
Bisschop Jan van Virneburg en de Utrechtse kapittels, 
1364-1371 

E. T. Suir 

Jan van Virneburg, een telg uit het geslacht van de graven van Virneburg, ge
legen in de Eifel ten westen van Koblenz 1), werd op 24 april 1364 door paus 
Urbanus V benoemd tot bisschop van Utrecht als opvolger van Jan van Arkel 
2). De verre aanleiding van deze benoeming werd gevormd door de sedis \aca-
tio van het aartsbisdom Keulen. Adolf van der Mark, die op 21 juni 1363 
aartsbisschop van Keulen was geworden, deed op 15 april 1364, dus nog geen 
jaar later, alweer afstand. Vervolgens werd Engelbert van der Mark, bisschop 
van Luik, overgeplaatst naar Keulen, waarna Jan van Arkel doorschoof naar 
Luik. Voor alle betrokkenen betekende de benoeming een positieverbetering, 
ook voor Jan van Virneburg, die tot 24 april 1364 bisschop van Munster was 
geweest. De vacante Munsterse bisschopszetel werd weer bezet door de be
noeming van Florens van Wevelinghoven, vice-deken van het S. Pieterskapit-
tel van Keulen, de enige in dit gezelschap die nog geen bisschop was 3). Over 
de levensloop van Jan van Virneburg vóór zijn overplaatsing naar Utrecht 
staan slechts weinig gegevens tot onze beschikking. De feiten die we kennen 
stellen ons het beeld voor ogen van een man die niet in staat is leiding te ge
ven, de ene mislukking na de andere krijgt te incasseren en liever voor moei
lijkheden op de loop gaat dan zich daar doorheen te bijten. Dit beeld zal door 
de feiten die we uit zijn Utrechtse periode kennen, alleen maar worden ver
sterkt, niet gewijzigd. De oudste vermelding van Jan van Virneburg dateert 
van 31 oktober 1346. Hij wordt genoemd in een oorkonde van zijn vader Ro
bert III, graaf van Virneburg (1308-1352), samen met zijn twee oudere broers 
Gerard en Adolf 4). Vervolgens zwijgen de bronnen weer tot 9 mei 1360. Op 
die dag werd hij door paus Innocentius VI benoemd tot deken van het S. Pie-
ters- of domkapittel van Keulen. De deken behoorde eigenlijk gekozen te 
worden, maar in dit geval kwam de benoeming tot stand door een ruil van be-

1) W. Iwanski, Geschichte der Grafen von Virneburg, von ihren Anfängen bis auf Robert IV (1383) 
(Koblenz, 1912). 
2) C. A Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Middel
eeuwse geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XXXIV (Groningen, 1970). 
3) Later werd ook hij overgeplaatst naar Utrecht, waar hij van 1379 tot 1393 bisschop was. Zie 
voor al deze mutaties C. Eubel, Hierarchia Catholica medii aevi, 1198-1431 (Münster, 1913) 198 
Keulen, 346 Munster; E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de middeleeuwen en de moderne 
tijden in de Nederlanden (Antwerpen, enz. 1960) 274 Keulen, 284 Luik, 313 Utrecht; R. R. Post, 
Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen (Utrecht, enz., 1957) I, 263. 
4) Iwanski, Grafen von Virneburg, 48. 
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neficies. Voordat deze ruil plaatsvond was Jan van Virneburg geprebendeerd 
kanunnik en scholaster van het Keulse domkapittel 5). 
Op 15 september 1362 overleed Willem van Gennep, aartsbisschop van Keu
len 6). De meerderheid van het Keulse domkapittel koos daarop de deken Jan 
van Virneburg tot aartsbisschop. De tegenpartij onder leiding van de reeds 
genoemde vice-deken Florens van Wevelinghoven, diens broer Govert en 
Dirk van Gennep, verzette zich tegen deze verkiezing van sonderlikes hates we
gen en schoof een eigen kandidaat naar voren in de persoon van de bovenge
noemde Engelbert van der Mark, bisschop van Luik. Beide partijen zonden 
afgezanten onder leiding van respectievelijk Jan van Virneburg en Florens 
van Wevelinghoven naar Avignon, waar ze elkaar zo veel mogelijk dwars za
ten en waar elk van beide partijen zo veel mogelijk kardinalen achter zich 
trachtte te krijgen. Voor beide partijen liep de onderneming uit op een mis
lukking, want de paus benoemde uiteindelijk de bisschop van Munster, Adolf 
van der Mark, die zoals wij zagen in 1363 de aartsbisschoppelijke zetel in be
zit nam. Op 21 juni 1363, dezelfde dag dat Adolf tot aartsbisschop werd be
noemd, kwam ook de benoeming af van Jan van Virneburg tot bisschop van 
Munster 7). Hoewel hij zelf op wettige wijze tot aartsbisschop was gekozen en 
zelfs korte tijd als zodanig was opgetreden 8), kwam hij toch, mede dankzij de 
bemiddeling van het Keulse domkapittel, tot een overeenkomst met de door 
de paus benoemde Van der Mark - zijn voorganger in Munster - waardoor de 
wisseling van zetels soepel kon verlopen 9). Het afstand doen van de aanspra
ken op het aartsbisdom Keulen en het genoegen moeten nemen met het bis
dom Munster zullen een geweldige teleurstelling voor hem hebben betekend, 
nog afgezien van de grote onkosten die hij in Avignon moet hebben gemaakt 
voor zijn pogingen om het aartsbisdom te verwerven. Hij zal dus bij zijn intre
de in Munster slecht bij kas geweest zijn, ondanks het feit dat de paus hem op 
22 mei 1363, nog voor zijn officiële benoeming tot bisschop, toestond om zijn 
prebende en de dekenij van Keulen aan te houden naast het episcopaat van 
Munster voor een periode van zes jaar 10), waarschijnlijk een poging om hem 
enigszins te verzoenen met het veel onaanzienlijker bisdom Munster. Die ex
tra inkomsten zou hij hard nodig hebben, want behalve zijn eigen servitium, de 
betaling die een bisschop na een benoeming door de paus verplicht was te 
voldoen, had hij de camera apostolica beloofd ook de bedragen die Adolf van 

