


Martin de Bruijn concentreert zijn recensie op een onderwerp waarvan 

ik in mijn boek nadrukkelijk heb aangegeven dat ik het niet zal 

bespreken: de juridische status van buurschappen. Zijn weergave van 

mijn visie is dan ook eenzijdig en onzorgvuldig. Omdat hij het bestaan 

van buurschappen in de Late 

Middeleeuwen betwist, heeft hij 

geen oog voor de kern van mijn 

betoog: de reconstructie op basis 

van archivalische gegevens van de 

sociale dimensies van het toenma

lige buurtleven. Maar ook rechts-

historici ontkomen niet aan de 

vraag welke instantie de vele 

openbare en sociale taken van de buurt organiseerde en in banen 

leidde. In feite grijpt Martin de Bruijn de recensie aan om zijn eigen 

visie weer te geven. 
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Repliek: Wie organiseerde de straatfeesten in laatmiddeleeuws Utrecht? 

Op zoek naar 'de buurt' 

Voor mijn doctoraalscriptie heb ik het straatleven in laatmiddeleeuws Utrecht in kaart 

gebracht. Ik was onderde indruk van het grote aantal jaarlijks terugkerende feesten met 

een ritueel karakter - onder meer Driekoningen, de Meiviering en St. Maarten -, de vele 

buurtfeesten en andere vormen van openbaar vermaak. Het was duidelijk dat er een or

gaan moest zijn, dat al deze bijeenkomsten organiseerde. Het enige kader dat er voor in 

aanmerking kwam, leek een vorm van buurtorganisatie: de reglementen van gilden en 

broederschappen boden geen ruimte voor dergelijke activiteiten. En dus ging ik - in het 

kader van mijn promotie-onderzoek naar het dagelijkse leven in laatmiddeleeuws Utrecht 

-op zoek naar'de buurt'. Wie schetst mijn verbazing dat daar nauwelijks informatie over 

te vinden was? Voor mijn eerste publicatie over dit onderwerp heb ik nauw overlegd met 

Martin de Bruijn, die ik in deze bespreking Martin noem, zoals wij in het dagelijkse leven 

ook doen. Op dit eerste artikel heeft hij geen commentaar geleverd. Het hoofdstuk in 

mijn dissertatie heb ik aan andere (rechts)historici voorgelegd. De verantwoordelijkheid 

voor de tekst berust uiteraard geheel bij mij. 

Schrijven over het buurtwezen heeft een hoog speculatief gehalte: we moeten het doen 

met informatie uit de grond, bouwsporen en incidentele schriftelijke vermeldingen. Al

leen door contextueel te denken is dit terrein in kaart te brengen. De literatuur over het 

Utrechtse buurtwezen heeft-tot mijn publicaties -een hoog institutioneel gehalte ge

had. Het was het terrein van met name rechtshistorici en die houden zich - hoe kan het 

ook anders - bezig met de formele organisatie van de samenleving inclusief het buurt

wezen. Doorgaans beperken zij zich tot de bovenlaag: de gegoede buurtgenoten en hun 

juridische en politieke bevoegdheden. De organisatie van het dagelijkse leven komt 

slechts terloops ter sprake, zoals ook nu weer in Martins artikel het geval is: hij wijdt er 

één alinea aan, waar hij alleen ingaat op de plichten, maar niet aangeeft hoe zij gereali

seerd werden. Ook stelt hij dat vanaf de elfde eeuw 'de meeste taken van de buren binnen 

het stadsgebied van bovenaf opgelegd en gereglementeerd zijn'. Ik ben benieuwd naar 

zijn bewijsvoering. Belangrijk is wel dat deze uitspraak een vorm van buurtorganisatie 

impliceert die de verordeningen van bovenaf uitvoerde. Hoe die organisatie eruit zag is 

een vraag die Martin systematisch uit de weg gaat. Daarmee doet hij de daadkracht van 

bewonersorganisaties geen recht. 

In mijn boek laat ik zien hoe belangrijk de buurt voor de samenleving was. Zij had zoveel 

taken en verplichtingen dat haar organisatie niet ad hoc geweest kan zijn. Denk alleen 

aan de brandbestrijding: de blusapparatuur moest permanent in orde zijn, het water te 

allen tijde toegankelijk. Dit betekent dat de straten, werftrappen en werven schoon en 

heel moesten zijn. Voorwaar geen sinecure. Dit soort zaken is niet goed te regelen zonder 

een bestuur met welomschreven bevoegdheden en zonder algemene betrokkenheid. 

Martin heeft voor dit alles geen oog. Uiteindelijk doet hij mijn reconstructie van het mid-
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deleeuwse buurtleven af als het intrappen van een open deur. Maar als het buurtwezen 

zo evident is, dan moetje nadenken over de organisatiestructuur. 

