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‘Den Bosch was het Nashville 
van de geestelijke muziek’

Ooit gehoord van de Illustre Lieve 

Vrouwe Broederschap? Er hangt een 

zweem van geheimzinnigheid om 

deze Bossche broederschap. Ter ge-

legenheid van zevenhonderdjarig 

bestaan stelde Het Noordbrabants 

Museum er een speciale tentoon-

stelling over samen.

Esther Raaijmakers

Zeven eeuwen Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is op 
zich al reden voor een tentoonstelling. Maar zeker niet 
de enige, vertelt conservator Joris Westerink van Het 
Noordbrabants Museum. “Het archief is ook 700 jaar be-
waard gebleven. Je kunt zien wie er lid waren en dat wa-
ren zeker niet de allerminsten. Denk aan Willem van 
Oranje, Jheronimus Bosch en bijvoorbeeld koning Wil-
lem-Alexander. Door het goed bewaarde archief kun je 
ook precies zien wat de inkomsten en uitgaven waren.”

Een middeleeuwse trend
In 1318 stichtte een groepje geestelijken de broeder-
schap ter ere van Maria. Je zou kunnen zeggen dat de 
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in een trend pas-
te, aangezien er in de late Middeleeuwen veel broeder-
schappen ter ere van de Moeder van God werden op-
gericht. “Kijk”, zegt Westerink, en wijst naar een groot 
perkamenten document. “Dit is een van de afl aatbrie-
ven; een belangrijk document. De broederschap had 
afl aten waardoor mensen tien of veertig dagen minder 
lang in het vagevuur hoefden te zitten. Het genoot-
schap zette alles in het werk om bij bisschoppen of de 
paus afl aten binnen te halen. In deze tijd kunnen we 
ons daar niets bij voorstellen, maar mensen waren in 
de Middeleeuwen erg bezig met hun zielenheil.”
Aan het einde van de veertiende eeuw konden ook 
niet-geestelijken, zogenaamde buitenleden, lid worden 
als ‘Zwanenbroeders’. De broederschap was erg in trek, 

ook omdat de leden aanspraak konden maken op de 
afl aatbrieven. Rond 1500 waren er meer dan tiendui-
zend leden die allemaal geld in het laatje brachten.

Goede musici kapen
Maar wat deden die broeders met al dat geld? Ze ge-
bruikten het om hun eigen kapel in de Sint-Janskathe-

draal te verfraaien met gouden kandelaren en orgels. 
Deze kapel is tegenwoordig ook wel bekend als de sa-
cramentskapel.
Het grootste deel van het geld ging naar muziek ter 
verering van Maria. “Dit zijn hele grote muziekboe-
ken”, vertelt Westerink. “Enig idee waarom? Er ston-
den verschillende zangstemmen op één pagina en 
vaak stonden mensen rondom het boek te zingen. Het 
moest dus voor iedereen goed zichtbaar zijn. In totaal 
zijn er in Nederland dertien van dit soort koorboeken 
waarvan de broederschap er acht in bezit heeft. Wat 
Nashville nu is voor de countrymuziek, was Den 
Bosch samen met Antwerpen en Luik voor de gees-
telijke muziek. Den Bosch stond echt bekend om haar 
hoogstaande muziek. Musici die bijvoorbeeld bij alle 
koninklijke hoven optraden, zongen ook in Den 
Bosch. Er was een grote concurrentie in die tijd. Le-
den van de broederschap gingen bijvoorbeeld naar 
Luik om te kijken of ze daar goede musici konden ka-
pen voor de Zwanenbroeders.”
“In de kapel van de broederschap in de Sint-Jan 
stond een heel groot altaar. Je kon dit helemaal open-
klappen; het was zeker zes meter breed. Wat van dit 
retabel bewaard is gebleven , zijn deze twee altaar-
kasten van Adriaen van Wesel, een Utrechtse beeld-
snijder. Jeroen Bosch schilderde de luiken. Moet je 
nagaan hoe dit eruit zag als dit altaarretabel hele-
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Beschilderd porse-
lein dat onderdeel 
uitmaakt van een 
559-delig servies (ca. 
1881-1885).

