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Orde in de bronnen. Rekeningen als bron 
voor de geschiedenis van de Duitse Orde 

Orde in de bronnen of wanorde? Even heb ik gezinspeeld met de gedach

te de titel in die zin te wijzigen, niet alleen met het oog op de gaten in de 

overlevering en de problemen die zich bij de interpretatie van het materi

aal voordoen, maar ook vanwege de ongelukkige ontwikkelingen van 

veel huizen van de Duitse Orde in de Nederlanden in vijftiende en zes

tiende eeuw, waarover de bewaard gebleven rekeningen ons informeren. 

Maar dat zou de lezer op een verkeerd spoor zetten. Een nadere verken

ning van de rekeningen der Utrechte Duitse Orde-vestigingen leert dat 

deze toch wel zo rijk zijn dat ze, na ordening en interpretatie met behulp 

van ander bronnenmateriaal, op diverse terreinen een gedetailleerd 

beeld toelaten van een belangrijke geestelijke ridderorde in een voor haar 

dynamische periode. De vraag is nu welke terreinen het betreft en hoe 

scherp de lens daarop kan worden afgesteld . 

Het gaa t mij daarbij thematisch om de taak en functie van de ordele

den, in het bijzonder van de broeders die hoorden tot de huizen van de 

balije Utrecht: het bestuursdistrict van de Duitse Orde in het bisdom 

Utrecht, waarvan het omstreeks 1231 gestichte Duitse Huis in de gelijk
namige stad Utrecht het middelpunt vormde.' Een belangrijk deel van 

het middeleeuwse gebouwencomplex aan de Springweg, waaronder het 

indrukwekkende 60 meter lange hoofdgebouw met daarin de refter en de 

kapittelzaal, is overigens bewaard gebleven. 2 Onder deze vestiging in 

Utrecht ressorteerden na verloop van" tijd zo'n 15 huizen, verspreid over 

het Sticht, H olland, Zeeland, Gelre, Overijssel, Drenthe en Friesland . Op 

de kaart vindt men de diverse dependances met de jaren waarin of 

waarvóór ze gesticht of verworven werden. Met dat aantal van 15 be

hoorde de balije Utrecht in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw 

tot de middelgrote bestuursdistricten van de Duitse Orde in het Duitse 

Rijk. 3 

In die tijd had deze in 1191 gestichte geestelijke hospitaal- en ridde

rorde, waarvan het hoofdhuis oorspronkelijk in Acco gevestigd was, zijn 

zwaartepunt reeds in Pruisen.4 Daar en in Lijfland (Estland en Letland) 

maakten de broeders zich sinds omstreeks 1230 verdienstelijk met het be

strijden van 'heidenen' . Zij hadden daarmee zoveel succes, dat ze er op 

den duur twee, vrijwel autonome staten hebben kunnen vormen: Pruisen 
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en Lijfland, waarover respectievelijk de generaal-overste van de orde, de 

hoogmeester, en de landmeester van Lijfland als sou verein landsheer 

konden regeren. De Duitse Orde is in de begintijd gemodelleerd naar de 

Johannieter Orde en ontplooide zowel charita tieve als militaire activitei

ten. We vinden dat terug in de naam, die afgeleid is van het beoogde cen

trum van de Orde: het Hospitaal van St. Maria van de Duitsers van Jeru

zalem. Haar taak bestond dus uit verplegen en vechten, althans in het 

Heilige Land. In de loop van de dertiende eeuw heeft het militaire ele

ment steeds meer nadruk gekregen, niet in de laatste plaats omdat de 

Duitse Orde naast de Tempeliers en de Johannieters in Palestina het volle 

gewicht van de verdediging der kruisvaarderstaten te dragen kreeg. 

