
,,Gi suit uuter stat trecken . . . " 
godsdienstige gevolgen 
van het Utrechtse schisma 
(1423-1449) en de houding van de bevolking. *) 

H. van Gelderen 

Op 9 oktober 1423 overleed Frederik van Blankenheim, de toenmalige bis
schop van Utrecht. Rond zijn opvolging ontstond een hevige strijd, die tot 
1449 heeft voortgeduurd: het schisma van Utrecht. 
De politieke en institutionele kanten van dit schisma zijn door de moderne 
historiografie al uitgebreid behandeld 1). De godsdienstige aspecten zijn ech
ter verwaarloosd. We moeten het doen met tamelijk clichématige uitspraken 
als, de godsdienstige gevolgen waren ernstig of de geestelijke schade was groot. In 
dit artikel willen we nu eens precies onderzoeken welke de godsdienstige ge
volgen waren, wat de houding van de bevolking tegenover deze gevolgen was, 
en waarom de bevolking deze houding aannam 2). Voordat we deze vragen 
echter gaan beantwoorden, is het noodzakelijk een kort overzicht te geven 
van het feitelijk verloop van het schisma. 
Na de dood van bisschop Frederik moesten de Utrechtse kanunniken een 
nieuwe kandidaat postuleren (voordragen). Na een moeizame verkiezing 
kwamen zij tenslotte uit op Rudolf van Diepholt, de door de standen van het 
Sticht naar voren gebrachte kandidaat. De postulatie van de kanunniken 
diende vervolgens door de paus (op dat moment Martinus V) bevestigd te 
worden. Na lange tijd bleek echter dat de paus tot de confirmatie niet gene
gen was: allerlei internationaal-politieke overwegingen brachten hem ertoe 
Rhabanus van Helmstedt, bisschop van Spiers te benoemen. Rhabanus ech
ter voorzag dat hij waarschijnlijk in Utrecht grote problemen zou ontmoeten, 
en bedankte voor de eer. Daarop ging de benoeming naar Zweder van Cu-
lemborg, proost van het Utrechtse Domkapittel. Zweder was, partijpolitiek 
gezien, een tegenstander van de Stichtse standen. Hij was een Lokhorst (in 
Hollandse termen: Kabeljauw), de standen waren Lichtenbergs (Hoeks). R. 
R. Post heeft duidelijk aangetoond dat de benoeming van Zweder geheel en 

*) Dit artikel is een omwerking van mijn doctoraalscriptie Het Utrechtse schisma 
(1423-1449); de houding van de bevolking tegenover de godsdienstige gevolgen (Utrecht , 
1978). De scriptie kan ingezien worden op de bibliotheek van het Inst. v. Gesch . R.U. 
Utrecht . 

1) R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtse bisschopsverkiezingen tot 1535 (Utrecht, 1933) 126-163; 
J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtse schisma (Den Haag, 1892). 
2) De hierbij gebruikte bronnen zijn alle uitgegeven Noord-Nederlandse kronieken die de peri
ode van het schisma bestrijken. Ik heb gewerkt volgens de lijst van J. Romein, Geschiedenis van de 
Noord-Nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen (Haarlem, 1932). 
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al onder invloed van hertog Filips van Bourgondië tot stand is gekomen: de 
hertog kreeg steeds meer belangen in de Noordelijke Nederlanden en was in 
die tijd verbonden met de Kabeljauwse partij. Een bondgenoot op de 
Utrechtse zetel was voor Filips natuurlijk een aantrekkelijke zaak. Zweder's 
benoeming vond plaats begin 1425. 
Hij werd slechts schoorvoetend door de standen van het Nedersticht erkend: 
op 21 november 1425 pas kon hij in Utrecht zijn intrede doen. Het Oversticht 
(ongeveer de huidige provincie Overijssel) echter weigerde de bisschop te er
kennen. Dit gewest had in 1424 al de postulaat Rudolf officieel als wereldlijk 
leider erkend, en bleef ook nu onverkort achter hem staan. Dit betekende dat 
de standen van het Sticht, die zich aanvankelijk zo eensgezind op één persoon 
hadden weten te verenigen, nu in twee partijen waren uiteengevallen. Slechts 
het Nedersticht erkende Zweder van Culemborg als bisschop. Hoewel 
„slechts". De niet-Stichtse delen van het bisdom beschouwden alle Zweder 
als de wettige kerkvorst. Maar voor de bisschop waren deze landen (Zeeland, 
Holland, Friesland en Gelre) minder interessant: hij bezat daar immers 
slechts kerkelijke macht. In het Sticht was de bisschop ook wereldlijk heer
ser. 

Zoals te verwachten was probeerde Zweder op allerlei manieren het Over
sticht tot gehoorzaamheid te bewegen. Eén van zijn pressiemiddelen was het 
uitspreken van ban en interdict over Rudolf en zijn aanhangers. Zweder 
maakte dus van kerkelijke straffen gebruik om een evident wereldlijk doel te 
bereiken, heerschappij over het Oversticht. De door Zweder gehanteerde 
kerkstraffen konden, indien door de bevolking gehoorzaamd, de kerkelijke 
activiteiten in het Oversticht geheel verlammen. In de ban verkeren beteken
de immers volledige uitsluiting uit de kerk, terwijl het interdict het verbod in
hield deel te nemen aan de meeste kerkelijke activiteiten, of kerkelijke han
delingen te verrichten. De door Zweder toegepaste variant van het interdict, 
het gemengde interdict (interdictum mixtum) had dan nog het onaangename 
gevolg, dat alle plaatsen, die door een geinterdiceerd persoon werden betre
den, automatisch ook onder interdict kwamen te staan 3). Het directe gevolg 
van de kerkstraffen was dat in de Overstichtse steden op kerkelijk gebied gro
te onrust ontstond en dat een aantal geestelijken en leken wegens gehoor
zaamheid aan de straffen gedwongen werd het Oversticht te verlaten. Op dit 
punt komen we u tgebreid terug. Overigens slaagde Zweder niet in zijn opzet: 
noch met zijn kerkstraffen, noch met militaire acties wist hij het Oversticht 
tot volgzaamheid te dwingen. 

Dit zal ongetwijfeld een factor zijn geweest welke het aanzien van Zweder in 
het Nedersticht schade berokkend heeft. Maar in het algemeen was Zweder 
een ongelukkig bestuurder. Hij wist zich in korte tijd zeer impopulair te ma
ken, in zulk een mate zelfs, dat hij eerst, in mei 1426, door enige Stichtse ede
len op slinkse wijze uit de stad werd verjaagd, en vervolgens door de Utrecht
se kanunniken in de uitoefening van zijn ambt werd geschorst. De stad 

