
'Onder dese ridderen zijn oec papen' 
De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde 

(IJ50-I6oo)* 

R.J.STAPEL 

Inleiding 

De belangrijkste activiteit van geestelijke ridderorden was het voeren van de strijd 
tegen heidenen en anders gelovigen in het Heilige Land, op het Iberische schier
eiland of in de Baltische regio. Velen hebben daarom de neiging de wapendragen
de ridderbroeders als hun enige echte leden te beschouwen. Los daarvan dat er 
naast ridders voor zowel het militaire handwerk als het goederenbeheer ook ser
jantbroeders (jréres sergeants) van niet-adellijke afkomst werden aangenomen, 
hadden vrijwel alle ridderorden ook een aantal geestelijken in hun midden, de 
priesterbroeders. Dat ligt voor de hand omdat ze zonder hen het militaire bestaan 
nooit met een geestelijke levensvorm hadden kunnen verbinden. ' 

De bijzondere tweezijdige identiteit van de ridderorden - militair en geestelijk 
onder één dak - manifesteerde zich in alle drie de grote ridderorden: de tempe
liers, de johannieters en de Duitse Orde. Bij hen komen we beide soorten broeders 
tegen, al kon de onderlinge verhouding per orde flink variëren. Waar de tempe
liers slechts zeer weinig priesterbroeders of ordekapelaans hadden, wat pijnlijk 
aan het licht kwam na de arrestaties van '307,' had bijvoorbeeld de Duitse Orde in 
de balijen (de organisatiestructuur op provinciaal niveau) in het Duitse Rijk in 
'45' bijna twee priesterbroeders op elke ridderbroeder. ' De johannieters hadden 
in de aan Utrecht onderhorige huizen zelfs helemaal geen ridderbroeders. Beide 
orden hadden hun oorsprong in het hospitaalwezen, wat ongetwijfeld een positie
ve uitwerking op de taak en aanwezigheid van de priesterbroeders heeft gehad. 

* Dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie: R.]. Stapel, Onder dese ridderen zijn 
oec papen. Een prosopografzsche studie naar het functioneren van de priesterbroeders van de Duit
se Orde in de balije Utrecht, I350-I6oo (Doctoraalscriptie Universiteit Leiden, Studierichting 
Geschiedenis, 4 december 2007). Mijn dank gaat uit naar de redactie, Udo Arnold, en naar mijn 
begeleider, Hans Mol, voor hun nuttige adviezen en opmerkingen. De lijst met priesterbroeders 
die zijn opgenomen in deze studie zal digitaal beschikbaar worden gesteld op http://www.rid
derlijkeduitscheorde.nl. 
I Het gebrek aan priesters bij de tempeliers uitte zich bijvoorbeeld in de afwezigheid van vol
doende priesterlijke controle op de aanname van nieuwe leden; het probleem van de lekenbiecht; 
en het ontbreken van geestelijk leiderschap na de arrestaties. Zie voor het proces tegen de tempe
liers: Barber, Trial of the Tempiars. 
2 Benninghoven, <Zahl und Standortverteilung', 17. 
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Afb. I Tweepriesterbroeders en twee misdienaars zingen de getzjden. Miniatuur 
afkomstig uit een brevier van de Duitse Orde. mogelijk vervaardigd in opdracht van de 
U~rechtse landcommandeur Johan van de Zande ([409-/419) (Hochschul- und 
Landesbibliothek Fulda, Aa 122, f 56v). 

Ook hadden beide orden in de loop van hun bestaan een aantal patronaatsrechten 
van parochiekerken verworven, waar zij op termijn hun eigen priesterbroeders als 
zielzorger konden aanstellen. 

Juist omdat de ridderorden zoveel leken (ridders en serjanten) onder hun leden 
telden, van wie doorgaans geen diepgaande geletterdheid hoeft te worden ver
wacht, moeten de priesterbroeders de hoofdverantwoordelijkheid voor de admi
nistratie en bovenal het culturele, geestelijke leven hebben gedrageIL Zonder de 
priesterbroeders van de Duitse Orde was bijvoorbeeld nooit een Deutschordens
literatur tot bloei gekomen.' Bovendien hadden de priesterbroeders toegang tot 
verschillende belangrijke ambten. De balijer of provinciale overste van de johan
nieters in Utrecht was bijvoorbeeld altijd een ordelid met kruinschering en in de 
Utrechtse balije van de Duitse Orde waren de priesterbroeder-commandeurs 
steeds in de meerderheid. En ondanks een groeiend adellijk zelfbewustzijn bij de 
ridderbroeders, met als resultaat het opeisen van de inkomsten van de balijen ten 

3 Bijvoorbeeld: Warnar, <Augustijnken in Pruisen', I I9-I20. Het begrip Deutschordensliteratur 
is overigens niet geheel onomstreden, zie voor discussie: Feistner, Neecke en Volhnann-Profe, 
Krieg im Visier, 2I-22. 
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behoeve van de verzorging van hun eigen kring, bleven de priesterbroeders hun 
numerieke overwicht, in bijvoorbeeld Utrecht ook bij de verdeling van de amb
ten, behouden.4 

Des te vreemder is het dat er zo weinig bekend is over deze grote groep ordele
den. In de overzichtswerken over de ridderorden worden de priesterbroeders 
voor de vorm wel behandeld, maar veel meer dan enkele clicbématige opmerkin
gen krijgen ze daarin niet toegemeten.' Boockmann wist in zijn handboek over de 
Duitse Orde (voornamelijk gericht op Pruisen) te melden, met name ingegeven, 
zo lijkt het, door de statutaire omschrijving van de rol van de priesterbroeders: 
'Der Orden hat zwar Priesterbrüder, aber deren primäre Aufgabe war die religiö
se Versorgung der Ordensbrüder selbst.'6 En hoewel hij in de inleiding aangeeft 
dat hij de spirituele en cultuurhistorische aspecten van de orde omwille van de 
ruimte links laat liggen, mag dat toch geen reden zijn om de priesterbroeders ver
der geheel te negeren.! Ook elders lijken vooral de statuten en andere officiële 
stukken als voorname bron te worden gebruikt om de priesterbroeders te om
schrijven. Bovendien wordt de rol van de priesterbroeders vaak afgemeten aan 
hun (beperkte) inbreng in de boven-regionale organisatie van de orde" Terecht 
moet Helen Nicholson dan ook opmerken: 'LittIe is known of the everyday lives 
of the priest-brothers of the [HospitalIer] Order in the medieval period, apart 
from the Order's regulation.'9 

Dat gebrek aan aandacht voor priesterbroeders kan de schrijvers niet verweten 
worden: overzichtswerken bieden een weerspiegeling van de laatste stand van de 
historiografie en de oogst van werken over de priesterbroeders van de ridderorden 
is nu eenmaal uiterst mager. De algemene ridderordeliteratuur helpt ons dan ook 
niet veel verder. De geringe informatie die we hebben is grotendeels gebaseerd op 
vermoedens; anders dan voor de ridderbroeders zijn er voor de priesterleden van 
de geestelijke ridderorden vrijwel geen prosopografische studies voorhanden." 
Op dat gemis werd bijvoorbeeld al in 1969 gewezen door Klaus Scholz, en in 1980 

4 Militzer, Geschichte des Deutschen ardens, 180-18I. 
5 Forey, Military Orders, 174-188; Militzer, Geschichte des Deutschen ardens, 90; Sarnowsky, 
Deutsche Orden, F; Boockmann, Deutsche Orden, 111; Riley-Smith, Hospitallers, 64-66; Ni
cholson, Kmghts Hospitaller, 80-82; Nicholson, Templar, 119 en 128. 
6 Boockmann, Deutsche Orden, I I I. 
7 Ibidem, 15' 
8 Sarnowsky heeft het over de marginale rol van de priesterbroeders bij de Duitse Orde; hun 
plaats was in de huizen waar zij nodig waren voor liturgische handelingen of zielzorg. Slechts een 
enkeling werd commandeur. Militzer wijst eveneens op de beperkte rol van de priesterbroeders 
binnen de organisatie van de Duitse Orde en stelt dat het merendeel van de ordepriesters, voor 
zover te achterhalen is, van burgerlijke afkomst was. Sarnowsky, Deutsche Orden, 52; Militzer, 
Geschichte des Deutschen ardens, 90. 
9 Nicholson, Knights HospitalIer, 8 I. 
r 0 Wat betreft de ridderbroeders is de Duitse Orde nog het beste onderzocht; zie de studies van 
Fenske en Militzer ed., Ritterbrüder, Scholz,Personengeschichte; en Wojtecki, Personengeschich
te. Enige beperkte prosopografische gegevens over priesterbroeders kan men onder meer vinden 
bij: Górski, 'Kuhner Domkapitel'; Militzer, 'Deutsche Orden in den groBen Städten'; en Ahn, 
Kólner Johanniterkommende; Mol, 'Johanniters fan Snits'; Dom, Westfalen. 
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nogmaals door Karol GÓrski. u Veel ruchtbaarheid werd echter aan deze oproe
pen nooit gegeven. Door een groeiende belangstelling voor de cultuurhistorische 
aspecten van de ridderorden en de betekenis van hun conventen en beheerscentra 
in het Avondland bestaat er ondertussen steeds meer behoefte aan kennis over de 
priesterbroeders. Dit artikel hoopt daar voor een deel in te voorzien. Het doel is 
een beeld te geven van de priesterbroeders: uit welk milieu waren zij afkomstig, 
welke opleiding hadden zij genoten en wat was hun positie in de organisatie? Ik 
realiseer me dat niet altijd alle vragen volledig te beantwoorden zijn. Soms ligt dat 
aan een gebrek aan specifieke bronnen, dan weer aan een gebrek aan vergelij
kingsmateriaal. Vaak roepen de uitkomsten bovendien nieuwe vragen op. Dit on
derzoek kan derhalve niet meer zijn dan een eerste belangrijke aanzet om inzicht 
te krijgen in het bestaan en functioneren van de priesterbroeders van de ridderor
den en daarmee ook over de ridderorden zelf. 

We richten ons voor dit prosopografisch onderzoek op de priesterbroeders van de 
Duitse Orde in de balije Utrecht. Aan deze keuze liggen twee overwegingen ten 
grondslag. De eerste is dat van alle archieven Van Duitse Orde-balijen in het Duit
se Rijk het archief van dit bestuursdistrict relatief het best de tand des tijds door
staan heeft. Het is voor de vijftiende en zestiende eeuw zelfs rijk te noemen. Het 
bevindt zich nog steeds (of beter: weer) in het eigen middeleeuwse complex van de 
in 1618 voorgoed protestant geworden adellijke balije-organisatie aan de Spring
weg in Utrecht. Een tweede reden was dat voor de Utrechtse Duitse Orde het no
dige voorwerk is verricht. Menno Koopstra heeft eind jaren negentig in het kader 
van een onvoltooid promotieonderzoek een groot aantal gegevens over ordeleden 
verzameld waarvan gebruik kon worden gemaakt. Ik heb zijn materiaal - geba
seerd op ongeveer de helft van de ruim drieduizend stukken in het archief van de 
balije - aanzienlijk kunnen uitbreiden en verder kunnen aanpassen ten behoeve 
van mijn eigen vraagstelling. 

Om behalve over kwantitatieve ook over kwalitatieve gegevens te kunnen be
schikken, heb ik verder de administratieve correspondentie met betrekking tot de 
verschillende commanderijen in de balije geraadpleegd (ruim vijfhonderd folia). 
Deze reeks bronnen is nog slecht ontsloten en daardoor nog nauwelijks gebruikt. 
Een kleine greep uit de brieven van en over de commandeurs is verwerkt in dit ar
tikel. Andere archieven dan die van de Duitse Orde zijn niet systematisch door
zocht. 

De afbakening in de tijd is voortgekomen uit het bronnenmateriaal. Tot onge
veer '350 zijn de vermeldingen van priesterbroeders zo sporadisch dat het geen 
zin heeft er een prosopografische methode op los te laten. En wat de einddatum 
betreft: in 1604 stierf de laatste priesterbroeder van de balije. De tussenliggende 
periode (voor het gemak loopt die van '350 tot 1600) vormt dus als vanzelf het on
derzochte tijdvak. 

Verder is ervoor gekozen de priesterbroeders die enkel en alleen in de Friese com
manderijen van de balije (Nes en Schoten) voorkwamen buiten beschouwing te la-

1I Scholz, Personengeschichte, 376; Górski, 'Kulmer Domkapitel', 329-33°. 
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ten." De gegevens over de Friese broeders (vrijwel allen priester) volgen doorgaans 
andere patronen dan die over de overige broeders in de balije, bijvoorbeeld op het 
gebied van universitaire scholing, carrièreverloop of herkomst. Daarnaast zijn in 
geen van de visitatieverslagen de Friese ordebroeders van Nes en Schoten opgeno
men, waardoor hun aantal moeilijk te reconstrueren is. Alleen in I 361 is niet met 
volledige zekerheid te zeggen of de Friese broeders ontbreken, al vermoedt Hans 
Mol dat deze visitatie op dit punt niet anders was dan de andere. '3 De bekende or
dehistoricus Udo Arnold uit Bonn heeft intussen de suggestie gedaan dat dit komt 
omdat de visitatie van het Friese circuit door de duitsmeester gedelegeerd was aan 
de Utrechtse landcommandeur, hoogstwaarschijnlijk omdat het als een prota-ba
lije waS opgezet die bij gebrek aan voldoende expansie uiteindelijk onder Utrecht 
werd geplaatst. 14 De visitatieverslagen die voor Friesland overgeleverd zijn, uit het 
begin van de zestiende eeuw, blijken inderdaad door Utrechtse broeders te zijn ge
schreven. Hoe dit verder ook zij, de Friese huizen van de orde nemen een uitzon
deringspositie in en vragen om een aparte aanpak. In dit artikel zijn dus enkel de 
priesterbroeders opgenomen die in de balije Utrecht actief waren en minimaal één 
keer in een commanderij buiten Nes of Schoten waren ondergebracht. 

Het eindresultaat is een nog steeds uitdijende lijst van momenteel 649 namen, 
waarvan er bij nader inzien 609 daadwerkelijk deel blijken te hebben uitgemaakt 
van de balije Utrecht. Dit totaal kan opgesplitst worden in r 20 ridderbroeders, r 89 
broeders van wie onduidelijk is of zij ridder- of priesterbroeder waren, 23 pries
terbroeders die actief waren in of vóór het jaar 135°, één priesterbroeder uit 1514 
van wie zowel de voor- als achternaam onbekend is, 69 priesterbroeders die enkel 
in Nes en/of Schoten verbleven en 207 overige priesterbroeders tussen 1350 en 
r600: onze onderzoeksgroep. '5 De leeftijdsopbouw van dit ledenbestand grondig 
analyseren is onmogelijk omdat daarvoor te veel gegevens ontbreken. wel kunnen 
we met enige slagen om de arm stellen dat de priesterbroeders meestal voor in de 
twintig waren bij hun intrede (hoewel strikt genomen de priesterwijding pas op 
vijfentwintigjarige leeftijd kon plaatsvinden) en gemiddeld rond hun vijfendertig
ste levensjaarvoor het eerst werden aangesteld als pastoor en/ of commandeur. Het 
is ook belangrijk om te constateren dat de eerste jaren van hun lidmaatschap slecht 
gedocumenteerd zijn. De vijftig broeders van wie we exact het jaar van intrede 
kennen, komen we gemiddeld pas acht jaar later voor een tweede keer tegen in de 
bronnen. Als deze groep exemplarisch is voor de rest van de broeders, betekenthet 
dat we doorgaans de eerste acht jaar van hun ordelidmaatschap moeten missen. r6 

I2 In de doctoraalscriptie die aan dit artikel ten grondslag ligt zijn de Friese ordebroeders wel 
- waar mogelijk - meegerekend: Stapel, Onder dese ridderen, passim. Over de Friese commande
rijen in het algemeen en hun zonderlinge positie binnen de balije, handelt de dissertatie van Hans 
Mol, Friese huizen. 
13 Ibidem, 375 (noot 14)· 
14 Mondelinge mededeling congres Alden Biesen, 8 december 2007. 

15 Dit zijn niet heel veel minder priesterbroeders dan er ooit van de balije Utrecht deel hebben 
uitgemaakt. Een grove schatting (exclusief Friesland) kwam voor de periode 135°- I 600 uit op een 
aantal russen de 158 en 292. Stapel, Onder dese ridderen, 37. 
16 Ibidem, 18. 
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Voordat we gaan kijken naar de Utrechtse priesterbroeders van de Duitse Orde, is 
het van belang om even stil te staan bij het begrip priesterbroeder. Een priester
broeder was uiteraard een ordelid met een priesterwijding. '7 Hij legde bij intrede 
- altijd op meerderjarige leeftijd - dezelfde geloften af als een ridderbroeder: die 
van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. De ridderslag echter, die elke ridder
broeder ontving bij zijn ceremoniële inkleding, heeft bij de priesterbroeders van
zelfsprekend ontbroken. Dat een ridderorde priesters nodig had, komt deels 
voort uit de behoefte aan zielzorgers voor de eigen broeders en - voor de johan
nieters en Duitse Orde - deels uit hun oorspronkelijke rol in het hospitaalwezen. 
In de ordehospitalen was de geestelijke zorg nu eenmaal belangrijker dan de li
chamelijke, en die kon alleen door priesters worden geboden. In de Orde van Sint
Jan en de Duitse Orde bleven ook na officiële erkenning als ridderorde priesters 
nodig voor de verzorgende en geestelijke taken." De priesterbroeders hoefden 
niet een riddermatige afkomst te kunnen aantonen. 19 

Het laatste deel van de proloog van de Middelnederlandse vertaling van de 
vroegst bekende statuten van de Duitse Orde omschrijft de eerzame taak van de 
priesterbroeclers onder de kop (Onder desen ridderen zijn aec papen'.20 In vre
destijd waren zij ervoor verantwoordelijk dat de lekenbroeders (de ridders en 
serjanten dus) zich gedroegen naar de regels van de orde, de mis bezochten en de 
sacramenten ontvingen. In de strijd moesten de priesterbroeders cdie broeder ster
ken ten stride', en hen herinneren aan het feit dat 'God den doet doer hem leet an 
de cruce'. Ten slotte behoorden de priesterbroeders te bidden voor de gezonden 
en zieken. Al deze taken moesten zij volbrengen met 'sachten geisten'. 