Enige decennia na de val van Acco in 1291 zette zij de strijd voort aan 

de grenzen van de christenheid in Oost-Europa, daarbij geholpen door 

de halve Europese adel, die in de door de Orde georganiseerde militaire 

expedities richting Litouwen een mooie gelegenheid zag zich ridderlijk 

uit te leven.5 Zolang er nog 'heidenen' waren, had dat zin . Maar nadat de 

grootvorst van Litouwen zich in 1386 tot het christendom bekeerde, 

kreeg de Orde problemen met de legitimatie van haar bestaan. In Lijfland 

konden de broeders de christenheid nog dienen met hun strijd tegen de 

schismatische Russen, maar het enige doel dat zij sindsdien in Pruisen 

konden nastreven, was zich staande houden tegen de inmiddels verenig

de katholieke buursta ten Polen en Litouwen. Dat bleek een lastige opga

ve, vooral na de vernietigende nederlaag die de hoogmeester en de zij

nen tegen een verenigde Pools-Litouwse strijdmacht led en in de slag bij 

Tannenberg in 1 4 10. 

De vijftiende eeuw blijkt dan voor de Orde, zowel in Pruisen en Lijf

land, als in het Duitse Rijk waar ze in de dertiende eeuw talloze bezittin

gen van kruisvaarders had verworven, beheerscentra ingericht en con

venten gesticht, een tijdperk van grote veranderingen.6 Zij moest zich als 

het ware heroriënteren. De weg die gekozen werd, was haast onvermij

delijk die van regionale verzelfstandiging, veradellijking en exclusive

ring. De Orde werd - gescheiden per regio en balije - een toevluchtsoord 

voor de Duitse adel; zoals het in de bronnen ook wordt genoemd: 'des ar

men adelss dutscher nation spital und uffenthalt'. Waarbij men, zoals 

Manfred Hellmann duidelijk heeft gemaakt, onder arme adel nie t min

vermogende, maar lage adel moet verstaan? Dit proces is in grote lijnen 

wel bekend, maar aa n een meer precieze bestudering ervan heeft het tot 

dusver ontbroken, met name voor de balijen in Noord- en Midden-Duits

land en de Nederlanden. 

De balije Utrecht nu lijkt een mooie casus voor de studie naar dit om

vormingsproces te bieden dankzij het bronnenmateriaal dat voor het 

Duitse Huis van Utrecht en zijn onderhorige huizen bewaard gebleven is. 

Daarbij moeten we bedenken dat van de aangrenzende bestuursdistric-
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ten: te weten de balijen Westfalen, Koblenz en Biezen, vrijwel geen reke