3) Zie voor bewijs aangaande soort man kerkstraffen die in dit conflict toegepast werden mijn 
scriptie, 22-25. Voor de inhoud van de straffen W. Nolet en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in 
de middeleeuwen (Amsterdam. 1951) 154. 
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Utrecht erkende daarop (september 1426) in navolging van het Oversticht 
Rudolf van Diepholt als wereldlijk leider (ruwaard) en deze Rudolf wist ten
slotte de carrière van Zweder tot een absoluut dieptepunt te voeren door de 
bisschop uit diens laatste steunpunt in het Nedersticht, Amersfoort, te ver
drijven. Vanaf november 1426 was Zweder van Culemborg alleen nog in naam 
bisschop van Utrecht. Hij kreeg in het Sticht geen voet meer aan de grond. 
De feitelijke heerser was nu Rudolf van Diepholt; waarbij we wel in de gaten 
moeten houden, dat Rudolf slechts als wereldlijk leider, niet ook als kerkelijk 
leider optrad. 
Deze situatie bleef bestaan tot 1432. Toen besloot een nieuwe paus (Eugenius 
IV) een eind aan de perikelen te maken. Hij benoemde Rudolf tot wettig bis
schop en plaatste Zweder over naar het fictieve bisdom Caesarea in partibus 
infidelium (Naesarea was een bisdom dat in handen van de ongelovigen, infidè
les, was gevallen: in handen van de Islamieten dus). Tevens hief de paus de 
door Zweder in 1425 uitgesproken kerkstraffen op. De om deze straffen ver
bannen geestelijken en leken konden naar hun oude woonplaatsen terugke
ren. En hiermee was de vrede in het Sticht hersteld. 
Echter, Zweder weigerde de oplossing te aanvaarden, wat natuurlijk niet zo 
verwonderlijk was: het mistige bisdom Caesarea leverde hem absoluut geen 
inkomsten op. Zweder besloot daarom steun te zoeken bij het Concilie van 
Bazel, en verkreeg inderdaad een voor hem gunstige uitspraak: zijn aanspra
ken waren legitiem, hij was de wettige bisschop. Dit was ook de mening van 
de meerderheid van de geestelijken en leken uit de niet-Stichtse delen van het 
bisdom. De bevolking van Holland, Zeeland, Friesland en Gelre bleef Zwe
der als bisschop erkennen. Bovendien had Zweder de steun van een klein 
aantal „dissidente" Utrechtse kanunniken (twaalf om precies te zijn): zij had
den in 1432 geweigerd de pauselijke oplossing te aanvaarden en verbleven als 
ballingen in Holland, in Dordrecht. Het ontbrak Zweder derhalve niet aan 
steun, ook al was deze dan geheel uit de niet-Stichtse delen van het bisdom af
komstig. 
Zweder overleed plotseling in 1433. Betekende dit het einde van het schisma? 
Geenszins: de Dordtse kanunniken kozen in 1434 een opvolger voor Zweder, 
Walraven van Meurs, zodat de strijd bleef voortduren. Walraven wist aanvan
kelijk Zweder's aanhang te behouden. Na 1441 echter begon zijn populariteit 
snel af te nemen, in 1445 was zijn positie al uitzichtloos, en in 1449 sloot Wal
raven tenslotte een overeenkomst met Rudolf: hij zag van alle aanspraken af. 
Het Utrechtse schisma was ten einde. 

We kunnen een duidelijke caesuur in de Utrechtse strijd onderscheiden: 
1432. In dat jaar vond voor het eerst een werkelijke dubbelkeuze 3a) plaats. 
Bisschop Rudolf van Diepholt stond toen tegenover bisschop Zweder van 
Culemborg. In de jaren vóór 1432 ging de strijd tussen een bisschop (Zweder) 
en een landsheer (Rudolf). Het onderwerp van de strijd was in de eerste peri-

3a) Met de term dubbelkeuze wil ik hier en in het vervolg aangeven dat er in het bisdom Utrecht 
twee elkaar beconcurrerende bisschoppen waren. Dat er dus een schisma was. Het gebruik van 
deze term inpliceert niet dat door één lichaam een tweevoudige keuze was gemaakt. 
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ode dan ook geheel verschillend van dat in de tweede periode. Vóór 1432 was 
de strijd gericht op de macht over het Sticht, het wereldlijke machtsgebied 
van de Utrechtse bisschop. Vanaf 1432 verkeerde het Sticht in de prettige om
standigheid, unaniem achter de „eigen" bisschop te kunnen staan. Rudolf 
was onbetwist heer en meester over het Sticht. Zijn tegenstanders behoefden 
zich geen illusies te maken Rudolfs positie in het Sticht aan te kunnen tasten. 
Het ging nu om de niet-Stichtse delen van het bisdom: Zeeland, Holland, Gel-
re en Friesland. Maar in deze landen had de bisschop alleen maar kerkelijk 
gezag. Het onderwerp van de strijd na 1432 was dus de kerkelijke macht van 
de Utrechtse bisschop. 

De godsdienstige gevolgen: ban en interdict 

We hebben de voornaamste feiten van het Utrechtse schisma op een rijtje ge
zet. De eerste vraag is nu, wat waren precies de godsdienstige gevolgen van 
het Utrechtse schisma? Wanneer we de gebeurtenissen van het schisma bekij
ken, merken we de volgende godsdienstige „gebeurtenissen" op. Ten eerste, 
de periode van de sedisvacatie, dat wil zeggen de periode waarin de bis
schopszetel niet bezet was: 9 October 1423 tot 21 november 1425. Ten tweede, 
de kerkstraffen van september 1425, door Zweder over Rudolf en de zijnen 
uitgesproken. Ten derde, de dubbelkeuze's van 1432 en 1434. 
Sedisvacatie kon betekenen dat zowel het wereldlijk als het kerkelijk bestuur, 
alsmede de specifiek-bisschoppelijke kerkelijke handelingen (de pontificalia) 
4) niet konden worden uitgevoerd. En dat kon dan weer gevolgen hebben 
voor het kerkelijk leven van het bisdom. Deze problemen hebben zich echter 
in ons geval niet voorgedaan. De Utrechtse kanunniken konden voor de uit
voering van alle bisschoppelijke functies plaatsvervangers aanwijzen, en dat 
deden ze ook. Zo stelden ze, ter uitoefening van de pontificalia de wijbis
schop van Frederik van Blankenheim aan. Ter verduidelijking: de wijbis
schop was, in veel gevallen, een bisschop zonder eigen bisdom, of met een 
bisdom dat niet werkelijk bezet kon worden omdat het in handen van de infi
dèles was gevallen. Om dan toch aan inkomsten te komen, namen deze bis
schoppen de uitoefening van de pontificalia van een „echte" bisschop over. 
Kerkelijke problemen leverden wel de kerkstraffen op, evenals de dubbel
keuze's, ofschoon de aard van de problemen in beide gevallen nogal uiteen
liep. Maar daarover later. Hier willen we nu eerst de kerkstraffen behande
len. De straffen waren, zoals hierboven gesteld, ban en interdict. Ban en in
terdict konden het kerkelijk leven geheel stilleggen. Kónden, de effectiviteit 
hing natuurlijk af van de mate waarin de bevolking de straffen gehoorzaamde. 
Laten we eens kijken hoe de ontwikkelingen op dit punt in de steden waren. 
We kunnen dan heel goed starten met Deventer, aangezien we twee kronie
ken bezitten, die ons een goed overzicht van de ontwikkelingen in deze stad 
bieden 5). In Deventer gehoorzaamde een deel van de geestelijkheid en le-

4) Pontificalia zijn typisch bisschoppelijke bevoegdheden, zoals wijdingen, degradatie, vorm
sel, oliebereiding. 
5) Dier van Muyden, De Maghistro Gherardo Grote. . . et multis aliis devotis patribus, G. 
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kenbevolking aan de straffen, dat wil zeggen deze stedelingen gingen niet 
naar de kerk, legden de kerkelijke handelingen neer, en meden het contact 
met de bannelingen. Welke geestelijken? Dier van Muyden, een kroniek
schrijver uit de kring van de Moderne Devotie, licht ons nauwkeurig in: de 
meeste kanunniken, sommige vicarissen (plaatsvervangers van de kanunni
ken in de koordienst), twee pastoors, een aantal kapellanen, de gardiaan 
(overste) van de Minderbroeders, en alle broeders en zusters van het Gemene 
Leven (Moderne Devoten). Deze geestelijken, èn sommige burgers waren 
aan de straffen gehoorzaam. Hiertegen ondernam de stadsoverheid actie. Zij 
dreigde ten eerste de parochiale geestelijken, de kanunniken en de gardiaan 
van de Minderbroeders in het gevang te stoppen, als zij hun houding niet wil
den veranderen. Dat bleken de geestelijken niet te willen doen. Het gevang te 
Vollenhove trok hen echter evenmin, en zij vluchtten uit de stad en het Over-
sticht naar Gelre, waar Zweder wel werd erkend en de straffen niet werkzaam 
waren (september 1425). 

