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Inleiding 

In het begin van de dertiende eeuw ontstond een tweetal nieuwe orden, die het 
al veel oudere armoede-ideaal binnen de middeleeuwse kerk een nieuwe toepas
sing gaven. De armoedegedachte had in deze orden niet alleen betrekking op 
de individuele kloosterlingen, maar ook op de gehele kloostergemeenschap. De 
eerste van deze twee orden werd gesticht door Franciscus van Assisi; zijn volge
lingen worden naar hem franciscanen genoemd. De andere orde werd gesticht 
door Dominicus de Guzman, naar hem de orde der dominicanen genoemd. Sa
men met de karmelieten en de augustijnen of augustijner-eremieten, die in de 
tweede helft van de dertiende eeuw uit al oudere congregaties van eremieten ge
formeerd werden, zijn ze bekend geworden als de vier bedelorden1. 
De bedelorden vonden hun taak in de snel groeiende bevolkingscentra van het 
dertiende-eeuwse Europa, waar ze de zielzorg van de parochiegeestelijkheid 
onder de bevolking konden ondersteunen. Hoe is deze trek naar de steden te 
verklaren of, om het anders te stellen, waarom vonden stad en bedelorden el
kaar? Steinbach noemt de middeleeuwse stad, zoals die in de elfde eeuw tussen 
Seine en Rijn ontstond, een 'Gewerbebürgerstadt', dit in tegenstelling tot de 
steden uit vroeger tijden, die in de eerste plaats administratieve centra en pas 
in tweede instantie handelscentra waren2. 

De burgerij in de steden bestond uit kooplieden en handwerklieden die zich 
aaneensloten. Deze nieuwe vestigingsvorm trok andere kooplieden aan, waar
door een wisselwerking ontstond, die de bedrijvigheid steeds meer deed toene
men. Niet langer zochten de kooplieden met hun markten de landelijke bevol
king op, maar kwamen de kopers naar de kooplieden in hun stad toe. Er is hier 
sprake van een mentale revolutie, Steinbach spreekt in dit verband van 'beke
ring' en 'verleiding' tot stedelijke vestiging3. Essentieel voor deze nieuwe bur
gers is het niet langer gebonden zijn aan de grond, het verlaten van de oude ban
den op het platteland. Een geheel andere geestesinstelling was voor deze stap 

Dit artikel is gebaseerd op de onuitgegeven doktoraalskriptie 'De stad Utrecht en de bedelorden 
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zeker nodig gezien de sterke sociale banden in de agrarische middeleeuwse 
maatschappij. 
Juist hierin moet de band tussen stad en bedelorden gezocht worden. De oudere 
kloosterorden hadden - meestal uitgebreid - grondbezit en leefden van de in
komsten van die grond. De bedelorden wensten geen grond te bezitten. Zij wil
den geheel afhankelijk zijn van de gaven van leken en alleen steden konden een 
grotere groep bedelaars onderhouden. Burgers en bedelmonniken hadden dàt 
uitgangspunt gemeen: de onafhankelijkheid van de agrarische produktie en de 
breuk met het platteland. Toen in de dertiende eeuw de urbanisatie in West-
Europa aan haar grote vlucht begon, begaven franciscanen en dominicanen 
zich naar de steden en de gemeenschappelijke geestesinstelling zorgde ervoor 
dat de relatie tot wederzijds genoegen was. 
Taken lagen er genoeg voor de bedelorden. De kerk wist nog niet goed hoe ze 
tegen de nieuwe samenlevingsvorm moest aankijken. De dynamiek van het 
stadsleven, het alles overheersende winststreven en de sociale en daarmee sa
menhangende religieuze onrust waren verschijnselen die de geestelijkheid met 
het nodige wantrouwen moet hebben bekeken en waaraan de kerkelijke organi
satie zich ook niet had aangepast4. 
Het oudste bedelordeklooster in het bisdom Utrecht, dat van de dominicanen, 
ontstond in de stad zelf. Zij vestigden zich er vermoedelijk vóór 1232, terwijl 
een schenking van graaf Willem II van Holland als roomskoning in 1249 uit
breiding van het convent mogelijk maakte5. In 1244 is er in Utrecht voor het 
eerst sprake van een gardiaan, de kloosteroverste der franciscanen, maar het 
is aannemelijk dat er al vóór 1242 een convent in de stad was6. Uiteindelijk 
werd in 1468 nog een convent van de karmelieten in de stad gesticht7. De kar
melieten zullen hier echter slechts zijdelings ter sprake komen8. 
De kerk van de franciscanen was gevestigd aan de Minrebroedersstraat en het 
convent strekte zich uit naar het Janskerkhof. De latere Statenzaal, vergader
plaats van de Staten van Utrecht na de reformatie, was oorspronkelijk de rond 
1518 gebouwde, nieuwe refter van de franciscanen9. De dominicanen hadden 
hun vestiging aan de huidige Breedstraat. Het Predikherenkerkhof is als straat 
ook pas ontstaan na de afbraak van het convent ten behoeve van de stadsverde
diging in 158410. Een deel van het huidige Catharijneconvent vormde oor-

4 R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages. Pelican History of the 
Church, II (Harmondsworth, 1975)273-277. Vgl. N. Cohn, The Pursuit of the Millenium. Re
volutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (London, 1978) 53-60. 

5 S. P. Wolfs, Studies overNoordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen (Assen, 1973) 5. 
6 P. A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland. Hol

landse Studiën, X (Dordrecht, 1977) 15. 
7 A. Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum presertim quae Ultraiecti et in eiusdem suburbls 

et passim alibi in diocesi (Leiden, 1704) 341-342. Over de karmelieten te Utrecht en de stichting 
van hun convent zie verder: André Evertse, 'De stad Utrecht en de bedelorden in de vijftiende 
eeuw'. Onuitgegeven doktoraalskriptie R.U. Utrecht (Utrecht, 1984) 74-90; V. Roefs, 'Aante
keningen over het Carmelietenklooster', Carmel, II (1949) 17-39. 

8 Binnen het bestek van dit artikel bleek het niet mogelijk aandacht te schenken aan de stichting 
van het karmelietenconvent. Hiervoor is een systematische bestudering van de nog aanwezige 
rekeningen van het klooster onontbeerlijk. De schrijver hoopt binnenkort een dergelijke studie 
te ondernemen. 
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spronkelijk het convent van de karmelieten en de huidige St. Catharinakerk 
was in eerste opzet ook hun kerk. Toen de burcht van Karel V op het toenmali
ge Catharijneveld verrees, betrokken de johannieters het complex van de kar
melieten en bouwden de laatsten een nieuw convent bij de St. Nicolaaskerk. Dit 
laatste gebouw werd in 1585 om dezelfde reden afgebroken als het convent van 
de dominicanen". 
Wat de benaming van de bedelorden in de middeleeuwen betreft het volgende. 
De termen franciscanen en dominicanen werden in die tijd niet gebruikt. Men 
sprak van minderbroeders (minrebroeders) en predicaren, maar voor de domi
nicanen gebruikte men meestal de term jacobijnen (jacopinen), naar het be
faamde studieconvent van die orde in Parijs, St. Jacques. De benaming predik
heren is van latere origine. Overigens heeft de bekende groepering uit de Franse 
revolutie ook zijn naam aan het genoemde klooster ontleend. De karmelieten 
heetten volledig: Broeders van Onze Lieve Vrouwe van de berg Carmel en wer
den aangeduid als vrouwenbroeders. 
Uitgangspunt bij dit artikel is de geconstateerde band tussen stad en bedel
orden. Hun conventen kunnen min of meer als stedelijke instellingen gezien 
worden en de vraag is dan of de stad en meer in het bijzonder het stadsbestuur 
ze als zodanig zag. Daarbij kan bezien worden of de conventen door de magi
straat begunstigd werden en zo ja, op welke wijze. Wellicht bemoeide de stad 
zich ook met de religieuze aangelegenheden van de kloosters. Verder: Waren 
de bedelorden ook politiek aktief in de stad? Eerst zullen wij echter de banden 
tussen de stedelijke elite en de franciscanen en dominicanen bekijken. Is er 
sprake van begunstiging door de families die de leden voor de magistraat 
leverden? 
Opgemerkt dient hier wel te worden dat de archieven van franciscanen en domi
nicanen geheel verloren zijn gegaan. Ons onderzoek dient dus te verlopen via 
de archieven van andere instellingen. Wat betreft de begunstiging van de bedel
orden zijn de archieven van parochiekerken en gasthuizen van belang, voor de 
band tussen stadsbestuur en de orden het archief van de stad. We beperken ons 
hier tot de vijftiende eeuw, omdat voor die periode relatief de meeste gegevens 
voorhanden zijn. 

Stedelijke elite en bedelorden 

De bedelorden waren vrijwel geheel afhankelijk van gaven van leken. Dit in te
genstelling tot andere geestelijke instellingen, die beschikten over inkomsten uit 
vaak omvangrijk goederenbezit. Met name bij de franciscanen werd het 
armoede-ideaal strikt gehanteerd: zelfs de eigen gebouwen en terreinen moch
ten ze niet in eigendom hebben. Overigens bezaten de franciscanen in Utrecht 
toch wel huizen en een enkele maal land, maar een grote omvang heeft dit bezit 
nooit aangenomen. Formeel was er in ieder geval nooit sprake van eigendom 
bij de franciscanen, aangezien goederen en renten altijd aan procurators wer
den geschonken, nooit rechtstreeks aan het convent zelf. Deze procurators wa
ren leken en behoorden vrijwel altijd tot families, die regelmatig zitting hadden 