ningen overgeleverd zijn8 Voor die balijen is men voor de vijftiende 

eeuw uitsluitend aangewezen op oorkonden - in grote aantallen, dat wel 

- en goederenlijsten uit later tijd. Dat de situatie voor Utrecht zo gunstig 

is, komt omdat de balije na de secularisatie is afgesplitst van de orde als 

geheel, en - met een kort intermezzo in de Franse tijd - tot op de dag van 

vandaag is blijven voortbestaan, eerst als adellijk prebendenfonds en na 

de Franse tijd als adellijk-charitatieve instelling. De kapittelheren hebben 

het archief al die tijd vrijwel geheel intact gehouden, met het oog op het 

beheer der goederen, die er vandaag de dag overigens nog voor een 

groot deel bijliggen zoals ze in de middeleeuwen verworven werden. Het 

archief wordt nog steeds door de balije zelf beheerd, sinds enige jaren in 

het opnieuw betrokken, gerestaureerde gedeelte van het Duitse Huis aan 

de Springweg.9 

Wat is er nu dus aan rekeningmateriaal voor de balije Utrecht bewaard 

gebleven en wat valt er mee te doen? Waarbij we de materiële cultuur, 

huishoudelijke gegevens, culinaire gewoonten en dergelijke, die zijde

lings ook van belang zijn om de gedaanteverwisseling van de Orde, bij

voorbeeld in de ontwikkeling van haar verzorgingsniveau, te beoorde

len, buiten beschouwing laten W 

Voordat de rekeningen ter sprake komen, volgt eerst echter iets over 

het rekeningwezen en de gezagslijnen in de Duitse Orde." In theorie is 

de Duitse Orde een streng hiërarchisch geleide broederschap met een be

stuursstructuur in drie, vier lagen. Oversten op lagere niveau's werden 

van bovenaf benoemd, zij het steeds met raad en advies van de senior

broeders in de kapittelvergaderingen. De overste van acht der twaalf ba

lijen in het Duitse Rijk (vier balijen, de z.g. 'Kammerballeien', ressorteer

den rechtstreeks onder de hoogrneester in Pruisen), was de in Zuid

Duitsland zetelende 'meester van Duytschen und Welschen landen', 

kortweg de duits meester genaamd, ~ie aanvankelijk ondergeschikt was 

aan de hoogrneester maar zich sinds het eind van de veertiende eeuw ge

leidelijk aan diens gezag wist te onttrekken. De duitsmeester werd gese

condeerd door een kapittel van landcommandeurs, die ieder op hun 

beurt de leiding hadden over een balije of landcommanderij en daarbij 

geadviseerd en geassisteerd werden door een kapittel van commandeurs. 

Die commandeurs waren de oversten der afzonderlijke huizen, ook wel 

commanderijen geheten. Zo'n huis kon een convent zijn met daarin naast 

een aantal ridderbroeders een gemeenschap van ordepriesters die de ge

tijden zongen. Meestal was het huis echter een kleinere beheerseenheid, 

waarin naast de commandeur slechts twee of drie broeders leefden. In 

veel balijen waren deze kleine huizen ontstaan of gesticht bij een pa

rochiekerk die aan de Orde geschonken was, met voor haar de verplich-
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ting er de zielzorg waar te nemen. Dat betekende dat de Orde over een 

behoorlijk aantal priesterbroeders moest beschikken. Vaak was het zelfs 

zo dat de leiding van dergelijke huizen in handen was van een priester

broeder als commandeur/ cureit. Dat was bijvoorbeeld voor de Utrechtse 

kring het geval in Leiden, Rhenen en Doesburg. 

In beginsel maakten alle bewoners van de aan Utrecht onderhorige 

huizen deel uit van het Utrechtse convent, de Utrechtse gemeenschap. 

Dat gold ook voor de broeders van huizen zoals Rhenen en Tiel waar een 

kleine groep priesters een echt conventsleven leidde. Alleen de Friese 

huizen vormden aparte gemeenschappen met eigen privileges. U Een en 

ander betekent dat de broeders over de verschillende huizen konden rou

leren. Na intrede en proeftijd in Utrecht werden ze, als ze tenminste in 

het Utrechtse circuit bleven, uitgezonden naar een van de kleine huizen, 

de priesters eerst als kapelaan, de ridders als assistent-beheerder. Deden 

ze het goed, dan konden ze carrière maken, met voor de ridders het land

commandeurschap, en voor de priesters het pastoraat van Leiden als het 

hoogst bereikbare. 