In januari 1426 richtte de overheid zich tegen twee Devote broeders, de pater 
van het broederhuis, Godefridus ten Toerne, en de rector van één van de vijf 
zusterhuizen, Joh. Hoef. Ook zij verlieten de stad omdat zij vreesden gevan
gen te worden genomen. Enige maanden later benaderde de overheid ook de 
overige broeders en zusters. De schepenen stelden hén echter voor de keuze 
de straffen te negeren, of de stad te verlaten en in ballingschap te gaan. Alle 
Devoten verkozen het laatste. De overheid trad overigens tegen de broeders 
veel gedecideerder op dan tegen de zusters. De broeders moesten ogenblik
kelijk de stad verlaten, de zusters kregen respijt tot de zomer van 1426. De 
schepenen probeerden de zusters zelfs nog met allerlei lokkertjes tot hun 
standpunt over te halen. Tevergeefs, de zusters bleven in hun houding volhar
den. Alle Devoten verlieten derhalve de stad. Tenslotte begon de overheid 
ook de burgers die aan de straffen gehoorzaamden lastig te vallen: dezen 
dienden een geldboete te betalen. Ook sommige burgers trokken toen uit de 
stad weg. 

Zweder sprak de straffen in september 1425 uit. In de zomer van 1426 had de 
stadsoverheid van Deventer alle aan de straffen gehoorzame leken en geeste
lijken uit de stad verwijderd. De eenheid was hersteld: iedereen in de stad 
ging weer naar de kerk. Het is hierbij belangrijk op te merken dat de overheid 
in het kerkelijk leven ingreep: zij stond niet toe dat geestelijken en leken een, 
naar ons inzicht, zuiver persoonlijke geestelijke beslissing namen, te weten 
wel of niet aan de straffen te gehoorzamen. Een ander belangrijk punt is het 
feit dat de overheid zich hierbij tégen de kerkstraffen richtte. 
Wat ons voorts in het handelen van de overheid opvalt, is de volgorde waarin 
zij de verschillende geestelijken benaderde, en de aard van de sancties waar
mee zij dreigde en strafte. De overheid trad eerst op tegen de geestelijken die 
op een of andere wijze direct bij het goed verloop van het kerkelijk leven in 
de stad betrokken waren: de parochiale geestelijken, de kanunniken, de Min-

Dumbar, ed.,Analecta, I (Deventer, 1719) 71-74; Hier beginnen sommige stichtige punten van onsen 
oelden zusteren, D. de Man, ed., (Den Haag, 1919) 67-87. Beide kronieken zijn afkomstig uit de 
kring der Moderne Devotie. 
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derbroeders (de Minderbroeders besteedden veel aandacht aan de zielzorg). 
Vervolgens waren de in dit opzicht minder belangrijke geestelijken aan de 
beurt: de Devoten, en van dezen eerst de belangrijkste Devoten (de pater en 
de rector), dan de broeders, tenslotte de zusters: de eerste immers waren de 
zielzorgers van de laatsten. Tenslotte richtte de overheid haar aandacht op de 
burgers. Het criterium van de overheid was kennelijk het belang van de per
soon voor het kerkelijk leven van de stad. Dit blijkt ook hieruit, dat de „be
langrijkste" geestelijken met de zwaarste straffen werden bedreigd: gevange
nisstraf. De andere geestelijken viel „slechts" verbanning ten deel, terwijl de 
leken er met een geldstraf vanaf kwamen. 
Opvallend in Deventer is tenslotte, dat de Moderne Devotie als enige geeste
lijke groepering haar eenheid tegenover het probleem van de kerkstraffen 
wist te bewaren. Terwijl de kanunniken, de parochiale geestelijken en de 
Minderbroeders zich binnen hun groep verdeeld opstelden, kozen de Devo
ten unaniem voor gehoorzaamheid aan de straffen. 

Met de komst in Utrecht van Rudolf van Diepholt (in september 1426) begon
nen de straffen ook in deze stad te werken. We zien hier hetzelfde gebeuren 
als in Deventer: de overheid grijpt in het kerkelijk leven in, is tegen de kerk
straffen en herstelt de eenheid in het kerkelijk leven van de stad. Zij benadert 
de geestelijken ook hier vanuit het standpunt, wat is het belang van deze geeste
lijke voor de kerkelijke praktijk? In Utrecht werden eerst de kanunniken, ver
volgens de reguliere geestelijken en tenslotte de burgers voor het blok gesteld 
6). De sancties waren verbanning en geldboete's. En ook hier toonde de De
votie zich als enige geestelijke groepering unaniem aan de straffen gehoor
zaam en gingen de overige geestelijken in verdeeldheid uiteen. Kortom, de 
ontwikkelingen in Deventer en Utrecht tonen een grote mate van gelijkenis. 
Daar komt nog bij dat de - schaarse - inlichtingen die we over de gebeurtenis
sen in de andere Stichtse steden hebben in dezelfde richting wijzen. Ook hier 
ingrijpen van de stadsoverheid, verdeeldheid onder geestelijken en leken, 
eenheid van de Devotie. We kunnen waarschijnlijk de conclusies over De
venter en Utrecht voor alle steden van het Sticht geldig verklaren. Onze ken
nis over gebeurtenissen rond de kerkstraffen op het platteland is uiterst ge
ring. Het enige wat wij hierover vernemen zijn mededelingen over de moei
lijkheden in 1429 met de Overijsselse kloosters van de congregatie van Win
desheim (behorend tot de Moderne Devotie) 7). De reguliere kanunniken van 
deze kloosters waren allen aan de kerkstraffen gehoorzaam. In 1429 werden 
zij door delegatie's van de Overijsselse steden en de Utrechtse kanunniken 
voor de, ons nu welbekende keuze gesteld, de straffen te negeren of het land 
te verlaten. Allen kozen voor het laatste. Dus ook in de reguliere tak van de 
Devotie unanimiteit. Het is overigens opmerkelijk te noemen, dat hier 
Utrechtse kanunniken tegen Overijsselse kloosters optreden. De kanunniken 

6) Zie scriptie, 34-40. 
7) Het betreft hier de kloosters Windesheim, Agnietenberg (bij Zwolle) en Bethlehem (Zwol
le). Zie ook Joh. Busch, Chronicon Winde.shemen.se, K. Grube, ed. (Halle. 1887) 333 e.v. 
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waren kennelijk op de een of andere wijze betrokken bij de kerkelijke situatie 
in het Oversticht. We komen hier nog op terug. 

Het is opvallend dat de kronieken steeds expliciet de gehoorzaamheid aan de 
straffen van bepaalde geestelijken en leken vermelden. Wellicht mogen we 
hieruit concluderen dat door de meerderheid van de bevolking de straffen ge
negeerd werden. Waarom stelde de bevolking zich zo op? We moeten probe
ren redenen te vinden voor dit gedrag. Het gaat ons hierbij om de argumenta
tie van de betrokkenen, van de historische personen zelf, niet om onze con
structies. 
De mogelijke discrepantie tussen beide blijkt bijvoorbeeld uit het volgende. 
We hebben gezien dat de stadsoverheid zich tegen de kerkstraffen richtte. 
Waarom? Wij zijn geneigd te antwoorden: omdat de overheid inzag dat de 
kerkelijke straffen misbruikt werden voor politieke doeleinden. Wij geven 
hiermee de houding van de stadsoverheid een morele lading: uit verontwaar
diging over het misbruik van de straffen, weigerde ze de straffen te gehoorza
men. Wij komen tot deze constructie, omdat we weten dat in het algemeen in 
de vijftiende eeuw de kerkstraffen op grote schaal werden misbruikt. Zo is de 
frequentie waarmee de geestelijkheid de straffen toepaste schokkend. J. 
Toussaert heeft vastgesteld dat in Vlaanderen rond 1450 zo'n 35% van de be
volking onder een kerkstraf stond 8). Deze ongebreidelde toepassing houdt 
direct in dat de aanleiding tot de straf dikwijls zeer futiel, of zeer onkerkelijk 
was, eigen belang, een wereldlijke opzet. Een bepaling in het concordaat tus
sen Rudolf van Diepholt en hertog Filips van Bourgondië uit 1434 luidde, dat 
een deken of provisor geen kerkstraffen mocht uitspreken, als hij niet op de 
hoogte was van de toedracht van het delict 9). Kerkelijke straffen werden op 
grote schaal misbruikt en ook de straffen van Zweder zijn hier een goed voor
beeld van. Het is voor ons dan ook zeer verleidelijk in dit misbruik de verkla
ring te zoeken voor de ongehoorzaamheid aan de straffen. 
Toch heeft de overheid dit argument niet zelf gebruikt. Onze constructie en 
de argumenten van de tijdgenoot lopen hier uiteen. Of is het soms zo, dat dit 
argument voor de overheid zo vanzelfsprekend was, dat zij er niet aan dachl 
het ook nog eens expliciet te vermelden? Alvorens voor de verlokkingen van 
deze verklaring te zwichten, lijkt het ons nuttig eerst wat dieper op de merk
waardige wijze van optreden van de stadsoverheid in te gaan. 
Zoals we hebben gezien stond de overheid niet toe dat de bevolking van de 
stad een, naar ons inzicht, zuiver persoonlijke godsdienstige beslissing nam. 
Denk bijvoorbeeld aan de burgers, die een geldboete moesten betalen omdat 
zij aan de kerkstraffen wilden gehoorzamen. Waarom dit optreden? We kun
nen een aantal mogelijke verklaringen aanvoeren. Zoals: de aan de straffen 
gehoorzame personen namen dit standpunt in, omdat zij tot de partij van 
Zweder behoorden; zij waren Lokhorsten, Culemborgers. Een partijpolitieke 
verklaring derhalve, die echter ogenblikkelijk wordt gevloerd door te memo
reren aan het feit dat de overheid de „dissidente" stedelingen op hun belang 