5) H. V. Sauerland, ed., Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikani
schen Archiv (7 dln.; Bonn, 1902-1913) IV, 1353-1362, nr. 637. 
6) Arnoldus de Bevergerne, 'Chronicon Monasteriense', A. Matthaeus, ed., Veteris Aevi Analecta 
(2e dr.; 5 dln; 's-Gravenhage, 1738) V, 49-52; Florenz von Wevelinkhoven's 'Chronik der Bischö
fe von Münster, 772-1424', en 'Chronik der Bischöfe von Münster von der Stiftung des Bisthums 
bis auf den Tod Bischof Otto's von der Hoya, 772-1424', J. Ficker, ed., Die münsterischen Chroni
ken des Mittelalters, I (Münster, 1851) 53-54, 134-136; Johannes de Beke, Chronographia, H. 
Bruch, ed. Rijks Geschiedk. Publ., gr. serie CXLIII ('s-Gravenhage, 1973) Continuatie I, 322-
323. 
7) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V', 1362-1378, nr. 169. 
8) O. Loegel, Die Bischofswahlen zu Münster, Osnabrück, Paderborn, seit dem Interregnum bis zum 
Tode Urbans VI ( 1256-1389j (Paderborn, 1883) 244; Beke, Chronographia, Continuatie 1, 323. 
9) Th. J. Lacomblet, ed., Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, (4 dln ; Düsseldorf 
1840-1858) III, nr. 645, 1363 okt. 26. 
10) Sauerland, Urkunden Rheinlande, V, nr. 153. 
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der Mark nog schuldig was te zullen betalen 11). Waar hij het geld vandaan 
haalde is niet geheel duidelijk, temeer daar het bisdom tijdens het vorig be
wind zeer veel te lijden had gehad van oorlogen 12). Overigens mogen wij 
aannemen dat de regeling die hij met Adolf van der Mark trof hem wel enig 
financieel voordeel zal hebben opgeleverd. 
In tegenstelling tot zijn voorganger ging Jan van Virneburg volgens de kronie
ken door voor zeer vredelievend, maar toch kreeg hij al spoedig na zijn intre
de te Munster op 16 november onenigheid met een deel van de geestelijkheid 
over de te dragen kledij. Voor het verontachtzamen van de voorschriften liet 
hij sommige kanunniken zelfs straffen. Als tegenzet wisten dezen te voorko
men dat de bisschop de opbrengst van de belastingen in handen kreeg, zodat 
zijn toch al niet rooskleurige financiële positie alleen maar verslechterde 13). 
Het dieptepunt van zijn korte bewind in Munster werd gevormd door het be
drog tegenover hem gepleegd door zijn ambtenaren. Van een aantal van hen 
had hij geweigerd de rekeningen goed te keuren. Om dat toch gedaan te krij
gen spiegelden zij de bisschop voor dat hij door hun toedoen de beschikking 
kon krijgen over de opbrengsten van een bede, als hij hun rekeningen maar 
zou bekrachtigen. De bisschop geloofde hen op hun woord en hij had de re
cessen nog niet gezegeld of hij kreeg te horen dat zijn ambtenaren niet in staat 
waren hun beloften na te komen. Ten einde raad wendde Jan van Virneburg 
zich om advies tot zijn ambtgenoot en bloedverwant 14), de Utrechtse bis
schop Jan van Arkel, die hem aanried om geen kans voorbij te laten gaan om 
uit Munster weg te komen. Inmiddels was Jan van Virneburgs financiële nood 
zo hoog gestegen dat hij elk middel te baat nam om aan geld te komen; hij 
leende links en rechts en nam zelfs een hypotheek op de bisschoppelijke aula, 
evenwel met toestemming van het kapittel. Dit alles natuurlijk tot nadeel van 
het bisdom. Waarschijnlijk heeft noch de bisschop noch het diocees het be
treurd dat hij binnen een jaar door de paus werd overgeplaatst naar Utrecht, 
voor welke overplaatsing wellicht Jan van Arkel, die toentertijd in Avignon 
vertoefde, bij de paus heeft bemiddeld 15). 

Op 11 mei 1364 kwamen de Utrechtse kapittels, die bij deze pauselijke benoe
ming niets hadden in te brengen, in vergadering bijeen om hun houding te
genover de nieuwe bisschop te bepalen 16). Zij stelden daarbij een oorkonde 

11) Ibidem, nr. 208, 1363 sept. 15 of 16. 
12) Loegel, Bischofswahlen, 243. 
13) Dat een bisschop zich bemoeide met de door de geestelijken te dragen kleding was niet onge
bruikelijk. Jan van Arkel gaf b.v. in synodale statuten voorschriften dienaangaande, Rutgers, Jan 
van Arkel, 170-171. 
14) Ibidem, 158. 
15) Ibidem.253. 
16) R. R. Post, Geschiedenis der Utrechtse bisschopsverkiezingen tot 1535. Bijdragen van het Insti
tuut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht XIX (Utrecht, 1933) 102-
108; P. W. A. Immink, De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen (Utrecht, 1942) 80-
85; D. Th. Enklaar, De Stichtse Landbrief van 1375, Meded. der Kon. Ned. Akad. v. Wet., afd. 
Lett., nieuwe reeks, XIII, nr. 8 (Amsterdam, 1950), 183-228; A. Johanna Maris, Van voogdij tot 
maarschalkambt (Utrecht, 1954) 131-134; C. A. Rutgers, 'Van standen tot Staten', in: Van Standen 
tot Staten. Stichtse Historische Reeks I (Utrecht, 1975) 19-39; idem, 'Stad en Staten. De bijdrage 
van de stad Utrecht tot de definitieve vorming van de Staten van Utrecht', Jaarboek Oud-Utrecht, 
1972, 71-73; R. R. Post, ed., 'Stukken betreffende de verkiezingen van de bisschoppen van 
Utrecht en het bestuur sede vacante van 1301-1559', Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbis
dom Utrecht, LV(1931) 115-119. 

87 



op, concordantie genaamd, waarin al hun privileges uitvoerig werden opge
somd en waarin de rechtsregels, waaraan de bisschop zich te houden had op 
het gebied van financiën, geestelijke en wereldlijke rechtspraak en bestuur, 
werden beschreven. Bovendien benoemden zij een commissie uit hun leden, 
bestaande uit Steven van Everdingen voor het domkapittel, Richard van Oy 
voor het kapittel van Oudmunster, Pelgrim van Rijn voor dat van S. Pieter, 
Jacob van Airehorst voor dat van S. Jan en Johan Tengheneghel voor dat van 
S. Marie, die erop moesten toezien dat deze regels in acht zouden worden ge
nomen 17). Een week later, op 18 mei, herhaalde zich het tafereel, maar toen 
waren niet alleen de vijf kapittels aanwezig, maar bovendien het voltallige be
stuur van de stad Utrecht. Het resultaat van deze vergadering vinden wij 
neergelegd in een oorkonde, overdracht of composicio genoemd, die een over
eenkomst behelsde tussen de kapittels en de stad Utrecht, waarbij zich twee 
dagen later ook nog de stad Amersfoort aansloot, waarin voornamelijk bepa
lingen waren opgenomen betreffende de wereldlijke rechtspraak in het Ne-
dersticht. De kapittels en de stad Utrecht besloten om de eruit voortvloeien
de kosten samen te delen en hielden rekening met de mogelijkheid dat na ver
loop van tijd ook de ridderschap zich bij hen zou willen aansluiten 18). 
Om in het bestuur van de stad en het diocees sede vacante te voorzien gingen 
de kapittels ertoe over om een vicaris-géneraal zowel voor geestelijke als voor 
wereldlijke zaken te benoemen. Voor die functie wezen zij op 22 juni 1364 de 
domdeken, Hendrik van der Weide, aan. Deze aanvaardde zijn verkiezing op 
28 juni daaropvolgend, waarna hij onmiddellijk een aantal bisschoppelijke 
ambtenaren voor zich ontbood. In de eerste plaats Gerrit Vrencke, kanunnik 
van S. Marie en rentmeester van Jan van Arkel. Hij werd eerst door Hendrik 
van der Weide ontslagen, maar direkt erna opnieuw benoemd, ditmaal echter 
uit naam van de vicaris-generaal. Hetzelfde gebeurde met Peter uten Leen, 
burger van Utrecht en tollenaar van Jan van Arkel. De derde ambtenaar die 
werd ontboden was Laurens Maeslant, audiëncier in het hof van Utrecht. 
Aan deze droeg de vicaris-generaal op om de registers, sleutels en wat verder 
tot zijn ambt behoorde aan hem over te leveren. Na die overdracht vond geen 
herbenoeming plaats; voor Maeslant was het ontslag definitief 19). Twee da
gen later, op 30 juni 1364, werd als laatste Werner van Drakenburg, die vroe
ger door Jan van Arkel tot schout in de stad Utrecht was aangesteld, door 
Hendrik van der Weide in zijn ambt herbenoemd, weer uit naam van de vica
ris-generaal 20). Een maand na deze regeling van het bestuurlede vacante, op 
27 juli 1364, wees Jan van Virneburg in Oldenzaal een viertal vertrouwelingen 
aan om voor hem in Utrecht het bisdom in bezit te nemen en de gebruikelijke 
eed af te leggen. Drie dagen later, op 30 juli, verschenen deze gevolmachtig-

17) RAU, Dom, nr. 3280-a; Oudmunster, nr. 2598-1 ; S. Jan, nr. 1443-1 ; S. Marie, nr. 2271-2, uit-
geg. door J. G. C. Joosting en S. Muller Hz., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke recht
spraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen, IV, De begrenzing van de rechtspraken der kerke
lijke rechters onderling ('s-Gravenhage, 1912) nr. 21, 65-68. 
18) RAU, Dom, nr. 3392: Oudmunster, nr. 2598-2; S. Jan, nr. 1443-2; S. Marie, nr. 2271-3; GAU, 
Stad, I, nr. 111 en 112, het laatste nr. betreft Amersfoort dat 1/3 van de kosten van de stad 
Utrecht voor zijn rekening zou nemen. 
19) RAU, Oudmunster, nr. 2599; S. Marie, nr. 2271-4. 
20) RAU, Oudmunster, nr. 2600; S. Marie, nr. 2272. 