11 D. P. Snoep, G. T. Haneveld e.a., Het Catharijne-convent, monument met toekomst (z.pl., 
z.j.) 39-40. Van der Monde, Beschrijving van Utrecht, I, 278. 
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in de magistraat12. Overigens hadden ook de dominicanen in Utrecht nauwe
lijks huizen of grond in bezit. 
Schenkingen van renten hadden vrijwel altijd tot doel zielmissen te stichten en 
dan met name jaargetijden. Vaak werden deze renten overigens niet eens aan 
de procurators geschonken. Meestal werden goederen aan andere instellingen 
geschonken, die op basis daarvan renten aan de franciscanen en dominicanen 
betaalden. 
Op 26 januari 1406 maakte het convent der minderbroeders een charter op, 
waarin het beloofde de uitvaart te verzorgen van jonkvrouw Hildegont Mase-
lant. De franciscanen namen verder ondermeer op zich elk jaar het jaargetijde 
van Hildegont te vieren op haar overlijdensdag of binnen acht dagen daarna. 
Het jaargetijde diende te bestaan uit een vigilie (nachtwake), de volgende dag 
een zielmis en een bezoek aan het graf van Hildegont. Verder moest op deze 
dag een zwart kleed, dat voor dat doel speciaal in de sacristie bewaard werd, 
op haar graf worden gelegd. Hildegont blijkt opdracht te hebben gegeven om 
na haar dood schenkingen te doen 'inder eren Goods ende in rechten aelmos'. 
Het St. Barbaragasthuis kreeg zes morgen land, waarvan de opbrengst van drie 
morgen jaarlijks aan de franciscanen moest worden uitbetaald. Bovendien 
moest het gasthuis elk jaar ook een rente van vier pond uit een huis en hofstede 
aan het Jansveld aan het convent uitkeren. Van deze vier pond kreeg de koster 
er twee, omdat hij elke dag het graf van Hildegont moest bezoeken. De andere 
twee pond diende 'ter pitancie', voor een lekkere maaltijd voor de broeders. 
Verder moest de gardiaan van beide renten elke broeder, die ter vigilie en ziel
mis kwam, een bedrag aan geld geven, te weten één Vlaamse plag. Het resteren
de bedrag mocht de gardiaan naar eigen goeddunken voor het klooster 
besteden13. De giften, die de franciscanen hier kregen, werden dus niet zomaar 
gegeven, maar dienden om de ziel van Hildegont na haar dood te gedenken. 
Bij wanprestatie van de minderbroeders zou de rente uit de drie morgen land 
dan ook aan het gasthuis vervallen en de vier pond aan de Buurkerk. 
Er zijn heel wat van dit soort giften bewaard gebleven in de archieven van paro
chiekerken en gasthuizen. Dat ze bewaard zijn gebleven vindt zijn oorzaak in 
het feit dat de charters waarin de giften werden vastgelegd, voor de instellingen 
die als intermediair optraden, als eigendomsbewijzen golden. Duidelijk wordt 
daaruit tevens dat we op deze wijze slechts die schenkingen kunnen achterha-

12 In de vijftiende eeuw zijn de volgende procurators van de franciscanen bekend: Adriaan van 
Lanscroon, Ghijsbert Thomaeszoon, Henric van Renyngen, Hubert van Pallaes, Peter van 
Vosculen, Willem van Steenre, Jacob Proeys en Henric die Witten. Allen komen zo omstreeks 
de tijd dat ze optraden als procurator in de magistratenlijsten voor met uitzondering van Peter 
van Vosculen. Deze wordt in 1479 als procurator genoemd, maar de naam Vosculen komt na 
1455 niet in de magistratenlijsten voor. Bij de dominicanen worden alleen de leken Delyaen Bu-
dendijcx en Willem van Cralingen in 1485 als procurators genoemd; een Jan Butendijk komt 
omstreeks die tijd in de magistratenlijsten voor. Zie de magistratenlijsten bij: K. Burman, 
Utrechtsche jaarboeken van de vijftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht 
en voornamentlyk in de Stadt Utrecht zedert denjare 1402 en vervolgens voorgevallen (3 dln.; 
Utrecht, 1750-54). Henderikx, De oudste bedelordekloosters, 179 reserveert de term procurator 
voor broeders uit de kloosters zelf, die de dagelijkse huishouding behartigden. Leken die in 
Utrecht de materiele belangen van de kloosters behartigden worden daar altijd procurator ge
noemd, voorzover hun funktie tenminste expliciet vermeld wordt. Meestal blijkt slechts uit de 
inhoud van de oorkonde dat ze in die funktie optreden. 

13 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Buurkerk, nr. 321; GAU, St. Barbara- en St. Laurensgast-
huis, nr. 1550. Beide charters zijn identiek. 
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len, die van zodanige omvang waren dat het de moeite waard was ze juridisch 
vast te leggen. Het ontbreken van archieven van de franciscanen en dominica
nen maakt echter dat we voor een groot deel afhankelijk zijn van deze docu
menten. Voor dit onderzoek zijn alle schenkingen tussen 1350 en 1520 bestu
deerd. 
In het geval van de franciscanen biedt de Utrechtse historicus Aernout van Bu-
chell hulp. Hij heeft aantekeningen gemaakt uit een verloren gegaan cartulari-
um (register met afschriften van oorkonden) van het convent. Van Buchell 
maakte deze aantekeningen uit genealogische interesse, zodat er zeker geen 
sprake zal zijn van een juiste afspiegeling van de inhoud. Immers, hij zal de 
meer belangrijke families hebben geselecteerd, hetgeen al duidelijk blijkt uit 
het ontbreken van personen met patronimica. Zulke personen met namen afge
leid van de voornaam van de vader, zijn onder de schenkers die niet uit de aan
tekeningen van Van Buchell bekend zijn, wèl te vinden. De aantekeningen be
vatten stichtingen van zielmissen, verleningen van graven en stoelen en namen 
zonder nadere vermelding14. 
Trachten we nu een beeld te vormen van de begunstiging van de bedelorden 
door leken, dan vormt het feit dat wij dankzij Van Buchell meer gegevens over 
de franciscanen dan over de dominicanen hebben, een probleem. Om deze een
zijdige bronnenoverlevering enigszins recht te trekken, hebben we een broeder
schap, verbonden aan het predikherenconvent bij het onderzoek betrokken. 
Het gaat hier om de 'Onze Lieve Vrouwebroederschap ter jacobinen', die op 
16 februari 1392 werd opgericht15. 
Dergelijke broederschappen richtten zich op de beoefening van lekenvroom-
heid. De leden vereerden een heilige of heilig thema en droegen er zorg voor 
dat de overledenen een goede begrafenis en een passende memorie voor hun zie
len kregen. Dit verschijnsel was in de middeleeuwen wijd verbreid; een vluchti
ge telling in de inventaris van de archieven van de broederschappen in Utrecht 
leert, dat het er minstens 31 waren16. De meeste broederschappen waren ver
bonden aan de parochiekerken, maar ook een aantal aan de bedelordeconven
ten. De minderbroeders hadden vijf broederschappen in hun kerk, de predik
heren twee. We mogen er vanuit gaan dat de stichters van de 'Onze Lieve Vrou
webroederschap ter jacobinen' wel een zekere voorkeur hadden voor het pre
dikherenconvent. 
Kijken we nu naar de begunstigers van de bedelordeconventen, dan blijkt dat 
de franciscanen en dominicanen zich konden verheugen in een grote aanhang 
onder de families die regelmatig zitting hadden in de magistraat. Families als 
Van Pallaes, Proeys, Van Lichtenberch van Lanscroon, Van Clarenborch, Van 
Groenenwoude, Den Witten, Craen, Haeck en Zoudenbalch hadden graven in 
hun kerken of lieten er zielmissen lezen. 

14 Rijksarchief Utrecht (RAU), Hss. nr. 358-1, fol. Ur-13v, 16r; nr. 359, fol. 90r. Matthaeus, 
Fundationes et fata ecclesiarum, 248-251 citeert ook enige stukken uit dit cartularium. 

15 GAU, Broederschappen, nr. 348-359: archief van de Onze Lieve Vrouwebroederschap in het 
predikherenklooster. Fragmenten uitgegeven door: A. J. J. Hoogland, 'De dominicanen te 
Utrecht', Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, VIII (1880) 183-211, IX 
(1881) 178-225. 

16 S. Muller Fz., ed., Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archieven, I (Utrecht, 
1913) 28; D. van Adrichem, ed., 'De broederschappen bij de middeleeuwse minderbroeders te 
Utrecht', Collectanea Franciscana Neerlandica, II (1931) 321-343. 
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' _ 1 , 

Anonieme plattegrond van de minderbroederskerk (31'4 x 550 mm), pen en penseel ca. 1630. RAU, 
T.A. Hs. voorlopig nr. 46. Foto: idem. 

Met name de franciscanen konden tevens een niet onaanzienlijk deel van de 
Stichtse ridderschap tot hun begunstigers rekenen. Aan de hand van de aante
keningen van Van Buchell kan een waar 'cluster' van graven van de familie Van 
Vianen in het koor van de minderbroederskerk bepaald worden. In dit koor la
gen ook Frank van Borselen en Alienora van Zulen begraven, de grootouders 
van de Frank van Borselen die enige bekendheid geniet in de vaderlandse ge
schiedenis als man van Jacoba van Beieren. De families Van Renesse en Van 
Zuylen van Nievelt hadden beide een kapel in de kerk. Andere families die ge
noemd worden zijn: Van Vianen van Jaersvelt, Van Woudenberg en Van Jut-
phaes van Blockhoven. 
Als we het totaal van de schenkingen overzien, dan moeten we in de eerste 
plaats opmerken dat de overlevering te gebrekkig is om een conclusie te trekken 
over dalende of stijgende populariteit. Wel krijgt men de indruk dat de orden 
na het derde kwart van de vijftiende eeuw duidelijk over hun hoogtepunt heen 
zijn. Verder is het franciscaner convent duidelijk het meest succesvol in de stad; 
een conclusie die niet veroorzaakt is door het uitgebreider bronnenmateriaal. 
Het is interessant om hier nog even stil te staan bij de correlatie tussen families 
uit het stedelijk patriciaat en families die de bedelorden steunden. Een duidelijk 
voorbeeld kunen we in verband met de dominicanen noemen. Van de in 1392 
genoemde 40 oprichters van de 'Onze Lieve Vrouwebroederschap ter jacobi-
nen' behoorden 21 tot families die in het begin van de vijftiende eeuw zitting 
hadden in de magistraat17. 

