1971,105. 

6. Een uitstekend overzicht van verschillende benaderingswijzen bij Van Dam en Van Winter, 2003. Over het belang van veel en exces

sief eten en de met uitgebreide maaltijden verbonden 'conspicuous consumption': Fernändez-Armesto, 2002,101-119. V°or de adel 

Hundsbichler, 1982, 58-71. Zie ook Fouquet, 1992, 114 en diens conclusie op 122: 'das Wesen des spätmittelalterlichen Festessens 

grundsätzlich nicht in der Menge und Masse der Nahrungsmittel... bestand. Vielmehr bestimmte die peinlich genaue Auswahl, die 

sorgfältige, in den entremets kunstvoll übersteigerte Behandlung der Speisen und Getränke, die hervorragende Qualität der 

Nahrungsmittel, die dargebotenen Variationsmöglichkeiten den sozialen "Wert" des Mahles'. 

7. Jansen-Sieben en Van der Molen-Willebrands, 1994. Voor een inventarisatie en balans, gebaseerd op een lijst door R.N. Ferro en aan

vullend onderzoek: Van Winter, 1989, met name 139-141. Er zijn slechts enkele, voor 1600 geschreven, teksten bij die met recht een 

kookboek mogen worden genoemd. 

8. Zie uitvoerig over dit vorstelijke maal in meerdere betekenis: Lafortune-Martel, 1984, met name over de diverse 'entremets'. Voor 

het maal van aartsbisschop Albrecht van Bremen in Hamburg (1395): Schiedlausky, 1959, 28-29. 

9. HUA, SA I, 587,1429/30, fol. 73v. Over deze vredesonderhandelingen en de door Utrecht geschonken Groene Kamer bereid ik samen 

met Hugo van der Velden een artikel voor. De achtergronden van deze onderhandelingen en dit maal komen daaraan bod. 

10. Een schouw telde in Utrecht in 1532 gemiddeld 22^ zak of 6525 liter: Hoekstra, 1997,139. Natuurlijk kreeg de stadhouder deze hoe

veelheid niet in zijn kamer gestort: hij kreeg er de beschikking over en kon deze onder zijn gevolg laten verdelen. 

11. HUA, SA I, 587,1429/30, fol. 73v voor dit en de vorige citaten en gegevens. 

12. Voor het stedelijke feestmaal: Fouquet, 1992. 

13. Voor de achtergrond en het ontstaan van broederschappen: Bijsterveld en Trio, 2003. Samenvattend voor Utrechtse broederschap

pen: Bogaers, 1999. 

14. Niet zonder gevoel voor eigendunk halen de priesters hier Sint-Bernard aan: '"Buiten Gods macht is er geen geene gelijk aan die van 

de priester". En welke is deze? Een zulke dat geen macht in den hemel noch op aarde haar gelijk komt: voortbrengen het lichaam en 

bloed des Heeren.' Geciteerd naar de vertaling door Hofman, 1877,418. 

15. Van den Hoven van Genderen, 1997, 150-151; in het Latijn quibuscumque et iusus et leticie creari possint. Het origineel in HUA, 

Collectie Oud-Katholieke Kerk van Nederland, 159. 

16. Bijvoorbeeld Pleij, 1997. 
17. Van den Hoven van Genderen, 1997,150-151. Met 'bacchanaal' zal dan ook eerder ironisch in het Latijn zijn gezinspeeld op een drink

gelag dan op een orgie of ander ongepast vermaak. Uit voorzorg nam men ook strafbepalingen in het reglement op tegen deelne

mers die aan tafel een vechtpartij begonnen. Men sloot dus, uit voorzorg, niet uit dat het een rumoerige bedoening kon worden. 

Bepalingen tegen het verstoren van de vrede zijn overigens vrij algemeen, zonder dat dit betekent dat dit vaak gebeurde. 

18. Zie voor precieze gegevens en de aan dit stuk verbonden problemen de Appendix. Verdere gegevens over de leden: HUA, Dom, 3002. 

Zie ook Van den Hoven van Genderen, 1997,151. 