Ook rechtshistorici ontkomen niet aan de vraag wie de straatfeesten organiseerde en 

ervoor zorgde dat het openbare en sociale leven op rolletjes liep. Dit waren nadrukkelijk 

geen taken van het stadsbestuur: alle openbare werken die nu door de gemeente worden 

verzorgd waren de verantwoordelijkheid van de buurt: één keer per jaar kwam het stads

bestuur controleren of de buurt wel alle taken uitvoerde die voor de brandbestrijding van 

belang waren. Naast de openbare werken en sociale festiviteiten had de buurt een ac

tieve rol bij de belangrijkste rites de passage: geboorte, sterven en begraven en de onder

steuning van zieken en armen. Anders dan Martin beweert hield het middeleeuwse 

stadsbestuur zich qualitate qua niet met de armenzorg bezig. Ook legde het geen zorgta

ken verplichtend op aan buurschappen. Ondanks het sterk groeiende aantal particuliere 

zorginstellingen moet de informele zorg van hoog niveau gebleven zijn, zo wijst mijn 

onderzoek uit. 

Het kan haast niet anders of er moet een vorm van buurtorganisatie gebleven zijn die 

veel overeenkomsten vertoonde met de organisatiestructuur van vroegere (Lauwerecht 

en BemuurdeWeerd)en latere Utrechtse buurschappen (de Snippevlucht) in het Utrecht

se, om mij maar tot de bewaard gebleven buurtreglementen te beperken. In feite had 

Utrecht continue bewoning vanaf het moment dat de Romeinen hier hun eerste fort 

bouwden. Martin laat de buurschappen op het latere Utrechtse grondgebied pas in de 

Frankische tijd beginnen en noemt daarbij de jaartallen 630 en 723. Over de handelsker

nen aan de waterwegen, globaal het gebied van de latere parochies van de Buur-, Jacobi-

en Klaaskerk, merkt hij terecht op dat het onwaarschijnlijk is dat zij een domaniale struc

tuur hadden. Dit wordt zelfs evident als wij bedenken dat deze woonkernen van ouder 

datum zijn: daar zijn archeologische bewijzen voor. Hij neemt vervolgens aan dat 'hier 

personen met een verschillende juridische, economische en sociale status in eikaars om

geving hebben gewoond en aldus een buurschap hebben gevormd die slechts beperkte 

bevoegdheden en taken had'. Met zijn inschatting over de diversiteit van de bewoners 

ben ik het eens, maar waarom zou de buurschap slechts beperkte bevoegdheden hebben 

gehad? Vóór 1025 heeft Utrecht heel wat perioden gekend waarin de burcht verlaten was. 

Toch bleven de woonkernen bestaan. Is het een vreemde gedachte dat de woonkernen 

ook tijdens bestuurlijke vacua hun samenleving bleven ordenen volgens vanouds ver

trouwde patronen? Met, natuurlijk,aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen. En als het 

bestuur hersteld was, kon het dan de buurschap regels opleggen op terreinen die het 

privédomein raken? Was het daar sterk genoeg voor? Was een goede verstandhouding 

met de lagere echelons niet belangrijker? In de Late Middeleeuwen laat het stadsbestuur 

het privédomein nagenoeg ongemoeid. Er werd hier alleen ingegrepen als de openbare 

orde in gevaar leek. 

Vanaf het moment dat Utrecht een geordende stad werd, streefde het stadsbestuur naar 

het monopolie op rechtspraak. Met succes bond zij de strijd aan met lagere rechtbanken. 

LLEWELLYN C.J.J. BOGAERS REPLIEK 



Zij had er geen behoefte aan om de macht van de lagere bestuurlijke eenheden te ver

sterken en dat lijkt mij de voornaamste reden waarom de buurten in de laatmiddeleeuw

se bronnen slechts indirect ter sprake komen en waarom het stadsbestuur de buurschap-

pen in 1492 niet inschakelt voor de inning van een gedwongen lening. Dat de 

buurschappen na de Reformatie wel officiële taken hebben verraadt de zwakte van het 

toenmalige bestuur (67). ' 

Martin denkt in formele termen over het buurtwezen. Wat hij daarover zegt, is abstract 

en tijdloos. (Rechts)historici zouden meer moeten toetsen hoe regels in de praktijk wer

ken. 

Voor mijn buurthoofdstuk is de reconstructie van de juridische en politieke ontwikkeling 

van het buurtwezen maar tot op zekere hoogte relevant. Voor mij was het voldoende 

om te weten dat er in Utrecht ook in de tijd dat de verschriftelijking nog op gang moest 

komen een actieve notie was van het begrip'buur'en 'buurt', zoals bij uitstek blijkt uit de 

benaming 'buurspraakboek' voor het ordonnantieboek van de stad Utrecht (70-74). Mij 

ging het om de reconstructie van de sociale spankracht van de buurt, gedefinieerd als 

mensen die een woonomgeving delen, ongeacht hun sociale status. Dit heb ik nadruk

kelijk in mijn boek verwoord. Met opgaaf van redenen heb ik daar aangegeven dat de 

juridische aspecten van de buurschap buiten beschouwing blijven (66,74). Zij vormen 

echter de kern van Martins betoog. Als zodanig gaat zijn reactie niet over mijn boek. Dat 

is hooguit de aanleiding geweest om zijn visie op de buurschap expliciet te formuleren. 

Een onzorgvuldige bespreking 

Martin meent mijn betoog recht te doen door mijn standpunten over de problematiek 

tot drie hoofdpunten te herleiden. Uit mijn bespreking zal blijken dat zijn selectie niets 

met de kern van mijn betoog te maken heeft. 

