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Johan Wolfert van Brederode
Johan Wolfert van Brederode was 
een van de bevelhebbers van 
 Frederik Hendrik bij het beleg van 
Den Bosch in 1629. Een jaar later 
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werd hij benoemd tot gouverneur 
van de stad, een functie die hij tot 
zijn dood in 1655 zou bekleden. 
In 1641 deed hij met andere aan-
zienlijke gereformeerden een 

 verzoek om te worden toegelaten 
tot de Illustre Lieve Vrouwe 
 Broederschap. 
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM
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Ongekend was het, om niet te zeggen ongehoord! Het verzoek dat in 1641 aan de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch werd overgebracht, bracht een schok teweeg. Binnen 
de kortste keren leidde het tot verhitte discussies en diepe verdeeldheid onder de leden. 
 Sommigen waren ontzet en wilden er niets mee van doen hebben, anderen zagen het eerder als 
een unieke kans. Maar hoe dan ook, in de toenmalige verhoudingen was het zonder meer een 
gevoelige, ja zelfs brisante kwestie. Want uitgerekend in de tijd dat rechtzinnige predikanten alle 
zeilen bijzetten om het rooms-katholieke en contrareformatorische vlaggenschip ’s-Hertogenbosch 
binnen te loodsen in de veilige haven van de ‘ware gereformeerde religie’, had Johan Wolfert van 
Brederode, de Staatse gouverneur van de stad en lidmaat van de Waalse kerk, deze koers door-
kruist met zijn verzoek om toegelaten te worden als lid van de Bossche Mariabroederschap. 
En met hem andere hooggeplaatste nieuwkomers in de stad, onder wie de militaire commandant 
 Philips van Tienen, de schout Hendrik van Bergaigne en leden van de vroedschap als Adriaan Ploos 
van Amstel, Otto Copes, Rutger Tulleken en Johan Ruysch, geen van hen katholieken. Kennelijk 
waren deze prominenten op zoek naar aansluiting bij de invloedrijke Bossche bovenlaag, maar 
dat zij daarvoor toe nadering zochten tot een zo fervent katholiek gezelschap als de Lieve Vrouwe 
Broederschap stond natuurlijk garant voor verbijstering en opschudding. Hoe in hemelsnaam 
hierop te reageren?

Voor de keus gesteld

1642

Duivels dilemma

Goedbeschouwd was de situatie terug te leiden tot 
de inname van de stad twaalf jaar eerder, in 1629, door 
de Staatse troepen onder stadhouder Frederik Hendrik.
Het capitulatieverdrag dat de Bosschenaren toen was afge‑
dwongen had weliswaar het voortbestaan gewaarborgd van 
maatschappelijke organisaties in de stad als schutterijen, 
ambachten en broederschappen, maar tegelijkertijd was er 
een verbod uitgevaardigd op alle openlijke uitingen van het 
rooms‑katholieke geloof. De Lieve Vrouwe Broederschap 
was daardoor in een schemerzone verzeild geraakt: zij kon 
het bestaan voortzetten maar haar aloude kerntaak, de ver‑
ering van Maria, was onmogelijk nog te vervullen. Processies 
waren niet langer toegestaan en ook van misvieringen en 

vesperdiensten in de eigen, inmiddels onttakelde kapel in 
de Sint‑Jan kon uiteraard geen sprake meer zijn. 

Zolang de oorlog voortduurde, bleef men in Den Bosch 
nog hoop koesteren op een mogelijk snelle wenteling van 
het rad van fortuin. Was Breda immers niet nog in 1625 door 
de Spanjaarden terugveroverd op de Republiek? De specta‑
culaire en volkomen onvoorziene val van Den Bosch was 
voor het Spaanse bewind echter zo’n dreun gebleken, dat 
men daar sindsdien weinig puf meer had in het voortzetten 
van de al zo lang aanslepende strijd. Toen Frederik Hendrik 
in 1637, acht jaar na zijn huzarenstukje bij Den Bosch, de 
bakermat van de Nassaus in de Nederlanden, Breda, 
opnieuw terugbracht in het Staatse kamp, verdween voor 
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De statuten van 1642
Met hun handtekening bekrach-
tigden de nieuwe gereformeerde 
leden en de overgebleven rooms-
katholieke leden op 27 februari 
1642 de nieuwe statuten van de 

Illustre Lieve Vrouwe Broeder-
schap. Deze zouden het karakter 
van de broederschap voor altijd 
ingrijpend veranderen. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH
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gruwelijke en nietsontziende godsdienstoor logen, was een 
volstrekt uniek verschijnsel, inderdaad iets ongehoords. 
Het laatste woord was er dan ook niet over gezegd. 