Als we afgaan op de statuten was de rol van de priesterbroeders ten opzichte van 
de andere broeders dus vooral ondersteunend. De Cronike van der Duytscher 
Oirden of de Jongere Hoogmeesterkroniek, een in Utrecht geschreven laat-vijf
tiende-eeuwse kroniek over de orde en de balije Utrecht, vat de orderegels ten 
aanzien van priesterbroeders als volgt samen: 

<Dat die priesterbroeders leven souden ende een lycht ende exempel wesen souden in der 
oirden, dair die ridder broeders exempel aennemen ende merken souden ende besterct 
soude bliven tot eenen godtliken leven'.2T 

Formeel en in de praktijk waren zij echter volwaardige leden en niet per definitie 
ondergeschikt aan de ridderbroeders. Uiteraard bestond er een verschil in status 
tussen beide soorten broeders: de meeste priesterbroeders waren immers niet van 
adel. Niettemin deden de ordepriesters, zoals later zal blijken, niet onder voor de 
adellijke ridderbroeders als het ging om de omvang van de intredeschenkingen. 
Ook de priesterbroeders konden beschiklren over een behoorlijk (familie)vermo
gen. 

17 Militzer, Geschichte des Deutschen Ordens,212. 
18 Ibidem, 87-90. 
19 Ibidem, 90. 
20 Perlbach, Statuten, 26. 
21 Hirsch, <Jüngere Hochmeisterchronik', 15 I; vergelijk c. 7. 
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Aantallen 

Om ons een goed beeld te kunnen vormen van de priesterbroeders van de Duitse 
Orde in Utrecht, moeten we eerst hun aantal vaststellen. De meest informatieve 
bronnen zijn hiervoor de visitatieverslagen. Voor de visitaties werden de balijen 
en commanderijen bezocht door afgezanten van hetzij de hoog- of grootmeester, 
hetzij de duitsmeester (hoofd van de ordetak in het Duitse Rijk), waarbij door
gaans ook het aantalordeleden werd opgetekend. Van de hoog- en duitsmeester
lijke verslagen, waarin (vrijwel) de gehele balije werd beschreven, zijn een aantal 
bewaard gebleven: '36,," 1410/1I,'3 14161r7," 1432/33,1433/34, '434135, 1437/38, 
1438/39,1439/40,1440/41,'5145'" en '539.'7 Daarnaast zijn er enkele verslagen 
van afzonderlijke commanderijen en is er een overzichtsrapport van de toestand 
van de balije in I 577, waaruit ook het aantal ordebroeders herleid kan worden." 

Zoals gezegd ontbreken de Friese priesterbroeders in de verslagen. Er is even
wel nog een ander probleem met de visitatieverslagen. Door allerlei oorzaken, van 
tegenwerkende commandeurs tot het uitbreken van epidemieën, zijn vaak niet alle 
commanderijen opgenomen. Om de cijfers toch te kunnen vergelijken met het 
aantal ordeleden in ons bestand, zijn de visitaties aangevuld met de ontbrekende 
commanderijen door gebruik te maken van visitatierapporten uit omringende ja
ren. Deze indicatieve aanvullingen zijn per commanderij in de tabel verwerkt (Ta
bel I). 

Als we alleen naaI de visitatieverslagen kijken, blijkt dat tot '45' elk jaar onge
veer vijftig ordeleden in de balije verbleven. In '539 is dat aantal ogenschijnlijk 
drastisch geslonken tot zestien (en nog een ridder-expectant), gelijk aan het jaar 
'577. Hoe deze daling zich precies heeft gemanifesteerd, is niet duidelijk omdat 
we over de tweede helft van de vijftiende eeuwen het begin van de zestiende eeuw 
geen gegevens hebben. Op basis van gegeve'1s van enkele studies over de com
manderijen vermoedde Hans Mol dat die daling zich al rond '500 had ingezet." 

22 Biskup en]anosz-Biskupowa, Visitationen I, 26. 
23 Ibidem, 62-67; Benninghoven, 'Zahl und Standortverteilung', 1-20. 
24 Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht (ARDOU) inv. nr. 335-1; Bis
kup en]anosz-Biskupowa, Visitationen I, 7I-SI. 
25 ARDOU, inv. nr. 33 j-2, 33 5-3, 33 j-4, 335-5, 33 j-6, 33 5-7, 33 j-8. Onduidelijk is of het vet
antwoordingen voor visitaties van hogerhand betreft dan wel balijerekeningen die met een over
eenkomstige structuur zijn opgesteld. 
26 Biskup en]anosz-Biskupowa, Visitatwnen Il, 135-136; Mol, Friese huizen, 259-261. 
27 Deutschordenszentralarchiv (DOZA) Wenen, Utrecht 383h, f. 278r-290v; Biskup en 
]anosz-Biskupowa, Visitationen lIl, 168-182. 
28 ARDOU, inv. nr. 139; Mol, Friese huizen, 204-
29 Mol, 'Toevluchtsoord', 36-37. 
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Tabel I Aantalordeleden in de (aangevulde) visitatieverslagen en gegevensbe-
stand, exclusief de Friese broeders en ridder-expectanten (RB: ridderbroeders; 
PB: priesterbroeders; Onb.: onbekend) 

(Visitatie)verslagen, incl. 
aanvulling aanvulling gegevensbestand Perc. visitatie 

Huis RB/PB RB PB Tot. RB PB Onb.Tot. RB PB Tot. 

1361 52 2 2 I 10% 

141030 Ootmarsum 31r [15] [36] [51] 2 7 2 11 13% 19% 22% 

1416/'7 Ootmarsum 31r [18] [41] [59] 3 8 3 14 17% 20% 24% 
1432133 Ootmarsum 31r [19] [35] [54] 11 9 7 27 58% 26% 5°% 

Tiel 216 
Utrecht 5/8 

1433/34 Tiel 216 [19] [3 2] [51] la 7 4 21 53% 22% 41% 
Utrecht 5/8 

1434135 Tiel 216 [18] [32] [50] la 6 5 21 56% 19% 42 % 
Utrecht 5/8 

1437/ 383' Tiel 216 [19] [34] [53] 13 7 8 28 68% 21% 53% 
Schelluinen IIr 

143 8/39 Tiel 216 [21] [33] [54] 14 7 la 31 67% 21% 57% 
Schelluinen IIr 
Rhenen 0/4 
Schoonhoven 0/4 
Katwijk Ih 

1439/40 Tiel 216 [22] [3 1] [53] 14 6 6 26 64% 19% 49% 
Schelluinen IIr 

144°/41 Tiel 2/6 [2 J] [J I] [54] IJ 6 7 26 57% 19% 48% 
Schelluinen IIr 
Katwijk 21r 

1451 32 15 34 49 21 JO 6 57 140 % 88% 116% 

153933 7 9 16 4 17 J 24 57% 189% 15°% 
1577 9 7 16 9 9 ° 17 100% 129% 106% 

Leggen we de resultaten van de visitaties naast de gegevens uit ons bestand, dan 
blijkt dat van beide bestanden de visitatieverslagen tot 1451 verreweg de beste in-
formatie bieden. Immers, in deze periode is slechts een klein percentage van het 
aantalordeleden dat aanwezig zou moeten zijn volgens de visitaties, in die jaren 

30 Doordat bij veel commanderijen niet is aangegeven of het ridder- of priesterbroeders betreft, 
is moeilijk een onderverdeling te maken. Op basis van de gegevens uit 1416/1417 waren ertussen 
de 13 en 17 ridderbroeders en 34 tot 38 priesterbroeders. Meest waarschijnlijk was de verdeling 
15 en 36. 
31 De commanderij Dieren, oorspronkelijk behorend tot de balije Koblenz, is vanaf hier mee
genomen in de visitatieverslagen. 
32 Exclusief een onbekende Graumantler (serjantbroeder) die in 1451 in Utrecht verbleef. 
33 Dit is het eerste echte visitatierapport waarin Ootmarsum niet meer is meegerekend. In 1452 
kwam de commanderij definitief aan de balije Westfalen. 
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Grafiek 1 Totaal aantal ordebroeders in het gegevensbestand, van 1230 tot r620, 
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ook in ons bestand opgenomen. Bovendien geven deze oudere verslagen behoor
lijk constante getallen weer. De bruikbaarheid van de visitatieverslagen verandert 
na '451. De frequentie van de (althans bewaard gebleven) visitaties is duidelijk ver
minderd en men kan zich bovendien afvragen hoeveel zeggingskracht de drie ver
slagen uit I45I, '539 en '577 überhaupt nog hebben. Immers, zoals uit tabel I 

blijkt, zijn er in die jaren meer ordeleden in de bronnen te vinden dan er op papier 
zijn vermeld. Het verslag van 1539 zal zo direct verder worden uitgewerkt, waar
bij deze problematiek nader zal worden bestudeerd. Gelukkig worden de gegevens 
uit onze database in deze latere decennia steeds bruikbaarder. Het algemene pro
bleem met die gegevens op dit punt is namelijk dat zij sterk worden beïnvloed door 
de beschikbaarheid van (soms incidentele) bronnen: Voor deze latere decennia is 
de bronnensituatie gunstiger en zijn de uitkomsten derhalve betrouwbaarder. 

Bij het laatste deel van de bovenstaande grafiek (vanaf '45') zijn een paar op
merkingen te plaatsen. Ten eerste laten de jaren vijftig van de vijftiende eeuw een 
opvallende piek zien, vooral voor de ridderbroeders en onbekende broeders (van 
wie waarschijnlijk de meerderheid ridderbroeder was). Het aantal ridderbroeders 
daalt daarna sterk om sinds ongeveer 1480 constant op een laag niveau te blijven 
(onder de tien personen). De priesterbroeders kennen ook een piek in de jaren 
vijftig, maar hun aantal blijft in de zestiende eeuw juist behoorlijk op peil. Pas na 
omstreeks 1560 zet zich een onmiskenbare daling van hun aantal in, doordat er 
geen nieuwe priesterbroeders bij kwamen. Zoals gezegd stierf in 1604 de laatste 
priesterbroeder van de balije. 

Dit getalsmatige verloop bij de priesterbroeders komt ook naar voren als we hen 
indelen in periodes van vijfentwintig jaar, volgens de methodiek die Arnoud-Jan 
Bijsterveld gebruikte in zijn proefschrift Laverend tussen kerk en wereld over de 
pastoors in de Luikse dekenaten Hilvarenbeek, Cuijk en Woensel tussen '400 en 
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157°. Overeenkomstig deze werkwijze is een enkeling, die in meer dan één perio
de actief is geweest, dubbel meegeteld.J4 Tot ver in de zestiende eeuw blijft het be
stand van ordepriesters constant (tabelz). En dat leidt onontkoombaar tot de con
clusie dat de daling van het aantal priesterbroeders in de Utrechtse balije tot 
dusver veel te vroeg is gedateerd. Hierboven hebben we kunnen waarnemen dat 
die daling zich pas rond '560 inzette. Dat wordt bevestigd door andere informa
tie, zoals de gegevens van de verschillende commanderijen en de zestiende-eeuw
se intredefrequenties. Bovendien kan het belangrijkste argument dat pleit tegen la
tere daling, het visitatieverslag van 1539 waarin slechts negen priesterbroeders 
worden genoemd, overtuigend worden ontkracht. Deze aspecten zullen nu wor
den besproken. 

Tabel 2 Indeling van de priesterbroeders in periodes van 25 jaar (exclusief de 
Friese broeders). 

Aantal (n=207) 

135 ' - ' 375 13 
1376-1400 15 
14°1-1425 14 
1426- 145° 26 
145 1 - 1475 37 
1476-1 5°0 16 
15°1-1525 33 
1526- 1 55° 29 
1551-1575 )4 
1576- 1604 4 

Totaal 221 

Een schatting van het aantal priesterbroeders op basis van intredefrequenties is 
voor de balije Utrecht nog niet eerder gemaakt. Drie periodes in de zestiende 
eeuw komen in aanmerking voor een dergelijke reconstructie. De eerste periode 
omvat veertien jaar, I505-1518, en wordt gevormd door wijdingslijsten van het 
bisdom Utrecht die Gis bert Brom aan het einde van de negentiende eeuw publi
ceerde)' De tweede periode loopt van 153 I-I 533, en is door de korte tijdsspanne 
enkel te gebruiken als vergelijkingsmateriaal voor de twee langere periodes. De 
gebruikte bronnen bestaan uit enkele rekeningen van de sacristaan van het Duitse 
Huis in Utrecht, waarin offerandes van intredende broeders worden vermeld.36 

34 Bijsterveld, Laverend, 21-22. Door aan te sluiten bij de gebruikte indeling in periodes, werd 
het eveneens mogelijk om gegevens te vergelijken en ontwikkelingen in het bestand van priester
broeders (zoals het percentage academische geschoolden) op een eenvoudige manier aan te kun
nen duiden. 
35 Brom, <Naamlijst'; Idem, 'Naamlijst (vervolg)'. Vergelijk Post, Kerkelijke verhoudingen, 
158-159; I65~I67· 
)6 ARDOU, inv. nr. 641-2 (I 5J 11r 5 )2),641-3 (I 5)21r 533). 
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De laatste serie van intredende priesterbroeders dateert uit '544 - '560. De belang
rijkste bron is een reeks schriftelijke geloftes die aankomende priesterbroeders bij 
landcommandeur Albrecht van Egmond van Merestein moesten afleggen." 

De intredefrequenties zijn vermenigvuldigd met een schatting van de duur van 
de loopbaan als priesterbroeder om tot de totale omvang van de groep te komen. 
De mediaan van de duur van de loopbaan van de weinige priesterbroeders waar
van we de leeftijd, intrede en overlijden kennen is 34 jaar. De gegevens uit Kerke
lijke verhoudingen van R.R. Post wijzen op een duur van 35 jaar)8 Dit jaartal lijkt 
dus een reëel uitgangspunt voor verdere berekeningen. Natuurlijk zijn de resulta
ten niet meer dan schattingen. De twee langere periodes geven echter behoorlijk 
overeenkomstige resultaten weer, zodat we met enige slagen om de arm ervan uit 
kunnen gaan dat de beide cijfers een goede indicatie van de werkelijkheid geven. 

Tabel 3 Aantal priesterwijdingen tussen 1505 en '518 in het bisdom Utrecht van 
leden van de Duitse Orde (DO) en de Johannieter Orde aO»)9 

DO 
JO 

2 2 I 0 0 

o I 2 6 3 
o 
2 

2 

2 o 
3 
3 

o o 

o 
o 
2 

'3 0·93 
24 1.71 

Voor de periode '505-'518 komen we met het aantal wijdingen van Duitse Or
debroeders per jaar (0,93, zie tabel 3) op een totale omvang van ongeveer 32,5 
priesterbroeders.40 Uiteraard moet rekening worden gehouden met een ruime 
marge, maar zelfs dan blijkt dat het aantal priesterbroeders nog redelijk op peil is 
gebleven ten opzichte van het aantal dat in het visitatierapport van '45' wordt ge
noemd (34). Priesters afkomstig uit andere bisdommen dan Utrecht (hoe weinig 
ook) werden niet in Utrecht gewijd en zijn dus nog niet eens meegerekend. Ook 
voor de jaren tussen '544 en 1560 zien we een vergelijkbaar beeld, al was het aan
tal intredende priesterbroeders per jaar toen iets lager (0,76, zie tabel 4). De totale 
omvang van de groep priesterbroeders zou hierdoor rond de 26,8 liggen. Op
nieuw moet er een ruime marge worden genomen, maar we kunnen concluderen 
dat van een grote daling van het aantal priesterbroeders naar alle waarschijnlijk
heid geen sprake is geweest. 

37 ARDOU, inv. nr. 304; De Geer,Archieven Il, nrs. 445, 447 en 448. Ook een rekening van de 
sacristie is in deze reeks gebruikt: ARDOU, inv. nr. 641-8 (1543/44). 
38 Post, Kerkelijke verhoudingen, 165-167_ 
39 Brom, 'Naamlijst (vervolg)', 54-55· 
40 De johannieters fungeren hier als controlegroep: volgens de frequentie van 1,71 zou hun aan
tal op ongeveer 59,9 uitkomen. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal (62) dat Post berekende op ba
sis van visitatierapporten: Post, Kerkelijke verhoudingen, 165. 
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Tabel 4 Aantal intredende priesterbroeclers tussen 1544 en 1560Y 

'44 '45 '46 '47 '48 '49 '50 'F '52 '53 '54 '55 '56 '57 '58 '59 '60 Tot. Gem. 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 IJ 0.76 

Maar liefst zes priesterbroeders werden ingekleed in de kortere tussenliggende pe
riode (april '531 t/m juni 1533). Het tijdvak is te klein om aan de hand van een ge
middelde intredefrequentie de omvang van het aantal priesterbroeders op een ver
antwoorde manier te kunnen bepalen. Wel tonen de gegevens aan dat ook nog in 
de jaren tussen 1505-1518 en 1544-1560 een behoorlijk aantal nieuwe priester
broeders werd aangenomen. 

