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Het in 1231 gestichte Duitse Huis te Utrecht behoorde tot de Duitse 

Orde. Dat was een van de grote geestelijke ridderorden, ontstaan in de 

tijd van de kruistochten, die zich paradoxaal genoeg zowel toelegden 

op de zorg voor zieken en pelgrims als op het bestrijden van heidenen. 
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hoofdvestiging van de Duitse Orde 

in de noordelijke Nederlanden eerst in de jaren zestig en zeventig van 

de dertiende eeuw tot bloei kwam. Pas na ca. 1260 toonden hoge 

Stichtse edelen animo om in te treden en kon een groot aantal dochter

huizen worden gesticht. In dit artikel beschrijft de autew de verlate 

expansie en stelt daarbij ook de vraag naar het waarom. Cruciaal was 

volgens hem de definitieve benadrukking te Utrecht van de militaire 

opdracht van de orde ten koste van haar charitatieve taken. Vechten 

dus, in plaats van verplegen, want dat sprak niet tot de verbeelding van 

de vermogende doelgroep van edelen en ministerialen . 
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Wie zich verdiept in de ontstaansgeschiedenis van succesvolle religieuze instellingen 

en daartoe de eigen kronieken van die instellingen raadpleegt, krijgt onvermijdelijk 

de indruk dat hun aanloop en start steeds bijzonder voorspoedig verliepen. Alsof 

zulke stichtingen van meet af aan voorbestemd waren een belangrijke functie uit te 

oefenen, en alsof de potentiële weldoeners dat ook meteen inzagen. Stereotiep is 

de voorstelling dat de eerste oversten, onder bescherming van machtige heiligen, in 

korte tijd voor een stevig materieel fundament zorgden waarop zonder veel moei

lijkheden een indrukwekkend samenstel van ordenederzettingen gegrondvest kon 

worden I. 

In de laat-vijftien de-eeuwse kroniek van het Duitse huis en de balije van Utrecht 

ontbreekt zo'n rooskleurige ontstaansschets 2. De schrijver noemt alleen de namen 

der oversten, de duur van hun bestuursperiode, de plaats waar ze begraven werden 

en de aanwinsten die zij voor het Duitse huis wisten te realiseren. Zijn droge 

opsomming heeft echter wel eenzelfde effect. De lezer is geneigd de vroege 

geschiedenis als een succesvolle aaneenschakeling van acquisities te beschouwen. 

Latere ordegeschiedschrijvers als De Geer en Reese hebben dit beeld van een 

gestage expansie wel enigszins aangepast en verder ingekleurd met behulp van het 

overgeleverde oorkondenmateriaal maar in wezen niet veranderd 3. In hun voor

stelling groeide het Utrechtse huis sinds 1231 door schenkingen van bisschoppen, 

graven en ridders geleidelijk uit tot wat het omstreeks 1300 was: het centrum van 

een eigen bestuursdistrict met een kring van onderhorige huizen. In die voorstelling 

ook was dat centrum van begin af aan bevolkt door ridder- en priesterbroeders die 

zich vooral richtten op de militair-ridderlijke en (volgens Reese) 'gesamtdeutsche' 

taken die de orde toen op zich genomen had. 

Bij nadere beschouwing lijken de eerste decennia van het Duitse huis te Utrecht 

toch niet zo succesvol te zijn geweest, althans wanneer we het begrip succes kop

pelen aan de stichting van dochterhuizen en de begunstiging door invloedrijke ede

len. In de jaren dertig, veertig en vijftig van de dertiende eeuw kwam daar weinig 

van terecht, zo blijkt bij het nalopen van de stichtingsgegevens der aan Utrecht 

onderhorige commanderijen. Er kunnen verschillende fasen in de expansie van dit 

ordecentrum onderscheiden worden. In dit artikel wil ik eerst die fasen beschrijven 

en vervolgens de vraag naar het waarom stellen. Bij het zoeken naar een antwoord 

wordt de aandacht gericht op de dualistische taakstelling van de Duitse Orde in 

haar Utrechtse bestuursdistrict en op de weerslag die de militaire ontwikkelingen 

in Pruisen en de Baltische gebieden in deze tijd daarop gehad kunnen hebben. 

Stichtingsgegevens (afb. 1) 

De start van het Utrechtse huis kan op 1231 gedateerd worden. Het staat vrijwel 

vast dat zich kort na dat jaar ordebroeders te Utrecht gevestigd hebben onder lei-
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ding van de uit het Duitse huis te Biesen in Belgisch Limburg afkomstige ridderbroe

der Antonius Ledersack van Printhagen. Dat zou geweest zijn op het goed van de 

Stichts-Kleefse ministeriaal Sweder van Dingede jr bij de St Geertekerk buiten de 

muren. De balijekroniek maakt er melding van en noemt 1232 als stichtingsjaar, 

hetgeen min of meer wordt bevestigd door een oorkonde uit hetzelfde jaar waarin 

een goederenschenking van een voornaam riddermatig echtpaar uit Utrecht vastge

legd is 4. Hun gave werd in ontvangst genomen door Henricus, commandeur van 

Biesen en tevens meester van de Nederlanden . Het gegeven dat meester Henricus 

de echtelieden daarbij verzekerde dat zij in de orde opgenomen zouden worden 

wanneer zij dat wensten, vormt een aanwijzing dat er op dat moment al een orde

huis ter plaatse bestond. In 1235 wordt dat huis in een oorkonde ook met zoveel 

woorden genoemd 5. Elect-bisschop Otto van Holland bevestigt dan de verkoop 

van een leenhoeve aan de broeders van het Duitse huis van Utrecht. 

Was er dus al in 1232 een nederzetting van de Duitse Orde in het bisdom Utrecht, 

pas in 1256, dus bijna 25 jaar later, horen we van een tweede Duitse huis, wanneer 

we tenminste het tijdelijk verlaten Schelluinen buiten beschouwing laten - daarover 

verderop meer. De vermelding van 1256 betreft de vestiging te Hemert bij Tiel, 
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waarvan overigens niet bekend is of deze van begin af aan onder Utrecht hoorde 6. 

Eerst de jaren zestig en zeventig brengen een forse uitbreiding. Zo kan de stichting 

van het huis van Ootmarsum zonder bezwaar op het jaar 1262 7 gedateerd worden 

en moet in 1267 een begin gemaakt zijn met het ordehuis te Rhenen 8. Een jaar 

later kwam de vestiging te Leiden tot stand 9, terwijl in 1271 aangevangen werd met 

de bouw van het huis Zandvoord op Walcheren, niet ver van de stad Middelburg 10. 