Devotie en sociabiliteit
 

Natuurlijk was de omvorming van de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap in 1642 een waterscheiding van de eerste 
orde, veruit de belangrijkste verandering die zij in de zeven 
eeuwen van haar bestaan heeft ondergaan. Maar het was 
zeker niet de enige of de eerste. Hoe zou het ook kunnen? 
De broederschap mocht zich in haar samenkomsten dan 
vooral richten op het spirituele en het transcendente, zij was 
tegelijk geworteld in een wereldse samenleving waarvan ze 
de invloeden onderging. In die wereld vergleed de tijd en 
volgden de generaties elkaar op − van de oprichting in 1318 
tot aan de aardschok van 1642 die alles omverwierp min‑
stens een vijftiental. Waarheden en overtuigingen werden 
daardoor steeds weer met andere, nieuwe ogen bezien. 
Accenten verlegd en nieuwe vormen gezocht. Nieuwe 
generaties lieten zich leiden door verschuivende perspectie‑
ven en ruimere mogelijkheden. Het ‘sicut erat in principio et 
nunc et semper et in secula seculorum’ (‘zoals het was in het 
begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen’) kon dan 
nog zo vaak weerklinken bij de gezangen in broederschaps‑
kapel, voor de broederschap zelf ging dit niet op. Een tradi‑
tie ontkomt nu eenmaal niet aan aanpassingen, hoe subtiel 
ook, als ze tenminste niet wil verstenen en daarmee haar 
oorspronkelijke bezieling verliezen. Bij de broederschap 
waren die aanpassingen meer dan subtiel. Ze werkten door 
in de beide pijlers waarop de organisatie tot dan toe gerust 
had, de devotie en de sociabiliteit, en vooral in hun onder‑
linge verhouding.

de Brabantse katholieken het perspectief op een gunstige 
afloop lang zaam maar zeker achter de horizon. Sindsdien 
resteerde de leden van de Bossche Mariabroederschap niet 
veel meer dan de gezamenlijk maaltijden in het eigen huis 
aan de  Hinthamerstraat, waar ze aan tafel herinneringen 
deelden aan een meer glorierijk verleden. Een nogal 
 wankele basis voor een toekomstig voortbestaan.

Het verzoek van de gouverneur en de zijnen stelde de 
leden van de broederschap in elk geval voor een buiten‑
gewoon moeilijke keuze, om niet te zeggen een duivels 
dilemma. Een weigering zou vrijwel zeker leiden tot een 
opheffing van overheidswege, waarmee voorgoed een 
eind zou komen aan een traditie van meer dan drie eeuwen. 
 Wilden zij dat op hun geweten hebben? Instemming met 
het verzoek had echter niet minder ingrijpende gevolgen. 
Het voortbestaan zou daarmee verzekerd zijn, maar van 
wat eigenlijk? In elk geval niet van de katholieke Maria‑
broederschap die sinds 1318 zo’n toonaangevende rol 
had gespeeld in het religieuze en culturele leven van 
 ’s‑Hertogenbosch. Voor Mariadevotie zou geen plaats meer 
zijn en daarmee zou ook de grond wegvallen onder verdere 
opdrachten aan zangers, aan kunstenaars en bouwmeesters 
met wier werk zo lange tijd eer was betoond aan de Lieve 
Vrouw. Welke keuze daarom ook gemaakt werd, voor de 
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap zou het bestaan nooit 
meer zijn wat het  eeuwenlang geweest was. 

