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G E D R A N G O P D E B I S S C H O P S T R A P 

„Kunnen wij, mensen van de 20e eeuw ons wel eenigermate 
voorstellen wat een grandioze en kleurige stoet de Bisschopstrap 
besteeg en zich in de Michaels-kapel verzamelde?1' 

Aldus de heer A. Brom Jr. in de Decemberaflevering van het 
Maandblad , wanneer hij refereert, dat een nieuwe bisschop van 

De zaterdagsche markt werd er tot 1391 gehouden, in welk jaar 
ze naar de Mar iaplaa ts overging. Verkoop van bepaalde waren, die 
aan een seizoen of aan een vierdag gebonden waren, was er ook ge
oorloofd. 

He t kerkplein is blijkbaar altijd ook een drukke en gezochte ver
bindingsweg geweest, en 'de oude Utrechtenaren schijnen in den 
regel zoo'n haast te hebben gehad, dat zij van noord naar zuid en 
omgekeerd de kerk als doorloop gebruikten. Alleen tijdens de preek 
en andere gewijde bijeenkomsten was het verboden er met hand-
voertuigen en vee te passeeren. Evenals in de Statenkamer, die van 
het Janskerkhof naar de Hoogt voerde, is die passage tot in het 
inntst der 19de eeuw geoorloofd geweest. 

Ui tgezonderd een deel, dat als begraafplaats in gebruik bleef, is 
het plein in 1669 bestraat geworden. De bewoners van de noordzijde 
der Zade l s t raa t moesten tot dat-doel ƒ 348 ,— in de totaalkosten, 
zijnde ƒ 1511,—, bijdragen. In 1789 vond de laatste begrafenis op 
het Buurkerkhof plaats. :!) 

Behalve in twee massa-kelders in 'de kerk vonden de kostelooze 
begravingen, dat waren in de meeste gevallen die vanwege het ge
recht, de diaconie en het gasthuis geschiedden, ook wel op het kerk
hof plaats . In 1789 was er in deze kelders geen ruimte meer en be
sloot het s tadsbestuur de armenlijken der Buurkerk-parochie voor
taan op daar toe afgepaalde gedeelten der Jacobi- en Nicolai-kerk-
hoven te laten begraven. 

Aangenomen dat in de middeleeuwen den groei van het gras 
door de groote bedrijvigheid belemmerd werd, dan moet op Huygens ' 
gezag aanvaard worden, dat na de hervorming alleen het veelvuldig 
en levendig kerkbezoek den wasdom op het Buurkerkhof heeft ver
hinderd. 
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Utrecht, na in de Buurkerk zijn wereldlijke, militaire kleedij te heb
ben afgelegd, zich in geestelijk gewaad naar den Dom begaf. 

Wi j , 20e-eeuwers kunnen ons dien stoet misschien, fantaserend, 
nog wel voorstellen, maar de middeleeuwer niet. Als hij ar eens een 
intocht van een nieuwen bisschop als deelnemer of als toeschouwer 
had meegemaakt, wist hij, dat de traditioneele route nu eenmaal niet 
over de bisschoptrap liep en anders was hij toch genoeg met de 
plaatselijke situatie op de hoogte om te begrijpen, dat een stoet van 
honderden personen met kruisvanen en brandende kaarsen zich toch 
wel bijster moeilijk in het huis van den bisschoppelijken officiaal ten 
zuiden van den Domtoren naar de eerste verdieping omhoog zou 
kunnen wurmen, om van daar uit de steile en hooge Bisschopstrap 
te bestijgen, die naar de St. Michielskapel ïeidde. Daar waren tal 
van oude heeren bij, die vast en zeker halfweg buiten adem geraakt 
zouden zijn. Daar zouden ongelukken gebeurd zijn met die bran
dende kaarsen bij al die superplies. Daar zou een gedrang geweest 
zijn op de Bisschopstrap, waar Gustave Doré een overvolle karika
tuur van zou hebben kunnen teekenen. 

Maar goed — laten we den stoet eens steunend en hijgend in de 
St. Michiels kapel doen aankomen. Om daar wàt te doen? Ik weet 
het niet, tenzij: langs denzelfden weg terug te kceren. Dit is zeker: 
er zou hoorbaar aan het adres van den certmoniarius zijn gebromd: 
,.Verkeerd, waarde heer. Door bestudering van de reglementen, het 
protocol van vorige intochten hadt gij ons dit grapje kunnen be
sparen." 

Hoe was nu de gang van zaken bij de gelegenheid, die ons hier 
bezig houdt? 