Het gebruik van de conventen voor wereldlijke doeleinden 

Dat de band tussen stad en bedelorden zeer sterk is, blijkt wel het duidelijkst 
uit de constatering van Stüdeli dat in Duitssprekend Zwitserland bedelordecon-

17 De magistratenlijsten bij: Burman, Utrechtsche jaarboeken. 
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venten veelal als een tweede stadhuis fungeerden. Hij verklaart dit fenomeen 
uit de eigendomsverhoudingen van de kloosterterreinen der franciscanen. 
De stadsbesturen waren soms de eigenaars, maar meestal de rechtsvolgers 
van de oorspronkelijke eigenaars van de terreinen bij de stichting. Als zodanig 
lieten ze er rechten op gelden, wat zich uitte in het gebruik van de con
venten voor hun vergaderingen. De dominicanen, die zelf eigenaars waren van 
hun gebouwen en terreinen, gingen er later in navolging van de franciscanen 
toe over de stadsbesturen een zekere zeggenschap te geven over hun 
gebouwen18. 
Het gebruik van bedelordekloosters voor wereldlijke doeleinden is door Hen-
derikx ook in Holland en Zeeland geconstateerd. Dit geldt overigens niet alleen 
voor stadsbesturen, maar ook voor gilden. Stadsbesturen blijken een overwe
gende voorkeur te hebben voor de conventen van bedelorden boven andere 
kloosters. Indien er meer bedelorden in een stad gevestigd waren, viel de keuze 
op het meest aanzienlijke19. Legt Stüdeli de nadruk op het juridische argument 
ter verklaring van het gebruik van de conventen voor wereldlijke doeleinden, 
Henderikx zoekt het meer in een sociaal-economische verklaring. De bedelor
den waren immers financieel afhankelijk van de burgerij en richtten zich ook 
in hun zielzorg op hen. 
Ten aanzien van de theorie van Stüdeli kan men opmerken dat deze sterk op 
de minderbroeders geënt is en niet echt een verklaring geeft voor het gebruik 
van de conventen van dominicanen. Zoals al eerder uiteengezet is, moeten stad 
en bedelorde elkaar gevonden hebben bij de allereerste komst van de bedel
monniken in het gemeenschappelijke uitgangspunt van de breuk met het platte
land. Deze gemeenschappelijke mentaliteit gaf de relatie tussen beide iets van-
zelfsprekends en deze vanzelfsprekendheid zal een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het gebruik van de kloosters door wereldlijke overheden. Dit dient 
men altijd in het achterhoofd te houden bij de theorieën van Stüdeli en Hen
derikx. 
Verder moet men bedenken dat de bedelorden goed in de ruimte zaten, omdat 
er plaats moest zijn voor onderwijs, bezoekende ordeleden en vooral de verga
deringen van de provinciale kapittels. Zo'n vergauenng uracht in 1505 uijvoor-
beeld ongeveer 300 dominicanen naar Utrecht20. Gezien het gebrek aan grotere 
vergaderruimten in de steden is het wellicht ook wat overbodig al te diep naar 
oorzaken voor het gebruik van de conventen door wereldlijke overheden te gra
ven, zoals Stüdeli doet. 
In Utrecht werd geen van de bedelordeconventen regelmatig gebruikt voor ver
gaderingen. De schepenen vergaderden sinds 1334 in het huis Hasenberch aan 
de Plaats. De raad vergaderde in het Schoonhuis, dat zich langs het Massegat 
uitstrekte van Oude Gracht tot Steenweg. Aan de achterzijde van dit huis ver-

18 B. E. J. Stüdeli, Minoritenniederlassungen und mittelalterliche Stadt, Beiträge zur Bedeutung 
von Minoriten- und anderen Mendikantenanlagen im öffentlichen Leben der Mittelalterlichen 
Stadtgemeinde, insbesondere die deutschen Schweiz. Franziskanische Forschungen, XXI (Werl 
(Westf.), 1969) 57-58, 84-111, 132. 

" Henderikx, De oudste bedelordekloosters, 167-178. 
20 'Henricae ab Erp abatissae coenobii vulgo Vrouwen-Klooster dicti in suburbanis Traiectensibus 

annales vernaculi', A. Mattaeus, ed., Veteris aevi analecta seu Vetera monumenta hactenus 
nondum visa {Den Haag, 1738) I, 95. Zie verder: A. de Meyer, ed., La congrégation de Hollan
de ou la réforme dominicaine en territoire bourguignon 1465-1515 (Luik, 1947) 267-275. 
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gaderden de oudermannen, de vertegenwoordigers van de gilden in het 
stadsbestuur21. 
Niettemin blijkt dat in 1455 de oudermannen en hun twee oversten in de refter 
van het minderbroedersconvent vergaderd zijn. Eén en ander wordt duidelijk 
door een opstootje op 7 september. Een groep burgers verzamelde zich in het 
pand van het klooster en drong door tot de refter, waar ze van de oudermannen 
een morgenspraak eisten, 'ofte zij souden dat becken slaen'22. Via de 'gemene 
morgenspraken' hadden de gilden invloed op de beslissingen van de raad, maar 
deze morgenspraken konden volgens de 'gildenbrief' van 31 maart 1455 slechts 
gehouden worden op verzoek van tenminste twee gilden. De 'beckenslag' was 
het teken van openbaar alarm, waardoor de burgers zich zouden verzamelen. 
Tevens was dit natuurlijk dè manier om een opstand te beginnen. Nu vertegen
woordigden de oudermannen de gilden slechts nominaal; in feite waren ze door 
de patriciërs aan de gilden opgedrongen. Om die reden waren de oudermannen 
in 1455 op aandrang van de gilden uit de raad gezet23. Om dezelfde reden had
den ze waarschijnlijk ook een andere vergaderplaats toegewezen gekregen. 
Duidelijk moge in ieder geval zijn dat kloosters in de middeleeuwen niet altijd 
dat soort stilteparadijzen waren als men geneigd is te denken. 
De hier verhaalde gebeurtenis viel tijdens het zogenaamde 'gildenbewind' van 
1455. In de politieke windstilte die in dat jaar optrad, kregen de gilden de kans 
hun politieke wensen duidelijk naar buiten te brengen. Struick brengt het 
opstootje in verband met één van de eisen van de gilden, namelijk de teruggave 
van goederen, die in de dode hand waren gekomen. Om te voorkomen dat 
steeds meer goederen in handen kwamen van geestelijke instellingen, had de 
raad al eerder een verbod hiertegen uitgevaardigd. Kennelijk met weinig suc
ces, want op 5 juli werd bepaald dat iedereen schriftelijk diende te melden wel
ke goederen men aan geestelijken had gegeven en welke goederen men van 
geestelijken pachtte. Voor dit doel was een commissie van 24 man uit de gilden 
benoemd die moest toezien op de teruggave en zitting hield in de refter van het 
minderbroedersconvent. De uitvoering van het besluit liet kennelijk te wensen 
over, want op 19 augustus werd de bepaling herhaald ten aanzien van de zuster
huizen, die de overgave van de goederen klaarblijkelijk saboteerden. De com
missie was nog steeds vergaderd in de refter24. Het opstootje bij de refter op 
7 september zou dan een uiting geweest zijn van protest tegen de trage gang van 
zaken bij de overgave van de goederen. 

Samuel Muller beweert dat vele gilden hun morgenspraken in de refter van het 
minderbroedersklooster hielden25. Hij doelt hier vermoedelijk op de vergade
ringen die elk gilde hield om de eigen aangelegenheden te bespreken. Deze moe
ten onderscheiden worden van de 'gemene morgenspraken', waarin zaken van 

G. van Klaveren Pzn., 'Het eerste vaste jaarbeursgebouw', De Jaarbeurs 1933, 230-232; J. E. 
A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht/Antwerpen, 1961) 134. 
GAU, Stad, I, nr. 16, Buurspraakboek (BSB) 1455, fol. lOlv. 
J. E. A. L. Struick, 'Het bewind van de gilden en de strijd om het bisdom in de stad Utrecht 
1455-1456', in: Postillen over kerk en maatschappij in de vijftiende en zestiende eeuw, aangebo
den aan prof. dr R. R. Post bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen (Nijmegen, 1964) 91-95. 
Burman, Utrechtschejaarboeken, II, 292; GAU, BSB 1455, fol. 92v, 98v. Struick, 'Het bewind 
van de gilden', 102. 
S. Muller Fz., Schetsen uit de middeleeuwen, I (Amsterdam, 1900) 125-126. 
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algemeen belang werden besproken. Deze laatste vergaderingen vonden vol
gens de 'gildenbrief' plaats 'up Sunte Janskerkhoff', naar men aanneemt in de 
open lucht26. 
In ieder geval twee gilden hebben vergaderingen gehouden in de refter. Dat 
blijkt toen op 24 januari 1457 de raad besloot dat de 'botterluden' moesten ver
trekken, maar dat de brouwers in de refter mochten blijven vergaderen. De re
den van dit besluit was een ruzie tussen beide gilden. De brouwers moesten dat
gene wat de 'botterluden' in de refter gebouwd hadden, vergoeden en de pacht 
van de 'botterluden' aan de franciscanen overnemen27. Beide gilden hebben 
dus voor 1457 in de refter vergaderd en het feit dat de 'botterluden' in de refter 
het één en ander gebouwd hadden, wijst op een regelmatig gebruik. Vrijwel alle 
gilden hadden ook altaren, maar deze bevonden zich in de parochiekerken, de 
meeste in de Buurkerk28. De brouwers en de 'botterluden' zullen het minder
broedersconvent echter gebruikt hebben voor zuiver wereldlijke vergaderin
gen. Tevens blijkt dat het stadsbestuur zich een zekere zeggenschap voorbe
hield over wat er in de refter gebeurde. 