De vraag die zich nu als vanzelf opdring!, is hoe we het visitatierapport van 1539 
moeten interpreteren. Immers, daarin worden slechts negen priesterbroeders ge
noemd. Het rapport bestaat nit vijftien gestandaardiseerde vraaggesprekken met 
ordeleden van de balije, waarbij het functioneren van de balije in ruime zin cen
traal stond. Twee broeders werden niet ondervraagd, maar alleen genoemd in de 
vraaggesprekken. De Friese broeders ontbreken opnieuw volledig. De antwoor
den zijn soms erg interessant, maar ze doen voor ons thema minder ter zake. Het 
gaat ons immers om het aantal leden dat wordt genoemd en - bovenal- de leden 
die niet in de tekst te vinden zijn, maar in 1539 wel lid moeten zijn geweest. Het 
zijn er maar liefst acht, allen priesterbroeder, die niet in het rapport voorkomenY 

Als we naar de vermelde functies kijken, zien we dat er daaronder een paar ont
breken. Van sommige ambten is het onduidelijk of zij door een priesterbroeder of 
door een wereldlijke priester werden vervuld. Ook is het mogelijk dat enkele he
lemaal niet meer werden uitgeoefend. Van veel andere functies is het echter zeer 
waarschijnlijk dat zij ook in '539 door een priesterbroeder werden bekleed. In to
taal missen 12 tot 27 functies: deze bandbreedte is zo ruim doordat vooral het aan
tal plaatsen voor conventsleden en kapelaans (assistent-zielzorgers) voor de mees
te commanderijen lastig te bepalen is. Als we die bandbreedte proberen te 
verkleinen, schat ik dat minstens zeventien functies voor priesterbroeders ontbre
ken in het visitatierapport. Acht van deze plaatsen zouden dus door personen in 
onze database bezet geweest moeten zijn. Minstens negen waren er dan in handen 
van andere priesterbroeders. Waarschijnlijk waren dat geen negen nieuwe namen, 
maar veel eerder priesterbroeders die we wel kennen, maar niet al (of nog niet) in 
1539· 

Samenvattend waren er in 1539 dus geen negen priesterbroeders, maar eerder 26 
(negen plus zeventien). Als we dan ook letterlijk naar het visitatieverslag kijken, 

41 ARDOU, inv. nr. 304, 641-8 (154311544); De Geer,Archieven, II, nrs. 445> 447 en 448. In 
1544 is ook een ordebroeder meegenomen, van wie niet volledig zeker maar wel waarschijnlijk is 
dat hij priesterbroeder was: Lucas van Inghen. Mogelijk is hij gelijk aan Lucas Woutersz Verhuyt, 
die dertien dagen later zijn intredegeloftes aflegde bij de landcommandeur. 
42 Twee van deze acht worden tOt of vanaf 1539 genoemd. Theoretisch kunnen zij dus respec
tievelijk tot vlak voor of vanaf vlak na het visitatÏerapport onderdeel van de balije zijn geweest. 
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staat er nergens dat de geïnterviewde priesterbroeders de enige negen waren: er 
zijn gewoon niet meer dan negen priesterbroeders ondervraagd. Bij de ridder
broeders ligt dat anders. Veelvuldig wordt gemeld dat er acht ridderbroeders zijn, 
waarvan er één net is ingekleed en één als expectant is opgenomen. Aan zes fami
lies is bovendien een plaatsje voor een jonge telg als ridderbroedertoegezegd.43 De 
aandacht die wordt geschonken aan (de gezonde aanwas van) de ridderbroeders 
en het gebrek aan interesse voor het aantal priesterbroeders is opvallend, en be
rustte niet op toeval. 

Uit het voorgaande blijkt dat er nogal wat puzzelstukjes te verzamelen zijn als 
we de omvang van de groep priesterbroeders willen bepalen. Alle gegevens wijzen 
echter in dezelfde richting, namelijk dat er zich vóór, 560 geen dramatische afna
me van priesterbroeders heeft voorgedaan. De globale gegevens uit de afzonder
lijke commanderijen bevestigen dit beeld van een intacte priesterpopulatie tot ver 
in de zestiende eeuw: zo heeft Leiden in 1527 nog vier priesterbroeders en in 1539 
nog drie, terwijl het hoofdhuis in Utrecht in '53 3, , 53 6 en '539 vijf priesterbroe
ders herbergde en in '537 en' 56, zelfs zes, gelijk aan een eeuw eerder in '451. Di
rect na 156 I vinden we echter al in het huis van Utrecht geen enkele priesterbroe
der meer terug.44 

Dat de groep priesterbroeders omstreeks, 560 nog op volle sterkte was, sluit aan 
bij wat we weten over de Johannieter Orde in het bisdom Utrecht. In '56, werd 
nog opgetekend dat er tot dat jaar genoeg nieuwe leden werden aangetrokken. Bo
vendien waren er nog steeds twaalf conventualen in het Catherijneconvent in 
Utrecht, net als in de vijftiende eeuw." Dat zou betekenen dat de beide geestelijke 
ridderorden de eerste helft van de zestiende eeuw met minder kleerscheuren door
gekomen zijn dan de meeste andere kloosterorden. Deze kregen al rond '530 te 
maken met een serieuze terugloop van het aantal regulieren: dat is althans het 
beeld dat Post schetste in Kerkelijke verhoudingen.4' De oorzaken die hij daar
voor aandroeg, waren bijvoorbeeld een groeiende afkeer van het gebonden leven, 
mede geïnspireerd door Luther, een daarmee verband houdende daling van ar
beidskracht voor de kloosters en economische problemen als gevolg van de aan
tasting van de belastingvrijheden door wereldlijke overheden. Ook de afnemende 
offervaardigheid van de gelovigen en oorlogsgeweld in sommige gewesten speel
den de kloosterorden parten. 

Meer recent zijn de studies van Koen Goudriaan en Annemarie Speet jens. 
Goudriaan opperde een algemene cultuuromslag rond, 520, met de trendbreuk in 
het laatmiddeleeuwse religieuze gedrag en de snelle ontvangst van Luther's bood
schap als symptomen daarvan. Hij baseerde zich daarbij onder andere op snel te-

43 DOZA Wenen, Utrecht 38312, f. 280r. In de database vinden we vijf ridderbroeders, één ex
pectant en drie onbekende ordebroeders. Waarschijnlijk waren dit allemaal ridderbroeders, zodat 
wij hier op negen uitkomen. Dat is echter inclusief Otto van den Boetzelaer, de commandeur van 
Schoten, die mogelijk al was overleden. 
44 Stapel, Onderdeseridderen, 32-33. 
45 Hensen, 'Hendriek Berck', I -77; Post, Kerkelijke verhoudingen, 155. 
46 Ibidem, 180-185' 
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ruglopende aantallen kloosterlingen in de Lage Landen rond '52°.47 Speet jens nu
anceert dit beeld enigszins door te spreken van een brede ontwikkeling van de re
ligieuze houding met een versnelling rond de jaren twintig van de zestiende eeuw: 
'It appears that the various changes in devotional attitude took place in the period 
between I450 and 155° with, however, a remarkable but not exclusive concentra
tion around 1520.'48 

Het is echter niet zo dat de beide ridderorden geheel ongevoelig bleven voor de 
gevolgen van de reformatie. Zo meldt een visitator van de johannieters dat in de 
Groningse Ommelanden door de opkomst van Luthers gedachtegoed de inkom
sten aan offergelden en schenkingen in de kerken terugliepen. Er was nauwelijks 
nog geld voor kaarsen.49 In een brief aan de landcommandeur, die tot doel had 
hem en bovenal de duitsmeester ervan te doordringen dat de inkomsten van de 
commanderijen sterk waren gedaald, schreef de commandeur-pastoor van Does
burg Johan Worms in '558: 

' ... want ick die macht rujet en heb the contribuijren, die Lutheri heeft uns verdorven. Het 
geven ys gans gedaen, hoe langer hoe quader, als een yder pastoir die kercken bedyent 
wael bekennen kan, ende die sich den offer geneeren moet genuchsaen belyden moet. My
nen wyl weer wael guet, dan mijn macht ys kleijn, gelijck die schemel wedue die twe mun
ten werp in den stock des tempels',5° 

De financiële situatie van de balije Utrecht in de zestiende eeuw wacht nog op een 
goede studie, wat helaas buiten het blikveld van ons onderzoek ligt. Als we alleen 
moeten afgaan op de berichten uit de correspondentie was de toestand nijpend. In 
vele tientallen administratieve brieven wordt melding gemaakt van de zware fi
nanciële omstandigheden waarin de commanderijen verkeerden. Daarbij moet 
echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat deze brieven werden 
aangedikt om een lagere belasting van de duitsmeester af te dwingen. Hoe het ook 
zij, een eventuele daling van de inkomsten en stijging van uitgaven waardoor vrij
wel alle kloosters werden getroffen, heeft bij de beide ridderorden niet direct ge
leid tot een daling van het aantal priesterbroeders; hooguit kostte de werving iets 
meer moeite dan voorheenY Daarmee liepen de ridderorden in het bisdom 
Utrecht veel meer in de pas met de algemene ontwikkelingen die de seculiere of 
wereldlijke geestelijkheid doormaakte. Onder haar verminderde het aantal vol
gens Post pas na '566 aanzienlijk: veel later dan de terugval van het aantal regulie
re geestelijken na ongeveer 1520 of 153°.52 

In '560 vond er in de Utrechtse balije een belangrijke verandering plaats: land
commandeur Albrecht van Egmond van Merestein overleed en hij werd opge
volgd door Frans van der Loe. Waar Albrecht van Egmond nog veel priesterbroe-

47 Goudriaan, 'Einde van de Middeleeuwen', 70, 73· 
48 Speet jens, 'Quantitative approach', 126. 
49 POSt, Kerkebike verhoudingen, 183. 
50 ARDOU, inv. nr. 24-17 (4 oktober 1558). De laatste zin is een verwijzing naar Marcus 12, 
41-44. Vergelijk ook ARDOU, inv. nr. 27-5 (12 augustus ca. 1547-1555). 
51 Vergelijk ARDOU, inv. nr 24-13 (3 december 1556); Stapel, Onder dese ridderen, 35-36. 
52 Post, Kerkelijke verhoudingen, 40-41. 
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ders had aangenomen, zoals uit de lijst met geloften uit '544-'560 blijkt, nam 
Frans van der Loe zich nog voordat hij goed en wel officieel bevestigd werd als 
landcommandeur al direct voor om geen priesterbroeders meer toe te laten. Hij 
had na overleg met enkele van de Utrechtse ridderbroeders ('als synen vertrow
sten frunden') de duitsmeester toestemming verzocht - en kreeg die ook - om we
reldlijke priesters aan te mogen stellen in de kerken van de orde. In niets werd de 
balije volgens Van der Loe 'soe trefflick, und vuernemlick beswaert und belast 
[ ... ], als myt annemonghe und onderhaldongh der priesteren.' Hij schreef dat de 
priesterbroeders (gans suemselich, ongeschickt ind onbeqweem' waren om de 
kerken van de orde goed te kunnen bedienen, ze weigerden hun contributie te be
talen en na misbruik van hun ambt, omkomend in schulden, eisten ze ook nog 
eens op hun goede dag een ruim onderhoud en verzorging op koste van de balije.5l 

De actie van Van der Loe was geslaagd: slechts een enkele priesterbroeder wist bij 
wijze van uitzondering na '560 nog een plaats in de balije te bemachtigen. 

Dat het door Van der Loe geschetste beeld nochtans op zijn minst enige nuan
cering kan gebruiken, blijkt wel uit de brieven van de commandeur van Schoten, 
Melchior de Groote, die Hans Mol heeft bestudeerd. Ze suggereren dat de pries
terbroeders door de landcommandeur en zijn mede-ridderbroeders (niet voor 
niets noemde de landcommandeur hen zijn 'trouwste vrienden') als tweederangs
ordeleden werden behandeld. De Groote weigerde akkoord te gaan met het ma
gere pensioen dat hem werd aangeboden, en wees ook op de slechte behandeling 
van enkele van zijn mede-priesterbroeders in het convent te Utrecht. Aan de zo
genaamde onbekwaamheid van de priesterbroeders wordt nergens gerefereerd." 
Ook andere priesterbroeders lagen overhoop met Van der Loe, zoals Johan Adri
aansz van der Goude die door de landcommandeur als een soort interim-manager 
naar Schoonhoven werd gestuurd om daar orde op zaken te stellen. Eenmaal aan
gekomen werd hij gedwongen om de schulden van de vorige commandeur, die 
bovendien nog steeds vruchten van de commanderij opeiste, persoonlijk op zich 
te nemen. Met een sneer maakte hij duidelijk dat Van der Loe dat zelf maar met 
zijn gespaarde centjes moest opknappen. 55 Als we bovendien zien dat de opvolger 
van Van der Loe Gacob Taets van Amerongen) de benoeming van een wereldlijk 
priester afsloeg, 'schrijvende dat oerdens priesteren (wesende bequaem) voer an
dere geprefereerd behoren te worden', moeten we serieus rekening houden met 
het scenario dat de persoonlijke voorkeur van een landcommandeur een belang
rijke rol heeft gespeeld bij het instellen van een wervingsstop voor nieuwe pries
terbroeders na 1560.56 

53 DOZA, Utrecht 384/1 (ongenummerdefolia; 8 juli 1560). Een samenvatting is opgenomen 
in De Geer, Archieven I, cv-cvii. 
54 Mol, Friese huizen, 2°5-206; ARDOU, inv. nr. 33 (16 september 1570; 23 maart 1571; 30 mei 
1 57')' 
55 ARDOU, inv. nr. 32-4 (2 mei ca. 1578-1579), vergelijk ook j2-3 (Pinksterdag ca. 1579). 
56 ARDOU, inv. nr. 493 (7januan 1579). Wat overigens niet wil zeggendathet gedrag van Van 
der Loe, hoewel uniek, geheel op zichzelf stond: vergelijk bijvoorbeeld de latere landcomman
deur van de balije Westfalen, die in 1565 klaagt over de hoge onderhoudskosten van de pnester
broeders in het convent van Münster. Dom, Westfalen, I98. 
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In de regeringsperiode van Frans van der Loe werd wél uitgebreid aandacht be
steed aan het aantrekken van nieuwe ridderbroeders. In de notulen van de kapit
telvergadering van r 565 blijkt dat er voor vijf nieuwe adellijke zonen een plaatsje 
gereserveerd is. Dat waren er zoveel dat er met de verdere werving pas op de plaats 
moest worden gemaakt. 'Item is mede expresselieken geaccordeert dat men in vier 
jaeren geen ridderpersoenen meer an nemen ofte plaets toe seggen sall, soeder all 
over het getall toegeseyt is.'57 Maar zodra de afgesproken tijd voorbij was, werd de 
werving hervat. Vrijwel op de dag af vier jaar later werd er voor maar liefst elf 
adellijke zonen een plaats in de orde toegezegd, te verzilveren bij het bereiken van 
de meerderjarige leeftijd.>' Van een terughoudende rekrutering van nieuwe rid
derbroeders was in deze periode dus zeker geen sprake. 

Toch zal naast de grillen van Frans van der Loe - van wie wordt vermoed dat hij 
sympathiseerde met het gedachtegoed van het protestantisme" - ook de tijdgeest 
hebben meegespeeld bij de beslissing om met de werving van priesterbroeders te 
stoppen. Uit opmerkingen van Aernout van Buchel- enkele decennia later - over 
de johannieters, die hij de 'zwijnen uit de kudde van Epicurus' noemde, proeft 
men nog de erfenis van het stevig antipapistische klimaat in de Nederlanden waar
mee de priesterbroeders van die ridderorde te maken kregen.'o Juist doordat de 
heren van de Duitse Orde, anders dan de Utrechtse johannieters, de nadruk kon
den leggen op hun ridderlijke karakter, kon de continuïteit van de balije in de ja
ren van de Opstand worden gewaarborgd." Bovendien, ook als Van der Loe niet 
had besloten om alleen nog maar wereldheren aan te stellen, lag het in de lijn der 
verwachting dat het aantal priesterbroeders kort daarna beïnvloed werd door de 
troebelen in de Nederlanden en het effect daarvan op de toestroom van geestelij
ken.62 

Deze laatste veronderstelling is helaas moeilijk te toetsen aan de situatie waarin 
de johannieters verkeerden, die wel nieuwe priesterbroeclers bleven aannemen: in 
1561, 1594 en 1603 kunnen we een momentopname van hun omvang maken, maar 
juist voor de roerige periode tussen r 56r en '594 is dit mede door gebrek aan 
bronnenmateriaal lastig. Wel kunnen we stellen dat de daling duidelijk maar niet 
drastisch genoemd kan worden: in '594 en r603 waren er in de gehele balije nog 
altijd twaalf broeders over.63 

57 ARDOU, înv. nr. 11, f. Sr (22 mei 1565). 
58 ARDOU, inv. nr. 11, f. SV-9r (10 mei 1569). 
59 Mo~ <Trying to survive', 186. 
60 Van Buchel, Monumenta, f. 88v. 
61 Tekenend is in dit opzicht dat de commanderij van Schoten, die in de zestiende eeuw twee
maal aan een ridderbroeder was toevertrouwd, uiteindelijk behoed kon worden voor sequestra
tie door de Staten van Friesland, maar het puur priesterlijke convent van Nes niet: Mol, Friese 
huizen,23I. 
62 Post, Kerkelijke verhoudingen, 40-4I. 
63 Mol, 'Trying to survive', 184; 194-195. 
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Herkomst en afkomst 

Het is in de historiografie van de Duitse Orde een bekend gegeven dat de her
komst van de ordebroeders in de balijen in het Duitse Rijk vooral in de nabijheid 
van de commanderijen gezocht moet worden. Zo kwam in de balije Thüringen in 
de dertiende eeuw 95 procent van de ordeleden uit het eigen gebied." De gegevens 
over de priesterbroeders van de Utrechtse balije blijken daarop aan te sluiten. Van 
de priesterbroeders van wie de herkomst bekend is, stamden negen van de tien uit 
het bisdom Utrecht: hetzelfde bisdom waarin alle commanderijen gevestigd wa
ren.65 Slechts zeventien priesterbroeders waren afkomstig uit andere bisdommen 
en dan vooral uit plaatsen in het directe grensgebied zoals Nijmegen (aartsbisdom 
Keulen) of 's-Hertogenbosch (bisdom Luik). Toch is er nog wel wat meer te ver
melden over de herkomst van de Utrechtse priesterbroeders. 