De ordenederzetting aan de Hofdijk onder Maasland wordt doorgaans gerelateerd 

aan de schenking van ridder Dirk van Delft uit 1243 ", maar zij kan niet eerder dan 

nà 1272 gefundeerd zijn. Daar zijn verschillende aanwijzingen voor, waarvan de 

belangrijkste is dat graaf Floris Veen stuk land vlakbij de Hofdijk in 1272 in pacht 

gaf aan de broeders van Leiden, die de Maaslandse goederen blijkbaar tot dan toe 

onder beheer hadden 12. Het huis van Bunne in Drenthe tenslotte kan niet voor 

1276 tot stand gekomen zijn. Weliswaar noemt de balijekroniek 1272 als stichtings

jaar maar de vermoede grondlegger, de latere landcommandeur Ludolf van Bunne, 

was in 1276 nog niet als broeder toegelaten, getuige een optreden als scheidsman 

in een twist tussen het klooster Assen en de buren van Dalen 13. 

Een geheel aparte ontwikkeling vond plaats met betrekking tot het klooster 

Bethlehem te Doetinchem, van de reguliere kanunniken van St Augustinus. Dat 

klooster sloot zich in 1276 uit eigen beweging bij de Duitse Orde aan, deels uit 

prestige-overwegingen, deels om exemptie van de bisschoppelijke jurisdictie te ver

krijgen 14. Na jarenlang ruziën met de bisschop van Utrecht over de rechtmatigheid 

van deze overgang, kwam het in 1286 tot een scheidsrechterlijke uitspraak, waarbij 

werd bepaald dat Bethlehem terug diende te keren tot de reguliere kanunniken van 

St Augustinus. Zo gebeurde het ook. Ter compensatie van het geleden verlies kreeg 

het Duitse huis te Utrecht de St Maartenskerk van Doesburg toegewezen, over 

welks patronaat Bethlehem sinds 1228 had beschikt, plus nog een erf en bepaalde 

inkomsten ter plaatse 15. Erf en kerk vormden de hoofddotatie voor de meteen 

daarop te stichten commanderij Doesburg. 

De Friese nederzettingen, met de in 1243 reeds bestaande commanderij van Nes 

als hoofdhuis, kunnen buiten deze stichtingsreeks gelaten worden 16. Zij ontwikkel

den zich in deze tijd vrijwel autonoom en werden naar alle waarschijnlijkheid pas 

tegen het einde van de eeuw met behoud van rechten onder toezicht van de com

mandeur van Utrecht geplaatst. Verder kunnen we hier ook voorbijgaan aan de hui

zen van Katwijk, Schoonhoven en Dieren; de eerste twee omdat ze pas op het eind 

van de veertiende eeuw tot stand kwamen, het uit 1218 daterende Duitse huis van 

Dieren omdat het tot het begin van de vijftiende eeuw tot de balije Koblenz heeft 

behoord 17. 

Blijft over het huis van Schelluinen, dat net als Dieren over oude bezitsrechten 

beschikte. Het patronaat van de kerk van Schelluinen was immers in 1220 al in han

den van de orde gekomen 18. Het plaatsje Scalun (een verbastering van Askalon) 
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dankt zijn vernoemingsnaam vermoedelijk aan het kruisvaartenthousiasme van zijn 

heer, Dirk van Altena, die naar alle waarschijnlijkheid aan de tocht van 1217-1219 

deelnam 19. Vermoedelijk was hij net als Sweder van Dingede sr, die in 1219 tijdens 

het beleg van Damiate onder meer een hoeve bij Schalkwijk onder Utrecht aan de 

orde overdroeg 20, onder de indruk geraakt van de activiteiten der Duitse broeders 

in het Morgenland. Het is echter allesbehalve zeker dat vervolgens ook meteen een 

ordehu is op het nieuwe ordegoed in Schelluinen werd gesticht. Het domus Sca/un 

wordt pas in 1248 genoemd en dan gaat het om een huis dat in moeilijkheden ver

keert 21. De broeders die er verbleven, moesten het niet lang nadien tijdelijk verla

ten, zo blijkt uit een oorkonde van 1268, waarin een nazaat van Dirk van Altena het 

Duitse huis te Utrecht bevestigt in de rechten die de Duitse Orde vroeger in 

Schelluinen bezeten had 22! 

Stagnatie tot omstreeks 1260 

Die oorkonde van 1248 bewijst meteen dat de Utrechtse broeders zestien jaar na 

de stichting van hun huis, met financiële moeilijkheden te kampen hadden . Het stuk 

behelst de verlening van een aflaat door de aartsbisschop van Keulen aan allen die 

op bepaalde feestdagen de Duitse huizen van Utrecht en Schelluinen zouden bezoe

ken. Als reden wordt opgegeven dat de broeders met hun eigen middelen hun hui

zen niet naar behoren kunnen onderhouden: ze zijn daarvoor afhankelijk van de aal

moezen der gelovigen 23. Nu moet men altijd voorzichtig zijn met het interpreteren 

van dergelijke aflaatlicenties. Het is immers niet zo dat bisschoppen en pausen 

steeds een grondig onderzoek lieten instellen naar de motieven van degenen die 

aflaatbrieven verzochten . Mits op de juiste wijze benaderd, waren ze voor geld en 

goede woorden al gauw bereid een correct geformuleerde suppliek te honoreren. 

Het is niet eenvoudig om op grond van het overgeleverde bronnenmateriaal de 

werkelijke nood van de broeders te peilen. We kunnen in elk geval niet beweren 

dat zij tussen 1231 en 1248 geen aanwinsten hebben weten te boeken. Behalve op 

de reeds genoemde transacties van 1232 en 1235 kan gewezen worden op een 

zestal meer of minder gulle schenkingen in de periode tussen 1239 en 1248. 

Opvallend daaronder is het ruime Hollandse aandeel, van graaf Willem 11, zijn tante 

Rikarde, zijn aanzienlijke leenmannen Dirk van Delft en Folpert van de Lek, en de 

met het Hollandse huis verwante en nobilis genoemde burggraaf van Zeeland, 

Hendrik van Voorne. Willem 11 droeg in 1241 het patronaatsrecht van zijn eigen

kerken te Maasland en Valkenburg aan de orde over 24, terwijl de al op jaren zijnde 

Folpert haar in datzelfde jaar een tolvrijstelling en twee jaar later een bedrag van 50 

pond Hollands schonk 25. Hierboven kwam al de schenking in 1243 van Dirk van 

Delft en diens echtgenote van al hun eigen en leengoederen ter sprake 26. In 1245 

kregen Utrechtse broeders de beschikking over alle heergewaden van de leenman-
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nen van Hendrik van Voorne tot hulp van het Heilig Land overzee 27, en in 1248 

schonk jonkvrouwe Rikarde van Holland hun een hoeve van 32 morgen land onder 

Delft 28. Van geen van deze weldoeners is overigens bekend dat ze ook intraden. 

