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Tusschen Keulen en Parijs daar leidt de weg naar Rome; al wie met ons mee wil 
gaan . . ., zo luidt een oud kinderrijmpje, dat bij vele jongeren, zoals de jeugd 
tegenwoordig heet 1), in het - overigens niet-bestaande - vergeetboek is ge
raakt. De drie genoemde steden, of liever: de aldaar gevestigde kerkelijke 
ambtsdragers en wereldlijke autoriteiten, speelden een rol in de historie van 
de Utrechtse bisschoppen, met dien verstande, dat gedurende een deel van de 
periode waarvan hierna sprake zal zijn, in plaats van Rome de pauselijke resi
dentie Avignon vermeld zal worden. Het gaat hier om een drietal wegen, die 
niet in geografische zin, maar in overdrachtelijke zin, of- als men wil - in di
plomatieke zin, moeten worden opgevat, namelijk de directe weg van Utrecht 
naar Rome (Avignon) en de wegen via Keulen en Parijs, onderscheidenlijk 
met inschakeling van de aartsbisschop van Keulen en de Franse koning. De 
relaties van Utrecht met Rome (Avignon) langs deze wegen vormden een be
langrijk element in de historie van het Sticht Utrecht. Bij de Keulse weg, die 
hier nader in beschouwing zal worden genomen, gaat het in hoofdzaak om de 
relatie tussen de Keulse aartsbisschop en zijn Utrechtse suffragaan. 
In die beschouwing zal - voor zoveel nodig - de directe weg worden betrokken. 
De weg via Parijs, waarvan de brief van paus Johannes XXII aan Philips V van 
Frankrijk van 13 september 1317, inzake diens aanbeveling voor de voorzie
ning in de vacature te Utrecht 2) een voorbeeld is, blijft hier buiten beschou
wing. 

In de Nederlandse historische literatuur is aan de verbinding Utrecht-Rome 
via Keulen betrekkelijk weinig aandacht besteed. Dit heeft ten gevolge, dat 
de op het bisdom Utrecht en zijn bisschoppen betrekking hebbende berich
ten, die bij de beschouwing van de relaties tussen Rome (Avignon) en de 
aartsbisschoppen van Keulen te voorschijn komen, ten dele aan de aandacht 
ontsnapt zijn, dan wel slechts incidenteel vermeld worden. Toch was het bis
dom Utrecht - wat de uitgestrektheid betrof één van de grote bisdommen van 
Noord-West Europa - een suffragaan-bisdom van het aartsbisdom Keulen en 

1) Zelfs in de Friese taal, die door de invoering van de Steatestavering al geleden heeft, is het 
goed-Friese jongfolk al vervangen door jongerein. 
2) G. Brom, ed., Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata quotquot olim usque ad 
Urbanum Papam VI (anno 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur (2 dln; 's 
Gravenhage, 1891, 1896) I, nr. 547; J. W. Berkelbach van de Sprenkel, ed., Regesten van oorkon
den betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Werken Historisch Genootschap 
3e serie LXV1 (Utrecht, 1937) nr. 361. 
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had de Keulse metropoliet in kerkelijke zaken een hiërarchische verbinding 
met zijn Utrechtse suffragaan. 
De reden van de vaak ietwat verholen zwijgzaamheid betreffende de hierbe-
doelde relatie Keulen-Utrecht behoeft niet ver gezocht te worden. Zij hangt 
samen met een nog in onvoldoende mate doorgedrongen besef, dat de aarts
bisschoppen van Keulen ook buiten het diocees Keulen ambteerden én met 
de slechts aarzelende erkenning dat gebeurtenissen, die in het Duitse Rijk 
plaats vonden, en dan met name in de naburige bisdommen en wereldlijke 
territoria, en beslissingen, die aldaar genomen werden, haar repercussie ook 
in Utrecht en andere Nederlandse gewesten deden gelden, zij het niet zelden 
in mindere mate dan in het overige deel van het Duitse Rijk. Zó komt het 
ook, dat pauselijke opdrachten en beslissingen, die door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Keulen als metropoliet ter kennis van de bisschop van 
Utrecht gebracht werden - met andere woorden de lijn Rome (Avignon)-Keu-
len-Utrecht - in de Nederlandse historieschrijving enigszins uit het oog wer
den verloren. 