Hij verwijt mij op de eerste plaats dat ik de buurschap laat samenvallen met het dagelijks 

gerecht. Maar ik geef slechts- met bronvermelding-1 mminks visie weer (Bogaers, Aards, 

74, 808; Immink,'De stadsvrijheid', 324-325). Die dagelijkse gerechten spelen in mijn ana

lyse geen enkele rol, omdat-zo licht ik vervolgens toe - hun rol al in de veertiende eeuw 

is uitgespeeld. Martins commentaar is op dit punt dus irrelevant.3 

Vervolgens legt Martin mij in de mond dat'de continuïteit van de buurschappen- en dus 

ook van de dagelijkse gerechten - door de eeuwen heen groot was'. Voor deze uitspraak 

verwijst hij niet naar concrete pagina's en dat kan hij ook niet doen, om de eenvoudige 

reden dat ik dit niet beweer. De rol van de lagere rechtbanken was al in de veertiende 

eeuw uitgespeeld. Wel ken ik de buurschappen op sociaal niveau een zekere continuïteit 

toe, waarmee ik nadrukkelijk niet wil zeggen dat hun organisatiestructuur statisch was. 

Door de eeuwen heen bleven de buurten als organisatorisch medium bestaan. Het gaat 

hier om de micro-organisatie van mensen die dezelfde woonomgeving deelden, onge

acht hun persoonlijke status. Martin erkent het bestaan van deze sociale laag, maar on-
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derzoekt haar functioneren niet. Zijn topdcwn-benadering is hier wellicht debet aan. Het 

dagelijkse leven waaraan buurtgenoten samen vorm gaven, viel nagenoeg samen met 

het privédomein en onttrok zich-anders dan Martin stelt-grotendeels aan de greep en 

waarneming van het stadsbestuur. Uit de verordeningen die het stadsbestuur op dit ter

rein uitvaardigt, blijkt dat het zich voornamelijk bezighoudt met de open bare orde: steeds 

weer worden mensen opgeroepen tot betamelijk gedrag. Veel verder kon de bestuurlijke 

arm niet gaan: de schout had maar enkele dienaren. Hoe hadden zij effectief toezicht 

moeten houden op de gang van zaken? Laat staan naleving afdwingen? In de organisatie

vorm en regelgeving van buurten speelden tradities een grote rol en ook in die zin was er 

sprake van continuïteit. 

Tot slot stelt Martin dat ik de buurschap juridische autonomie en onafhankelijkheid toe

dicht. Dat beweer ik nergens, ook niet op de pagina's waar Martin in de eindnoot naar 

verwijst. Al in de veertiende eeuw kregen de stedelijke raad en de schepenbank het mo

nopolie op de rechtspraak in handen. De buurt kon hooguit bemiddelen in burenruzies of 

de kwestie voorleggen aan het stadsbestuur. De buurt had de handen vol aan de dage

lijkse verplichtingen. Met behulp van aloude organisatiestructuren, tradities en dagelijk

se leefregels stroomlijnden buurtbewoners deze processen. De betrokkenheid en inzet 

van onderaf zijn onmiskenbaar. Op dit niveau was er dan ook sprake van eenzekere auto

nomie en eigenheid. En dat is een goede zaak: de ruimte om creatief bezig te zijn en op

lossingen voor problemen te vinden droeg (en draagt) bij aan het plezier en zelfbewust

zijn van mensen. 

Martins weergave van mijn tekst is teleurstellend. Hij probeert mij regelmatig op woor

den te vangen en laat zich niet leiden door de teneur van mijn betoog. Ook blijkt uit het 

bovenstaande dat hij niet schroomt mijn woorden te verdraaien. Dit kan hij doen omdat 

hij mijn tekst niet zorgvuldig genoeg leest. Daarnaast valt het op dat hij mij weinig kre

diet kan geven voor de vele vernieuwende inzichten die ik aandraag: onder meer over de 

ouderdom van de parochiekerken, de woonkernen die door de stadswal van 1122 doorsne

den worden, de grote diversiteit aan jurisdicties binnen het middeleeuwse stadsgebied 

en de complexiteit van het begrip'buur'. Daarmee doet Martin geen recht aan mijn nuan

ces. 

Onze benadering is dan ook totaal verschillend: het juridische domein heeft voor hem -

hoe kan het ook anders voor een rechtshistoricus - prioriteit. Daarnaast is hij sterk ge

neigd tot een topdown-benadenng. Dit blijkt ook uit zijn analyse van de buurtreglemen-

ten van Lauwerecht en de Bemuurde Weerd. Hoe anders zijn de accenten die ik in mijn 

bespreking aanbreng (75-78). Bij mij vormen de continuïteit en kwaliteit van het buurtle-

ven de rode draad. Maar goed, ik ben dan ook opgeleid als sociaal-economisch historica 

en uitgegroeid tot cultuurhistorica. 

