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Was er sprake van een zielenheilsmarkt in de late Middeleeuwen? Kunnen we
de relatie tussen gelovigen en heilscentra vangen in zo'n economische term;
misschien alleen bij wijze van beeldspraak, zoals wanneer we het hebben over
de huwelijksmarkt? Of toch in een meer directe zin, in een model, als een al
dan niet abstracte plaats waar de prijs en omvang van de aan te bieden
diensten en goederen van de kerk worden bepaald via het spel van vraag en
aanbod; waarbij dan de gelovigen als consument en de religieuze instellingen
als producent aangeduid zouden kunnen worden.
Al sinds enige decennia zijn we voor de religieuze instellingen van de vroege
en hoge Middeleeuwen vertrouwd met het fenomeen van de 'gift giving',
waarbij het verkeer tussen begunstigers en kloosters wordt geanalyseerd in
termen van ruil. Men spreekt in dat verband soms ook wel over een do-ut-desproces. In ruil voor land en natura boden de kloosters de schenkende elite
gebedshulp en sociaal prestige waardoor hun wederzijdse relatie werd
bevestigd. In het onderzoek is de nadruk sterk komen te liggen op het
integratieproces en de sociale voordelen ervan voor beide partijen. Duidelijk
is echter wel geworden dat het een uitwisselingsproces was waarvan de
wederkerige aard door beide partijen werd gezien en erkend. Het
ruilkarakter van prestatie en tegenprestatie veranderde in wezen niet toen de
geldeconomie gaandeweg zijn intrede deed. De begunstigers ontvingen
dezelfde gebedshulp, maar nu voor geld in plaats van voor grond. En dan
zijn we al iets dichter in de buurt van de koop en verkoop.
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Dat hemelse hulp in de late Middeleeuwen ook werkelijk gekocht kon
worden, is geen nieuwe notie die we aan de ' gift giving' -antropologen
danken. We zouden daarvoor al kunnen teruggrijpen op de kritiek van de
Reformatoren op het aflaatwezen en de latere protestantse kerkhistorici, die
over zielenhandel spraken. Maar dan belanden we in een heel andere context.
Beter is het te verwijzen naar mentaliteitshistorici als CHIFFOLEAU en LE GOFF.
Die hebben laten zien dat het vagevuurconcept in de twaalfde en dertiende
eeuw door de kerk, al dan niet onder druk van het naar heilszekerheid
strevende lekenvolk zodanig geïnstrumentaliseerd werd dat daaruit een
omvangrijke optelvroomheid kon groeien. Deze vroomheid kreeg vorm in de
bestelling van grote aantallen votiefmissen, die door de kerk cumulatief of
repetitief geleverd konden worden, al naar gelang de wens van de
opdrachtgever. Laatstgenoemde blijkt daarbij de keuze uit verschillende
mogelijkheden te hebben gehad en vaak ook min of meer rationele strategiën
te hebben gevolgd. Hij had daartoe een bepaald bedrag of deel van zijn
vermogen gereserveerd. In dat verband heb ik gesproken over de besteding
van een zielenheilsbudget, althans voor de Friezen die zich met de dood voor
ogen van hemelse voorspraak wilden verzekeren. De laatmiddeleeuwse
gelovige als een religieuze 'consument' voorstellen is dus niet zo vergezocht.
Waar een consument is, moet ook een producent zijn. En vraag schept
aanbod, in ons geval een aanbod van religieuze diensten, te leveren door de
aan parochiekerken of kloosters verbonden priesters. Of door de zusters,
broeders en armen van kloosters en weeshuizen die door hun gebed dan toch
ook de hemelse voorspraak konden bevorderen. Maar werden die diensten in
omvang, kwaliteit en prijs ook beïnvloed en bepaald door de vraag? Was er
echt sprake van marktwerking? Voorzover ik weet zijn er voor de late
Middeleeuwen nog geen prijslijsten gereconstrueerd van dodenmissen in
hun diverse vormen, uitgesplitst naar tijd en plaats. Wie wil weten wat er
standaard voor een votiefmis werd betaald, zal weinig informatie vinden in
de bestaande kerkhistorische literatuur. In het onvolprezen werk van POST
over de kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie
bijvoorbeeld wordt het kostenaspect voor het gelovige volk bijna
systematisch omzeild, ook waar het de inkomsten van de
parochiegeestelijkheid in het algemeen betreft. Ik denk dat daarover in de
bronnen wel degelijk het een en ander te vinden is. Maar ik zou niet graag
willen beweren dat gelovigen hun keuzes maakten op basis alleen van de
prijs van de religieuze diensten, of zelfs maar dat de hoogte daarvan een
doorslaggevende rol zou hebben gespeeld. Om over de prijskwaliteitverhouding van de zielenmis te spreken, gaat denk ik veel te ver.