De bedoeling van dit artikel is om in een bescheiden bijdrage, enige tegen
stroom te geven aan de Bilderdijkiaanse Holland bloeit weer-mentaliteit, die in 
haar moderne versie nog steeds de Nederlandse historiografie schijnt te 
beïnvloeden. 

De relatie van Utrecht met Keulen, die berust op de verhouding aartsbis
schop-suffragaanbisschop, blijkt uit de vele van de aartsbisschop emanerende 
op het diocees Utrecht betrekking hebbende opdrachten, mededelingen, be
handeling van klachten en arbitrale beslissingen, alsmede uit kerkrechtelijke 
handelingen, wijding van bisschoppen en bevestiging van bisschopskeuzen. 
Daarnaast zijn nog te vermelden de pauselijke bevelen, die aan de aartsbis
schop gericht worden, en die deze krachtens pauselijke opdracht doorgeeft 
aan de suffragaan-bisschoppen. De hierop betrekking hebbende gegevens 
zijn voor een niet-onbelangrijk deel ook te vinden in nederrijnse bronnen, die 
aldus datgene wat te dezer zake in Nederlandse bronnen wordt aangetroffen, 
aanvullen. 
Een eerste voorbeeld levert de verkiezing en wijding van bisschop Gwijde van 
Avesnes. Na de dubbele keuze van Adolf van Waldeck en Gwijde van Aves
nes werd eerstgenoemde door paus Bonifacius VIII op de Luikse zetel ge
plaatst en werd Gwijde van Avesnes door de paus als bisschop van Utrecht er
kend 3). Post nam aan, dat het niet bekend was, of de aartsbisschop van Keu
len de elect gewijd heeft 4). Uit een fragment van een Nederrijnse kroniek uit 
het begin van de 14e eeuw 5) blijkt dat Gwijde van Avesnes gewijd is door de 
aartsbisschop van Keulen, Wicbold ten Holte, kort na 20 september 1302, na-

3) Brom, Bullarium, I, nr. 444: Berkelbach, Regesten, nr. 10; R. R. Post, Geschiedenis van de 
Utrechtsche bisschopsverkiezingen tol 1535. Bijdragen van het Instituut voor middeleeuwsche ge
schiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX (Utrecht, 1933) 84-85. 
4) Post, Bisschopsverkiezingen, 85. 
5) L. Weiland, ed., 'Fragment einer Niederrheinischen Papst- und Kaiserchronik', Nachrichten 
von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-Hist. Klasse aus dem Jahre 1894, 
375-383, m.n. 382. 
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dat de elect de voor de wijding verschuldigde gelden betaald had 6). 
Op 28 september 1302 noemde Gwijde zich in een door hem afgegeven vidi
mus van een oorkonde van graaf Floris V Dei gratia episcopus Traiectensis 7). 
De voornoemde kroniek voegt aan de mededeling omtrent de wijding nog 
toe: Erat autem idem Wicboldus avarus et pecuniarum venator cupidissimus, adeo 
quod multocies eciam Mud detestabile vicium simoniam committere amore pecunie 
non timebat. Maar vergoelijkend zegt de kroniekschrijver dan, dat deze geld
zucht een goede kant had, want de aartsbisschop gebruikte het vergaarde 
geld voor de verdediging van de Keulse Kerk 8). 
De wijding van bisschop Gwijde in 1302 was niet het enige geval waarin de 
Keulse aartsbisschop in enigerlei opzicht bij de voorzieningen in een Utrecht
se bisschopsvacature betrokken werd. De Keulse aartsbisschop had sinds het 
einde van de twaalfde eeuw het recht de in zijn kerkprovincie gekozen bis
schoppen te bevestigen. Dit blijkt bijvoorbeeld nog uit de beschikking van 
paus Nicolaas IV van 25 januari 1290 9), waarin onder meer verklaard wordt, 
dat de bevestiging van de elect Jan van Nassau ongeldig was, niet omdat de 
aartsbisschop van Keulen het recht daartoe miste, maar omdat de aartsbis
schop, Engelbert II van Valkenburg, die toen gevangen zat op de burcht Ni-
deggen, bij graaf Willem van Gulik, de bevestiging onder dwang had laten 
verrichten door Albertus Magnus, de lector der Dominicanen te Keulen 10). 
Jan van Sierck, de opvolger van Jan van Nassau, werd door paus Nicolaas IV 
benoemd, zodat er geen plaats was voor een bevestiging door de metropoliet. 
De paus beperkte zich tot het doen van de mededeling aan aartsbisschop 
Siegfried van Westerburg, dat hij Jan van Sierck, aartsdiaken van Karden, 
aan de Moezel, tot bisschop van Utrecht had benoemd, en beval hem aan in 
de bescherming van de metropoliet (lOjanuari 1291) 11). 
De benoeming van de opvolger van Jan van Sierck, Willem van Mechelen, 
geschiedde wederom door de paus, en wederom bepaalde de paus zich tot het 
doen van een mededeling daaromtrent aan de metropoliet, vergezeld van een 
aanbeveling in diens bescherming 12). Bisschop Willem van Mechelen werd 
in Rome gewijd. Heel nadrukkelijk loopt weer de lijn van Rome naar Utrecht 
via Keulen in het geval van de excommunicatie van bisschop Willem van Me
chelen en zijn herstel in oktober 1300 13). 

