
Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 De verwevenheid van godsdienst en politiek Dr. K. Vernooy In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de doorwerking van godsdienstigeen politieke ontwikkelingen in de loop der eeuwen op het leven in het Heuvelrug-en Valleigebied, o.a. door nader in te gaan op: - de kerstening; - de rol van de Utrechtse bisschoppen; - het verloop van de Hervorming; - de doorwerking van de religie op de plaatselijke politieke verhoudingen; - de na 1945 plaatsvindende sterke bevolkingstoename. Tot slot wordt een aantal bevindingen over de doorwerking van de religie op het da-gelijks leven samengevat. De kerstening Het christelijke bekermgswerk in Zuid-OostUtrecht komt pas op gang als de Frankische hof-meier Pepijn II dit gebied - met Utrecht en Dores-tad als belangrijke plaatsen - op de Friezen heeftveroverd. Willibrord start met zijn bekeringswerk,maar de missionering onder de Friezen komt pasgoed van de grond als Karel Martel hen definitiefverslagen heeft. Vanuit Utrecht

als thuisbasis ver-richten Willibrord en ook Bonifatius waarschijnlijkhun missioneringsactiviteiten in Zuid-Oost Utrecht.Zo vermeldt de levensbeschrijving van koningDagobert III dat Willibrord en Bonifatius in Dores-tad wonderen doen en gevangenen bevrijden. InRhenen zou Willibrord het gebeente van Cunera(ca. 351) verheven hebben, omdat er op en omhaar graf wonderen plaatsvonden. In 721 ver-trekt Bonifatius naar Duitsland en komt er eeneinde aan zijn samenwerking met Willibrord. Na de nederlaag van de Friezen wordt Willibrordeen belangrijk bezitter van roerend en onroerendgoed dat door Karel Martel aan hem en zijn op-volgers wordt geschonken. Dit betekent dat Willi-brord naast kerkelijk ook wereldlijk vorst is. DoorKarel Martel is de basis gelegd voor de eeuwen-lange wereldlijke macht van de bisschoppen vanUtrecht, waar in 1529 door Karel V een eindeaan wordt gemaakt. De rol van de bisschoppen van Utrecht Door de vele schenkingen van goederen en land-goederen door de Frankische

koningen wordende opvolgers van Willibrord op den duur meerwereldlijke vorsten dan zieleherders. De machts-basis van de Utrechtse bisschoppen wordt vooraldoor hun bezit gevormd, omdat dit hun eeuwen-lang van inkomsten voorziet. Ook worden er van-af ca. 750 door Frankische koningen goederen enlandgoederen aan diverse abdijen geschonken. Zoheeft rond 750 de abdij van Fulda waarschijnlijkreeds landgoederen in Eist, Leersum, Remmerdenen Amerongen. In Doorn en Leersum bezit de ab-dij van Werden, in Zeist de Paulusabdij en inMaarsbergen de abdij van Berne landgoederen.Er kan worden gesteld, dat in de 8e en 9e eeuwin het F^euvelruggebied reeds de nodige dorpen,buurtschappen en nederzettingen aanwezig zijn.Dit IS in veel mindere mate in het Valleigebied hetgeval. De meeste abdijen raken hun bezittingen in Zuid-Oost Utrecht weer kwijt en ca. 1050 is de Utrecht-se bisschop de belangrijkste bezitter in dit gebied.Vanaf de 13e eeuw schenken volgens Dekker(1976) Utrechtse

bisschoppen delen van hun be-zit aan kerkelijke instellingen of geven ze deze teleen aan adellijke heren of in pacht aan boeren.In de praktijk treden er dikwijls geschillen op tus-sen de bisschop van Utrecht en andere grondel-





Maandblad Oud-Utrecht 1992. - Dl.65 In maart 1580 ontstaat er vanwege het in Gro-ningen overlopen van Rennenberg met zijn troe-pen naar de Spanjaarden een grote volkswoede,die zich in de provincie Utrecht in een tweedebeeldenstorm uit. Deze vindt niet alleen inUtrecht en Amersfoort, maar ook in Leusden,Wijk bij Duurstede en Rhenen plaats. In het 700inwoners tellende Rhenen komt er een einde aanhet katholicisme en wordt de Cunerakerk eenHervormde kerk. In hetzelfde jaar gaat in Zeistpastoor Cornelis Anthonissen van Hoornhove metde Hervorming mee en wordt hij de eerste predi-kant van Zeist. Zeist telt in die tijd ongeveer 1500inwoners. Vanaf 1590 worden er in de St. Salva-torkerk in Veenendaal geen missen meer gelezenen 2 maart 1592 wordt Theodorus Siligineus alspredikant aangesteld. Veenendaal telt in die da-gen ca. 200 inwoners. In Amerongen gaat kas-teelheer Goert van Rhede tot de Hervorming overen met hem de pastoor en alle bewoners.Tijdens het begin van de Hervorming telt

