


Tussen Rijn en Lek 1988 4. - Dl.22 4 alleen herkreeg Wijk de internationale belangstelling die na de val vanDorestad verloren was gegaan, maak ook kwam er een complete hofhoudingin de stad bij. De bisschop bracht zijn eigen staf mee, stuk voor stuk rijkemannen, gewend aan het luxe en weelderige Bourgondische hofleven, die veeluitgaven en er zelf ook een stoet van bedienden op na hielden. De 15de en16de eeuw vormden dan ook een bloeiperiode die pas na de tweede wereldoor-log weer zou worden overtroffen. De bevolking groeide omdat er veelpersoneel nodigwas. Er werd een groot aantal huizen bijgebouwd, ook stenen,om de hofhouding van de bisschop onder te brengen. De meeste van die huizenkwamen na het vertrek van de bisschop leeg te staan en zijn inmiddels weerafgebroken, maar onder een aantal huizen zijn nu nog kelders te vinden

waarinde kloostermoppen aan Wijks bisschoppelijke periode herinneren. Behalve het kapittel was er in Wijk ook een klooster, in 1399 gesticht doorHubert Schenk, de bejaarde wijbisschop van de Utrechtse bisschop. Dezewilde de laatste jaren van zijn lange leven wijden aan het stichten en leiden vanee zusterklooster. Van Willem van Abcoude kreeg hij de grond en het geld tenbehoeve van het klooster zodat direct met de bouw kon worden beeonnen. Alhet volgende jaar. Hemelvaartsdag 1400, konden klooster en kapel gewijdworden aan de H. Maria Magdalena^. Einde van de bisschoppelijke macht De periode van de bisschoppelijke macht in Utrecht duurde van 732 tot 1580.Die periode zouden we voor Utrecht de Middeleeuwen kunnen noemen. Debisschoppelijke macht was hoofdzakelijk op drie pijlers gebaseerd: uiteraardop de kerkelijke macht van de

bisschop, maar daarnaast ook op zijn wereldlij-ke macht als leenman van de keizer en tenslotte op zijn formidabele bezit-tingen. Aan deze periode kwam door twee mokerslagen een eind: Wereldlijke macht. De eerste slag viel in 1528. De bisschop werd gedwon-gen om de wereldlijke macht over het Sticht af te staan aan de keizer. Er komtdan een einde aan de vrij primitieve bestuursstructuur die hier honderdenjaren goed had gewerkt. Het keizerlijk apparaat voerde een modernereadministratie in waardoor de bevolking kreeg te maken met plaatselijke Gasman, M.J. Het klooster van de H. Maria Magdalena te Wijk bijDuurstede in Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom XIV(1888) p. 52v. 25
