Toen bisschop Willem op 4 februari 1301 gesneuveld was, werd na de dubbele 
keuze één van de beide candidaten, Gwijde van Avesnes, door de paus er
kend 14). 
De bevestiging van de keuze van een bisschop van Utrecht door de aartsbis
schop van Keulen vond wederom plaats met betrekking tot Jacob van Outs-
hoorn op 30 augustus 1322, hoewel de paus in 1317 had verklaard, dat het be-

6) Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter. Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde XXI (Bonn, 1915- . . .) Ill2, nr. 3870. 
7) Bsrkdbach. Regesien, nr. 24. 
8) Zie noot 5. 
9) Regesten Köln, III2, nr. 2434; Brom, Bullarium, I, nr. 376. 
10) Regesten Köln, III2, nr. 2434. 
11) Regesten Köln, III2, nr. 3316; Brom, Bullarium, I, nr. 385. 
12) 4febr. 1296; Regesten Köln, III2, nr. 3473; Brom,Bullarium, I, nr. 418. 
13) Zie hierna biz. 32. 
14) Zie noot 3. 
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vestigingsrecht hem alleen toekwam. De bevestiging van Jacob van Outs-
hoorn door de aartsbisschop van Keulen werd op 30 augustus 1322 aan de ka
pittels en de edelen en leenmannen van het Sticht Utrecht medegedeeld 15). 
Toen Jacob van Outshoorn overleden was, bevestigde de Keulse aartsbis
schop, Hendrik van Virneburg, de keuze van Jan van Bronkhorst tot bisschop 
van Utrecht 16). Deze keuze en de bevestiging daarvan werden door de paus, 
die de benoeming van een opvolger van Jacob van Outshoorn gereserveerd 
had, vernietigd en vervangen door de benoeming van Jan van Diest (8 novem
ber 1322). De paus deelde deze benoeming aan de aartsbisschop van Keulen 
mede met het verzoek de nieuwbenoemde bisschop in bescherming te nemen. 
Jan van Bronkhorst deed door bemiddeling van aartsbisschop Hendrik van 
Virneburg een beroep op de paus 18), dat generlei effect sorteerde (30 januari 
1323). Intussen had Jan van Diest zich met pauselijke machtiging laten wij
den. De wijding geschiedde te Avignon: in curia Romana consecratus 19). 
Omtrent de overlijdensdatum van Jacob van Outshoorn en het vacant worden 
van de Utrechtse zetel verstrekken de gegevens met betrekking tot het in sep
tember 1322 te Keulen gehouden provinciale concilie nadere informatie. In 
de oproeping voor dat concilie richtte zich de aartsbisschop sede vacante tot 
het Domkapittel te Utrecht. De convocatie is gedateerd 6 augustus 1322 20), 
zodat aangenomen moet worden, dat de aartsbisschop op dat tijdstip nog niet 
bekend was met de verkiezing van Jacob van Outshoorn op 28 juli 1322. Het 
concilie werd op 27 september 1322 geopend 21) in het koor van de nieuwe 
Dom in Keulen, waarheen op die dag ook de reliquiën van de Heilige Drie 
Koningen werden overgebracht. Aan het concilie namen de vertegenwoor
digers van het Utrechtse Domkapittel deel omdat - zo is in het protocol van 
het concilie uitdrukkelijk vermeld - de zetel van Utrecht vacant was. Het pro
tocol draagt de datum van 30 september 1322 22). Jacob van Outshoorn moet 
dus vóór de aanvang van het concilie overleden zijn en niet op 21 oktober 
1322 23), vermoedelijk zelfs vóór 23 september 1322, wat blijkt uit het reeds 
vermelde appèl, dat Egidius van Bake als procureur van Jan van Bronkhorst 
indiende bij de Keulse aartsbisschop 24). 