Samenvattend kunnen we stellen dat het stadsbestuur slechts incidenteel ge
bruik heeft gemaakt van het minderbroedersconvent voor vergaderingen. Van 
een tweetal gilden is bekend dat ze regelmatig in de refter vergaderden. Als we 
in het achterhoofd houden dat de oudermannen slechts opgedrongen vertegen
woordigers van de gilden waren, zou het feit dat ze juist in 1455 in het minder
broedersconvent vergaderden op een poging kunnen wijzen hen wat meer in het 
blikveld van de gilden te brengen. Voor 1455 vergaderden de oudermannen im
mers in het 'Schoonhuis', waar ook de raad bijeenkwam. Wellicht hebben nog 
meer gilden gebruik gemaakt van de refter van de minderbroeders, hoewel hier 
geen bewijzen voor gevonden konden worden. Muller verzekert ons in ieder ge
val dat de refter twee zalen bevatte, die de grootste waren in Utrecht. De rond 
1518 gebouwde nieuwe refter bevatte zelfs drie grote zalen en juist dit gebouw 
diende na de reformatie als vergaderruimte voor de Staten van Utrecht. De 
grootte van de refter wijst erop dat ze niet alleen bestemd was voor eigen ge
bruik. Na 1474 werd het gebouw, naar Muller ons verzekert, regelmatig ge
bruikt door wat hij nogal vaag aanduidt als 'buitenstadsche autoriteiten'29. 
Dat de ruimte geschikt was voor vergaderingen blijkt wel duidelijk uit één voor
beeld. In 1473 en 1474 vonden er namelijk de onderhandelingen plaats tussen 
de Duitse Hanze, de Hollandse steden en Engeland. De Hanze stond op voet 
van oorlog met Engeland en de onderhandelingen leidden in februari 1474 tot 
een vrede. Verder dreigde de wapenstilstand tussen de Hanze en de Hollandse 
steden verbroken te worden, maar op 29 juni van datzelfde jaar leidden de be
raadslagingen tot een vergelijk, waarbij de Hollanders bereikten dat de stapel 

26 J .C . Overvoorde en J. G. Ch. Joosting, ed., De gilden van Utrecht tot 1528. Werken der Veree-
niging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht, eerste reeks, nr. XIX (2 dln.; 
Den Haag, 1896-1897). 

27 De gilden van Utrecht, II, 119-120. 
28 Een uitzondering vormt het bakkersgilde dat een altaar gewijd aan St. Gallus en St. Aubert in 

de kerk van de karmelieten, de huidige St. Catharina, had. In 1545 werd dit altaar wegens 'die 
veranderinge der Heren' en de bouwvallige staat van de kerk verplaatst naar de Buurkerk. Met 
de eerste reden wordt gedoeld op de overname van de kerk door de johannieters, teken dat de 
bakkers zich bij hen minder goed thuis voelden. De gilden van Utrecht, I, cliv, cxlv. 

29 Muller, De vergaderplaatsen, 1-7. 
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te Brugge werd afgeschaft30. Deze vrede van Utrecht is minder bekend gewor
den dan die van 1713, die een einde maakte aan de Spaanse Successieoorlog. 
De vrede van 1713 werd op het stadhuis gesloten, terwijl in de vijftiende eeuw 
de refter van het minderbroedersconvent werd gebruikt. Pas in 1547 werd na
melijk een echt stadhuis gecreëerd door samenvoeging van de huizen Hasen-
berch en Groot- en Klein-Lichtenberch31. 
Wellicht is de refter nog vaker gebruikt door leken, maar daar valt verder niets 
met zekerheid over te zeggen. Uit de stadsarchivalia blijkt niet dat andere be
delordeconventen in Utrecht gebruikt werden voor vergaderingen van wereld
lijke aard. 

Financiële begunstiging door het stadsbestuur 

Ten einde de band tussen stad en bedelorden verder te onderzoeken kunnen we 
bezien of deze orden van stadswege op één of andere manier begunstigd wer
den. Voor de hand ligt dan eerst te kijken naar financiële steun. In de rekenin
gen van de kameraars van de stad komt elk jaar een aantal posten terug, waarin 
zowel franciscanen als dominicanen 8 pond krijgen. De kameraar vermeldt dan 
bijvoorbeeld: 'Item gegeven den convent van der jacobinen voir hoir precarye, 
als dat sy jairlix plegen te hebben'. In een aantal gevallen wordt toegevoegd: 
'voir hair pitancie', waaruit duidelijk wordt dat de broeders daarvoor een lek
kere maaltijd voorgezet kregen32. Verder kregen de minderbroeders en predik
heren elk jaar met vasten een vat haring samen met de 'bekeerde susteren'33. 
Deze zusters bewoonden het huis van St. Maria Aegyptiaca, dat bestemd was 
voor prostituées die 'uit het leven' wilden. Het huis wordt ook wel aangeduid 
als het 'St. Maria Magdalena-huis' door de nabijheid van het gasthuis van die 
naam. De identificatie van Maria Magdalena met de onbekende zondares uit 
Lucas 7 : 36-50 zal hier ook wel niet vreemd aan zijn34. Opvallend is dat de kar
melieten bij hun vestiging in de stad in 1468 wel het vat haring krijgen, maar 
niet de uitkering van 8 pond35. 

Wat meer zicht op de zielzorg van de franciscanen krijgen we door een uitbeta
ling door de kameraar van 3 pond jaarlijks. De duidelijkste omschrijving van 
deze post is: 'Item noch de minrebroederen gegeven van dat si misse doen voer 
die misdadigen luden als si ter doot wert gaen'36. De rekening van 1402 leert 
dat de missen gelezen werden in de kapellen bij de stadspoorten. Nu noemt een 
post op dezelfde bladzijde een kapel bij de Rode Toren37. De executies van mis
dadigers schijnen op de Neude te hebben plaatsgevonden in deze tijd. De ge
vangenissen bevonden zich in het Vleeshuis, maar ook in de Plompetoren, de 

30 H. P. H. Jansen, 'De vrede van Utrecht', SpiegelHistoriael, IX (1974) 141-142. Zie verder: G. 
von der Ropp, ed., Hansevecesse, Zweite Abteilung, VII (Leipzig, 1892) 1-386. 

31 J. E. A. L. Struick, De stadhuisbrug tussen winkel en raadhuis (Utrecht, 1974) 16, 24. 
32 GAU, Stad, I, nr. 589, Rekeningen van de eerste en tweede kameraar 1427/28, fol. 22v, 

1429/30, fol. 41v; nr. 626, Rekeningen van de tweede kameraar 1465/66, fol. 5r. Zie ook: S. 
P. Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon (As
sen, 1984) 253. 

33 GAU, Stad, I, nr. 626, 1465/66, fol. 5r. 
34 Muller, Catalogussen, 191-192. 
35 GAU, Stad, I, nr. 626, 1470/71, fol. 4r. 
36 GAU, Stad, I, nr. 589, 1439/40, fol. 44r. 
37 GAU, Stad, I, nr. 589, 1402/03, fol. 23r. 
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Rode Toren-poorten aan het einde van de Twijnstraat en de Catharijnepoort38. 
Wellicht werden de missen dus in de kapellen bij de beide poorten gelezen, om
dat de gevangenissen daar waren. 
Doodstraf werd in Utrecht toegepast in geval van moord, tegennatuurlijke ze
denmisdrijven, roof, valsemunterij en bepaalde politieke misdrijven39. Aan
zienlijken konden ook onder het zwaard komen. Het lijkt echter niet waar
schijnlijk dat deze geen eigen priester konden uitkiezen, zodat de franciscanen 
waarschijnlijk alleen missen lazen voor 'gewone' misdadigers, mensen die zich 
geen vaste plaats in de samenleving verworven hadden. Het is overigens ook 
van andere plaatsen bekend dat de franciscanen de ter dood veroordeelden 
bijstonden40. 
De bedelorden genoten ook een bepaalde vrijstelling van cijnzen, indirekte be
lastingen. In 1472 werd de enige jaren daarvoor gearriveerde karmelieten de
zelfde vrijstelling van cijns verleend als de andere bedelorden, maar daarvan 
werden 200 vaten bier uitgezonderd, die de wijbisschop (de karmeliet Goswinus 
Hexs) van de bisschop kreeg41. Onduidelijk is wat deze vrijheid van cijnzen pre
cies omvatte. In ieder geval gaat het om bier, want anders zou de uitzondering 
niet gemaakt zijn. Verder waren de franciscanen vrijgesteld van de cijns op vis
sen, aangezien de 'bekeerde susteren' en de kartuizers in 1461 dezelfde onthef
fing van de cijns op vissen kregen, die de minderbroeders al genoten42. Waar
schijnlijk werd deze vrijstelling de franciscanen in 1406 verleend43. De domini
canen worden in 1461 niet genoemd, maar dat hoeft niet te betekenen dat zij 
deze ontheffing niet genoten. Mogelijkerwijs wordt in 1461 alleen naar de fran
ciscanen verwezen, omdat ze als eersten die ontheffing kregen. De kartuizers 
genoten ook nog vrijheid op andere cijnzen, maar alweer wordt niet vermeld 
welke. Verdere gegevens ontbreken, zodat de precieze omvang van de vrijstel
ling niet bepaald kan worden44. 

Een ander voorbeeld van verlening van de vrijheid van een bepaald cijns betreft 
een specifieke overeenkomst tussen stadsbestuur en franciscanen. Op 5 maart 
1425 besluiten de franciscanen 'voir oirbaer ende sierheit ons cloesters' op ver
zoek van de magistraat hun 'cameren' (kleine huisjes) aan de straat tussen de 
gevel van hun kerk en het huis Compostel langs hun kerkhof af te breken. Het 
erf, dat op die wijze zou ontstaan, zou voortaan eigendom van de stad zijn en 

38 D. A. Berents, Misdaad in de middeleeuwen; een onderzoek naar de criminaliteit in het laat
middeleeuwse Utrecht. Stichtse Historische reeks, II (Bloemendaal, 1976) 44. 

39 Berents, Misdaad in de middeleeuwen, 38, 62-63. 
40 D. van Heel, 'De minderbroeders stonden de ter dood veroordeelden bij', Neerlandia Seraphi-

ca, IX (1935) 516. 
41 GAU, Stad, I, nr. 13, Raadsdagelijks besluiten (RDB) 1472, fol. 98v. 
42 GAU, RDB 1461, fol. 36v. 
43 RAU, Hss., nr. 358-1, fol. 12v bevat de volgende aantekening:'Dirc van de Weyde, Johan Lie-

baert scep. 't Utrecht, Dire Heer, Henric Lichtenap, Henric Pauwels van Vredelant wegen den 
raad ende gilden van den viscoperen binnen Utrecht 1406'. 

