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VOORWOORD. 

Naar het voorbeeld van Dom Ursmer Berlière, die 
het Monasticon beige samenstelde en een aantal arti
kelen wijdde aan de wijbisschoppen van Luik, Door
nik, Kamerijk en Tenvaen, verzamelde de rijksarchi
varis in Overijsel, Dr. M. Schoengen, het materiaal 
voor een dergelijk monasticon voor Nederland en voor 
een studie over de wijbisschoppen van Utrecht. 

Het is hem niet gegeven geweest dit werk te mogen 
beëindigen. Eerst na zijn overlijden vond de publicatie 
plaats van het Monasticon Batavum. 

De door Dr. Schoengen bijeengebrachte gegevens 
over de Utrechtse wijbisschoppen bleken waardevol 
te zijn doch onvolledig, het grootste deel van het 
materiaal moest nog verzameld worden. 

Door Mgr. Dr. P. van Gils werd mij de beschikking 
gegeven over de aantekeningen van Dr. Schoengen, 
die de grondslag vormden voor een verder onderzoek. 

Voor deze bereidwilligheid moge ik mijn oprechte 
dank betuigen. 

Deze studie kan slechts een bijdrage zijn tot de 
geschiedenis van de wijbisschoppen van het bisdom 
Utrecht, het materiaal over dit onderwerp is te om
vangrijk om in zijn geheel verzameld te kunnen wor
den. Dom Berlière legde er reeds de nadruk op dat, 
om volledig te zijn, alle archieven waarin stukken over 
dit onderwerp zouden kunnen voorkomen, onderzocht 
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zouden moeten worden. Zowel hij als ik hebben ons 
bij dit onderzoek beperkingen moeten opleggen. 

In het eerste hoofdstuk van dit werk is het ontstaan 
en de verdere ontwikkeling van het ambt van wijbis
schop in Utrecht behandeld. Slechts uit kerkhistorisch 
oogpunt is dit verloop gevolgd, de kerkrechterlijke 
zijde is buiten beschouwing gebleven, daar hiervoor 
een geheel afzonderlijk onderzoek ingesteld had moe
ten worden. In het tweede hoofdstuk worden de 
Utrechtse wijbisschoppen dan afzonderlijk beschouwd. 
Gezien het grote aantal, moest de behandeling beknopt 
zijn en kon aan ieder van hen niet die aandacht wor
den gewijd, welke een afzonderlijk onderzoek aan één 
bepaalde persoon kan schenken. Ik vertrouw echter, 
dat het belangrijkste materiaal, dit onderwerp betref
fende, hier bijeengebracht is. 

Verdienen de wijbisschoppen van Utrecht een af
zonderlijke studie? Ik meen deze vraag bevestigend 
te moeten beantwoorden. 

Gedurende verscheidene eeuwen is het niet de bis
schop van Utrecht, maar diens wijbisschop geweest, die 
door het uitgestrekte bisdom reisde om kerken en alta
ren te wijden, te vormen, de lagere en hogere Wijdin
gen toe te dienen, te visiteren, kerkelijke straffen op 
te leggen en absolutie te verlenen. Slechts met de wij
bisschop kwam de bevolking in directe aanraking. De 
plaats, die de wijbisschoppen in de kerkgeschiedenis 
van het bisdom Utrecht innemen, is daarom een niet 
onbelangrijke. 

Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik, om 
mijn erkentelijkheid uit te spreken jegens allen die op 
enigerlei wijze hebben medegeholpen bij de totstand
koming van dit werk. 

Het was voor mij bijzonder verheugend, dat de 
redactie van het Archief voor de geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht deze studie in haar tijdschrift 
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wilde opnemen, waardoor de uitgave mogelijk werd. 
Voor deze welwillendheid betuig ik mijn grote erken
telijkheid. 

Verder dank ik de ambtenaren van de archieven, 
welke door mij bezocht werden, voor de welwillende 
medewerking, die ik steeds mocht ondervinden. 

Tenslotte mijn bijzondere dank aan de ambtenaren 
van de bibliotheek van de R. K. Universiteit te Nijme
gen en van de Gemeentelijke Universiteit te Amster
dam. 
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Asch van Wijk, Archief 
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: J. G. R. Acquoy, Het klooster Win
desheim en zijn invloed, 3 din., Utrecht 
1875-1878. 
: Allgemeine deutsche Biographie. 
: К. van Alkemade, Beschrijving van 
de stad Brielle, Rotterdam 1729. 
: T. Allan, Geschiedenis en beschrij
ving van de stad Haarlem, 3 din., 
Haarlem 1874-1883. 
: L. Waddingus, Annales Minorum3, t. 
III-IX, Ad Claras Aquas 1932-. 
: Annales de la Société d'Emulation 
de Bruges. 

: Annalen des Historischen Vereins für 
den Niederrhein. 
: Archief voor kerkelijke en wereld
lijke geschiedenis van Nederland, meer 
bepaaldelijk van Utrecht, uitg. A. M. 
C. van Asch van Wijck. 
: M. Balen, Beschrijvinge der stad 
Dordrecht, Dordrecht 1677. 
: Norbertus a S. Juliana, Batavia deso
lata Carmelitana, ed. G. Wessels, Ana-
lecta ordinis Carmelitarum, 8 (1932), 
368-584. 

: B. de Jonghe, Desolata Batavia Do
minicana seu descriptio brevis omnium 
conventuum et monasteriorum sacri or
dinis Praedicatorum quae olim extite-
runt in Belgio Confoederato, Gandavi 
1717. 
: H. F. van Heussen, Batavia sacra 
seu res gestae apostolicorum virorum 
qui fidem Bataviae primi intulerunt, 2 
t., Bruxellis 1714. 
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Века 

Belgium Dominicanum 

Berends, Harderwijk 

Berkelbach, Reg. 

Berlière, Cambrai 

Bleyswyck, Delft 

Boek der Altaren 

Bondam, Charterboek 

Brémond, Bullarium 

Brom, Archivalia 

Brom, Bullarium 

Brom, Reg. 

Brondgeest, Bijdragen 

: Joannes de Века et Wilhelmus Heda, 
De episcopis Ultraiectinis, recogn. et 
notis histor. illustr., ed. A. Buchelius, 
Ultraiecti 1642-43. 
: B. de Jonghe, Belgium Dominicanum 
sive historia provinciae Germaniae in
férions S. Ordinis Fratrum Praedicato-
rum, Bruxellis 1719. 
: P. Berends, Het oud archief der ge
meente Harderwijk, 2 din., Harder
wijk 1935. 
: J. W. Berkelbach van der Sprenkel, 
Regesten van oorkonden betreffende de 
bisschoppen van Utrecht uit de jaren 
1301-1340, Werken H. G., 3e serie, 
n. 66, Utrecht 1937. 
: U. Berlière, Les évêques auxiliaires 
de Cambrai et de Tournai, Bruges 
1905. 
: D. van Bleyswyck, Beschrijvinge der 
stad Delft, Delft 1667. 
: Boek der Altaren, register van de St. 
Michaëlskerk te Zwolle, hs. gem. ar
chief Zwolle, n. 681. 
: P. Bondam, Charterboek der herto
gen van Gelderland en graaven van 
Zutphen, 2 din., Utrecht 1783-1793. 
: A. Brémond, Bullarium ordinis Fra
trum Praedicatorum, t. II—VII, Romae 
1730-39. 

: G. Brom, Archivalia in Italië, belang
rijk voor de geschiedenis van Neder
land, R.G.P., kleine serie, n. 2, 6, I, 
1 en 2, 's Gravenhage 1908-09 
: G. Brom, Bullarium Trajectense, 2 
vol., Hagaecomitis 1892-96. 
: G. Brom, Regesten van oorkonden 
betreffende het Sticht Utrecht, 2 din., 
Utrecht 1908. 
: P. Q. Brondgeest, Bijdragen tot de 
geschiedenis van het gasthuis, het 
klooster en de Balije van St. Catharina 
der Johanniter ridders en van het Drie-
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Bruggeman, Inventaris 

Buchelius, Monumenta 

Bunge 

Burman, Jaarboeken 

Busch, Chronicon 

Bijdragen Gelre 

B.V.G.O. 

B.M.H.G. 

Cart. S. Agnietenberg 

Cart. Betlehem 

Cart. St. Jan 

Cart. Staveren 

Cat. Univ. Rheno-Traiect 

koningen-gasthuis te Utrecht, Hilver
sum 1901. 

: J. Bruggeman, Inventaris van de ar
chieven bij het Metropolitaan Kapittel 
van Utrecht van de Roomsch-Katholie-
ke Kerk der Oud-Bisschoppelijke clere-
zie, 's Gravenhage 1928. 
: A. Buchelü, Monumenta passim in 
templis ac monasteriis Traiectinae urbis 
atque agri inventa, hs. gem. archief 
Utrecht, n. 593. 

: F. G. von Bunge, Livland, die Wiege 
der deutschen Weihbischòfe, Baltische 
Geschichtsstudien I, Leipzig 1875. 
: К. Burman, Utrechtsche jaarboeken 
van de 15e eeuw, 3 din., Utrecht 1750 
- 5 4 . 

: Johannes Busch, Chronicon Windes-
hemense et Liber de reformatione mo 
nasteriorum, ed. K. Grube, Halle 1886. 
: Bijdragen en Mededeelingen (van) 
Gelre, Vereeniging tot beoefening van 
Geldersche geschiedenis, oudheidkun
de en recht. 
: Bijdragen voor vaderlandsche ge
schiedenis en oudheidkunde. 
: Bijdragen en mededelingen van het 
Historisch Genootschap, gevestigd te 
Utrecht. 
: Cartularium van het klooster St. Ag
nietenberg, hs. gem. archief Zwolle. 
: Cartularium van het klooster Betle
hem te Zwolle, hs. aartspriesterlijk ar
chief Zwolle. 
: Cartularium van de orde van St. Jan, 
hs. in 4 din., gem. archief Haarlem 
(oude no's 35 t.m. 38). 
: Cartularium van het St. Odulphus-
klooster te Staveren, hs. R. A. Leeu
warden. (Fotocopie van de Vereniging 
Frisia Catholica). 

Catalogus codicum manuscriptorum 
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bibliothecae universilatis Rheno-Traiec-
tinae, 2 vol., Utrecht 1887-1909. 
: Thomas a Kempis, Chronicon canoni-
corum Regularium montis S. Agnetis 
ed. H. Rosweyde, Antverpiae 1621. 
: Auctoris incerti, Chronicon Tielense, 
ed. J. D. van Leeuwen, Trajecti ad 
Rhenum 1789. 
: Codex diplomaticus Neerlandicus van 
het Historisch Genootschap, gevestigd 
te Utrecht. 
: G. Colmjon, Register van oorkonden 
tot 1400 die in het charterboek van 
Friesland ontbreken, Leeuwarden 1883 
: Concilium Basiliense, Studien und 
Quellen zur Geschichte des Concils 
von Basel, T. I -VIII , Basel 1896-
1936. 
: J. A. Coppens, Nieuwe beschrijving 
van het bisdom 's Hertogenbosch, IH, 
's Bosch 1843. 
: J. L. van Dalen, Geschiedenis van 
Dordrecht, 2 din., Dordrecht 1931-33. 
: J. L. van Dalen, De Groóte of O. L. 
Vr. kerk te Dordrecht, Dordrecht 1927. 
: S. W. A. Drossaers, De archieven 
van de Delftsche Statenkloosters, 
's-Gravenhage 1917. 
: H. Dénifle, Chartularium Universi-
tatis Parisiis, 4 vol., Paris 1889-1897. 
: Diplomatarium Norvegicum, t. I—. 
Christiana 1849-. 

: Archief voor kerkelijke en wereldsche 
geschiedenissen, inzonderheid van 
Utrecht, ed. J. J. Dodt van Flensburg, 

v. Doominck, Middachten: P. N. van Doominck en W. Wy-
naendts van Resandt, Inventaris van 
het oud-archief van het kasteel Mid-
dachten, 2 din., Haarlem—Amhem 
1896-1914. 
: J. I. van Doominck, Advies over den 
oorsprong der Gast- en Proveniers-
huizen te Kampen, Zwolle 1884. 

Chron. S. Agnetis 

Chron. Tielense 

Cod. dipi. H. G. 

Colmjon, Reg. 

Concilium Basiliense 

Coppens, 's Bosch 

v. Dalen, Dordrecht 

ν. Dalen, Grote kerk 
Dordrecht 

Delftse Statenkloosters 

Dénifle, Chart. Paris. 

Dipl. Norv. 

Dodt, Archief 

v. Doorninck, Kampen 
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: G. Dumbar, Het kerkelijk en werelt-
lijk Deventer, 2 din., Deventer 1732-
1788. 
: I. H. van Eeghen, Vrouwenkloosters 
en Begijnhof in Amsterdam van de 14e 
tot het eind der 16e eeuw, Amster
dam 1941. 
: Kronieken van Emo en Menko van 
Wittewierum, uitg. H. O. Feith en G. 
Acker Stratingh, Werken H.G., N.S. n. 
4, Utrecht 1866. 
: A. J. Enschede, Inventaris van het 
archief der stad Haarlem, I, Haarlem 
1866. 
: C. Eubel, Hierarchia Catholica medii 
aevi2 , 3 t.. Monasteri! 1913-23. 
: J. Evelt, Die Weihbischöfe von Pa
derborn, Paderborn 1869; Nachträge, 
ib. 1879. 
: J. A. Fabricius et J. D. Mansi, Bibli-
otheca Latina mediae et infimae aeta-
tis, 3 t , Florentiae 1858- . 
: H. O. Feith, Register van het archief 
van Groningen, Groningen 1853; le 
vervolg, ib. 1865. 
: О. Oppermann, Fontes Egmundenses, 
Werken H.G., 3e serie η. 61, Utrecht 
1931. 
: J. F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 2 
t., Bruxellis 1739. 
: P. Fredericq, Corpus documentorum 
inquisitionis haereticae pravitatis Neer-
landicae, 5 t., 's Gravenhage 1889— 
1906. 
: J. de Fremery, Cartularium van de 
abdij Mariënweerd, 's Gravenhage 
1890. 
: Р. В. Gams, Series episcoporum, t. I, 
Ratisbonae 1873. 
: J. J. de Geer tot Oudegein, Archie
ven der ridderlijke Duitsche orde. Balie 
van Utrecht, 2 din., Utrecht 1871. 
: J. van den Gheyn, Catalogue des 
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Gönnet, Hoorn 

Gottlob 

Graswinckel, Rechteren 

Grijpink, Register 

Habets, Roermond 

Hansen, Soester Fehde 

v. Hattum, Zwolle 

Hauck 

H.E.D., H.E.G., H.E.H. 
H.E.L. H.E.M. H.E.U. 

Heeringa, Dom 

Heeringa, Rekeningen 

manuscripts de la Bibliothèque Royale 
de Belgique, I—, Bruxelles 1901—. 
: C. J. Gönnet en R. D. Baart de la 
Faille, Inventaris van het archief der 
stad Hoorn, Haarlem 1918. 
: Th. Gottlob, Der abendländische 
Chorepiskopat, Bonn 1928. 
: D. P. M. Graswinckel en H. Harden
berg, Het archief van het kasteel Rech
teren, ζ. p. 1941. 
: Ρ. Η. Grijpink e.a., Register op de 
parochiën, altaren, vicariën en de be
dienaars, zoals die voorkomen in de 
middeleeuwsche rekeningen van den 
officiaal des aartsdiakens van den 
Utrechtschen Dom, 7 din., Haarlem 
1914—1937. 
: J. Habets, Geschiedenis van het te
genwoordig bisdom Roermond en van 
de bisdommen die het in deze gewes
ten zijn voorafgegaan, deel I, Roer
mond (1875). 
: J. Hansen, Westfalen und Rheinland 
im 15. Jahrhundert. Band I: Die Soes
ter Fehde, Leipzig 1888. 
: B. J. van Hattum, Geschiedenissen 
der stad Zwolle, 5 din. in 6 banden, 
Zwolle 1767—1775. 
: Α. Hauck, Kirchengeschichte 
Deutschlands, Bd. IV—V. 1, Leipzig 
1903, 1920. 

, : H. F. van Heussen, Historia seu no-
titia episcopatus Daventriensis, Gronin-
gensis, Harlemensis, Leovardiensis, 
Middelburgensis, Ultrajectensis, Ant-
verpiae 1755. 

: K. Heeringa, Inventaris van het ar
chief van het kapittel Ten Dom, 
Utrecht 1929. 
: K. Heeringa, Rekeningen van het 
bisdom Utrecht (1378-1573), 3 din., 
Werken H.G., 3e serie, n. 50, 59, 60. 
Utrecht 1926-1932. 



11 

Hinschius 

Hoefer, Hattem 

Hoynck, Analecta 

Hullu, Kleine kapittelen 

I.R.A. 