Hoe zijn allereerst de plaatsen van herkomst achterhaald? Alleen bij hoge uit
zondering vinden we vermeld waar de priesterbroeder geboren is. Informatie over 
de familie van priesterbroeders is al even schaars, waardoor het erg moeilijk wordt 
om iets over hun sociale achtergrond te kunnen zeggen. Om toch de plaats van 
herkomst van een priesterbroeder te kunnen bepalen, staat ons een aantal bronnen 
ter beschikking. Zo zijn er wel schenkingsoorkonden overgeleverd betreffende 
grond die door (familie van) een priesterbroeder bij de intrede is overgedragen, 
waardoor we de betreffende persoon met enige voorzichtigheid geografisch kun
nen lokaliseren.66 Andere bronnen zijn de universiteitsmatrikels en -last but not 
least - de achternamen van de broeders, veelal afgeleid van een toponiem. Met het 
ontleden daarvan begeven we ons natuurlijk op glad ijs: een toponiem als achter
naam kan al enige generaties ervoor tot een familienaam zijn versteend, die werd 
aangehouden als de familie zich elders vestigde. Ruwweg 40 procent van de her
komstplaatsen is alleen te baseren op het toponiem. Nog eens Ia procent van de 
plaatsen is om andere, uiteenlopende redenen niet volledig betrouwbaar. Samen 
zijn deze beide groepen in het onderzoek aangeduid als 'onzeker'. Toch is er in het 
gebruik van de gegevens voor gekozen om de som van de 'zekere' en 'onzekere' 
identificaties te hanteren, omdat deze categorieën nauwelijks verschillende resul
taten opleveren. Dat betekent natuurlijk wel dat er genoegen moet worden geno
men met een bepaalde - maar overzichtelijke - mate van onzekerheid. 

Dat het merendeel van de priesterbroeders uit het bisdom Utrecht afkomstig 
was, betekent geenszins dat zij gelijkmatig over het bisdom waren verdeeld. De 
overgrote meerderheid kwam uit een nog veel beperktere regio, te weten het Ne
derlandse rivierengebied van de (Oude) Rijn, Waal en Lek. Niet toevallig waren 
daar ook de meeste commanderijen van de balije gevestigd: Dieren, Doesburg, 
Rhenen, Tiel, Utrecht, Schelluinen, Schoonhoven, Leiden, Kacwijk en Maasland. 
Het was een relatief dicht bevolkte streek van de noordelijke Nederlanden. Daar-

64 Militzer, Geschichte des Deutschen Ordens, 92-93; Wojtecki, Personengeschichte, 79-80. 
65 Bij die onderverdeling is overigens met de herindeling van de bisdommen in 1559 geen reke
ning gehouden: de oude grenzen van de bisdommen zijn als uitgangspunt genomen. 
66 Koopstra, Weest ritter __ ., 15. 
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binnen waren de priesterbroeders in hoofdzaak afkomstig uit de steden, wat eer
dere vermoedens bevestigt.67 Ongeveer tweederde van alle priesterbroeders kwam 
uit een plaats met stadsrechten. Daarbij moet worden vermeld dat ook bijna 60 
procent van de vestigingsplaatsen in de balije voor priesterbroeclers in de steden te 
vinden was.68 

Als we naar de herkomstgebieden kijken, valt op dat er nauwelijks priester
broeders afkomstig waren uit de omgeving van commanderijen als Bunne, Oot
marsum en Middelburg, terwijl die ordenederzettingen wel degelijk onderdak bo
den aan priesterbroeders. De Friese commanderijen trokken wel veel lokale 
- Friese - broeders aan, maar deze bleven srnk voor stuk uitsluitend actief in 
Friesland." Ook valt het op dat uit sommige dichtbevolkte gebieden nauwelijks 
priesterbroeders afkomstig waren. Zo is de huidige provincie Noord-Holland on
dervertegenwoordigd en zoekt men tevergeefs naar broeders uit bijvoorbeeld 
Zeeland, de stad Groningen, en de IJsselsteden (behalve commanderijplaats Does
burg). 

Tabel 5 Herkomst priesterbroeders (exclusief de Friese broeders), ingedeeld 
naar gewesten en de verdeling van het aantal priesterbroeders over de commande
rijen in de balije in '45 I, per gewest. Percentages van het totaal. 

Zeker Onzeker Totaal %(incl. onb.) %(excl. onb.) Verdeling PB', 

1451 

Holland 29 47 76 37% 49% II 25% 
(Noord) (r) (5) (6) (3%) (4%) (0) (0 %) 
(Zuid) (28) (42) (7°) (34%) (45%) (1I) (25 %) 

Geke ,8 ,8 36 17% 23% Ia 23% 
Friesland ° ° ° 0% 0% ± 10 23% 
Nedersticht '3 '4 27 13% 17% 10 23% 
Brabant 3 2 5 2% 3% ° 0% 
Oversticht ° 2 2 r% r% 2% 
Zeeland 3 ° 3 1% 2% I 2% 
Overig 6 3% 4% 2% 
Onbekend j2 25% 

Totaal 67 88 2°7 100% 100% ±44 100% 

Verdelen we de priesterbroeders naar gewest, dan levert dat de onderstaande ge
gevens op (tabel 5). Direct valt op dat Holland ver boven de rest uittorent, ook re
latief ten opzicht van het aantal te vervullen functies voor priesterbroeders in dit 

67 Mo~ 'Deutschherren', 119; Militzer, 'Deutsche Orden in den groBen Städten', 21 I. 

68 Stapel, Onder dese ridderen, 44-45. 
69 Van veel Friese broeders is wel bekend dat zij Fries waren - op basis van hun naam of taal
gebruik bijvoorbeeld - maar niet uit welke plaats zij afkomstig waren. Hans Mol heeft voor de 
Friese broeders aangegeven of zij Fries of niet-Fries waren: Mol, Friese huizen, 318-324. 
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gebied. Als we bedenken dat uit de huidige provincie Noord-Holland, met steden 
als Amsterdam, Haarlem en Alkmaar, slechts zes priesterbroeders afkomstig wa
ren, was de dichtheid van herkomstplaatsen vooral boog in het zuidelijke gedeel
te. Holland blijkt ook een van de weinige gewesten waar de priesterbroeders 
enigszins evenwichtig over meerdere plaatsen waren verdeeld: zo leverden Lei
den, Delft, Gouda, Oudewater, Schoonhoven en Naaldwijk allemaal een behoor
lijk aantal leden (tussen de vier en acht). In het Sticht was vooral de stad Utrecht 
goed bedeeld met twaalf ordebroeders, de overige plaatsen leverden er niet meer 
dan twee. Ook in Gelre sprong slechts één stad torenhoog boven de rest uit: Tiel 
(13 priesterbroeders, inclusief de omliggende dorpen zelfs 21), op ruime afstand 
gevolgd door Doesburg (met drie leden). In Brabant werden de meeste priester
broeders gerekruteerd in ' s-Hertogenbosch. 

We zien dus een uiterst ongelijkmatige verdeling van de herkomstplaatsen, zo
wel op regionaal niveau als op plaatselijk niveau. Bovendien zien we de ongelijk
matige verdeling ook terug als we de plaatsen afzetten tegen de tijd. Dit blijkt dui
delijk uit een detailkaart van Zuid-Holland hieronder, waarin de herkomstplaatsen 
per eeuw zijn weergegeven (afbeelding 2). Vergelijk bijvoorbeeld de nabijgelegen 
plaatsen Naaldwijk (vooral populair in de vijftiende eeuw) met Delft (met nadruk 
op de zestiende eeuw). Overal stuiten we op clustert jes van priesterbroeders uit 
een bepaalde periode. Het is geen verschijnsel uit de latere eeuwen, want ook in de 
veertiende eeuw vinden we de concentraties terug, bijvoorbeeld rond Utrecht, 
Tiel en in Schoonhoven.7° 

Deze clustervorming kan niet op toeval berusten. Zou het mogelijk kunnen zijn 
dat er her en der kleine rekruteringscampagnes van enigerlei omvang werden ge
houden? Het is bekend dat er voor de Lijflandse tak van de Duitse Orde in de Ne
derlanden in '411 en mogelijk ook later ('434) ordefunctionarissen op pad werden 
gestuurd om broeders te werven." Over de werving van de broeders in de balije zijn 
we helaas veel minder goed ingelicht. Of er ooit dergelijke campagnes zijn geweest 
is op zijn minst twijfelachtig te noemen. Zo ze al gehouden zijn, dan zouden ze bo
vendien niet kunnen verklaren waarom de concentraties van priesterbroeders niet 
altijd generatiegenoten waren. Gouda leverde bijvoorbeeld vier broeders, allemaal 
in de zestiende eeuw, maar deze waren niet tegelijk lid. Eerder is er sprake van over
lapping: de een kwam na de ander binnen. Dat biedt mogelijkheden voor een twee
de, mijns inziens betere verklaring voor de clustervorming: dat de priesterbroeders 
gebruik maakten van hun eigen netwerk - bestaande uit bijvoorbeeld familie of stads
genoten - om geschikte broeders te werven. Van de ridderbroeders was allaager 

70 Vooral de stad Schoonhoven valt op omdat zij in de tweede helft van de veertiende eeuw al 
vier broeders voor de orde leverde, terwijl pas in 1395 het patronaatsrecht van de parochiekerk in 
deze stad door de graaf van Blois aan de orde werd gegund, waarna zich een commanderij kon ont
wikkelen. De uit Schoonhoven of omgeving afkomstige priesterbroeder Gerard van Vliederhoven 
werd er namens de orde de eerste pastoor. Zouden de vele priesterbroeders uit deze stad een rol in 
die schenking hebben gehad? De Geer, Archieven, Il, ms. 678-679; ARDOU, inv. nr. 2597. 
71 Mol, 'Nederlandse ridderbroeders' , 14-1 6. Het gebied waaruit ridderbroeders voor Lijfland 
werden gerekruteerd lag oostelijker (vooral Gelre en het Oversticht) dan dat van de priesterbroe
ders van de balije: Ibidem, 1 I. 
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bekend dat zij gerekruteerd werden binnen een beperktaanta! familiekringen." Voor 
de priesterbroeders zijnfamiliebandennauwelijks te reconstrueren, terwijl dat voor 
veel adellijke ridderbroeders nog wel mogelijk is.'3 We kunnen dus niet meer na
gaan of de priesterbroeders familie van elkaar waren. De concentraties van pries
terbroeders uit steden of regio's in bepaalde periodes wijzen er niettemin op dat er 
sprake kan zijn geweest van enige vorm van patronage bij de verdeling van de be
schikbare plaatsen in de balije. De werving van priesterbroeders zou op dit punt dus 
nauwelijks afwijken van die der ridderbroeders. 

Over de situatie in Tiel valt iets meer te vertellen. Niet alleen waren veel pries
terbroeders afkomstig uit Tiel en omgeving, veel van hen waren ook daadwerke
lijk werkzaam in de commanderij ter plaatse. De situatie is goed te vergelijken met 
Maasland, waaruit eveneens veel priesterbroeders afkomstig waren. De Maaslan
der broeders verspreidden zich na intrede echter over de gehele balije, zonder sig
nificant vaak in Maasland te eindigen. Gemiddeld was de afstand hemelsbreed tns
sen de plaats van herkomst en de plaats waar de broeder werkzaam was 57 
kilometer. Bij de commanderij van Tiel was die afstand het kleinst: 28 kilometer. 

Het bezitscomplexin Tiel werd in 1328 door de Duitse Orde gekocht van het Sint
Walburgkapittel, dat wegens onenigheden met de stad verhuisde naar Arnhem. Het 
is denkbaar dat bij die overdracht door de stad bedongen is dat de magistraat of de 
burgerij een aantal nieuwe leden - afkomstig uit de stad - mocht voordragen bij de 
landcommandeur. Zo zou de stad enigszins greep hebben gehouden op de geeste
lijke schenkingen die haar burgers in de loop van de jaren gedaan hadden, en kon 
zij een aantal van hun zonen een uitzicht bieden op een goede carrière. Mogelijk 
had het kapittel ook vóór '328 al een dergelijke functie voor de stad vervuld. 

72 Mol, Friese huizen, 206-207; Dom, Westfalen, 160- I 65. 
73 Mogelijke familierelaties zijn nog wel te veronderstellen bij de drie zestiende-eeuwse pries
terbroeders Frans Worms, Johan Worms en Willem van Elderen. Bijzonder opvallend is ook de 
concentratie van priesterbroeders uit de omgeving van het Hollandse Naaldwijk, die gedurende 
vijftiende eeuw de bezetting van de commanderij van Leiden wisten te domineren en bovendien 
opvallend vaak van riddermatige afkomst waren: Stapel, Onder dese ridderen, 43-44. 
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De situatie in Tiel vertoont enige gelijkenis met die van het domkapittel van 
Kulm (Chelmno) in Pruisen. Dit kapittel werd gesticht in de vroege dertiende 
eeuw als onderdeel van de vestiging van een bisdom, maar werd al snel daarna vol
ledig bezet met priesterbroeders van de Duitse Orde, ten koste van de lokale gees
telijkheid. Aan het begin van de veertiende eeuw werden daarover steeds meer 
klachten geventileerd door de inwoners, met als gevolg dat er een compromis 
werd gesloten. Het domkapittel mocht voor elke openvallende plek een eigen 
kandidaat uit de regio kiezen die werd voorgesteld aan de hoogrneester van de 
Duitse Orde. Werd deze kandidaat geaccepteerd, dan werd hij daarna ingekleed in 
de orde. Werd hij niet geschikt bevonden, dan kon het kapittel een nieuwe kandi
daat voordragen. Dit presentatiesysteem werd ook in enkele andere plaatsen in de 
Baltische regio gehanteerd.74 

Uitdrukkelijk moet worden vermeld dat we voor de commanderij van Tiel der
gelijke afspraken niet kennen. Het feit dat er zo veel meer priesterbroeders uit de 
eigen regio in deze commanderij verkeerden dan elders in de balije gebruikelijk 
was, kan niet worden afgedaan als puur toeval. Onbekend blijft of we nu te maken 
hebben gehad met harde afspraken tussen de orde en de stad, of met een gewoon
te die was gegroeid in de loop der jaren: wellicht ooit begonnen door de landcom
mandeur om de stad tevreden te houden. Immers, het oude kapittel was niet zo
maar in goed overleg, maar pas na een jarenlang voortslepend geschil uit de stad 
vertrokken. De Duitse Orde moest voorkomen dat zij in het zelfde schuitje te
recht zou komenJ5 

Afgezien van de Tielse commanderij komt deze opvallende lokale inbreng van 
broeders op minder nadrukkelijke wijze ook voor bij de commanderijen van 
Utrecht en Leiden. Bij de andere commanderijen is echter een verband tussen het 
aanspreken van de zojuist geopperde netwerken van de priesterbroeders om nieu
we broeders te rekruteren en de latere verdeling van die broeders over de ver
schillende commanderijen nauwelijks te leggen. Verder onderzoek naar de situa
tie in deze commanderijen zou meer licht op deze kwestie kunnen werpen. 

Waar aldus de herkomst van de priesterbroeders zich enigermate laat bepalen, is 
dat voor de sociale afkomst veel moeilijker. Slechts enkele bronnen staan ons hier
voor ter beschikking, waardoor van een volledig beeld absoluut geen sprake kan 
zijn. Van een handjevol (acht) priesterbroeders kan op basis van een naam of ze
gelwapen vastgesteld worden dat zij van riddermatige afkomst waren. Rekenen 
we zelfs alle twijfelgevallen mee dan komen we niet verder dan vijftien personen. 
Dat is slechts iets meer dan zeven procent van de onderzoekspopulatie. Opvallend 
is daarbij dat het merendeel van deze riddermatige priesterbroeders in de prestigi
euze Leidse commanderij is terug te vinden, waar de orde het pastoorsambt van de 
Sint-Pieterskerk had te vergeven." 