44 De vraag of andere geestelijken, te denken valt dan met name aan de kanunniken, cijnzen be
taalden valt niet eenvoudigweg te beantwoorden. D. A. Berents, 'Protectie en gilden te Utrecht 
in de late middeleeuwen', Jaarboek Oud-Utrecht 1976, 42 zegt dat geestelijken die in Utrecht 
woonden, van de cijnzen waren vrijgesteld in de veertiende eeuw. Gezien de vrijstellingen die 
in de vijftiende eeuw nog verleend werden, lijkt dit nogal twijfelachtig. Ten aanzien van de ka
nunniken kan men opmerken dat zich in de archieven van de kapittels een hele serie van verbin
tenissen tussen de kapittels tegen het heffen van cijnsen door de stad en uitspraken van de bis
schoppen daarover uit de vijftiende eeuw bevindt. Zie: RAU, Dom, nr. 3235-a - 3236; Oud-
munster, nr. 2696-2697; St. Jan, nr. 1525-1529; St. Marie, nr. 2351-2352. 
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Het minderbroedersconvent. Detail van de plattegrond van Utrecht door Braun en Hogenberg ets 
ca. 1572. GAU, T.A.Ab 33. Foto: tJem. 

niet meer bebouwd mogen worden. Bovendien moest het convent in opdracht 
van het stadsbestuur een muur laten bouwen langs het kerkhof en aan de ach
terkant van het erf. Aan de westkant moest een poort van zes voet breed komen 
en aan de oostkant één ter breedte van een kar. Ter compensatie van de gederf
de renten uit de huizen kreeg het convent vrijheid van cijns op één vat Amers-
foorts hoppenbier van zes 'emmeren' per week45. 
Nu gaat het hier om een specifieke overeenkomst, zodat het wat verbazend is 
dat de dominicanen en later de karmelieten ook vrijstelling van cijns op bier 
blijken te genieten. We kunnen dit verklaren door aan te nemen dat het in het 
ene geval om inheems gebrouwen bier gaat en in het andere geval om buiten 
de stad gebrouwen bier. De cijns op hoppenbier uit Amersfoort, in Noord-
Nederland één van de voornaamste bier-exporterende steden, was hoger dan 
die op inheems bier en bedroeg in 1423 1 Vi pond het vat. Gezien de hoge bier
consumptie in die tijd kon het bedrag dat de franciscanen bespaarden, behoor
lijk oplopen46. 
Komen we nog even terug op de afbraak van de 'cameren', dan lijkt het waar
schijnlijk dat door de overeenkomst de situatie op het kloosterterrein is ont
staan die nu nog op de kaart van Braun en Hogenberg te zien is47. Daarop ziet 
45 GAU, Stad, I, nr. 317. 
46 S. Muller Fz., ed., Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. Werken der Vereeniging 

tot uitgave der bronnen van het oude Vaderlandsche recht, eerste reeks, nr III (Den Haaa 
1883) 271-272. s ' 

47 Zie afbeelding. Het huis Compostel (Ganzenmarkt 24) grensde in 1319 nog aan de oostzijde aan 
de hofstede van de minderbroeders, zie: P. H. Damsté, 'Compostel in Utrecht', Jaarboekje van 
Oud-Utrecht, 1967, 27-37. 
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men een muur lopen van de kerk tot het huis Compostel aan de Ganzenmarkt 
met daarachter een erf. Men kan zich afvragen waarom het stadsbestuur wilde 
dat de 'cameren' werden afgebroken en men is geneigd hier een verband te zoe
ken met het gebruik van het convent voor eigen doeleinden. Zoals al gezegd is, 
valt een regelmatig gebruik van het convent voor vergaderingen door de ma
gistraat echter niet aan te tonen. 
Enkele malen moesten ook boeten voor overtredingen geheel of gedeeltelijk 
aan de bedelorden betaald worden, meestal in natura. Andere begunstigden 
waren in dat soort gevallen de 'bekeerde susteren', de 'lollaerts' en de gevange
nen op het Vleeshuis48. Om aannemelijker te maken dat financiële begunsti
ging van de bedelordeconventen als een stadsbelang werd gezien kunnen we kij
ken naar de andere instellingen, die samen met de bedelorden gesteund werden. 
Opvallend is dat de bedelorden zo vaak samen met de 'bekeerde susteren' ge
noemd worden. Prostitutie was een gevaar voor de openbare orde en gaf aanlei
ding tot strafbare feiten, hoewel het op zich niet verboden was49. Het was uiter
aard in het belang van de stad dat het voor de vrouwen aantrekkelijk was in 
het huis te blijven. Om die reden zijn de financiële voordeeltjes voor hen begrij
pelijk. De financiële steun van stadswege aan de 'lollaerts' of cellebroeders past 
ook in dit kader. Zij hielden zich bezig met ziekenverpleging en lijkbezorging 
en waren in Utrecht in de Nobeldwarsstraat gevestigd. Financiële steun van 
stadswege voor hen is ook niet vreemd50. Het onderhoud van de gevangenen 
kwam uiteraard ten laste van de stad, de overtreders boeten in voedsel voor de 
gevangenen te laten betalen drukte de kosten. Dit maakt wel duidelijk dat het 
steunen van de bedelordeconventen als een stadsbelang werd gezien. 

Brieven van het stadsbestuur 

Dat de magistraat zich ook met andere middelen inzette voor de belangen van 
de bedelorden, blijkt duidelijk uit een twaalftal brieven, dat ten behoeve van 
de conventen verzonden werd". De meeste zijn gericht aan hogere funktiona-
rissen in de betreffende orden. Afgezien van één brief, waar we later op terug 
zullen komen, kunnen we de brieven globaal in twee categorieën indelen. De 
ene omvat verzoeken over bepaalde kloosterlingen. Het blijkt dat de stad er 
veel aan gelegen was in religieus en wetenschappelijk opzicht goed bekend 
staande broeders in Utrecht te houden of daarheen te halen. Hieruit kan men 
concluderen dat het stadsbestuur dacht dat deze broeders niet alleen tot eer van 
de conventen strekten, maar ook tot eer van de stad. 
We noemen een voorbeeld. Op 23 maart 1475 verzoekt het stadsbestuur aan 
meester Anthonius, minister-provinciaal van de provincie Keulen der francis
canen, de overplaatsing van broeder Albert van Wageningen naar Zierikzee on
gedaan te maken. Dit verzoek wordt als volgt beargumenteerd: ' . . . aengezien 
dat diezelve broeder Aelbert der ordonnantien ende reformacien van uwer con-

GAU, RDB 1456, fol. 69v; 1478, fol. 90r; 1479, fol. 128v-129r; 1483, fol. 74r; 1477, fol. 54r. 
Berents, Misdaad in de middeleeuwen, 111-114. 
R. A. Hoogland, 'De cellebroeders', Jaarboek Oud-Utrecht 1974, 180-192; W. Nolet en P. C. 
Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen (Amsterdam, 1951) 437-438. 
GAU, Stad, I, nr. 19, Registers van uitgaande brieven (brievenboeken); GAU, Stad, Supple
ment, nr. 2 bevat handgeschreven regesten op deze brievenboeken. 
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Zegel in rode was van het min
derbroedersconvent te Utrecht. 
GAU, Buurkerk, nr. 91, char
ter 10 augustus 1518. 

Foto: idem. 

vente alhijr, die ons ende der gemeynen volke zeer behaichlich ende bequaem 
is, zeer nutte ende profyteliken is om die staende te bliven ende hoeren voert-
ganck te moigen houden.. . '52. Broeder Aelbert moest dus in de stad worden 
gehouden om de hervorming van het klooster, die bij stadsbestuur en bevolking 
veel steun ondervond, niet in gevaar te brengen. Op de kwestie van de hervor
ming zullen we later nog terugkomen. 
De tweede categorie brieven betreft verzoeken naar aanleiding van de financië
le positie van de conventen, waarbij het gaat om de termijngebieden van de 
kloosters. Het termijngebied was het gebied rond het klooster, waar de broe
ders het recht hadden te bedelen. Over de omvang van het gebied werden af
spraken gemaakt met de naburige conventen van één orde. Het grootste aantal 
verzoeken betreft de karmelieten, die buiten het bestek van dit artikel vallen 
en bovendien als nieuwkomers in een andere positie verkeerden. Er zijn echter 
ook drie verzoeken betreffende de andere twee ordes. In 1478 verzocht het 
stadsbestuur aan de generaal van de orde de dominicanen te Utrecht voor één-

52 GAU, Brievenboeken, II, 181 (regest 562). 
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maal toe te laten op de termijngebieden van de andere kloosters van die orde 
in de Oostenrijks-Bourgondische landen53. Rond 1483 schreef de magistraat 
twee brieven met een soortgelijk verzoek ten behoeve van de franciscanen. De 
ene brief is gericht aan de overheden in Friesland, de andere is niet 
geadresseerd54. Uit beide brieven blijkt dat de Utrechtse bedelordekloosters in 
zodanige behoeftige omstandigheden verkeerden, dat de broeders niet in staat 
waren de vervallen kloosters een opknapbeurt te geven. 
Duidelijk blijkt de armoede van het minderbroedersklooster ook in 1487. Het 
- inmiddels administratief samengevoegde - St. Barbara- en St. Laurens-
gasthuis schonk in dat jaar 16 Rijnse guldens jaarlijks aan het convent om de 
memorie van de al eerder vermelde Hildegont Maselant voort te zetten. De 
door Hildegont geschonken rente was namelijk eerder aan het gasthuis verval
len wegens verzuim van de memorie door de franciscanen. Uit consideratie 
voor de grote armoede van het convent schonk het gasthuis een nieuwe rente55. 
Nu zou men geneigd kunnen zijn hier een verband te zoeken met de Stichtse 
Burgeroorlog (1481-1483), die verwoestende gevolgen had voor Utrecht en om
geving. Deze oorlog wordt ook genoemd in de twee brieven over de francisca
nen. Maar dat de brief betreffende de dominicanen al in 1478 geschreven werd, 
suggereert toch een meer strukturele oorzaak. Om nader op deze kwestie in te 
gaan, dienen we onze aandacht eerst te verleggen naar het geestelijk klimaat 
bij de bedelorden in deze tijd. 