Op 27 februari 1642 kwamen de broeders bijeen om 
een besluit te nemen. De uitkomst weerspiegelde een 
onover komelijk verschil van inzicht en dus een scheiding 
van de geesten: van de eenenvijftig aanwezige leden 
–  drieënveertig gezworenen en acht zwanenbroeders – 
 stemden achtentwintig voor de toelating van niet‑ katho‑
lieke leden. Voor de overige drieëntwintig was dat reden 
om de broeder schap voorgoed de rug toe te keren. Uiter‑
aard maakte de toelating van de gereformeerden het nodig 
om nieuwe statuten op te stellen. Daarin werd vastgelegd 
dat de broederschap voortaan zesendertig gezworenen 
zou tellen, achttien rooms‑katholieken en achttien gerefor‑
meerden, desgewenst aan te vullen met maximaal vier 
 zwanenbroeders, van elke gezindte twee. Samen zouden 
zij zich richten op wat vanaf dan de kerndoelstelling van de 
broederschap zou zijn, te weten de eenheid en de vriend‑
schap tussen de christenen.1 Ruim drie eeuwen hadden de 
gezworen broeders in vriendschap hun geloof beleden. 
Vanaf nu zouden ze vooral hun geloof in vriendschap belij‑
den. Dat ze daarbij de grens tussen de religies overschreden 
en zo de basis legden voor een oecumenisch samenzijn, 
juist in een tijd dat een groot deel van Europa wegzonk in 
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�� Zwanenmaaltijd
Op een paneel met een voor-
stelling van de Bruiloft van 
Kana dat lange tijd werd toege-
schreven van Jheronimus Bosch, 
wordt een zwaan geserveerd. 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

 ROTTERDAM

� Floris van Egmond
Floris van Egmond, graaf van 
Buren, was een prominente 
 zwanenbroeder. Zoals zijn vader 
voor hem en zijn zoon na hem, 
schonk hij jarenlang enkele 
 zwanen uit zijn drift in Leerdam 
voor de jaarlijkse zwanenmaaltijd 
van de broederschap. 
MAURITSHUIS, DEN HAAG

 Zwanenbroeders in het 
wapenboek
Op een van de pagina’s in het 
wapenboek staan enkele zwanen-
broeders bijeen. In het midden 
links Gerard van Horne. Daar-
onder Willem van Oranje en 
rechts van hem Florentius de 
Mérode, die als katholiek bij de 
omvorming in 1642 de broeder-
schap de rug toekeerde. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH
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Zwanenmaaltijd 

Het jaarlijkse hoogtepunt van de maaltijdcultus was echter 
zonder twijfel de zwanenmaaltijd. Niet omdat het vlees van 
deze vogel nu zo smakelijk was, eerder het tegendeel, maar 
vooral omdat de zwaan een aureool van exclusiviteit had: 
het recht om deze dieren te jagen en te houden was min of 
meer voorbehouden aan adellijke milieus. Wie er in slaagde 
om zwanen op te dienen, gaf er dus blijk van dat hij op zijn 
minst over goede contacten in de hoogste kringen 
beschikte. Zoiets verleende status. Al sinds de veertiende 
eeuw werd bij de maaltijden van de broederschap met 
regelmaat een zwaan opgediend, halverwege de vijftiende 
eeuw werd het een staande jaarlijkse traditie. Lange tijd had 
de rentmeester van de hertog van Brabant de broederschap 
van zwanen voorzien, in 1507 zegde Frederik van Egmond, 
graaf van Buren en zelf gezworene, jaarlijks minstens twee 

zwanen toe uit zijn drift in Leerdam, een traditie die door zijn 
zoon Floris en zijn kleinzoon Maximiliaan werd voortgezet. 
Maar ook tussentijds was de broederschap voortdurend op 
zoek naar rijke en aanzienlijke lieden die hen aan de 
begeerde vogels konden helpen. De vasthoudendheid, om 
niet te zeggen de verbetenheid, die de broeders daarbij aan 
de dag legden, en die op termijn zelfs zou leiden tot onaan‑
genaamheden met de erven Van Egmond, verraadt hun 
gehechtheid aan de status die met deze traditie verbonden 
was. 