geheelZuid-Oost Utrecht waarschijnlijk ca. 10.000 inwo-ners, waarvan de helft in Rhenen, Wijk bij Duur-stede en Zeist woont. Na de Unie van Utrecht hebben de kerkeraad enpredikanten van de stad Utrecht grote problemenmet het moeizame verloop van de Hervorming ophet Utrechtse platteland. Alleen in Wijk bij Duur-stede en Utrecht is de positie van de Hervormdekerk gunstig, wat blijkt uit de aanwezigheid vankerkeraden. Op verzoek van de Utrechtse kerke-raad en predikanten benoemen de Staten vanUtrecht in 1593 een visitatiecommissie. Het rap-port dat deze commissie, die bestaat uit jonkheerFrederyck van Zuijlen van Nijvelt, Henrick Buth,Joannes Gerobulus en Gerrit van Blockhoven, 3juli 1593 oplevert, verschaft een weinig rooskleu-rig beeld over het verloop van de Hervorming ophet platteland van Zuid-Oost Utrecht. Slechts devolgende plaatsen beschikken over hervormdepredikanten: - Zeist: Cornelis Anthonisse (van Hoornhove) - Amerongen: Matthias Gastel - Veenendaal: Theodorus Siligineus

- Leusden: Lambertus Brinxius Een aantal pastoors, waaronder Anshelmus Da-nielssen in Doorn, deelt de commissie mee, datze bereid is om tot de Reformatie over te gaan enhet predikantenexamen af te leggen.Enkele pastoors zijn niet bereid om predikant teworden; sommige pastoors worden door de com- wat voor die tijd duidt op een behoorlijkebevolkingsdichtheid. Kleinere plaatsen beschikkendikwijls over een kapel. Bedevaarten en processies nemen een belangrijkeplaats in het godsdienstig leven van de Middel-eeuwen in. Vanaf 1450 trekken er jaarlijks veelbedevaartgangers naar de Cunerafeesten in Rhe-nen. De stad Rhenen zal het bedevaartswezenrondom Cunera sterk gestimuleerd hebben, om-dat dit in die tijd grote inkomsten voor een plaatsmet zich meebracht. De feestelijkheden duurdenacht dagen en wel van 11 tot en met 19 juni.Rond 1580 vindt vanwege de Hervorming delaatste Cuneraprocessie in Rhenen plaats. Dit isde tweede economische klap die Rhenen in eentijdsbestek van 50 jaar

moet zien te verwerken.Het bisdom Utrecht beschikt op het einde van deMiddeleeuwen over een groot aantal priesters.Hun levenswijze laat veel te wensen over, watzich onder andere uit in het niet naleven van hetcelibaat. Het volk heeft o.a. daardoor weinig eer-bied voor zijn priesters. Volgens De Jong (1948)trouwen in de periode 1523-1550 veel geestelij-ken en verlaten veel monniken en zusters dekloosters. Karel V maakt in 1529 een einde aan het wereld-lijk bezit van bisschop Hendrik van Beieren vanUtrecht, ook wel de blauwe bisschop genoemd,waardoor de bisschop vrijwel zijn volledige machtverliest. Dit heeft met automatisch een betererelatie van de bisschop met zijn parochies tot ge-volg. Zo wendt de bisschop van Utrecht zich in1545 tot Karel V om steun bij het breken van hetverzet tegen de door hem gewenste kerkvisita-ties. De parochies en kapittels waren namelijk ge-hecht aan hun oude rechten en gewoontes enzagen de bisschop van Utrecht als een onge-wenste pottekijker. Aan het verzet tegen

de visi-taties komt pas in 1566 een einde. Het verloop van de Hervorming In 1517 publiceert Luther zijn 95 stellingen, dieleiden tot de verspreiding van de Hervormingover Duitsland en zijn aangrenzende landen. Inde Nederlanden drukken vooral de aanhangersvan Calvijn een belangrijk stempel op het verloopvan de Hervorming. Op 10 augustus 1566 vindtin Steenvoorde (in het zuiden van Vlaanderen) deeerste Beeldenstorm in de Nederlanden plaats.Veertien dagen later - 25 augustus 1566 - is er inUtrecht een Beeldenstorm. 11


