In Pruisen en Lijfland ontwikkelde de Orde zich tot een soort ambte

narenstaat avant-la-lettre. In de balijen in het Duitse Rijk, waar de Orde 

slechts bij uitzondering aaneengesloten territoria wist te verwerven 

waarover ze werkelijk kon heersen - o.a. in Gemert -, was dat minder 

sterk, maar ook daar hechtten de broeders veel belang aan de juiste ver

vulling van ambten en taken. Daarbij hoorde een schriftelijke verant

woording. In de statutencodificatie van Orde, die uit het midden van de 

dertiende eeuw stamt, vinden we dat terug in de usus of 'Gewohnhei

ten' .13 Iedere ambtsdrager moet elk jaar in het kapittel zijn ambt en zegel 

inleveren en het weer opnieuw uit handen van zijn superieur ontvangen, 

waarbij hij voor en na ' .. . mit scrifte opgheve wie hi dat huus ontfanghen 

hebbe, ende wie hijt late, ane gelden ende an sculden' . Zoals het daar ge

formuleerd is, slaat het op de leden van het Groot Kapittel dat de hoog

meester moest bijstaan. Het gold echter ook voor de ambtsdragers op la

gere niveau's, inclusief de commandeurs. Dat dit systeem van jaarlijkse 

verantwoording op het kapittel ook in de Utrechtse balije gangbaar was, 

blijkt bijvoorbeeld uit een citatie aan de Friese broeders van Nes uit 1471, 

waarin kellenaar Hoyt gemaand wordt rekenschap te komen afleggen en 

klaarlijk de stand van zaken in Nes te ' . .. scriven ... wat dat huus sculdich 

is ende wat men hem weder sculdich is, watt erven of goet of renten dat 

heeft, groot ende cleyn, ende wat hem incomt van guderen, kercken of 

husen, ende wat beesten, huusraet, clynoet, sulverwerc datter is', etc., 

'want hyt sculdich is te doen' .14 Overigens geeft de brief meteen al aan 

dat niet iedereen zich aan deze verplichting hield. Controle en toezicht 

was dus noodzakelijk. 

De statuten voorzagen ook in die controle, in de vorm van geregelde 
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visitaties. Het is niet voor niets dat in de bovengenoemde usus de clausu

le over de visitatie meteen na de bepaling over het afleggen van rekening 

en verantwoording volgt. De hoogrneester en andere gebieders mogen 

visitatoren zenden. Dat zullen er steeds twee zijn, een ridderbroeder en 

een priesterbroeder. In Utrecht had men meestal te maken met visitato

ren van de Duitsmeester, behalve in 1451 toen de hoogrneester in ver

band met de Poolse dreiging alle krachten moest mobiliseren en een ei

gen delegatie op pad stuurde om een overzicht te maken van de 

financiële reserves van de huizen in het Duitse Rijk. Zulke visitatoren 

kwamen in loco inspecteren maar controleerden tevoren in het hoofdhuis 

in ieder geval de inventarissen en rekeningen die door de afzonderlijke 

commandeurs voor het jaarlijkse kapittel waren opgesteld. Voor dat doel 

lijken de rekeningen steeds apart geüniformeerd en gladgestreken te zijn. 

Juist van die visitatie-exemplaren zijn er uit de eerste helft van de vijf

tiende eeuw veel bewaard gebleven. Op de rekeningen die voor alle hui

zen van 1416/1417 over zijn, staat genoteerd: ' ... hadden die visitierer 
mede Assumptio anno XVIII' .15 

De statuten suggereren dat er in het midden van de dertiende eeuw 

al sprake was van schriftelijke financiële verantwoording. Maar als toen 

al zulke documenten zijn opgesteld, is daar niets van bewaard gebleven. 

Het oudste rekeningmateriaal van zowel de Pruisische huizen als de 

commanderijen in het Duitse Rijk stamt uit eerst de tweede helft van de 

veertiende eeuw. Voor het Duitse Huis van Utrecht beschikken we over 

een serie rekeningen uit de jaren 1365-1373 en 1377-1379.16 De onderhori

ge huizen vindt men er alleen in terug waar het gaat om de registratie 

van kapittelgelden. Deze rekeningen zijn ten behoeve van de landcom

mandeur opgemaakt door de schaffenaar - die we wel kunnen beschou

wen als de centrale manager, te vergelijken met de kellenaar in cisterciën

zer abdijen of de procurator in Windesheimer kloosters. Hij inde de 

pachten, deed alle grote uitgaven en gaf leiding aan lagere ambtsdragers 

en personeelshoofden zoals de keuke~meester en de kelderwaarder. De

ze oudste rekeningen zijn gecombineerd met een manuaal van renten in 

pachten - eigenlijk een ruwe, korte legger, waarin opgetekend staat wat 

er jaarlijks in natura en geld diende binnen te komen. Aan de hand daar

van kon dus gecontroleerd worden wat er aan het eind van het jaar nog 

niet betaald en geleverd was, hetgeen resulteerde in een grote post 'res

tanten'. In vijftiende-eeuwse stukken van het hoofdhuis vinden we zo'n 

combinatie niet meer: de leggers zijn dan apart gehouden van de jaar

overzichten / exploitatierekeningen. I ? In de jaarrekeningen van de onder 

Utrecht horende huizen vindt men ze vaak nog wel, zij het dan in zeer 

beknopte vorm. 