Tegenover de Hollandse begunstiging steekt die uit het Sticht zeer mager af. 

Voorzover de bronnen daar inzicht in geven, waren het qua stand geen mannen van 

hetzelfde formaat die hier tezelfdertijd het Duitse huis ondersteunden, met uitzon

dering dan van de reeds genoemde Sweder van Dingede jr. De namen van de oud

ste ons bekende ridderbroeders uit het Sticht komen niet voor onder die van de 

getuigen in de oorkonden van de bisschop en de Utrechtse kapittels uit deze perio

de. Rudolf van Bunnik, vermeld in 1239, bezat erfgoed in een bisschoppelijke hof 

maar bekleedde geen belangrijk ambt 29. Gysbert van Ruwiel was leenman van het 

kapittel van St Marie en gegoed onder Breukelen. Hij wordt in 1243, 1247 en 1249 

als frater genoemd en veroverde daarmee als eerste van zijn geslacht een plaats in 

de documenten 30. Eerst zijn zonen zouden deel uitmaken van de kring der voor

aanstaande bisschoppelijke ministerialen 31. Van de broeders Godefridus van Horst 

(1248) en Bernardus Palick (vóór 1258) is helemaal niets bekend 32. Hetzelfde geldt 

voor Zeger van de Sluse, die volgens de balijekroniek Antonius Ledersack van 

Printhagen als commandeur zou zijn opgevolgd 33. Van hem en zijn familie ontbreekt 

in de overgeleverde oorkonden voor deze tijd elk spoor. 1o~;:::t;;' I 

Wat de bisschop en sommige van de Utrechtse kapittels betreft, kunnen we erop jr-v' 

wijzen dat die het Duitse huis niet ongenegen waren. Van bisschop Otto van 

Holland, die een oom was van Willem 11 en in 1249 overleed, zijn geen grote schen- I 

kingen bekend. Als leenheer stond hij echter wel enkele malen een vrije overdracht 
j~ 

of verkoop van goederen toe aan het huis door een van zijn leenmannen 34. En zijn ~ >1-
opvolger Hendrik van Vianden droeg in 1250 met goedvinden van het domkapittel ~ 1.1 ) 

de Utrechtse parochiekerk van St Nicolaas met al haar inkomsten over aan de 3 3-
commandeur en broeders, overigens met de uitdrukkelijke opdracht om die kerk 

door eigen priesterbroeders te laten bedienen 35. Hij gaf de Duitse heren tegelijker-

tijd vergunning om bij de St Nicolaaskerk te bouwen, binnen de muren van de stad. 

Uit laatstgenoemde gunstverlening kan overigens afgeleid worden dat de broeders 

op dat moment verhuisplannen koesterden en zij dus niet gelukkig waren met hun 

nederzetting bij de Geertekerk. Zou deze ontevredenheid niet in verband gebracht 

kunnen worden met de problemen van 12481 Het lijkt erop dat bisschop Hendrik 

de broeders in een moeilijke fase extra heeft willen ondersteunen door hen binnen 

de stad te halen en tevens met zielzorg te belasten. 

Dat die verhuizing niet is doorgegaan - de broeders zouden tot in het midden van 

de veertiende eeuw buiten de stad blijven resideren - doet vermoeden dat de 

bouw- en verhuiskosten te hoog waren of dat bepaalde instellingen er zich tegen 

verzet hebben. Commandeur en convent van het Duitse huis kozen uiteindelijk 

voor aanpassing van het bestaande complex. In 1255 verkregen zij een morgen land 
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in erftijns van het kapittel van St Marie om daarop hun gebouwe.n uit te breiden 36. 

In welke jaren die uitbreiding precies gerealiseerd werd, is overigens niet bekend. 

Het is zeer de vraag of dat ook meteen na 1255 was, aangezien voor de periode 

1255-1258 in het geheel geen gegevens over schenkingen bewaard gebleven zijn. 

Begunstiging door aanzienlijke Stichtse edelen 

Zoals al uit de stichtingsdata der onderhorige huizen viel op te maken, lijken na 

1260 de aantrekkingskracht en het expansievermogen van het Duitse huis te 

Utrecht ' snel groter te zijn geworden. Een zeer duidelijke aanwijzing daarvoor 

vormt ook wel de pauselijke dispensatie die in 1264 aan een zekere Alardus van 

Horst werd verleend om het premonstratenzer klooster waarin hij kort tevoren 

tegen zijn wil professie had gedaan, te verlaten, en naar het Duitse huis van Utrecht 

terug te keren 37. Het gebruik van de term terugkeren (redire) doet veronderstellen, 

dat Alardus eerder al tot die orde had behoord maar haar had verlaten ten gunste 

van de om hun strenge levenswijze bekend staande kanunniken van Premontré. De 

reden voor zijn eerste overstap wordt niet gegeven, evenmin trouwens als die voor 

de tweede. Duidelijk is echter wel dat het Duitse huis in 1264 voor hem aan aan

trekkelijkheid gewonnen had. 

Zo neemt sindsdien het aantal overgeleverde schenkings- en intredeberichten sterk 

toe, terwijl we tegelijkertijd horen van de stichting van diverse dochterhuizen. 

Wanneer we nu de blik scherp stellen op de steunverleners en weldoeners uit deze 

jaren en hen naar stand en herkomst plaatsen, dan vallen twee zaken op. Ten eerste 

blijkt dat de leden van het Hollandse gravengeslacht hun traditie van begunstiging in 

versterkte mate voortzetten. En ten tweede zien we dat nu vele belangrijke minis

terialen en edelen uit het Neder- en Oversticht goederen aan de Duitse heren 

schenken en er zelfs intrede doen; mannen dus uit de bovenste sociale laag van het 

bisdom. Met voorbijzien aan bekende Stichtse ministerialen als Dirk van der Weide 

en Ludolfus van Overvecht die in 1259 en 1263 transacties met de broeders van 

het Duitse huis sluiten 38, noem ik maar meteen, in min of meer chronologische 

volgorde, de namen van Frederik van Arreth, Hendrik van Almelo, Hugo van 

Rhenen, Otto van Bentheim, Gysbert van Amstel en Gysbert van Goye. De eerste 

twee waren betrokken bij de stichting van het huis van Ootmarsum in 1262, de vol

gende drie hielpen het huis van Rhenen tot stand brengen. Gysbert van Goye ten

slotte was de eerste inheemse commandeur van Utrecht die we uit de oorkonden 

kennen. Hij trad als zodanig op in 1270 39. 