den, te weten Johannes Pael, kanunnik in Keulen, Johannes van Ockenbroec, 
kanunnik in Maagdenburg, Richard Meynvelder, ridder, en Johannes van 
Enchevich, knaap, in de plechtige vergadering van de vijf kapittels en toon
den de pauselijke oorkonde waarin Jan van Virneburg tot bisschop van 
Utrecht was benoemd, waarna Johannes Pael de eed aflegde 21). Bovenge
noemde gebeurtenissen hebben zich in een regelmatige volgorde afgespeeld 
en er is geen enkele reden voor de chronologische goocheltoeren die Post 
over het verloop ten beste geeft 22). Deze auteur baseert zich op de foutieve 
datering in de uitgave van Matthaeus van de oorkonde, waarbij de gevol
machtigde van Jan van Virneburg voor het kapittel-generaal de eed aflegde 
23). Door deze gebeurtenis op 29 juni in plaats van 30 juli te situeren komt 
Post tot de conclusie dat de kapittels de aanstellingsoorkonde van de vicaris-
generaal hebben geantedateerd 24). 

Pas nadat ruim twee maanden verstreken waren verscheen de bisschop zelf in 
zijn nieuwe bisdom en legde toen nog eens in eigen persoon de vereiste eed af 
voor het kapittel-generaal 25). Met die eed beloofde de bisschop onder meer 
de rechten van de kerk te handhaven, geen afbreuk te doen aan de vrijheid 
van bisschopsverkiezing, niet willekeurig beden op te leggen, de bezittingen 
van de kerk niet zonder toestemming van de geestelijkheid te vervreemden en 
geen oorlog te voeren zonder toestemming van de geestelijkheid.Maris meent 
dat Jan van Virneburg naast de gebruikelijke eed ook de concordantie van 
11 mei 1364, de overeenkomst tussen de kapittels onderling, en de overdracht 
van 18 mei 1364, de overeenkomst tussen de kapittels en de stad, bij de inbe
zitneming van het bisdom moest bezweren 26). Haar conclusie is juist, maar 
haar bewijsvoering ten opzichte van het bekrachtigen van de concordantie 
schiet te kort. In de oorkonden waarin verslag wordt gedaan van de eeds-

21) RAU, Oudmunster, nr. 2601; S. Jan, nr. 1444-1. 
22) Post, Gesch. bisschopsverkiezingen. 105-106. 
23) Matthaeus, Analecta, V, 363-372: RAU, Oudmunster, nr. 2601 ; S. Jan. nr. 1444-1. 
24) Matthaeus, Analecta, V, 363, transcribeert in zijn uitgave van de oorkonde, waarbij de afge
zanten in de kapittelvergadering de pauselijke benoeming toonden en de eed aflegden, de datum 
als mensis junii die penultima, dus 29 juni. In de originelen, zie noot 23, luidt de datering echter 
mensis julii die penultima, dus 30 juli. In deze oorkonde is de volmacht van Jan van Virneburg, ge
dateerd op 27 juli, gei'nsereerd. Deze datum geeft Matthaeus in zijn uitgave, 368, wel correct. In 
het vervolg van zijn begeleidende tekst, 372, zegt hij dut pridie scilicet, quant exhibiraepapales lile-
rae in capitttlo de kapittels een vicaris-generaal hadden gekozen, dus op 28 juni. Deze datum vin
den wij ook in de originelen, zie noot 19. Matthaeus houdt dus in zijn commentaar vast aan zijn 
eerste foutieve datering van 29 juni. Post beweert daarom dat de gezanten waarschijnlijk op 28 
juni in Utrecht waren gearriveerd en dat de kapittels in reactie daarop op de avond van de 28e de 
oorkonde hebben laten opstellen, waarbij Hendrik van der Weide zijn benoeming tot vicaris-ge
neraal accepteerde en waarin de oorkonde van de benoeming zelf, geantedateerd, werd inge
last.De vergadering werd echter niet 's avonds gehouden, maar 's ochtends. Volgens de datering 
vond zij plaats omstreeks het zesde uur; dat viel altijd voor de middag, zowel wanneer met onge
lijke uren, als wanneer met canonieke uren gerekend werd, zie: H. Grotefend, Taschenbuch der 
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit (10e dr.; Hannover, 1960), 23; Strubbe-
Voet, Chronologie. 13-18. 
25) RAU, S. Jan, nr. 1444-2; S. Marie, nr. 2271-5; Matthaeus zowel als Post geven ook hier een 
onjuiste datum; Matthaeus, Analecta, V, 377, geeft 8 sept. 1365; Post, Gesch. bisschopsverkiezingen, 
108, geeft 9 sept. 1364. De juiste datering is 8 sept. 1364. Een uitgebreider verslag van de gebeur
tenissen die plaats vonden bij de intrede van Jan van Virneburg in zijn nieuwe bisdom vinden wij 
bij Beke, Chronographia, Continuatie V, 334. 
26) Maris, Voogdij, 152. 

89 



aflegging, zowel in die van 30 juli 1364 27) waarbij Johannes Pael optrad, als in 
die van 8 september 1364 toen de bisschop zelf de eed aflegde, is het bewijs 
niet te vinden. Geen van beide bevat ook maar de geringste aanwijzing in die 
richting, terwijl vooral de beschrijving van de vergadering van 30 juli uitvoe
rig is. Maris voert daarom als bewijs voor het bezweren van de concordancie 
de eedsformule aan, die bij de installatie van Gijsbrecht van Brederode werd 
uitgesproken in 1455, dus bijna een eeuw later. M.i. is die periode te lang om 
nog van een bewijs te kunnen spreken. Een overtuigend bewijs vinden we 
echter in de dorsale aantekeningen op twee van de originele oorkonden van 
de concordancie. Het origineel berustend in het kapittelarchief van S. Marie 
28) heeft in dorso: de iuramento episcopi in prima recepcione, het exemplaar 
in het archief van S. Jan 29) draagt een bijna gelijkluidende dorsale notitie nl. 
littera super iuramento episcopi in sui prima recepcione, dus: oorkonde over de 
eed van de bisschop bij zijn intrede 30). Hieruit mogen wij inderdaad afleiden 
dat de concordancie door Jan van Virneburg bij zijn inhuldiging is bezworen. 
Hoewel vroegere auteurs over het algemeen niet'de moeite hebben genomen 
om meer dan enkele regels aan het Utrechtse episcopaat van Jan van Virne
burg te wijden 31), is deze korte periode in de geschiedenis van het Sticht niet 
zonder betekenis geweest. Zij geeft een aaneenschakeling van botsingen en 
ongeregeldheden te zien, waarbij de waardigheid van de Utrechtse zetel na de 
krachtige bisschop Jan van Arkel aan belang inboette en de macht van de ka
pittels en de wereldlijke standen toenam. 