Phillipus de Spina, Gedecoreerde initialen bij de eerste Mis in koorboek 

met tien vijfstemmige polyfone Missen (ca. 1549).
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‘Je kunt zien wie er lid 
waren en dat waren zeker 

niet de allerminsten’
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Afl aatbrief van tien bisschoppen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap (1335). Adriaen van Wesel, Het visioen van keizer Augustus: Augustus en de 
sibylle van Tibur, 1475-1477.

Koning Willem-Alexander opende Geloven in Vriendschap en bekeek de tentoonstelling in het 
Noord-Brabants Museum vol interesse.
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maal was uitgeklapt.” En over Jeroen Bosch gespro-
ken: “Veel broederschappen zijn gek op wapens en 
ledenboeken. Hier zien we ook het wapen van Je-
roen Bosch. Alleen had hij geen wapen, dus is zijn 
schild leeg gebleven. Jeroen Bosch komt ook regel-
matig in de administratieboeken voor.”

Een duivels dilemma
In 1629 neemt stadhouder Frederik Hendrik Den 
Bosch in. “Vanaf die tijd was het verboden om in het 
openbaar het katholiek geloof te praktiseren. De 
Beeldenstorm was net geweest en het was echt haat 
en nijd tussen de protestanten en katholieken. On-

dergronds bestond de broederschap nog wel en er 
waren nog veel katholieke notabelen lid van de broe-
derschap. In 1641 wilde stadsgouverneur Wolfert 
van Brederode lid worden. Het plaatste de broeder-
schap voor een duivels dilemma, want Van Breder-
ode was een protestant. De verering van Maria zou 
dan voorbij zijn. Met een nipte meerderheid beslo-
ten de broeders om protestanten voortaan toe laten. 
De Zwanenbroeders waren nu een oecumenische 
broederschap, de helft van de leden bestaat uit ka-
tholieken en de andere helft uit protestanten.”
Je zou kunnen zeggen dat de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap hierna in een identiteitscrisis terecht-

kwam. Hoewel ze was opgericht als Mariabroeder-
schap, was ze nu ineens oecumenisch. De broeder-
schap raakte in verval en in die periode gingen de 
leden heel onvoorzichtig met de kunstschatten om. Tin-
nen wijnkannen werden bijvoorbeeld omgesmolten en 
men raakte de kapel in de Sint-Jan kwijt. Het ledenaan-
tal daalde en er waren ook geen buitenleden meer. Ze 
keerden naar binnen en werden meer een sociëteit.

Van koninklijken huize
Dit duurde tot 1818. In dat jaar accepteerde Willem II 
het lidmaatschap van het broederschap. Vanaf die tijd 
had ze een lid van koninklijken huize en daardoor 
meer allure. Dit zorgde voor een opleving. 
Wie door de tentoonstelling loopt, ziet een lange tafel. 
De tafel staat symbool voor de traditie van de broeder-
lijke maaltijd die jaarlijks plaatsvindt in het Zwanen-
broedershuis, dat vlakbij de Sint-Janskathedraal ligt. 
Als er heel veel geld was, waren die maaltijden uitzin-
nig en werd er bijvoorbeeld ook zwaan gegeten. Te-
genwoordig bestaat de broederschap uit ongeveer 125 
leden. Zij zetten zich in voor liefdadigheid, het behoud 
van cultureel erfgoed en tradities, bezinning en onder-
linge broederschap. +

De tentoonstelling Geloven in Vriendschap over 700 jaar 
Zwanenbroeders is tot en met 3 juni te zien in Het Noord-
brabants Museum, Verwerstraat 41 in Den Bosch. Info: 
(073) 687 78 77, www.hetnoordbrabantsmuseum.nl