Wanneer we de antecedenten van deze heren natrekken, komen we uit op het vol

gende. Frederik van Arreths vader was in de eerste decennia van de dertiende 

eeuw schout van de bisschop in Twenthe 40, en ook Hendrik van Almelo was niet 

de eerste de beste. Hij geldt als een aanzienlijk ministeriaal die, op handige wijze 
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gebruik makend van de zwakke momenten van sommige bisschoppen, met succes 

naar politieke zelfstandigheid streefde en geleidelijk een eigen heerlijkheid wist te 

vormen rond zijn goed Almelo in Twenthe 41. Hij stierf overigens kort na zijn 

begunstiging van de orde in 1262. 

Zo mogelijk nog invloedrijker en machtiger was zijn standsgenoot, de ministeriaal 

Gysbert of Gysbrecht IV van Amstel , die in 1265 en 1270 het Duitse huis respectie

velijk een niet nader gespecificeerde halve hoeve en een hofstede in Rhenen 

schonk 42. Hij en zijn vader worden steeds als eersten onder de bisschoppelijke 

ministerialen in de getuigenlijsten genoemd. Zij slaagden er in de loop van de der

tiende eeuw in om vrijwel geheel Amstelland, op de grens tussen Holland en het 

Nedersticht, tot een de faao onafhankelijke heerlijkheid om te vormen 43. Het zou 

uiteindelijk Floris V, graaf van Holland zijn die aan hun aspiraties een einde wist te 

maken. Gysbert van Amstel trad overigens zelf niet in, net zomin als zijn vader. 

Dat was wel het geval met Hugo van Rhenen en Otto van Bentheim, beiden van 

edelvrije, grafelijke komaf. Hugo was hoogstwaarschijnlijk een bastaard uit het 

geslacht dat in de twaalfde eeuw bisschop Godfried en zijn broers Tidricus en 

Gerlacus, burggraven van Utrecht, had voortgebracht 44. Hij was kinderloos en trad 

eind 1267 met toestemming van zijn echtgenote in bij de Duitse broeders 45. Hij 

moet spoedig gevolgd zijn door de aan de Hollandse gravenfamilie verwante graaf 

Otto van Bentheim. Deze Otto was een zoon van Boudewijn, graaf van Bentheim 

en burggraaf van Utrecht, die achtereenvolgens zijn neef Willem I van Holland en 

diens nakomelingen Floris IV en Willem 11 herhaaldelijk als adviseur terzijde heeft 

gestaan 46. Zoals al werd gemeld, droeg Otto in 1267 al zijn Hollandse goederen 

over aan zijn broer Egbert en stierf in 1278 als broeder van het Duitse huis 47. Hij 

bezat zowel goederen onder Rhenen als onder Ootmarsum, waarmee hij de beide 

dochterhuizen aldaar hielp uitbouwen. 

Eveneens van edelvrije afkomst was Gysbert of Gyselbert van Goye. Hij kan als een 

sleutelfiguur in de geschiedenis van de uitgroei van het Utrechtse huis worden 

beschouwd, niet eens zozeer vanwege de bijzonderheid dat hij binnen een paar jaar 

na zijn intrede in 1267 of 1268 tot commandeur werd benoemd - al tekent dat wel 

de waardering van zijn capaciteiten - maar om zijn toetreding als zodanig, als verte

genwoordiger van zijn stand 48. Zijn voorvaderen waren r ijksgraven van Utrecht 

geweest. Zij hadden het echter door het terugtrekken van het koningsgezag gaan

deweg moeten afleggen tegen de groeiende landsheerlijke macht van de bisschop. 

Deze had in hun plaats een aantal eigen ambtenaren aangesteld die zelfs in schijn 

niet meer met de koning verbonden waren. Een deel van het rijksgravenambt zal 

daarbij in handen gelegd zijn van schouten of meiers, een ander deel in dat van de 

bisschoppelijke maarschalk. Opmerkelij~ is dat ~e heren van Goye in de eerste helft 

van de dertiende eeuw niet meer in deze ambten worden aangetroffen. Ergo, 

Gysbert maakte deel uit van een familie die sinds de tweede helft van de twaalfde 
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eeuw sterk aan macht, eer en prestige had ingeboet. Zijn vader Wolter voerde nog 

de titel comes, graaf van Goye, hijzelf wordt in de oorkonden meestal als mi/es en 

dominus, heer van Goye genoemd. Opmerkelijk is dat in het randschrift van zijn 

zegel uit 1252 een stuk ontbreekt doordat in het zegelstempel een woord uitgesto

ken is; een woord dat niet anders dan comitis kan zijn geweest. Zo openbaart zich 

hier in kort bestek de tragiek van de snel slinkende macht der edelvrijen. 

Gysberts openbaar optreden getuigt van een voortdurend verzet tegen de lands

heerlijke ambities van de bisschop. Daarin verbond hij zich met aanzienlijke en 

ambitieuze ministerialen als Gysbert van Amstel, wiens standsgelijke hij ondertus

sen was geworden. Zelfs was hij trouwens verwant aan de Van Amstels, vermoede

lijk via moeders zijde. Wij zien hem dan ook samen met genoemde Gysbert van 

Amstel de Stichtse adelspartij aanvoeren tegen de elect-bisschop Hendrik van 

Vianden, die in 1249 in plaats van haar kandidaat Gozewijn van Randerath door de 

Keulse aartsbisschop Koenraad van Hochstaden naar voren was geschoven 49. Deze 

partij van Van Goye, Van Amstel e.a. koos in de zogenaamde Stichts-Hollandse oor

log de zijde van roomskoning Willem, en na diens dood die van Floris de Voogd. 

Het zou te ver voeren op de aard en achtergrond van deze vete in te gaan. Maar 

het is interessant te constateren dat een groot deel van onze hoofdrolspelers 

genoemd wordt in het zoenverdrag dat ter beëindiging van de twisten in 1257 door 

graaf en bisschop werd gesloten 50. Een verdrag waarover al vaak opgemerkt is dat 

het de beide landsheren alle voordeel gaf ten koste van hun respectieve bondgeno

ten 51. 

Zo treffen we onder de belangrijkste partijgenoten van de Hollandse graaf aan: 

Gysbert van Amstel, Gysbert van Goye, Hendrik van Almelo en graaf Otto van 

Bentheim. Bepaald wordt dat de eerste twee vanwege het leed en de schade die ze 

de bisschop toegebracht hebben, met 500 amici blootsvoets en in wol gekleed naar 

de Dom moeten trekken om daar de bisschop op hun knieën vergiffenis te smeken, 

hem vervolgens als heer te erkennen en trouw beloven. In een andere paragraaf is 

vastgelegd dat de graaf van Bentheim uit de bisschoppelijke gevangenis moet wor

den vrijgelaten, echter op voorwaarde dat hij de bisschop als leenheer erkent en 

hem de verschuldigde hulde brengt. 