Begin 1365 teisterden een aantal lieden uit het sticht Munster, voornamelijk 
uit de families Van Veelen en Van Broeckhuysen, die de bisschop vete hadden 
aangezegd, sommige streken in Overijssel zodanig dat de bisschop zich ge
noodzaakt zag met een leger tegen hen op te treden. In mei 1365 wist hij tij
dens een veldtocht van twee dagen, waarbij hij tot in het Munsterse door
stootte, het gebied te zuiveren van de onverlaten. Het jaar daarop kreeg de 
bisschop onenigheid met de stad Amersfoort, die weigerde de gebruikelijke 
belastingen aan hem af te dragen. De twist liep zo hoog op dat de bisschop 
zijn tenten opsloeg voor de stad. Na een beleg van een week, van 13 tot 21 juli 
1366, waarbij hij door de stad Utrecht terzijde werd gestaan 32), ging het 
stadsbestuur van Amersfoort door de knieën en beloofde de belastingen te 
betalen. Op 15 december daaropvolgend bevestigde Jan van Virneburg de pri
vileges van de stad en verzekerde zichzelf van een beter toezicht op de crimi-

27) Door Maris, Voogdij, 163, ook op 29 juni gedateerd in navolging van Matthaeus. 
28) Nr. 2271-2. 
29) Nr. 1443-1. 
30) Een dergelijke aantekening treffen wij ook aan op een van de originelen van de overdracht, nl. 
dat van S. Jan: littera quodprelati et capitula ecclesia (sic) ac burgimagistri cum consulibus civitatisfe-
cerunt quandam dispositionem sive ordinationem super iuramento episcopi in sua prima receptione. 
31) De belangrijkste bronnen zijn de kronieken van Beke en Heda, met hun voortzettingen. Zie: 
'Chronycke van Joannes van der Beke' ed. Matthaeus, Analecta, III, 257-265; Joannes de Beka ca-
nonicus Ultrajectinus, et Wilhelmus Hedapraepositus Arnhemensis, de episcopis Ultrajectinis, recogniti 
et notis historicis illustrati ab Arn. Buchelio Batavo l. C. et Sujfridi Petri Frisii appendix ad historiam 
Ultrajectinam (Utrecht, 1643) 120-121, 144-145, 256-257; Beke, Chronographia, Continuatie V, 
334-336. 
32) GAU, Stad, I, nr. 114, 1366 juli 18. 
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nele rechtspraak in geval van doodslag of ernstige verminking 33). 
Tot zover vielen de gebeurtenissen nog vrij gunstig voor de bisschop uit, maar 
in 1368 kwam daaraan een abrupt einde. In oktober van dat jaar verbleef Jan 
van Virneburg met zijn gevolg in de stad Goor. Door onoplettendheid van de 
wacht wist een aantal Overijsselse edellieden 34), met wie de bisschop in een 
vete was verwikkeld, het stadje in de nacht van 27 oktober te overvallen. 
Daarbij viel de bisschop hun met een aantal van zijn vrienden in handen. Vol
gens een bisschoppelijke woordvoerder is daarbij verraad in het spel geweest 
35). Dat moet ook haast wel, want anders klinkt het verhaal wel heel onnozel. 
De gevolgen ervan waren voor de beide delen van het Sticht van verstrekken
de aard. De Overijsselse edelen wisten precies wat de bisschop waard was en 
vroegen een bijzonder hoog losgeld 36). Het bedrag werd de bisschop geleend 
door Gijsbrecht van Vianen, Sweder van Vianen, Steven van Nyevelt, Gerrit 
Vrencke, en de abt van S. Laurens te Oostbroek Jacob Zoudenbalch, maar 
daarvoor moest hij hen wel alle sloten en gerechten in het Nedersticht met 
het slot Vollenhove in het Oversticht in pand geven. Kortom, het Sticht zat 
weer voorjaren in de schuld. 

In 1371 ontstond er een geschil met Albrecht, ruwaard van Holland en Zee
land, over het aflossen van de lening op het slot Vreeland, dat in 1327 door 
bisschop Jan van Diest aan de graaf van Holland in pand was gegeven 37). In 
de verdragen van 1351 met graaf Willem V van Holland en van 1352 met gra
vin Margaretha, diens moeder, was een regeling opgenomen betreffende de 
aflossing van die verpanding 38). Waarschijnlijk echter heeft Jan van Arkel 
uit geldgebrek de lening nooit kunnen aflossen, want de ruwaard Albrecht 
maakte in 1371 aanspraak op het slot Vreeland. Volgens de kroniek van Heda 
39) was hem door een Utrechtse balling, Gijsbert Gunter, een ongecancel-
leerde schuldbetekenis met betrekking tot Vreeland in handen gespeeld. De 
twist liep zeer hoog op en dreigde zelfs in oorlog te ontaarden, maar men be
reikte dankzij de bemiddeling van hertog Eduard van Gehe op 15 juni 1371 
een overeenkomst, waarbij werd vastgesteld dat de bisschop alsnog zou moe
ten betalen 40). Ruim een week later, op 23 juni 1371, overleed Jan van Virne
burg, en wel zo plotseling dat men het vermoeden van een vergiftiging uit
sprak. Hij werd ellendelike begraven in die domkerke sonder uytvaert 41). 

33) J. Hovy, 'De stedelijke autonomie van Amersfoort in de middeleeuwen (1259-1544)', Jaar
boek Oud-Utrecht, 1962, 40-43; W. F. N. van Rootselaar, Amersfoort, 777-1580 (2 dln, Amersfoort, 
1878)1,346-347. 
34) Suffridus Petri, ed. Buchelius, 145, noemt: Johannes Zuolmanus, Simon Zuoimanus, Engelber-
tus Sallius, Otto Kenemadeus, Henricus Scumaeus Hunderbergensis en Hermannus Tuickelensis; 
Beke, ed. Matthaeus, Analecta, III, 264, vermeldt: 7a« van Zwolnis, Herman Twickel, Herman van 
Zall, Otto van den Kamenaden, Hemic Stryne ende Simon van Zwolnis. 
35) RAU, Oudmunster, nr. 2604. 
36) Suffridus Petri, ed. Buchelius, zegt 16000 oude schilden; Beke, ed. Matthaeus, Analecta, 111, 
264, zegt 42000 oude schilden. 
37) Rutgers, Jan van Arkel, 41. 
38) Ibidem, 88, 98. 
39) ed. Buchelius, 257, n.c. 
40) GAU. Stad, I, nr. 28, fol. 68v-71. 
41) Aldus Beke, ed. Matthaeus, Analecta, III, 265; Suffridus Petri, uitg. Buchelius, 145, beschreef 
het als volgt: sepelitur autem non admodum solenniter in majori ecclesia; Heda, ed. Buchelius, 256, 
zei: absque ulla pompa funebri sepultus in basilica majore. 
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Tot hier hebben wij voor de beschrijving van de regering van Jan van Virne-
burg geput uit de kronieken, aangevuld met gegevens uit de literatuur en een 
enkele keer gecorrigeerd aan de hand van de desbetreffende bronnen. Door 
echter andere, deels ongebruikte bronnen bij het verhaal te betrekken kan 
het vage beeld wat beter worden geprofileerd. Uit het bovenstaande is al dui
delijk geworden dat Jan van Virneburg geen krachtige persoonlijkheid is ge
weest. Een aantal groeperingen heeft geprobeerd daar munt uit te slaan door 
eigen rechten en vrijheden zoveel mogelijk te handhaven en liefst uit te brei
den. Die groeperingen bestonden in het Nedersticht, waartoe wij ons zullen 
beperken, - min of meer vanzelfsprekend - uit de kapittels, de ridderschap en 
de stad (of steden), waarbij de kapittels nog steeds het meest op de voorgrond 
traden. In een drietal kwesties kwam naar voren hoezeer de bisschop en de 
kapittels verwikkeld waren in een competentiestrijd en hoe alert de kapittels 
waren ten opzichte van hun eigen privileges. De gevangenneming van de bis
schop in Goor kwam ze in hun streven natuurlijk uitstekend van pas, want 
door het verpanden van het Nedersticht overtrad de bisschop alle bestaande 
regels, waardoor de kapittels hun eisen konden opschroeven. De competen
tiestrijd vond zijn hoogtepunt in een proces voor de pauselijke curie in de ja
ren 1369-1371, waarin het erom ging of de bisschop een coadiutor zou worden 
toegewezen. Het proces werd afgebroken door de plotselinge dood van Jan 
van Virneburg. 