8) J. Toussaert, Le sentiment religieux en Flandre à la fin du moyen-age (Paris, 1964) 438-442. 
9) A. G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen, 1425-
1477 (Groningen, 1942) 116. 
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voor het verloop van het kerkelijk leven beoordeelde. De overheid zette niet 
alle aan de straffen gehoorzame geestelijken en leken in één keer uit de stad -
zoals te verwachten zou zijn wanneer het partijpolitieke aspect overwegend 
was - maar ze benaderde deze personen juist in een bepaalde volgorde. Eerst 
de voor de kerkelijke praktijk meest belangrijke, dan de minder belangrijke. 
Neen, de overheid bestreed de aan de straffen gehoorzame stedelingen niet 
vanuit een partijpolitiek standpunt, en de geestelijken en leken kwamen niet 
tot hun stellingname vanuit een partijpolitieke binding. 
Een andere, wel aannemelijke verklaring is, dat de overheid eenvoudigweg de 
orde en rust in de stad wilde herstellen. De onrust, door een haperende ker
kelijke praktijk veroorzaakt, kon aanzienlijk zijn. Daarnaast konden verbaal 
begaafde geestelijken voor de nodige verwarring zorg dragen. Zo moeten de 
Utrechtse kanunniken van het Regulieren-klooster aan de Oudegracht (die 
aan de straffen gehoorzaamden) aan de stedelingen hebben duidelijk gemaakt 
dat de priesters die de straffen negeerden en de mis bleven opdragen, niet het 
lichaam God's consacreerden, maar die duyvel ofte een padde 10). Het was 
voor de orde in de stad zonder meer heilzaam dergelijke sprekers te verwijde
ren, want . . . werd eenmaal de twijfel gewekt aan de geldigheid der sacramenten 
van onwaardige priesters, dan kwam het gehele kerkelijk leven op losse schroeven 
te staan. 11). De stadsoverheid heeft het argument ook expliciet gebruikt: aan 
de straffen gehoorzame priesters zouden opstaet onder den luden veroorzaken 
12). We mogen derhalve zonder meer concluderen dat het bewaren van de 
orde en rust in de stad reden voor de overheid is geweest in het kerkelijk le
ven te interveniëren. 

Maar de overheid bemoeide zich niet alleen hierom met de geestelijkheid. Zij 
schijnt ook voor het goed functioneren van het religieuze leven op zich be
langstelling te hebben gehad. In verschillende gevallen trad de overheid zeer 
behoedzaam, zeer geduldig tegenover de geestelijken op, ook waar de zaak 
van de orde juist een kort en krachtig ingrijpen vereiste. In deze gevallen lijkt 
het de overheid er vooral om te doen de geestelijken voor de stad te behou
den en hen in de stad hun godsdienstplichten te laten vervullen. Een voor
beeld hiervan biedt de geschiedenis rond de Devote zusters van het Meester 
Geertshuis in Deventer. We hebben gezien dat de zusters rond Pasen 1426 
voor de keuze werden gesteld de straffen te negeren of de stad te verlaten. De 
zusters maakten toen al direct duidelijk het laatste te verkiezen. En - geheel 
consequent - zij maakten zich gereed voor vertrek. De schepenen echter stel
den de verbanning steeds maar weer uit; terwijl zij ondertussen probeerden 
de zusters, nu eens met dreigementen, dan weer met „lokkertjes" tot hun 
standpunt over te halen: als de zusters het kerkbezoek maar zouden hervat
ten, dan zou hun toegestaan worden een nieuwe werkplaats bij het huis in ge
bruik te nemen - tegen alle verboden op toename van bezit in de „dode hand" 
13) in. En als. . . dan zou het stadsbestuur voor een wijbisschop zorgen, die de 

10) A. Matthaeus, Veteris aevi analecta, dl. V(Den Haag, 1738)474. 
11) J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen (Haarlem. 1949) 238. 
12) K. Burman, Utrechtse Jaarboeken . . „dl. I (Utrecht, 1750) 394. 
13) Dode hand: kerkelijke, en dus belastingvrije bezittingen. De politiek van de stad was toe
name van de dode hand tegen te gaan. 
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zusters zou absolveren van alle zonden, eventueel door het negeren van de 
kerkstraffen opgelopen. De zusters echter gaven geen krimp, zij volhardden 
trots in hun standpunt. Maar het werd hun langzamerhand wel duidelijk dat 
de eigenlijke intentie van de overheid was, hen voor de stad te behouden, dat 
zij daartoe onder grote druk werden gezet. Want si myenden, dattet die schepe
nen nergent omme gedaen en hadde, dat si hem dese dijnge geboeden hadden, dan 
dat si sie op dat uuterste wolden besueken. 14). 

Uiteindelijk werden de zusters in de zomer van 1426 toch uit de stad verjaagd. 
De aanleiding hiertoe was echter niet alleen de hardnekkigheid van de zusters 
in het weigeren de straffen te negeren, maar ook, en vooral, het feit dat de po
sitie van de zusters de aandacht had gekregen van hertog Arnold van Gelre. 
Arnold had, op verzoek van de in januari 1426 uit Deventer gevluchte rector 
van de zusters, Johannes Hoef, een brief naar de Deventer schepenen gezon
den met het verzoek de zusters guedertieren te zijn. En juist deze buitenlandse 
inmenging kon het stadsbestuur niet tolereren. De schepenen verklaarden dat 
de zusters nu werkelijk de stad moesten verlaten, want gi en si/t niet allene der 
stat van Deventer ongehorsom en rebel, mer gi hebt oec enen vremden heren op die 
stat gebracht, daer gi naeden rechte XL pont aan gebroken hadden (= verbeurd); 
mer wi willen uwes geldes niet. Mer gi suit unter stat trecken . . . 15). 
De „bemoeizucht" van hertog Arnold was doorslaggevend en maakte het de 
stadsoverheid onmogelijk het streven voort te zetten de zusters voor de stad 
te behouden en hen in de stad naar de kerk te laten gaan. Want dit moet wel 
de politiek geweest zijn. Alleen met het argument van orde en rust is hier het 
optreden van de overheid niet te verklaren; juist de orde in de stad werd door 
deze politiek bedreigd. Zo gaf de bevolking van de stad meerdere malen blijk 
van haar onlustgevoelens jegens de zusters. Zoals de kroniekschrijfster van 
het zusterhuis schrijft: Ende dan quemen dicwile die werlike gesellen als solde-
ners ende wachters ende ander vule boeven voer dat huys [= het zusterhuis] ende 
bespotten die zusteren ende heyten sie Culenberch 1= aanhanger van Zweder van 
Culemborg] . . . S ij segeden oick, dat si ongeloevych weren . . . 16). Nee, het op
treden van de overheid bevorderde hier de orde in de stad bepaald niet. Toch 
. . . zij nam het risico. 