De Utrechtse bisschoppen woonden de provinciale concilies te Keulen bij, 
hetzij in persoon, hetzij door vertegenwoordigers. Het provinciale concilie 
dat de aartsbisschop van Keulen, Hendrik van Virneburg, van 9 tot 11 maart 

15) Regesten Köln, IV, nr. 1323 en 1324. 
16) Regesten Köln, IV, nr. 1340. 
17) Regesten Köln, IV, nr. 1342 en 1 343. 
18) Regesten Köln, IV, nr. 1368, 1369 en 1372: Berkelbach, Regesten, nr. 553 en 554; R. R. Post, 
ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van Utrecht', Archief voor de Ge
schiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, LV ( 1931 ) 96 vlg. 
19) Johannes de Beka en Wilhelmus Heda, De episcopis Ultrajectinis, recogniti et notis historicis 
illustrati ah Arn. Buchelio (Utrecht, 1643) 113. 
20) Regesten Köln, IV, nr. 316. 
21) Regesten Köln, IV, nr. 1328. 
22) Zie over de datum: Regesten Köln, IV, nr. 1337; datum naar Hs. C. 
23) Zie Post, Bisschopsverkiezingen, 95. Beka, De episcopis Ultrajectinis, 112, vermeldt 20 sept. 
1322. Bij E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de 
Nederlanden (Antwerpen, enz., 1960) 312, 20 of 22 sept. 1322. 
24) Regesten Köln, IV, nr. 1368. 
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1310 hield, werd bijgewoond door bisschop Gwijde van Avesnes 25). Eén van 
de beslissingen van dat concilie was, dat in de Keulse kerkprovincie het jaar 
in den vervolge op 25 december zou beginnen. 

De aartsbisschoppen van Keulen hadden het recht om in de gehele kerkpro
vincie visitaties te verrichten of te doen verrichten. Dat zij hiervan gebruik 
maakten in het bisdom Utrecht, blijkt uit een geschil, dat ontstond over de 
betaling van visitatiekosten aan de aartsbisschop van Keulen, in welk geschil 
de bisschop van Utrecht op 12 oktober 1308 beslist, dat de Utrechtse kapittels 
aan de aartsbisschop 1200 pond zwarte turnooisen moeten betalen 26), over 
welk bedrag de aartsbisschop op 22 december 1308 beschikt ten gunste van 
het bankhuis van de Perruzzi te Florence 27); op 2 mei 1309 werd hiervan 850 
pond zwarte turnooisen betaald 28). 