De eerste kwestie, waarin de bisschop en de kapittels zich tegenover elkaar 
geplaatst zagen, was het geschil over het recht van visitatie van de kapittels 
door de bisschop, een zaak uit de nalatenschap van Jan van Arkel 42). Die 
had zich in 1359 door de paus het recht om de kapittels de visiteren laten aan
meten, waar de kapittels het volstrekt niet mee eens waren, omdat de visitatie 
altijd door hen zelfwas verricht. Het recht van visitatie, kortheidshalve meestal 
zo genoemd, zou beter recht van visitatie en jurisdictie kunnen worden ge
noemd, omdat de inhoud ook de terechtwijzing van kanunniken, vicarissen 
en andere functionarissen bij de kapittels, en het opleggen en ten uitvoer 
brengen van straffen omvatte. Het verschil van mening in deze kwestie had 
geleid tot een proces voor de pauselijke curie, aangespannen in 1361, dat 
door allerlei oorzaken nogal wat vertraging ondervond en zich daardoor 
voortsleepte tot in 1365. Op 20 mei van dat jaar besloten bisschop Jan van Vir
neburg en de kapittels het geschil voorlopig te laten voor wat het was en het 
proces voor een periode van 30 jaar uit te stellen, vanwege de hoge kosten. 
Beide partijen deden de toezegging om in die 30 jaar geen juridische acties 
die nadelig zouden zijn voor de tegenpartij, te ondernemen. De bisschop be
loofde bovendien de kapittels te handhaven in hun rechten, privileges en ge
woonten, met andere woorden zich voorlopig niet met de visitatie van en de 
jurisdictie over de kapittels in te laten 43). Anderhalfjaar later kreeg deze 
overeenkomst een bekrachtiging in de vorm van een oorkonde van Petrus de 
Sortenaco, auditor sacri palatii, onder wiens leiding het proces gevoerd werd, 

42) Rutgers, Jan van Arkel, 133,157,223-226. 
43) RAU, Dom, nr. 3281-1 en 3281-2; Oudmunster, nr. 2596; S. Jan, nr. 1445; S. Marie, nr. 2273; 
uitgeg. door Joosting-Muller, Bronnen kerkelijke rechtspraak, IV, nr. 22, 68 vlg. 
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waarin hij het verzoek om schorsing inwilligde 44). Opvallend in dit stuk is de 
narratio, waarin sterke nadruk wordt gelegd op het feit dat de kapittels vol
gens gewoonterecht de jurisdictie over hun leden uitoefenden. Dat was dan 
ook het enige recht waarnaar zij konden verwijzen, want in het geschreven 
recht stuit men slechts op het tegendeel. In de 14e eeuw is vijf maal een over
eenkomst tussen een bisschop en een domproost/aartsdiaken gesloten, waar
bij schriftelijk werd vastgelegd welke bevoegdheden ieder van beiden kon uit
oefenen, [n alle gevallen werd daarin bepaald dat de visitatie van de kapittels 
en kloosters door de bisschop zou worden uitgevoerd 45). Over de jurisdictie 
zijn bovendien bepalingen opgenomen in het Rechtsboek van de dom van 
Hugo Wstinc 46). Daarin wordt vastgesteld dat de bisschop de jurisdictie zou 
uitoefenen in het geval dat kanunniken of andere geestelijken verbonden aan 
een kapittel, of hun bedienden, een ernstig misdrijf hadden begaan, nl. dood
slag of een van de misdaden die in het Nederlands werden samengevat met de 
term ondaet 47). Het desbetreffende kapittel moest daarbij aanwezig zijn en 
het hele gebeuren moest zich afspelen in de kapittelzaal, terwijl de bisschop 
slechts met inachtneming van de raad van het kapittel kon rechtspreken en 
straffen kon opleggen. De minder zware delicten werden overgelaten aan de 
rechtspraak van de deken samen met het kapittel. Was het kapittel echter na
latig in de behandeling van de minder zware delicten, dan kon de bisschop 
alsnog ingrijpen. Ondanks deze geschreven regels was de gewoonte dat de ka
pittels hun eigen jurisdictie uitoefenden zo sterk dat Jan van Arkel in 1359 
steun van de paus nodig achtte om de visitatie van de kapittels uit te oefenen. 
Jan van Virneburg zag er al helemaal geen heil in zich tegen die gewoonte te 
verzetten en schoof het probleem 30 jaar voor zich uit. Ook over het gewoon
terecht treffen wij bij Hugo Wstinc 48) een paar artikelen aan. Volgens die 
artikelen had noch de bisschop, noch enig ander prelaat invloed op de vast
stelling van het gewoonterecht. Een regel werd geacht tot het gewoonterecht 
te behoren als hij twee maal door het kapittel in acht was genomen. Wij zien 
dan ook dat een eeuw later de kapittels volledig in het gelijk zijn gesteld. De 

44) RAU, Dom, nr. 3282, 1366 nov. 13. De oorkonde van Petrus de Sortenaco behelsde geen ver
korting van de periode van 30 jaar, zoals Rutgers, Jan van Arkel, 226, noot 387, beweert. Toen Pe
trus het verzoek onder ogen kreeg, waren er van de 30 jaar nog maar 28'/j jaar over. 
45) Het oudste verdrag was dat tussen bisschop Jan van Diest en domproost Florens van Jutfaas, 
17 sept. 1324. Jan van Arkel was de tweede die een dergelijke overeenkomst sloot, nl. in 1344 met 
de domproost Hendrik van Mierlaer. De derde was Jan van Virneburg met de domproost Sweder 
uter Loe. Dit vond plaats op 24 maart 1365, nota bene nog geen twee maanden voordat de bis
schop ende kapittels besloten om het proces over de visitatie uit te stellen. Daarna werd de over
eenkomst nog gesloten door de bisschoppen Florens van Wevelinghoven en Frederik van Blan-
kenheim respectievelijk op 1 nov. 1392 en op 2 mei 1396. De domproost bij beide gelegenheden 
was Willem van der Coulster. In de 15e eeuw komen wij een dergelijk verdrag niet meer tegen in 
de bronnen. De desbetreffende stukken zijn uitgegeven door Joosting-M ulier, Bronnen kerkelijke 
rechtspraak, IV, 124, 150, 157, 173. 179. Onderde laatste bisschop had het proces over de visitatie 
voortgezet kunnen worden: L. C. M. Schmedding, De regeering van Frederik van Blankenheim, bis
schop van Utrecht (Leiden, 1899), rept er echter met geen woord over. 
46) S. Muller Fz., ed.. Rechtsboek van den dom van Utrecht door mr. Hugo Wstinc, ('s-Gravenhage, 
1895) 59-61, par. 5, De punicione canonici vel clerici; zie ook Joosting-M ulier. Bronnen kerkelijke 
rechtspraak, IV, 63-64. 
47) Welke misdaden ondaet genoemd worden is te vinden in Muller. Rechtsboek van den dom, 59. 
par. 4, Lantrecht. 
48) Ibidem. 5. 
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elect Gijsbrecht van Brederode moest ni. bij zijn installatie in 1455 een zeer 
uitvoerige eed afleggen, waaruit blijkt dat alle bovenstaande strijdpunten be
slecht waren in het voordeel van de kapittels 49). In het artikel van Dekker 
over de wandaden van de gebroeders Van Zijl 50), komt duidelijk naar voren 
dat het ten tijde van Jan van Virneburg daarentegen nog niet vanzelfsprekend 
was dat de kapittels de rechtspraak over hun eigen leden uitoefenden, on
danks het opschorten van het proces over de visitatie. Bij gelegenheid van de 
gevangenneming van de Van Zijlen door de bisschop in februari 1369, werd 
een commissie benoemd die zich moest buigen over de vraag of de bisschop, 
dan wel het domkapittel in deze zaak de bevoegdheid had om recht te spre
ken. De uitslag was voorspelbaar, want drie van de vier gecommitteerden wa
ren prelaten van de Utrechtse kapittels, overigens zonder dat dit protesten 
van de kant van de bisschop had opgeroepen. Dat het domkapittel tot op dat 
moment niet eens over een eigen kerker beschikte, bewijst wel dat dit soort 
zaken in de praktijk eigenlijk niet voorkwam. 