Eenzelfde situatie ontmoeten we in Utrecht. Zoals gezegd, hier begonnen de 
straffen in september 1426 te werken. Alle kanunniken van de stad staakten 
prompt de kerkoefeningen en gehoorzaamden eensgezind aan de straffen. 
Lang konden zij echter hun eensgezindheid niet handhaven. Zweder van Cu
lemborg beval de kanunniken de stad te verlaten; het was hun niet toegestaan 
zich te bevinden in een onder het interdict staande stad. Ongeveer de helft 
van de kanunniken volgde het bevel van de bisschop op en verliet de stad. 
Opvallend is nu dat de kanunniken die in Utrecht achterbleven - die dus het 
bevel van Zweder niet gehoorzaamden - toch de straffen bleven volgen. Wel
nu, de stadsoverheid liet dit toe. Weliswaar liet zij duidelijk uitkomen de hou
ding niet te kunnen waarderen, maar zij ondernam geen actie. De kanunni-

14) Hier beginnen sommige süchtige punten, 11 
15) ibidem, 78. 
16) ibidem, 75-76. 
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ken kregen rustig de tijd hun gedachten te ordenen. De politiek van de over
heid had hier wel succes. Na drie maanden, in december 1426 gaven de ka
nunniken toe. Zij sloten met de stad een verdrag, waarin zij te kennen gaven 
de kerkoefeningen te willen hervatten. En, weer een maand later, confor
meerden de kanunniken zich ook op politiek gebied. Zij besloten in januari 
1427 Rudolf als ruwaard van het Nedersticht te erkennen 17). 
We zien derhalve dat, ook in Utrecht, de overheid bereid was het risico van 
kerkelijke wanorde te nemen, om maarde kanunniken voor de stad te behou
den. Het verschil met Deventer is, dat de Utrechtse overheid in haar opzet 
slaagde. De kanunniken pasten zich inderdaad aan de stad aan. Dus naast het 
argument van de orde, het a gument van de bezorgdheid voor het kerkelijk le
ven. De overheid vond de kwaliteit van de kerkelijke praktijk van de stad be
langrijk. Wearom? 

Uit min of meer recente onderzoekingen naar de verhouding tussen stadso
verheid en geestelijkheid in de late middeleeuwen 18) blijkt, dat naar stedelijk 
inzicht, het niveau van het kerkelijk leven daarom zo belangrijk was, omdat 
het godsdienstige aanzien en het algehele welzijn van de stad onlosmakkelijk 
met elkaar verbonden waren. Een bloeiend kerkelijk leven bracht direct ge
win op niet-kerkelijke terreinen van het stedelijk leven. Vroomheid bracht 
God's zegen over de stad. Omgekeerd toonde voorspoed in aardse zaken aan 
dat God inderdaad zijn zegen aan de stad verleende. Deze denkwijze was ge
baseerd op het inzicht dat het godsdienstige, politieke en militaire niet te 
scheiden waren, één werkingssfeer hadden ten bate van de positie en de eer 
van de stad. Het niveau van het kerkelijk leven kon dus niet als een zelfstan
dige, de rest van het stedelijk leven niet-rakende factor worden afgedaan. Het 
kerkelijke had directe uitwerking op het heil van de stad. Daarom kon de 
overheid niet toestaan dat burgers of geestelijken zelfstandig een, naar ons in
zicht, zuiver persoonlijke beslissing namen op het punt van de kerkstraffen. 
Zij brachten daarmee, in de ogen van de stedelijke overheid direct de positie 
van de stad in gevaar. Allen moesten de politiek van de stad volgen, allen 
moesten de eer van de stad nastreven. En dat gold ook voor de geestelijken. 
Ook zij moesten hun stellingname van de politiek van de stad laten afhangen. 
Allen moesten burgers van de stad zijn. 

Een punt waaruit duidelijk de verwevenheid van godsdienst en politiek blijkt 
is de hierboven aangehaalde scheldpartij tegen de zusters van het Meester 
Geertshuis in Deventer. De zusters waren niet alleen ongelovig, maar tegelij
kertijd ook aanhangers van Zweder van Culemborg: ende heyten sie Culen-
berch. Een godsdienstige stellingname bracht direct een politieke met zich 
mee. Een ander voorbeeld. De Utrechtse stadsoverheid hield in december 
1426 de kanunniken voor dat ze rechtens verplicht waren de kerkdiensten te 
hervatten. Ze waren immers de stad schuldich te adheriren . . . 19). 

17) Post, 154-157, 160; De Hullu, 51-59, 89. 
18) H. Schmidt, Die deutschen Städtechronisten als Spiegel des bürgerlichen Selbstverständnisses 
im Spätmittelalter (Göttingen. 1958): S. E. Ozment, The Reformation in the cities; the appeal of pro
testantism to sixteenth-century Germany and Switzerland (New Haven, 1975). 
19) H. Stehkämper, „Zum Parteiwechsel der fünf utrechter Stadtstifte irri Verlauf des Groszen 
Schisma's", Bijdragen en Mededelingen Historisch Genootschap. 76 (1962) 8. 
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Wat wij nu kunnen verklaren is de hierboven gesignaleerde afwezigheid van 
morele verontwaardiging in de argumenten waarmee de overheid zich tegen 
de kerkstraffen richtte. Als het onderscheid tussen godsdienst en politiek 
wegvalt, kan verontwaardiging van deze aard zich niet meer voordoen. Als de 
werkingssfeer van het godsdienstige en politieke één is, kunnen de kerkstraf
fen ook maar op één manier bekeken worden, namelijk als een vijandelijke 
maatregel, gericht tegen de positie van de stad. De morele lading valt dan uit 
het argument weg. Op dit punt blijkt duidelijk de afstand tussen onze moder
ne verklaring van een bepaald standpunt en de contemporaine verklaring. 
Men zag de kerkstraffen heel eenvoudig als een poging van de. vijand de posi
tie van de stad aan te tasten en derhalve moest tegen de straffen worden opge
treden. 

We hebben nu de kern van het conflict rond de kerkstraffen blootgelegd: het 
ging om de positie van de geestelijke in de stad. Kon de geestelijke louter op 
grond van geestelijke overwegingen zijn standpunt bepalen, of moest hij zich 
aan de stedelijke politiek conformeren? De stadsoverheid kon alleen het laat
ste als acceptabel beschouwen, sommige geestelijken daarentegen wilden hun 
godsdienstige zelfstandigheden bewaren. Wij denken hierbij met name aan de 
Moderne Devoten. Zij wilden zich, vanuit hun contemptus mundi, juist geheel 
afzijdig van de stad opstellen. De Devoten waren ascetisch gericht: ontberin
gen, ellende en verdriet waren tekens van God's zegen. De stad daarentegen 
was elke vorm van ascetisch denken vreemd. In tegenspoed zag zij slechts 
God's toorn. De opvattingen van stad en Moderne Devotie over het gods
dienstige stonden lijnrecht tegenover elkaar. Deze fundamentele tegenstel
ling was de achtergrond en de diepere reden van het conflict rond de kerk
straffen. 