De bemoeienissen van de aartsbisschop van Keulen strekken zich uit buiten 
zijn diocees Keulen zoals in verscheidene gevallen blijkt. 
Op 23 maart 1309 erkennen de Westfriezen Willem III van Holland als hun 
heer, waarbij bepaald wordt, dat in geval van trouwbreuk de bisschop van 
Utrecht over hun land het interdict zal uitspreken en de inwoners zal excom-
munniceren. Zij verzoeken de aartsbisschop van Keulen deze regeling goed te 
keuren en te bevestigen 29). 
In de tweede helft van 1317 komen de inwoners van Stellingwerf en Schoter-
werf in verzet tegen de bisschop Gwijde van Avesnes, en brengen onder meer 
in Vollenhove verwoestingen te weeg. Paus Johannes XXII geeft de aartsbis
schop van Keulen opdracht tegen de Stellingwervers en Schoterlanders op te 
treden met kerkelijke straffen 30). De aartsbisschop heeft deze opdracht uit
gevoerd, want uit een oorkonde van 9 september 1320 blijkt, dat de kerkelijke 
straffen zijn opgelegd; uit dezelfde oorkonde blijkt, dat de opstandelingen 
zich geschikt hebben 31). 
Toen in 1300 de kanunnik Rudolf van het Utrechtse kapittel van St. Marie, 
uit Rome terugkeerde, was hij door de burgers van Amersfoort, die aan de zij
de van bisschop Willem van Mechelen tegen de stad Utrecht streden, gevan
gen genomen. Aartsbisschop Wicbold van Keulen beveelt op 22 juni 1300 de 
Amersfoorters om de kanunnik vrij te laten op straffe van excommunicatie 
32), maar toen dit bevel aan de burgers van Amersfoort bekend gemaakt werd 
door de rector van de Utrechtse Buurkerk en de kapelaan van aartsbisschop 
Wicbold, werden deze de stad uitgedreven 33). Het zelfde lot trof de abt van 

25) Regesten Köln, IV, nr. 498; Berkelbach,Regesten, nr. 164. 
26) Regesten Köln, IV, nr. 394; Berkelbach, Regesten, nr. 123. 
27) Regesten Köln, IV, nr. 419. 
28) Regesten Köln. IV, nr. 451 : F. Ketner, 'Vestigingen eerste ontwikkeling van het notariaat in 
Utrecht (1221-1341)' in; Nederrijnse Studiën, XUIe - XVe eeuw. Bijdragen van het Instituut voor 
middeleeuwse geschiedenis te Utrecht XXVII (Groningen, enz., 1954) 100. 
29) Regesten Köln, IV, nr. 441 ; F. van Mieris, ed., Groot Charterboek der graaven van Holland, 
van Zeelanden heeren van Friesland II (Leiden, 1754) 80. 
30) Regesten Köln. IV. nr. 1017: Berkelbach,Regesten, nr. 376. 
31) Berkelbach, Regesten, nr.458. 
32) Regesten Köln, III2, nr. 3738. 
33) S. Muller Fz., ed., 'Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Utrecht met de stad 
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St. Paulus te Utrecht, toen hij te Amersfoort kwam; alleen met vergunning 
van bisschop Willem wilden de Amersfoorters de kanunnik vrijiaten 34). 
De toepassing van kerkelijke straffen wordt herhaaldelijk door de aartsbis
schop van Keulen aan de bisschop van Utrecht opgedragen. Zo beveelt paus 
Clemens V op 13 mei 1309 35) aan de aartsbisschop - en door diens bemidde
ling - aan de bisschop van Utrecht om graaf Adolf van Berg door het opleggen 
van kerkelijke straffen te dwingen zijn gemalin Agnes van Kleef weer tot zich 
te nemen. Op 7 mei 1330 beveelt Johannes XXII aan de aartsbisschop van 
Keulen en aan de bisschop van Utrecht om Gijsbert van Bronkhorst, die de 
proost van St. Anskarius te Bremen, toen hij van het pauselijk hof terugkeer
de, gevangen heeft genomen, te excommuniceren 36). 
Met betrekking tot de bescherming van de Dominicanen en de Franciskanen 
in de Keulse kerkprovincie liet Benedictus XI op 2 april 1304 zijn bevelen 
toekomen aan de aartsbisschop van Keulen, die op zijn beurt de bisschop van 
Utrecht belast met de uitvoering van dit bevel in het diocees Utrecht 37). 
Op 13 april 1317 gelast paus Johannes XXII de aartsbisschop van Keulen en -
door diens bemiddeling - de bisschop van Utrecht om de Clarissen te bescher
men 38). 
Op 26 april 1319 herhaalt Johannes XXII het bevel van Benedictus XI met 
betrekking tot de bescherming van de Minderbroeders 39) en op dezelfde dag 
gelast hij - eveneens door bemiddeling van de aartsbisschop van Keulen - aan 
de bisschop van Utrecht de bescherming van de Karmelieten 40) en van de 
Dominicanen 41). Op 12 juli 1319 gaat een pauselijk bevel uit aan de aartsbis
schop van Keulen en aan de bisschop van Utrecht om de Duitse Orde te be
schermen 42). 
Op 13 januari 1324 draagt paus Johannes XXII aan de aartsbisschop van Keu
len en aan de bisschop van Utrecht op om de Johannieters in het bisdom Os
nabrück te beschermen tegen rechtsmisbruik van de bisschop van Osnabrück 
43). 