Hoe diep Gysbert van Goye ook moest buigen, zijn verzoening met de bisschop 

had gunstige gevolgen. Bisschop Hendrik nam hem weer in genade aan. In 1265 en 

1266, kort voor zijn intrede in de orde, treffen we hem aan in onmiddellijke dienst 

van de bisschop, als diens maarschalk 52. 

Met dit alles wil ik niet beweren dat de politieke tegenstellingen die na de benoe

ming van Hendrik van Vianden aan het licht traden, de expansie van het Duitse huis 

te Utrecht in de weg gestaan zouden hebben, al is het natuurlijk wel verleidelijk het 

achterwege blijven van schenkingen in de jaren vijftig met de vijandelijkheden in ver

band te brengen. Het gaat mij er hier alleen om, te onderstrepen dat de lieden die 
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in de jaren zestig en zeventig aan de uitbreiding van het Duitse huis vorm gegeven 

hebben, tot hetzelfde netwerk van aanzienlijke ministerialen en voormalig edelvrij

en behoorden. Mensen ook met grotendeels dezelfde belangen, ambities en eerge

voelens. 

Ondersteuning door de Hollandse gravenfamilie 

Gegeven nu de betrokkenheid van deze groep bij de ontwikkeling van het Duitse 

huis kan het niet verbazen dat de graven van Holland in deze tijd hun ondersteuning 

in versterkte mate voortzetten. Zo kan gewezen worden op de privileges van 

roomskoning Willem en zijn broer Floris uit 1255, 1256 en 1257, waarin de com

mandeur en broeders van Utrecht vrijdom van tol in het graafschap Holland werd 

geschonken 53. Zo is er de begunstiging door Willems zuster Aleid, weduwe van 

Johan van Avesnes, die na de dood van haar broer tot 1263 als regentes optrad. Zij 

had de ordebroeder Johan, pastoor van Maasland, als biechtvader en was kennelijk 

zo tevreden over diens geestelijke diensten dat zij het Duitse huis te Utrecht in 

1278 een rente uit haar tolinkomsten verleende voor zolang als broeder Johan zou 

leven 54. In 1284 schonk ze de orde nog een eeuwige rente van 20 Hollandse solidi 

uit dezelfde tolopbrengsten, voor het vieren van haar jaargetijde 55. 

Van meer gewicht waren vermoedelijk de gunsten en gaven van graaf Floris V. 

Hierboven kwam al de oorkonde uit 1268 ter sprake, waarin hij ter nagedachtenis 

van zijn vader de orde het patronaatsrecht van de kerk van Leiden overdraagt 56. 

Gewezen kan ook worden op een privilege uit hetzelfde jaar waarin hij de broeders 

in bescherming neemt met betrekking tot het huis dat zij voornemens zijn op 

Walcheren in Zeeland te stichten 57. Tevens schenkt hij hun bij die gelegenheid vrij

dom van schot voor hun land aldaar. En verder is er de al eerder genoemde schen

king van buitendijks land te Maasland in 1272 58. Onder Floris V tenslotte moet de 

orde de beschikking hebben gekregen over de inkomsten uit de heergewaden van 

de Hollandse leenmannen in Zeeland 59. 

Gezien de lange traditie van grafelijke patronage kan achter die gunst- en steunver

lening in de jaren zestig en zeventig een aantal verschillende beweegredenen veron

dersteld worden. Allereerst was er natuurlijk de religieuze drijfveer. De activiteiten 

van de Duitse Orde moeten de Hollandse gravenfamilie, die lang in de ban van het 

kruistochtideaal verkeerde, sterk hebben aangesproken. Van Dirk VI (I 139) tot 

roomskoning Willem 11 (1248) ondernamen haast alle Hollandse graven een pel

grimstocht of hanteerden ze ook werkelijk het zwaard in het teken van het kruis 60. 

Het begunstigen van de Duitse Orde betekende voor hen meehelpen aan de bevrij

ding van Jeruzalem en dus ook verder vorm geven aan dat kruistochtideaal. Daarbij 

speelde ook mee dat de Duitse broeders in hun gebeden en memoriediensten het 

zieleheil van de grafelijke familie konden bevorderen. Ongetwijfeld verwachtte de 
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familie van deze liturgische diensten tevens een indirecte bijdrage aan de legitimatie 

van haar macht en gezag. 

Voor Floris' vrijgevigheid en die van zijn familieleden na 1255 was er ook nog een 

ander motief. Zoals de dotatie van Bentheimse goederen te Rhenen en Ootmarsum 

niet los kan worden gezien van de intrede van Otto V, zo moeten de bovenge

noemde privileges en schenkingen wel samenhangen met de intrede van twee grafe

lijke zonen. Welbekend is Dirk van Holland, bastaardzoon van Willem 11 en half

broer van Floris V (afb. 2). Hij maakte vanaf 1287 carrière als commandeur van 

Utrecht, was van 1297 tot 1304 tevens commandeur van Koblenz en trad vanaf 

1303 tot aan zijn overlijden kort na ca 1317 op als meester van de Nederlanden 61. 

Hij zal vermoedelijk in de jaren zestig of zeventig in Utrecht opgenomen zijn. De 

kroniek van Utrecht weet te melden dat men voor zijn intrede om dispensatie had 

gevraagd omdat hij een bastaard was. Opmerkelijk is dat diezelfde kroniek juist 

over deze Dirk meedeelt dat onder zijn bewind het Maaslandse huis aan de Hofdijk 

aan de orde kwam, terwijl de auteur even verderop vertelt dat het graaf Floris V 

was die de orde de goederen aan de Hofdijk schonk, wat dus chronologisch onmo

gelijk is 62. Me dunkt dat dit bericht zo opgevat moet worden, dat genoemde bezit

tingen deel van Dirks intredegave uitmaakten. 