74 Górski, <Kulmer Domkapitel', 330-331. 
75 De Geer, Archieven 11, nrs. 570-573. 
76 Stapel, Onder dese ridderen, 46. 
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De matrikels van de universiteiten, die hierna verder aan de orde zullen komen, 
helpen ons nog iets verder. De studenten werden ingedeeld in 'uiteenlopende so
ciale categorieën, waaraan de hoogte van het inschrijfgeld werd opgehangen. 
Grofweg zijn deze categorieën onder te verdelen in drie groepen: de studenten die 
het normale inschrijfgeld betaalden, zij die hier (gedeeltelijk) van waren vrijge
steld omdat zij niet over een geregeld inkomen konden beschikken (de pauperes) 
en de groep nobiles (edelen) die een hoger inschrijfgeld betaalden." Nobiles ko
men onder de gestudeerde priesterbroeders in ons bestand niet voor. Ruim een 
vijfde deel (vijftien individuen) was aangeduid als pauper, waarbij we pauper (arm) 
als een bijzonder relatief begrip moeten opvatten.We kunnen zeker niet zeggen 
dat zij als groep minder kansen kregen op een succesvolle loopbaan in de balije. 
Van de vijftien pauperes hebben er zes ooit één of meerdere commancleursambten 
bekleed: procentueel waren er onder hen ongeveer evenveel commandeurs als in 
de totale onderzoekspopulatie, zelfs net iets meer ... Eén van hen bracht het zelfs 
tot commandeur-pastoor van Leiden. Een duidelijk verband tussen de loopbanen 
van de priesterbroeders en hun aantekening als pauper is dus niet te ontdekken. 
Op basis van de huidige gegevens ben ik ben daarom geneigd voorlopig niet al te 
veel waarde aan deze categorisering te hechten. 

Dat we de priester broeders zeker niet kunnen afdoen als een groep zonder al te 
veel financiële middelen, blijkt uit een stuk dat recent in het archief van Doesburg 
opdook." Het is een gestandaardiseerde lijst van alle schenkingen die een pries
terbroeder moest doen wanneer hij toetrad tot de Duitse orde, te dateren in de re
geringsjaren van landcommandeur Frans van der Loe (1560-1579).79 Waarschijn
lijk was de lij st bedoeld voor persoonlijk gebruik van een broeder, aangezien hij 
her en der heeft aangegeven dat hij de schenking al had volbracht. De som van alle 
schenkingen bedroeg 210 gulden. Uit de vijftiende eeuw zijn van twee Utrechtse 
priesterbroeders de bedragen van hun intredeschenking bekend (beide honderd 
rijnsgulden), waarbij de familie van ten minste één van hen na het overlijden van 
de broeder nog eens hetzelfde bedrag zou schenken aan de orde. '0 Dergelijke 
stukken zijn vanwege de kerkelijke regels omtrent simonie erg zeldzaam, dus is 
het lastig te zeggen of de inhoud representatief is.8' De intredeschenking of dos 
was geen onbekend verschijnsel in de middeleeuwse kloosters, zoals ook Esther 
Koch in haar studie over adellijke vrouwenkloosters heeft aangetoond. Toch vond 

77 De Ridder-Symoens, 'Rich men, poor men', 161; De Maesschalck, 'Criteria van de armoede', 

353· 
78 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, Oud Archief Doesburg, inv. nr. 4408. 
79 De datering is gebaseerd op de opmerking dat de dienaren van de landcommandeur in Die
ren verbleven, de vaste standplaats van Frans van der Loe. Hoe deze lijst van intredeschenkingen 
van een priesterbroeder in verband staat met de eerder genoemde wervingsstop door landcom
mandeur Van der Loe in 1560, is niet geheel duidelijk. Wel is te achterhalen dat een - overigens 
zeer beperkt - aantal priesterbroeders nog na 1560 een positie in de balije wist te verwerven. 
80 Om onduidelijke redenen identificeerde Menno Koopstra deze broeders als ridderbroeders, 
terwijl hij ze in zijn eigen werkbestanden wel juist categoriseerde: Koopstra, Weest ritter ... , 15-19. 
81 Samowsky stelt voor de Duitse Orde dat de intredeschenkingen ongeveer tussen de 60 en 
13° rijnsgulden lagen, echter zonder verdere verwijzingen: Samowsky, Deutsche Orden, 54. 



'Onder dese ridderen zijn oec papen' 227 

ook zij slechts weinig vermeldingen van de minimale 'vrijwillige' intredeschen
king. Voor het klooster Ter Hunnepe bij Deventer trof ze een bedrag van 300 gul
den aan en voor het klooster Zennewijnen in de Tielerwaard 100 philipsschilden 
(al is in dit geval niet helemaal duidelijk of het om een dos ging). Vaker vond ze 
verwijzingen naar de verwachte bijdrage voor het inkledingsfeest en vergelijkbare 
zaken." Dergelijke kosten staan ook vermeld in de zojuist vermelde lijst met 
schenkingen voor een priesterbroeder. 

We mogen concluderen dat zowel de zestiende-eeuwse priesterbroeders als (ten 
minste één van de) priesterbroeders uit de vijftiende eeuw beschikten over een (fa
milie)vermogen dat groot genoeg was om ongeveer tweehonderd gulden op te 
kunnen brengen bij intrede. Dat is wellicht iets lager dan de dos voor het cis ter
ziënzerinnenklooster Ter Hunnepe, maar kan desalniettemin niet gering worden 
genoemd. Opmerkelijk is bovendien dat de Doesburgse lijst van schenkingen vrij
wel op de letter nauwkeurig aansluit bij vergelijkbare lijsten voor ridderbroeders 
uit deze tijd (die per definitie van riddermatige geboorte waren). Alleen een hou
ten wapenschild voor in de kerk ontbreekt.8J Priesterbroeders moesten dus over 
een behoorlijk vermogen beschikken: van een simpele komaf kunnen de meesten 
van hen niet geweest zijn. 

Scholing 

Over de scholing en opleiding van de leden van de orde is bijzonder weinig bekend. 
De vroege jaren van de ordeleden - waarin doorgaans hun opleiding werd voltooid 
- zijn slecht gedocumenteerd, maar ook achteraf wordt er weinig melding gemaakt 
van hun eventueel genoten studie. Dat directe bronnen in de archieven van de orde 
ontbreken, kan echter nog niet verklaren waarom er in de historiografie zo weinig 
belangstelling is geweest voor de scholingvan de ridder-ordeleden.84 Men zou kun
nen beargumenteren dat de scholing van de ordeleden geen vanzelfsprekend on
derzoeksterrein vormt voor een orde die zich bezighield met de fysieke strijd tegen 
de heidenen. Van belang zal ook zijn dat de orde in haar statuten geen enkele eis 
heeft geformuleerd ten aanzien van de opleiding van haar leden, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld andere religieuze instellingen als kapittels. 85 Beide aspecten hebben zon-

82 Koch,Kloosterpoort, 183-186. 
83 De Geer, Archieven I, nr. 193,262-263; Matthaeus, Analecta V, 914-915. 
84 Een uitzondering is het artikel van Boockmann over 44 rechtenstudenten van de Duitse 
Orde: Boockmann, 'Rechtsstudenten'. Ook heeft Arnoud-Jan Bijsterveld in zijn prosopografi
sche studie naar de Noord-Brabantse pastoors veertien priesters van de Duitse Orde opgenomen, 
waarbij ook hun studie werd onderzocht: Bijsterveld, Laverend, 163. Ten slotte heeft Karol 
Górski van de priesterbroeders in het domkapittel van Kulm (Chdmo) kort opgetekend of zij 
hadden gestudeerd: Górski, 'Kuhner Domkapitel'. 
85 Boockmann, 'Rechtsstudenten', 363. Opmerkelijk in dit verband is de ordonnantie over de 
inkleding van ridderbroeders in de Utrechtse balije, waarin een door henzelf gefinancierde vier
jarige studie (of bezoek aan een hof) verplicht wordt gesteld. De datum van het stuk is niet te her
leiden, mogelijk is het zeventiende-eeuws: Matthaeus, Analecta V, 91 5-916. 
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der twijfel potentiële belangstellenden ervan weerhouden zich met dit thema bezig 
te houden. Daarbij is dergelijk onderzoek alleen te doen wanneer er een prosopo
grafisch bestand beschikbaar is. En, zoals gezegd, op dat vlak dient er vOOr de rid
derorden in het algemeen nog veel grondwerk te worden verzet. 

Dat in de statuten geen eisen werden gesteld aan de opleiding van de broeders, 
betekent niet dat er binnen de orde geen behoefte was aan goed geschoolde gees
telijken: de priesterbroeders waren in de praktijk meestal toch vooral zielzorgers, 
en voor zielzorgers werd - net als voor prelaten - een universitaire scholing op 
zijn minst als een pre gezien.86 Een gedegen opleiding werd in ieder geval door de 
andere grote ridderorde in Utrecht, die der johannieters, erkend als een belangrij
ke voorwaarde voor het uitoefenen van de belangrijke ambten, zoals blijkt uit di
verse vraaggesprekken met hun leden in r 56r87 Omdat lang niet elke geestelijke 
een universitaire opleiding had genoten, kunnen we het moeilijk als een vereiste 
beschouwen. Toch steeg het aantal academici onder de geestelijken gestaag gedu
rende de middeleeuwen, waardoor een dergelijke opleiding wel steeds meer als 
vanzelfsprekend kon worden beschouwd.88 

Over de opleiding die de ordebroeders voorafgaand aan een eventueel bezoek 
aan een universiteit hadden genoten, is vrijwel niets bekend. Alleen van de uit de 
riddermatige familie Van Lokhorst afkomstige priesterbroeder Jacob van Lok
horst weten we dat hij eerst de school van de Utrechtse Geertekerk had bezocht 
en vervolgens mogelijk de Latijnse school in Zwolle."' Afgaande op het aantal uni
versitair geschoolde priesterbroeders kunnen we ervan uitgaan dat een bezoek aan 
een Latijnse school normaal was, ook al was een verblijf aan een gerenommeerd 
instituut als dat te Zwolle niet voor iedereen weggelegd. Of de Utrechtse balije, 
net als de zuidelijker gelegen balije Alden Biesen, toekomstige priesterbroeders al 
op jonge leeftijd aan zich wist te binden als choralen, is niet met zekerheid te zeg
gen.'o Van de choralen van de balije Utrecht zijn nauwelijks (achter)namen be
kend, zodat we hen niet kunnen identificeren met latere priesterbroeders. 

Om de opleiding van de Utrechtse ordeleden aan de universiteit te achterhalen 
is gebruik gemaakt van de gepubliceerde matrikels enlof promotieregisters van de 
universiteiten van Keulen, Leuven, Parijs, Rostock, Heidelberg, Orléans en de be
langrijkste Italiaanse universiteiten." Hierbij zijn alle Utrechtse ordeleden in de 
database nagelopen; de priesterbroeders vanaf 1350 zijn verder uitgewerkt.92 Her 

86 Vergelijk ook: Bijsterveld, Laverend, 135. 
87 Hensen, <Hendrik Berck', 44, 48,53,63; Post, Kerkelijke verhoudingen, 351. 
88 Ibidem, 158-16I. 
89 Gebaseerd op informatie over Jacobs tweelingbroer, de Utrechtse domkanunnik en deken 
van Oudmunster Herman van Lokhorst en een oudere in Zwolle overleden broer. Van den Ho
ven van Genderen, Heren van de Kerk, 229, 243-244; Koopstra, Weest ritter ... , 51; Koopstra, 
'Scholing'. 
90 Jenniskens, Nieuwen Biesen, 70. 
9I Tervoort, [ter italicum. Tervoortheeft Noord-Nederlandse studenten gevonden in Bologna, 
Padua, Siena, Ferrara, Pisa/Florence, Rome, Pavia, Perugia, Parma, Turijn, Napels en Arezzo. 
92 Voor 146 personen was niet na te gaan of zij hebben gestudeerd aan een universiteit, omdat 
hun voor- of achternaam niet bekend zijn. 
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en der zal ik toch een paar gegevens van de overige leden naar voren brengen, om 
diepte te brengen in het materiaal. Het is belangrijk om te weten dat de matrikels 
geenszins volledig bewaard zijn gebleven. Belangrijke universiteiten, zoals die van 
Parijs, kennen een zeer gebrekkige overlevering van hun inschrijflijsten. Bijster
veld heeft op basis van zijn gegevens berekend dat 22 procent van de universitair 
geschoolde pastoors in Noord-Brabant om welke reden dan ook niet meer terug 
te vinden is in de matrikels.93 De cijfers over het universiteitsbezoek zijn dus altijd 
minimumcijfers. 

Met dit gegeven in ons achterhoofd, richten we ons op de onderzoeksgroep. Als 
we de personen uit het bestand naar tijd en categorie verdelen, krijgen we de vol
gende gegevens (tabel 6). 

Tabel6 Aantal universitair geschoolde ordeleden in de balije Utrecht, met ko
lompercentages (categorieën: A. geen identificatie in de matrikels; B. één identifi
catie; C. twee of meer identificaties mogelijk. PB: priesterbroeders, RB: ridder
broeders). 

PB,1350-1600 PB, Friesland PB, <I350 RB Onbekend Totaal 

A II5 56% 61 88% 22 92% 98 82% 168 89% 464 76% 
B 67 32% 6 9% 2 8% 21 18% 18 10% II4 19% 
C 25 12% 2 3% ° 0% 1% 3 2% 3' 

5% 
Totaal 207 100% 69 100% 24 100% 1201000/0 189100% 6°9100% 
B+C 92 44% 8 12% 2 8% 22 18% 21 II% '45 24% 

Verreweg de meeste academisch opgeleide ordebroeders blijken priesters te zijn 
geweest. Toch is ook nog bijna een vijfde deel van de ridderbroeders in de matri
kels terug te vinden. De samenstelling van deze groep academisch geschoolde rid
derbroeders is frappant. Zij bestaat voor het grootste deel uit landcommandeurs 
en expectanten die later - voor Zover bekend - nooit volwaardig lid zijn geworden 
(en dus waarschijnlijk een andere carrière hebben nagestreefd of zijn overleden). 
Dat een meerderheid van de vijf tiende- en zestiende-eeuwse landcommandeurs 
een academische opleiding heeft genoten was niet eerder bekend. Het plaatst de 
functie zonder twijfel in een ander daglicht."4 

De priesterbroeders zijn echter het onderwerp van deze studie. Op de relatie 
tussen de opleiding en de functies die ze uitoefenden kom ik later nog terug. V er
gelijken we hen voor nagenoeg dezelfde periode met de Noord-Brabantse pas
toors die Arnoud-Jan Bijsterveld heeft onderzocht ('401-1575), dan kunnen we 
stellen dat de cijfers goed met elkaar overeenkomen, periodieke verschillen daar
gelaten (zie Tabel 7). Ten opzichte van bijvoorbeeld de kanunniken van Oud
munster in Utrecht vallen de cijfers aanmerkelijk lager uit, gemiddeld zo'n twin-

93 Bijsterveld, Laverend, 149-15°, 154-155. 
94 Stapel, Onder dese ridderen, 57-58. 
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tig tot dertig procent." Zoals de studie van Bijsterveld echter laat zien, genoten de 
kanunniken doorgaans eerder universitair onderwijs dan veel andere geestelijken, 
zowel seculier als regulier.96 Kijken we naar de summiere gegevens over studeren
de priesterbroeders in de Duitse Orde, dan staan ons twee bronnen ter beschik
king. Allereerst zijn er de beknopte gegevens over de priesterbroeders in het dom
kapittel van Kulm tussen 1264 en 1466. Acht procent van de 119 priesterbroeders 
heeft in het domkapittel gestudeerd, een percentage dat vooral aantrekt na de op
richting van de Praagse universiteit in 1348.97 Dit is niet veel, maar ook de 
Utrechtse balije kende tot en met het begin van de vijftiende eeuw nauwelijks uni
versitair opgeleide broeders. Dichter bij huis en daardoor waarschijnlijk beter te 
vergelijken is de kleine groep pastoors van de Duitse Orde die in het onderzoek 
van Bijsterveld zijn opgenomen. Van deze priesterbroeders, ondergeschikt aan de 
balije Biesen, heeft zeker de helft gestudeerd." De gegevens uit de balije Utrecht 
staan binnen de Duitse Orde dus niet op zichzelf. 

Tabel 7 Aantal universitair geschoolde priesterbroeders per periode van 25 jaar 
(exclusief de Friese broeders), in percentages van het totale aantal pastoors per pe-
riode (voor de categorieën, zie Tabel 6). 

Aantal Waarvan Waarvan 
priesterbroeders in cat. B. in cat. Ben C 

Periode Tot. (n=207) Tot. (n=67) Tot. (n=92) 

'35 1- ' 375 '3 0% 0% 

1376- 1400 '5 13% 13% 
14°1-1425 14 iYo 7% 
1426- 145° 26 31% 5°% 
1451-1475 37 43% 54% 
1476- 1500 16 31% 44% 
15°1-1525 33 42% 73% 
1526- 155° 29 48% 62% 

'55 1- ' 575 34 38% 38% 
1576- 1604 4 5°% 5°% 
1350-1600IOO 221 34% 45% 
14°1-1575 189 38% 51% 

95 Van den Hoven van Genderen, Heren van de Kerk, 248, 250. 
96 Bijsterveld, Laverend, 167-168. 
97 Górski, <Kulmer Domkapitel', 332. 
98 Bijsterveld, Laverend, 163. 