Jacobus de Voecht, 
Narratio 

Jongkees 

Joosting, Bronnen 

De Katholiek 

Kemps, Gorinchem 

Kerk. Oudh. 

Kesper, Gouda 

: P. Hinschius, Das Kirchenrecht der 
Katholiken und Protestanten in 
Deutschland, Berlin 1869. 
: F. Α. Hoefer, Aantekeningen betref
fende de kerk van Hattem, 2 din., 
Arnhem 1900. 

: C. P. Hoynck van Papendrecht, Ana
lecta Belgica, 6 pts., 3 vol., Hagae Co-
mitum 1743. 
: J. de Hullu en S. A. Waller Zeper, 
Catalogus van de archieven der kleine 
kapittelen en kloosters, Utrecht 1905. 
: Inventarissen van Rijks- en andere 
archieven. 

: Jacobus Traiecti alias de Voecht, 
Narratio de inchoatus domus clerico-
rum in Zwolle. Met akten en be
scheiden betreffende dit fraterhuis, 
uitg. M. Schoengen, Werken H. G., 3e 
serie, n. 13, Amsterdam 1908. 
: A. G. Jongkees, Staat en Kerk in Hol
land en Zeeland onder de Bourgondi
sche hertogen, Utrecht 1942. 
: J. G. C. Joosting en S. Muller Hzn., 
Bronnen voor de geschiedenis der ker
kelijke rechtspraak in het bisdom 
Utrecht in de Middeleeuwen. Werken 
der vereeniging tot uitgave der bron
nen van het Oude Vaderlandsche 
recht, 2e reeks, 7 din., 's Gravenhage 
1906-24. 

: De Katholiek, godsdienstig, geschied
en letterkundig maandschrift. 
: A. Kemps, Leven der doorluchtige 
Heeren van Arkel ende Jaer-beschrij-
ving der stad Gorinchem, Gorinchem 
1656. 

: H. F. van Heussen en H. van Rijn, 
Kerkelijke Historie en Outheden der 
7 Vereenigde Provinciën, 6 din., Ley-
den 1726. 

: L. A, Kesper, Inventaris van de ar
chieven van de St. Janskerk te Gouda, 
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Keussen, Köln 

Kloosters Delfland 

Kloosterzegels 

Koch, Karmelitcnklöster 

Koch, Erfurt 

Kroniek van Arnhem 

Kroniek H. G. 

Le Long, Amsterdam 

Le Long, Bibl. Sacra 

Lezana 

Liber confratemitatis 

Martens, Kap. 's Grav. 

de Mas Latrie, Trésor 

Matthaeus, Analecta 

dateerende van vóór de Hervorming, 
Gouda 1901. 
: H. Keussen, Die Matrikel der Uni
versität Köln, 2 T. und Register, Bonn 
1892-1931. 
: J. M. Semee, S. W. A. Drossaers en 
W. G. Feith, De archieven van kloos
ters en andere stichtingen in Delfland, 
'sGravenhage 1917. 
: Nederlandsche Kloosterzegels vóór 
1600, 'sGravenhage 1935- . 
: H. H. Koch, Die Karmehtenklöster 
der Niederdeutschen Provinz, 13. bis 
16. Jahrhundert, Freiburg 1889. 
: F. A. Koch, Die Erfurter Weih
bischöfe. Ein Beitrag zur thüringischen 
Kirchengeschichte. Zeitschr. des Ver
eins f. thür. Geschichte u. Alterthumsk. 
6 (1865), 31-127. 
: De kroniek van Amhem, Amhem 
1790. 
: Kronijk van het Historisch Gezel
schap (later Genootschap) te Utrecht. 
: I. Le Long, Historische beschrijvinge 
van de Reformatie der Stadt Amster
dam, Amsterdam 1729. 
: J. Le Long, Bibliotheca Sacra, 2 t., 
Parisiis 1723. 
: J. B. de Lezana, Annales sacra pro· 
phetici et Eliani ordinis B.M.V. de 
Monte Carmeli, IV, Bracciani 1656. 
: Liber confratemitatis B.M. de Anima 
Teutonicomm de u r b e . . . . Romae 
1875. 
; A. H. Martens van Sevenhoven, Ar
chief van het kapittel van S. Marie op 
het Hof te 's Gravenhage, 's Gravenh. 
1914. 
: L. de Mas Latrie, Trésor de chrono
logie, d'histoire et de géographie, 
Paris 1889. 
: A. Matthaeus, Analecta veteris aevi 
seu vetera aliquod monumenta quae 
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Matthaeus, Charters 

Matthaeus, Fundationes 

Matthaeus, Nobilitate 

Meerkamp van Embden, 
Stadsrekeningen 

Meyer, Congrégation 

Meijer, Utrecht 

Meyer von Knonau 
Jahrbücher 

v. Mieris, Chb. 

v. Mieris, Leiden 

Moll 

Möller, Osnabrück 

Monasticon Batavum 

Van der Monde 

hactenus nundum visa. . . . 10 t., Lug-
dunum Batavorum 1689-1710. 
: A. Matthaeus, Charters, brieven en 
andere stukken betreffende het bis
dom, de stad en de provincie van 
Utrecht, 13 db . , hs. Univ. bibl. Utrecht 
no. 1253. 
: A. Matthaeus, Fundationes et fata 
ecclesiarum quae et Ultraiecti et in 
eiusdem suburbiis et passim alibi in 
dioecesi, Lugdunum Batavorum 1703. 
: A. Matthaeus, De nobilitate, de prin-
cipibus etc., libri quatuor, Franequerae 
1698. 
: A. Meerkamp van Embden, Stadsre
keningen van Leiden, Werken H.G., 
3e serie, η. 32, 34, Amsterdam 1913 
-1914. 
: A. de Meyer, La congrégation de 
Hollande ou la réforme Dominicaine 
en territoire Bourguignon, Liège z.j. 
: G. A. Meijer, De paters Dominicanen 
te Utrecht, z.p. en z.j. 
: G. Meyer von Knonau, Jahrbücher 
des deutschen Reiches unter Heinrich 
IV und Heinrich V, 7 В., Leipzig 1890 
-1909. 
: F. van Mieris, Groot Charterboek der 
graaven van Holland, van Zeeland en 
heeren van Friesland, 4 din., Leyden 
1753. 
: F. van Mieris, Beschrijving der Stad 
Leyden, 3 din., Leyden 1762-84. 
: W. Moll, Kerkgeschiedenis van Ne
derland voor de Hervorming, 2 din. in 
5 stukken, Utrecht 1864-69. 
: J. С. Möller, Geschichte der Weih
bischöfe von Osnabrück, Lingen 1887. 
: M. Schoengen e.a., Monasticon Bata
vum, 3 din., Verh. Kon Ak. nieuwe 
reeks, 45, Amsterdam 1941—42. 
: N. van der Monde, Geschied- en 
Oudheidkundige beschrijving van de 
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pleinen, straten, stegen enz. der stad 
Utrecht, 3 din., Utrecht 1844—46. 

Van der Monde, Tijd- : Utrecht voorheen en thans of tijd
schrift schrift voor geschiedenis, oudheden en 

statistiek van Utrecht, uitg. N. van 
der Monde (1835-1846); Tijdschrift 
voor oudheden, statistiek, zeden en ge
woonten, regt, genealogie en andere 
deelen der geschiedenis voor het bis
dom, de provincie en de stad Utrecht, 
uitg. Vermeulen (1847-1852). 

Muller, Cat. stad Utrecht : S. Muller, Fzn., Catalogus van het 
archief der stad Utrecht, 3 din., 
Utrecht 1893-1914. 
: id., Catalogussen van de bij het 
Stadsarchief bewaarde archieven, 2 
db. , Utrecht 1911-18. 
: id. e.a. Regesten van het archief der 
bisschoppen van Utrecht, 4 din., 
Utrecht 1917-22. 
: id. Regesten van het archief der 
stad Utrecht, Utrecht 1896. 
: id. Registers en rekeningen van het 
bisdom Utrecht, Werken H.G., N.S., 
n. 53, 54, Utrecht-'s Grav. 1889—91. 
: id. Schetsen uit de middeleeuwen, 2 
d b . , Amsterdam 1900-1914. 
: Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek. 

: P. Nijhoff, Inventaris van het archief 
der gemeente Doesburg, Doesburg 
1877. 
: I. A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden 
uit de geschiedenis van Gelderland, I, 
Arnhem 1830. 

: Officiatorum referendissimi Frederici 
de Baden, 1496—1511, ed. Vereeniging 
tot beoefening van Overijsselsch regt 
en geschiedenis, Deventer 1872. 
: Oorkondenboek van Groningen en 
Drente, bewerkt door P. J. Blok e.a., 2 
din., Groningen 1896-99. 
: Oorkondenboek van Holland en Zee-

MuUer, Bewaarde 
archieven 

Muller, Reg. bss. 

Muller, Reg. stad 
Utrecht 

Muller, Rekeningen 

Muller, Schetsen 

N.N.B.W. 

Nijhoff, Doesburg 

Nijhoff, Gedenkwaar
digheden 

Officiatorum Fred, 
de Baden 

OB. ν. Gr. 

OB. ν. Η. 
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OB. ν. H. Suppl. 

OB. st. Utr. 

Overvoorde, Kerken 

Overvoorde, Kloosters 

land. Eerste afdeling: Tot het einde 
van het Hollandsche huis, bewerkt 
door L. Ph. С van den Bergh, 2dln., 
'sGravenhage 1868-1873. 
: J. de Fremery, Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland. Oorkonden tot 
aanvulling van het oorkondenboek van 
Holland en Zeeland, 's Gravenhage 
1894-97. 
: Oorkondenboek van het Sticht 
Utrecht tot 1301. I, uitg. S. Muller 
Fzn. en A. C. Bouman; II, uitg. K. 
Heeringa, III, uitg. F. Ketner, Utrecht 
- ' sGrav. 1921-49. 
: J. C. Overvoorde, Archieven van de 
kerken, 2 din., Leiden 1915. 
: id., archieven van de kloosters, 2 din. 
Leiden 1917. 

Overvoorde, Gasthuizen : id., archieven van de gasthuizen, 
Leiden 1913. 

Pastorale Jaspar Stolwyck: Pastorale van Jaspar Stolwyck, pas
toor van het begijnhof te Haarlem, hs. 
ca. 1600. Bisschoppelijk archief Haar
lem, begijnhof n. 4. 
: N. Paulus, Geschichte des Ablasses 
im Mittelalter, 3 T., Paderborn 1922-3. 
: R. R. Post, Geschiedenis der Utrecht-
sche bisschopsverkiezingen tot 1535, 
Utrecht 1933. 

: Preussisches Urkundenbuch, Politi
sche Abtheilung, 2 T., Königsberg 
1882—1935. 
: Paulus Rodolphi van Rixtel, vroeger 
geheeten Johannes Gruyter, Proeliarius 
of Strijdboek, bevattende de jongste 
oorlogen in Friesland in het jaar 1518, 
vert. J. G. Ottema, Leeuwarden 1855. 
: J. C. Pynacker Hordijk, Lijsten der 
Utrechtsche prelaten vóór 1300, Gro
ningen 1911. 
: J. Quétif et J. Echard, Scriptores 
ordinis Praedicatorum, 2 t., Lutetiae 
Parisiorum 1719—21. 

Paulus 

Post, Bisschopsverkie
zingen 

Preuss. UB. 

Proeliarius 

Pynacker Hordijk 

Quétif, Scriptores 
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Q. u. F. 

R.A. (U.) 
Regesta Hannonensia 

Register Kampen 

Rémy, Indulgences 

Rev. Bén. 

Riemer, 's Gravenhage 

Roefs 

Röm. Quart. 
R.G.P. 
Sanderus, Chorographia 

Sauerland, Reg. 

Scholten, Grafenthal 

Schonebohm 

Schrader, Minden 

: Quellen und Forschungen zur Ge 
schichte des Dominikanerordens in 
Deutschland. 
: Rijksarchief (Utrecht). 
: P. L. Muller, Regesta Hannonensia. 
Lijst van oorkonden betreffende Hol
land en Zeeland, 1299-1343, die in 
het charterboek van Van Mieris ont
breken, 's Gravenhage 1882. 
: Register van charters en bescheiden 
in het oude archief van Kampen, I—V, 
Kampen 1862-81. 
: F. Rémy, Les grandes indulgences 
pontificales au Pays-Bas à la fin du 
Moyen-âge, Louvain 1928. 
: Revue Bénédictine. 
: J. de Riemer, Beschrijving van 's Gra
venhage, 2 din. in 3 bdn., Delft 1730 
- 3 9 . 
: V. J. G. Roefs, De Egmondsche Ab
tenkroniek van Johannes a Leydis, 
O.Carm., Sittard 1942. 
: Römische Quartalschrift. 
: Rijks geschiedkundige publicatiën. 
: Α. Sanderus, Chorographia Sacra 
Brabantiae, 3 t. Hagae Comitum 1726 
-27 . 

: H. V. Sauerland, Urkunden und 
Regesten zur Geschichte der Rhein
länder aus dem Vatikanischen Archiv, 
7 T., Bonn 1902-13. 
: R. Scholten, Das Cistercienserinnen-
kloster Grafenthal oder Vallis Comitis 
zu Asperden im Kreise Kleve, Kleve 
1899. 
: F. Schonebohm, Die Besetzung der 
livländischen Bistümer bis zum Aus
gang des 14. Jahrhunderts, Riga 1909. 
: F. X. Schrader, Die Weihbischöfe, 
Officiale und Generalvikare von Min
den vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, 
Zeitschr. f. vaterl. Geschichte u. Alter-
thumsk. 55 (1897), II, 3 ff. 
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Schwarzenberg 

Script, rer. Suev. 

Sloet 

Smelt, Zutphen 

Speculum Carmel. 

Tadama, Zutphen 

Tenhaeff, Bronnen 

Thesaur. Rek. Haarlem 

Tibus, Nachträge 

Tijdr. Register Overijsel 

Valerius Andreae, 
Bibl. Belg. 
Valerius Andreae, Fasti 

Veder, Gasthuizen 

v. d. Ven, Elburg 

: G. F. thoe Schwarzenberg en Hohe-
lansberg, Groot placaat- en charter-
boek van Friesland, I. Leeuwarden 
1768. 
: Scriptores rerum Suevicarum medii 
aevi, t. III, Upsala 1871-76. 
: L. A. J. W. Sloet, Oorkondenboek 
der graafschappen Gelre en Zutphen, 
2 din., 's Gravenhage 1872-76. 
: W. E. Smelt, Het oud-archief van de 
gemeente Zutphen, 2 din., Utrecht 
1941. 
: Daniel a Virgine Maria, Speculum 
Carmelitanum, t. II, 1, 2, Antverpiae 
1680. 
: R. W. Tadama en W. J. R. Huberts, 
Tijdrekenkundig register van alle oor
konden in het stedelijk archief van 
Zutphen berustende, 2 din., Zutphen 
1854-62. 
: N. B. Tenhaeff, Bronnen tot de bouw
geschiedenis van den Dom te Utrecht, 
II. 1, R.G.P. 88, 's Gravenhage 1946. 
: Thesauriersrekeningen van de stad 
Haarlem, in hs. gem. archief Haarlem. 
: A. Tibus, Nachträge zu der Schrift 
„Die Weihbischöfe von Münster", 
Zeitschr. f. vaterl. Geschichte u. Alter-
thumsk., 40 (1882), 173 ff. 
: Tijdrekenkundig register op het oud-
provinciaal archief van Overijsel, 5 din. 
Zwolle 1857-75. 
: Valerius Andreae, Bibliotheca Bel
gica, Lovanii 1643. 
: id., Fasti academici Lovaniensis, Lo
vanii 1650. 
: W. R. Veder, Het archief van de 
gasthuizen te Amsterdam, Amsterdam 
1908. 
: A. J. van de Ven, De oudste archie
ven van de gemeente Elburg en van de 
zeepolder Oosterwolde, 's Gravenhage 
1932. 
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Verslagen Kerkvisitatiën 

Versi. Kon. Ak. 

V.M.O.R. 

Voet van Oudheusden, 
Culemborg 

V.R.O.A. 

Walvis, Gouda 

Welvaarts, Postel 

Wentz, Havelberg 

Werken H.G. 

Wessels, Acta 
capitulorum 

Westfäl. L.B. 