Vasthoudend aan zijn eigen begrippenkader doet Martin mijn visie op het buurtleven af 

als 'het intrappen van een open deur'. Maar zijn invalshoek is niet de mijne. Hij is te een

zijdig en bekijkt het buurtleven te weinig in de eigen sociale context. Niet voor niets kom 
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ik tot een ruime definitie van de sociale betekenis van het buurtwezen en wel nadat ik 

het brede spectrum van het laatmiddeleeuwse buurtleven in kaart heb gebracht: 

'Dit alles in ogenschouw nemend stel ik voor om een buurt in de laatmiddeleeuwse 

stad Utrecht, waarin de bestuurlijke instituties al lang gevormd zijn, vaak naar analog ie van 

de organisatie van de aloude buurschap, als volgt te definiëren: een buurt is een woonge

bied, waarvan de bewoners in het dagelijkse leven vooral langs informele weg met elkaar te 

maken hebben, ook al zijn er formele regels en verplichtingen die het contact een zekere 

structuur verlenen. Zowel de ongeschreven als nauw omschreven regels lieten ruimte voor 

persoonlijke invulling en voor initiatieven van onderaf. Het buurtreglement was door de 

eeuwen heen (mede) door de buren zelf opgesteld om het sociale verkeer in goede banen te 

leiden. Harmonie was het uitgangspunt. De vele taken waarvoor de buren zich gesteld za

gen, zorgden voor cohesie. In dit opzicht waren de buurten een even vitaal onderdeel van de 

samenleving als al die andere netwerken waarvan de buren deel uitmaakten: fa m il ie, paro

chiekerk, gilde, broederschap, burgerwacht, schutterij,etc. Elk van deze instellingen had ei

gen (on)geschreven regels, die over het algemeen niet in tegenspraak waren met wat van 

elders bekend is. Samen vormden deze leefregels een coherent patroon dat wij 'cultuur' 

noemen' (91). 

De bewoording maakt duidelijk dat Martins betoog mijn visie op het buurtleven geen 

recht doet. Het was zuiverder geweest als Martin deze definitie tot uitgangspunt had 

genomen. 

Een vernieuwende visie 

Martins reactie raakt de essentie van mijn buurthoofdstuk niet. Hij blijft binnen het juri

dische domein en stipt alleen het terrein aan dat naar mijn mening braak lag: de onder

linge samenwerking bij de dagelijkse noden, plichten en festiviteiten. Die samenwerking 

vindt hij zo vanzelfsprekend dat erover schrijven enerzijds niet nodig, anderzijds een 

open deur is. Maar hiermee formuleert hij een paradox en verhult hij een leemte. Mijn 

visie op het buurtleven is een uitvloeisel van mijn nadenken hoe Utrechters de uitdagin

gen die het leven hun stelde konden aangaan en hoe zij effectief aan hun verplichtingen 

op het gebied van de openbare en sociale infrastructuur konden voldoen. Op basis van 

archiefmateriaal ben ik tot deze reconstructie gekomen. 

Het vernieuwende van mijn onderzoek is door de nationale media gesignaleerd. Kenne

lijk voldoet mijn onderzoek aan een maatschappelijke vraag. En dat kan ik mij voorstellen. 

In de huidige samenleving wordt om tal van redenen het belang van een vitaal buurtle

ven steeds meer onderkend. Het middeleeuwse buurtleven bestrijkt een breed spectrum 

en geeft een goede indruk van de vele aspecten die het buurtwezen aankleven. Als zoda

nig reikt het middeleeuwse model herkenningspunten aan die een richtingwijzer kunnen 

zijn voor de aanpak van hedendaagse problemen. 
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Noten 

1. Het cijfer tussen haakjes verwijst naarde pagina in mijn boek Aards, betrokken en zelfbewust. 

De literatuur lezend was het mij opgevallen dat de meeste rechtshistorici een ambivalente verhouding hebben tot het begrip'buur-

schap'. Om tal van redenen lijken zij het begrip te willen marginaliseren. De oudste vermeldingen van het buurschapswezen dateren 

uit de twaalfde eeuw, maar slechts een enkeling, De Monté Verloren en Spruit en Van Iterson, ziet een vorm van continuïteit met 

oudere samenlevingsverbanden en tradities. Analogieën met andere, latere buurschapsregels en -praktijken blijven doorgaans bui

ten beschouwing. De meeste (rechts)historici maken het buurschapswezen ondergeschikt aan politieke ontwikkelingen. Ook beper

ken zij zich meestal tot dejuridische componenten van het buurtwezen. Hun uitspraken zijn lang niet altijd op zorgvuldig onderzoek 

gebaseerd. In de verschillende visies zijn de nodige tegenstrijdigheden te constateren. Soms zijn uitspraken in strijd met de praktijk. 

De sociale componenten van het buurtwezen krijgen weinig aandacht. Van deze lacunes en inconsistenties maak ik melding in mijn 

eerste bijlage, waar ik aanbevelingen doe hoe een en ander nader te onderzoeken is. 

Net als Immink stelt ook Dekker'buurschap' en 'dagelijks gerecht'op één lijn [Het Kromme Rijngebied, 541-542). Het is mij een raadsel 

waarom Martin het debat niet met deze auteurs aangaat. 