Het model van die oudste jaarrekeningen wordt ook in de latere 

stukken aangehouden, soms met kleine aanpassingen. Ze lopen van Sint 
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Egidius tot Sint Egid ius, dus van 1 september tot 1 september, en begin

nen met de inkomsten, soms gegroepeerd naar soort: pachten, landren

ten, verkoop eigen landbouwprodukten, en voor de huizen verbonden 

aan een pastorie, offeranden en andere kerkelijke inkomsten. Dan volgen 

de uitgaven, gerubriceerd in 'grove keuken, kleine keuken, draperie, ge

meen', en 'schulden' en u it te betalen renten. Dus wanneer ridderbroeder 

heer Herman van Brantelicht in 1378 uitgerust moet worden voor een 
tocht naar Pruisen word t er twee maal voor hem geboekt: zowel bij 'd ra

perie' voor rokken, kaproenen, wambuizen, kousen en ander textiel, als 

bij 'algemeen', voor een paard, een pantser, een stormhoed, slagzwaard 
en wat je al zo meer bij het achternazitten van 'heidenen' kunt gebrui

ken.' 8 

Het probleem met de rekeningen van de balije Utrecht - en dat is ui

teraard een heel algemeen probleem - is dat er naar de smaak van de on

derzoeker te weinig bewaard gebleven zijn. De week- en maandrekenin

gen of kasboekhouding die aan de jaaroverzichten ten grond moeten 

hebben gelegen, hebben geen plaats in het archief gevonden. Dit betekent 

da t veel gedetailleerde informatie verloren is gegaan. De vijf tiende

eeuwse stukken zijn over het algemeen erg beknopt, al worden ze in de 

loop van de eeuw wel wat uitvoeriger. Jammer is dat er nauwelijks spra

ke is van aaneensluitende reeksen voor de gehele balije. Eigenlijk zijn we 

voor de eerste helft van de vijftiende eeuw nog het beste bedeeld, met 

overzichten voor 1416/1417, enkele voor de jaren 1420 en een kleine serie 

van 1433 tot 1440, alles bij elkaar 10 delen. Daarna verschilt de overleve

ring sterk per huis, waarbij de jaren 1450 en 1480 slecht bedeeld zijn. Op

merkelijk genoeg is verder het vervolg in de vroege zestiende eeuw bij

zonder lacuneus. Voor de jaren omstreeks 1500 zijn er enkele jaarrekenin

gen bewaard gebleven, maar daarna is het een hele tijd stil tot de jaren 

1530, wanneer - ook weer verschillend per huis - een nieuwe serie inzet. 

Het gevolg is dat we de bijzondere ontwikkelingen per commanderij niet 

op de voet kunnen volgen. Volstaan moet worden met het uitwerken van 

deze, op het eerste gezicht door de toevallige overlevering geselecteerde 

steekjaren. 

Of de selectie werkelijk in alle opzichten toevallig is, is overigens nog 

de vraag. Voor de Friese huizen kan aangetoond worden dat de rekenin

gen eerst voor d ié jaren in Utrecht bewaard gebleven zijn, waarin de con

tacten intensief waren en de landcommandeur zijn greep op deze eigen

zinnige commanderijen had versterkt. Mogelijk gold dat ook voor andere 

huizen, al konden die zich niet op een traditie van zelfbestuur beroepen. 

Om die reden is enige voorzichtigheid geboden bij de analyse. Wellicht 

zijn juist voor de relatief gunstige jaren stukken overgeleverd en ontbre
ken de overzichten voor ja ren van chaos en wanorde. Da t de totaalbun

deling voor alle huizen ná het begin van de jaren veertig afwezig is, zou 
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bijvoorbeeld kunnen wijzen op een verslapping van de controle op - en 

de verantwoordingsdiscipline van rekenplichtige conventsleden. 

Daarmee zijn we weer terug bij het te belichten thema: de ontwikkeling 

van de taak en functie van een ridderorde in verandering. Bij nader zien 

blijkt dan mijn gemopper op het gebrek aan details misplaatst. De reke

ningen bevatten namelijk heel veel gegevens die na bewerking en analy

se de bedoelde ontwikkeling doorzichtiger kunnen maken. 