Minder bekend is het optreden van een andere telg uit het Hollandse gravenge

slacht. Vóór 1270 en in 1274 vinden we als landcommandeur van de voor de 

ondersteuning van het Heilige Land zo belangrijke balije Sicilië en Calabrië, een 

zekere Florencius de Holante 63. In 1277 blijkt deze het landcommandeursambt aan 

een ander te hebben overgedragen. Hij zegelt dan als commandeur van het Duitse 

huis te Panormi. Er is alle reden om aan te nemen dat deze Florencius uit het 

Hollandse gravengeslacht stamde. Kan men bij de naam Holante nog aarzelen, dan 

brengt de voornaam Floris ons in elk geval op dit spoor. Een derde argument voor 

zijn Hollandse afkomst is het feit dat hij als landcommandeur van Sicilië voorafge

gaan werd door Dirk van Papenhoven, een Limburgs edelman die in 1271 benoemd 

werd tot commandeur van Biesen: in diens persoon bestond dus al een verbinding 

tussen Sicilië en de Lage Landen . Van wie Floris een (bastaard?)zoon was, is overi

gens moeilijk uit te maken. Hij moet in elk geval eerder ingetreden zijn dan boven

genoemde Dirk, misschien nog in de jaren vijftig. 

Kortom, de grafelijke familie van Holland, waartoe toch ook de Van Bentheims 

gerekend mogen worden, ondersteunde de orde tevens met het oog op een pas

send onderkomen en een eervolle loopbaan voor jonge bastaardzonen en graven

in-ruste. Een ordehuis dat zulke hoge, Hollandsgezinde Stichtse edelen als Gysbert 

van Goye, Hugo van Rhenen en graaf Otto van Bentheim onder haar leden telde, 

straalde zoveel eer en aanzien uit dat grafelijke bastaardzonen er zonder prestige

verlies in opgenomen konden worden. Het spreekwoord dat er geen betere basis 

voor succes is dan succes, is ook in dit geval van toepassing. De hoge sociale bezet-
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ting en forse grafelijke ondersteuning sinds de jaren zestig bezorgden het huis een 

grote faam die zijn uitwerking op edelen en aanzienlijken van gelijke en ook lagere 

rang niet miste. 

Onder latere ordebroeders uit de jaren tachtig en negentig treffen we de namen 

aan van tal van bekende Stichtse ministerialengeslachten als Van den Rine, Van 

Dolre, Radinc en Van Buckhorst. Zo zal het ook wel geen toeval zijn dat kort na de 

intrede van heer Gysbert van Goye een zekere heer Lambrecht, voormalig officiaal 

van de bisschop van Utrecht, in 1270 als priesterbroeder toetrad 64. 

Wijziging van beeldmerk 

Beschouwen we aldus de begunstiging door, en de intrede van de genoemde aan

zienlijke Stichtse edelen als een keerpunt in de ontwikkeling van het Duitse huis te 

Utrecht, dan rijst als vanzelf de vraag waarom zij hun steun niet reeds vanaf het 

begin maar eerst sinds ca 1260 verleenden. Een gefundeerd antwoord op deze 

vraag geven is bij gebrek aan bronnenmateriaal niet wel mogelijk. Het zal vooreerst 

3a. Zegel van de commandeur van het 
Duitse Huis van Utrecht (1249). 
Randschrift: S' CaM. D [ ... l. Uit Geer, 
De, 1871,11,852. 

3b. Zegel van het convent van het 
Duitse Huis van Utrecht (1255). 
Randschrift: S' CON [ ... l M DOM. 
THEV. TRAI. Uit: Geer, De, 1871, 11, 
852. 
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bij een veronderstelling moeten blijven. Hoe onbevredigend het 

ook mag zijn daarmee te besluiten, wil ik me er toch aan wagen, 

om een uitgangspunt voor verder onderzoek naar de geschiedenis 

van de balije Utrecht en ook die van andere balijen te verkrijgen. 

Alvorens mijn vermoeden te formuleren, wil ik eerst de aandacht 

vestigen op de zegeltraditie van de commandeur en de broeders 

van het Duitse huis te Utrecht. Op bijgaande afbeeldingen vindt 

men hun zegels uit de dertiende eeuw schematisch weergegeven. 

Het oudst overgeleverde zegel (afb. 3a) behoorde toe aan de eer-

ste commandeur van het Duitse huis, Antonius Ledersack, en 

dateert uit het jaar 1249 65
. Het moet hier wel gaan om een ambts

zegel. Persoonlijke zegels, met familiewapens, zijn mij uit die tijd 

voor orde-oversten nog niet bekend. Belangrijker is echter dat het 

randschrift begint met de letters S. COM., die wel moeten staan 

voor sigillum commendatoris. In de oorkonde waaraan dit zegel 

hangt, noemt Antonius zich weliswaar magister en elders weer pre

ceptor, maar het is bekend dat deze aanduidingen in die jaren vaak 

werden afgewisseld, ook met commendator 66. In een andere oor

konde uit 1248 komen we Antonius Ledersack trouwens ook 

tegen onder de titel commendator. De afbeelding laat het Lam 

Gods zien, algemeen symbool voor het offer van Christus. 

Naast de commandeur bezat ook het convent in deze jaren een 

eigen zegel (afb. 3b). Het dateert uit het jaar 1255 67
• Het rand

schrift, dat voor een deel beschadigd is, moet hebben geluid: sigil-
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3e. Zegel van de commandeur van het 
Duitse Huis van Utrecht (1255). 
Randschrift 5' COME. DOM. THE V. 
DE. TlECTO. Uit Geer, De, 187 1, 1/, 

lum conventus fratrum domus Theutonice Traiectensis. Heel verras

send is de afbeelding van Abraham met de zielen in zijn schoot. 

Deze voorstelling is betrekkelijk zeldzaam en is heel concreet ont

leend aan de gelijkenis of parabel van de rijke man en de arme 

Lazarus, zoals die voorkomt in het evangelie van Lucas, 16: vers 22 

68. Vaak vinden we alleen Lazarus afgebeeld in Abrahams schoot, 

soms ook Lazarus met een aantal zielen van andere gelukzaligen. 

Hier is niet goed uit te maken of Lazarus te onderscheiden is of 

niet. In zijn algemeenheid verwijst de voorstelling naar het para

dijs . We vinden haar dan ook vaak in combinatie met afbeeldingen 

van het Laatste Oordeel. Specifiek moet of kan de boodschap ech852. 
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ter ook zijn, dat het de armen en lijdenden zijn die het koninkrijk Gods zullen beër-

ven: de armen en lijdenden voor wie de Duitse Orde en het Duitse huis van 

Utrecht geacht werden zich in te spannen . 