19. Een aanwijzing hiervoor is dat de ambtenaren en functionarissen van het kapittel lid waren. 

20. Van de Graft, 1958,183. Zie Mat. 14:19, Mare. 6:41, Lucas 9:16 en Joh. 6:11. 

21. Getallen en gegevens ontleend aan de refectierekeningen in HUA, Dom, 3002. Het kapittel gaf elke aanwezig lid een stuiver premie; 

in 1589 was dit tot zes stuivers opgelopen. In 1584 hebben nog 56 man recht op een uitdeling van een paar handschoenen op 

Kerstavond. Het gaat hier omdezelfde groep. In plaats hiervan kregen ze een bedrag ter waarde van 2 stuivers en 4 obolen uitge

keerd. 

22. Voorde kapelaans van de Dom en hun ontwikkeling: Rikhof, 1988. 

23. Tenhaeff, 1946, 265. 

24. HUA, Dom 655: Cedula refectionis dominorum in domino letareJheruzaiem. Het gaat om dezelfde refectio als de uitdelingen die een 

eeuw later in nr. 3002 worden verantwoord. Op de rekening van 1503 staat de naam Donck, zodat ze waarschijnlijk het eigendom 

zijn geweest van de actieve kanunnik Gerlacus van der Donck, die in 1498 en 1499 kameraar van de Grote Kamer was en in 1499 

bovendien fabrieksmeester. 

25. Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,18-23; Rumm-Kreuter, 1987,228-232. 

26. Voor de positie van de amateur- en beroepskok: Laurioux, 2002, 240-251; verder Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,10-15; Santich, 

1995, 64. 

27. De rekeningen zijn opgesteld in Rijnse guldens current, een eenheid voor 240 wit of 20 stuiver. Het woord 'current' heb ik verder 

weggelaten. Deze kosten waren, zeker per persoon omgerekend, aanzienlijk. Ter vergelijking: in 1452 zette de stad Konstanz 100 

gasten een maal voor, inclusief vogels, rundvlees en vis in gelei. De kosten hiervoor bedroegen ongeveer 46% van het jaarloon van 

een meester uit Frankfurt die in de bouw werkte. De vis werd overigens uit eigen kweek verkregen; met 65% was de gelei verreweg 

het kostbaarst. Fouquet, 1992,103-112 en 116-118 met nog meer berekeningen en cijfers, onder andere uit Bazel. 

28. De exacte bedragen verschillen licht per jaar; zo kreeg de hulpkok in 1503 slechts 2 stuiver uitbetaald. 

29. In 1499 werd er 2 stuivers betaald om een 'ecclesy kan 't schreel t'maken'. Dit zou kunnen betekenen dat het om eigendommen van 

de kerk ging. 

30. Larioux, 2002,221-222; Schiedlausky, 1959,10-16. Fouquet, 1992,104-105. In het Middelnederlands ook toehoor of toeizjoor en teljoor 

genoemd. 

31. Blijkens een opgave in de Utrechtse stadsrekeningen van 1470/71 was een kwart gelijk aan een halve taak ofwel 2V2 liter (HUA, SA I, 

626, fol. 28). 
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32. In 1503 wordt gemeld hoeveel zieke kanunniken er waren, namelijk vierman. 

33. De arbeiders aan de Dom werden gezien als familiäres, als dienaren van de Dom. Vandaar dat ze met enige regel maat een presentje 

van het kapittel kregen, met name bij ritueel-feestelijke gelegenheden. Rond 1475 kregen ze bijvoorbeeld 2 postulaatsgulden 'tot 

hoer versworen manendach'. Dit was de maandag na Driekoningen, een dag die traditioneel bestemd was voor hilariteit, grappen

makerij en een maal. Het was de afsluiting van de feestelijke periode rond Kerst. Eenzelfde bedrag kregen de socii in loedza om vas

tenavond te vieren. Blijkens de fabrieksrekening over 1475/76 was het bedrag van 2 postulaatsgulden eveneens het geëigende 

bedrag voor het maal op zondag Letare. Uit de afrekening van dat maal blijkt het flexiber opgelost te zijn door de werklui deel te 

laten hebben aan (delen van) enkele gerechten (Tenhaeff, 1946, 518 en 536). 

34. In 1503 ging het om twee goede kabeljauwen, die ook voor de 'huysgesellen' (wel de bedienden) en de koks waren bestemd. 

35. Bijvoorbeeld door de hertog van Gelre: Wolf, 1996, 30, of de graaf van Oostervant: Arkenbout, 1994. Zie voor de vasten, de achter

gronden hiervan en alle complexe regels: Van Winter, 1986, Van Dam, 2003, Van Dam en Van Winter, 2003 en het artikel van Van 

Winter in het nummer van december 2003 van het Tijdschrifi voor sociale geschiedenis. 