Observantie in Utrecht 

Verslapping in de navolging van orderegels en pogingen tot remedie zijn steeds 
terugkerende verschijnselen in de middeleeuwen. De observantiebeweging in de 
vijftiende eeuw legde zich dan ook toe op strengere naleving van de orderegel 
met name wat betreft het armoedegebod en de clausuur. De beweging breidde 
haar invloed uit over vrijwel alle orden in de Nederlanden, maar had de meeste 
uitwerking bij de bedelorden56. De observantie bij de franciscanen legde zich 
toe op stricte hantering van het armoedegebod; bezit van renten en goederen 
was uit den boze. De observanten zochten steun bij elkaar; uiteindelijk ont
stond er in 1446 een geheel zelfstandige organisatie. Binnen de gewone orde wa
ren ook nog twee stromingen te onderscheiden: de conventuelen, die het in de 
ogen van de observanten niet zo nauw namen met de naleving van de regel, en 
de coletanen, die ook een strenge naleving voorstonden, maar niet naar een 
aparte organisatie streefden. 
De observanten waren bijzonder aktief, ook in het stichten van nieuwe 
kloosters, zodat in het derde kwart van de vijftiende eeuw maar liefst veertien 
nieuwe kloosters in Noord-Nederland ontstonden. Op het eerste gezicht is deze 
ontwikkeling uiterst merkwaardig in een tijd, waarin de steden zich verzetten 
tegen de stichting van nieuwe conventen in het kader van de politiek tegen de 
toename van goederen in de dode hand. Maar dit gevaar was bij de 

53 GAU, Brievenboeken, II, 306 (regest 718). 
54 GAU, Stad, I, nr. 25, fol. 104v-105r. 
55 GAU, St. Barbara- en St. Laurensgasthuis, nr. 1533, charter 1487 aug. 14. 
56 R. R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen (Utrecht/Antwerpen, 1957) 

II, 97. 
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franciscanen-observanten niet aanwezig gezien de strikte naleving van de ar-
moederegel. Sterker nog, veelal moesten de broeders een eed afleggen ten over
staan van de magistraat, waarin ze beloofden geen renten en goederen te 
bezitten57. 
Bij de dominicanen richtte de observantie zich meer naar binnen: opheffing 
van persoonlijk eigendom, volledig gemeenschappelijk bezit en handhaving 
van de clausuur. In 1464 werd de Hollandse Congregatie opgericht, waarin de 
observanten onder de dominicanen in onze streken zich verenigden en die haar 
invloed tot in Frankrijk en Duitsland uitbreidde58. 
De spectaculaire toename van het aantal minderbroedersconventen maakte na
tuurlijk de spoeling dunner, wat ten nadele van de oudere conventen werkte. 
De nieuwe kloosters van de observanten te Gouda (1416) en Amersfoort (1479) 
hebben de financiën van de Utrechtse franciscanen vermoedelijk een flinke 
klap bezorgd59. Het ligt voor de hand de armoede van het convent rond 1483 
hiermee in verband te brengen. De Stichtse Burgeroorlog zal de zaken uiteraard 
alleen nog maar verslechterd hebben. 
Wat betreft de dominicanen, in de brief van 1478 wordt gesproken over de be
twiste termijnen van Gouda en Dordrecht. In 1449 hadden zich dominicanen 
in Rotterdam gevestigd en in 1476 had de generaal de genoemde termijnen aan 
het Rotterdamse convent toegewezen. Dit leidde tot een conflict tussen Utrecht 
en Rotterdam. Het lijkt waarschijnlijk dat de slechte financiële situatie van de 
Utrechtse dominicanen in 1478 te wijten was aan de verkleining van het ter
mijngebied. In 1486 werd het conflict beslecht toen acht dorpen rond Gouda 
en Dordrecht aan Rotterdam werden toegewezen, maar de steden zelf aan 
Utrecht60. 
Men zou zich meer in het algemeen kunnen afvragen of het aantal bedelorde
conventen in het bisdom rond 1480 niet zo groot geworden was, dat de 
kloosters niet meer voldoende financieel ondersteund konden worden door de 
bevolking. Daarbij kan een grotere sympathie van de bevolking voor de obser
vantiebeweging ook nog ten nadele van de niet hervormde kloosters hebben ge
werkt. Juist de Utrechtse dominicanen en franciscanen sloten zich relatief laat 
aan bij de observantiebeweging. De dominicanen traden pas in 1486 tot de Hol
landse Congregatie toe, terwijl de franciscanen zich eerst in de zestiende eeuw 
bij de observanten aansloten. Mogelijk hebben de Utrechtse bedelmonniken 
hierdoor sympathie verloren bij de bevolking, wat zich geuit zal hebben in een 
vermindering van gaven. In ieder geval is het zaak op de oorzaken van de late 
toetreding tot de observantiebeweging in te gaan. 

Deze late toetreding is wat betreft de dominicanen door Post verband gebracht 
met de vijandigheid tussen de stad en de bisschop, David van Bourgondië. De 
observantiebeweging, met name bij de dominicanen, maar ook bij de francis-

57 Post, Kerkgeschiedenis, II, 151-156; P. Clarentius, 'De minrebroeders ter Goude', Francis-
caansch Leven, XII (1929) 172-173: ten overstaan van magistraat en geestelijkheid zwoeren de 
broeders te Gouda in 1418: ' . . . niet eygens te hebben of te copen, noch huys noch hof noch 
lant noch ghelt noch rente noch erve voeren heymelic of openbaer, mer onse broet te bidden 
elke strate mer eens ter weken'. 

58 Post, Kerkgeschiedenis, II, 162-171. 
59 M. Schoengen, ed., Monasticon Batavum, 1. Verhandelingen der Nederlandsche akademie van 

wetenschappen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks, XLV (Amsterdam, 1941) 20. 
60 Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters, 226. 
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canen, stond namelijk sterk onder invloed van de Bourgondische macht61. In 
die zin lijkt het aantrekkelijk hier een verband te zoeken met de relatief late 
aansluiting van de Utrechtse bedelmonniken bij deze beweging. Eerst moet 
echter nagegaan worden of er werkelijk een anti-Bourgondische gezindheid 
binnen de conventen van die orden te Utrecht te bespeuren valt. 
Thomas Basin, een Franse balling die de gebeurtenissen tijdens de Stichtse Bur
geroorlog vanuit het hof van de bisschop te Wijk bij Duurstede gadesloeg, weet 
te melden dat de minderbroeders en predikheren, naar men zei, de bisschop een 
nog dodelijker haat toedroegen dan de anderen in Utrecht62. Dat deze medede
ling ten aanzien van de dominicanen vermoedelijk juist is, heeft Wolfs in zijn 
artikel over de Utrechtse dominicaan Jan van Houdaen wel aannemelijk weten 
te maken63. Om duidelijkheid te krijgen over de houding van de franciscanen, 
kunnen we kijken naar de families die hen begunstigden. Het blijkt dat de be
gunstigers van de minderbroeders voor het merendeel tot de Lichtenbergse fac
tie behoorden. Nu is het probleem dat onze gegevens voor het overgrote deel 
betrekking hebben op de eerste helft van de vijftiende eeuw. Vanaf 1455 stond 
de strijd tussen Lichtenbergers en hun tegenstanders, in de vijftiende eeuw ach
tereenvolgens Lochorsten en Grauwerts genoemd, in het teken van voor of te
gen Bourgondië, maar voor die tijd was er nog sprake van een typisch Utrechtse 
partijstrijd die zeker niet louter in termen van pro- of anti-Bourgondische hou
ding verklaard mag worden. Dit moet in gedachten gehouden worden, wanneer 
we constateren dat de Lichtenbergers tijdens het Utrechtse Schisma - de strijd 
om de opvolging van bisschop Frederik van Blankenheim - zich achter de kan
didatuur van Rudolf van Diepholt schaarden en zich dus tegen het binnendrin
gen van de Bourgondische invloed teweerstelden. Philips van Bourgondië 
steunde namelijk Zweder van Culemborch, achter wie zich ook de andere 
Utrechtse partij, de Lochorsten, schaarden. Met de nodige voorzichtigheid 
kunnen we dus stellen dat de begunstigers van de franciscanen voor het meren
deel anti-Bourgondisch gezind waren, wat natuurlijk nog niet betekent dat de 
minderbroeders zelf ook hun bedenkingen hadden tegen de Bourgondische in
vloed. Gezien de felheid waarmee de Utrechtse partijstrijd in de vijftiende eeuw 
werd uitgevochten lijkt een anti-Bourgondische instelling echter wel waar
schijnlijk. Onder de begunstigers van de dominicanen houden beide partijen 
elkaar in evenwicht64. 

Naast de politieke motieven tegen toetreding tot de observantiebeweging kun
nen redenen van meer persoonlijke aard bij individuele broeders natuurlijk ook 
een rol hebben gespeeld. Individuele monniken, franciscanen of dominicanen, 
kunnen bijvoorbeeld bezwaar hebben gehad tegen het afstand doen van per
soonlijk eigendom. Hoe groter hun aantal, hoe meer tegenstand er zal zijn ge-

Wolfs, Noordnederlandsche dominicanen, 127; Post, Kerkgeschiedenis, II, 167; A. G. Jong-
kees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-1477. Bijdra
gen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, XXV 
(Groningen/Batavia, 1942) 252-262. 
Thomas Basin, Histoire de Louis XI, éditée et traduite par Ch. Samaran et M.-C. Garand, III 
(Paris, 1972) 244: 'qui capitalius odium ceteris ad pontificem habere dicebantur'. 
Wolfs, Noordnederlandse dominicanen, 122-123. Het artikel over Jan van Houdaen werd eer
der uitgegeven: S. P. Wolfs, 'De Utrechtsche predikbroeder Jan (H)oudaen (c. 1433-1503)', 
Jaarboekje van Oud-Utrecht 1943, 19-63. 
Evertse, De stad Utrecht en de bedelorden, 192-193. 
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Het predikherenconvent tussen Breedstraat en Lange Lauwerstraat. Detail van de plattegrond van 
Utrecht door Braun en Hogenberg, ets ca. 1572. GAU, T.A.Ab 33. Foto: idem. 

weest tegen toetreding tot de observantiebeweging. Toen in 1481 een poging 
werd gedaan de observantie in te voeren bij het predikherenconvent, kregen 
twee broeders van de generaal toestemming het convent te verlaten, als het her-
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Zegel in rode was van het pre-
dikherenconvent te Utrecht. 
GAU, St. Jacobskerk, nr. 576, 
charter 19 juni 1460. 