Nog een voorbeeld: als ik opmerk dat er tot 1578 data van rechtsdagen in ere worden gehouden die teruggaan tot de Frankische tijd 

doe ik dat om een vorm van continuïteit in het rechtsbestel tussen de Vroege en Late Middeleeuwen aan te geven (71). Dit gegeven 

trekt Martin in zijn noot 5 volledig uit de context. 
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Dupliek: Van binnenuit en van onderop of van bovenaf.' 

De repliek van Llewellyn Bogaers op mijn vorenstaand artikel zou een nieuwe verhande

ling van mijn kant kunnen opleveren. Het samenstellen ervan is niet mogelijk in de paar 

dagen die mij hiervoor gegund zijn door de redactie van het Jaarboek Oud-Utrecht en 

door Llewellyn (hoewel dit in een wetenschappelijke discussie niet gebruikelijk is, noem 

ik haar hier verder-net als zij mij doet-bi j haar voornaam). Dergelijke beschouwingen 

moeten dus noodgedwongen worden uitgesteld tot een later tijdstip. 

Llewellyn zegt -zowel in haar dissertatie als nu ook weer in haar repliek-dat het haar 

doel is om het buurtleven van binnenuit en van onderop te benaderen en stelt dat tot nu 

toe de (rechts)historici dit doorgaans hebben nagelaten. Als rechtshistoricus voelde ik me 

aangesproken, en dit te meer omdat ikzelf al in een eerder in dit jaarboek verschenen 

reactie op een artikel van Otto Vervaart over de Tolsteeg de verhouding tussen gerecht en 

buurschap wél van onderop aan de orde heb gesteld. Dit is juist een belangrijke reden 

geweest voor het schrijven van het bovenstaande artikel, dat - zoals in de inleiding is 

opgemerkt- niet in de eerste plaats bedoeld is als een reactie of een recensie. Van een al 

dan niet onzorgvuldige bespreking-zie haar tussenkopje-is dan ook geen sprake. 

Dat ik destijds niet op Llewellyns in 1997 verschenen artikel over het Utrechtse buurtle

ven heb gereageerd, komt omdat de meeste opvattingen uit haar dissertatie waar ik an

ders over denk in dit artikel nog niet voorkomen. Ik kon toen grotendeels met haar be

toog instemmen, al heb ik wel mijn wenkbrauwen gefronst bij lezing van de in druk 

verschenen ondertitel 'Doorkijkjes in het Utrechtse buurtleven van de vroege Middeleeu

wen -cursivering van mij, MdB-tot in de zeventiende eeuw'. De oudste gegevens in het 

artikel gingen namelijk niet verder terug dan het eind van de veertiende (!) eeuw. Trou

wens, wanneer op alles zou moeten worden gereageerd op mijn vakterrein waar ik het 

niet mee eens ben, zou mijn nachtrusterbij inschieten en kwam ik nog tijd te kort. 

In mijn bovenstaand artikel wordt geprobeerd aan de hand van de beschikbare bronnen, 

die ik op basis van eerder onderzoek met name voor het stadsgebied van Utrecht heb 

onderzocht, een beeld te geven van de buurschap in verhouding tot de lage jurisdictie in 

het middeleeuwse Utrecht. In tegenstelling tot wat Llewellyn in haar repliek bij herhaling 

beweert, is dit juist gedaan vanuit de buurschappen en de dagelijkse gerechten zelf, dus 

van onderop en niet van bovenaf. Zoals de lezer heeft kunnen constateren, wijken mijn 

bevindingen op verschillende punten sterk af van die van Llewellyn. Anders dan wat zij 

concludeert - al ontkent zij dat nu in haar reactie - is mijn conclusie dat er in en rond 

Utrecht slechts in zeer beperkte mate sprake is geweest van een kenbare autonome, van 

onderop ontstane, continue ontwikkeling in zowel de rechtspraak als het buurschapswe-

zen. Aan de hand van die bronnen en daarop gebaseerde argumentatie wordt vastgesteld 

dat er op tal van punten, zowel ruimtelijk als institutioneel, door de eeuwen heen sprake 

is geweest van transitie en transformatie. 
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Nu zegt Llewellyn dat dit niet de kern van haar verhandeling over de buurten is-en zelfs 

dat zij dit helemaal niet beweerd heeft -, maar dat het haar gaat om het 'informele'. Dit 

laatste wordt graag door mij aangenomen, maar men kan zich dan wel afvragen waarom 

zij zelf in haar dissertatie zo veel aandacht juist aan de formeel institutionele aspecten 

van buurschap en gerecht heeft besteed. Aan de hand van die formele kanten heeft zij 

bijvoorbeeld uit de gerechten al in de Middeleeuwen formele buurtbesturen afgeleid 

met buur(t)schouten en buur(t)raden als bestuursorganen. Zij heeft het nodig gevonden 

om een aparte bijlage onder de titel'Oorsprong en functioneren van buurschappen in het 

Nedersticht' aan haar proefschrift toe te voegen, waarin uitvoerig met name op de for

meel institutionele aspecten wordt ingegaan. Niet alleen Julius Caesar en Tacitus worden 

hierbij aangehaald, maar zelfs worden er uitspraken gedaan over de'vóór-Romeinse tijd'. 

Verder levert zij - deels uitvoerige - kritiek op de auteurs die volgens haar eenzijdig aan 

'de formele organisatie' aandacht hebben besteed. 