Willelmus Procurator 

Wolff, Calcar 

Wubbe, Ter Hunnepe 

Wumkes 

: F. A. L. Ridder van Rappard en S. 
Muller, Fzn., Verslagen van kerkvisita
tiën in het bisdom Utrecht uit de 16e 
eeuw, Werken H.G., 3e serie, n. 29, 
Amsterdam 1911. 
: Verslagen en Mededeelingen van de 
Koninklijke Akademie van Weten
schappen, afdeeling Letteren. 
: Verslagen en mededeelingen, uitge
geven door de vereeniging tot beoefe
ning van Overijsselsch regt en geschie
denis. 
: A. W. K. Voet van Oudheusden, His
torische beschrijving van Culemborg, 
Utrecht 1753. 
: Verslagen van Rijks oude archieven. 
: J. W(alvis), Beschrijving der stad 
Gouda, Gouda (1713). 
: Th. Welvaarts, Geschiedenis der 
Abdij van Postel, I, Turnhout 1878. 
: G. Wentz, Das Bistum Havelberg. 
Germania Sacra, l e Abt., T. 2, Berlin 
1933. 
: Werken van het Historisch Genoot
schap te Utrecht. 
: Acta capitulorum generalium ordinis 
fratrum B.V.M. de Monte Carmelo, ed. 
G. Wessels, t. I, Romae 1912. 
: Westfälisches Urkundenbuch, T. I—, 
Münster 1847— 
Willelmi capellani in Brederode, postea 
monachi et procuratoris Egmondensis 
chronicon, ed. C. Pynacker Hordijk, 
Werken H.G., 3e serie, η. 20, Amster
dam 1904. 
: J. A. Wolff, Die St. Nicolai-Pfarr
kirche zu Calcar, Calcar 1880. 
: Ρ. Α. Α. Μ. Wubbe, Het archief der 
Abdij St. Marienhorst te Ter Hunne
pe, 's Gravenhage 1931. 
: D. A. Wumkes, Sibrandus Leo's 
abtenlevens der Friesche kloosters Ma-
riëngaard en Lidlurn, Bolsward 1929. 
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Wijbrands, Gesta : Gesta abbatum Orti S. Mariae, ed. 
A. W. Wijbrands, Leeuwarden 1878. 

Zimmermann, : В. Zimmermann, Monumenta histo-
Monumenta rica Carmelitana, I, Lirinae 1907. 

Zoeteboom, Zaanland : H. Zoeteboom, De Zaanlants Arcadia, 
Amsterdam 1658. 

ONGEDRUKTE BRONNEN. 

Gem. Archief: 
hs. η. VII, 73 (Exerpta ex chronicon Johannis 

Gerbrandi Carmelitae) 
Gem. Archief: 

charters kerken; 
hs. n. 28 (Portefeuille Schoemaker). 
archief Bagijnhof: 
charters. 

Algemeen Rijksarchief: 
charters archief abdij Egmond (aan de hand 

van de ongedrukte inventaris); 
charters archief bisschoppelijke clerezie (vgl. 

inv. Bruggeman). 

Gem. Archief: 
charters (vgl. inv. Enschede); 
thesauriersrekeningen 1417—1555 (voor zover 

aanwezig); 
hs. 41 (Jan Jansz. Verwer); 
hs. 117 (St. Michaëlklooster); 
hs. 1940a (Liber memoriarum domus hospitalis 

Johannis Hierosolimitanus in Haerlem); 
Cartularium van het klooster St. Jan (no's. 35 

t.m. 38). 
bisschoppelijk archief: 
charters kloosters; 
hs. 4 bagijnhof (Pastorale van Jaspar Stolwyck). 
archief Ned. Her«, gem. (St. Ваш); 
charters (aan de hand van de ongedrukte inven

taris). 

Alkmaar, 

Amsterdam, 

's Gravenhage, 

Haarlem, 
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Kampen, archief gast- en proveniershuizen: 
charters (vgl. inv. van Doominck). 

Leeuwarden, Ri/fesercTiie/: 
Cartularium van het St. Odulphusklooster te 

Staveren (gebruikt is een fotocopie, eigen
dom van de Vereniging Frisia Catholica). 

Leiden, Gem. Archief: 
charters (vgl. inv. Overvoorde). 

Monnikendam, Gem. Archief: 
hs. 154 (klooster Galilea). 

Utrecht, Rt/fcsarc/ite/: 
charters en afschriften van charters uit !): 
archief van de bisschoppen van Utrecht; 
archieven van de kapittels; 
archieven van de kleine kapittels en kloosters; 
hs. 568 archief kleine kapittelen (betreffende 

Gerhard Gheen); 
hs. Booth, Utrechtsche geslachten. 
gem. archief; 
charters 1); 
hs. 593 (Buchelius, Monumenta). 
Universiteitsbibliotheek: 
hs. 800 (Matthaeus, Miscellanea); 
hs. 1253 (Matthaeus, Charters); 
hs. 1780 (Buchelius, Genealogien). 

Zutfen, Gem. Archief: 
Memorieboek van het Adamanshuis. 

Zwolle, Rijksarchief: 
Cartularium van het klooster Albergen. 
Gem. Archief: 
hs. 681 (Boek der Altaren); 
Cartularium van St. Agnietenberg. 
Aartspriesterlijk archief: 
Cartularium van het klooster Betlehem, Zwolle; 
Cartularium van het Kynderhuys te Zwolle. 

!) Volstaan is met het aan de hand van gedrukte en onge
drukte inventarissen en regesten-verzamelingen raadplegen 
van een aantal daarin vermelde stukken. 
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H o o f d s t u k I. 

HET AMBT VAN WIJBISSCHOP. 

jf J. Het ontstaan van het ambt van Wijbisschop. 

Wanneer men in de aanvang van de 14e eeuw in 
verschillende bisdommen de wijbisschop zijn plaats in 
de hiërarchie ziet innemen, heeft zich reeds een lang
durige ontwikkeling voltrokken 1). 

Anderen zijn hem voorgegaan in de taak die hij te 
vervullen krijgt. In de 3e eeuw treft men in de Oos
terse Kerk koorbisschoppen aan, oorspronkelijk zelf
standige bestuurders van het landelijk gedeelte van 
een diocees, naderhand afhankelijk van de bisschop 

!) Litteratuur over wijbisschoppen: 
Voor algemene werken wordt verwezen naar P. Hinschius, 

Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutsch
land, 6 T., Berlin 1869 ff., Π, 171 ff.; W. Rupp, Der Titular-
episkopat in der römisch-katholischen Kirche mit besonderen 
Berücksichtigung der deutschen Weihbischöfe, Berlin 1910; 
G. Prüfer, Die Weihbischöfe in der Katholischen Kirche, Bres
lau 1911; Ph. Hofmeister, Von den Koadjutoren der Bischöfe 
und Aebte, Archiv für Kathol. Kirchenrecht, 112 (1932), 369 ff. 

Voor het aartsbisdom Keulen: J. Η. Heister, Suffragane! 
Colonienses extraordinarn.... continuavit A. J. Binterim, Mainz 
1843; A. Güttsches, Zur Frühgeschichte der Kölner Weih
bischöfe, Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsverein, 12 (1933); 
F. Gescher, Die erzbischöfliche Kurie in Köln von ihren ersten 
Anfangen bis zur Gegenwart, Annalen Niederrhein, 118 (1931), 
1 ff. 

Osnabrück: ƒ. C. Möller, Geschichte der Weihbischöfe von 
Osnabrück, Lingen 1887. 

Paderborn: J. Evelt, Die Weihbischöfe von Paderborn, Pader
born 1869; Nachträge, ib. 1879. 

Minden: F. X. Schrader, Die Weihbischöfe, Officiale und 
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van de stad. Sedert de tweede helft van de 4e eeuw 
verdwijnen zij weder 1). 

Onafhankelijk van hun optreden doen enkele eeuwen 
later de koorbisschoppen hun intrede in het Westen, 
niet als bestuurders van een plattelandsdistrict, maar 
als helpers van de ordinarius bij missiearbeid of bij het 
bestuur van uitgestrekte bisdommen2). Als plaatsver
vangers konden zij werkzaam zijn indien een elect het 
bestuur voerde, verder bij ziekte, ouderdom of lang-

Generalvikare von Minden vom 14. bis zum 16. Jahrh., 
Zeitsch. f. vaterl. Geschichte u. Alterthumsk., 55 (1897) II, 
3ff. 

Munster: A. Tibus, Geschichtliche Notizen über die Weih
bischöfe von Münster, Munster 1862; Nachträge in Zeitschr. f. 
vaterl. Geschichte u. Alterthumsk., 40 (1882), 173 ff.; 60 
(1902), 185 ff. 

Zuid-Nederlandse bisdommen: U. Berlière, Les évêques 
auxiliaires de Liège, Revue Bénédictine, 29 (1912), 30 (1913), 
31 (1914); id., Les évêques auxiliaires de Thérouanne, Rev. 
Bén. 24 (1907); afzonderlijk uitg. Bruges 1907; id. Les évêques 
auxiliaires de Cambrai et de Tournai, Rev. Bén. 20 (1903), 
21 (1904); afzonderlijk uitg. Bruges 1905. 

Voor andere bisdommen zij verwezen naar A. Hauck, Kir
chengeschichte Deutschlands, V. 1, Leipzig 1920, 152 Anm. 1; 
Α. Werminghoff, Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche 
im Mittelalter, Leipzig 1913, 152-54. 

Namen van wijbisschoppen: С. Eubel, Hierarchia catholica 
medii aevi 2 , 3 t., Monasterü 1913—23; P. B. Garns, Series 
episcoporum, I, Ratisbonae 1873. 

i) Th. Gottlob, Der Abendländische Chorepiskopat, Bonn 
1928; H. Bergère, Etude historique sur les Chorévêques, Paris 
1905. 

2) Over de tijd van hun ontstaan bestaat verschil van me
ning. Gottlob, 7 ff. ziet in bisschop Armentarius in 439 de 
eerste koorbisschop, tot bloei komt het instituut eerst in de 8c 
eeuw door de Angel-Saksische missionarissen. Andere auteurs 
menen dat het Westers koorepiscopaat eerst in de 8e eeuw is 
ontstaan (o.a. Hinschius, II, 163 ff.; F. Gescher, Zeitschr. der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanon. Abteil. XIX, 50 
(1930), 708 ff.). 

gowel Gottlob als Gescher ziçn een verband tussen koor-
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durige afwezigheid van de ordinarius of bij een sedis-
vacans. Doch hierdoor werd voor de wereldlijke 
machthebbers de mogelijkheid geschapen om bij een 
vacature de benoeming van een nieuwe bisschop uit te 
stellen, zich de inkomsten van het bisdom grotendeels 
toe te eigenen en de noodzakelijke werkzaamheden 
aan een koorbisschop over te laten. In de 9e eeuw ont
moet men een krachtig verzet tegen het instituut van 
de koorbisschoppen, ten gevolge waarvan zij groten
deels verdwijnen. In het begin der 11e eeuw was er in 
het gehele Keulse aartsbisdom, waartoe ook Utrecht 
behoorde, geen koorbisschop meer aanwezig 1). 

Het is van belang om vast te stellen dat in Utrecht 
de koorbisschoppen tenminste een eeuw verdwenen 
zijn, wanneer de eerste hulpbisschop Gerold in 1113 
verschijnt. Van een samenhang kan hier dus geen 
sprake zijn. 

Na het verdwijnen van de koorbisschop verricht de 
ordinarius zelf alle handelingen, welke uitsluitend door 
een persoon, die de bisschoppelijke wijding ontvangen 
had, verricht konden worden. 

In bijzondere omstandigheden, langdurige afwe
zigheid of ziekte van de bisschop of bij een sedis-
vacans, kon de hulp van een andere bisschop soms 
noodzakelijk zijn. De aartsbisschop kon hierbij een 
beroep doen op een van zijn suffragaanbisschoppen, 

bisschoppen en de z.g. Wanderbischöfe, een mening, die be
streden wordt door H. Frank, Die Klosterbischöfe des Franken-
reiches, Münster 1932. 

!) Gottlob, 142; Wel bleef de naam koorbisschop bestaan 
voor een van de aartsdiakens, vgl. H. J. В. Mulders, Der Archi-
diakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrh., 
Utrecht—Nijmegen 1943, 10 ff.; voor de Utrechtse koorbis
schoppen zij verwezen naar R. R. Post, Geschiedenis der 
Utrechtsche bisschopsverkiezingen tot 1535, Utrecht 1933, 5 
vgl.; Gottlob, o.e.; Frank, o.e. en de daar vermelde bronnen en 
litteratuur. 
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terwijl dezen een naburige bisschop om hulp konden 
vragen '). 

Vooral in het noordelijk en oostelijk gedeelte van 
ons land was assistentie van een van de Westfaalse bis
schoppen dikwijls zeer welkom. Met goedkeuring van 
bisschop Andreas van Kuik liet keizer Lotharius II in 
1129 de abdijkerk van Elten door de bisschop van 
Minden consacreren2). In 1240 is het de bisschop van 
dit zelfde diocees, die Jelger, verkozen abt van Marien-
gaarde, tot priester wijdt met goedvinden van de elect 
Otto van Utrecht3). Zelfs toen Utrecht geregeld over 
een, soms zelfs over twee wijbisschoppen kon beschik
ken, liet men nog wijdingen verrichten door wijbis
schoppen uit naburige bisdommen. In 1508 verleent de 
bisschop van Utrecht aan het zusterklooster te Singra-
ven verlof om de kapel met kerkhof en altaar door de 
wijbisschop van Munster of door een andere bisschop 
te laten wijden. 

Doch een dergelijke hulp bleef in de regel tot enkele 
wijdingen beperkt, tot een verblijf van langere duur 
in een ander bisdom was in de regel geen naburige 
bisschop te bewegen. En juist een bezoek aan de afge
legen streken van een diocees eiste de meeste tijd. 

Een oplossing boden de uit hun bisdommen verdre
ven bisschoppen, die gaarne elders wijdingen wilden 
verrichten om daardoor inkomsten te verkrijgen. 
Omstreeks 990 consacreerde de uit Oldenburg verdre
ven bisschop Eziko een altaar in het aartsbisdom 
Mainz, terwijl zijn opvolger Folcward een werkkring 

!) Voorbeelden in het aartsbisdom Mainz bij H. Otto, Die 
frühesten Mainzner Weihbischöfe, Histor. Jahrbuch, 58 (1938), 
123 ff. 

2) L. A. J. W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre 
en Zutphen, 2 din., 's Gravenhage 1872-1876, I, n. 254. 

3) Gesta abbatum Orti S. Mariae, ed. A. W. Wijbrands, 
Leeuwarden 1878, 192. 
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in Zweden zocht, om een enkel voorbeeld te geven 1). 
In de 12e eeuw wordt hun aantal iets groter, toch blijft 
hun verschijning in een bisdom een uitzondering, nor : 

maal verricht de ordinarius zelf zijn taak. Talrijk wor
den zij in de 13e eeuw, wanneer verschillende bisschop
pen uit het Oostzeegebied elders een werkkring zoe
ken. In Keulen treft men gedurende deze eeuw een 
twaalftal van deze bisschoppen aan, in Utrecht 
negen2). 

Sommige hadden ten gevolge van veranderde poli
tieke verhoudingen hun bisdom moeten verlaten, an
dere waren geweken voor oppositie van het Dom
kapittel, zoals de hierna vermelde Brunward van 
Schwerin. Het talrijkst is de groep van bisschoppen uit 
Pruisen, Koerland, Lijfland en Estland, om de voor
naamste gebieden te noemen. 

De 12e en 13e eeuw gaven hier een sterke uitbreiding 
van het Christendom te zien. Nieuwe bisdommen wer
den opgericht, doch voor de onderwerping van het 
gebied en de invoering van het Christendom waren 
kruisvaarders, kolonisten en geld nodig. Om deze te 
verzamelen reisden de bisschoppen door Duitsland en 
bezochten ook het bisdom Utrecht, vanwaar in deze 
tijd zoveel kolonisten oostwaarts trokken. Niet altijd 
konden de bezitters van de nieuwe bisdommen zich 
handhaven tegen het krachtig verzet van de bevolking, 
zodat zij dan gedwongen waren elders een toevlucht 
te zoeken. Anderen geraakten in moeilijkheden met de 
Zwaardorde of de Duitse orde. De behoefte aan hun 
diensten was groter dan voorheen, daar de bisschop
pen, in beslag genomen door het bestuur van hun we
reldlijk gebied, maar al te graag een deel van hun gees
telijke taak tijdelijk uit handen gaven. Aan de studie, 

i) Hist. Jahrbuch, 58 (1938), 122. 
2) Ann. Niederrhein, 118 (1931), 24. 
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welke Bunge aan de uit het Oostzeegebied afkomstige 
bisschoppen wijdde, gaf hij de veelzeggende titel: 
„Livland, die Wiege der deutschen Weihbischöfe" 1). 
Wijbisschoppen zijn zij niet, juister is het om hen hulp
bisschoppen te noemen, wel hebben zij bijgedragen tot 
het ontstaan van het ambt van wijbisschop2). 