Om dezelfde reden bleken ze zelfs bereid tot aanpassing 
van de eeuwenoude regels over het lidmaatschap. Altijd 
was immers de hand gehouden aan de voorwaarde dat 
kernleden van de broederschap clericus waren. Maar vanaf 
1488 werden de rangen geopend voor zogeheten ‘Zwanen‑
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 � Bezoek koningin Wilhelmina
Op 17 augustus 1904 bezochten 
koningin Wilhelmina en prins Hendrik 
het Zwanenbroedershuis. Bij die 
 gelegenheid schonken zij de broeder-
schap een verguld zilveren bokaal 
(rechts te zien).
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH

naast prinses Beatrix ook prinses Irene en koning Willem‑ 
Alexander als zwanenbroeder deel uit van de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap.  

De eerste van deze koninklijke zwanenbroeders, koning 
Willem II, kwam de broederschap in ruime mate tegemoet 
toen zich in 1839 problemen voordeden met het broeder‑
schapshuis. Het eeuwenoude pand was ernstig in verval 
geraakt en toen het naastgelegen pand werd gesloopt, 
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zijn opdrachtgevers zowel een neoclassicistisch als een neo‑
gotisch ontwerp voorgelegd. De keuze van de broeders 
voor dit laatste zal mede ingegeven zijn door de passie van 
de koning, hun weldoener, voor deze bouwstijl. Die ging 
terug op zijn studietijd in Oxford, waar de van oorsprong 
middeleeuwse gotische bouwstijl toen een her leving door‑
maakte, zoals ook elders in Engeland. Terug in Nederland 
betoonde Willem II zich een warm pleitbezorger van de 

Koning Willem-Alexander 
als zwanenbroeder
In navolging van zijn koninklijke 
voorouders is ook koning Willem-
Alexander als zwanenbroeder 
 toegetreden tot de Illustre Lieve 
Vrouwe Broederschap. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH

dreigde het zelfs in te storten. Daarop besloot de broeder‑
schap tot sloop en algehele nieuwbouw, daartoe in staat 
gesteld door giften van leden uit hun privévermogen. 
Koning Willem II droeg 2.000 gulden bij in de bouwkosten, 
die zo’n 13.000 gulden beliepen. Deze  vorstelijke tege‑
moetkoming zou uiteindelijk ook van invloed zijn op de 
vormgeving van het nieuwe broederschapshuis. De architect 
J.J. Laffertée, docent aan de Bossche kunst academie, had 

Koning Willem II
Als kroonprins aanvaardde 
 Willem II het zwanenbroeder-
schap. Sindsdien is deze titel 
 uitsluitend voorbehouden aan 
 vorstelijke personen. Willem II 
betoonde zich een ruimhartig 
 weldoener voor de broeder schap. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH





67  |  REVEIL

Vier pijlers

Het jubileum vormde voor enkele broeders, allen uit 
de familie Van Lanschot, aanleiding om terug te kijken naar 
de tijden van weleer. Zij gaven de historicus Lucas van Dijck 
opdracht de geschiedenis van de broederschap te onder‑
zoeken en vast te leggen. Zijn studie, waarop hij in 1973 
promoveerde in Utrecht, was de eerste gedegen weten‑
schappelijke publicatie over deze bijzondere vereniging. 
Hij schilderde daarin de onschatbare bijdrage van de Lieve 
Vrouwe Broederschap aan het religieuze, culturele en maat‑
schappelijke leven in het middeleeuwse ’s‑Hertogenbosch. 
Maar evengoed de verschraling waaraan ze na de 
om vorming van 1642 ten prooi was gevallen. Aan het eind 
van het boek schemert tussen de regels de – onuitgespro‑
ken – vraag door of de broederschap, ondanks de eeuwen‑
oude traditie, in de dan bestaande vorm nog wel een 
 toekomst had. Maar die vraag werd op dat moment in de 
broederschap zelf ook al gesteld. Bij velen daar leefde het 