De regeling van financiële aangelegenheden geeft meermalen aanleiding om 
pauselijke bevelen aan de bisschop van Utrecht door bemiddeling van de 
aartsbisschop van Keulen te doen toekomen. Zo geeft Clemens V op 18 ja
nuari 1306 aan de elect van Keulen opdracht om bisschop Gwijde van Aves
nes er aan te herinneren, dat hij de schuld van zijn voorganger, Willem van 
Mechelen, aan Octavianus Callibocanus moet betalen op straffe van schor
sing, interdict en excommunicatie 44). 

Utrecht over het bezit van heerlijke rechten'. Bijdragen Mededeelingen van hel Historisch Genoot
schap gevestigd te Utrecht, IX (1886) 1-125, m.n. 48-50. 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4: 
43 
44 

Regesten Köln. Ill2, nr. 3738-3740. 
Regesten Köln, IV, nr.452: Berkelbach. Regesten, nr. 140: Brom, Bullariitm. I, nr. 496. 
Regesten Köln, IV, nr. 1891; Berkelbach, Regesten, nr. 934; Brom. Bullariitm, I. nr. 843. 
Regesten Köln, IV, nr. 1; Berkelbach,Regesten, nr. 46; Brom, Bullariitm, I, nr. 460. 
Regesten Köln, IV, nr. 977: Berkelbach, Regesten, nr. 351. 
Regesten Köln, IV, nr. 1102: Berkelbach, Regesten, nr. 413; Brom, Bullarium, I, nr. 569. 
Regesten Köln, IV, nr. 1104: Berkelbach, Regesten, nr. 414. 
Berkelbach, Regesten, nr. 415; Brom, Bullarium, I, nr. 571. 
Regesten Köln, IV, nr. 1120: Berkelbach, Regesten, nr.419; Brom, Bullarium, I, nr. 574. 
Regesten Köln. IV, nr. 1432; Berkelbach, Regesten, nr. 598. 
Regesten Köln, IV, nr. 128: Berkelbach. Regesten, nr. 64. 
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Een dergelijk pauselijk ingrijpen, ook door middel van de aartsbisschop van 
Keulen, was reeds eerder voorgekomen, toen paus Bonifacius VIII omstreeks 
oktober 1300 aan aartsbisschop Wicbold van Keulen opdroeg om de Utrecht
se bisschop Willem van Mechelen te excommuniceren en in zijn ambt ge
schorst te verklaren omdat hij zijn schulden aan de pauselijk kamer niet be
taald had. Toen de Utrechtse bisschop betaald had, werd de schorsing opge
heven (21 oktober 1300)45). 

De omstandigheid, dat het diocees Utrecht tot de Keulse kerkprovincie be
hoort, heeft onder meer ten gevolge dat in bepaalde gevallen bijgedragen 
moet worden aan de wereldlijke lasten, die op het aartsbisschoppelijk territo
rium drukken. Zo bepaalt Johannes XXII op 5 maart 1325, dat de kerken en 
kloosters in de kerkprovincie Keulen moeten bijdragen in de betaling van de 
schulden, die ontstaan zijn door de oorlogen, die de aartsbisschop heeft moe
ten voeren om de kerk te beschermen 46). 