Wanneer aan het einde van de 13e eeuw voor de 
meeste bisschoppen uit de Oostzeelanden de mogelijk
heid bestaat om in hun eigen bisdom verblijf te hou
den, moet elders naar een hulpbisschop omgezien wor
den. Moeilijkheden veroorzaakte dit niet, want in 
steeds groter aantal verschenen bisschoppen, wier bis
dommen, opgericht tijdens de Kruistochten, in handen 
van de Grieken of Mohammedanen waren geraakt. 
Hoewel binnen afzienbare tijd een terugkeer in hun 
diocees niet verwacht mocht worden, bleef men, om 
in principe het recht op het bisdom te handhaven, toch 
doorgaan met het benoemen van bisschoppen voor 
deze in handen van de ongelovigen geraakte bisdom
men (in partibus infidelium)3). In de laatste decennia 
van de 13e eeuw ontmoet men deze titulaire bisschop-

>) F. G. von Bunge, Livland, die Wiege der deutschen Weih
bischöfe, Baltische Geschichtsstudien I, Leipzig 1875. 

2) Het gebruik van het woord hulpbisschop om deze voor
gangers van de eigenlijke wijbisschoppen aan te duiden, kan 
tot dit hoofdstuk beperkt blijven. Overigens zal overeenkomstig 
het algemeen spraakgebruik slechts van wijbisschop gesproken 
worden. 

3) Reeds in de 4e eeuw komen bisschoppen zonder diocees 
en zonder jurisdictie voor. De in de 7e eeuw door de Moham
medanen uit Azië en Afrika verdreven bisschoppen bleven in 
het bezit van hun rechten, terwijl men in de 9e en 10e eeuw in 
Spanje voor de door de ongelovigen bezette bisdommen nieuwe 
bisschoppen wijdde en hen als hulpbisschoppen in andere stre
ken gebruikte. Vgl. Ph. Hofmeister, Titularbischof, Lexikon für 
Theologie und Kirche, X (1938), 180; P. Hinschius, Weih
bischof, Realencyklopädie für protestantische Theologie und 
Kirche, 213 (1908), 45. 
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pen in verschillende Duitse bisdommen, waaronder 
ook Luik en Utrecht. 

Evenals de uit het Oostzeegebied afkomstige hulp
bisschoppen beperken zij hun werkzaamheden niet tot 
één bisdom, maar trekken van het ene naar het andere. 
Dit gaf aanleiding tot vele misbruiken. Het kwam voor 
dat monniken, om aan het kloosterleven te ontkomen, 
de wijding voor een of ander titulair bisdom verwier
ven, hoewel zij daarvoor ongeschikt en onwaardig 
waren en zelfs de toestemming van hun oversten niet 
verkregen hadden. Tegen de geldigheid van hun wij
ding rees soms twijfel, terwijl hun zwerversleven vaak 
aanstoot gaf. Enkelen trokken bedelend rond en brach
ten hierdoor de bisschoppelijke waardigheid in dis-
crediet. 

Daarom greep het concilie van Vienne in en be
paalde in 1311, dat slechts met pauselijke goedkeuring 
bisschoppen mochten worden benoemd voor de dio
cesen, waarin geestelijkheid noch gelovigen aanwezig 
waren (et clero carentibus et populo christiano), onge
acht of het regulieren of seculieren betrof ^. In de 
praktijk benoemde voortaan de paus de titulaire bis
schoppen, al dan niet op voordracht van de ordinarius. 

De ontwikkeling die wij hiervoor reeds in de 11e 
en 12e eeuw zagen aanvangen, heeft zich gedurende 
de 13e eeuw zo sterk voortgezet, dat aan het einde dier 
eeuw de hulpbisschop in verscheidene aartsbisdom
men en grotere bisdommen onmisbaar is geworden. 
Niet langer kan volstaan worden met een bij tijd en 
wijle verschijnen van een hulpbisschop, permanent is 
zijn aanwezigheid gewenst. Slechts bij hoge uitzonde
ring verricht de ordinarius zelf wijdingen. 

Was de omschrijving van de taak van de hulpbis
schop nog vrij vaag, nu blijkt er een nieuw ambt met 

i) Hinschius, II, 173-174. 
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vastgestelde bevoegdheden te zijn ontstaan. De hulp
bisschop verdwijnt, de wijbisschop doet zijn intrede in 
de hiërarchie en neemt als ambtenaar van de bisschop 
zijn plaats in 1). 

Als eerste wijbisschop van Utrecht treedt, zoals wij 
hierna zullen zien, in 1312 op Jacob van Denmarcken, 
bisschop van Suden. In het aartsbisdom Keulen geeft 
Güttsches 2) deze plaats aan Hendrik Jonghen, bisschop 
van Rodosto (f 1312), andere auteurs denken aan Her
man van Keulen, bisschop van Samland (t 1303)3). Als 
eerste wijbisschop van Mainz noemt Otto4) Franciscus, 
bisschop van Saliwri (1292), Koch 5) stelt het aanvangs-
jaar op 1313. De wijbisschoppen van Minden beginnen 
in 1316 met Dithmar, bisschop van Gabulae). 

Aan welke vereisten moet voldaan zijn om in een 
bepaald bisdom van een wijbisschop inplaats van een 
hulpbisschop te kunnen spreken? 

Als voornaamste eis moet worden gesteld dat het 
optreden van deze bisschop niet van voorbijgaande 
aard is, geen onderbreking van de bestaande gewoonte 
dat de ordinarius zelf de pontificalia uitoefent, maar 
dat hij als een onmisbaar ambtenaar van de bisschop 
zijn plaats in de hiërarchie gevonden heeft. Bij aftre
den of overlijden neemt een ander zijn plaats in. 

Door Otto wordt als tweede voorwaarde gesteld dat 

') Juister dan Hauck (V. I, 152), die het ambt van wijbisschop 
„ein Kind des Zufalls" noemt, typeert Gescher (Annalen Nieder-
rhein, 118 (1931), 22) het als „auf dem Wege der wiederholten 
Uebung, der zum Gesetz allgemach erstarkenden Gewohnheit 
entstanden". 

2) Kölner Jahrbuch, 12 (1931). 
3) Annalen Niederrhein, 118 (1931), 22. 
*) Histor. Jahrbuch, 58 (1938), 125. 
5) Zeitschr. des Vereins f. thüring. Geschichte u. Alterthumsk. 

6 (1865), 70. 
G) Zeitschr. f. vaterländ. Geschichte u. Alterthumsk., 55 

(1897) II, 7. 
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hij een titulair bisschop is, die van zijn bisdom geen 
bezit heeft kunnen nemen en daar geen bestuur kan 
uitoefenen, een omschrijving, steunend op het moder
ne canonieke recht ^. 

Al te star moet aan deze laatste eis niet vastgehou
den worden. Indien in een bepaald diocees het ambt 
van wijbisschop ingeburgerd is, kunnen ook quasi-
titulaire bisschoppen als wijbisschop fungeren, zoals in 
het Sticht tijdens het Utrechtse Schisma geschiedde. 

De meeste wijbisschoppen behoorden tot de ordens-
geestelijken. Zij konden een minder kostbare staat voe
ren dan de seculieren en veelal in een klooster verblijf 
houden of zich daarin terugtrekken, wanneer zij door 
ziekte of ouderdom niet langer in staat waren als wij
bisschop werkzaam te zijn. 

In het Sticht ontbreken tot de 16e eeuw de seculiere 
wijbisschoppen nagenoeg geheel. Ook in Luik, Door
nik, Kamerijk en Terwaan is dit het geval, terwijl in de 
meeste Duitse bisdommen de regulieren in de meer
derheid zijn, zij het niet overal in even sterke mate. 

Voor aanduiding van de wijbisschoppen worden vele 
namen gebruikt: propontifices, proepiscopi, adjutores, 
coadjutores, auxiliares, suffragane!, vicarii in pontifi-
calibus generales2). In Utrecht worden, naast de popu
laire uitdrukkingen „Wiebiscop" en „Suffragaen", op 
velerlei manieren gespeld, gebruikt de termen „in pon-
tificalibus vices agens (c.q. gerens)", terwijl sedert het 
midden der 14e eeuw de meest gebruikelijke is „in pon-
tificalibus vicarius generalis"3). 
Jacobus van Ockenbroke, bisschop van Sarepta, die 
slechts een enkele wijding in het Sticht verrichtte, 
noemde zich in 1416 „commissarius ad infra scripta spe-

i) Histor. Jahrbuch, 58 (1938), 125. 
2) Möller, Osnabrück, IV. 
3) Voor de hulpbisschop vgl. 44. 
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cialiter deputatus". Anderen willen de nadruk leggen 
op het feit dat zij speciaal als wijbisschop voor Utrecht 
zijn benoemd door de omschrijving „ad exercitium pon-
tificalis officii (et ipsius concementium) in civitate et 
dyocesi Traiectensi a sede apostolica deputatus*' en 
daardoor, evenals door het gebruik van de term „perpe
tuus in pontificalibus et circa ea vicarius generalis", een 
ongewenst ontslag verhinderen. 

Tijdens een sedisvacans komt de uitdrukking voor 
„a sede apostolica et ex speciali commissione capituli 
generalis Trajectensis sede vacante deputatus". 

Het combineren van het ambt van wijbisschop met 
andere functies komt veelvuldig voor l). Om ons tot 
Utrecht te beperken, zien wij herhaaldelijk zowel de 
pontificalia als de spiritualia door de wijbisschop uit
geoefend: „in pontificalibus et spiritualibus vicarius ge
neralis", „in pontificalibus vicarius et in spiritualibus 
commissarius", zelfs „vicarius perpetuus in spirituali
bus" komt voor. 

In de meeste gevallen was de opdracht van de spiri
tualia beperkt tot de afgelegen delen van het bisdom, 
voornamelijk Friesland. Daar trad de wijbisschop in 
een enkel geval ook als beheerder van de temporalia op. 

Een nauwkeurige omschrijving van de werkzaam
heden en bevoegdheden van de wijbisschop, geldend 
van de 13e tot 16e eeuw, is niet te geven. Zoals andere 
ambten, was ook deze functie aan veranderingen on
derhevig. In sommige tijden trad de wijbisschop naar 
eigen inzicht op, in andere perioden waren zijn be
voegdheden zeer beperkt en was hij gebonden aan een 
strikte opdracht. Steeds behoorde tot zijn taak het ver
richten van die handelingen, welke slechts door een 
bisschop konden geschieden2). De ontwikkeling van 

!) Moller, o.e. 
2) Vermeld o.a. bij Hinschius, IV, 143. 
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het ambt en de omvang van de taak van wijbisschop in 
het bisdom Utrecht zullen wij in de volgende para
grafen nader beschouwen. 

jf 2. Hulpbisschoppen in het bisdom Utrecht 
in de 12e en 13e eeuw. 

Zagen wij hiervoor dat de 13e eeuw met zijn vele 
bisschoppen uit het Oostzeegebied, die in het Westen 
een werkkring zochten, daarnaast het domineren van 
de qualiteit van wereldlijk vorst over de geestelijke taak 
van de bisschoppen, in sterke mate heeft bijgedragen 
tot het ontstaan van het ambt van wijbisschop, de 
eerste sporen van deze ontwikkeling treft men in het 
Sticht reeds in de 12e eeuw aan. 

Een wezenlijk verschil tussen de Zweedse bisschop 
Siward uit de eerste helft der 12e eeuw en sommige 
verdreven bisschoppen uit het Oostzeegebied van de 
13e eeuw, is er niet. 

Na uit zijn bisdom Upsala verdreven te zijn, vestigde 
hij zich in het klooster Rastede, niet ver van Oldenburg. 
Vandaaruit verrichtte hij wijdingen in het aartsbisdom 
Hamburg—Bremen, zo in 1134. Twee jaar later vertoef-· 
de hij in het bisdom Utrecht, waar hij tal van kerken 
consacreerde, te Egmond twee altaren1). 
Toen in 1138 de aartsbisschoppelijke zetel van Mainz 
leegstond, wijdde Siward ook daar tal van kerken en 
altaren. In 1140 is hij in het bisdom Luik, waar hij de 
kerk van de abdij Postel consacreerde. Daar diende hij 
ook het Vormsel toe en verleende „absolutio criminis". 

!) O. Oppermann, Fontes Egmundenses. Werken H.G., 3e 
serie n. 61, Utrecht 1933, 149; deze wijdingen vonden plaats 
tijdens bisschop Andreas van Kuik, die zelf ook wijdingen ver
richtte. Zo wijdde hij in 1133 te Rijnsburg (Fontes, 148). Voor 
Siward en de na hem vermelde hulp- en wijbisschopppen wordt 
verwezen naar de afzonderlijke monografie in het 2e deel. 
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Gewoonlijk vermelden de bronnen slechts wijdingen 
van kerken en altaren, dit laatste bericht is des te meer 
welkom, daar hieruit blijkt hoe hij als plaatsvervanger 
van de bisschop van Luik werkzaam was, ook wat be
treft het toedienen van het Vormsel en het absolveren 
van die zonden, waarvan de vergiffenis aan de ordina
rius was voorbehouden 1). 

Dat dit niet alleen in Luik, doch ook in Utrecht het 
geval geweest zal zijn, mag zeer zeker verondersteld 
worden. 

De kroniek van Rastede weet nog mede te delen, 
dat hij alles wat hij voor zijn diensten ontving aan dit 
klooster schonk. De betaling voor zijn werkzaam
heden zal hij, zoals later ook nog gebruikelijk was, 
van degenen ontvangen hebben voor wie hij de wij
ding verrichtte. De gewoonte dat bij een kerkwijding 
de gelovigen aan de kerk geschenken gaven verge
makkelijkte dit. 

Tijdens de Utrechtse bisschoppen Hartbert en Her
man hebben wij geen bericht over het verrichten van 
wijdingen door anderen dan de ordinarius. 

Onder bisschop Godfried van Rhenen treft men in 
1173 Raymundus van Ivrea in het Sticht aan 2). Als 
aanhanger van de Staufen had hij bij het keren der 
kansen zijn bisdom in Italië moeten verlaten en ver
toefde sedert 1168 in Duitsland. Gedurende enige tijd 
vond hij een werkkring bij de eveneens keizerlijkge-
zinde bisschop van Utrecht. Niet alleen assisteerde hij 
met de Staufischgezinde aartsbisschop van Keulen en 
Martinus van Tusculum, kardinaal van de tegenpaus 
Callixtus III, bij wijdingen in de Dom en te Oudwijk, 
doch tal van kerken in Friesland, eveneens een te 
Egmond, werden door hem in 1173 gewijd. 

!) Th. Welvaarts, Geschiedenis der Abdij van Postel, I, Tum-
hout- 's Bosch 1878, 29, 32-34. 

2) Fontes, 97, 181, 182. 
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Weer zwijgen de bronnen enige tijd totdat graaf 
Dirk VII van Holland in een oorkonde van 1198 spreekt 
over een kapel in de St. Marie te Utrecht, door bisschop 
Isfried van Ratzeburg geconsacreerd 'J. 

Utrecht schijnt in de tijd van Dirk van der Are een 
zekere aantrekkingskracht op buitenlandse bisschop
pen te hebben uitgeoefend. In 1199 consacreerde Brun-
ward van Schwerin te Egmond een altaar, in 1199 of 
1200 wijdde Albert van Riga als „cooperator" van de 
bisschop van Utrecht het klooster Bethlehem bij Doe-
tinchem2). 

Herhaalde malen, doch telkens voor slechts korte 
tijd, treft men de bisschop van Riga in het Duitse rijk 
aan om kruisvaarders en kolonisten te werven en geld 
te verzamelen om daarmede zijn bisdom te kunnen ver
overen. 

Anders is het gesteld met zijn broeder Herman van 
Leal of Dorpat, in 1229 en 1233 in het Sticht vermeld 
en ook in Munster en Keulen in deze tijd wijdingen 
verrichtend3). Met hem begint de reeks van bisschop
pen, die door moeilijkheden met hun onderdanen, dik
wijls ook wegens onenigheid met de Zwaardorde, later 
met de Duitse orde, gedwongen waren hun bisdom te 
verlaten. Enkelen, zoals Dirk van Wierland, hebben 
nimmer in hun bisdom geresideerd. 

Verschillende redenen zijn aan te geven waardoor 
het optreden van hulpbisschoppen, om hier het woord 
wijbisschoppen nog te vermijden, niet langer een uit-

1) Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeling: 
Tot het einde van het Hollandsche huis. Bewerkt door L. Ph. C. 
van den Bergh, 2dln., 's Gravenhage 1868-1873, I, n. 177. 

2) Fontes, 97, 194; Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, 
uitg. S. Muller Fzn. e.a., 3 din., Utrecht—'s Gravenhage 1921 
-1949, II, n. 542. 