Pastoors N-Brabant 
met opleiding99 

zeker zeker/onzeker 

17% 20% 
28% 3iYo 
38% 49% 
36% 49% 
4°% 51% 
46% 52% 
47% 56% 

36% 45% 

99 Ibidem, 158. N.B., de door Bijsterveld onderzochte periode was 14°0-157° in plaats van 
14°1-1575· 
100 Deze totaalsom wordt enigszins vertekend door het dubbeltellen van enkele priesterbroe
ders die in meerdere perioden actief waren (zie omschrijving bij tabel 2). 
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In de eerste drie periodes (tot '426) hadden slechts drie van de 56 priesterbroeders 
gestudeerd. Daarna is sprake van een spectaculaire groei in de jaren 1426-145° ge
volgd door een gestage toename met als hoogtepunt de periode 15°1 -152 5. Alleen 
het tijdvak 1476-1500 vertoont een flinke dip. Na 1525 daalt het percentage gestu
deerden. De algemeen stijgende lijn tot in de zestiende eeuw is ook terug te vinden 
bij de pastoors in Noord-Brabant. Verder lijkt het verloop van het percentage uni
versitair geschoolde priesterbroeders grotendeels een andere ontwikkeling te vol
gen, waar we zo meteen op zullen ingaan. Kijken we eerst nog naar de keuze van 
de universiteit, dan springen ten opzichte van de pastoors in Noord-Brabant geen 
opvallende zaken in het oog. De universiteiten van Leuven en Keulen waren sa
men goed voor ongeveer negentig procent van de studenten, al opteerden de Bra
bantse pastoors wat vaker voor de 'eigen' Leuvense universiteit ten opzichte van 
die van Keulen. Ruim een derde van de priesterbroeders bezocht meer dan één 
universiteit; hetgeen eveneens aansluit bij de uitkomsten van Bijsterveld. lor 

Ook de faculteitskeuze levert weinig echte verassingen op, al wijken de percen
tages hier enigszins af van Bijstervelds uitkomsten. Het merendeel van de pries
terbroeders was ingeschreven aan de artes-faculteit (60 procent), zeker als we de 
groep waarvan de faculteit onbekend is (29 procent) eveneens tot de artes rekenen. 
Ongeveer 10 procent studeerde rechten; van slechts één priesterbroeder is bekend 
dat hij theologie studeerde, in Keulen. Voor zover bekend haalde hij daarin geen 
graad. Medicijnenstudenten komen niet in de populatie voor. Opvallend is dat het 
bezoek aan de hogere faculteiten (rechten en theologie) vrijwel alleen voorkwam 
in de vijftiende eeuw. In de zestiende eeuw zien we alleen nog bezoeken aan de ar
tes-faculteiten. 102 Ten opzichte van de Brabantse pastoors bezochten de Utrechtse 
priesterbroeders van de Duitse Orde aamnerkelijk minder hogere faculteiten. Bij
na vier op de tien pastoors studeerde namelijk rechten, theologie en/of medicij
nen. I

0 3 Daarnaast wist een meerderheid van de pastoors een graad te behalen.1
0 4 

Van de priesterbroeders daarentegen behaalde slechts een kwart een graad, slechts 
twee broeders haalden een graad in een hogere faculteit. 105 

Hoe moeten we deze gegevens nu interpreteren? Allereerst mogen we conclu
deren dat het opleidingsniveau van de priesterbroeders aanzienlijk was, ook al 
hebben relatief weinig van hen aan een hogere faculteit gestudeerd of graden be
haald. Het percentage dat gestudeerd heeft ligt weliswaar bijvoorbeeld onder dat 
van de kanunniken maar kan zich goed meten met seculiere en reguliere pastoors, 
de priesterbroeders studeerden zelfs gemiddeld iets vaker dan de meeste andere 
reguliere pastoors (in Noord-Brabant althans)."6 Daarbij dient overigens wel te 
worden aangetekend dat de scholingsgraad in de Lage Landen ten opzichte van 

rOl Stapel, O"nder dese ridderen, 63-66; Bijsterveld, Laverend, 172-173. Een casestudie van stu
derende Leidenaren levert weer andere specifieke karakteristieken op, maar ook hier is de alge
mene tendens gelijk: Tervoort, Iter italicum, 30. 
102 Stapel, Onder dese ridderen, 66-67. 
103 Bijsterveld, Laverend, 190. 

104 Ibidem, 198. 
105 Stapel, Onder dese ridderen, 67_ 
106 Bijsterveld, Laverend, 163_ 
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veel andere Europese gebieden hoog was te noemen. "7 Verder blijkt uit tabel 7 dat 
er grote verschillen in de aard en intensiteit van het academisch onderricht tussen 
de periodes konden optreden. Om ontwikkelingen in het aantal studenten onder 
de priesterbroeders zonder vertraging te kunnen weergeven, moeten we hen niet 
ordenen naar de periode waarin zij werkzaam waren, maar naar hun eerste imma
triculatie. Dat is gebeurd in grafiek 2 hieronder. Hierin vindt men tevens de 44 or
deleden uit een studie van Hartmut Boockmann opgenomen, die financiële on
dersteuning van de orde kregen of daarom vroegen. Boockmann legde expliciet 
een verband tussen de academische scholing van ordeleden en de situatie waarin 
de ordestaat en het hoogmeesterambt in Pruisen en Lijfland zich bevonden na de 
slag bij Tannenberg (1410) en de Dertienjarige Oorlog in Pruisen ('454-'466). 
'Aus all dem ergab sich die Notwendigkeit, am Konzil, an der Kurie, am königli
chen Hof und an anderen Orten durch juristisch ausgebildete Unterhändler ver
treten zu sein.' 108 

Het valt inderdaad op dat vrijwel al zijn studenten tussen beide gebeurtenissen 
in te vinden zijn. Elders in de orde - zoals bij de duitsmeester of in de balijen -
vond Boockmann niet of nauwelijks gevallen van stipendia terug. Daaruit conclu
deerde hij dat in de balijen, in tegenstelling tot aan het hof van de hoogmeester, 
nauwelijks behoefte aan universitair onderlegde ordeleden bestond. '°9 Zoals blijkt 
uit de gegevens van de balijen Utrecht en Biesen is die conclusie niet meer staande 
te houden. Opvallend is juist dat we ook in de balije Utrecht kort na de slag bij 
Tannenberg een behoefte aan academische geschoolde leden zien ontstaan, zelfs al 
voordat de oprichting van de universiteit van Leuven in 1426 zijn uitwerking heeft 
op de studentenaantallen in de Lage Landen.''' De Dertienjarige Oorlog (1453-
1466) lijkt - deels - samen te vallen met een kleine terugval in het aantal inschrij
vingen. Zowel bij de broeders uit het bestand van Boockmann als in Utrecht is er 
sprake van een daling tot circa 1460. Toch is het lastig met zekerheid vast te stel
len of de fluctuaties daadwerkelijk werden ingegeven door de gebeurtenissen in de 
Baltische regio. De absolute aantallen waar we mee rekenen zijn niet groot en dat 
geldt dus ook voor de fluctuaties. Op basis van deze gegevens kunnen we enkel de 
voorzichtige hypothese opwerpen dat de situatie in Pruisen en Lijfland van in
vloed is geweest op de studentenaantallen in de balije Utrecht. Dat de band van de 
Utrechtse balije met Pruisen en Lijfland rond deze tijd nog betrekkelijk sterk was, 
is immers al bekend,lII 

107 Ibidem, 156. 

108 Boockmann, <Rechtsstudenten', 372-373. 
109 Ibidem, 373-374. 
IlO Voor de Noord-Brabantse pastoors is de oprichting van de Leuvense universiteit een be
langrijke verklaring voor een explosieve groei van het aantal gestudeerden: Bijsterveld, Laverend, 
146 en 165. 
111 Getuige bijvoorbeeld het relatief grote aandeel ridderbroeders in Lijfland afkomstig uit de 
Noordelijke Nederlanden in deze jaren: Mol, 'Nederlandse ridderbroeders', 28. 
II2 Boockmann, 'Rechtsstudenten', 320-361. 
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Grafiek 2 Aantal immatriculerende (toekomstige) priesterbroeders uit de balije 
Utrecht en ordeleden uit Boockmann, 'Rechtsstudenten'. Ul 

111 Priesterbroeders I 
o Broeders 'Boockmann' 

" 

0 I n ~ In I n 1 n I m 

Vauaf de tweede helft van de vijftiende eeuw zien we een ander beeld. Mogelijke 
correlatie met de beslommeringen in Pruisen en Lijfland is niet meer te ontdek
ken, wel lijken lokale invloeden een rol te spelen in de ontwikkelingen in de stu
dentenaantallen. Zo was er geen enkele priesterbroeder die begon met een studie 
in de periode 1481-1485, ten tijde van de strijd om de macht na de dood van Karel 
de Stoute (1477) en de heropleving van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Deze 
twisten hadden ook hun weerslag op de studentenaantallen in Leuven. "3 Het be
leg van de stad Utrecht in '483, waarbij het Duitse Huis bijzonder veel schade op
liep, zal zeker ook een rol gespeeld hebben.'" Een halve eeuw later, in de jaren 
'526-'535, was er opnieuw sprake van een laag aantal studenten. Dat volgde de al
gemene trend van de studentenaantallen afkomstig uit het bisdom Utrecht aan de 
universiteiten van Leuven en Keulen. II5 

Als we bedenken dat het merendeel van de studerende priesterbroeders al voor
afgaand aan hun eerste vermelding in de bronnen ingeschreven stond aan de uni
versiteiten (enkel acht procent werd al vermeld als ordelid voordat zij waren te 
vinden in de matrikels), is het niet zo verwonderlijk dat de ontwikkeling van hun 
aantallen veelal gelijk opging met die vau de studentenaantallen uit de gehele 
noordelijke Nederlanden: de poel, immers, waaruit zij grotendeels werden ge
worven. Het sluit evenwel niet uit dat ook interne aangelegenheden van de orde of 

II3 Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher,I44-145. 
II4 De Geer, Archieven I, nr. 193,258. 
115 Tervoort, Iteritalicum, 28, 
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de eerder geopperde persoonlijke netwerken van de broeders een rol konden spe
len bij het werven van geschoolde broeders. Afgaande op het tijdstip van een even
tuele studie in hun loopbaan, acht ik het echter niet waarschijnlijk dat de orde aca
demische stipendia aan de priesterbroeders heeft verleend: temeer ook daar er in 
de archieven van de Utrechtse balije geen enkele aanwijzing voor te vinden is. Ik 
vermoed daarom dat de priesterbroeders de opleiding zelf betaalden. Opvallend is 
dan overigens wel dat van de studerende ridderbroeders, onder wie veellandcom
mandeurs, juist een meerderheid (circa vijfenvijftig procent) pas na hun intrede 
ging studeren. II6 

CarrièresII7 

Wie als priesterbroeder intrad bij de Duitse Orde in de Nederlanden had uitzicht 
op een aantal aantrekkelijke functies. De belangrijkste was die van zielzorger. 
Hoewel het uitoefenen van zielzorg oorspronkelijk niet tot de taken van de broe
ders van de Duitse Orde behoorde, zijn zij er zich toch al vrij snel mee gaan inla
ten, hoofdzakelijk om zelf de bediening van de haar geschonken parochiekerken 
te kunnen realiseren en aldus de daaraan verbonden inkomsten te kunnen binnen
halen. In 1237 kreeg de orde toestemming van de paus om eigen priesterbroeders 
in parochiekerken te mogen aanstellen. Ten tijde van hoogmeester Koenraad van 
Feuchtwangen, in 1292, werden de voorwaarden waaronder de priesterbroeders 
als zielzorger mochten optreden voor het eerst vastgelegd. II8 

AI vroeg in de geschiedenis van de Duitse Orde in de noordelijke Nederlanden 
werd de orde door verschillende partijen het patronaatsrecht van een groot aantal 
parochiekerken gegund, waardoor veel priesterbroeders als pastoor konden wor
den benoemd: niet alleen in kleine plattelandskerkjes, maar ook in enkele stedelij
ke parochies zoals die van Leiden en Rhenen. In maar liefst 26 parochiekerken mocht 
de Utrechtse balije gedurende enige tijd een pastoor aanstellen.'" Doorgaans wa
ren er achttien kerken waar een priesterbroeder als pastoor werkzaam was en voor 
zover bekend is, waren zij daar normaliter ook residerend. Daarnaast waren er mi
nimaal zeven priesterbroeders die als commandeur optraden. 120 In veel gevallen werd 
de functie van commandeur gecombineerd met het pastoraat in dezelfde plaats, maar 

lI6 Stapel, Onder dese ridderen, 58, 67-68. 
117 Een uitgebreidere - en meer kwantitatieve - analyse van de carrières van de priesterbroe
ders is te vinden in Stapel, Onder dese ridderen, 69-100. 

lIS Mol, 'Deutschherren', 114-115. 
119 Ibidem, 127. Het aantal paste zich in de loop van de eeuwen voortdurend aan, vooral door 
de verwerving van nieuwe patronaatrechten. Of de kerk van Dieren (als commanderij in 1434 ge
kocht van de balije Biesen) ook nog moet worden meegerekend is onduidelijk. Er zijn geen gege
vens over een patronaatsrecht van de parochiekerk van Dieren voor de orde bekend, maar er trad 
in de periode na 1434 wel een klein aantal priesterbroeders op als pastoor. 
120 Zij zijn vooral in de typische priestercommanderijen terug te vinden: Doesburg, Leiden, 
Katwijk, Nes, Rhenen, Schoonhoven en Schoten. Ook in Bunne, Maasland, Middelburg, Rhenen 
en Tiel zien we met enige regelmaat priestercommandeurs terug. Alleen in de commanderijen Die
ren, Ootmarsum en Utrecht (de landcommanderij) stonden altijd ridderbroeders aan het hoofd. 
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dat hoefde niet altijd de regel te zijn. m Alles bij elkaar bestond de groep comman
deurs van de balije vrijwel altijd uit een meerderheid van priesterbroeders. 

Behalve pastoor of commandeur konden de broeders ook nog enkele andere func
ties bekleden. Veel van deze functies droegen een incidenteel karakter en werden 
niet ieder jaar uitgeoefend (de schaffenaar van de commanderij Tiel bijvoorbeeld, 
belast met bet financieel beheer); andere waren wel permanent bezet zoals de func
ties van sacristaan, schaffenaar en huiscommandeur van het hoofdhuis in Utrecht. 
Tot slot was er een grote groep priesterbroeders die als conventuaal of kapelaan aan 
een commanderij of parochiekerk verbonden waren. We treffen hen vooral aan in 
huizen die zich tot (kleine) priesterconventenhadden gevormd: Doesburg, Leiden, 
Nes, Rhenen, Schoonhoven, Tiel en Utrecht. Vooral voor Utrecht, Nes en Leiden 
zijn veel van deze priesterbroeders in de archieven terug te vinden. 

Welke indruk laten de gegevens over de loopbanen van de priesterbroeders nu 
globaal achter? Om te beginnen is het beeld genuanceerd, met grote lokale ver
schillen tussen de commanderijen. Verder moeten we opnieuw erkennen dat het 
vroege begin van bun tijd als ordelid uitermate slecht gedocumenteerd is. In dat 
verband zij nogmaals gewezen op de eerdere schatting die ik maakte dat een ge
middelde priesterbroeder al acbt jaar was ingetreden vOQrdathij opdook in de 
bronnen. We zijn dus vooral afhankelijk van kwalitatieve bronnen. In enkele visi
tatieverslagen uit de periode '437-'44' wordt in het Utrechtse hoofdhuis een en
kele priesterbroeder vermeld die nog in afwachting was van de priesterwijding. 
Utrecht zal in die tijd als opleidingscentrum voor priesters in de balije hebben ge
fungeerd. Iets later, in de zestiende eeuw, vinden we het geval van de zestiende
eeuwse ridderbroeder Van Delwicb. Als dit typerend is voor de periode, dan had 
een nieuwe broeder een korte probatietijd in een commanderij, in dit geval Die
ren, gevolgd door een korte periode in het hoofdhuis te Utrecht, waar de land
commandeur hem op proef kon nemen en daarna inkleden: 

<Ende tot Dieren in probatie geweest hebbende, wil ick den selven Delwich by mij tot 
Utrecht ontbieden ende alhier mede probeeren een tyt lanck, ende daer naer incleeden 
naer ons oirdens maniere.'122 

Daarna werd een broeder als conventuaal of kapelaan geplaatst in een commande
rij waar toevallig een plaats vrij was. Ik heb geen directe aanleiding gevonden om 
het bestaan van een duidelijke rang- en/of volgorde tussen de verschillende com
manderijen te kunnen veronderstellen."3 Wel werd duidelijk dat enkele comman
derijen - naast bovenal de Friese huizen Nes en Schoten - in meer of mindere mate 

121 Stapel, Onder dese ridderen, 72. 
122 ARDOU, inv. nr. 24-15 (15 februari 1558). Vergelijk ook ARDOU, inv. nr. 23-19 (1556?). 
Udo Arnold twijfelt of dit ook vóór de zestiende eeuw gebruikelijk was: persoonlijke correspon
dentie, I I oktober 2008. 
123 Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende ambten te ontdekken, bijvoorbeeld als 
we differentiëren naar scholingsgraad. Een rangschikking op dergelijke criteria is dan simpel te 
maken, maar bleek verre van een wondermiddel: mede door conflicterende uitkomsten. Mogelijk 
liggen hier op dit moment nog vaak onduidelijke lokale verschillen en oorzaken aan ten grond
slag: Stapel, Onder dese ridderen, 88-91. 
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buiten het reguliere carrièrecircuit vielen. Dat gold onder andere voor Leiden, 
waarover zo meteen meer. 