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Marktwerking veronderstelt een zekere transparantie. De koper moet keuzes
kunnen maken, niet alleen tussen appelen en peren, maar tussen appelen of
peren van dezelfde soort van verschillende aanbieders. In het ideale geval
kennen de deelnemers aan het ruilproces, dus zowel de consumenten als de
producenten, alle gegevens betreffende prijs en kwaliteit. Economen spreken
dan van de volkomen markt. Rekening houdend met wat de ander te bieden
heeft, kunnen de producenten dan de prijs en kwaliteit van hun waren -en in
een groter verband de investeringen met betrekking tot hun produktienader afstemmen op de vraag. Een dergelijke concurrentie tussen aanbieders
van religieuze diensten kon op parochieniveau niet bestaan. De
parochiegeestelijkheid had -om maar weer in economische termen te
spreken- immers het monopolie op de gewone diensten ten bate van het heil
van haar parochianen. Wel kon er op dat niveau sprake zijn van
ongelijksoortige concurrentie, bijvoorbeeld tussen biechthorende en prekende
mendicanten enerzijds en de parochiegeestelijkheid anderzijds.
Het werd anders wanneer de gelovige meer te besteden had voor zijn
zielenheil en uit prestige- of andere sociaal-maatschappelijke overwegingen
een fundatie buiten de parochiekerk wilde begunstigen of stichten; wanneer
hij bijvoorbeeld aparte misbestellingen in een groot aantal kerken wilde doen,
een vicarie wilde doteren of een of meer kloosters wilde begunstigen; iets wat
alleen weggelegd was voor leden van de elite, voor personen uit de
maatschappelijke bovenlaag. Dan kon er inderdaad sprake zijn van
concurrentie tussen gelijksoortige producenten. Zou men in dat verband van
een markt willen spreken, dan was het er een voor luxediensten ten behoeve
van een welgesteld publiek.
En daarmee kom ik bij mijn eigenlijke thema: de concurrentie tussen de
kloosters in de Friese steden in de late Middeleeuwen. Ik heb kloosters al
eens eerder getypeerd als verzekeringsinstellingen, bij wie men zich kon
verzekeren tegen de risico's van het hiernamaals. Natuurlijk waren de meeste
begunstigers zich ervan bewust dat ultieme zekerheid niet van monniken of
nonnen te verkrijgen was -wat de kloosterlingen ook zelf zeer wel beseftenmaar zij schatten de waarde van hun bemiddeling in het algemeen wel hoog.
De monniken en nonnen namen de betalingen in ontvangst en leefden ervan.
Zij streefden daarbij uiteraard niet naar geldelijke winst maar wel
interpreteerden zij materiële voorspoed als een zegen van de Heer, en zagen
deze als zodanig als een bevestiging van de juiste religieuze koers; zoals zij
daartegenover op Oudtestamentische wijze tegenspoed konden ervaren als
een straf voor een tekortschieten in hun eigenlijke taak. Materiële welstand
was gevolg van spirituele bloei. Zoals de auteur van de kroniek van Aduard
opmerkt over een vrome en succesvolle abt, is het zonneklaar en bekend uit
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de dagelijkse ervaring van alle monniken " ... dat het onderhouden van de
vrees Gods bij religieuzen als vanzelf tot gevolg heeft dat hun tijdelijke
goederen aangroeien, terwijl daarentegen het verachten van de godsdienst
tot vernietiging en vermindering van die goederen leidt".