De Moderne Devoten waren de meest eensgezinde, consequente en hardnek
kige tegenstanders van de politiek van de stadsoverheid. Alle Devoten ge
hoorzaamden vanaf het begin aan de straffen en bleven dit doen, ook als de 
overheid hen met allerlei straffen belaagde. Hoe rechtvaardigden deze gees
telijken hun positie? De argumentatie is heel simpel: de straffen waren uitge
vaardigd op gezag van de paus, en de paus moest ten alle tijde gehoorzaamd 
worden. Dit was voor de Devoten de reden om de straffen van Zweder te ge
hoorzamen. Het argument komt in elke kroniek steeds weer naar voren; is 
trouwens ook altijd het enige argument. Aan de paus te moeten gehoorzamen 
was voor de Devoten voldoende. Hierom wilden zij zich laten verbannen, ver
nederen, zich van hun bezittingen laten beroven. Uit de kronieken blijkt te
vens dat de Devoten van de vroomheid van dit standpunt zeer overtuigd wa
ren. Te gehoorzamen aan de paus was een zeer vrome, stichtelijke handels
wijze. En, op 't eerste gezicht zijn wij wellicht geneigd hiermee in te stemmen. 
Natuurlijk. . . de paus moet gehoorzaamd worden. Bovendien: de Devoten 
waren legendarisch vroom, dus we verwachten niet anders dan vroom gedrag. 
Bij nadere beschouwing blijkt de combinatie van pauselijke gehoorzaamheid 
en vroomheid minder vanzelfsprekend, ja zelfs onaanvaardbaar. Het gods
dienstige aanzien van de paus was immers in de vijftiende eeuw aanzienlijk 
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gedaald; een gevolg van onder meer het pas kort voor het Utrechtse Schisma 
beëindigde Grote Schisma. Het handelen van de paus werd dikwijls meer 
door wereldrijke en internationaal-politieke motieven bepaald, dan door 
godsdienstige. Hiervan was ook het pauselijke optreden in het Utrechtse 
Schisma een duideljk voorbeeld. Gehoorzaamheid aan de paus was zeker niet 
een vanzelfsprekendheid, voortkomend uit een vrome levenswandel. Dat 
blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat in het Utrechts Schisma vele geestelijken en le
ken, juist op godsdienstige gronden de pauselijke politiek weigerden te vol
gen. Zo in 1432 de parochiale geestelijken van Holland en Zeeland. Zij kon
den de ommezwaai van dat jaar in de pauselijke politiek niet volgen. Dat Ru-
dolf van Diepholt, die toch zovele jaren geëxcommuniceerd was geweest, 
plotseling tot bisschop van Utrecht werd benoemd, was iets wat zij niet meer 
konden begrijpen. Zij bleven dan ook Zweder van Culemborg als wettige 
Utrechtse bisschip beschouwen. De Devoten, de zo vrome Devoten, hadden 
echter geen enkele moeite met de gebeurtenissen van 1432. Tijdens het 
Utrechtse Schisma bleven zij de paus steeds onvoorwaardelijk gehoorzamen. 
De pretentie van de Devoten, met deze houding een vroom standpunt in te 
nemen, is voor ons nu echter onaanvaardbaar geworden. 
Desalniettemin hangen de Devoten het argument van gehoorzaamheid aan 
de paus aan, en wel unaniem en zonder een spoor van twijfel over de juistheid 
van het eigen standpunt. Alle Devoten schaarden zicht tijdens het schisma 
achter dit argument. Twijfel, gewetenswroeging komen we in de Devoten-
kronieken niet tegen. Het lijkt ons wat hypocriet. Maar juist de unanimi
teit en het afwezig zijn van elke twijfel aan de juistheid van het eigen stand
punt zijn hiermee in tegenspraak, en dwingen onze gedachten in een andere 
richting. Zou het kunnen zijn dat „de" Devoot, de gemiddelde Devoot van de 
tegenstelling tussen vroomheid en gehoorzaamheid aan de paus niet wist, zou 
het kunnen zijn dat „de Devoot" werkelijk van de vroomheid van het eigen 
standpunt was overtuigd? 

Laten we eens van deze veronderstelling uitgaan. Om haar te rechtvaardigen 
moeten we de vraag poneren, of onwetendheid op dit punt bij de Devoten in
derdaad mogelijk was. Het antwoord op deze vraag kan bevestigend zijn. Om 
te beginnen was de informatie waarover de gewone Devoot kon beschikken 
in aard en hoeveelheid zeer beperkt. In de kronieken hebben we, zoals ge
zegd, nergens negatieve informatie over de paus aangetroffen, of zelfs maar 
de geringste twijfel aan zijn volstrekte integriteit. Andere informatiekanalen 
waren voor de Devoot afgesloten of geheel en al stichtelijk van aard. Contact 
met de buitenwereld moest zoveel mogelijk vermeden worden; de lectuur in 
de bibliotheken van de huizen en kloosters was zeer eenzijdig stichtelijk en 
geestelijk gericht; nieuwsgierigheid van welke aard dan ook stond in zeer laag 
aanzien - wetenschappelijke interesse bijvoorbeeld werd nu niet direct gesti
muleerd, en dan drukken we ons zeer.voorzichtig uit. Kortom, de informatie 
over de buitenwereld, en daarmee over de paus, was zeer beperkt, en eenzij
dig gericht. De conclusie is mogelijk dat „de" Devoot het ware karakter van 
het pausdom niet kon leren inzien 20). 

20) Informatie over de Devoten van meer technische aard heb ik verzameld bij R. R. Post. The 
Modern Devotion (Leiden, 1968). 
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We praten nu steeds over „de" Devoot. Nu we hebben vastgesteld dat de in
formatie'waarover „de" Devoot kon beschikken, gering was en eenvormig, 
rijst direct de vraag: wie bepaalde dit dan? Wie regelde de informatiestroom? 
Deze vraag lijkt gemakkelijk te beantwoorden: de leiders van de Devotie na
tuurlijk. Nu kunnen we in de Devotie inderdaad een leiderskaste aanwijzen. 
Bij de broeders en zusters des gemenen levens waren dit de priester-Broe
ders. Bij de reguliere tak van de Devotie, de Congregatie van Windesheim, 
waren de priors van de kloosters de leiders, verenigd in het generaal-kapittel. 
Binnen het kapittel torende de figuur van de prior van Windesheim, het moe
derklooster, dan weer boven een ieder uit. 
Maar met het aanwijzen van leiders is nog niet gezegd dat zij zich ook werke
lijk bezighielden met de vorm en inhoud van de informatie over de buitenwe
reld. Ik denk ook niet dat dit het geval is geweest. Nemen wij bijvoorbeeld 
weer de kronieken. Er zal hier geen sprake zijn geweest van een directe cen
suur, of een soort lijst van verboden onderwerpen. Veeleer zal de inhoud van 
de kronieken bepaald zijn door een soort erecode. Over bepaalde onderwer
pen werd nu eenmaal niet, of niet op een bepaalde manier geschreven. Dat is 
ook te verwachten; de kronieken waren immers bestemd ter lering en stich
ting van latere generaties Devoten. Het karakter van de kronieken bracht dus 
automatisch met zich mee, dat ze aan bepaalde voorwaarden moesten vol
doen. En een van deze voorwaarden was ongetwijfeld geen negatieve infor
matie over de paus te verstrekken. Van deze censuur zullen we later nog een 
fraai voorbeeld ontmoeten. 