Allereerst zijn er de totaalcijfers over de inkomsten en uitgaven. Alle 

technische problemen met het omrekenen en op één noemer krijgen van 

de cijfers ten spijt, kunnen we er - in combinatie met andere bronnen als 

latere leggers, pachtregisters en kaartboeken - relatief betrouwbare over

zichten mee samenstellen betreffende de omvang, de waarde, en de toe

en afname van het bezit voor alle huizen van de balije. Anders gezegd, de 

gehele bezitsgeschiedenis van de landcommanderij van Utrecht en haar 

onderhorige huizen in de late middeleeuwen kan er mee gereconstrueerd 

worden. Wat na vluchtig cijferwerk dan al meteen opvalt, is dat de twee

de helft van de vijftiende eeuw vaak wel enorme negatieve saldi te zien 

geeft, die we niet of nauwelijks vertaald zien in een afname van het bezit 

of een sterke vergroting van de schuldenlast, althans niet op lange ter

mijn. Van verkopingen van bezit is nauwelijks sprake. 

Eén van de verklaringen daarvoor - maar dat verdient nader onder

zoek - zou kunnen zijn dat de beheerders van de afzonderlijke huizen in 

deze tijd geacht werden de schulden van hun beheersobjecten uit eigen 

middelen te delgen, wat uiteraard betekende dat bij de benoeming van 

nieuwe commandeurs mede naar de omvang van het patrimoniale ver

mogen van de kandidaten werd gezien. In theorie mocht een ordebroe

der niet over privégoederen en dito inkomsten beschikken. Om toe te tre

den moest een aspirant-broeder immers nog altijd de gelofte van 

armoede afleggen. Maar in de praktijk werd in de vijftiende eeuw steeds 

soepeler met die gelofte omgesprongen. De broeders neigden er in deze 
tijd meer en meer toe hun ambten op te vatten als prebenden, waaruit ze 

enerzijds rijkdommen mochten putten voor zichzelf, hun clientèle en hun 

familie, maar welke ze anderzijds geacht werden ook zelf op peil te hou

den, desnoods met behulp van die familie . We kennen deze ontwikkeling 

al voor Pruisen en Lijfland, maar kunnen er op bedacht zijn haar ook in 

de balijen, inclusief Utrecht, aan te treffen. De commandeur-cureit van 

Leiden Jacob van der Woerdt bijvoorbeeld betaalde de verbouwing van 
het Duitse huis in Leiden in het midden van de vijftiende eeuw groten

deels van ' ... synen patrimonio'. ' 9 En toen in 14531andcommandeur Dirk 

van Enghuzen middelen zocht de expeditie naar Pruisen te financieren 

waartoe de heraut van de hoogmeester hem had opgeroepen, leende die

zelfde heer Jacob hem daartoe 100 rijnsgulden uit eigen zak: een bedrag 
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dat de Leidse commandeur overigens nooit meer gerestitueerd heeft ge

kregen. Geheel in dezelfde geest handelde de tot landcommandeur ge

roepen Johan van Drongelen in de jaren 1470 en 1480. De balijekroniek 

eert hem als de grote saneerder van de door een langdurige bestuurscri

sis materieel en mentaal aangeslagen balije. Hij zou daartoe ruim 3000 

rijnsgulden van zijn familiekapitaal hebben gebruikt. 20 Uit beide berich

ten wordt duidelijk dat met name de eigen inbreng steeds goed werd ge

memoreerd. De overeenkomst die Johan van Drongelen en het gemene 

kapittel in de jaren 1480 met hun priester-confrater Lambert Lamberts 

sloten, leert daarbij dat de broeders het gepast achtten dat zulke investe

ringen gecompenseerd wer;ien met bijvoorbeeld een benoeming in een 

financieel aantrekkelijk ambt. Broeder Lambert, die als pastoor van Tiel 

en later van Schoonhoven bedragen van 60 en 100 rijnsgulden uit eigen 

middelen had betaald voor respectievelijk het betalen van de ordecontri

butie aan de duitsmeester en de kosten van een complexe rechtszaak, 

kreeg in 1481 een levenslange aanstelling tot commandeur-cureit van 

Tiel, inclusief de toestemming daarbij de zielzorg uit te besteden aan 
twee kapelaans, die hij dan wel zelf moest betalen.2> 