De volgende zaak die onze aandacht opeist is het muntverdrag dat Jan van 
Virneburg sloot met de kapittels en de ridderschap. De gang van zaken bij het 
opstellen van de overeenkomst was merkwaardig. Op 6 februari 1366 vond er 
een vergadering plaats van de bisschop, de kapittels en een groot deel van de 
ridderschap, waarbij Jan van Virneburg het muntverdrag, dat op 29 maart 
1363 gesloten was tussen Jan van Arkel, de kapittels en een deel van de rid
derschap, bekrachtigde 51). Op dezelfde dag werd een tweede oorkonde op
gesteld, die een nieuw muntverdrag inhield, dat maar op een paar punten af
week van dat van Jan van Arkel 52). Er waren twee duidelijke verschillen tus
sen de beide muntverdragen. Ten eerste zou de ambtenaar die oude en bui
tenlandse munten naar de nieuwe munt moest taxeren, benoemd worden 
door de bisschop, de kapittels èn de ridderschap. Het meedoen van de ridder
schap aan deze benoeming was nieuw; in 1363 zou die ambtenaar alleen door 
de bisschop en de kapittels aangesteld worden. Ten tweede was er beroep 
mogelijk van de beslissing van die taxateur. Dit punt was geheel nieuw in het 
verdrag. Wanneer iemand nadeel ondervond van de taxatie van de ambte
naar, dan kon hij zich daarover bij de bisschop beklagen, die daarop de kapit
tels en de ridderschap bijeen zou roepen om in hun aanwezigheid de taxatie te 
laten overdoen. Kortom, de invloed van de kapittels en in het bijzonder van 
de ridderschap blijkt in 1366 duidelijk groter dan in 1363. Opvallend is ook 
dat de ridderschap in 1366 in veel grotere getale aanwezig was dan driejaar 
daarvoor: het muntverdrag van Jan van Arkel werd medebezegeld door zes 
ridders en twee knapen, de oorkonde van 1366 daarentegen door veertien rid
ders en vier knapen. Die grotere opkomst hangt waarschijnlijk nauw samen 
met de gang van zaken op de 6e februari 1366, waarbij eerst het muntverdrag 
van Jan van Arkel werd bekrachtigd en vervolgens een nieuw werd opgesteld. 

49) RAU, S. Jan, nr. 1485, 1455 april 15, uitgeg. door Matthaeus, Analecta, I, 662-667. 
50) C. Dekker, *De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht 
in de tweede helft van de 14e eeuw', zie hiervoor blz. 61. 
51) RAU, Oudmunster, nr. 2597; S. Jan, nr. 1441-3; Rutgers, Jan van Arkel, 152-153. 
52) RAU, Oudmunster, nr. 2597: S. Jan. nr. 1441-4; S. Marie, nr. 2274; uitgeg. door P. O. van der 
Chijs. De minnen der bisschoppen, van de heerlijkheid van de stad Utrecht, van de vroegste lijden tot 
aan de Pacificatie van Gend (Haarlem, 1859) 120-121. 
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Ongetwijfeld is het bekrachtigde verdrag voorgelezen en is er vervolgens een 
discussie ontstaan over de inhoud. De kapittels en de ridderschap zullen ge
probeerd hebben om hun invloed te vergroten en op twee punten zagen ze bij 
deze gelegenheid hun pogingen met succes bekroond. 
De derde kwestie betreft het proces dat de vijf kapittels tegen de bisschop 
aanhangig maakten voor de pauselijke curie, waarin ze de paus voorstelden 
om iemand naast de bisschop te benoemen, die in zijn plaats het wereldlijke 
bestuur op zich zou nemen. De aanleiding voor het proces werd gevormd 
door de gevangenneming van de bisschop in Goor op 27 oktober 1368. Het 
domkapittel zag zijn kans schoon om een plaatsvervanger voor de bisschop te 
kiezen in de persoon van Reinoud van Culemborg, die via zijn moeder ver
want was aan de hertogen van Gelre. Dit gegeven kennen wij uit een van de 
belangrijkste stukken die ons over dit proces zijn overgeleverd, nl. een con
cept van het stuk dat de procurator van de bisschop zou produceren in het 
pauselijke consistorie ter verdediging van de bisschop 53). Het concept is 
jammer genoeg niet gedateerd, maar is opgesteld in de periode dat de bis
schop nog in Goor gevangen zat 54). De bisschop moet zo snel mogelijk een 
procurator hebben benoemd en zijn verdediging op schrift hebben laten stel
len. Hoeveel tijd er overigens mee gemoeid is geweest om de betaling van het 
losgeld, of de garanties daarvoor, rond te krijgen is niet bekend. Heel lang 
heeft de bisschop echter niet gevangen gezeten, want de eerste oorkonde die 
wij kennen van na de gebeurtenissen in Goor, is een schuldbekentenis aan de 
stad Utrecht van 23 januari 1369 55), waarbij hij het slot en het maarschalk
ambt van Vreeland aan de stad in pand gaf. De oorkonde is uitgevaardigd in 
Utrecht, dus de bisschop moet toen weer op vrije voeten zijn geweest. Het 
concept van de verdediging moet daarom dateren van eind 1368 of begin 
1369. 

Bij de bespreking van het proces zullen wij eerst het verweerschrift van de 
bisschop in ogenschouw nemen. Dit lijkt de omgekeerde volgorde - de aan
klacht gaat immers aan de verdediging vooraf- maar in de verdediging wordt 
een beter overzicht gegeven van de gebeurtenissen, die plaats vonden in de 
jaren voorafgaand aan het proces. Bovendien dateert de verdediging, althans 
het stuk dat als enige ervan is overgeleverd, van een vroeger tijdstip dan de 
aanklacht. De verdediging schreef de schuld van de onenigheid eigenlijk he
lemaal op rekening van het domkapittel: door de koppigheid en de rancune 
van het domkapittel ten opzichte van de vier andere kapittels had het tot een 
proces kunnen komen. Ontegenzeggelijk probeerde de bisschop op deze ma
nier tweedracht te zaaien in de gelederen van de tegenpartij. Het hoeft ons 
ook niet te verbazen dat hij een dergelijke tactiek toepaste, want al verschei
dene malen was hem duidelijk gebleken, dat er voldoende aanleiding was 
voor meningsverschillen tussen enerzijds het domkapittel en anderzijds de 
vier overige kapittels. Een van de oudste controverses tussen het domkapittel 
en de vier andere kapittels was die over de bisschopsverkiezing. Het domka-