Van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw 

De Eerste Wereldoorlog had in 1918 de viering van het zesde eeuwfeest in de weg gestaan. 
Maar vijftig jaar later stond de broederschap nadrukkelijk stil bij het 650-jarig jubileum. Hoogte-
punt daarvan was een oecumenische dienst in de Sint-Janskathedraal waarin de bisschop van 
’s-Hertogenbosch, monseigneur Jan Bluyssen, en de Bossche dominee Nico van den Akker voor-
gingen en die werd bijgewoond door de koninklijke zwanenbroeders koningin Juliana en prins 
Bernhard. Meer dan drie eeuwen na dato was de tijd eindelijk rijp geworden om daadwerkelijk 
inhoud te geven aan de gedachte van oecumene die in de statuten van 1642 was vastgelegd 
– ‘eenheid en vriendschap tussen de christenen’ − maar die nooit echt gepraktiseerd was. Nu 
boden de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie en een algemeen gevoel van maatschappe-
lijke vernieuwing de ruimte om oude bakens te verzetten en nieuwe wegen in te slaan.

Reveil

gevoel dat de geestelijke bronnen waaruit de broederschap 
geruime tijd geput had, al sinds lang waren opgedroogd. 
Dat de organisatie uitsluitend nog teerde op  traditie en 
daardoor op een dood spoor was beland. Om de vitaliteit te 
herwinnen zou een nieuwe grondslag gelegd moeten wor‑
den. Niet een die de vroegere uitgangspunten en beginse‑
len verwierp, maar een die ze juist samenbracht. De oecu‑
menische gedachte, zoals die in de jubileumviering in de 
Sint‑Jan vorm had gekregen, bleek daarvoor een 
 voortreffelijk uitgangspunt. De kernwaarden van de beide 
religies die in de broederschap samenkwamen, respectieve‑
lijk de liturgie en het woord, vormden juist in hun gezamen‑
lijkheid een unieke basis voor een nieuwe, op de tijd toe‑
gesneden bron van inspiratie. Ruim drie eeuwen had vooral 
de devotie het wezen van de broederschap bepaald, in een 
vergelijkbare periode nadien was het de sociabiliteit. Nu 
zouden deze beide samengebracht en vernieuwd worden 
in een eigentijdse en inspirerende spiritualiteit. 

De toenmalige broeder‑griffier, mr. Emmanuel Sassen, 
verwerkte deze zienswijze in 1972 in een document getiteld 
Een nieuwe koers op een aloud bestek, met daarin ook een 
nieuwe constitutie, die algemene instemming kreeg. Eerder 

 Houten naamlijsten 
Op houten lijsten staan de namen 
van rooms-katholieke en gerefor-
meerde leden genoteerd.

MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH
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Gevel van het Zwanenbroedershuis
Bij de recente restauratie heeft de 
gevel van het neogotische Zwanen-
broedershuis de oorspronkelijke 
zandsteenkleur terug gekregen. 
FOTO MARC BOLSIUS
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Penning van het zesde eeuwfeest
Het zesde eeuwfeest werd in ver-
band met de Eerste Wereldoorlog 
niet gevierd. Wel werd toen een 
gedenkpenning geslagen, naar 
ontwerp van Huib Luns. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH

Keten van de regerend proost 
De vier broeders met de meeste 
anciënniteit uit elke lijn dragen de 
titel van proost. In totaal zijn er 
dus acht proosten. Zij vervullen 
deze functie maximaal 12 jaar of 
tot de leeftijd van 72 jaar. Jaarlijks 
en gelijkelijk verdeeld over de 
 lijnen rouleren binnen de groep 
van proosten de functies van 
regerend en toeziend proost. 
MUSEUM HET  ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH

Servies
Ten behoeve van de jaarlijkse 
broederlijke maaltijd gaf de 
 broederschap aan het einde van 
de negentiende eeuw opdracht 
aan De Porceleyne Fles in Delft 
voor de vervaardiging van een 
560-delig servies in blauw en 
wit, voorzien van het bekende 
embleem en devies. 
MUSEUM HET ZWANENBROEDERSHUIS, 

’S-HERTOGENBOSCH
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