Nu was Aduard een groot landelijk klooster met een enorm grondbezit dat
wel een stootje kon hebben en maar voor een zeer klein deel afhankelijk was
van schenkingen van gelovigen. Anders lag dat voor mendicantenkloosters
die het grootste deel van hun inkomen moesten halen uit schenkingen,
misbestellingen en de bedeltermijn. Zij leefden rechtstreeks van directe
sponsoring en hadden dus -veel meer dan de benedictijnen, cisterciënsers en
andere grootgrondbezittende orden- belang bij een goed imago bij de
gelovigen. Bedelordekloosters waren, zoals bekend, doorgaans in steden
gevestigd. Ze zochten de stedelijke centra op om er het apostolaat te
bedrijven. Het onderzoek van STÜDELI en anderen heeft uitgewezen dat de
relatie bedelorden-steden zo duidelijk is dat ze haast omgedraaid kan
worden. Hoe meer bedelordevestigingen in een stad, hoe groter ook de
stedelijke agglomeratie. Toch moeten we ons daarbij realiseren dat de orden
niet alleen de bevolking van de stad zelf wilden bereiken maar ook die van
het platteland. De stad werd door hen mede uitgekozen vanwege haar
centrumfunctie. Om ons nu maar tot Friesland te beperken, kunnen we
zeggen dat de vier biddende orden: de franciscanen, de dominicanen, de
karmelieten en de augustijnen vanuit hun kloosters in stedelijke
nederzettingen heel Friesland bestreken door tenminste elk jaar met een
preek- en bedeldelegatie, gewapend met relieken, alle dorpen te bezoeken
binnen het voor hun klooster afgebakende gebied, de termijn, die in het geval
van de eerste drie orden begrensd werd door LAUWERS en TJONGER. Over die
termijn- of bedelgang op het platteland hebben we weinig berichten, maar
dat ze tot een grote bekendheid en goodwill heeft geleid, blijkt wel uit de
overgeleverde Friese testamenten waarin een kleine schenking aan de drie,
vier of vijf biddende orden tot de vaste legaten hoort. Dat betekent dat
stadskloosters net zomin als stedelijke kooplieden hun inkomsten alleen
haalden uit de bevolking van de eigen stad. Ze hadden een centrumfunctie en
moesten als zodanig concurreren met andere mendicantenkloosters, die ook
in andere steden gevestigd konden zijn.
Om die kloosterlijke concurrentie in Friesland duidelijk te maken -met name
in de vijftiende eeuw- dienen we ons eerst een globale voorstelling te maken
van de nederzettingsstructuur. De huidige provincie Friesland was in de late
Middeleeuwen een agrarische maatschappij, in trefwoorden gesproken: veel
veeteelt, duizenden boerderijen, gegroepeerd in dorpen en buurschappen en
een aantal kleine steden, van 500 tot 5000 inwoners die als
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verzorgingscentrum fungeerden. Metropolen ontbraken. In de termen van
Peter STABEL gesproken bestonden er alleen dwergen. De belangrijkste ervan,
Leeuwarden en Bolsward, hadden mendicantenvestigingen gekregen in de
dertiende eeuw. De dominicanen waren al in 1245 gevestigd in Frieslands
hoofdstad, eerder nog dan in Groningen; zij verwachtten er toen dus nogal
wat van. De Franciscanen kozen een paar decennia later voor Bolsward. De
karmelieten gokten in het begin van de veertiende eeuw op het groeiende
handelsnederzettinkje Woudsend en verhuisden later naar Ijlst. De andere
steden waren kennelijk minder aantrekkelijk omdat daar al andere
kloosterorden van een oudere signatuur gevestigd waren: de benedictijnen in
Staveren, de premonstratenzers in Dokkum en de johannieters nabij Sneek.
Waar eenmaal een klooster gevestigd was dat in de vraag naar
gebedsbemiddeling voorzag, was geen ruimte voor een tweede, tenzij de
plaats sterk groeide en het nieuwe klooster een geheel andere doelgroep voor
zich wist te winnen.
Zo was in het begin van de vijftiende eeuw het kloosterlandschap keurig
verkaveld. De drie bedelorden hadden hun termijn afgebakend. Ze kwamen
dus niet in problemen met kloosterlingen van eigen huizen een eind
verderop, en coëxisteerden met de concurrenten. Het zou me niet verbazen
wanneer ze met hen ook afspraken hadden gemaakt over de frequentie en de
volgorde van hun termijngang (een onderwerp waarover we bij gebrek aan
gegevens dankzij de armoede-ideologie, nauwelijks iets weten). Alleen de
poging van enkele afgescheiden augustijnen tegen het einde van de
veertiende eeuw om in Franeker een nieuw huis te stichten los van hun
moederklooster in Appingedam in Groningerland bracht enige rimpeling. Zij
mislukte, vermoedelijk omdat het moederhuis zich bedreigd zag door de
halvering van zijn termijngebied die onvermijdelijk het gevolg moest zijn van
een nieuwe stichting.