53) RAU, üudmunster, nr. 2604, z.d. 
54) Dat blijkt uit de volgende passage: Quare, reverendissime pater, non video causam quaresibifsc. 
episcopo) dandus sit coadiutor contra voluntatem suam liberum, quia in captivitate possent ipsum com-
pellere ad huiusmodi consensum, quod tarnen non placent sibi nee valet dvocesi— . 
55) GAU. Stad, I. nr. 28, fol. 125-127v. 
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pittel pretendeerde het alleenrecht te bezitten om een bisschop te kiezen. De 
andere kapittels waren het daar niet mee eens en beweerden dat bij bis
schopsverkiezingen de vijf kapittels één lichaam vormden en dat het domka
pittel geen aanspraken kon maken op wat voor voorrechten dan ook. Uit de 
periode van Jan van Virneburg zijn ons een paar stukken bekend, waarin be
halve het genoemde punt nog een paar andere meningsverschillen ter sprake 
kwamen, zoals het vraagstuk wanneer een bijeenkomst een vergadering van 
het kapittel-generaal genoemd kon worden. Het domkapittel was van mening 
dat daarvan slechts sprake kon zijn wanneer de domdeken als voorzitter op
trad. De andere kapittels beweerden dat, bij afwezigheid van de domdeken, 
het kapittel-generaal ook geleid kon worden door de hoogste in rang van de 
leden van de kapittels, te beginnen met de domproost 56). Daarnaast maakte 
het domkapittel nog aanspraak op het recht voor zijn kanunniken om in een 
vergadering van het kapittel-generaal als eersten het woord te mogen voeren, 
vóór de prelaten van de andere kapittels 57). Dat deze geschilpunten bespro
ken werden in aanwezigheid van de bisschop, is al opmerkelijk. Over het alge
meen vormden de vijf kapittels tegenover derden een gesloten front. In dit ge
val waren de vier kapittels zelfs bereid om het vinden van een oplossing aan 
de bemiddeling van de bisschop over te laten. Het domkapittel vond het dan 
ook niet nodig om op een voorstel van die strekking zelfs maar te reageren. 
Jan van Virneburg probeerde in zijn verdediging in het genoemde proces deze 
controverses uit te buiten en het latente wantrouwen van de vier kapittels te
gen het domkapittel weer te doen oplaaien, overigens zonder resultaat. De 
voorgeschiedenis van het proces, volgens de zienswijze van de bisschoppe
lijke partij, was als volgt: de bisschop was in het bezit van de Rijntol bij Rhe
nen, waaruit de heren van Abcoude jaarlijks 200 pond kregen uitbetaald. Tot 
voor kort waren dezen met die betaling altijd tevreden geweest, maar twee 
jaar na de benoeming van Jan van Virneburg tot bisschop van Utrecht eiste de 
heer van Abcoude een hoger bedrag op. De bisschop was echter niet van plan 
dat te betalen. De zaak werd voorgelegd aan de vergadering van de vijf kapit
tels, waar besloten werd dat de bisschop de betaling zou kunnen afkopen 
door 8000 pond te betalen in termijnen, waarvoor hij een aantal goederen van 
de mensa episcopalis zou moeten verkopen. Toen de bisschop daartoe wilde 
overgaan kreeg hij daarvoor plotseling geen toestemming meer van het dom
kapittel, hoewel ook dit kapittel aanvankelijk met die verkoop van bisschop
pelijke tafelgoederen had ingestemd. Het domkapittel weigerde zijn goedkeu
ring aan die verkoop te hechten - nog steeds volgens de lezing van de bis
schoppelijke partij - uit wrok over het feit dat de vier andere kapittels aan die 
beslissing hadden meegewerkt. Het is duidelijk dat de bisschop hier probeer
de om de kapittels tegen elkaar uit te spelen. De heer van Abcoude, die merk
te dat hij zijn geld niet kreeg, liet vervolgens de vijf kapittels vete aanzeggen, 
die op hun beurt - en weer één lijn trekkend - de bisschop voor de hen berok
kende schade aansprakelijk stelden. De bisschop ontkende alle schuld en ant
woordde dat hij de heer van Abcoude de oorlog wel wilde verklaren, onder 

56) RAU, Oudmunster, nr. 2520, 1367 dec. 5. 
57) RAU, Oudmunster, nr. 2521, 1368 jan. 14. 
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voorwaarde dat de kapittels hem zouden helpen. Zover wilden de kapittels 
echter niet gaan. Zij dreigden daarentegen een verzoek aan de paus te zullen 
richten om een ander als bisschop in utrecht te benoemen. Ais reactie op dat 
belachelijke dreigement stelde de bisschop voor om de heer van Abcoude 
dan toch maar volledig te betalen. Voordat het echter zover kon komen, werd 
Jan van Virneburg gevangen genomen. 
Tot zover het verhaal van de gebeurtenissen tot de gevangenneming van de 
bisschop in de belichting van de bisschop. Het is interessant nu ook de andere 
partij aan het woord te laten en te zien welke klachten de vijf kapittels tegen 
de bisschop inbrachten en waarom zij om een plaatsvervanger, in hun stuk
ken steeds coadiutor genoemd, vroegen. De processtukken die van de kant 
van de kapittels bewaard zijn gebleven zijn iets talrijker en van wat latere da
tum dan de stukken van de verdediging 58). De voornaamste klachten luid
den als volgt: 
1 e. De bisschop heeft sloten, ambten, hoge en lage rechtsmacht en goederen 
zonder toestemming van de vijf kapittels vervreemd en in pand gegeven. Met 
name werden hierbij genoemd: 27 hoeven in Mastenbroek (aan familie); het 
slot Vreeland (aan de stad Utrecht); het kasteel de Horst (aan Gijsbrecht van 
Vianen); de sloten ter Eem en Stoutenburg (aan Steven van Zuylen van Nye-
velt); het graafschap Dalen (aan Reinoud van Koevorden); het kasteel van 
Lage (aan Reinoud van Koevorden jr.). 
2e. Hij heeft valse munten laten slaan in Zwolle, Vollenhove en Rhenen, 
waar het niet gebruikelijk was munten te slaan, en hij heeft het gangbare geld 
niet gehandhaafd, zodat alle gebeneficiëerden en tevens de camera apostolica 
hun inkomsten met de helft zagen teruglopen. 
3e. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan simonie door geld te vragen voor het 
wijden van personen, kerken en altaren, en door geestelijken aan wie door de 
paus' een beneficie was toegewezen, geld af te persen. Soms vroeg hij zo'n 
hoog bedrag, dat de geestelijken het geld verschuldigd aan de paus vanwege 
het toewijzen van zo'n beneficie, niet meer konden opbrengen. 
4e. Hij was gewoon om van misdadigers geldboetes op te eisen, in plaats van 
ze passende straffen op te leggen, zelfs wanneer zij geestelijken hadden ver
minkt of gedood, of kerken in brand hadden gestoken. 
5e. Hij heeft geweigerd om zijn financiële verplichtingen, aangegaan uit 
naam van de kerk, na te komen, om welke reden de kapittels door machtige 
heren vete werd aangezegd, waardoor zij al langer dan drie jaar grote schade 
leden, o.a. door toedoen van de heer van Abcoude 59). 
6e. Hij heeft geweigerd om de goederen, die door zijn ministeriaal Herman 
van Kuinre van Amsterdamse kooplieden waren geroofd, terug te geven, met 
als gevolg dat beslag werd gelegd op goederen van de kapittels in het graaf
schap Holland, met name in de Ruigeweide. 
7e. Hij heeft toegelaten dat de adel zich meester maakte van de hoge rechts-

58) RAU,Oudmunster, nr. 2604, 22 dec. 1369, 26 en 30 dec. 1370 en 14 maart 1371, en nr. 2524. 
59) Dit ondanks de belofte van de heer van Abcoude aan het kapittel van S. Marie om het be
drag dat de bisschop hem nog verschuldigd was uit de tol bij Rhenen, niet te verhalen op de goe
deren van het kapittel, 1370 juli 31, RAU, S. Marie, nr. 2275. 
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macht en de uitoefening van de kerkelijke rechtspraak trachtte te verhinde
ren. 
8e. Hij heeft toegelaten dat machtige edellieden na afloop van een pachtter-
mijn slechts de helft van de pachtsom voor de volgende termijn boden onder 
dreiging van geweld, waardoor niemand hoger durfde te bieden. De laatste 
tijd waren er om die reden al verscheidene boerenwoningen in brand gesto
ken. 
9e. Hij heeft toegelaten dat stadsbesturen geestelijken dwongen om voor de 
stedelijke rechtbanken terecht te staan onder bedreiging van verbanning. 
10e. Hij had de burgers van Amersfoort, Rhenen en Kampen het recht ge
schonken dat zij in hun eigen steden terecht konden staan en niet meer voor 
het hof van Utrecht gedaagd konden worden, om welke reden ook anderen 
die rechtspraak afbreuk trachtten te doen. 
Uit hoofde van deze klachten verzochten de kapittels de paus om een van de 
kardinalen als rechter te benoemen om orde op zaken te stellen in het 
Utrechtse bisdom, met de bevoegdheid om de bisschop te verbieden nog lan
ger het wereldlijk bestuur uit te oefenen en daarvoor een plaatsvervanger, 
amministrator, coadiutor et defensor genoemd, aan te stellen. 
Er zijn nog al wat verschillen in de beide verhalen aan te wijzen, gedeeltelijk 
veroorzaakt door het feit dat de verdediging bijna 21/, jaar eerder is opgesteld 
dan de aanklacht. Zo was er bij het op schrift stellen van de verdediging, toen 
de bisschop nog in gevangenschap verkeerde, nog geen sprake van het ver
panden van de sloten en gerechten; daar moest hij juist toe overgaan om zijn 
losgeld te kunnen betalen. De klacht over de valse munten zal ook wel van na 
zijn vrijlating dateren. Het lag immers voor de hand dat de bisschop uit geld
gebrek nieuwe munten zou laten slaan van een lager gehalte dan de bestaan
de. Over de munt in de 14e eeuw is niet zo veel bekend, maar Van Gelder 
heeft kennelijk genoeg gegevens om te kunnen wijzen op een sterke geldont
waarding gedurende de tweede helft van die eeuw 60). Jan van Virneburg is 
ongetwijfeld als een van de schuldigen daarvan aan te wijzen. Dat hij voor die 
inflatoire geldmakerij muntateliers buiten de stad Utrecht zocht is ook wel 
begrijpelijk. Hij trachtte zich op die manier aan het toezicht van de kapittels 
en andere belanghebbenden te onttrekken, maar de protesten ertegen waren 
natuurlijk onvermijdelijk. Overigens beschikte Jan van Virneburg over een 
muntprivilege van keizer Karel IV, waarvoor Jan van Arkel zich nog had beij
verd, maar dat pas afkwam na diens vertrek naar Luik. De bisschop verwierf 
met dit privilege, dat dateerde van 26 juni 1364, het recht om gouden en zilve
ren munten te slaan, binnen de stad Utrecht zowel als daarbuiten, zonder 
daarvoor zijn onderdanen om toestemming te hoeven vragen 61). Dus in feite 
waren deze klachten van de kapittels ongegrond, behalve wat betreft het ge
halte van de nieuwe munten. 