Llewellyn heeft aan deze onderzoekers nogal eens standpunten toegeschreven die zij bij 

lezing van hun werk niet blijken te hebben. Hiervan worden in mijn artikel enkele voor

beelden gegeven (zie bijvoorbeeld noot 21 en 32). Het is opmerkelijk dat zij dit ook weer in 

mijn richting doet in haar repliek op mijn artikel. Want waar wordt door mij beweerd dat 

het Utrechtse stadsbestuur zich qualitate qua met armenzorg bezighield? Nergens, zoals 

de lezer zelf kan vaststellen. Is het waar dat wat ik zeg over het buurtwezen 'abstract en 

tijdloos' is? Dit is juist wat Llewellyn zelf in haar werk telkens weer benadrukt. Mijn be

toog is er daarentegen op gericht duidelijk te maken dat er zowel in institutioneel als in 

ruimtelijk inzicht door de eeuwen heen veranderingen in de buurschappen en de jurisdic

tie hebben plaatsgehad. Verder zou ik volgens haarde buurschappen in Utrecht pas in de 

Frankische tijd hebben laten beginnen. Maar ik heb juist gesteld dat de buurschap van 

alle tijden is wanneer men haar definieert als een groep in een bepaald territoir wonende 

mensen. En zo zou voor wat betreft haar reactie nog wel even kunnen worden doorge

gaan, wanneer de tijd daarvoor niet ontbrak. 

Het doet hiertegenover toch wel een beetje vreemd aan dat zij juist mij bij herhaling 

verwijt dat ik haar standpunten niet goed weergeef en zelfs dat ik niet schroom haar 

woorden te verdraaien. Ik heb haar vertoog zorgvuldig gelezen en naar beste weten ge

probeerd haar opvattingen correct weer te geven, zowel wat de teneur als de feitelijke 

inhoud betreft. Toegegeven moet echter worden - en dat heb ik ook in mijn artikel ge

daan-dat dit niet gemakkelijk was, omdat zij vaak en juist in haar conclusies forse stand

punten inneemt die zij elders in haar betoog nuanceert (zie noot 7 van mijn artikel). 

In haar repliek zegt Llewellyn Bogaers nu dat zij in haar proefschrift niet beweert dat de 

continuïteit van de buurschappen-en dus ook van de dagelijkse gerechten, die zij ermee 

laat samenvallen -door de eeuwen heen groot was. Heb ik dan misschien een ander boek 

gelezen? Die continuïteit en ook het door haar veronderstelde samenvallen van de buur

schappen met de gerechten wordt namelijk in haar dissertatie zo vaak benadrukt dat ik 

de passages met een 'passim'-aanduiding en een globale opgave van de pagina's gean-
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noteerd heb. Maar nu zij mij hierop aanspreekt, wil ik-overigens zonder enige garantie 

van volledigheid-wel specifiek verwijzen naarde bladzijden 22-23,71,75,91,109-110,113, 

687,807 en 809-810 van haar proefschrift. En ook nu zegt zij in haar reactie over de con

tinuïteit onder meen'Bij mij vormen continuïteit en kwaliteit van het buurtleven de rode 

draad.'Verder ontkent Llewellyn nu in haar repliek dat zij de buurschappen engerechten 

in haar dissertatie grote autonomie zou hebben toegedicht. Maar men leze daar met 

name de pagina's 22-23 en 113 maar op na. 

Zoals ik al heb opgemerkt, dwingt alleen de toegemeten tijd mij alom mijn dupliek kort 

te houden. Daarom kan onmogelijk worden ingegaan op alles wat Llewellyn te berde 

brengt en vooral de manier waarop zij dit doet. Ik zal mij daarom beperken tot een enkel 

voorbeeld in de vorm van eencitaat uit haar repliek. Al in de tweede alinea zegt zij: 

'De literatuur over het Utrechtse buurtwezen heeft- tot mijn publicaties-een hoog in

stitutioneel gehalte gehad. Het was het terrein van met name rechtshistorici en die hou

den zich - hoe kan het ook anders - bezig met de formele organisatie van de samenleving 

inclusief het buurtwezen. Doorgaans beperken zij zich tot de bovenlaag: de gegoede 

buurtgenoten en hun juridische en politieke bevoegdheden. De organisatie van het dage

lijks leven komt slechts terloops ter sprake, zoals ook nu weer in Martins artikel het geval 

is: hij wijdt er één alinea aan, waar hij alleen ingaat op de plichten, maar geeft niet aan 

hoe zij gerealiseerd werden. Ook stelt hij dat vanaf de elfde eeuw "de meeste taken van 

de buren binnen het stadsgebied van bovenaf opgelegd en gereglementeerd zijn". Ik ben 

benieuwd naar zijn bewijsvoering. Belangrijk is wel dat deze uitspraak een vorm van 

buurtorganisatie impliceert die de verordeningen van bovenaf uitvoerde. Hoe die organi

satie eruit zag is een vraag die Martin systematisch uit de weg gaat. Daarmee doet hij de 

daadkracht van bewonersorganisaties geen recht.' 

Einde citaat. 