3 ) V. J. G. Roefs, De Egmondsche abtenkroniek van Johan
nes a Leydis, О.Сагт., Sittard 1942, 158-159; Ob. St. Utr., 
II, η. 859-860. 
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zondering is, doch steeds frequenter wordt, zodat het 
aan het einde der 13e eeuw regel is geworden om de 
pontificalia door hen te laten verrichten. Allereerst, 
dit geldt niet alleen voor Utrecht, doch is een algemeen 
verschijnsel, doordat de bisschoppen van geestelijk 
steeds meer wereldlijk vorst worden, een verschijnsel, 
waarop wij reeds wezen. Vervolgens bracht de toename 
van de bevolking en de stichting van vele nieuwe ker
ken en kloosters een uitbreiding van 's bisschops taak 
mede. 

Voor Utrecht komt daarbij dat verschillende van zijn 
bestuurders óf enkele jaren óf gedurende hun gehele 
regering elect waren en dus van de diensten van een 
hulpbisschop wel gebruik moesten maken. Zo de 
elect Otto van Gelre van 1212—1215. Na diens dood 
op 1 September 1215 stond de Utrechtse zetel enige 
tijd ledig, eerst het volgend jaar werd een opvolger 
gekozen. Otto III van Holland bestuurde van 1233— 
1245 het Sticht zonder de bisschopswijding ontvangen 
te hebben. Na zijn dood in het voorjaar 1249 duurde 
het tot eind 1252 voordat te Utrecht weer een gewijde 
bisschop was. Jan van Nassau bleef gedurende zijn 
gehele regering, van 1267—1290, elect. Zijn opvolger 
Jan van Zyrick kreeg in Mei 1291 van Rome bevel 
om zich door een pauselijk legaat te laten wijden 1). 

Gedurende meer dan een derde van de 13e eeuw 
bezat dus het Sticht geen hoofd, dat zelf de pontifi
calia kon verrichten. Steeds meer en meer geraakte 
men vertrouwd met het verschijnen van een „Wie-
biscop", zoals deze in het begin der 14e eeuw genoemd 
wordt2). 

In de bronnen uit de 13e eeuw is hij echter nog een 

!) J. C. Pijnacker Hordijk, Lijsten der Utrechtsche prelaten 
vóór 1300, Groningen 1911, 41-42 . 

2) In een oorkonde van 1327. K. van Alkemade, Beschrijving 
van de stad Brielle, Rotterdam 1729, I, 73-74. 
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zeldzame verschijning, te zeldzaam zelfs wanneer men 
denkt aan de electen die het Sticht bestuurden. Nu 
moet men vooropstellen dat slechts een zeer klein per
centage van de kerk- en altaarwijdingen, om van het 
toedienen van het Vormsel en de H. Wijdingen maar 
niet te spreken, ons bekend is. Slechts van enkele kloos
ters en belangrijke kerken komt een kort bericht uit 
deze eeuwen, de rest is in het vergeetboek geraakt. 
Zelfs in latere eeuwen is dit nog het geval. Zo zijn de 
wijdingen in 1334—1335 door de wijbisschop Johannes 
van Scopia in ongeveer 60 verschillende plaatsen van 
het Sticht verricht, ons slechts uit de bisschoppelijke 
rekeningen bekend, geen enkele wijdingsoorkonde is 
bewaard gebleven. Zelfs aan het einde der 15e eeuw 
is het nog niet veel anders *). 

In een oorkonde van 1238 vermeldt de elect Otto 
van Holland als getuige bisschop Koenraad III van 
Camin2). Mogelijk trad deze als hulpbisschop van de 
elect op. 

Meer zekerheid hebben wij omtrent de H. Bonifacius 
van Brussel, van 1231—1239 bisschop van Lausanne, 
die zich na zijn resignatie in de abdij La Cambre bij 
Brussel vestigde. Vandaaruit verrichtte hij wijdingen, 
voornamelijk in Luik. Wanneer Ethelger, tot abt geko
zen van Mariëngaarde, de wijding niet kan ontvangen 
„propter sui dyocesani insufficienciam", wordt de zege
ning tot abt hem omstreeks 1242 toegediend door Boni
facius „qui per episcopatum Traiectensem vices gere-
bat in spiritualibus ecclesie Traiectensis". Ongeveer 
dezelfde uitdrukking gebruikt de auteur wanneer hij, 

!) S. Muller, Fzn., Registers en rekeningen van het bisdom 
Utrecht, 2 din.. Werken H. G., nieuwe serie, n. 53, 54, Utrecht 
- ' s Gravenhage 1889-1891, I, 512-521; 

K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht, 3dln., 
Werken H.G., 3e serie, n. 50, 59, 60, Utrecht 1926-32 , II, 68. 

2) O.B. St. Utr., II, n. 925. 
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waarschijnlijk 10 jaar later, schrijft over „Wilhehno 
Turonense episcopo, vices domini Monasteriensis.... 
in partibus illis gerente" 1). 

De hier gebruikte term, plaatsvervanger in geeste
lijke zaken, vindt men aan het einde der 13e en in de 
eerste helft der 14e eeuw herhaaldelijk gebruikt, in 
oorkonden te Utrecht voor de eerste maal in 1284, in 
andere bisdommen reeds eerder. Hierboven wordt deze 
term niet in een oorkonde gebruikt, maar in een later 
geschreven vita. Het ligt voor de hand, dat de auteur 
een term gebruikte, die in Zijn dagen gewoon was. 

In 1250 ontmoet men in het Sticht de bekende Dirk 
van Wierland, die in 3 aartsbisdommen en 10 bisdom
men zijn taak uitoefende, maar zijn eigen diocees nim
mer zag. Wel was in Utrecht zijn aanwezigheid ge
wenst. Nadat omstreeks 1 April 1249 bisschop Otto 
overleden was, stonden tegenover elkaar de elect Goze-
wijn van Randerath, die zich in het feitelijk bezit van 
het Sticht mocht verheugen, zij het ook slechts tot het 
voorjaar 1250, en de elect Hendrik van Vianden, door 
paus en koning erkend, maar eerst in November 1252 
als bisschop vermeld. 

Namens wie van beiden moest nu Dirk van Wierland 
optreden? Dat hij voor Gozewijn zou fungeren was bij 
de pauselijkgezinde houding van Dirk niet mogelijk, 
doch daar eerstgenoemde tot aan zijn aftreden de 
macht in het Sticht bezat, was een optreden namens 
Hendrik van Vianden uitgesloten. Slechts een pause
lijke opdracht kon hier een oplossing brengen. „Aucto-
ritate apostolica provisor in spiritualibus diócesis 
Trajectensis" noemt zich de bisschop van Wierland in 
een oorkonde van April 1250. Toen echter de pause
lijke candidaat Hendrik van het bezit van Utrecht ver
zekerd was, sedert 26 Augustus 1250 was dit het geval, 

i) Wijbrands, Gesta 198 ss., 226. 
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trad hij namens deze op. „Cooperator venerabilis do-
mini Henrici, electi Traiectensis" heet hij in drie oor
konden van 1251. 

Wel vermeldt de Egmondse annalist bij gelegenheid 
van Dirks verblijf te Egmond in December 1250 en 
Januari 1251 hem als „procurator ecclesie Traiectensis", 
doch terecht laat Pijnacker Hordijk hem ook dan reeds 
voor Hendrik van Vianden fungeren *). 

De werkzaamheid van de bisschop van Wierland in 
het Sticht, die ten hoogste twee jaar geduurd heeft — 
27 September 1249 oorkondt hij nog te Lippstadt en 
29 September 1251 is hij weer in deze stad — valt dus 
in twee perioden uiteen. In de eerste neemt hij een 
zelfstandige positie in, niet namens een van beide 
electen, doch krachtens pauselijke opdracht „provisor 
in spiritualibus", beheerder van de Utrechtse Kerk in 
geestelijke zaken, treedt hij op. Niet alleen wijdde hij 
kerken en altaren en diende de H. Wijdingen toe, maar 
tevens regelde hij voor de door hem geconsacreerde 
kerk van Zouburg op Walcheren de verhouding tot de 
moederkerk, het patronaatsrecht en de grenzen van 
het kerspel, een regeling welke normaal door de ordi
narius zelf of in latere tijd door diens vicaris-generaal 
in spiritualibus getroffen wordt2). 

In tegenstelling met het beheer der tijdelijke goede
ren zal hem het gehele geestelijke bestuur over het 
Sticht zijn opgedragen. Toen Hendrik van Vianden in 
het bezit van het bisdom was geraakt, verviel de reden 
tot deze buitengewone maatregel. Als diens medewer
ker, „cooperator", fungeert nu de bisschop van Wier-
land. Wij vermeldden deze vage term reeds bij Albert 
van Riga. 

i) B.V.G.O., 3e reeks, X, 2, 200; H. Cardauns, Konrad von 
Hochstaden, Erzbischof von Köln, Köln 1880, 117 meent dat 
hij te Egmond nog als pauselijk gemachtigde optrad. 

2) O.B. ν. Η., I n. 511. 
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Zijn opvolger te Utrecht werd de Minderbroeder Jan 
van Diest, kapelaan van Rooms-Koning Willem II, 
prediker van het kruis tegen de Staufen, in 1252 bis
schop van Samland en twee jaar later overgeplaatst 
naar Lübeck. Wegens onvoldoende inkomsten kon hij 
in geen van beide bisdommen blijvend resideren. In 
oorkonden van 1252 en 1255 treft men hem in Utrecht 
aan1). „Cooperator in spiritualibus" noemt hij zich, 
een nadere omschrijving van zijn taak dan zijn voor
ganger heeft gegeven. Overigens zullen beider functies 
weinig verschild hebben. 

Onder de elect Jan van Nassau (1267—1290) was het 
noodzakelijk om voor het verrichten van die hande
lingen, welke uitsluitend door een bisschop konden 
geschieden, regelmatig de hulp van een vreemde bis
schop in te roepen. 

In 1268 treft men Edmundus, bisschop van Koer-
land in het Noorden des lands aan, waar hij optreedt 
zowel namens de bisschop van Munster als namens de 
Utrechtse elect. In deze laatste kwaliteit consacreerde 
hij kerk en altaren in de abdij Lidlum en diende er de 
lagere Wijdingen toe. Tevens predikte hij namens de 
elect de kruistocht voor de herovering van het H. Land. 
„Episcopi Trajectensis vicarius" noemt hem de 16c 
eeuwse Sibrandus Leo, een term waaraan wij geen 
waarde kunnen hechten 2). 

In 1271 wijdt hij te Nieuw-Schiedam koor, altaar en 
kerkhof als „provisor in spiritualibus diócesis Trajec
tensis". In April 1250 noemde Dirk van Wierland zich 
zo, in 1269 voerde de Domdeken Amilius deze titel3). 
Bisschop was deze laatste niet, zodat hij geen wijdingen 
kon verrichten. Hoogstens kon hij de taak vervuld 

i) O.B. v. H., I, n. 581; id. suppl., n. 127. 
2) D. A. Wumkes, Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche 

kloosters Mariëngaard en Lidlum, Bolsward 1929, 37. 
Û) Pijnacker Hordijk, Lijsten, 16, 17. 
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hebben, die in latere tijd aan de vicaris-generaal in 
spiritualibus wordt opgedragen. In 1271 wordt Edmund 
zo vermeld en oefent daarenboven nog de pontificalia 
uit, zodat men hem zou kunnen vergelijken met de 
latere vicaris-generaal in spiritualibus et pontificalibus. 
Ook Edmunds verblijf te Utrecht was van voorbij
gaande aard, behalve in het Sticht en in Munster treft 
men hem in Luik, Keulen en Trier aan. 

In 1276 verschijnt de eerste bisschop uit Griekenland, 
waar in 1261 het Latijnse keizerrijk geëindigd was, in 
het Sticht Utrecht als „curam gerens pontificalis offitii 
per civitatem et dyocesim Trajectensem", een uitdruk
king, die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. 
In een aflaatbrief van 1284 noemt deze Petrus, bis
schop van Suden zich, evenals Edmundus in 1271, 
„Provisor in spiritualibus per dyocesim Traiectensem"1). 
Ook zijn verblijf alhier was niet van lange duur, in 
1275, 1281 en 1285 vertoeft hij in Kamerijk en Luik, 
daarna in Metz, Trier, Keulen en Mainz. 

Aan een der vereisten, hiervoor aan een wijbisschop 
gesteld, namelijk het bezit van een titulair bisdom, 
voldoet hij. In tegenstelling toch met de meeste bis
schoppen uit het Oostzeegebied, die voor langere of 
kortere tijd hun bisdom verlieten, doch uiteindehjk 
weer in het bezit van hun bisdommen geraakten, be
stond voor de Griekse en uit het Christelijk Oosten 
afkomstige bisschoppen geen kans om van hun diocees 
bezit te nemen. Ook al stond de herovering van deze 
gebieden gedurende de gehele middeleeuwen velen als 
een ideaal voor ogen, werkelijkheid is het nimmer ge
worden. Zo kan men Petrus van Suden als de eerste 
in Utrecht werkzame titulaire bisschop beschouwen, 
aan de andere eisen die wij aan de wijbisschop stelden, 

i) O.B. v. H., II, 526 n. 59; Annalen Niederrhein, 8 (1860), 
180, 187-188. 
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voldoet hij niet. Eerst zijn opvolger Jacobus van Suden 
kan men als zodanig qualificeren. 

Nog gelijktijdig met hem verschijnt er een bisschop 
uit het Oostzeegebied in Utrecht, Hendrik van Pome
saniën of Marienwerder. Het Sticht bezat dus voor kor
te tijd twee hulpbisschoppen, een verschijnsel dat men 
in volgende eeuwen herhaaldelijk zal zien. Ook Hen
drik van Pomesaniën treffen wij in verschillende, meest 
Noord-Duitse diocesen aan, in 1284 en 1285 is hij in 
Utrecht. Verschillend luidt zijn betiteling in de twee 
aflaatbrieven, die wij van hem bezitten: „vices gerens 
in spiritualibus.... Trajectensis electi" en „vices ge
rens in pontificalibus per civitatem et dyocesim Trajec-
tinensis" (sic) ^. Bezat hij eenzelfde bevoegdheid als 
de provisor in spiritualibus? Waarschijnlijk wel, daar 
hij, niet de elect, in 1285 de aflaat bevestigde die kort 
te voren door de Engelse gezant, de bisschop van 
Durham, aan het St. Catharijnenklooster te Utrecht 
was verleend, „auctoritate nostra et provisionis in pon-
tificalibus per civitatem et diocesim Trajectenses" 
(sic)2)· 

In de enkele jaren dat Jan van Zyrick het Sticht be
stuurde, vinden wij geen hulpbisschop vermeld. Onder 
Willem Berthout kan Emmanuel da Sescalo, gewezen 
bisschop van Cremona, die van 1296—1298 in de abdij 

!) G. Colmjon, Register van oorkonden tot 1400, die in het 
charterboek van Friesland ontbreken, Leeuwarden 1883, n. 103; 

Cartularium van het St. Odulphusklooster te Staveren, hs. 
R. A. Leeuwarden, fotocopie van de Vereniging Frisia Catho-
lica, n. 22; 

P. Q. Brondgeest, Bijdragen tot de geschiedenis van het 
gasthuis, het klooster en de Balije van St. Catharina der Johan
niter ridders en van het Driekoningengaslhuis te Utrecht, Hil
versum 1901, bijl. II. 

2) 23 September 1284 bevestigde de elect zelf de aflaten, aan 
de Carmelieten te Haarlem verleend. Annalen Niedenhein, 8 
(1860), 187-188. 
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Aduard verbleef, geassisteerd hebben. Daarna ontmoe
ten wij in 1301 de Keulse Carmeliet Henricus Jonghen, 
bisschop van Rodosto in Thracië. Slechts kort is hij in 
Utrecht geweest. Toch is hij voor ons onderwerp van 
grote betekenis, daar wij een uitvoerige omschrijving 
van zijn taak bezitten. In een schrijven van 22 Juni 
1301 maakt bisschop Willem aan de geestelijkheid en 
de gelovigen van zijn bisdom bekend, dat de omvang 
van zijn werkzaamheden een goede uitoefening van 
zijn geestelijke taak verhindert1). Om deze reden be
noemt hij Hendrik van Rodosto tot „vicarium et coadiu-
torem" van zijn diocees en belast hem met de uitoefe
ning van al hetgeen tot het bisschoppelijk ambt („pon-
tificalis ordinis et officii") behoort. Met name verleent 
hij hem volmacht om aflaten te verlenen, biecht te 
horen, absolutie te verlenen en penitenties op te leg
gen, ook in de casus episcopales. Vervolgens verleent 
de bisschop hem het visitatierecht over alle regulieren, 
seculieren en leken, bevoegdheid om overtredingen te 
onderzoeken en te bestraffen, beneficien en ambten te 
ontnemen, te suspenderen, excommuniceren en het in
terdict af te kondigen, eveneens om deze strafmaat
regelen weer op te heffen, in het algemeen om alle ge-
eigende maatregelen te nemen. Daarna wijst de bis
schop van Utrecht allen op hun plicht van gehoorzaam
heid aan de bisschop van Rodosto „in praemissis nos-
tram personam representanti". 