De klachten op het gebied van de rechtspraak waren de zwaarste punten in 
de aanklacht. De rechtspraak functioneerde niet, waardoor het bestuur van 
het diocees een chaos dreigde te worden; het recht van de sterkste zegevier
de. Niet alle punten van de aanklacht dateren van nà de vrijlating van de bis-

60) H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten (Utrecht, enz. 1965) 43-45. 
61) RAU, Bisschoppen, nr. 46, fol. 68-68v. 



schop. Het negende punt b.v. had betrekking op een keur van het Utrechtse 
'stadsbestuur daterend uit 1368, waarmee het probeerde een groot aantal 
rechtszaken te onttrekken aan de rechtspraak van de officiaal van de bis
schop en te laten behandelen door de rechtbank van de raad van de stad; dit 
betekende in feite een grove schending van de geestelijke rechtspraak 62). De 
kapittels wierpen zich hierbij op als de verdedigers van de geestelijke recht
spraak, terwijl uit niets blijkt dat de bisschop ooit pogingen in het werk heeft 
gesteld om de uitvoering van die keur te verhinderen. De verdediging daaren
tegen ging natuurlijk voorbij aan de zwakke punten van het bestuur van de 
bisschop en legde vooral de nadruk op het gebrek aan kwaliteiten van de door 
de kapittels naar voren geschoven coadiutor Reinoud van Culemborg. Deze 
was te jong, niet in het diocees gebeneficiëerd en miste elke bestuurlijke erva
ring. Bovendien was hij, via zijn moeder, verwant aan de hertogen van Gelre. 
De hertogen van Gelre hadden in 1331 het Oversticht in pand gekregen; pas 
in 1346 werd het door Jan van Arkel weer vrijgekocht 63). Wanneer Reinoud 
van Culemborg coadiutor zou worden, zou het hele Utrechtse bisdom zonder 
meer binnen de invloedsfeer van hertog Eduard geraken. Verder was de ver
dediging van mening dat de gevangenneming van de bisschop geen afdoende 
reden vormde om hem een coadiutor toe te wijzen. 

Wij moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat beide partijen in hun 
voorstelling van zaken wel enigszins zullen hebben overdreven en dat ze al
leen hun eigen visie ten beste hebben gegeven. Wat de ene partij opblies, zou 
de andere doodzwijgen, en omgekeerd. Dat bleek wel uit het vijfde punt van 
de aanklacht betreffende de financiële verplichtingen van de bisschop. Het 
verhaal over de onredelijke houding van het domkapittel bij de regeling van 
de afbetaling van het bedrag dat de bisschop aan de heer van Abcoude schul
dig was uit de Rijntol bij Rhenen, wordt ons alleen van de kant van de bis
schop meegedeeld. Wij zullen nooit weten welke van beide partijen tenslotte 
voor de pauselijke curie als overwinnaar te voorschijn zou zijn gekomen, om
dat het proces abrupt tot een einde kwam door de dood van Jan van Virne-
burg op 23 juni 1371. Wie in Utrecht uiteindelijk aan het langste eind trokken 
waren natuurlijk de kapittels, samen met de ridderschap en de stad. Alle pun
ten waarover in deze periode nog gestreden werd, waren in het midden van de 
15e eeuw beslist ten gunste van de Staten 64). 

Jan van Vjrneburg, lid van een opkomend Duits gravengeslacht, wist vrij snel 
carrière te maken. In een paar jaar slaagde hij erin via de ambten van scholas
ter en domdeken de positie van bisschop te bereiken. De ambitie was dus wel 
aanwezig, getuige ook zijn pogingen om de aartsbisschoppelijke zetel van 
Keulen te bemachtigen, maar de persoonlijkheid ontbrak. 
Hij liet zich b.v. in Munster door zijn ambtenaren wel erg gemakkelijk om de 
tuin leiden, wat we op dat moment nog kunnen wijten aan een gebrek aan be-
stuurservaring. Zijn vertrek uit Munster binnen een halfjaar na zijn entree 

62) S. Muller Fz., ed., De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, I (Den Haag, 1883) nr. 
121, 65-66 en Inleiding (Den Haag, 1885)98-102. 
63) Rutgers, Jan van Arkel, 24. 90. 
64) Zie noot 49. 
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bewijst echter dat hij toen al niet meer tegen de problemen was opgewassen. 
Dat deed het ergste vrezen voor zijn bestuur van het Utrechtse diocees. Hij 
trof in Utrecht bovendien tegenstanders aan die zich hadden voorbereid op 
een krachtmeting, zoals blijkt uit de concordantie en de overdracht van 1364. 
De kapittels en de stad Utrecht waren inderdaad zijn meest geduchte tegen
spelers, maar ook de ridderschap bleek niet bereid over zich te laten lopen. 
Dat bewees de gang van zaken rond het nieuwe muntverdrag van 1366. Bij 
het vaststellen van de bepalingen in dat muntverdrag hadden de kapittels 
enerzijds met de ridderschap ervaring opgedaan in het gezamenlijk optreden; 
anderzijds hadden zij nauw samengewerkt met de stad bij het opstellen van de 
overdracht. Bij deze gelegenheden hadden de betrokkenen geleerd dat samen
werking, ondanks vaak tegenstrijdige belangen, voordelig kon zijn. Het sa
mengaan van alle drie de partijen was nu nog maar een kleine stap verder. 
Overigens was de mogelijkheid daarvoor al in de overdracht open gehouden. 
Een van de steeds terugkerende klachten over de bisschop is die betreffende 
zijn voortdurende geldnood. Jan van Virneburg verkeerde toevallig in de ge
lukkige omstandigheid, dankzij het voorbeeldige bewind van zijn voorganger 
Jan van Arkel, die het klaar had gespeeld om vrijwel alle schulden van het 
Sticht af te lossen, dat hij de mogelijkheid had om grote delen van het Sticht 
te verpanden. Dat heeft hem ongetwijfeld de bedragen opgeleverd om het 
hoofd boven water te houden. Had het Sticht er aan het begin van zijn bewind 
financieel niet zo rooskleurig voorgestaan, dan was Jan van Virneburg onte
genzeggelijk gedwongen geweest om voor een bede aan te kloppen bij zijn te
genstanders. In dat geval mogen we veronderstellen dat de Landbrief van 
1375 al tijdens het bewind van Jan van Virneburg zou zijn afgedwongen; de 
tijd was er rijp voor. 
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