Nadat de nieuwe Heer-Bisschop op het Raadhuis de privilegiën 
van de stad bezworen heeft, komt de geestelijkheid aan de beurt. 
„De bisschop treedt uit het Raadhuis, steekt den Steenweg over, 
tusschen de wachtende menigte door, gaat de Buurkerk binnen. 
Daar legt hij in de sacristie zijn harnas af, zijn zwaard, alles wat 
herinnert aan den militair, den wereldlijken heer — en bekleedt 
zich met het lange roodzijden kanunnikengewaad, de over den lin
kerarm gedragen almuus en de bonnet, zoo hij de bisschoppelijke 
wijding nog niet ontvangen heeft, dus nog ,,elect" is, met de bis
schoppelijke kleedij, zoo dat wel het gevaï is. Er was iets treffends 
in de zorgvuldigheid, waarmee de route van den intocht buiten het 
kerkelijk Utrecht was gehouden en alles zich tot nu toe had afge
speeld in het hart van de stad-der-burgerij. Nu zal de bisschop zich 
wenden tot dat andere Utrecht, tot de stad der kapittels en pre
laten aan de overzijde van de Borchbrug. 

In de Buurkerk, de oudste parochiekerk, zoozeer met het .even 
der burgerij verbonden en tegelijk, als Godshuis, toch ook iets ge
meen hebbend met de kerken ginds, voltrekt zich voor de bisschop 



[ 
als het ware de overgang tusschen beide werelden: in de sacristie, 
in stilte wordt de wapenrust ing vervangen door de geestelijke 
kleedij. W a n n e e r hij nu buiten treedt en over het Buurkerkhof 
schrijdt, is heel het aspect veranderd. 

De bisschopsklok is zoo juist begonnen voor de derde maal te ^ 
luiden: het teeken waarop de gezamenlijke geestelijkheid van 
Utrecht den Dom verlaat en den bisschop tegemoet gaat tot aan 
de Borchbrug (St. Maa r t ensb rug ) . De proost-aartsdiaken van den 
Dom, de dekens van Dom en Salvator, van St. Pieter, St. Jan en St. 
Marie, de kanunniken en vicarissen en alle op eenigerlei wijze aan i 
deze kapittelkerken verbonden geestelijken, de Chorälen, de leer-
lingen der kapittelscholen.. . zij staan bereid hem in kathedraal en 
bisdom in te leiden. 

Als de bisschop met zijn gevolg genaderd is, wenden de wachten- , 
den zich om en schrijden, onder het gebeider der klokken, processie-
gewijs, regelrecht onder den Domtoren door. de diepe donkerte van 
den Dom in. . . Voorop het hooge d r a a g k n u s . . . dan. twee aan t ee, 
de lange rij der geestelijken in hun witte superplies, ieder een bran
dende kaars in de hand, lageren in rang vóór hoogeren. . . de kruis-
vanen blinken.. . de Chorälen heffen, ter eere van den patroon van 
Dom en diocees, het responsorium aan: Mar t inus Abrahae sinu 
laetus excipitur. . . — eindelijk tusschen de twee voornaamsten der 
aanwezige prelaten, den domproost en den domdeken: de nieuwe 
bisschop. Een versehe wierookwolk zwaait een koorknaap voor zijn 
schreden. 

Achter den bisschop de hooge beeren van zijn gevolg, de over
heid der stad, enkele anderen, te voet, zwijgend, met brandende 
kaarsen. 

De zang wordt voortgezet terwijl de stoet voorttrekt door het 
schip van den Dom. In het midden der kerk knielt de bisschop op 
den bidstoel neer tot een kort gebed. 

Dan geleidt men hem verder: door dwarsbeuk, Kloostergang naar 
het groot kapitteihuis van den Dom. 

Daar heeft een soortgelijke plechtigheid plaats als straks in het 
Raadhuis . W e r d e n daar de vrijheden der stad bezworen, hier zal 
de bisschop te bezweren hebben de rechten van de twee andere 
grootmachten, die deel uitmaken van de Staten van Utrecht : gees
telijkheid en r idderschap." 

Dit was een fragment uit een uitvoerige beschrijving van den in
tocht van bisschop Philips van Bourgondië in 1517 — het had 
evengoed die van een anderen bisschop kunnen zijn — in het Jaar
boekje van O u d - U t r e c h t van 1933. welk opstel, evenals alle andere, 
geschreven is om gelezen en bij gelegenheid herlezen te worden. 
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