Opmerkelijk nu in de bezegeling namens het Duitse huis in deze vroege tijd zijn drie 

zaken . Allereerst is duidelijk dat het commandeurszegel tussen 1249 en 1255 gewij

zigd is . We zien het nieuwe zegel afgebeeld met centraal een Majestas Domini-voor-

,'i ~L, ,l Ii};,,,t "·nb. 
~c.,.~ 

stelling (afb. 3c) 69. Het betreft evenwel een bijzondere voor

stelling, namelijk van Christus als rechter, met twee zwaarden 

die uit zijn mond gaan . Deze twee zwaarden verwijzen in het 

algemeen naar de geestelijke en wereldlijke macht van 

Christus en zijn dienaren (Rom. 13:4 en Eph. 6: 17) en meer in 

het bijzonder naar Christus' macht om de heidense volken te 

bekeren. Voor dat laatste leze men de tekst Openbaring 19: 15: 

Et de ore eius procedit gladius ex utraque parte acutus: ut in ipso 

percutiat gentes ('En uit zijn mond kwam een scherp [tweesnij

dend] zwaard om daarmee de heidenen te slaan') (afb. 4). 

Het tweede opmerkelijke is dat het conventszegel met de 

voorstelling van Abraham na 1255 in het geheel niet meer 

gebruikt wordt. De commandeur zegelt in 1270 niet meer 

apart van het convent - er is althans geen apart ambtszegel van 

de commandeur na die tijd bewaard gebleven - wat omge

keerd uiteraard ook betekent dat sinds die tijd het convent 

niet meer apart van de commandeur zegelt. 

Het derde opmerkelijke is dan dat het vernieuwde zegel waar

mee commandeur en broeders gezamenlijk het Duitse huis van 

Utrecht met zijn onderhorigheden vertegenwoordigen, een 

meer uitgewerkte voorstelling biedt van de Majestas Domini op 

2. Wapens van de eerste acht landcommandeurs van de Duitse Orde, getekend door 
A. van Buchel, Monumenta, GAU, Bibl. XXVI/I. U, (ol. 94'. 

J. A . MOL VEC H TEN OF VE RP LEGEN ? 



het commandeurszegel uit de periode 1255-1270, en dus niet van Abraham-met

de-zielen op het eerdere conventszegel 70• En hoewel deze Majestas Domini-voor

stelling in de loop van de tijd enkele malen aangepast wordt, blijft de thematiek tot 

in de zeventiende eeuw in principe ongewijzigd. 

Deze zegelwisselingen in de jaren vijftig en zestig van de dertiende eeuw kunnen 

niet op toeval berusten. Er kan uit afgeleid worden dat er in deze periode binnen 

het Duitse huis verschil van mening bestond over de richting die men diende in te 

slaan. In 1255 is de eerste koerswijziging zichtbaar door de verandering van het 

commandeurszegel, enige jaren later volgt de tweede stap: het opgeven van het 

bestaande conventsbeeldmerk ten gunste van de symboliek van het nieuwe com

mandeurszegel. Mij lijkt de definit ieve keuze voor de afbeelding van Christus als 

oordelaar met de zwaarden, programmatisch. En als het om programmatische keu

zes gaat van de Duitse Orde komen we onvermijdelijk uit bij haar dualistische taak

stelling. Zoals bekend verkreeg de Duitse Orde reeds acht jaar na haar stichting 

een licentie als ridderorde, maar dat betekende niet dat zij haar oorspronkelijke 

gebeds- en verplegingstaak meteen opgaf, in het Morgenland noch in het 

Avondland. Er is al vaak genoeg op gewezen - al realiseert misschien niet elke 

onderzoeker dat zich in voldoende mate - dat de orde in de eerste helft van de der

tiende eeuw in het Duitse Rijk toch vooral als hospitaalorde actief was en naam 

maakte. Haar charitatieve traditie bleef ook in de tweede helft van de dertiende 

eeuw betrekkelijk sterk, zoals blijkt uit de grote populariteit die de heilige Elisabeth 

van Thüringen, symbool van de dienende en opofferende christen, toen in eigen 

kring genoot 71. In de loop van de dertiende eeuw kwam de nadruk echter steeds 

meer op de ridderlijk-militaire taakstelling te liggen, onder meer vanwege de steeds 

grootschaliger acties van de orde in Pruisen en de Baltische gebieden. 

Is deze ontwikkeling in grote lijnen wel bekend, we weten nog betrekkelijk weinig 

over het tempo waarin zij zich in de balijen van het Duitse Rijk voltrok. Wat nu het 

Duitse huis en de balije van Utrecht betreft, ligt het voor de hand om te veronder

stellen dat zowel de begunstigers als de eerste broeders zich hier bij de stichting in 

1232 door de hospitaaltradit ie van de orde hebben laten inspireren, om na ruim 

twee decennia de voorkeur te geven aan het accentueren van haar ridderlijk/militai

re taken. Waar het latere zegel met de Majestas Domini de noodzaak van het 

bestrijden van heidenen benadrukt, passen het Lam Gods en de voorstelling van 

Abraham met de zielen in zijn schoot juist geheel binnen die charitatieve traditie. 

Het zijn echter niet alleen deze zegels die op een eerste keuze voor de charitas wij

zen. Vast staat dat aan het Utrechtse huis aanvankelijk een klein hospitaal voor zie

ken verbonden is geweest. Het wordt in 1267 vermeld, tegelijk met het hospitaal 

van de johannieters ter plaatse 72. Later horen we er niet meer van, terwijl daaren

tegen dat van de johannieters wel bleef bestaan 73. In geen van de testamenten die 

voor het Sticht Utrecht tot het midden van de veertiende eeuw bewaard zijn geble-
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ven, vinden we nog een vermelding van een hospitaal bij het Duitse huis of een 

bericht waaruit afgeleid kan worden dat er publieke ziekenzorg bedreven werd 74. 

Er is derhalve alle reden om aan te nemen dat het infirmarium alleen is voortgezet 

ten behoeve van zieke ordeleden en broeders-in-ruste 75. 

Kruistochtpropaganda na de nederlagen in Pruisen en Lijfland 

Blijft nog de vraag open waarom de Duitse heren te Utrecht eerst na 1260 aan hun 

vechttaak de voorrang gaven. Daarvoor kunnen we het best de blik richten op 

Pruisen en Lijfland, waar de orderidders op dat moment in felle gevechten met een 

aantal heidense volken verwikkeld waren en daarbij een serie nederlagen moesten 

incasseren 76. In 1259 verloren zij de slag bij Schoden in Koerland, waarbij 33 broe

ders om het leven kwamen. Een jaar later dolven ze het onderspit in de slag bij 

Durben, eveneens in Koerland. Behalve duizenden seculiere ridders en vazallen lie

ten daar niet minder dan 1500rdeleden het leven, inclusief de landmeester van 

Pruisen. Deze nederlaag vormde het sein voor de reeds onderworpen Pruisen, 

Semgalliërs, Letten e.a. om in opstand te komen en weer tot het heidendom over 

4. Christus als aanvoerder van de kruisridders (Openbaring 19 : 15). Naar een miniatuur uit een Engels hand
schrift van de Apoca/ypse, begin 14e eeuw, British Museum London, ms Royal19 BIS, fol. 37a. Uit Winter, Van, 
1965, 63. 
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te gaan, waarmee voor de orde in één klap de resultaten van twintig jaar oorlog

voering te niet gedaan waren 77. De landmeester van Pruisen en de grootmeester 

konden in deze situatie niets anders doen dan in het westen van het Duitse Rijk een 

groot aantal nieuwe broeders recruteren en anderszins versterkingen zoeken . 

