
DE BISSCHOPPEN V A N UTRECHT 

Ook zonder kennis van historische bij
zonderheden begrijpt men gemakkelijk, 
dat de reeks der meer dan 50 middel-
eeuwsche bisschoppen van Utrecht in de 
persoonlijke qualiteiten en de geestelijke 
en wereldlijke beteekenis dezer waardig
heidsbekleders verschillen moet ver
tonen. Maar óók doen zich in den loop 
van het langdurige tijdperk, dat met 
Willibrord begint en met den dood van 
bisschop Schenck van Tautenburg ein
digt, geheele perioden voor, waarin het 
beeld van ,,den bisschop" een totaal an
der is dan dat van een vroegeren of la-
teren tijd. Op deze verschillen en tegen
stellingen is het geslaagde overzicht ge
bouwd, dat W . van de Pas in een arti
kel De bisschoppen van Utrecht geeft in 
het Zonneboek 1952 van Herwonnen 
Levenskracht (blz. 5—30), een instelling 
van de Nederlandsche Katholieke Arbei
dersbeweging. 

De schrijver, van wiens hand gere
geld lezenswaardige bijdragen over ker
kelijke en plaatselijke geschiedenis ver
schijnen in het Utr. Kath. Dagblad, 
heeft, zoekend naar een karakteristieke 
typeering, de aardige vondst gedaan, de 
utrechtsche bisschoppen onder te bren
gen in vier, natuurlijk globale, groepen: 
de heilige bisschoppen — de vorsten — 
t_ie iiguranten — de doodgravers. 

De heilige bisschoppen — dat waren 
de Vaders van het Geloof, zij, die in de 
allereerste plaats bisschop en zieleher
der waren en eerst daarnaast wereldlijk 
vorst, omdat de omstandigheden: de 
groei van het bisdom en de politieke in
vloeden van buiten dit meebrachten. 
Namen als Willibrord, Bonifacius, Gre-
gorius, Alberik, Frederik, Radbod, Ans-
fried, Bernulf, figuren allen door de 
Kerk na hun dood als heiligen vereerd 
en in de volksopinie als bewonderens
waardige voorgangers levend gebleven, 
zijn karakteristiek voor deze periode. 

Van de tweede groep moet gezegd 

worden, dat ze wereldlijke vorsten waren, 
aan wie tevens een kerkelijke waardig-
digheid was opgedragen. ,,Hun grote 
zorg voor het tijdelijk welzijn van hun 
onderdanen deed hen minder aandacht 
schenken aan hun taak als bisschop. Er 
zijn majestueuze figuren onder en ook 
zéér vrome mannen, maar als geheel zijn 
zij toch de minderen van de Heiligen 
op St. Willibrords zetel". Het verhaal 
van hun leven en bestuur is in het alge
meen dan ook minder stichtend en meer 
avontuurlijk. Men denke aan bisschop 
Willem, even strijdlustig tegen Holland 
als fel partijganger van Keizer Hendrik 
IV in diens verzet tegen paus Grego-
rius VII, toen deze het misbruik, dat 
kerkelijke waardigheden door wereld
lijke personen werden vergeven, trachtte 
uit te roeien. Keizerlijke bescherming 
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11e tot het midden der 13e eeuw een 
sterke positie als vorst van het duitsche 
rijk bezorgd. Politiek geschoold als de 
meeste waj;en vóór ze den utrechtschen 
bisschopszetel beklommen, gelden zij 
over het algemeen ook als goede be
stuurders, „al beantwoordden ze niet al
tijd aan de tegenwoordige voorstelling 
van een goed bisschop". In dien tijd be
ginnen zij de geestelijke verzorging van 
het bisdom praktisch over te laten aan 
wijbischoppen en aartsdiakens. Een 
bisschop, aan wien de geestelijke belan
gen echter persoonlijk ter harte gingen, 
was zonder twijfel Godebald, dezelfde, 
van wien het oudste privilege van de 
stad Utrecht (11.22) afkomstig is. Deze 
periode is ook die van de groote ker-
kenbouwers: bisschop Boudewijn (Rot
terdam, Dordrecht, Leeuwarden, Gouda, 
Goes) en bisschop Hendrik van Vian-
den, die in 1254 de eerste steen 'legde 
voor den nieuwen (tegenwoordigen) 
Dom van Utrecht. 