Die ontwikkeling had een keerzijde, namelijk dat het gemeenschaps

besef meer en meer naar de achtergrond verdrongen werd; waarbij te

vens de oversten van de afzonderlijke huizen hun beheersobjecten liefst 

zo min mogelijk bezwaard zagen met het levensonderhoud van andere 

broeders. Dat vertaalde zich in een geleidelijke afname van het aantal 

broeders. De rekeningen geven, in combinatie met de bewaard gebleven 

visitatierapporten van circa 1410, 1451 en 1539 daarover de nodige infor
matie.22 Gaan we in het kort de voorlopig beschikbare cijfers na. In een 

beknopt visitatierapport uit 1361 is voor Utrecht, de Friese huizen uitge

zonderd, sprake van 52 broeders met het kruis. In dat jaar waren de hui

zen van Valkenburg en Schoonhoven nog niet gesticht, terwijl Dieren 
toen nog onder Koblenz viel (het telde omstreeks 1410 zeven broeders).2) 

In 1410 tellen we 47 broeders, alweer exclusief Friesland, nu echter met 

Schoonhoven en Valkenburg, wat betekent dat in de tussentijd de gemid

delde bezetting kleiner was geworden. Qua verhouding ridders-priesters 

mag men dan denken aan 1 tegen 2 . In 1451 troffen de visitatoren 48 

broeders (15 ridders en 33 priesters) in de balije aan, dit keer inclusief het 

grote huis van Dieren maar exclusief het kleine huis van Ootmarsum, dat 

inmiddels was afgestaan aan de arme balije Westfalen. Na die tijd daalt 

het quotum snel. Precieze tussenstanden heb ik nog niet, maar in 1539 

kwamen de visitatoren van de duitsmeester niet verder dan 8 ridders en 

9 priesters. Dat zou dus uitkomen op een teruggang met bijna tweederde 

na 1451! 
In dezelfde tijd wordt in de gehele Orde het adelscriterium voor rid

derbroeders aangescherpt.24 Tot in het begin van de vijftiende eeuw was 
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voor ridderbroeders slechts een riddermatige geboorte in het algemeen 

vereist, hoofdzakelijk uit praktische overwegingen: men verwachtte van 

de aspirant-ridderbroeder een zekere ervaring in het omgaan met paar

den, harnas en wapens. Die kon ook wel gevonden worden bij patriciërs

zonen, die in de veertiende eeuw dan ook in groten getale tot de rangen 

van de Orde werden toegelaten. Na Tannenberg kwam daarin verande

ring. Met name vanaf de jaren 1440 weerklonk zowel in Pruisen en Lijf

land als in de balijen de roep steeds sterker om aspirant-broeders (zeker 

als ze bekleed moesten worden met interessante ambten en heersersposi

ties) vóór intrede hun Oaag-)adellijke afkomst van beide ouders te laten 

demonstreren. Omstreeks 1451 verlangden de visitatoren van hoogmees

ter van de landcommandeur van Koblenz dat hij nieuwe broeders bij op

name een bewijs van adeldom voor vier kwartieren zou vragen. Omst

reeks 1500 was dit binnen de gehele Orde de norm geworden.25 

Te onderzoeken valt verder om welke mensen uit welke families het 

gaat, en welke (financiële) condities aan hun opname verbonden werden. 