Het is onze indruk - let wel, indruk; concrete bewijzen kunnen we hiervoor 
niet geven - dat de code ook op andere informatiekanalen van toepassing was. 
Aan de totstandkoming van deze situatie zal overigens zonder meer hebben 
bijgedragen het feit dat in de Devotie volstrekte gehoorzaamheid aan de 
meerdere als een zeer vooraanstaande deugd gold. Deemoedigheid was een 
van de meest hoogstaande idealen. De algehele sfeer in de Devotie zal dus be-
vordelijk zijn geweest voor het ontstaan en instandblijven van bepaalde fat
soensnormen. 
We hebben nu vastgesteld dat het mogelijk was, dat „de" Devoot in het wer
kelijke karakter van het pauselijk handelen geen inzicht had. Dan rest ons 
nog de vraag: wat was nu eigenlijk de zin van het pauselijke argument? Voor 
„de" Devoot was het antwoord natuurlijk niet moeilijk. Maar de leiders van 
de Devotie dan, wat was hun redenatie? Deze was waarschijnlijk strikt zake
lijk. Ten eerste, de Devotie was doodsbenauwd de schijn van ketterij op zich 
te laden. In de beginjaren van de beweging had de Devotie op dit punt ver
schillende aanvallen te verduren gehad, en strikte gehoorzaamheid aan de 
paus was dan ook geboden. Ten tweede was gehoorzaamheid aan de paus een 
argument dat zeer bruikbaar was tegenover de eisen van de stadsoverheid: de 
paus had het grote voordeel belangrijk, doch tegelijkertijd aangenaam ver 
van het eigen huis verwijderd te zijn. 
We willen even terugkomen op de eisen van de stad. We hebben hierboven 
vastgesteld dat de achtergrond van het conflict om de kerkstraffen de „dis
cussie" was over de rol van de geestelijke in de stad. Het komt in de kroniek 
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van het Meester Geertshuis zeer duidelijk naar voren dat de zusters de sfeer 
van het conflict goed hebben aangevoeld. Zij wisten dat het er om ging de ei
gen godsdienstopvattingen te verdedigen, de godsdienstige zelfstandigheid te
genover de stad te bewaren. Dit besef ondersteunde het argument van de ge
hoorzaamheid aan de paus. En, vanuit deze hoek bekeken, is de pretentie van 
de kronieken, dat dit argument een vroom argument is, zo gek nog niet. Het 
ging tenslotte om het bewaren van het eigen geloof. 
Dit maakt het voor ons tevens aanvaardbaar dat de leiders van de Devotie, 
die ongetwijfeld meer van de buitenwereld, en daarmee van het ware karak
ter van pauselijk handelen afwisten, het argument van de pauselijke gehoor
zaamheid hanteerden. Het hypocriete in het argument van de gehoorzaam
heid aan de paus verdwijnt als we gaan beseffen dat het argument de vertaling 
was van de strijd om de eigen geloofsopvattingen. Dat neemt niet weg dat het 
een merkwaardige argumentatie is. En het feit dat de Devoten unaniem en 
stilzwijgend aan dit punt voorbijgingen, moet dan ook, zoals hierboven aange
geven, verklaard worden uit onwetendheid over het pausdom. Nogmaals ech
ter, de achtergrond van het argument was de strijd om de eigen geloofsopvat
tingen. De zusters van het Meester Geertshuis bijvoorbeeld, wisten waarvoor 
zij streden. De sfeer van deze strijd komt in het volgende citaat uit de kroniek 
van het zusterhuis goed naar voren. De zusters waren . . . wonderlike seer be
drucket . . . Want si weren aise schape sonder kierde int myddel der wolve, ende 
waren allene gewapent mit eenre gueder consciënciën. Want si en hadden gienen 
troest van buten vanden menscen, mer allene mochten si oeren troest ende verma-
kinge zueken in onsen lieven Heren, die altoes enen bedructen herten alrenaest 
ende aire ynnerste is, als Hi doer den prophete spreket: ,,Ick bijn mit hem in tribu-
laciën, Icsalhem verloesen endeglorificieren. "21). 

De Devoten waren de meest extreme tegenstanders van de stadsoverheid. 
Andere geestelijken stelden zich minder uitgesproken, althans minder eens
gezind in dit conflict op. Zo bijvoorbeeld de Utrechtse kannunniken. Zoals 
hierboven vermeld, trad er een splitsing in hun gelederen op, kort nadat de 
kerkstraffen in de stad geïntroduceerd waren. Ongeveer de helft van de ka
nunniken verliet de stad, op aandringen van Zweder van Culemborg. De an
dere kanunniken bleven in de stad achter, ondanks het feit dat zij evenals de 
„Culemborgse" kanunniken aan de straffen bleven gehoorzamen. Pas na een 
bezinningsperiode van drie maanden toonden zij zich bereid aan de eisen van 
de stad tegemoet te komen. Zij hervatten de godsdienstoefeningen en erken
den Rudolf van Diepholt als ruwaard. Op politiek en godsdienstig gebied 
schaarden de „Utrechtse" kanunniken zich dus achter de stadsoverheid. 
Maar hun conformisme ging, op godsdienstig gebied, verder dan het negeren 
van de kerkstraffen. De kanunniken kwamen in december 1426 met de over
heid niet alleen overeen de kerkd ensten te hervatten (hetgeen zij van rechte 
schuldich waren), maar ook verklaarden zij zich bereid, onder supervisie van 
de overheid, de kerkelijke gang van zaken in de stad te controleren. De ka-

21 ) Hier beginnen sommige süchtige punten, 70-71. 
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nunniken stelden zich op als de uitvoerende arm van de stadsoverheid op 
geestelijk terrein. 
Want het was de stadsoverheid die in december 1426 de kanunniken het recht 
gaf de geestelijke die den collegialen kerken vorser, niet bijblivich [= gehoor
zaam] en ware noch mede zinghen en wolde.. . als overste prelate ende priester die 
\= de geestelijke] daer voer toespreken ende onderwizen zal moeghen ende die 
daer voer houden sluten [= opsluiten] ende lijflic tueven [= arresteren] ofdaervoer 
verwizen [=wegzenden, veroordelen] 22). De kanunniken gaven hiermee hun 
zelfstandigheid op kerkelijk gebied op, werden dienaren van de stad. Zij vol
deden hiermee aan de inzichten van de overheid: de geestelijke diende voor 
alles burger van de stad te zijn. 
De kanunniken traden ook werkelijk in de rol van controleur van kerkelijke 
aangelegenheden op. In 1427 ondernamen zij een tocht langs een aantal 
Utrechtse kloosters, kennelijk met de bedoeling vast te stellen hoe deze 
kloosters tegenover de kerkstraffen stonden. Hun bevindingen legden de ka
nunniken notarieel vast! 23) In 1429 werden de kanunniken „uitgeleend" aan 
de Overijsselse steden voor de actie tegen de Windesheimse kloosters. We 
mogen concluderen, dat de kannunniken, in de beslissende strijd over de 
plaats van de geestelijke in het leven van de stad, voor de inzichten van de 
stad kozen. 

De schisma's van 1432 en 1434 

In 1432 zond paus Eugenius een legaat naar het Utrechtse bisdom. De legaat 
schorste de kerkstraffen en bracht vervolgens aan de paus het advies uit Zwe-
der als bisschop van Utrecht af te zetten en Rudolf te benoemen. De paus 
volgde het advies op. Zweder legde zich hierbid echter niet neer. Hij verzocht 
het concilie van Bazel om een uitspraak. Het concilie erkende inderdaad 
Zweder's rechten en verklaarde dat Rudolf niet de rechtmatige bisschop van 
Utrecht was. Kort daarop overleed Zweder. De aan hem gehoorzame 
„Dordtse" kanunniken wezen toen Walraven van Meurs als zijn opvolger 
aan, in 1434. 
Dit is, zeer in 't kort, het verhaal van de dubbelkeuze's van 1432 en 1434. Het 
verhaal kent drie hoofdelementen: de activiteiten van de pauselijke legaat 
(schorsing van de kerkstraffen), het schisma van 1432 en het schisma van 
1434. Hoe worden deze gebeurtenissen in de kronieken van die tijd beschre
ven? Laten we beginnen met de kronieken van de Moderne Devoten. 
Alle Devoten-kronieken beschrijven slechts een bepaald deel van de periode 
1432-1434, te weten de schorsing van de kerkstraffen, het optreden van de 
pauselijke legaat, de terugkeer naar de oude woonplaatsen. De dubbelkeuze's 
worden door geen enkele, binnen het Utrechtse bisdom geschreven kroniek 
behandeld. Wèl door niet-Utrechtse Devoten-kronieken. Deze leveren, vrij 
uitgebreid zelfs, gegevens over de schisma's. Waarom dit unanieme zwijgen in 
de Utrechtse kronieken over de strijd tussen Rudolf en Walraven? 