Ook in de maatregelen, die paus Johannes XXII tegen koning Lodewijk van 
Beieren nam, is de bisschop van Utrecht betrokken. Met name was dit het ge
val met betrekking tot de publicatie van de pauselijke, tegen koning Lodewijk 
gerichte bullen. Opdrachten hiertoe ontving de Utrechtse bisschop door be
middeling van de aartsbisschop van Keulen. Op 9 oktober 1323 deelde de 
paus aan de Keulse aartsbisschop en diens suffragaan-bisschoppen de tekst 
mede van de bul waarin hij aan Lodewijk van Beieren het recht ontzegt de 
koninklijke macht uit te oefenen; aan deze mededeling is het bevel verbon
den deze bul af te kondigen 47). De aartsbisschop heeft zich blijkbaar niet al 
te ijverig van deze taak gekweten, want op 6 april 1324 maande paus Johannes 
XXII hem aan tot afkondiging van de pauselijke bullen, die tegen Lodewijk 
van Beieren gericht waren, over te gaan, opdat hij het loon des Heren en de 
lofprijzing van de paus kon verwerven 48). De aartsbisschop liet de paus in 
april 1324 weten, dat hij het tijdstip niet geschikt voor publicatie achtte 49). 
Eerst op 18 augustus en 19 september 1324 deelde de aartsbisschop aan de 
bisschop te Utrecht de tekst van de achtereenvolgende pauselijke bullen 
mede 50). Hij zond slechts een notariële transsumptie, omdat verzending van 
het origineel in de onrustige tijd te gevaarlijk was. Blijkens pauselijke bedank-
brieven, van 15 januari 1326 hebben de aartsbisschop en zijn suffragaan te 
Utrecht aan de pauselijke opdracht voldaan 51). 

Uit een brief van de proost van St. Severinus te Keulen, Heydenricus, aan de 
aartsdiaken van Figeac, van 18 mei 1327 52), blijkt het een en ander over de 
politieke situatie met betrekking tot het geschil tussen paus Johannes XXII 

45) Regesten Köln, UI2, nr. 3760; Brom, Bullarium, I, nr. 440. 
46) Regesten Köln, IV, nr. 1532: Brom, Bullarium. 1. nr. 650. 
47) Regesten Köln, IV, nr. 1425; Berkelbach, Regesten, nr. 588; Brom. Bullarium. I, nr. 628. 
48) Regesten Köln, IV, nr. 1444. 
59) Regesten Köln, IV, nr. 1458. 
50) Regesten Köln, IV, nr. 1485 en 1491 ; Brom, Bullarium. I, nr. 628 en 639. 
51) Regesten Köln, IV, nr. 1568 en 1569; Brom, Bullarium, I, nr. 669. 
52) Regesten Köln, IV, nr. 1662. L. Schwalm, ed., Constitutione* et Acta publica imperatorum et 
regum VI', Monumenta Germaniae Historica (Hannover, 1914-1927) nr. 306. In de/e brief staat 
ook een aanduiding omtrent de reisduur van het Rijnland naar Beieren, namelijk zes dagreizen. 
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en koning Lodewijk van Beieren, die zich op dat tijdstip in Italië bevond, op 
weg naar Rome om aldaar de keizerskroon te verwerven. Heydenricus deelt 
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pen pauselijk gezind zijn, wat - naar hij zegt - blijkt uit de door hen verrichte 
afkondigingen van de tegen Lodewijk van Beieren gerichte bullen. Uit het 
voorgaande is echter af te leiden, dat de medewerking van de bisschop van 
Utrecht in hoofdzaak beperkt was tot het ietwat aarzelend afkondigen van de 
tegen Lodewijk van Beieren gerichte bullen. Dit was een begrijpelijke hou
ding, gezien de afhankelijkheid van bisschop Jan van Diest van graaf Willem 
III van Holland. Dat blijkt ook uit de brief van de proost van St. Severinus; 
daarin zegt deze van de stad Utrecht, dat aldaar de graaf van Holland meer 
heerst dan de bisschop en dat dit ook in het diocees Utrecht het geval is, dat 
wil zeggen dat er van een actieve anti-Beierse gezindheid geen sprake was, 
want Willem III was de schoonvader van Lodewijk van Beieren en stond aan 
diens zijde, zonder hem echter effectieve hulp te verlenen. Daartoe had de 
graaf een goede reden, namelijk dat hij met paus Johannes XXII in onderhan
deling was over dispensatie voor het huwelijk van zijn dochter Philippa met 
Eduard III van Engeland 53). 