In deze situatie kwam verandering omstreeks 1450. Achtergrond vormt de
opkomst van de hervormingsbeweging binnen de diverse orden. Belangrijk
was de stichting van het klooster Thabor in Tirns bij Sneek dat behoorde tot
de eerste generatie dochterkloosters van Windesheim. Het was van begin af
aan een vernieuwingscentrum waarin het programma van de moderne
devoten in kloosterlijke vorm gedemonstreerd werd. Als zodanig was het een
model-instelling waarin de devote armoedebeleving centraal stond, in
combinatie met een innerlijk beoefende vroomheid. Het maakte een snelle
expansie door, wist veel schenkingen aan te trekken en bezat binnen een
halve eeuw bijna evenveel grondbezit als de agrarische kloosters uit de
twaalfde en dertiende eeuw. Het oefende dankzij zijn succes ook
aantrekkingskracht uit op leden van de eigen orde in reeds bestaande
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kloosters. Zo werd het vernieuwingsstreven via de orde zelf overgeplant naar
andere huizen. Men raakte op de hoogte van het observantiestreven, al dan
niet door toedoen van energieke kloosteroversten, probeerde dat over te
nemen of zelf toe te passen, bijvoorbeeld door aansluiting bij een
hervormingscongregatie te zoeken. Dat werkte heel duidelijk bij de
augustijner koorheren. Het voorbeeld van Thabor deed de kanunnikken van
Ludingakerke besluiten in 1429 zich tot Windesheim te wenden. Anjum
volgde in 1439, Bergum in 1449 en Haskerconvent in 1464. Iets dergelijks zien
we ook bij de cisterciënzers, die met de Colligatie van Sibculo een
hervormingsprogramma konden aanbieden dat ten dele in de meeste
cisterciënzer abdijen in het Noorden werd nagevolgd.
De vernieuwing kwam echter niet alleen tot stand -zoals meestal door
kloosterhistorici wordt voorgesteld- door bemoeienis van de kloosterlingen
van de eigen orde. Ze werd ook gevoed door een externe drang via de beurs
van de gelovigen. De waardering voor het leven der devoten en andere
strenge kloosterlingen (zoals de kartuizers) werd zo groot dat een steeds
groter deel van de zielenheilbestedingen daarheen ging. Dat valt voor
Friesland wel af te lezen aan de enorme populariteit van het al genoemde
klooster Thabor in de testamenten. Het lijkt alsof de gebeden van observantstrenge kloosters een zekere meerwaarde kregen; alsof men van de
gebedsvoorspraak van ascetisch levende monniken en nonnen meer effect
verwachtte.
De bedelorden werden pas laat in die vernieuwingsdrang meegenomen.
Maar het is wel interessant om de sequentie van nieuwe stichtingen en
bestaande huizen eens even na te lopen. Dan kan vastgesteld worden dat het
eerste initiatief tot een heroriëntatie op de oorspronkelijke taak en
levenswijze van de mendicanten in Friesland genomen werd door de
bekende pater Brugman. Sinds deze in Sint-Omaars kennis had gemaakt met
een rigoreus armoedeleven zonder enige concessie, reisde hij de Nederlanden
door om te pogen de bestaande franciscaner conventen tot de letterlijke
inachtneming van de oude regel over te halen. Daartoe verbleef hij in 1455 in
Bolsward. Het lukte hem wel om zijn stempel te drukken op de nieuwe
codificatie van de stadsrechten, maar de monniken ter plaatse wensten hem
uiteindelijk niet in al zijn gestrengheid te volgen. Brugman is daarop verder
gereisd. Van enige activiteit zijnerzijds in Leeuwarden weten we niet, maar
het is wel opmerkelijk dat in 1459, nog geen vier jaar later, een bestaande
tertianen- en tertiarissennederzetting omgezet werd in twee aparte
conventen, waarvan er één een nieuwe groep van Franciscaner observanten
of barrevoeters herbergde. Het tot standkomen van deze nieuwe stichting
moet enorme consequenties gehad hebben voor de andere
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bedelordevestigingen in Friesland, niet in de laatste plaats voor het oude
convent te Bolsward. De barrevoeters drongen zich immers in in de
bestaande termijn van de Bolswarder conventuelen. En verder deden ze ook
de dominicanenvestiging in Leeuwarden grote concurrentie aan. Van dan af
aan konden de gelovigen kiezen tussen strenge en minder strenge richtingen.