Foto: idem. 

vormd zou worden65. Teken dus dat deze ontwikkeling de beide broeders niet 
aanstond. Over hun exacte motieven is echter niets bekend en verder zijn er ook 
geen gegevens, die ons iets vertellen over de persoonlijke motieven van andere 
individuele broeders. Op de politieke houding van de bedelorden in Utrecht 
zullen we in verband met het Utrechtse Schisma nog terugkomen. 
Bij de invoering van de observantie dienen we ook nog te letten op de houding 
van de magistraat. Naast een anti-Bourgondische houding van franciscanen en 
dominicanen kan eenzelfde houding van het stadsbestuur ook een rol spelen. 
Op het eerste gezicht lijkt inmenging van wereldlijke overheden in strict reli
gieuze zaken misschien niet voor de hand te liggen, maar we hebben al gewezen 
op het probleem van de toename van de goederen in de dode hand en op de 
eed die de observanten in dat verband moesten afleggen ten overstaan van de 
magistraat. In de praktijk blijkt ook dat de aanhangers van de observantie in 
beide orden zich veelal met behulp van de magistraat meester maakten van de 
kloosters, die nog niet tot de beweging hoorden. De broeders die zich daarmee 
niet konden verenigen, werden eenvoudig uit de conventen gezet. Dat dit leidde 
tot weinig verheffende taferelen, moge duidelijk zijn66. 
65 Wolfs, Noordnederlandse dominicanen, 126. 
66 Post, Kerkgeschiedenis, II, 151-156; Wolfs, Noordnederlandse dominicanen, 55-89. 
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In 1445 kwamen een aantal franciscanen in de stad Utrecht. Dat het hier om 
observanten gaat, blijkt uit het feit dat ze zich weigerden te onderwerpen aan 
de gardiaan, die in hun ogen uiteraard geen waardige volgeling van Franciscus 
was. Het stadsbestuur stelde daarop een boete vast van 50 pond voor ieder die 
hun huisvestte, eten of drinken gaf of hun iets verkocht67. Hieruit blijkt duide
lijk dat de magistraat de observantiebeweging weinig gunstig gezind was. Door 
de maatregel werd het de observanten onmogelijk gemaakt zich in de stad te 
vestigen of daar ook maar te verblijven, wat ook wel het doel van de maatregel 
geweest zal zijn. 
Zoals uit de brief van 1475 betreffende Albert van Wageningen blijkt, waren 
het stadsbestuur en de bevolking op dat moment wel geïnteresseerd in de her
vorming van het franciscanenconvent. Het blijkt echter niet dat men druk op 
de monniken heeft uitgeoefend om zich bij de observantiebeweging aan te slui
ten. Men moet bedenken dat een klooster heel goed een hervorming kon door
voeren zonder tot de observantie zelf te gaan behoren. Het voorbeeld van het 
minderbroedersconvent te St. Truiden is hierbij illustratief. Het klooster werd 
in 1456 hervormd, waarbij de broeders beloofden afstand te doen van onroe
rende goederen en erfelijke renten. Eerst in 1479 trad men toe tot de coletanen, 
terwijl de toetreding tot de observanten pas in 1517 plaatsvond, maar deze laat
ste toetreding was het gevolg van een pauselijke beschikking dat alle coletanen 
zich bij de observanten moesten aansluiten68. 
In Utrecht blijkt in ieder geval niet dat het stadsbestuur ooit pogingen heeft ge
daan de franciscanen of dominicanen te dwingen tot de observanten toe te tre
den. Het ligt voor de hand dit met de overwegend anti-Bourgondische gezind
heid van de Utrechtse magistraat in verband te brengen. 
Het is zinvol op deze plaats terug te komen op de politieke houding van francis
canen en dominicanen zelf. We hebben geconstateerd dat in ieder geval de do
minicanen in Utrecht tijdens de Stichtse Burgeroorlog sterk anti-Bourgondisch 
gezind waren. De gangbare opvatting is echter dat zij tijdens het Utrechtse 
Schisma juist Zweder van Culemborch en zijn beschermheer Philips van Bour-
gondië steunden. Zowel predikheren als minderbroeders zouden tijdens het 
schisma onder het bewind van Rudolf van Diepholt de stad verlaten hebben. 
Het is derhalve noodzakelijk dieper op deze zaak in te gaan. 

Het Utrechtse schisma 

Binnen het bestek van dit artikel is het niet mogelijk breedvoerig op de zeer ge
compliceerde geschiedenis van het schisma in te gaan, die overigens onlangs 
nog op zeer boeiende wijze besproken is door Van Buijtenen69. In het kort hield 
dit schisma het volgende in. In 1423 overleed bisschop Frederik van Blanken-
heim. De meerderheid van de kanunniken koos daarop Rudolf van Diepholt 
tot bisschop. Na veel touwtrekkerij werd Zweder van Culemborch, wiens kan
didatuur door Philips van Bourgondië gesteund werd, door de paus benoemd 

67 Burman, Utrechtsche jaarboeken, II, 62. 
68 B. de Troeyer, 'De hervormingen in het minderbroedersklooster te Sint-Truiden', Franciscana, 

XXV (1970) 87-99. 
69 M. P. van Buijtenen, De bijbel van de Regulieren te Utrecht (Utrecht, 1984). Zie verder: J. de 

Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche Schisma (Den Haag, 1882). 
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op 6 februari 1425. Op dat moment was Rudolf heer en meester in het Neder-
en Oversticht en niet van zins zich bij de pauselijke keuze neer te leggen. Aan
vankelijk leek Zweder enige vorderingen te maken, want in augustus maakte 
hij zich meester van de stad Utrecht. Het Oversticht bleef Rudolf steunen, 
waarop Zweder het onder interdikt legde. Dit had tot gevolg dat de eredienst 
moest worden stilgelegd en dat bepaalde sacramenten niet toegediend mochten 
worden70. 
Op 18 mei 1426, pinksterzaterdag, maakte Johan van Renesse van Rijnouwen 
zich meester van de stad. Deze was één van de leiders van de Lichtenbergers, 
die bij de binnenkomst van Zweder verdreven waren71. Een familiekroniek van 
de familie Van Culemborch weet nog als kwaadaardig detail te vermelden dat 
Jan van Renesse met zijn veertien ruiters als monniken verkleed erin slaagde 
de stad binnen te komen72. Rudolf keerde weer in de stad terug en Zweder trof 
daarop ook Utrecht met een interdikt. 
Een gedeelte van de geestelijkheid voelde zich, vermoedelijk deels uit oprechte 
overwegingen, gedwongen het interdikt na te leven. De magistraat legde de wei
gering de godsdienstoefeningen te hervatten politiek uit, wat in de nerveuze si
tuatie van dat moment niet geheel onbegrijpelijk was. Volgens De Hullu in zijn 
dissertatie over het schisma, verlieten de regulieren, kartuizers, dominicanen 
en franciscanen daarop de stad; als jaartal geeft hij 1428 op73. Het probleem 
is dat De Hullu alleen voor de regulieren een bewijsplaats geeft. Zij hebben in
derdaad de stad verlaten en wel in het voorjaar van 142774. De opmerking van 
De Hullu heeft pater Bertilo de Boer al eens tot een speurtocht door de bronnen 
gebracht voor wat betreft de franciscanen, maar dat had een negatief 
resultaat75. 
We dienen hier de vraag naar de herkomst van de bewering dat die vier orden 
de stad verlaten hebben, opnieuw te stellen. De bron moet wel een brief van 
het stadsbestuur uit 1432 aan de magister-provinciaal der dominicanen, Rober
tas Hogeri, zijn. In die brief verzoekt het stadsbestuur namelijk het convent 
der predikheren weer te bevolken met broeders, zoals op dat moment ook al 
bij de andere conventen gebeurd was. De broeders, die in de stad zouden ko
men, werden wel geacht Rudolf goed gezind te zijn. Om die redenen wenste de 
stad verschoond te blijven van de komst van drie met name genoemde broe
ders. Dezelfde eis was gesteld bij de terugkeer van 'Cartusere, minrebruedere, 
reguliere etc.'76. 
In 1432 was het interdikt opgeheven en werden de geestelijken opgeroepen weer 

70 Post, Kerkgeschiedenis, II, 2-11. 
71 Johannes de Beke, Croniken van den Süchte van Utrecht ende van Holland, H. Bruch, ed. 

Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie CLXXX (Den Haag, 1982) 390-391. 
72 Zweder van Culemborch, 'Ex dynastis de Culenborch origines Culenburgiae ab ordio Domini 

usque ad ann. MCCCCXCIV'. Veterisaevianalecta, III, 630. Het detail van de veertien ruiters 
schijnt voor het eerst vermeld te worden in: 'Cronijken van Utrecht ende vanden bisdom ende 
vanden gestichte van Utrecht hoe dat yerst began', in: Werner Rolewinck, Fasciculus temporum 
(Utrecht, 1480) fol. 269r. Zie echter n. 85. 

73 De Hullu, Utrechtsche Schisma, 74. 
74 Van Buijtenen, De bijbel van de Regulieren, 10-13, n. 9 aldaar. 
75 B. de Boer, 'De minderbroeders van Utrecht in het Utrechtse Schisma', Bijdragen voor de ge

schiedenis van de provincie der Minderbroeders in de Nederlanden, X (1958/9) 253-258. Om 
onduidelijke redenen heeft deze zich beperkt tot de verhalende bronnen. 