36. In particuliere huizen ontbrak vaak een oven in onze zin des woords. Als oven fungeerde een aardewerken pot of ovenschaal met 

een opstaande rand waarop een deksel werd geplaatst. Deze zette men in het vuur en op het deksel iegde men gloeiende kolen, 

zodat er van onder- en bovenwarmte sprake was. Jansen-Sieben en Van der Molen-Willebrands, 1994, 73. Daarentegen is er ook 

sprake van ovens waar wel degelijk brood en pasteien in konden worden gebakken: Jansen-Sieben en Van Winter, 1989, 20-22. Voor 

de volgorde zee- versus riviervis: Jansen-Sieben en Van Winter, 1989, 29. 

37. Cockx-lndestege, 1971, 114, 145 en 156; Jansen-Sieben en Van Winter, 1989, 132 en 148-149; Jansen-Sieben en Van der Molen-

Willebrands, 1994, 62; Janse en Van Winter, 2000,179. 

38. Uit de rekening van 1501 die in tegenstellling tot de andere twee een opsomming per gerecht bevat. In 1503 is de samenstelling 

anders: 4 lood folie, 4 lood kruidnagel en 4 lood rompen 't'samen ondereen gepolizeert om boven in die pasteyen 't stroyen'. 

39. Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,173 en Laurioux, 1989, 200-208, die ten onrechte vaststelt dat alleen in Frankrijk de populariteit 

zo hoog was. 

40. Zie hiervoor kort Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,34-37. 

41. Voor de geringe status van peper: Laurioux, 1989: 'Cet abondon n'étant que le reflet d'une popularisation qui en faisait de plus en 

plus une épice de pauvre ...'. Van Uytven, 1998, 179, geeft de prijzen voor peper op de markt in Antwerpen weer. In 1385 kon een 

meester-metselaar met zijn dagloon daar een pond peper kopen of meer dan 100 eieren. Kruidnagel was drie tot vier keer duurder, 

saffraan zelfs meer dan tien keer. Voor de statusverschillen van verschillende dranken en gerechten: Van Uytven, 1999,23-29. 

42. Van Uytven, 1998, 151-153 met bijvoorbeeld het volgende citaat uit een dertiende-eeuwse ridderroman: 'Menig boer heeft nooit 

blancmanger geproefd. Hij was tevreden met rapen en kolen en met een homp haverbrood was hij even gelukkig als een heer met 

wildbraad en vers vlees'. 

43. Van Uytven, 1998,158; Santich, 1995, 65-66. 

44. Interessant zijn wat dat betreft de 'generael regulen', de algemene smaakregels en kookadviezen uit het door Vorselman in 1560 

samengestelde kookboek. De tweede'regel'daarvan luidt: 'Omdat vele zijn die niet geerne vis en eten, soozijn daerom sausen ende 

brouwetten (een witte saus, te vergelijken met de nog te behandelen blancmanger) daertoe gevonden om den vissmaec te verdrij

ven'. Daarom mocht de kok geen visnat gebruiken. Cockx-lndestege, 1971, no- in. 

45. Uitvoerig hierover, in het kader van een saus met gemengde ingrediënten, Scully, 1995, 5-10. 

46. Hieronder wordt een groot aantal specerijen genoemd. Niet zonder meer in een gerecht thuis te brengen zijn 8 lood peper, 4 lood 

foelie en 2 lood galanga (gemberachtige specerij; alle in 1503), i pond en 3 lood 'spijspolver', een kant en klaar product dat door de 

handelaar werd geleverd en waar tal van verschillende specerijen in zaten (1499) en het halve spint zout (misschien \ liter) dat in 1501 

werd gekocht. Zout werd overigens spaarzaam in de laatmiddeleeuwse keuken gebruikt. 

47. Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,114-122; Jansen-Sieben en Van der Molen-Willebrands, 1994,48 en 51; Cockx-indestege, 1971,246 

sub voce pastei. Zie ook de uitlegen bespreking- inclusief de conclusie dat het deegwaarschijnlijk oneetbaar was door het lange 

bakken en slechts als 'container' diende - bij Santich, 1995, 68-74. In ieder geval kan tijdens de vasten het deeg niet met boter en 

eieren zijn gemaakt. 