22) Stehkämper, 82-83. 
23) DeHullu, 72. 
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Interesseerden de Devoten zich er niet voor? Het lijkt zeer onwaarschijnlijk. 
De Devoten hadden in de jaren na 1432 meerder malen direct met de perike
len rond de schisma's te maken. Bijvoorbeeld de Doesburgse broeders. Deze 
wilden in 1441 een nieuw altaar in hun huis laten wijden. De vraag was nu, 
welke bisschop om deze handeling te verzoeken, de Stichtse (Rudolf) of de 
(waarschijnlijk) in eigen stad erkende bisschop (Walraven). De broeders be
sloten het zekere voor het onzekere te nemen en lieten de wijding in hun huis 
uitvoeren door Marinus van Majo, de wijbisschop van Walraven van Meurs, 
terwijl zij al eerder voor deze wijding de goedkeuring van Rudolf verkregen 
hadden! 24) De broeders hadden dus direct met de problemen rond het schis
ma te maken. Maar in de kroniek van het broedershuis vinden we niettemin 
over de jaren 1432-1434 slectts de opmerking dat de onrust tot bedaren was 
gekomen en de vrede weergekeerd door de verzoening binnen de kerk 25). 
Verder niets, geen vermelding van de dubbelkeuze's, geen vermelding van 
Walraven. De Doesburgse kroniek zwijgt hierover, en met haar alle andere 
Utrechtse Devoten-kronieken. De verklaring die zich voor dit merkwaardige 
verschijnsel aan ons opdringt is, dat hier weer het scandaleuze optreden van 
de paus aan de orde was, en dat ook hier dit optreden verzwegen moest wor
den. Slechts zo kon immers het beeld van een vroom en integer pausdom 
overeind blijven. 

Andere, niet-Devoten kronieken gaan wel op de dubbelkeuze's in. Ze vermel
den het optreden van de pauselijke legaat, de dubbelkeuze's van 1432 en 
1434, en het einde van het schisma in 1449. En daarbij leveren ze dikwijls felle 
kritiek op het handelen van de paus. Zo noemt Willem van Berchen, die pas
toor in Niel (Gelre) was, de schorsing van de kerkstraffen tegen goddelijke en 
menselijke waardigheid, en kwalificeert hij vervolgens het pauselijke optreden 
als misdadig 26). De parochiale geestelijken van Holland en Zeeland verwier
pen, in 1434, het pauselijk optreden in al even krasse bewoordingen. Zij wen
sten niet voor Baal te buigen en de al jaren geëxcommuniceerde Rudolf te er
kennen 27). 
Maar ook deze kronieken lijken veel weg te laten. Ze hebben in 't geheel geen 
aandacht voor het verdere verloop van de strijd om de geestelijke macht tus
sen Rudolf en Walraven. Hierbij is het opvallend dat de kroniekschrijvers 
niet eenmaal de term schisma hanteren om de strijd na 1432 aan te geven. 
Nergens wordt bovendien ook maar iets gezegd over eventuele geestelijke 
problemen onder de bevolking naar aanleiding van de dubbelkeuze's. Het 
probleem van de geldigheid van de sacramenten wordt nergens aangeroerd, 
terwijl dit toch hèt probleem van een schisma is - welke bisschop is de wet
tige, welke zijn de geldige sacramenten? Verder vinden we nergens vermel
dingen van strubbelingen, ontstaan bij de overgang van een stad of dorp van 

24) D. van Heel, De Tertiarissen van her Utrechtse Kapittel (Utrecht, 1939)71. 
25) Tandem premisso disturbio iam sopito ac pace reddila per reconcilialionem ecclesie. . . Necrolo
gie, kroniek en cartularium ca. van het Fraterhuis te Doesburg (1432-1559), A. G. Weiler ed. (Lei
den 1974)14. 
26) contra divinam iustitiam pariter et humanam. En: O, quanta summipontifias themeritas. Willem 
van Berchen, DeNobili Principatu Gelrie et eius origine, A. J. de Mooy ed (Arnhem, 1950) 81-82. 
27) Post, Bisschopsverkiezingen, 162. 
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de ene bisschop naar de andere, terwijl toch vooral na 1441 tal van plaatsen 
hun loyaliteit hebben verlegd. Trouwens ook andere bronnen leveren ons 
geen aanwijzingen op die er op duiden dat er wèl dergelijke problemen waren 
28). Dit alles doet vermoeden dat de strijd na 1432 niet als een werkelijk schis
ma is ervaren. Het lijkt erop dat voorkeur voor een van de twee bisschoppen 
meer afhing van de vraag of Rudolf wel terecht de Utrechtse zetel innam, dan 
van de vraag naar de wettigheid van zijn bisschoppelijke wijding. 
Zo is het denkbaar dat een zekere mate van nationalisme (om maar eens een 
anachronistische term te gebruiken) bij het bepalen van een keuze heeft mee
gespeeld. Het is immers opvallend dat de strijd zich na 1432 geheel volgens 
nationale lijnen heeft afgespeeld: het Sticht met Rudolf tegen Holland, Zee
land en Gelre met Walraven. En vooral in het geval van het Sticht is het dui
delijk dat de ervaring tenslotte toch de „eigen" zelf gekozen bisschop be
noemd te zien, een rol kan hebben gespeeld. Maar met nationalistische ge
voelens in de vijftiende eeuw moeten we voorzichtig zijn, dat is duidelijk. 
In het Sticht zal trouwens in 1432, na bijna 10 jaar oorlog, het verlangen naar 
vrede de keuze vóór Rudolf aanzienlijk vergemakkelijkt hebben. En boven
dien, de notie van een schisma mag dan buiten de kronieken zijn gebleven, 
door verschillende groepen geestelijken is wel degelijk op godsdienstige gron
den een keuze gemaakt. Met name bij de parochiale geestelijken van Holland 
en Zeeland, die, zoals we hierboven hebben gezien, in 1434 op kerkrechter
lijke gronden verklaarden Rudolf niet als wettige bisschop te kunnen aan
vaarden, was dat het geval. 

Maar op wat voor gronden de keuze tussen Rudolf en Walraven dan ook ge
maakt mag zijn, het is in ieder geval duidelijk dat de primair kerkelijke strijd 
van nâ 1432 veel minder godsdienstige opschudding heeft veroorzaakt dan de 
in eerste aanleg politieke strijd van vóór 1432. Godsdienstige problemen, zo
als we die ontmoeten in de eerste fase van de strijd, hebben zich in de tweede 
fase niet voorgedaan. De eerste fase was in godsdienstig opzicht dan ook veel 
belangrijker. In deze periode probeerden de stedelijke overheden hun over
wicht op de geestelijken in de stad te vergroten. Zij probeerden de geestelij
ken te onderwerpen aan de politiek van de stad. De geestelijke moest voor 
alles burger zijn van de stad zich, mede verantwoordelijk voelen voor het wel 
en wee van de stad. Deze ontwikkeling is met het oog op de Reformatie van 
de zestiende eeuw van het grootste belang. De eisen van de stad van de gees
telijkheid, haar opvatting over het belang van het godsdienstig leven in de 
stad, hebben in vele gevallen de weg bereid van de Hervorming. The sociali
zing of the clergy, the insistence that the clergy must be good citizens, is a pattern 
to be seen again and again in Reformation towns and cities 29). Dit patroon was 
het product van een lange laatmiddeleeuwse ontwikkeling. In het perspectief 
van deze ontwikkeling moet de eerste fase van het Utrechtse schisma gezien 
worden. En dan is het opvallend, dat we kunnen concluderen dat de controle 
van de stadsoverheid op de geestelijkheid door het schisma is toegenomen. 

28) De pastoor van Arnhem had in 1538 de heilige oliën uit Utrecht gehaald, daarmee te ken
nen gevend Rudolf van Diepholt als wettige bisschop te beschouwen. R. R. Post, Kerkgeschiede
nis van Nederland in de middeleeuwen, I (Utrecht, 1957) 15. 
29) Ozment, 38. 
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