Ik geeft deze passage volledig weer, omdat zij typerend is voor Llewellyns werkwijze, 

waarvan ook deze reactie weer blijk geeft. Hierbij staan niet de bronnen voorop, maar 

'het middeleeuwse model'-zie het einde van haar repliek-dat haar voor ogen staat en 

waaraan de bronnen en de opvattingen van andere onderzoekers ondergeschikt worden 

gemaakt. Door nader op dit citaat in te gaan, kan veel verduidelijkt worden zonder alle 

details verderop in haar betoog te hoeven behandelen. Helaas kan hierbij niet nauwkeu

rig worden verwezen naarde betreffende passages in mijn artikel, omdat ik bij het schrij

ven van deze dupliek nog niet over een opgemaakte proef beschikte. 

Om met de analyse van het citaat te beginnen, moet een misverstand worden rechtgezet: 

ook de 'informele' organisatie van de samenleving heeft - om in de terminologie van 

Llewellyn te spreken -vanzelfsprekend 'een hoog institutioneel gehalte'. En dit informele 

deel wordt door mij in mijn artikel ook behandeld, en wel in meer dan één alinea. Ik wijs 

in die passages op de ondersteuning die de buren elkaar gaven in een tijd waarin de over

heid en maatschappelijke organisaties minder aanwezig waren dan tegenwoordig en 
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zelfs in de afgelopen eeuwen, en verder ook op de gezamenlijke vieringen en de uitvoe

ring van de taken en verplichtingen die hun door de overheid werden opgelegd. Ook dit 

alles is institutioneel, al is het niet in geschrifte gereglementeerd of zijn althans de regels 

niet in geschrifte overgeleverd. 

Een tweede misverstand is dat rechtshistorici zich alleen bezighouden met 'de formele 

organisatie van de samenleving', al kan worden toegegeven dat de behandeling van de 

meer informele kanten in Nederland,anders dan bijvoorbeeld in Duitsland,een enigszins 

achtergebleven terrein is. Maar dit kan mij, ondanks mijn juridische verleden, gezien mijn 

veelsoortige publicaties niet verweten worden. Ik ben dan ook gewoon mijzelf te profile

ren als (rechts)historicus. En aangezien iedere historicus zich met cultuur in de ruime zin 

van dit begrip bezighoudt, is iedere (rechts)historicus per definitie ook een cultuurhisto

ricus. Tegenwoordig noemt men deze laatste aanduiding, met een even modieuze term, 

wel een 'containerbegrip'. 

Dat ik niet aangeef hoe de plichten van de buurschappen gerealiseerd werden, zoals 

Llewellyn Bogaers stelt, is ronduit bezijden de waarheid. Waar de schaarse bronnen het 

toelieten, is dit door mij ook gedaan. Hierbij kan met name gewezen worden op mijn 

behandeling van de oorkonden betreffende de laatmiddeleeuwse buurschappen van de 

Lauwerecht en de Bemuurde Weerd in de stadsvrijheid, de enige die een zeker licht wer

pen op het intern functioneren van twee betrekkelijk jonge buurschappen in de Utrecht

se stadsvrijheid. Op iedere activiteit waarvan in deze interessante stukken melding wordt 

gemaakt is door mij uitvoerig ingegaan. Hierbij kon worden vastgesteld dat de 'gemene 

geburen' in deze buurschappen een beperkte mate van autonomie genoten, maar dat de 

belangrijkste rechten aan de gerechtsheer en zijn dagelijks gerecht toekwamen. Verder is 

als activiteit van de buren bijvoorbeeld ook gewezen op de toepassing van het zoge

naamde zeventuig binnen het stadsgebied, welke typische middeleeuwse burentaak in 

het werk van Llewellyn niet genoemd wordt. 

Ook de deelname aan de lage rechtspraak als vonniswijzers behoorde tot de plichten van 

de daartoe gerechtigde buren, zoals in mijn dissertatie uitvoerig is geanalyseerd. Maar 

Llewellyn rekent de buren die aan de rechtspraak en de buurspraken deelnamen als ver

tegenwoordigers van de gemene buren al als behorend tot'de bovenlaag'. In zekere zin is 

dit niet eens helemaal ten onrechte, omdat het om gekwalificeerde buren ging. Daarom 

is in mijn artikel ook herhaaldelijk gewezen op het onderscheid tussen de ene buur en de 

andere, maar verder ook op de verschillen tussen de ene buurschap en de andere, en ten 

slotte op de veranderingen in samenstelling en functies die deze buurschappen in de 

loop van de eeuwen hebben ondergaan. Kortom, het is een gotspe te beweren dat ik de 

vraag naar de realisatie van de plichten van de buren 'systematisch uit de weg' ga. Of 

Llewellyn moet bedoelen dat door mij duidelijk had moeten worden gemaakt wie er in 

laatmiddeleeuws Utrecht de straatfeesten organiseerde - zie de titel van haar reactie -

en bij welke buurtslager of buurtsuper het vlees voor de barbecue besteld werd, wat voor 

vlees en in welke hoeveelheden, en vooral wat het kostte. Maar over dit laatste kan zij 
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evenmin veel vertellen als ik, omdat de bronnen daar nu eenmaal zelden iets over zeggen. 