48. Jansen-Sieben en Van der Molen-Willebrands, 1994, 69, en Van Uytven, 1998, 31. Ook bij het nog te bespreken maal van de 

Antoniusbroederschap wordt deze wijn hiervoor gebruikt. Voor de maat van een kan heb ik de standaardomrekening voor Utrecht 

genomen, namelijk 1,7 liter. Hier zit een onzekerheid in. De kapittels gebruikten namelijk ook een eigen maatsysteem. Zo is in de 

rekening van 1503 sprake van twee 'capittels kannen wyns haldende t' samen 6 quarten'. Een zo'n kan zou daarmee bijna 6 liter 

bevatten. Omdat dit de enige plek in deze rekeningen is waar expliciet van een kapittelkan sprake is, heb ik dit verder buiten 

beschouwing gelaten. 

49. Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,122. 

50. Van Dam, 115-116; Van Uytven, 1998,164-165. 

51. Van Uytven, 1998, 187. 

52. In Van den Hoven van Genderen, 1997, 151 brak ik me nog het hoofd over wat er met capricornes, letterlijk steenbokken, voor vis 

werd bedoeld. Het is dus beroerd potjeslatijn voor bokking. Voor de waardering van haring - eigenlijk voor alles bruikbaar - Van 

Dam, 2003. 

53. Uitgebreid over de betekenis en de vangst van aal: Van Dam, 1998,103-126. Voor de waardering van aal (in Engeland op nummer één 

van de zoetwatervissen) aldaar, 119. Veel meer daarover en over het belang van de grootte bij Van Dam, 2003. Ik dank haar ook voor 

de volgende mededeling: dolaal is waarschijnlijk hetzelfde als wat in Engeland 'stubeel' wordt genoemd, wel de beste en grootste 

kwaliteit aal. Zie ook Van Dam, 1998, 246. 

54. In 1499 nog 3 stuiver per pond, in de andere jaren (nog niet) de helft daarvan. 

55. Van Uytven, 1998,186; Van Dam, 1998,119. Van Dam 2003, aan wie ik ook het citaat uit Coenenz'Visboek ontleen, schrijft 'Van de 
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vissen die in zoetwater leven, behoorden snoek, paling, zalm en karper in de Nederlanden zeker tot de top'. 

56. Cockx-lndestege, 1971, 253: crozophora tinctoria Juss. De befaamde plarrtkundige Dodoens heeft het in 1644 over de kleine helio

troop, heiiotroopium porvum oft tornesoi, een zonnebloemachtige. 

57. Dit en het voigende is ontleend aan Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,37-39. Helder voor de etymologische afleiding (Latijn gelici-

dium) en het verschil tussen gelei en galentijn en de verschillende bereidingswijzen: Van Winter, 1995,45-49. 

58. Jansen-Sieben en Van Winter, 1989,37-39. Ze schrijft daar ook over 'bant' wat volgens haar in dit kookboek uit het begin van de zes

tiende eeuw nog niet hetzelfde was als husenblas. In de rekening van 1501 staat echter 'huserblast om die bant te siden', wat aan

geeft dat husblas of 'hoesblase' hier een synoniem is voor bant, een blijkbaar generieke term voor bindmiddel. Een 'huus' is een 

soort steun Cockx-lndestege, 1971, 254. 

59. Van Winter, 1995,47, voorde Duitse invloed van suikeren zoet bij deze overigens zure geleis. 

60. Fouquet, 1992, 116. 

61. Recept in Cockx-lndestege, 1971, 161-162. Zie voor het maken van saus, en het belang van de ingrediënten in het algemeen: Scully, 

ig95, 9-12. Voor het belang van kleur: Van Uytven, 1998,158-159 en 161-162. 

62. Eerste citaat ontleend uit het kookboek van Taillevent, geciteerd naar Van Winter, 1995, 46. Het tweede citaat bij een bespreking 

van de bereiding en waardering van gelei in: Santich, 1995, 66-68. Ook in Duitse steden werd een dergelijke gelei gezien als 'absolu

ten Höhepunkt', 'der Mittelpunkt des Festessens im 15. Jahrhundert, ja die einzige Hauptspeise überhaupt war der Fisch- bzw. 

Fleischgalrey': Fouquet, 1992, 91,104-106 en 115-118. 

63. Jansen-Sieben en Van der Molen-Willebrands, 1994, 24 en de uitleg op 74 en 79. 
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