De competitie werd heviger in het begin van de jaren zestig toen de
kruisheren in Friesland verschenen en twee bescheiden conventen stichtten in
Sneek en Franeker. Franeker had nog geen klooster, dus hier was sprake van
vrije vestiging. In Sneek betrof het evenals in Leeuwarden de overname van
een bestaand tertianenhuis. De orde der kruisheren maakte oorspronkelijk
deel uit van de grote kanonikale hervormingsbeweging uit de twaalfde en
dertiende eeuw, maar zij beleefde twee eeuwen later onder invloed van de
moderne devotie een tweede jeugd. De kracht van de kruisheren school in
wat ik maar gemakshalve de flexibele low budget-formule noem. De
congregatie koos voor relatief kleine gemeenschappen die zowel op het
platteland als in de stad konden bestaan, en ofwel hun inkomsten uit
grondbezit trokken ofwel -als dat niet kon worden opgebouwd- hun
toevlucht namen tot de termijngang. De kruisheren of kruisbroeders gingen
dus ook wel bedelen. Men vindt ze daarom vaak als de vijfde bedelorde
aangeduid, in de bronnen en in de literatuur. Dat houdt in dat de gevestigde
kloosterlijke bedelaars in Friesland vanaf 1464 en 1466 naast de barrevoeters
nu ook concurrentie kregen van de hoog aangeschreven crucebroers.
In het algemeen lijken het niet de bewoners van de gevestigde conventen zelf
te zijn geweest die zich druk maakten om het verlies van hun marktaandeel,
als ik dat zo mag noemen. Het zijn de stadsbesturen, die vanouds toch al
vaak direct bij het bestuur van bedelordeconventen betrokken waren. In 1469
werden er klachten vernomen over handhaving van de kloostertucht in
Bolsward. Er werd een cisterciënzer abt bijgehaald om de zaak te
onderzoeken. En een jaar later gaf paus Paulus II opdracht het klooster te
inspecteren en te doen hervormen. Er werd weerstand geboden maar de zaak
werd in 1474 beëindigd door ingrijpen van het stadbestuur, gesteund of
geleid door de plaatselijke hoofdeling, in wiens handen op dat moment de
feitelijke macht berustte. Zij kozen voor de strengst mogelijke richting,
dezelfde als die voorgestaan werd door het convent uit Leeuwarden. Het
motief tot de sanering was natuurlijk de verbetering van het geestelijk leven
en het welzijn van de stad. Maar de stads bestuurders zullen toch ook wel
ingegrepen hebben uit vrees dat hun klooster de concurrentieslag met
Leeuwarden en Sneek zou verliezen. En dat zou des te erger zijn omdat het
zielenheil van hun voorouders die in het klooster begraven lagen, daardoor
schade kon oplopen.
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Het kan geen toeval zijn dat vrijwel tegelijkertijd het dominicanenklooster te
Leeuwarden zich aansloot bij de regionale observantiebeweging in de eigen
orde, die van de Hollandse congregatie. Even later, in 1479 en 1480 zijn ook
de karmelieten vanWoudsend en IJlst er toe overgegaan een
hervormingsprogramma in te voeren.
Kloosters, en dus vooral bedelordekloosters die voor hun inkomen
grotendeels afhankelijk waren van wat de gelovigen direct voor hun heil te
besteden hadden, moesten ten aanzien van hun bemiddelingsdiensten sterk
rekening houden met elkaar, en met de -in dit geval ascetische- kwaliteit die
op dat moment in brede kringen verlangd werd en in de mode was. Zij
waren bereid om -al dan niet onder druk- hun levensstijl en de daarmee
samenhangende heilsdiensten aan te passen. De concurrentie met de andere
orden dwong hen er aldus toe zich te heroriënteren om hun eigen
voortbestaan te verzekeren.
De metafoor van 'competitie op de zielenheilsmarkt' verheldert zo de snelle
verspreiding van de hervormingsbeweging over een groot aantal orden
tegelijkertijd. Of we de vergelijking echter verder mogen doortrekken, weet
ik niet. Middeleeuwse kloosters waren uiteindelijk geen instellingen met
winstoogmerk, als we tenminste afzien van hun streven om met hun werk
een schat in de hemel te verzamelen. Daarbij valt verder nog te bedenken dat
in het geval van de kloosters ook de kloosterlingen zelf' consumenten' waren.
Met hun intrede hoopten en verwachtten immers zij ook zelf een zekere weg
ten hemel te bewandelen. En ondanks de simonie-verboden van de kerk,
waren ze bereid daarvoor te betalen. Het materiële succes van kloosterlijke
instellingen hing daarom zeker niet alleen af van wat lekengelovigen voor
heilsdiensten betaalden maar ook van datgene wat de gemeenschapsleden
zelf inbrachten en met hun werkheiligheid realiseerden.
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