Na een periode als conventuaal in één of meer commanderijen (vier van de tien 
broeders waren conventslid in diverse commanderijen), had men meestal uitzicht 
op een aanstelling als pastoor, commandeur of functionaris in het Utrechtse 
hoofdhuis. Wanneer een pastoraat vrijkwam, werd er gekeken welke priester
broeders voor de bezetting ervan in aanmerking kwamen en beschikbaar waren. 
Ook hier lijkt van een vooropgezet vast traject nauwelijks - althans niet aantoon
baar - sprake. Wel is mijn indruk dat priesterbroeders met een universitaire scho
ling iets sneller werden aangesteld als pastoor of commandeur dan broeders 
zonder een dergelijke opleiding. "4 Ongeveer zestig procent van de onderzoeks
populatie vervulde één of meerdere pastoorsambten; bijna veertig procent werd 
ooit commandeur en zes procent was werkzaam als sacristaan, schaffenaar of 
huiscommandeur in Utrecht. Ordenen we de categorieën naar de mate van erva
ring die de uitvoerende broeders hadden, is het niet verwonderlijk dat de groep 
met de meeste bagage tevens de minst omvangrijke was. Een schaffenaar in het 
hoofdhuis had bijvoorbeeld in totaal meer ambten bekleed (3,7) dan de gemiddel
de commandeur (3,2) of pastoor (2,9)."5 Tot slot, aan het einde van hun loopbaan 
als priesterbroeder, waren er maar weinig broeders die Cmet pensioen' gingen. Het 
merendeel bleef tot aan hun overlijden werkzaam als pastoor enlof commandeur. 
Welke functie dan het grote dormitorium en de al even grote infirmerie hadden in 
het hoofdhuis van Utrecht, is onduidelijk. 

Als we kijken naar de mobiliteit van de priesterbroeders, kunnen we stellen dat 
er zonder al te veel moeite van ambt en! of commanderij werd gewisseld. Ook de 
gemiddelde afstand tussen de plaats van herkomst en de commanderijen was hoog.,,6 
Natuurlijk is een groot gedeelte van de broeders slechts op één plaats terug te vin
den, maar ik vermoed dat het beeld sterk wordt beïnvloed door een gebrek aan bron
nen.127 Een derde van de priesterbroeders in de populatie heeft - voor Zover aan te 
tonen is - drie of meer functies vervuld. Uit een aan het einde van de veertiende eeuw 
geschreven brief van Geert Grote aan een kartuizer monnik, die tien jaar ervoor de 
Duitse Orde had verruild voor het klooster Monnikhuizen bij Arnhem, blijkt dat 
deze anonymus, die twijfels had over zijn leven als kartuizer, vóór zijn intrede in 
Monnikhuizen leiding had gegeven aau de kerken van Doesburg, Rhenen, Valken-

124 Ibidem, 98. Het verschil is echter mijns inziens niet zo groot dat er sprake is van een verte
kening van de onderzoekspopulatie, waarbij gestudeerde priesterbroeders (die eerder een ambt 
kregen toegewezen en dus doorgaans eerder in de bronnen opduiken) een ogenschijnlijk grotere 
omvang aannemen. 
125 Ibidem, 82, 86-88. 
126 Gemiddeld was dat hemelsbreed 57 kilometer, terwijl de pastoors in Noord-Brabant niet 
meer dan 21 kilometer van huis werkzaam waren. Ook ten opzichte van diverse categorieën pas
toors zijn de verschillen groot: de reguliere pastoors (J6 kilometer) en de universitair geschoolde 
pastoors (22 kilometer). Ibidem, 92-94; Bijsterveld, Laverend, 255-256. 
127 Driekwart (92 van de I2 5) van de priesterbroeders met slechts één bekende functie werd 
ook slechts éénmaal in de bronnen vermeld. Bovendien hebben we bijvoorbeeld gezien hoezeer 
vooral de vroege jaren van de loopbanen van de broeders ontbreken in onze bronnen. Stapel, On
der dese ridderen, 18, 80. 
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burg en Schelluinen. uS Maar liefst vier kerken had hij dus bediend, zodat we zeker 
niet kunnen spreken van een beperkte actieradius. 129 

Ook tekenend is het bijna speelse gemak waarmee vijf nader door ons onder
zochte priesterbroeders - alle vijf (vooral) als kapelaan werkzaam in de jaren vijf
tig van de zestiende eeuw - van de ene naar de andere commanderij werden ge
stuurd. 13° Tussen 1552 en 1558 kunnen we van de vijf samen maar liefst negentien 
functies herleiden. Veelvuldig keerden zij bovendien terug naar hun oude stekjes. 
De casus is ook erg interessant omdat hij ons een inkijk gunt in hoe de broeders -
in dit geval als kapelaans - werden aangesteld. In 1556 blijkt de commandeur van 
Schoonhoven problemen te hebben met zijn kapelaan Frans Worms, een van de 
vijf genoemde broeders. Toen hij een bezoek aan het Duitse Huis te Utrecht 
bracht om deel te nemen aan de processie op de kerkwijdingsdag van de Dom (22 
juli), gooide hij het op een persoonlijk akkoordje met de huiscommandeur en de 
commandeur van Leiden. Zijn oude kapelaan, Marcus, die nu in Leiden was aan
gesteld en over wie hij destijds erg tevreden was geweest, zou terugkeren naar 
Schoonhoven. Dat kwam de Leidse commandeur goed uit, want hij had het op 
zijn beurt juist aan de stok met Marcus. Zo kon dus de persoonlijke voorkeur van 
de commandeurs een belangrijke rol spelen in de plaatsing van de priesterbroe
ders. De landcommandeur trad in dit hele gebeuren enkel en alleen op om het ge
heel te bezegelen. Hij gaf Marcus nog mee dat hij zich beter moest gaan gedragen 
dan hij in Leiden had gedaan, anders 'sullen [wij] u den mantelI off nemen'.'" 

Ook uit andere gevallen blijkt de slechts bevestigende rol van de landcomman
deur. Zo werd in 1564 Arent Dirksz van der Goude (alias Boekenberg) door de 
toenmalige commandeur-pastoor van Leiden voorgedragen als zijn opvolger. 
Deze was toen nog als secnlier kapelaan werkzaam in de Sint-Pieterskerk in Lei
den en zou voor dit doel worden ingekleed in de orde. De landcommandeur 
bekrachtigde zijn nominatie en in '567 ook - na het overlijden van de oude com
mandeur - de benoeming van Arent Dirksz tot commandeur-pastoor.I32 De be
noemingen in de belangrijke stadsparochie van Leiden vertonen een ander pa-

128 Van Dijk, 'Bemoedigende wenken', 46I. 
129 Mijns inziens is de twijfelende monnik ten onrechte door Van Dijk geïdentificeerd als de 
Utrechtse landcommandeur Hendrik van Alkemade, van wie bekend is dat deze rond 1370 zijn 
functie als landcommandeur neerlegde en naar Monnikhuizen vertrok. Als landcommandeur was 
Hendrik echter een ridderbroeder; hij kan dus nooit zelf kerken hebben bediend. Een veel betere 
kandidaat is de priesterbroeder Dirk Poelman, die voor zover wij weten in 1367 pastoor van Val
kenburg was, in 1371 pastoor in Rhenen en van 1373 tot 1375 als commandeur ewof pastoor in 
Schelluinen optrad. Een aanstelling in Doesburg is niet meer te achterhalen. In 1398 behaalde een 
zekere 'Theodoricus Theodorici Puelman, de Arnhem' de titel van magister aan de universiteit 
van Parijs: een aanwijzing dat hij - of wellicht eerder een familielid - zich toentertijd in of rond 
Arnhem bevond? Aan het einde van de vijftiende eeuw waren er bovendien zowel een 'Theodo
ricus Poelman de Arnhem' als een 'Theodoricus Poehnan' onder de kartuizers in Monnikhuizen 
te vinden: De Backer, 'Monichusen', 111. 

130 Stapel, Onder dese ridderen, 69-70. 
131 ARDOU, inv. nr. 32-14 (I en 3 augustus 1556). Over het bezoek aan Utrecht: ARDOU, 
inv. nr. 32-12 (28 mei 1556) en 32-13 (18 juli 1556). 
132 ARDOU, inv. nrs. 2015 (21 juli 1564), 2016 (22 januari 1567). 
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troon dan de meeste andere comman
derijen. Maar liefst 75 procent van de 
commandeurs was nooit in een andere 
commanderij werkzaam geweest, voor
afgaand aan hun aanstelling in de Sint
Pieterskerk (in Doesburg was dit bij
voorbeeld slechts 36 procent). De 
Leidse pastoors vielen dus als groep 
grotendeels buiten het reguliere balije
circuit en het is verleidelijk om te ver
moeden dat de stad Leiden invloed 
heeft kunnen uitoefenen op hun rekru
tering, werving, voordracht en benoe
ming. Ook in Tiel en in mindere mate 
Utrecht kunnen we een dergelijk exter
ne invloed vermoeden, zoals we eerder 
al hebben besproken. 

Afb.3 Zege!]acob Martijnsz van der 
Woerdt:SIGILLU(m)]ACOBI MARTINI 
P(re)SB(ite)Rl. '33 Hoezeer de orde te maken kreeg met 
partijen van buiten die allemaal hun zegje over de benoemingen wilden doen, blijkt 
uit een zeldzaam openhartige briefuit '472 van de Leidse commandeur-pastoorJa
cab Martijnsz van der Woerdt aan landcommandeur Johan van Drongelen. De oude 
pastoor van Schipluiden werd geplaagd door jicht en niet alleen door de Duitse Orde 
werd er actief nagedacht over zijn opvolging. 'Gij sult gemoeyt ende gebeden wor
den van groten luden als van die abbet van Egmondt, van die heeren van Wassena
er ende van Gerijt van Assendelft, u zwager die gij niet geern weygeren soudt'. Di
recte aanleiding voor de brief was een 'vriendenruense van Van der W oerdt voor 
een van zijn naaste magen, die het ambt graag wilde verwerven: 'soe mach ic hem 
hem qualicken weygeren voir hem hoeflicken te scriven, mar ten sel mijn meninge 
niet weesen, want lieve heer hij is een rap rokeloes man; ic en soude hem die kerck 
niet dorven geven van conscientien weegen' . Ook het voorstel van de commandeur 
van Maasland, die een oom van de oude pastoor wilde inkleden in de orde, om daar
na in Schipluiden aangesteld te worden, wees hij af: 'want dat symonie in gelegen 
waer'. De enige gepaste oplossing was volgens Van der Woerdt om een van de pries
terbroeders van de balije te benoemen. 134 Hoe het is afgelopen weten we helaas niet. 

De landcammandeur in Utrecht was zonder twijfel dé persoon die kon beslui
ten wie waar werd aangesteld. Dat wordt wel duidelijk als we bedenken dat hij al
tijd degene was die werd aangeschreven als het ging om een benoeming binnen de 
balije: of hij nu door een broeder van de orde of door een externe partij aan de jas 
werd getrokken. Altijd was zijn goedkeuring nodig en, afgezien van enkele con
flicten met de Friese broeders, heb ik geen noemenswaardige gevallen kunnen vin
den waarbij de landcammandeur werd omzeild.'" Toch, zoals de bovenstaande 

133 De Vey Mestdagh en De Boo, Liber sigillorum I, nr. 2034**H'ë**'ë***'ë (5 januari 1469)' 
134 ARDOU, inv. nr. 486 (26 april 1472). 
135 Mol, Friese huizen, 207-2I1. 
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voorbeelden aantonen, is het maar de vraag of en in hoeverre hij zich daadwerke
lijk op een microniveau bemoeide met de benoemingen, zeker als het kapelaan
schappen en kleinere pastoraten betrof. '3' Zolang uiteindelijk zijn bevestiging al
tijd werd gezocht, liet hij toe dat de priesterbroeders in de commanderijen een 
grote mate van zelfstandigheid genoten, ook in de keuze van hun medebroeders. 

Hoe meer ruimte de broeders evenwel kregen om een eigen koers te varen, hoe 
meer gevaar zij ook liepen om verstrikt te raken in allerlei plaatselijke belangen. 
Vooral het gebied van de zielzorg deed zich soms voor als een moeras waarin men 
kon wegzakken. Het belang ervan oversteeg dat van de orde: ook lokale, derde 
partijen wensten er invloed op uit te oefenen dan wel zeggenschap over te hebben. 
Wanneer hun dat onmogelijk werd gemaakt, kon daaruit een heftig conflict groei
en tussen de parochianen en hun vertegenwoordigers enerzijds en de balije ander
zijds, zoals bijvoorbeeld enkele malen is gebeurd in Leiden.'37 In de praktijk koos 
men daarom doorgaans voor een conflictmijdende aanpak, waarbij belangheb
bende partijen inspraak kregen bij de pastoorskeuze terwijl tegelijkertijd het pa
tronaatsrecht van de landcommandeur compleet werd erkend. Hoe ver die (infor
mele) invloed precies reikte, kan niet gepeild worden. Dat zij werd uitgeoefend is 
echter wel vaak tussen de regels door te lezen. 

Wisselwerking balije en aardse bestaan 

We zagen al eerder dat de priesterbroeders een behoorlijke som geld moesten 
meebrengen bij hun intrede, opvallend genoeg hetzelfde bedrag dat de ridder
broeders moesten voldoen. Grote financiële investeringen en een grote mate van 
zelfstandigheid konden uitlokken dat de broeders de inkomsten uit de ambten 
niet alleen gingen beschouwen als simpel levensonderhoud. De investeringen die 
de broeders bij hun intrede en soms ook later deden, werden gedaan met in het 
achterhoofd de mogelijkheid om een lucratief ambt te verwerven. Zo konden 
schijnbaar ook wereldlijke motieven een rol spelen bij de uitvoering van de taken 
van de priesterbroeders. Daarmee begeven we ons natuurlijk opnieuw op glad ijs. 
We moeten dit verschijnsel met contemporaine ogen proberen te bekijken. Daar
toe staan ons diverse bronnen ter beschikking. Een mooi voorbeeld is bijvoor
beeld de Cronike van der Duytscher Oirden. De anonieme auteur blijft daarin ste
vig vasthouden aan de oorspronkelijke taak en het ideaal van de orde, als de 
militaire arm van God. Van een gebrek aan onbaatzuchtige roeping kunnen we 
hem zeker niet betichten. Toch toont hij zich bepaald geen pleitbezorger van een 
ascetisch leven. In tegendeel: een ruimhartig levensonderhoud voor de broeders 
wordt door hem nuttig en noodzakelijk geacht. Prelaten die hun broeders voor-

136 Hoe moeten we in dit kader het verschijnsel zien dat alleen de pastoraten die direct onder 
het gezag van de landcommandeur stonden, gedurende sommige periodes niet door priesterbroe
ders, maar door wereldlijke priesters bediend werden? Meer onderzoek is nodig om dit afdoende 
te kunnen verklaren. Stapel, Onder dese ridderen, 71, 75-
137 Loopstra, 'Leidse commanderij', 48-49-
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zagen van royale porties voedsel en wijn kunnen rekenen op alle lof vau de 
auteur. J3 8 Er is bovendien geen enkel teken van verontwaardiging te bespeuren 
wanneer hij moet vertellen dat een prelaat na een aantal jaar aftrad en zich terug
trok in een huis vau de orde, genietend van een vorstelijk drinkgeld. '39 

Een audere belangrijke bron bestaat opnieuw uit een brief van de Leidse com
mandeur Jacob vau der Woerdt.'40 Ook deze tekst, uit I467 of kort daarvóór, 
toont Van der Woerdts openhartige stijl en zijn groot gevoel voor detail. De brief 
gaat over de bediening van de parochie van Katwijk aau Zee en is gericht aan Jo
hau Poyt, schaffenaar te Utrecht, en Willem van Zandwijk, commandeur van Die
ren. Uit de inhoud blijkt dat Vau der Woerdt overleg heeft gehad met de com
mandeur vau Katwijk, die zich achter hem schaarde. Wat was het geval? In I460 
of I46I werd de kerk van Katwijk aan Zee tot zelfstandige parochiekerk verheven, 
als dochterkerk van de kerk van Katwijk aan de Rijn, waar de balije al veellauger 
de pastoor mocht aanstellen. Ook in Katwijk aau Zee verkreeg de orde het patro
naatsrecht. Priesterbroeder Gerrit vau Beverwijk was er hoogstwaarschijnlijk de 
eerste pastoor, en zijn overlijden in of vlak vóór 1467 gaf aanleiding voor een aan
tal gebeurtenissen. Omdat Gerrit flink wat schulden had nagelaten (omtrent hon
derddertig rijnsgulden), was het de vraag of zijn opvolger daarmee opgezadeld 
moest en kon worden. De beoogde nieuwe pastoor, Hendrik van Oosterwijk, was 
zeker niet van plan om persoonlijk garant te staan voor de betaling ervan. 