Tenslotte trekt hij het aan sommige regulieren en 
seculieren verleende recht om de casus episcopales te 
absolveren in, met uitzondering van de Minderbroeders, 
die dit recht mogen blijven uitoefenen. 

i) Regest in V.R.O.A., 35 (1912), 320, n. 19; afschrift in 
„Copiae diversarum Litterarum factae a Gisberto Lappio á Wa-
veren Juris consulto Ultrajectino ex originalibus Literis", hs. 
Gabbema-archief, L.L., Provine. Bibl. van Friesl. n. 9056, katern 
2, later genummerd 4, geletterd B.B., fo. 86, brief 107. 
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Opvallend is dat over het verrichten van wijdingen 
en het toedienen van het Vormsel niet gesproken wordt. 
En juist daarvoor had men een hulpbisschop nodig. De 
uitoefening van een deel van het geestelijk bestuur en 
de bisschoppelijke jurisdictie, welke hier aan Henricus 
Jonghen werd opgedragen, kon ook door een gees
telijke die niet de bisschoppelijke waardigheid be
zat, vervuld worden. Hiervoor vermeldden wij reeds de 
Domdeken Amilius in dit verband. 
Aangenomen moet worden dat de bisschop van Ro-
dosto als eerste taak had het uitoefenen van de ponti
ficalia en dat hem daarnaast ook bovenstaande werk 
zaamheden werden opgedragen. 

Wellicht mocht men Hendrik Jonghen als de eerste 
Utrechtse wijbisschop beschouwen, indien niet de dood 
van bisschop Willem in Juli 1301 een einde maakte aan 
zijn ambt. Volgens Güttsches heeft hij in Keulen deze 
primeur wel gehad l). Daar verbleef hij in de jaren 
1298 en 1299, daar treft men hem ook van 1304 tot 
1312 aan. 

In de eerste jaren van het episcopaat van Guido van 
Avesnes ontmoet men de Cisterciënser Guido van het 
Griekse bisdom Olenus in Utrecht. „In pontificalibus 
vices gerens.. . Guidonis episcopi Trajectensis" noemt 
hij zich in 1307, een term die de gehele 14e eeuw veel
vuldig gebruikt zal worden om het ambt van wijbis
schop aan te duiden 2). Ook zijn verblijf in het Sticht 
was van voorbijgaande aard, zowel hiervoor als daarna 
verbleef hij in Luik. 

Hetzelfde geldt voor de Dominicaan Johannes van 
Constanz, bisschop van Skopuli in Thracië, die in 1310 
in Utrecht voorkomt, doch in Keulen thuis hoort. 

i) Vgl. biz. 28. 
2) J. de Fremery, Cartularium der abdij Mariënweerd, 's Gra-

venhage 1890, n. 124. 
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Met hem sluiten wij de reeks van hulpbisschoppen, 
die in Utrecht wijdingen verrichtten af, om met Jacob 
van Suden de rij van wijbisschoppen te openen. 

Het is een algemene opvatting, dat de wijbisschop
pen oorspronkelijk een bijzondere, door de ordinarius 
verstrekte lastgeving voor elke wijding afzonderlijk 
behoefden en eerst sedert de tweede helft van de 14e 
eeuw krachtens een algemene machtiging werkzaam 
zijn 1). Zo wijdde Petrus van Suden, daartoe gemach
tigd door de bisschop van Kamerijk, in 1281 het kerk
hof van het nonnenklooster Biezelingen bij Antwerpen. 
De brief, die deze machtiging bevat, last Petrus in zijn 
wijdingsoorkonde in 2). 

Voor Utrecht is een dergelijk voorbeeld uit deze 
periode niet te geven. Integendeel, hetgeen wij hier
voor zagen, wijst in tegenovergestelde richting. Niet 
krachtens een speciale vergunning, doch op grond van 

i) Hauck, V, 1, 152-155; Hinschius II, 174-176; Gescher 
o.e., 24—27; Evelt, Paderborn, 6. Zij wijzen op de bepalin
gen van een synode te Mainz in 1261 (Hartheim, III, 613) 
dat de hulpbisschoppen „ne generalis commissionis praetextu 
aliquos conventuales ecclesias dedicent quoquomodo vel in eis 
primariam lapidem ponant, nisi hoc eis a dioecesano specia-
liter committatur". Een andere bepaling verbiedt hun nieuwe 
kerken of kapellen te wijden of de eerste steen hiervoor te 
leggen, indien niet door de ordinarius de inkomsten voldoende 
worden geacht. 

Opgemerkt moet worden dat uit het voorgaande blijkt, dat 
algemene machtigingen (generalis commissio) voorkwamen. Er 
worden nu beperkingen gemaakt. 

Het andere uiterste, speciale opdracht voor iedere te ver
richten wijding is in Utrecht in de 13e en 14 eeuw stellig niet 
gangbaar geweest. Slechts korte tijd gedurende de tweede helft 
der 15e eeuw heeft dit gebruik bestaan. De practische bezwa
ren waren echter zo groot, dat de ordinarius blanco machtigin
gen aan de wijbisschop meegaf en later dit systeem weer af
schafte. Hoeveel te meer bezwaren zou dit in de 13e eeuw 
hebben opgeleverd! 

2) de Fremery, Cartularium, n. 210. 
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hun titel, hoe verschillend die ook luidt, achtten de 
hulpbisschoppen uit de tweede helft der 13e eeuw zich 
bevoegd wijdingen te verrichten en aflaten te verlenen. 
Kan deze bevoegdheid een andere zijn dan een van 
algemene aard? 

Voor de omschrijving van hun taak worden verschil 
lende termen gebruikt: Cooperator (in spiritualibus); 
provisor in spiritualibus; provisio in pontificalibus; 
curam gerens pontificalis offitii; vices gerens in pontifi
calibus; vices gerens in spiritualibus; vicarius et coad
jutor. Ook de bevoegdheid zal niet steeds gelijk ge
weest zijn. 

Naast de bediening van de pontificalia oefenden 
verschillende 13e eeuwse hulpbisschoppen, zoals wij 
zagen, ook de spiritualia, het geestelijk bestuur uit. 
Het is niet gewaagd om te veronderstellen dat dit zelfs 
gewoonte in Utrecht geweest zal zijn, een gewoonte 
welke tot in de 15e eeuw blijft bestaan, zij het in de 
regel beperkt tot de uitoefening van de bisschoppe
lijke jurisdictie in Friesland. 

En de hulpbisschoppen der 12e eeuw, in het bijzon
der Siward en Raymundus? Ook hun optreden bleef 
niet tot een enkele wijding beperkt, maar in een kort 
tijdsverloop consacreerden zij talrijke kerken, waar
naast nog het bericht over de toediening van het Vorm
sel en de behandeling van de casus episcopales in 1140 
te Postel geplaatst moet worden. 

Zoals de ordinarius gewend was om op zekere tijden 
zijn bisdom rond te reizen, daarbij te visiteren, te vor
men, absolutie te verlenen voor die gevallen, die hem 
voorbehouden waren, de H. Wijdingen toe te dienen, 
kerken, kerkhoven en altaren te wijden en te reconci
liaren, zo zal ook de verdreven bisschop deze taak 
tijdelijk hebben vervuld 1). Zij zijn echter tot aan het 

*) Met pauselijke toestemming kon de ordinarius reconcilia-
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einde der 12e eeuw een uitzondering, normaal vervult 
de ordinarius zelf deze taak. 

Dan treedt een verandering in, de vele uit het Oost
zeegebied verdreven bisschoppen, zonder werkkring 
en zonder inkomsten hulp zoekend in het Westen, ma
ken het de ordinarius mogelijk deze taak aan hen op 
te dragen. Zeker, de opdracht is slechts tijdelijk, hoog
stens voor enkele jaren, maar de ene hulpbisschop volgt 
de ander op. Het bestuur door electen maakte het 
bovendien noodzakelijk om over de diensten van een 
hulpbisschop te beschikken. 

Van plaatsvervangers van de ordinarius voor een 
bepaalde tijd of bij een zekere gelegenheid worden zij 
in de 14e eeuw diens vaste vïcarius generalis in ponti-
ficalibus, diens wijbisschop. 

jf 3. Utrechtse wijbisschoppen van 1312—1422. 

Met de te Vienne op 10 Mei 1312 door Clemens V 
tot bisschop van Suden benoemde Jacob van Den-
marcken, balier van de Johanniters te Utrecht, begint 
de reeks Utrechtse wijbisschoppen. 

Van 1312 tot aan het einde van het bisdom Utrecht 
kan men een onafgebroken rij van wijbisschoppen aan
treffen. Zeker, het kwam voor dat door overlijden of 
resignatie enige tijd een wijbisschop ontbrak, maar 
ook de bisschopszetel van Utrecht stond wel eens 
korte tijd leeg. 

ties laten verrichten door een priester. Vgl. O.B. St. Utr., II, 
n. 1001 (1243); J. W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten 
van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de 
jaren 1301-1340, Werken H.G., 3e serie, n. 66, Utrecht 1937, 
n. 152 (1309); 375 (1318); 545 (1322). 

Aan abten van kloosters konden uitgebreider bevoegdheden 
verleend worden, vgl. G. Brom, Archivalia in Italië, belangrijk 
voor de geschiedenis van Nederland, R.G.P., kleine serie, n. 2, 
6, I. 1, 2, 's Gravenhage 1908-09. 
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Het is voor de hand liggend om verband te zoeken 
tussen de bepalingen van het concilie van Vienne, waar 
de benoeming van titulaire bisschoppen aan de paus 
werd voorbehouden, en het besluit van bisschop Gui 
van Utrecht, zelf op de kerkvergadering aanwezig, om 
niet langer gebruik te maken van de diensten van rond
trekkende bisschoppen, doch een eigen wijbisschop 
voor zijn diocees te verkrijgen. 

Voldoet de bisschop van Suden aan de eisen, hier
voor gesteld, om van een wijbisschop te mogen 
spreken? 
1. Jacob van Denmarcken is een titulaire bisschop, de 

mogelijkheid om in zijn Grieks bisdom te resideren, 
was reeds bij zijn benoeming uitgesloten. 

2. Men mag hem beschouwen als te zijn benoemd voor 
het bisdom Utrecht, slechts daar was hij werkzaam. 

3. In deze tijd is ook in Utrecht de ontwikkeling zo 
ver gevorderd, dat men kan spreken van het ambt 
van wijbisschop, „biscoplic ambocht, dat in Latine 
heet pontificalia", heet het in 1320 ^. 

Als een vast ambtenaar, die de potestas ordinis ver
vult, is hij in de ambtenarenhiërarchie van het bisdom 
opgenomen. Zijn bevoegdheid berust op een delegatie 
door de ordinarius, voor langere tijd gegeven en van 
algemene aard. 
Slechts bij hoge uitzondering verricht de ordinarius 
zelf wijdingen, gewoonlijk laat hij dit over aan de wij
bisschop, een functionaris die onmisbaar geworden is. 

De jaren waarin Jacob van Suden te Utrecht het 
ambt van wijbisschop vervulde, zijn voor de ontwik
keling van dit ambt van betekenis geweest. De vrij 
talrijke gegevens uit deze tijd stellen ons in staat om 
dit verloop te volgen. Van 1312 tot 132У ziet men zijn 

!) S. Muller, Fzn., Schetsen uit de Middeleeuwen, 2 din., 
Amsterdam 1900-1914, II, 1253. 
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bevoegdheid in wijdingsoorkonden omschreven als „in 
pontificaUbus vices agentes (c.q. gerentes)". In tegen
stelling met verschillende van de hiervoor vermelde 
hulpbisschoppen oefende hij niet de geestelijke juris
dictie in het gehele bisdom uit, zoals blijkt uit een 
oorkonde van 1318, waarbij bisschop Frederik van 
Zyrick hem naast zijn taak als wijbisschop de bisschop
pelijke rechtsmacht in Friesland opdraagt1). En zelfs 
deze combinatie veroorzaakte nog moeilijkheden tussen 
Frederik en zijn wijbisschop, trouwens reeds voor
zien in 1318, toen men de beslissing in eventuele ge
schillen aan graaf Willem III van Holland opdroeg. 
Diens uitspraak van 30 October 1320 luidde: 

„Die biscop van Zuden sal bliven ende sal doen 
biscoplic ambocht, dat in Latine heet pontificalia, in 
alt biscopdoem van Utrecht, alse suffergaen des biscops 
van Utrecht, uijtghesceden al dat den gherechte toebe-
hoert, etsi gheestelicke jof warlicke"2). 

Als zoveel ambten in deze tijd werd ook dat van 
wijbisschop verpand, waarbij dan de betrokkene uit 
de inkomsten van zijn betrekking de aan de bisschop 
van Utrecht geleende som en een zeker bedrag als 
salaris, moest zien terug te ontvangen 

Jacob van Suden had op deze wijze 1200 U zwarte 
tournoois en later nog eens 200 'S aan bisschop Fre
derik gegeven, welk bedrag uit de inkomsten van de 
lenen zou worden terugbetaald. De inkomsten uit het 
ambt van wijbisschop werden volgens de uitspraak 
van graaf Willem III tussen Frederik en Jacob ge
deeld. Laatstgenoemde ontving drievijfde, terwijl het 
restant diende ter aflossing van de schuld. 

Ondanks deze beperkte bevoegdheid ziet men de 
invloed van Jacob van Denmarcken in Utrecht verre 

i) Berkelbach, Reg. 400, 440. 
2) id. 461, 464; Muller, Rekeningen, II, LXXXII, noot 3. 

id. Schetsen, II, 1253; or. R.A.U., Arch, bss., no. 234. 
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uitgaan boven die van latere wijbisschoppen. Doch dit 
was een gevolg van persoonlijke omstandigheden. 

Machtig als balier van de rijke orde van St. Jan, 
gunsteling en raad van graaf Willem III, raad van de 
bisschop van Utrecht, deed hij in 1322 tweemaal een 
poging om zijn ambt van wijbisschop voor dat van 
bisschop van Utrecht te verwisselen, beide malen te 
vergeefs. Bij de verkiezing van de Domdeken Jacob 
van Oudshoorn blijkt duidelijk de vijandige gezindheid 
van de kapittels te zijnen opzichte l). 

Onder bisschop Jan van Diest blijft hij echter een 
man van invloed. Sede vacante was hij als een der vica
rissen van het bisdom opgetreden, als wijbisschop fun
geert hij ook onder deze nieuwe bisschop, die evenals 
zijn voorganger bisschop Frederik financieel van hem 
afhankelijk wordt. 

Heeft Jan van Diest in 1326 een poging gedaan om 
van zijn al te machtige wijbisschop-schuldeiser af te 
komen? 

Een staat van betalingen van dit jaar vermeldt een 
bedrag van 2200 'S, betaald aan de bisschop van 
Suden2). Bovendien treft men van 1327—1330 een 
tweede wijbisschop in Utrecht aan, de uit Luik afkom
stige Daniël van Antarade, als „vices gerens in pontifi-
calibus et vicarius generalis per Friseam" van Jan van 
Diest. Minder juist is het om van een Friese wijbis
schop te spreken, zoals Muller doet, daar hij ook elders, 
namelijk in Velsen wijdde. Gelezen zal moeten wor
den: wijbisschop (van Utrecht) en daarenboven vicaris-
generaal (in spiritualibus) voor Friesland. In laatstge
noemde hoedanigheid stelde hij in Friesland dekens 
aan en droeg aan hen de berechting van de casus 
episcopales op3). 

!) Post, bisschopsverkiezingen, 91 vgl. 
2) Muller, Rekeningen, I, 47-49 . 
») id. I, CXLIII noot 1, 337-338; oorkonde van 24 Juni 1329. 
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Mogelijk was de benoeming van een tweede wij
bisschop niet geschied om Jacob van Suden uit te 
schakelen, doch wegens diens drukke werkzaamheden. 
Behalve zijn reeds genoemde functies vroeg ook het 
bestuur van de orde en in het bijzonder van de door 
hem gestichte commanderij te Haarlem veel van zijn 
aandacht. Hoe het ook zij, in 1328 en 1329 is hij we
derom zeer actief in het Sticht. 

Op 22 Juli 1329 verklaart Jan van Diest dat zijn vele 
werkzaamheden het hem onmogelijk maken om de 
„pontificalia ас plura alia negocia" zelf uit te oefenen. 
Op grond van het grote vertrouwen, dat hij in Jacob 
van Suden stelt, benoemt hij hem voor 4 of 5 jaar 
voor zijn gehele bisdom tot „in pontificalibus nos
trum . . . . vicarium.... generalem" en omschrijft zijn 
taak als volgt ^: 

1. Algehele volmacht om zonder voorafgaand verlof 
(liberam et omnimodam potestatem) nieuwe ker
ken, kapellen, altaren en kerkhoven en andere te 
wijden zaken (quecumque alia nova beneficia) te 
consacreren en overal, waar het Jacob van Suden 
goeddunkt, de H. Wijdingen toe te dienen. De 
hieruit voortvloeiende inkomsten zijn geheel voor 
de wijbisschop. 