Wanneer dit wel zo was geweest, had ik het met plezier in haar dissertatie gelezen, zoals 

ik dit ook met haar verhandelingen over de paar wèl gedocumenteerde zeventiende-

eeuwse burenorganisaties heb gedaan. Met andere woorden: het dagelijks leven van de 

Utrechtse buren, dat nagenoeg samenviel met het privédomein, onttrok zich in de Mid

deleeuwen niet alleen aan de greep en waarneming van het stadsbestuur, zoals zij het 

uitdrukt, maar onttrekt zich nog steeds grotendeels ook aan de waarneming van Llewel

lyn en van mij en van iedereen. En dat zal ook wel zo blijven, tenzij er nog verhelderende 

bronnen tevoorschijn komen. Uit later tijd zijn er voor Utrecht gelukkig wel gegevens 

bewaard gebleven die meer licht op de details van de burenorganisatie en het buurtleven 

werpen. 

Om met het boven weergegeven citaat verderte gaan: dat de meeste taken van de buren 

binnen het stadsgebied van bovenaf opgelegd en gereglementeerd zijn vanaf de elfde 

eeuw is door mij niet gezegd, wel dat dit binnen het stadsgebied het geval was. Het was 

dus na de aanleg van de wal omstreeks 1122 en dus vanaf de twaalfde eeuw. Maar dit is 

natuurlijk slechts een kleinigheid. De kritiek van Llewellyn op deze conclusie verbaast mij 

omdat zij dit standpunt in haar dissertatie zelf onderschrijft. Zij zegt immers op blz. 78 

van haar boek letterlijk dat binnen de ommuurde stad 'schepenbank en stedelijke raad 

met succes de invloed van de buurschap [hadden] kunnen beteugelen: zij hadden nage

noeg het monopolie over bestuuren rechtspraak verworven.' Het spreekt voor zich dat dit 

door mij met instemming gelezen is. En nu vraagt zij mij naar de bewijsvoering hiervan, 

die zij nota bene zelf met name op de pagina's 79 en volgende en verder ook op bladzijde 

85 en volgende van haar boek geeft, althans voor wat de zestiende eeuw betreft. De uit

gegeven middeleeuwse rechtsbronnen - maar ook de niet gepubliceerde zoals het buur-

spraakboek en het raadsdagelijksboek - geven verder tal van voorbeelden uit de veer

tiende en vijftiende eeuw waarin aan 'buren' door het stadsbestuur verplichtingen 

worden opgelegd, onder andere voor het schoonhouden en onderhouden van straten, 

grachten, werven, werftrappen, putten en (andere) maatregelen ten behoeve van de 

brandveiligheid. Dit lijkt me toch voldoende bewijs dat het ook voor de Late Middeleeu

wen gold. Opmerkelijk hierbij is dat dit binnen het stadsgebied steeds wordt opgedragen 

aan 'buren' of 'gebuurten' en - voor zover kon worden nagegaan - nooit aan de door 

Llewellyn veronderstelde welomschreven burenorganisaties met functionarissen als 

buur(t)schouten, buur(t)raden of buur(t)meesters. De bewijslast omtrent het bestaan 

van dergelijke organisaties met dergelijke functionarissen binnen het Utrechtse stadsge

bied in de Middeleeuwen rust dan ook niet op mij, maar op Llewellyn, die er, zoals geble

ken is, vanuit haar continuïteitsdenken - 'het kan haast niet anders of...'- heilig in ge

looft. 

Ik heb nu mijn commentaar gegeven op een deel van één enkele alinea uit haar repliek op 

mijn artikel. De lezer kan zich nu voorstellen hoe lang deze dupliek zou zijn geworden 
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wanneer haar hele vertoog op deze manier behandeld was. En daar bestaat op zich toch 

wel aanleiding toe, gezien het aantal aanvechtbare stellingen dat zij poneert en vooral 

ook de punten van kritiek aan mijn adres, die nogal eens het karakter hebben gekregen 

van regelrechte aantijgingen. Opnieuw moest worden vastgesteld dat Llewellyn nogal 

eens geen of weinig recht doet aan de opvattingen van anderen, met name die van de 

door haar verguisde rechtshistorici, onder wie ik ook mezelf reken. Welke invalshoek men 

voor een onderzoek ook kiest, niemand zal ontkennen dat altijd in alle opzichten zorgvul

digheid geboden is. 

Tot slot: de tweede alinea van haar reactie op mijn artikel begint Llewellyn Bogaers met: 

'Schrijven over het buurtwezen heefteen hoog speculatief gehalte: we moeten het doen 

met informatie uit de grond, bouwsporen en incidentele vermeldingen. Alleen door con

textueel te denken is dit terrein in kaart te brengen.' Hier ben ik het roerend mee eens, al 

heb ik tot mijn spijt moeten vaststellen dat zij lang niet alle 'incidentele vermeldingen' in 

haar dissertatie gebruikt heeft. Maar wat belangrijker is: in haar beschouwingen over de 

middeleeuwse Utrechtse buurschappen - zowel in haar proefschrift als in haar repliek op 

mijn artikel - ontbreekt de bescheidenheid die het hoge speculatieve gehalte van een 

aanzienlijk deel van haar vertoog met zich mee had behoren te brengen. 
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