'Ende heer Heynric en wil niet eenen penninck van al sijnen gelden die hij heeft, verleg
gen of uutgeven die sculdenaers mede te bekoren, of dat hij den sculdenaers guede woer
den gave ende tijt seite te betalen, hij en doet oick alleen gheen guet, mer als quaet dat hij 
mach want hij exciteert ende verwert dat vollic tegens onsen oirden.'I4I 

Van der Woerdt en zijn medestauders (onder wie de buren van Katwijk aan Zee, 
de heer van Wassenaar, de commandeur van Katwijk, de schout van Katwijk en de 
Utrechtse domproost) waren niet blij met deze opstelling. Zij waren van mening 
dat Gerrit weliswaar veel schulden had achtergelaten, maar ook veel verbeteringen 
en verbouwingen aan de pastorie en haar inboedel had gerealiseerd, die de omvang 
vau de schulden evenaarden of zelfs overstegen. Ze hadden dan ook weinig begrip 
voor het staudpunt van Hendrik, wiens gedrag blijkbaar niet voor het eerst ter dis
cussie stond. 

'Alldus dat een tegen dat ander te gelijckenen soe heeft heer Gerijt alzoe voel after gelaten 
ende an der huyse geseit ende verbetert als hij mach sculdich weesen, mer heer Heynric 
wil al dat hoefegen behouden en die vruchten ende renten boeren ende niet eenen pen
ninck te betalen, als hij oick en dede tot Catwijck opten Rijn. Ic woude dat hij in hem
melrijck waer ende al sijn geldt versoncken waer, want van sijnen gelde en sel onsen oir
den nymmermeer te stade of te profijt comen.'I4Z 

138 De Geer, Archieven I, nr. 193, 252 en 254-255. 
139 Ibidem, 253; Hirsch, 'Jüngere Hochmeisterchronik', c. 340. 
140 ARDOU, mv. nr. 26-2 (30 november, in of vlak vóór 1467). 
141 Ibidem, rege17-II. 
142 Ibidem, regel 24-29. 
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Van der Woerdt c.s. wilden daarom dat de landcommandeur een andere broeder 
aan het hoofd van de parochie zou plaatsen: Jan van den Brie!. Hij vroeg de twee 
aangeschreven heren dan ook of zij hem konden aanbevelen bij de landcomman
deur. Van den Briel was geliefd in het dorp en bleek bereid om bij enkele vrienden 
en familie geld te lenen om de schuldenaars tegemoet te komen. Een derde kandi
daat, een zekere Berwout, werd door de commandeur van Leiden niet geschikt 
bevonden. Hij was vaak weg van huis zodat hij op zondagen niet altijd in de kerk 
kon zijn. Bovendien kon hij niet preken: hij was meer een man van de zee (waar
schijnlijk een visser, hoewel dat nergens expliciet wordt vermeld). 

'Heer Barwout waer wel een guet man zee te varen ende mit die zeelude te drincken ende 
te clincken '.143 

Jan van den Briel is in ieder geval in I467 pastoor van Katwijk aan Zee geworden. 
Landcommandeur Hendrik van Hackfor! gaf hem in dat jaar toestemming voor 
een aantal maatregelen om de schuldenlast van Gerrit van Beverwijk te saneren. 144 

We mogen aannemen dat Van den Briel inderdaad, zoals aangekondigd, eigen geld 
heeft gebruikt om de schulden weg te werken. Omdat hij wél bereid was zelf te in
vesteren, en Hendrik van Oosterwijk niet, kreeg hij het pastoraat toegewezen. 
Geld beloven om een ambt te verwerven raakt akelig dicht aan simonie. Toch is 
dat niet de associatie die de schrijver van de brief direct maakte. Sterker nog, juist 
Hendrik van Oosterwijk werd ervan beschuldigd dat hij alleen maar de vruchten 
en renten wilde beuren. Dat Van der Woerdt zich wel degelijk druk kon maken 
over simonie bleek uit de eerder aangehaalde brief van '472 die hij aan de land
commandeur schreef. Hij verzette zich daarin tegen een plan van de commandeur 
van Maasland om een wereldlijke priester aan te stellen als pastoor van Schiplui
den en hem daarvoor meteen in te kleden. 

'Dit en dunct mi niet guet weesen noch mit Gode niet en soude moge staen, want dat sy
monie in gelegen waer, omdat hij daer om in onsen oerden comen soude om pastoer te 
worden van Scipluyden.'I45 

Blijkbaar vond Van der Woerdt dat je niet opgenomen mocht worden in de orde 
puur om een ambt te verwerven. Als je daarentegen eenmaal lid was, mocht je wel 
geld toezeggen om ergens te worden aangesteld. Een en ander laat zien hoe ambi
gu de scheidslijnen in het handelen van de priesterbroeders konden zijn. Die am
biguïteit komt ook duidelijk naar voren in de opmerkingen die gemaakt worden 
over het persoonlijke bezit van Gerrit van Beverwijk. Deze bleek in zijn testament 
een jaarlijkse geldbijdrage te hebben geschonken aan de pastorie van Katwijk aan 
Zee. De kerkmeesters wilden dat geld inhouden om tegemoet te komen aan de 
openstaande bedragen. Van der Woerdt en zijn collega-commandeur in Katwijk 
trokken de wetmatigheid van het handelen van de kerkmeesters in twijfel, aange-

143 Ibidem, regel 46-47. 
144 ARDOU, inv. nr. 1945 (13 december 1467)' 
145 ARDOU, inv. nr. 486 (26 april 1472). 
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zien de landcommandeur normaliter toestemming voor het opstellen van een tes
tament moest verlenen. 

<Exempel heer Gerijt heeft der kereken opt zee besproken drie pont groot ende die kerck
meesters willen ende begheeren die in te houden van den gelden die sij heren Gerijt scul
dich sijn ende waren, ende die comptur van Catwijck ende ie seggen, hij en mocht gheen 
testament maken buten wil ende consent sijns oversten.'q6 

Hendrik van Oosterwijk, die - nogmaals - niet zelf wilde opdraaien voor de kos
ten, zag hier echter waarschijnlijk een mogelijkheid in om goedkoop van de schul
den af te komen en kwam daarop met een andere repliek aanzetten bij de buren 
van Katwijk aan Zee. Als ordebroeder mocht Gerrit inderdaad geen testament op
stellen, maar als pastoor van het dorp was hem dat wel degelijk toegestaan: net als 
een wereldlijke priester dat mocht. Aangezien zijn schulden groter zouden zijn 
dan het bezit dat hij achterliet, was het volgens Hendrik gerechtvaardigd om zijn 
schulden af te betalen en niet strikt zijn testament uit te voeren. 

<Heer Heynric seyt wederom openbaerlick vair die bueren van der zee: heer Gerijt als een 
broeder des oirdens en mach hij gheen testament maken mer hij mach wel testament set
ten ende maken als een pastoer van der kercken opt zee, want heer Gerijt den pastoer is 
geweest soe mach hij wel testament maken. Ende al waer hij een waerlich priester geweest 
ende hij groet testament gemaect hadde ende bevonde wort dat sijn sculden meere ende 
groter waren dan sijn guet dat hij af ter liet, soe ist recht daar of dat men sijn seulden beta
len sel ende sijn testament niet. 'r47 

Van der Woerdt verdedigde zich tegen deze argumenten door te wijzen op de niet 
geringe investeringen die Gerrit van Beverwijk aan het huis en de inboedel had ge
daan. Zijn schulden waren dus veel minder buitensporig als ze in hun context wer
den bekeken. Hij ging in het geheel niet in op de opmerkingen van Van Ooster
wijk over het recht van testamentvoering, zodat we mogen aannemen dat hij geen 
bezwaar had tegen dat deel van de lezing. Een ordebroeder mocht derhalve geen 
testament opstellen, omdat hij in die hoedanigheid geen bezit kon hebben. De
zelfde broeder kon daarentegen op persoonlijke titel wel een testament opstellen, 
wat dus betekende dat hij persoonlijk bezit kon vergaren en behouden. 

De brief die Jacob van der Woerdt in of vlak voor 1467 schreef is uniek in vorm 
en details, maar niet in het beeld dat erin doorschemert. Er zijn veel meer berich
ten overgeleverd waaruit blijkt welk belang werd gehecht aan persoonlijke inves
teringen door de broeders. Ook komt er vaak in naar voren dat die investeringen 
- in ieder geval gedurende het leven van de broeders - meer werden gedaan ten be
hoeve van persoonlijk profijt en veel minder voor het collectieve bezit van de 
orde. Persoonlijk bezit was geen taboe, niet voor de ridderbroeders maar ook niet 
voor de priesterbroeders. Bij overlijden kwam het bezit in principe immers aan de 
orde, na aftrek van persoonlijke legaten. Het werd pas een probleem wanneer er 

146 ARDOU, iov. or. 26-2 (30 november, in of vlak vóór 1467), regel II-14. 
147 Ibidem, regel 14-20. 
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bastaardkinderen in het spel waren, en zij een deel van de erfenis opeisten ten kos
te van de balije. Er zijn ons echter alleen een paar van zulke gevallen bekend ten 
aanzien van ridderbroeders, niet van priesters.148 Ontwikkelingen in de omgang 
met het persoonlijk bezit en erfdeel van de broeders, al dan niet onder invloed van 
amortisatie-wetgeving, zoals bijvoorbeeld Esther Koch schetste voor geprofeste 
adellijke vrouwen in het Maas-Rijn gebied, zijn op basis van onze huidige onder
zoeksgegevens helaas niet vast te stellen.149 

Er konden zich dus wrijvingen voordoen tussen de lokale, seculiere wereld 
waarin de priesterbroeders dagelijks werkzaam waren, aan de ene kant, en de 
streng hiërarchische wereld van een geestelijke (ridder)orde waarvan de leden de 
plechtige geloften van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede moesten afleggen, 
aan de andere kant. In de titel van de dissertatie van Arnoud-Jan Bijsterveld, La
verend tussen kerk en wereld, zijn op bijzonder treffende wijze de wisselwerking 
en de soms botsende loyaliteiten van de kerkelijke en geestelijke wereld met het 
aardse bestaan gevangen. De situatie van de Utrechtse priesterbroeders van de 
Duitse Orde verschilde op de keper beschouwd niet veel van die der Noord-Bra
bantse pastoors. Ook bij hen was er aan de ene kant het geestelijk gezag, van de 
bisschop en de aartsdiaken, en aan de andere kant de verstrengeling met de we
reldse omgeving van het dorp en de streek. 

Besluit 

Met deze beschouwing keren we terug naar ons vertrekpunt. We begonnen met te 
wijzen op een hiaat in de geschiedschrijving over de geestelijke ridderorden. Waar 
de priesterbroeders in de statuten slechts de ondersteunende taak kregen toebe
deeld om de ridderbroeders een spiegel voor te houden, bleef ook hun rol in de 
historiografie beperkt. Bedoeld of onbedoeld gevolg daarvan is geweest dat de or
degeschiedschrijvers de rol van de priesterbroeders ook daadwerkelijk als be
scheiden hebben voorgesteld. Meer kennis verwerven over hun functioneren lijkt 
essentieel voor een beter begrip van het leven in de huizen van de ridderorden in 
West-Europa, waar de fysieke strijd tegen de heidenen nu eenmaal geen onderdeel 
was van het dagelijkse bestaan. 

We moeten concluderen dat wie een carrière als priesterbroeder in de Duitse 
Orde ambieerde, bereid moest zijn en over de mogelijkheden diende te beschik
ken om aanzienlijke investeringen te doen. Het priesterbroederschap moet der
halve heel aantrekkelijk en mogelijk zelfs lucratief geweest zijn. Daarop wijzen de 
hoge intredebedragen, die gelijk waren aan wat er van ridderbroeders aan opna
meschenkingen werd verwacht, de persoonlijke investeringen ten behoeve van de 
huizen van de balije, alsook de uitgaven die voor de eigen (universitaire) scholing 
moesten worden gedaan. En ook al behaalden de priesterbroeders weinig graden 
en bezochten zij zelden de hogere faculteiten aan de universiteit, hun opleidings-

148 Stapel, Onder dese ridderen, 102. 

149 Koch,Kloosterpoort, 183-198. 
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niveau was over het algemeen hoog. Ook de landcommandeurs vinden we gere
geld terug in de matrikels, hetgeen opmerkelijk genoemd mag worden. 

Behalve dat men investeringen moest kunnen doen om te functioneren als pries
terbroeder, moest men ook bereid zijn daarvoor te reizen. De verschillen tussen 
de commanderijen waren overigens behoorlijk, en het beeld dat naar voren komt 
is genuanceerd: zie bijvoorbeeld de uitzonderingsposities van de commanderijen 
Tiel, Leiden en Utrecht. Niettemin kunnen we over het algemeen wel stellen dat 
de mobiliteit van de broeders groot was. Het geografische bereik van de priester
broeders was in ieder geval groter dan dat van de Noord-Brabantse pastoors tus
sen 1400 en 157°, en meer in het bijzonder ook van de reguliere pastoors in 
Noord-Brabant uit die periode. 

Het priesterbroederschap was dus, voor wie het op zich nam, geen derde keus, 
het was een gewilde carrière. Dat betekende dat de priesterbroeders de lucratieve 
plaatsen graag wilden behouden binnen de eigen gelederen. Zoals de nieuwe rid
derbroeders voornamelijk binnen een select aantal families werden gezocht, zo kun
nen we op basis van de gegevens over de geografische herkomst van de priester
broeders vermoeden dat ook zij hun netwerken aanspraken om nieuwe broeders te 
rekruteren. Dat er veel belangstelling voor was, blijkt ook uit het feit dat in het bis
dom Utrecht de werving ten tij de van de reformatie van zowel de priesters van de 
Duitse Orde als van de johannieters nauwelijks stokte. Pas na het afkondigen van 
een wervingsstop door landcommandeur Frans van der Loe in 1560 begon de op
name van nieuwe priesterbroeders bij de Duitse Orde te haperen; vervolgens zou 
hun aantal snel dalen. De persoonlijke voorkeur van Van der Loe heeft bij het tot
standkomen van die beslissing waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. 

Sommige van deze conclusies zijn niet verrassend, andere echter zijn volkomen 
nieuw. Met dit artikel hoop ik een basis te hebben gelegd om onze kennis over de 
priesterbroeders van de geestelijke ridderorden steviger te grondvesten. De pries
terbroeders moeten niet als marginale leden van de ridderorden worden be
schouwd maar als volwaardige broeders met een hoge mate van zelfstandigheid. 
Hoewel zij zelden van riddermatige afkomst waren, was hun draagkracht niet ge
ring. Bovendien konden de meesten van hen, althans in de vijftiende en zestiende 
eeuw, bogen op een degelijke scholing. AI met al waren zij als groep onmisbaar 
voor het functioneren van de balije. Dat vraagt om een heroverweging van hun rol 
in de historiografie van de ridderorden. 

Summary 

Little is known ab out the priest-brethren of tbe military orders. The tbree main 
orders (i.e. the Tempiars, HospitalIers and the Teutonic Order) each had priest
brethren in their midst, but until now they did not receive a lot of historical at
tention. This artiele tries to fill in some of tbe blanks left in the historiography of 
the military orders, using a prosopographical approach. Subjected to the investi
gation are 207 priest-brethren of the Utrecht bailiwick of the Teutonic Order, ac
tive between 135° and 1600. 
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The Utrecht priest-brethren could seldom boast a noble descent (the brethren in 
the Leiden commandery being the exception). They were nonetheless able, and 
willing, to address substantial financial means to get admitted as full members of 
the Teutonic Order. There is ample evidence that the obligatory 'gifts' new priest
brethren had to present were as substantial as the entry fees that were expected 
from the knights. Apart from that, the priest-brethren had to invest a lot in their 
(academic) ed;'cation. The data show that in some periods, up to almost three 
quarters of the priest-brethren had studied one or more years at a university. Gi
ven the willingness to pay the considerable amounts of money that were needed 
for such a training, it can be assumed that the position of priest-brethren was 
highly sought-after and that its future returns were promising. There is some evi
dence that new brethren were recruited within the local and personal networks of 
the existing ones. No doubt, tlils correlates with the mentioned appeal of the posts 
and the desire to retain those earnings within a limited social circle. Furthermore, 
the data suggest that the attractiveness of the priest-brother profession secured a 
steady flow of new members, even at the time when the ReformatÎon started to 
disrupt monastic life in the Low Countries. Up to 1560, when landcommander 
Frans van der Loe, most likely driven by personal sentiments, stopped the re
eruitment of new priest-brethren, their number in the Utrecht bailiwick was 
roughly as lllgh as it had been in the fourteenth and fifteenth centuries. This situ
ation corresponds with what is known about the HospitalIers in Utrecht, who still 
enjoyed afull occupation of their chaplains convent in 1561 and managed to main
tain a respectable number of brethren up to the turn of the century. 

All in all, these observations lead to the conclusion that we have to change our 
general perception of the priest-brethren within the bailiwicks as being of rnar
ginal importanee. Their role in the military orders: as managers of commanderies, 
as spiritual caretakers of the orders' churches, and towards the religious and intel
lectual development of the military orders in all regions of Europe, was of much 
significance.1t is hoped that some of the findings presented here will contribute to 
increase historical interest in this important group of brethren, thus creating a 
more balanced view of the military orders. 
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