2. De bevoegdheid om kerken en kerkhoven te recon-
ciliëren en de schuldigen aan de ontwijding te straf
fen en te absolveren (cum acrimonia discipline 
absolvendi). Van de netto opbrengst is de helft voor 

i) Muller, Rekeningen, I, 268-270; J. G. С Joosting en S. 
Muller Hzn., Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke 
rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Wer
ken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude 
Vaderlandsche recht, 2e reeks, 7 din., 's Gravenhage 1906— 
1924, IV, 269-271. 
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de bisschop van Utrecht, de rest voor de wijbis
schop ^. 

3. Het recht om in naam van de ordinarius degenen, 
die zich tegen deze (en de nog volgende) beschik
kingen mochten verzetten, met kerkelijke straffen 
te treffen. 

Naast deze zeer ruime bevoegdheid, die aan de wijbis
schop wordt verleend, worden hem in dezelfde in
structie nog andere taken opgedragen: 

4. De bevoegdheid om de keuze van prioren, proosten 
en andere prelaten in Friesland te bevestigen en 
hen te wijden. De ordinarius kan desgewenst dit 
recht zelf uitoefenen, hij behoudt zich in de rest 
van zijn diocees dit recht geheel voor. De wijbis
schop draagt de helft van de inkomsten uit deze 
bron aan Jan van Diest af2). 

5. De uitoefening van de bisschoppelijke jurisdictie 
in Friesland (Ostfrisia), uitgezonderd in de schrik
keljaren, waarin dit door de ordinarius zelf zal ge
schieden. Over de inkomsten wordt niet gesproken. 

In deze instructie vindt men voor de eerste maal 
Jacob van Suden aangeduid met de term, welke in de 
14e en 15e eeuw de gebruikelijke wordt: vicarius gene
ralis in pontificalibus. Ook hieruit blijkt dat men de 
ontwikkeling van hulpbisschop tot wijbisschop in 
Utrecht als geëindigd mag beschouwen. 

Volkomen zelfstandig verricht de wijbisschop vol-

') Later is het gebruikelijk dat de wijbisschop reconcilieert 
nadat de ordinarius of zijn vicaris-generaal, voor West-Fries
land het Domkapittel, de schuldige gestraft heeft, in de regel 
door een zeer aanzienlijke geldboete. Daarnaast moest dan aan 
de wijbisschop een bedrag voor de wijding voldaan worden. 

2) Ook hiervoor moest een tweevoudige betaling geschieden, 
n.l. een vrij hoog bedrag voor de bevestiging van de keuze en 
een lagere som voor het verlenen van de wijding. 
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gens deze instructie wijdingen en reconciliaties; alleen 
de verkregen inkomsten moet hij verantwoorden en ge
deeltelijk afdragen. Daarnaast wordt hem voor het 
meest afgelegen deel van het bisdom, Friesland, de 
bevestiging en wijding van prelaten en de uitoefening 
van de bisschoppelijke jurisdictie opgedragen. Hier
voor zagen wij, dat de bisschop van Suden reeds in 
1318 laatstgenoemde bevoegdheid bezat en Daniël van 
Antarade op 24 Juni 1329. 

S. Muller Fzn. kwam in verband hiermede tot de 
volgende conclusie: „Over het algemeen blijkt dus dat 
de z.g. vicaris-generaal eenvoudig was een wijbis
schop" 1). Is deze mening juist? 
Wanneer Müllers oordeel betrekking had op som
mige hulpbisschoppen aan het einde der 13e eeuw en 
de eerste jaren der 14e eeuw, zouden wij ons hiermede 
kunnen verenigen. Wij wijzen hier slechts op de be
voegdheid van Hendrik Jonghen in 1301. 

Maar bij Jacob van Suden moet men onderscheid 
maken tussen de eigenlijke taak van de wijbisschop2) 
en bijzondere opdrachten, welke hem gegeven werden. 
Reeds graaf Willem III maakte in 1320 dit onder
scheid. 
Ook al zal het tot in het begin van de 15e eeuw her
haaldelijk voorkomen, dat de wijbisschop met de bis-
schoppelijke jurisdictie in Friesland wordt belast en 
zullen wij tot aan de aanvang der 16e eeuw wijbis
schoppen aantreffen die voor kortere of langere tijd 
tevens vicaris-generaal in spiritualibus waren, toch 
moet men onderscheid tussen deze functies blijven 
maken. Ook de sedert het begin der 14e eeuw veel 
voorkomende aanduiding van de wijbisschop met vica-
rius-generalis in pontificalibus mag geen aanleiding 

i) Rekeningen, LXXXII. 
2) Zoals aangegeven in pt. 1 en 2 van de instructie van 1329. 
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geven om, zoals meermalen geschiedt, de wijbisschop 
met vicaris-generaal te betitelen 1). 

Na de dood van Jacob van Suden ziet men geduren
de enige tijd bisschoppen fungeren, wier verblijf in het 
Sticht slechts van voorbijgaande aard is. Toch aarzelen 
wij niet ook hen wijbisschoppen te noemen, het ambt 
is ingeburgerd, de ordinarius kan het niet zonder hen 
stellen. 

Nu was iemand als Jacob van Denmarcken voor 
Jan van Diest niet bepaald het ideaal van een wijbis
schop. Steunend op de orde van St. Jan, doch vooral 
op de graaf van Holland, was hij niet 's bisschops die
naar, maar meer de curator in het faillissement, dat 
omstreeks 1320 voor de bisschoppelijke macht dreigde. 
Tweemaal had hij gepoogd om zelf de zetel van 
Utrecht te bestijgen. 

Is dit de reden dat Jan van Diest het voor de rest 
van zijn regering maar gehouden heeft bij wijbisschop
pen, die slechts korte tijd in Utrecht verbleven, zoals 
het ook vóór 1312 gewoonte was? 

In 1332 en 1333 komt de Dominicaan Godfried van 
Luik, bisschop van Brazza in Illyrië en wijbisschop 
van Toul en Kamerijk, in het Sticht voor. „In pontifi-
calibus vices gerentes" heet hij in 2 wijdingsoorkonden 
van 13332). Ook in Friesland vertoefde hij, doch bij
zonderheden over zijn werkzaamheden daar geven de 
bisschoppelijke rekeningen niet3). Nog vóór zijn over
lijden, Godfried stierf 11 October 1334 te Toul, treft 

!) Bijvoorbeeld Hauck, V, I, 155. Vgl. Annalen Niederrhein, 
118 (1931), 27. 

2) Oork. van 28 April 1333 bij J. I. van Doominck, Advies 
over den oorsprong der gast- en proveniershuizen te Kampen, 
Zwolle 1884, bijl. M.; Berkelbach, Reg. 1083; 

id. van 2 Mei 1333 in afschrift in het Cartularium van 
het klooster Betlehem te Zwolle, hs. aartspriesterlijk archief 
Zwolle, fo. 8r-vs. 

8) Muller, Rekeningen, I, 402. 
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men in het Sticht de Keulse wijbisschop Johannes van 
Scopia, een bisdom in Griekenland, aan. 

De rekening van zijn ontvangsten en uitgaven over 
de periode 20 Augustus 1334—14 Augustus 1335 be
wijst, dat voor hem een andere commissie gold als 
voor Jacob van Suden ^). Door elkaar toch worden 
vermeld de ontvangen bedragen voor consecraties van 
nieuwe kerken, altaren enz., het toedienen van het 
Vormsel (formatio) en de H. Wijdingen, evenals van 
de zegening van abten en reconciliaties. Wel ver
richtte hij in Friesland tal van wijdingen, maar uit de 
rekeningen blijkt niet of hij ook de bisschoppelijke 
rechtsmacht uitoefende. 

Zelfstandig was hij niet, een bissch oppelijke com
missaris, de Dominicaan Gijsbrecht van Bronkhorst, 
vergezelde hem op zijn reizen. Van de netto ontvangst 
van 838 'S zwarte toumoois krijgt de wijbisschop 
176 kleine gulden. Waarschijnlijk in het najaar van 
1335 ontving hij een nieuwe commissie. 20 November 
1335 verklaart hij door Jan van Diest voor de tijd van 
twee jaar tot diens „in pontificaUbus et spiritualibus 
per totam dyocesem vicarius generalis" te zijn aange
steld 2). Het volgend jaar blijkt hij voor een bedrag 
van 500 goudgulden schuldeiser van de bisschop te 
zijn. Deze belooft Johannes van Scopia „noster in pon-
tificalibus et spirituahbus vicarius generalis" tot 1 
Januari 1338 niet te zullen ontslaan, terwijl hij de in
komsten van zijn ambt voor delging van de schuld 
mag aanwenden en bij vrijwillig aftreden alles binnen 
een termijn van 2 maanden zal ontvangen3). 

i) Muller, Rekeningen, I, 512-521. 
2) Berkelbacht, Reg., 1164; S. Muller, Fzn. e.a., Regesten van 

het archief der bisschoppen van Utrecht, 4 din., Utrecht 1917 
-1922, I, n. 724. 

3) Berkelbach, Reg. 1188; Muller, Reg. bss., I, n. 730; 
Muller, Rekeningen, II, LXXXII noot 3. 
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Behalve de pontificalia zijn aan Johannes dus ook 
de spiritualia opgedragen, niet alleen voor Friesland, 
doch voor het gehele bisdom. Ook het verblijf van 
deze wijbisschop te Utrecht was van voorbijgaande 
aard. Zowel vóór, tijdens als na zijn werkzaamheid hier 
te lande treft men hem in Keulen aan, ook daar met 
de titel „in pontificalibus et spiritualibus vicarius ge
neralis". 

In 1339 en 1340 treedt Everardus van Comanas als 
„in pontificalibus vices agens" van Jan van Diest op. 
Van hem bezitten wij ook een in het Nederlands ge
stelde oorkonde — hetgeen een zeldzaamheid is — 
waarin hij zich noemt „suffraghaen ons heren bisscops 
van Utrecht" 1). 

Zonder omschrijving van zijn functie wordt in 1342 
Cuno, bisschop van Megara te Egmond vermeld. 

In 1344 krijgt het Sticht weer een eigen wijbisschop 
in de persoon van de Dominicaan Nitard, bisschop 
van Thermopylae. Zijn titels veranderen wel eens. Zo 
noemt hij zich in 1345 „in pontificalibus vicarius et in 
spiritualibus commissarius" 2). Naast de taak van wij
bisschop oefende hij ook de spiritualia uit. Doch in 
1346 heet hij slechts „in pontificalibus vicarius gene
ralis", in 1347 en 1348 „in pontificalibus vices geren
tes", om in 1351 wederom dezelfde omschrijving van 
zijn functie als in 1346 te geven3). Tijdens een ver
blijf te Avignon in 1350 vervulde een plaatsvervanger 
zijn taak, de Luikse wijbisschop Theodorus van 
Dschebail. Hij, evenals bisschop Jacobus van Croa in 
1357, treden als „vices gerens in pontificalibus" van 
Utrecht op. 

Met Folkert, abt van Stavoren beschikt het Sticht 

!) F. van Mieris, Beschrijving der stad Leyden, 3 din., Ley-
den 1762-84, I, 28. 

2) A.A.U., 30 (1905), 256. 
ή Vgl. biz. 155 vgl. 
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wederom over een eigen wijbisschop. Zijn benoeming 
geschiedde op verzoek van Jan van Arkel, die daartoe 
zelf te Avignon aanwezig was, terwijl zijn functie om
schreven wordt met „in pontificalibus officiis vices 
nostras" 1). 

Voordat Folkert zijn vast inkomen, dat hij als abt 
genoot, wilde verwisselen voor het wisselvallige van 
een wijbisschop, verlangde hij zekerheid. Onverstan
dig was dit niet, daar de ordinarius vrij bleef om een 
andere wijbisschop te nemen, indien hij dit verkoos. 
Nadat op 15 Mei 1359 de benoeming van Folkert tot 
bisschop van Dschebail had plaats gevonden, beloofde 
Jan van Arkel hem op 20 Mei van dat jaar een jaar
rente van 300 goudgulden en wel voor diens leven en 
zolang hij het ambt van wijbisschop zou uitoefenen. 
De bisschop van Utrecht verbond hiertoe de domei
nen in Salland. 

Eigenaardig is de vorm, waarin deze betalingsbe-
lofte gekleed werd. Het geschiedde namelijk in de 
vorm van een belening, waarbij Jan van Arkel aan 
Folkert, die met hem in Avignon vertoefde, zijn ring 
gaf. Aanvankelijk gaf de Paus mondeling zijn goed
keuring, welke later schriftelijk bevestigd werd. 

In 1360 noemt Folkert zich „vicarius generalis", 
zonder meer2). Doch na de overplaatsing van Jan 
van Arkel naar Luik verandert zijn titel. „Ad exerci-
tium pontificalis officii et ipsum concementium in 
civitate et dyocesi Traiectensis a sede apostolica depu-
tatus" noemt hij zich sedert 1365 in de oorkonden. 
Wij moeten ons door deze nieuwe term echter niet 
laten misleiden, er is hier geen sprake van een zelf
standig voeren van het geestelijk bestuur over het 
Sticht krachtens pauselijke opdracht, zoals door Dirk 

!) G. Brom, Bullarium Trajectense, 2 vol., Hagaecomitis 
1892-1896, II, 1637. 

a) A.A.U., 27 (1901), 96-97, 
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van Wierland in 1250. Integendeel, Folkert bleef ge
woon wijbisschop. Waarschijnlijk wilde hij er nu de 
nadruk op leggen dat hij voor zijn leven, krachtens 
pauselijke bevestiging, dit ambt vervulde. Het gevaar 
toch dat de nieuwe bisschop een andere wijbisschop 
zou benoemen, was niet denkbeeldig, daar Folkert bij 
het toenemen zijner jaren voor dit leven van reizen en 
trekken minder geschikt werd. 

In 1375—1376 treft men een plaatsvervanger van 
hem aan, Hubertus, bisschop van Rose in Dalmatië en 
wijbisschop van Constanz, Luik en Kamerijk. „Vices 
. . . . domini Amoldi episcopi Trajectensis et domini 
Folkeri episcopi Gybelethensis in hac parte gerentes" 
noemt deze zich ^. Meermalen komt het in Utrecht 
voor, dat naast de vaste wijbisschop tijdelijk nog een 
tweede fungeert, doch als regel wordt slechts zijn 
qualiteit als plaatsvervanger van de ordinarius ver
meld. Dat hier ook Folkerts naam wordt genoemd, 
bewijst hoe deze aan zijn ambt vasthield. 

Zijn opvolger te Utrecht, Hubert Schenck, bisschop 
van Hippus in Palestina, voert weer de titel „vicarius 
generalis in pontificalibus", zowel onder Floris van 
Wevelikhoven als Frederik van Blankenheim. Gedu
rende de enkele maanden die verliepen tussen het 
overlijden van eerstgenoemde en de intocht van Fre-
derik, oefende hij zijn ambt uit krachtens opdracht 
van het generaal-kapittel van Utrecht2). Omstreeks 
1401 legde hij zijn funtie neer om zijn laatste levens
jaren in het door hem gestichte Dominicanessenkloos-
ter te Wijk-bij-Duurstede door te brengen. 

Gedurende een periode van 25 jaar is vervolgens 
de Dominicaan Mathias van Budua, een Duitser, wij
bisschop van het Sticht. Evenals destijds Folkert 

i) Vgl. blz. 169 noot 3. 
2) A.A.U., 35 (1931), 154 vgl. 
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wenste hij zich tegen een ongewenst ontslag te bevei-
ligen en over een vast inkomen te beschikken 1). In 
zijn oorkonde noemt Mathias zich „vicarius generalis 
in pontificalibus". 