76 GAU, Brievenboeken, I, fol. 83. Uitgegeven in: Hoogland, 'De dominicanen te Utrecht', II, 
226-227. 
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terug te keren, terwijl Rudolf door de paus als bisschop erkend werd. Met deze 
brief lijkt de kwestie opgelost en De Hullu's conclusie gerechtvaardigd, hoezeer 
het 'etc.' vanuit het oogpunt van de historicus ook te betreuren valt. Een ande
re bron maakt duidelijk dat de zaak ingewikkelder is. In het vervolg op de Ne
derlandse vertaling van de kroniek van Johannes de Beke kan men namelijk 
lezen dat slechts een gedeelte van de kartuizers het convent verlaten heeft, bo
vendien keerde een gedeelte van degenen die wegtrokken al weer vrij snel terug. 
Het relaas hierover wordt weliswaar gekenmerkt door een gebrek aan conside
ratie van de schrijver voor de motieven van hen die het interdikt wilden gehoor
zamen en dus gedwongen waren weg te trekken, maar feitelijk zal het wel niet 
onjuist zijn77. 
Uit de brief van 1432 wordt duidelijk dat de drie genoemde broeders, namelijk 
de prior Johannes Petri, Mathys Freysen en Brunart, 'bacularius', Zweder-
gezinden zijn. Zeer duidelijk is dat in het geval van Brunart ofwel Willem Bru-
nairt, die op 4 september 1427 werd aangesteld tot inquisiteur in het bisdom 
Utrecht. Men neemt aan dat zijn benoeming een politieke was, bedoeld de Ru-
dolfgezinden het leven zuur te maken. Philips van Bourgondië beval namelijk 
de overheden in Holland, Zeeland en Friesland hem overal behulpzaam te zijn 
bij het vervolgen van ketters78. Jongkees heeft mede op grond daarvan ook de 
conclusie getrokken dat de Utrechtse dominicanen trouwe aanhangers van 
Zweder waren79. Dit blijkt slechts ten dele juist te zijn. 
Op 15 september 1430 schenkt het stadsbestuur twee Arnoldus gulden aan het 
convent der predikheren in Utrecht om een aantal dominicanen, die uit het te 
Haarlem gehouden kapittel gekomen waren, te onthalen. De reden voor deze 
traktatie was dat zij - onder hen was een 'meyster in der gotheit' - de stad gehol
pen hadden tegen 'bisscop Zweders vrende'80. Daaruit wordt in de eerste plaats 
duidelijk dat er ook aanhangers van Rudolf waren onder de dominicanen en 
in de tweede plaats dat er op dat moment nog dominicanen te Utrecht waren. 
In een andere brief van het stadsbestuur, die helaas niet gedateerd is, maar in 
1425 of 1426 geschreven moet zijn, wordt aan de steden Deventer, Kampen en 
Zwolle en de bewoners van Salland, Twente, Drente en Vollenhove verzocht 
de vice-prior van de dominicanen of zijn plaatsvervanger weer in die streken 
toe te laten op hun termijnen. Het stadsbestuur wees erop dat de postulaat ook 
al bevolen had de Utrechtse dominicanen weer toe te laten, ook al beweerde 
men in het Oversticht dat de broeders nooit recht hadden gehad op termijnen 
aldaar. De brief moet dus wel geschreven zijn op het moment dat de aanhan
gers van Rudolf in Utrecht aan de macht waren, aangezien met de postulaat 
alleen Rudolf bedoeld kan zijn. Duidelijk blijkt de opzet van de in Utrecht ach
tergebleven dominicanen in het Oversticht mis te lezen en de biecht te horen. 
Het lijkt hier dus te gaan om een welbewuste poging inbreuk te maken op het 
interdikt, waar het Oversticht onder lag81. 
77 Johannes de Beke, Croniken, 411. 
78 P. Fredericq, ed., Corpus documentorum inguisitionis haereticae pravitatis Neerlandicae, I, 

(Gent/Den Haag, 1888) 305-306. 
75 Jongkees, Staat en kerk, 47-55. 
80 GAU, Stad, I, nr. 589, 1430/1431, fol. 76r. Vriendelijke mededeling door Bram van den Hoven 

van Genderen. 
81 J. J. Dodt van Flensburg, ed., Archief voor de kerkelijke en wereidsche geschiedenissen inzon

derheid van Utrecht, Il (Utrecht, 1839) 218. De eerst volgende brief vermeldt het overlijden van 
Matthys Ghisel op 5 okt. 1426. 
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Bovendien is het wel erg toevallig dat er nu juist sprake is van de vice-prior in 
de brief, als we in het achterhoofd hebben dat de prior in 1432 de toegang wordt 
geweigerd als aanhanger van Zweder. Het lijkt om deze redenen waarschijnlijk 
dat zich binnen het convent der predikheren net als bij de regulieren een scherpe 
splitsing heeft voorgedaan tussen aanhangers van Zweder en van Rudolf. Een 
verzoek van het stadsbestuur aan het Oversticht de Utrechtse dominicanen 
daar toe te laten en zo inbreuk te maken op het interdikt, betekent immers dat 
een aantal van de broeders daarmee instemde, anders zou het verzoek zinloos 
zijn. Waarschijnlijk hebben de Zweder-gezinden de stad al vrij snel na de over
name door de Lichtenbergers verlaten. 
Keren we nu terug naar de brief van 1432, dan moeten we deze als volgt uitleg
gen. Een gedeelte van de dominicanen had de stad verlaten als aanhangers van 
Zweder, onder wie de prior. De provinciaal had daarop geen nieuwe broeders 
aan het convent toegewezen. In 1432 verzocht het stadsbestuur het convent 
weer te voorzien van nieuwe broeders, waarmee vooral gedoeld zal zijn op de 
benoeming van een nieuwe prior. 
De brief van 1425/1426 werpt overigens ook nog wel enige vragen op. Het is 
niet bekend dat de Utrechtse dominicanen ook termijnen hadden in het Over
sticht. Deventer, Zwolle en Kampen schijnen tot het termijngebied van Zut-
phen behoord te hebben, terwijl bijvoorbeeld Meppel tot het Groningse predik-
herenconvent behoorde82. Onduidelijk is verder wat de grond was van de wei
gering de dominicanen in het Oversticht toe te laten. Verzette men zich tegen 
Utrechtse aanspraken op termijnen aldaar of was de weigering een tegenmaat
regel als reaktie op Zweders interdikt na zijn overname van Utrecht? Dit laatste 
lijkt overigens wel het waarschijnlijkst. Verder zullen we deze vragen moeten 
laten rusten. 
Nu blijkt dat noch kartuizers, noch dominicanen de stad en bloc hebben verla
ten, zullen we onze aandacht ook nog op de franciscanen moeten richten. Berti-
lo de Boer komt tot de conclusie dat één Utrechtse franciscaan als aanhanger 
van Zweder Utrecht verlaten heeft. Het gaat hier om broeder Elias, die in 1413 
gardiaan was83. Hierbij kan opgemerkt worden dat hij dat tijdens het schisma 
niet meer was en zelfs is het de vraag of hij in die tijd nog wel tot het Utrechtse 
klooster behoorde84. Niettemin moet, gezien de brief van 1432, tenminste een 
aantal minderbroeders de stad verlaten hebben. We hebben al geconstateerd 
dat de begunstigers van de franciscanen voor het merendeel tot de Lichtenberg-
se factie behoorden; een algehele uittocht van de franciscanen zou dus toch wel 
verbazingwekkend zijn. De franciscanen hebben het optreden van Jan van Re
nesse in 1426 in hun cartularium vermeld85. Het is de vraag of ze dit optreden 
afkeurden. Want de vader van de genoemde Jan, die dezelfde naam als zijn 
zoon droeg, was de stichter van de St. Adriaanskapel in het klooster86. Verder 

82 Wolfs, Middeleeuwse dominicanenkloosters, 39, 316. 
83 Zie n. 75. 
84 Behalve in 1413 wordt deze Elias niet vermeld. Op grond van RAU, Hss., nr. 358-1, fol. llv-12r 

kan men concluderen dat van 11 juni 1416 tot 26 maart 1424 Peter (van Leyden?) gardiaan was. 
De eerst volgende gardiaan, die genoemd wordt, is broeder Thomas in 1437. 

85 RAU, Hss., nr. 358-1, fol. 13r. Onder een aantal kroniekachtige opmerkingen, die duidelijk 
uit het cartularium zelf afkomstig zijn, valt te lezen (volledig uitgeschreven): 'Anno 1426 in vigi-
lia Pentecoste dominus Johannes de Renesse cum xii equis civitatem intrabit cum gladiis evagi-
natis usque ad Plaetsam et tenuit victoriam cum suis qui obiit anno 1438 in marcio'. 

86 'Broederschappen bij de minderbroeders', 331-332, 340. 
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wil de traditie dat de Van Renesse's in deze kapel begraven zijn87. Beslissend 
lijkt in deze kwestie dat de jaarlijkse uitbetalingen van acht pond aan francisca
nen en dominicanen en de drie pond aan de franciscanen voor de missen ten 
behoeve van de ter dood veroordeelden in 1427 en 1429 gewoon voortgezet 
werden88. Een duidelijk teken dat er op dat moment nog franciscanen in 
Utrecht waren. 

Conclusie 

De band tussen bedelorden en stad in het vijftiende-eeuwse Utrecht blijkt uit 
de begunstiging door het stadsbestuur van de conventen, zowel in de vorm van 
financiële steun als in de vorm van behartiging van de belangen van de 
kloosters naar buiten toe. De band blijkt ook uit de populariteit die de francis
canen en dominicanen genoten bij de stedelijke elite. De slechte financiële posi
tie van de conventen rond 1480 vond vermoedelijk haar oorzaak in de toename 
van het aantal bedelordekloosters in de omgeving. Niettemin lijken de francis
canen en dominicanen, gezien het afnemen van het aantal schenkingen, in 
Utrecht zelf na 1475 over het hoogtepunt van hun populariteit heen te zijn. Dit 
kan mede debet zijn geweest aan de armoede van de kloosters. Men zou deze 
dalende populariteit in verband kunnen brengen met een grotere sympathie van 
de bevolking voor de observantiebeweging. De franciscanen en dominicanen 
te Utrecht sloten zich relatief laat aan bij deze beweging, waarschijnlijk was 
hun anti-Bourgondische gezindheid hier de oorzaak van. Dit zal ook druk van 
het stadsbestuur om zich bij de observantiebeweging aan te sluiten - een druk 
die in andere steden wel blijkt - hebben verhinderd. Dat religie en politiek door 
elkaar heen spelen, blijkt ook wel duidelijk tijdens het Utrechtse schisma. Bin
nen het predikherenconvent deed zich een scherpe splitsing voor tussen aan
hangers van Zweder en Rudolf. Beiden werden door de wereldlijke overheden 
als pionnen gebruikt in het politieke schaakspel. 

Muller, De vergaderplaatsen, 1. In de zestiende eeuw zijn er Van Renesse's in de kapel begra
ven. Dat dit in de vijftiende eeuw ook het geval was, valt aan de hand van contemporaine gege
vens niet aan te tonen. 
Zie n. 32. 
Een systematische bestudering van de nog aanwezige rekeningen van het karmelietenconvent 
zou wellicht antwoord kunnen geven op een probleem dat hier opdoemt: Hoe belangrijk was 
het termijngebied van een convent voor de financiële positie? Hierover valt met betrekking tot 
de franciscanen en dominicanen door het ontbreken van bronnen weinig te zeggen. Tevens zou 
de vraag naar het succes van dit nieuwe convent van belang kunnen zijn voor de positie van 
de oudere bedelordekloosters in de stad gedurende het laatste kwart van de vijftiende eeuw. 
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