Petrus van Dusburg, de kroniekschrijver van de Pruisische ordetak, schrijft dat de 

mare van de nederlaag in 1261 in heel Duitsland ontzetting veroorzaakte 78. De 

roep om wraak en hulp had tegelijkertijd een grote weerklank. Talrijke vorsten, 

landsheren, edelen, ministerialen en ridders werden erdoor bewogen de wapens op 

te nemen om de broeders terzijde te staan. Hetzelfde jaar nog werd een kruistocht 

georganiseerd. Die eindigde bij Pokarben in een nieuwe nederlaag, waardoor weer 

nieuwe kruisvaarders en orderidders geworven moesten worden om de bedreigde 

ordeburchten te beschermen. Zulks gebeurde ook. In de jaren zestig werd er in het 

Duitse Rijk intensief propaganda gemaakt voor het zegenrijke werk van de orderid

ders in Pruisen en Lijfland. 

Uit het Sticht zijn amper berichten bewaard gebleven over de problemen in Oost

Europa en de noodzaak daaraan iets te doen. Dat zegt echter niet zo veel omdat er 

uit de tweede helft van de dertiende eeuw geen verhalende bronnen voor het 

Sticht overgeleverd zijn. Latere kroniekschrijvers als Willem Procurator en 

Johannes de Beke blijken meer geïnteresseerd in de interne verwikkelingen binnen 

Holland en het Sticht en hebben nauwelijks aandacht voor de gebeurtenissen aan de 

grenzen van de Christenheid. Het lijdt echter geen twijfel dat er in de dertiende 

eeuw lieden uit de Lage Landen ter kruisvaart naar het oosten afgereisd zijn. In de 

jaren dertig van de dertiende eeuw moet een groep van 100 ridders uit Drenthe 

naar Lijfland zijn getrokken, bij wijze van zoen voor de Drentse opstand tegen de 

Utrechtse bisschop 79. Een verre echo van de Nederlandse betrokkenheid in de 

Baltische kruistochten weerklinkt voorts nog in enkele vijftiende-eeuwse Friese 

sagencompilaties. Zij voeren een zekere broeder Lambert van Katrijp ten tonele, 

die - ingetreden in de Duitse Orde - na jaren trouwe dienst naar Pruisen en Lijfland 

werd gezonden en daar op het eind van zijn leven als poortwachter een listige aan

val van de Pruisen op een belangrijke ordesburcht wist te verhinderen 80. 

Ondanks de schaarste aan berichten kunnen we aannemen dat de nederlagen van 

de Duitse Orde en de daaropvolgende propaganda in het begin van de jaren zestig 

ook in de Lage Landen het kruistochtenthousiasme onder de adel (in de brede zin 

van het woord) aangewakkerd hebben. Dat geldt in ieder geval voor aangrenzende 

gebieden als Westfalen en Gulik. Petrus van Dusburg weet te melden dat een zeke

re Stenckel van Bentheim uit Westfalen zich in de slag bij Pokarben door zijn roe

keloze dapperheid onderscheidde 81 . Gezien zijn naam kan het heel goed zijn dat 

deze Stenckel tot de verwantschapskring van bovengenoemde graaf Otto van 

Bentheim behoorde. Uit Dusburgs verhaal blijkt verder dat er in 1262 een nieuwe 

kruisvaardersgroep in Pruisen aankwam onder leiding van de graven van Gulik en 
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Mark: heersers in gebieden die toch niet zo ver van het Sticht verwijderd lagen. 

Zo kan vermoed worden dat de Utrechtse broeders ófwel zelf de werving en pro

paganda in het Sticht voor hun rekening hebben genomen, ófwel van de resultaten 

geprofiteerd hebben door als ontvangers van gaven en gevechtscontributies op te 

treden en de opvang van oudere begunstigers te regelen . Bij een dergelijke speciali

satie moest als vanzelf de aandacht voor de charitatieve traditie verslappen. 

Samenvatting 

Laat ik ter afronding mijn bevindingen kort samenvatten. Uit het onderzoek van de 

stichtingsdata der dochtervestigingen van het Utrechtse huis en ook uit tal van 

andere gegevens bleek dat de expansie eerst na 1260 op gang kwam. Die expansie 

viel samen met het toetreden van een aantal aanzienlijke Stichtse edelen als begun

stigers en aspirant-broeders. Geconstateerd kon worden dat tegelijkertijd de zit

tende broeders meer aandacht besteedden aan de ridderlijk-militaire taakstelling 

van de orde, en minder aan haar charitatieve opdracht. Op oorzaak en gevolg moet 

nog verder gestudeerd worden. Ik ben echter geneigd te denken dat de propaganda 

die door de orde gemaakt werd na haar zware nederlagen in Pruisen en het 

Baltische gebied omstreeks 1260, ook de adel in het Sticht en aangrenzende gewes

ten bereikt heeft; en dat die adel vervolgens de Duitse Orde met haar regionale 

centrum te Utrecht als een begunstigingswaardige draagster van zijn geestelijke 

ambities en belangen is gaan beschouwen. Daarbij hoorde eerst en vooral een rid

derlijke uitstraling. Vermoed kan worden dat de Utrechtse broeders dat erkenden 

en daarbij ook inzagen dat zij met hun hospitaalwerkzaamheid op de lange duur niet 

konden concurreren met, en zich onderscheiden van de plaatselijke broederschap

pen en het oudere huis van St Jan. 

Het blijft al met al een veronderstelling maar wel een met een hoog waarschijnlijk

heidsgehalte, die niet alleen voor het Utrechtse ordenetwerk van toepassing lijkt. 

Verplegen en vechten zijn nu eenmaal activiteiten die moeilijk met elkaar te vereni

gen zijn. Het is zeer wel denkbaar dat in de loop van de dertiende eeuw de span

ning tussen beide idealen ook in andere balijen dan de Utrechtse enige tijd de. 

expansie van de Duitse Orde heeft belemmerd 82. 

Gebruikte afkortingen 
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76 Urban, 1975, 205-218. 
77 Scholz en Wojtecki, 1984, 210-211. 
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