Echt makkelijk is zo'n studie niet. Omdat intredebetalingen in principe 

onder de kanoniekrechtelijke doem op simonie vielen, werden ze het 

liefst uit de boeken gehouden. Slechts een enkele keer vindt men ze terug 

in de rekeningen, bijvoorbeeld in 1455 wanneer voor heer Claes van Mal

sen 100 rijnsgulden is geregistreerd' ... als hie ten oirden gecleyt wart' .26 

Prosopografisch onderzoek stuit daarbij op de moeilijkheid dat ordele

den zelden met al hun personalia in de rekeningen voorkomen. Meestal 

worden ze terloops vermeld met hun voornaam en kan uit de bijbehoren

de uitga ven post niet zekerheid worden afgelezen of ze wel tot het be

treffende huis behoorden. Daartoe dient ook al het overige bronnenmate

riaal geraadpleegd te worden. 

De grote lijn van de personele teruggang is echter duidelijk. Deze, 

gevoegd bij het gegeven dat een groot aantal van de kleine groep broe

ders in de zestiende eeuw verwant aan elkaar blijken te zijn geweest, 

dwingt tot de conclusie dat de kring van families die broeders aan de ba

lije leverden, in een eeuw tijd klein en exclusief is geworden.27 Gelet op 

het gelijkblijvende inkomsten peil mogen we veronderstellen dat de ver

zorgingseisen van de zi ttende broeders - van zowel de ridders als de 

priesters - daarbij gaandeweg hoger opgeschroefd zijn.28 Ook daarover 

kunnen de rekeningen, mits grondig geanalyseerd meer uitsluitsel ge

ven. 

Met deze ontwikkeling correspondeert - tot slot - nog een andere, 

namelijk die van een verminderende belangstelling voor uitzending naar 

Pruisen en Lijfland.29 Voor de ordestaat Pruisen, die na de tweede vrede 

van Thorn in 1466, waarbij de hoogmeester meer dan de helft van zijn 

territoria, inclusief zijn hoofdkwartier de Mariënburg, aan de Poolse ko

ning moest afstaan en voor de rest diens leenheerschappij accepteren, 
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sprak dat haast vanzeU. De reeds genoemde 'reise' van 1453 vormde de 

laatste personele bijdrage van de balije Utrecht aan de overlevingsstrijd 

van de Pruisische ordetak. Maar ook Lijfland, waarheen in de jaren dertig 

nog een heel contingent broeders uit het Utrechtse was afgereisd, trok na 

1450 geen broeders uit de Nederlanden meer, ook al omdat de Lijflandse 
ordetak toen gedomineerd werd door broeders uit Westfalen, die nauwe

lijks meer anderen in de lucratieve ambten toelieten. In Utrecht werd 

sindsdien een transfer naar Pruisen of Lijfland alleen overwogen als er ie

mand gestraft moest worden. In het algemeen kunnen we echter constate

ren dat de band met de Orde als overkoepelend geheel in de tweede helft 

van de vijftiende eeuw uitermate zwak geworden is. Evenals veel andere 

balijen lijkt de balije Utrecht in deze tijd geheel te zijn geregionaliseerd. 

Aldus bezien heeft haar vroeg zeventiende-eeuwse losmaking uit het Or

deverband wortels die veel verder terugreiken dan tot de Reformatie. 

Dit alles is uiteraard weinig meer dan hap- en snapwerk. Toch hoop ik er 

mee duidelijk te hebben gemaakt dat de laat-middeleeuwse rekeningen 

van de balije Utrecht, wanneer ze geraadpleegd worden in combinatie 
met het overige rijke bronnenmateriaal dat voor dit bestuursdistrict van 

de Duitse Orde bewaard gebleven is, tal van mogelijkheden voor belang

wekkend historisch onderzoek biedt. Men kan er het fundament mee leg

gen voor een reconstructie van de bezitsgeschiedenis van de Utrechtse 

landcommanderij en haar onderhorige huizen.30 En wat mogelijk nog 

boeiender is, ze laten het, beter dan het materiaal dat voor de naburige 

balijen overgeleverd is, toe de gedaanteverwisseling van de Duitse Orde 

in het Duitse Rijk te preciseren en te illustreren, van een universele broe

derschap naar een confederatie van regionale corporaties van celibataire 

edellieden, wier voornaamste functie het was het zelfuewustzijn en de 

standseer van hun families en adelsgroep te weerspiegelen en te voeden. 
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