Behalve de hiervóór vermelde, min of meer groepsgewijze behandelde geval
len waarin de relatie van de aartsbisschop van Keulen met de bisschop van 
Utrecht naar voren komt, zijn er nog enkele op zich zelf staande gevallen, 
waarin van die relatie blijkt. Zo vermeldt de rekening van de Utrechtse offici-
aal van het jaar 1336, dat bisschop Jan van Diest een samenkomst had met de 
aartsbisschop Walram van Gulik: Item pro expensis officialis eundo cum domino 
episcopo ad archiepiscopum Coloniensem in Venobrugghe per 8 dies . . . 54). De 
rekening verschaft geen inlichtingen omtrent het doel van de reis. 
Uit een oorkonde van 2 augustus 1338 blijkt de betrokkenheid van Jan van 
Diest in de Rijkspolitiek 55). Op 16 juli 1338 hadden de geestelijke en wereld
lijke keurvorsten de Rhenser Kurverein gesloten teneinde de Rijksrechten en 
in het bijzonder het recht van de Keurvorsten om de koningskeuze te verrich
ten, te beschermen en te waarborgen 56). Zij kwamen voorts overeen, dat zij 
de geestelijke en de wereldlijke vorsten en heren zouden verzoeken zich bij 
dit verbond aan te sluiten. Bisschop Jan van Diest gaf aan dit verzoek gevolg 
blijkens de genoemde oorkonde van 2 augustus 1338, waarin hij verklaarde 
dat hij aartsbisschop Walram en de Keulse kerk overeenkomstig de Rhenser 
Kurverein bijstand zou verlenen. Toen de Kurverein op 16 juli 1338 gesloten 
werd, behoorde aartsbisschop Walram niet tot de Beierse partij, zoals blijkt 
uit een oorkonde van 18 juli 1338 57), waarin koning Lodewijk van Beieren 
verklaart, dat hij de aartsbisschop van Keulen en diens suffraganen, die zich 

53) F. Trautz, Die Könige von England und das Reich, 1272-1377. Mit einem Rückblick auf ihr Ver
hältnis zu den Staufern (Heidelberg, 1961) 197. 
54) Regesten Köln, V, nr. 372. Venobrugghe (Vinnbrück) ligt in de gemeente Tönisberg (Kreis 
Kempen-Krefeld). 
55) Berkelbach, Regesten, nr. 1236. 
56) Regesten Köln, V. nr. 566 en 567; Th. J. Lacomblet,'ed., llrkundenbuchfür die Geschichte des 
Niederrheins . . .(4 dln; Düsseldorf, 1840-1858) III nr. 330. 
57) Regesten Köln, V, nr. 569. 
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bij de Rhenser Kurverein aansloten om hun afzijdigheid te zijnen aanzien voor
lopig niet lastig zal vallen 58). Bisschop Jan van Diest, die op 2 augustus 1338 
uitdrukkelijk verklaart zich van het hoofd der kerk niet te willen scheiden, zal 
tot de suffraganen behoord hebben, die in de oorkonde van 18 juli 1338 wor
den aangeduid, en geacht moeten worden zich, evenals de Keulse metropo
liet, op een voorzichtige wijze zowel van koning Lodewijk als van de pause
lijke partij te distanciëren, en derhalve een soort van onzijdigheid of afzijdig
heid nastreefden. 
Een derde, op zich zelf staande vermelding van een relatie tussen de Keulse 
metropoliet en de bisschop van Utrecht treft men aan in de rekening van de 
Gelderse landrentmeester Werner van Deventer over het jaar 1342/'43. Daar 
is in posten van 5 en 28 mei 1343 sprake van kosten in verband met een dag
vaarding van bisschop Jan van Arkel (omme die citacio van den biscop van Uyt-
recht) voor de aartsbisschoppelijke officiaal te Keulen 59), door hertog Rei-
nald II van Gelre. Een post van 26 augustus 1343 vermeldt dat aan de klerk 
van de officiaal twee schilden betaald zijn voor de acten betreffende het pro
ces, dat de hertog tegen bisschop Jan van Arkel voert 60). De rekening ver
meldt helaas geen bijzonderheden over de aard van het proces. 

58) Over deze politieke situatie zie W. Janssen, 'Walram von Jülich, 1307-1349' in: Rheinische 
Lebensbilder, IV ( 1970) 41 -42. 
59) Regesten Köln, V, nr. 1013 en 1018; rekening van Werner van Deventer, RA Arnhem, Hert. 
Arch., nr. 207. 
60) Regesten Köln, V, nr. 1055; RA Arnhem, Hert. Arch., nr. 207. 
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