„Vol majesteit was het afscheid der 
Vorsten; de grondlegger van den Dom, 
Hendrik van Vianden (f 1267) heeft 
geen echte opvolger meer gehad. Na 
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hem kwamen bisschoppen, die in het 
kerkelijke weinig meer waren dan figu
ranten; aartsdiakenen en wijbisschoppen 
hadden de geheele zielzorg in handen. 
De bisschop was alleen de man, in 
wiens naam het bestuur gevoerd werd, 
maar die daarbij zelf gemakkelijk gemist 
kon worden. Als vorst beteekenden ze 
ook niet veel; meestal stonden ze onder 
invloed van Hollandse graven of Gel
derse hertogen, die, nu de keizersmacht 
was verdwenen, zich op Utrechts kos
ten gingen verrijken. Ze waren zeer gul 
met het lenen van geld aan de bisschop, 
die vrijwel voortdurend in finantiëie 
moeilijkheden verkeerde, en in ruil daar
voor lieten ze zich met land betalen. 
Nog vertoont de afgeknabbelde west
grens van Utrecht de sporen van deze 
Hollandse belangstelling". Een krach
tige figuur als regent, krijgsman en fi
nancier was in deze periode nog bis
schop Jan van Arkel (1342—1364), 
maar van een echte zieleherder had ook 
hij toch maar weinig. Als zoodanig kan 
eigenlijk alleen Jan van Zyrik genoemd 
worden. 

Ook de kapittels,, waarbij sedert lang 
de bisschopskeuze berustte, lieten zich 
vaak meer leiden door politieke tenden-
zen dan door het geestelijk welzijn van 
het bisdom. Ten slotte kwam het zelfs, 
mede in verband met de hoeksche en ka-
beljauwsche twisten (om dien ho'lland-
schen term te gebruiken) tot een schis
ma (1425—1449), waarbij twee, ieder 
door een der partijen gewilde, bisschop
pen elkaar trachtten te verdringen: ,,de 
donkere bladzijde in de Nederlandse 
kerkgeschiedenis". 

Met David van Bourgondië (1456) 
begint volgens sehr, de reeks der dood
gravers: doodgravers ni. van de vrij
heid van stad en bisdom. Vazallen als 
het ware van de bourgondische vorsten, 
doen zij, politiek gesproken, niet veel 
anders dan het bisdom steeds minder 
onafhankelijk en minder innerlijk-weer-
baar maken. Dat David en Frederik van 

Baden ook de godsdienstige belangen 
van hun bisdom trachtten te behartigen, 
staat daarbij op hun creditzijde. Ten , 
laatste kon bisschop Hendrik van Beie
ren niet anders meer doen dan zijn we
reldlijke macht over het verzwakte bis
dom in 1528 aan Karel V overdragen. 
Als vorstendom was Utrecht ten gronde 
gegaan. 

Nog bleef het bisdom bestaan ais 
geestelijke bestuurseenheid. Hendriks 
opvolgers hadden alleen nog een gees
telijke taak. Het was echter moe
lijk, na alles wat er gebeurd was, 
hier terstond veel tot stand te brengen, 
tenzij misschien wanneer een krachtige 
hand en een vrome geest hadden samen
gewerkt. Een nieuwe indeeling van het 
veel te groote, bijna heëi noord-Neder
land omvattende bisdom, in 1559 bij 
pauselijke breve tot stand gekomen, 
waarbij Utrecht aartsbisdom werd en 
Haarlem, Middelburg, Deventer, Leeu
warden en Groningen als suffragaan
bisdommen werden opgericht1) , zou 
wellicht, ondanks het rijzende verzet, 
verbetering gebracht hebben — maar het 
was te laat geworden: de 80-jarige oor
log begon en de Calvinisten kregen de 
macht in handen. De eerste en eenige 
aartsbisschop van Utrecht vóór de pro-
testantiseering van ons land, Frederik 
Schenk van Tautenburg, stierf in 1580 
en met hem de middeleeuwsche kerke
lijke hiërarchie in de Nederlanden, die 
met Willibrord een aanvang had geno
men, v. C. 

3) Zie hierover de uitstekend-gedocu-
menteerde studie van M. Dierickx S.J., 
De oprichting der nieuwe bisdommen in 
de Nederlanden onder Fi'lips II 1559— 
1570. Utr. 1951, 348 blz„ 3 krtn, 16 pi. 

DOORNIKSE GRAFPLASTIEK 
IN H E T STICHT 

In de „Gentse bijdragen tot de kunst
geschiedenis" deel XIII, 1951 komt on
der bovenstaande titel een bijdrage voor 
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