In overleg met rechtskundigen en ter zake welbera-
den personen achtte Frederik van Blankenheim het 
noodzakelijk een nauwkeurige instructie voor zijn 
wijbisschop op te stellen. Het stuk is ongedateerd, 
maar moet althans enige jaren voor Mathias gegolden 
hebben 2). Vergeleken met de instructie van 1329 valt 
een groot verschil op te merken. Gaf Jan van Diest 
aan de bisschop van Suden volledige vrijheid om 
wijdingen en reconciliaties in het diocees te verrich
ten en droeg hij hem daarnaast nog de bisschoppelijke 
jurisdictie in Friesland en de bevestiging en wijding 
van prelaten in dat gebied op, Frederik van Blanken
heim beperkt de taak van zijn wijbisschop zuiver tot 
de uitoefening van de pontificalia. Doch ook daarbij 
laat hij hem niet de vrije hand, nauwkeurig omschrijft 
hij diens bevoegdheden en bepaalt de aan de wijbis
schop verschuldigde bedragen voor verrichte wij
dingen. De nadruk valt op de plichten van de wijbis
schop die als volgt worden aangegeven: 

1. Als algemene regel geldt dat de wijbisschop noch 
zijn gevolg enige betaling mogen vragen voor wij
dingen in de ruimste zin van het woord, uitgezon
derd de hierna vermelde gevallen. Wel mogen zij 

1) Brom, Archivalia, I. 2, n. 1532, vermeldt de pauselijke be
vestiging, d.d. 19 Juli 1402 van een overeenkomst van 1 Mei 
1402, waarbij Frederik van Blankenheim Mathias van Budua 
tot zijn „vicarius perpetuus in spiritualibus" benoemt en een 
jaargeld toezegt van 300 goudgulden. Slechts de bevestiging, 
niet de overeenkomst zelf wordt afgedrukt, zodat niet duidelijk 
wordt, welke taak aan Mathias werd opgedragen. 

2) Joosting, Bronnen, IV, 272-273; A.A.U., 24 (1897) 412 
- 4 1 4 . 
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aanvaarden wat hun vrijwillig wordt aangeboden. 

2. a. Als regel moeten de H. Wijdingen te Utrecht zelf 
of in nabijgelegen plaatsen worden toegediend. 
b. Geen candidaat mag tot enige wijding worden 
toegelaten, dan nadat de officiaal en de scholaster 
van Utrecht een onderzoek hebben ingesteld naar 
de ontwikkeling, zeden, leeftijd, lichamelijke ge
schiktheid en inkomen van de wijdeling en deze 
geschikt hebben verklaard. 
c. Zowel hogere als lagere wijdingen worden gratis 
toegediend. 
d. Wenst betrokkene, hetgeen in de regel het geval 
is, een schriftelijke verklaring van de ontvangen 
wijding, dan is hij voor oorkonden betreffende het 
toedienen van de tonsuur en de wijding tot acoliet 
8 Vlaamse groten verschuldigd, voor die aangaande 
hogere wijdingen niet meer dan 3 groten1). Hogere 
bedragen mogen niet gevraagd worden. 

3. Voor het wijden van kerkelijke gewaden, kelken 
en dergelijke voorwerpen, eveneens voor het toe
dienen van het Vormsel, mag de wijbisschop niets 
vragen, doch slechts aannemen wat hem vrijwillig 
wordt aangeboden. 

4. Nadat bij ontheiliging van gewijde plaatsen vooraf 
aan de ordinarius de verschuldigde boete zal zijn 
voldaan2), wijdt of reconcilieert de wijbisschop 
kerken, kapellen, kerkhoven en altaren zonder hier
voor betaling te ontvangen. Wel worden hem reis
en verblijfkosten vergoed, eventueel volgens een 
maatstaf, bepaald door de vicaris-generaal (in spi-
ritualibus). 

1) Voorbeelden van dergelijke oorkonden o.a. blz. 1782), 1912) 
1942). 

2) „Item quod primo satisfacto domino Trajectensi de 
excessibus." 
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5. De wijbisschop zal door een eed op het Evangelie 
zweren deze bepalingen trouw na te komen en er 
voor te waken dat ook zijn gevolg dit zal doen. 

Vergelijkt men deze instructies met die van 1329, 
dan blijken duidelijk de beperkingen, welke aan de 
bevoegdheid van de wijbisschop gesteld zijn. Nog 
meer zal diens macht worden ingekrompen, wanneer 
niet alleen voor reconciliaties, maar voor iedere wij
ding van een kerk, kapel, altaar of kerkhof een bijzon
dere vergunning van de ordinarius noodzakelijk is, 
zoals door Rudolf van Diepholt in het midden der 15e 
eeuw wordt bepaald. 

Op papier is het verschil in macht tussen Jacob van 
Suden en Mathias van Budua groter dan in de prak
tijk. Naast het ambt van wijbisschop werden aan 
Mathias namelijk van tijd tot tijd andere bevoegd
heden opgedragen, hetgeen door afzonderlijke com
missies geschiedde. Zo wordt hij in 1407 belast met de 
uitoefening van de bisschoppelijke jurisdictie in Fries
land, uitgezonderd in appèlzaken en in schrikkel
jaren 1). Het jaar daarop trekt Frederik van Blanken-
heim alle verleende commissies in en laat Mathias 
slechts het ambt van wijbisschop2). In 1411 benoemt 
hij hem tot zijn „commissarium specialem et genera-
lem" voor Groningen en Friesland en vermeldt de 
volgende bevoegdheden die de bisschop van Budua 
mag uitoefenen 3): 

1. Algeheel en vrij mandaat om ontwijdingen van ge
wijde plaatsen, gewelddaden gepleegd aan clerici, 
kwesties over beneficies en huwelijk te behandelen. 

2. Het recht om te preken, visiteren en overtredingen 
te onderzoeken en te bestraffen. 

i) Muller, Reg. bss., II, 1805. 
2) id. II, 1820; Joosting, Bronnen, IV, 271. 
s) Joosting, Bronnen, IV, 273-277. 
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3. Kerkelijke straffen op te leggen en op te heffen. 

4. Het verrichten van alle handelingen, die door recht 
of gewoonte tot de bisschoppelijke jurisdictie ge
rekend worden, uitgezonderd appèlzaken, welke 
aan de ordinarius blijven voorbehouden en behou
dens ook de rechten van aartsdiakens en kapittels. 

Vermoedelijk werd Mathias in Juli 1415 ook belast 
met de temporalia in Friesland ^. „Episcopi Traiecten-
sis in pontificalibus suffraganeus nee non per sue dyo-
cesis Oestfrisiam commissarius generalis" noemt hij 
zich in een oorkonde van 14152). 

In 1419 benoemde Frederik van Blankenheim hem 
tot zijn kameraar en collector van de pensie van zijn 
camera in Ooster- en Westergo3). Nog voor een ander 
afgelegen deel van het bisdom werd zijn bevoegdheid 
vergroot, n.l. voor de Vier Ambachten, waar hij alle 
ontwijde plaatsen mocht reconciliëren. Elders was dit 
slechts geoorloofd nadat de ordinarius voor elk geval 
afzonderlijk toestemming had verleend4). Niet krach
tens zijn ambt als wijbisschop doch door bijzondere 
opdracht van de ordinarius kon hij de excommunica
ties opheffen, die afgekondigd waren wegens het niet 
tijdig doen wijden van herbouwde kerken5). 

Het systeem om aan de wijbisschop nog andere 
bevoegdheden op te dragen bood het voordeel dat 
vooral in de afgelegen delen van het diocees een vlug
gere en meer eenvoudige afdoening van zaken bereikt 
werd. Van tijd tot tijd moest deze bisschop toch die 

!) Muller, Reg. bss., II, 1805. De commissie, in afschrift 
bewaard in de bisschoppelijke registers, is bestemd voor 
Hubertus Schenck, die echter reeds in 1408 overleden was. 
Vermoedelijk is Mathias bedoeld. 

2) Cart. Staveren, n. 24. 
3) Muller, Reg. bss., II, 1578. 
4) id. I, 1431, 1291. Vgl. ook hiervoor blz. 58, pt. 4. 
s) id. I, 1429. 
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streken bezoeken om te wijden en te vormen. Ter
zelfder tijd behandelde hij dan de andere zaken, die 
hem opgedragen waren en maakte zo het zenden van 
een af zonderlijk persoon voor deze kwesties overbodig. 
Er was ook een nadeel aan verbonden, de wijbisschop, 
wiens ambt toch al zwaar genoeg was, werd met werk 
overladen. Juist in de 15e eeuw werden tal van nieuwe 
kerken gebouwd, daar de oude de steeds groeiende 
bevolking niet konden bevatten. Geregeld moest de 
wijbisschop gevraagd worden om te komen wijden. 
Want met de wijding werd niet gewacht totdat de 
kerk geheel gereed was, dit geschiedde reeds wanneer 
een gedeelte van het gebouw voor godsdienstoefenin
gen beschikbaar was. Daarnaast neemt in de Gothische 
kejken het aantal kapellen en altaren, veelal van broe
derschappen en gilden, sterk toe. Mathias is dan ook 
niet bij machte om alléén zijn ambt behoorlijk te ver
vullen, regelmatig moet een tweede wijbisschop hem 
assisteren. Frederik van Blankenheim verleende hem 
vergunning om aan een andere bisschop zijn bevoegd
heden over te dragen1). 

Met het overlijden van bisschop Frederik van 
Blankenheim (f 1423) willen wij deze paragraaf beëin
digen, om met de verwarde periode van het Utrechtse 
schisma met twee elkaar bestrijdende bisschoppen en 
wijbisschoppen een nieuwe aan te vangen. 

Bezien wij de 14e eeuwse berichten en oorkonden 
over ons onderwerp, dan bemerken wij duidelijk de 
verschillen met de twee voorgaande eeuwen. 

Kwam in de 12e eeuw de hulpbisschop sporadisch 

!) Als zodanig treft men aan Jacob van Wezep, bisschop 
van Dschebail, voornamelijk in de Zuid-Nederlandse bisdom
men werkzaam, Jacob van Ockebroke, bisschop van Sarepta en 
Henricus Tolnis, bisschop van Rose. Laatstgenoemde werd 
Mathias' opvolger. 
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voor, in de 13e eeuw frequenter, de 14e eeuw toont 
een reeks elkaar opvolgende wijbisschoppen, aanvan
gend in 1312 met Jacob van Denmarcken. De „Wie-
biscop" wordt een bekende verschijning in de middel
eeuwse maatschappij. 

Opmerkelijk is het verschil met andere functionaris
sen, zoals de aartsdiakens, die een deel van de rech
ten van de ordinarius verwierven. Zij slaagden er 
doorgaans in om het verworvene uit te breiden en 
ten slotte een zelfstandige positie ten opzichte van de 
ordinarius te verkrijgen. 

In plaats van toe te nemen ziet men de macht van 
de wijbisschoppen geleidelijk afnemen. Hiervoor zagen 
wij hoe hulpbisschoppen als algemene plaatsvervan
gers van de ordinarius veelal het geestelijk bestuur en 
de bisschoppelijke jurisdictie uitoefenden. In de 14e 
eeuw is dit een uitzondering, slechts beperkt tot enkele 
gevallen en tot een bepaald gedeelte van het bisdom. 
Een logisch gevolg trouwens van de plaatsgevonden 
ontwikkeling, daar er nu andere functionarissen voor 
het vervullen van deze taak aanwezig waren. Slechts 
voor de uithoeken van het bisdom, de Vier Ambach
ten, Groningen en vooral Friesland, bleef het de ge
woonte om de wijbisschop van uitgebreider bevoegd
heden te voorzien. 

Men behoeft slechts de instructie van 1329 naast 
die voor Mathias van Budua te plaatsen om de achter
uitgang van de macht van de wijbisschop te zien. 

Deze achteruitgang biedt ook een verklaring, waar
om de wijbisschoppen noch in Utrecht noch elders er 
in geslaagd zijn om een zelfstandige positie te verwer
ven. Naar het oordeel van Hinschius is zelfs de aan
stelling van een wijbisschop, waarbij hem en geen 
ander voor een zekere tijd of voor zijn gehele leven 
de pontificalia worden opgedragen, niet mogelijk. De 
ordinarius kan krachtens zijn ambt en wijding de ver-
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leende bevoegdheid te allen tijde weer intrekken. 
Rechtens kan hij hiervan geen afstand doen, slechts 
een jaargeld kan aan de wijbisschop voor zijn leven 
gegarandeerd worden ^. 

De praktijk in Utrecht is echter anders. 
De wijbisschoppen trachtten zich van het bezit van 
hun ambt voor langere of kortere tijd te verzekeren. 
In de eerste helft der 14e eeuw benutten zij hiertoe 
het systeem van verpanding, waarbij zij aan de ordi
narius geld leenden en daarvoor verzekerd konden 
zijn van het ongestoord bezit van hun ambt gedu
rende een aantal jaren — Jacob van Suden in 1329 
voor 5 of 6 jaren, Johannes van Scopia in 1336 voor 
twee jaar. 

En waarom anders noemt Folkert van Dschebail 
zich door de paus aangesteld om in Utrecht als wij
bisschop te fungeren, zo het niet is om een ontslag 
door de bisschop van Utrecht te verhinderen? Waarom 
moet Hubertus van Rose in zijn oorkonden vermelden 
dat hij als plaatsvervanger van de ordinarius én van 
de wijbisschop Folkert optreedt? 
Welke betekenis moeten wij anders hechten aan de 
pauselijke bevestiging van de aanstelling van Mathias 
van Budua in 1402 tot „vicarius perpetuus in spiritua-
libus" η ? 

Wij maakten hiervoor de veronderstelling, dat de 
hulpbisschop voor zijn diensten betaald werd door 
degenen, voor wie wijdingen verricht werden. Dezelf-

!) Hinschius, II, 175—176. De uitleg door de auteur van een 
oorkonde van 1438, waarbij de Dominicaan Herman van 
Gherder, bisschop van Citrum, voor de tijd van 6 jaar tot wij
bisschop van Mainz wordt benoemd en de aartsbisschop uit
drukkelijk belooft hem, mits hij zijn ambt behoorlijk vervult, 
niet te zullen ontslaan noch een tweede wijbisschop te benoe
men, is weinig bevredigend wanneer hij verklaart dat het hier 
om de verzekering van een jaargeld gaat. 

2) Vgl. verder over dit onderwerp blz. 77. 
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de toestand bestaat nog in de Ie helft der 14e eeuw, 
alleen eist de ordinarius een deel van de inkomsten 
voor zich op. Hiertoe stelde hij een commissaris aan, 
die de wijbisschop op zijn reizen vergezelde en alle 
ontvangsten en uitgaven verrichtte. 

Wanneer sedert het midden van de 14e eeuw aan de 
wijbisschop een vast jaargeld wordt uitgekeerd, blijft 
deze commissaris hem vergezellen, nu is echter de 
gehele opbrengst, na aftrek van reis- en verblijfkos
ten, voor de ordinarius. 

De wijbisschop en zijn gevolg schonk men voor hun 
diensten behalve de gebruikelijke wijn, veelal ook nog 
een bedrag in geld, terwijl ook een zekere som betaald 
moest worden voor de wijdingsoorkonde, waarin ook 
de bij gelegenheid van de wijding verleende aflaat 
vermeld was. Bij Mathias van Budua, berucht om zijn 
hebzucht, gaf dit aanleiding tot moeilijkheden. Te Gor-
cum weigerde hij in 1407 genoegen te nemen met een 
betaling van 3 nobels voor de wijdingsoorkonde, een 
betaling van 10 Rijnse gld. voor verrichte wijdingen in 
1413 te Hieronymusberg werd door hem van de hand 
gewezen. 

Dergelijke voorvallen zullen de oorzaak zijn geweest 
dat in zijn instructie bepalingen, waarbij het vragen 
van geld voor wijdingen verboden werd, zijn opge
nomen. 

jf 4. Utrechtse wijbisschoppen 
van 1422-1576. 

Enkele dagen na het overlijden van Frederik van 
Blankenheim, op 16 October 1423, droeg Jacob van 
Lichtenberg, vicaris-generaal sede vacante, namens de 
Utrechtse kerk aan Mathias van Budua op, om het 
ambt van wijbisschop uit te oefenen, zoals hij dit onder 
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de overleden bisschop gedaan had ^. Tot Juli 1425 
bestuurde Jacob van Lichtenberg het bisdom, dan er
kennen de kapittels Zweder van Kuilenburg, reeds op 
б Februari van genoemd jaar door de paus tot bisschop 
van Utrecht benoemd2). 

Het waren moeilijke jaren voor het Sticht en ook 
voor de wijbisschop. Op 9 November 1423 was Rudolf 
van Diepholt tot bisschop gekozen, zij het op niet 
geheel rechtmatige wijze. 7 Juni 1424 benoemde Rome 
Rhabanus van Spiers voor de zetel van Utrecht, maar 
deze resigneerde, waarop dan de benoeming van 
Zweder volgde. Andere delen van het bisdom, in het 
bijzonder het Oversticht, bleven Rudolf trouw. 

Aan wiens zijde stond Mathias, namens wie oefende 
hij zijn ambt uit? „Ad exercitium pontificalis officii 
in civitate et dyoecesi Trajectensi a sede apostolica 
deputatus" noemt hij zich op 17 Maart 14253). Dit 
bood een oplossing om, ongeacht de partij die de 
overhand had, wijdingen te kunnen verrichten. Doch 
na 1426 trad Mathias niet langer als wijbisschop op. 
Gedurende twee jaren vervult Henricus Tolnis, 
bisschop van Rose en wijbisschop in de Zuidelijke 
Nederlanden, deze taak voor Zweder. In 1429 trad 
Johannes de Korbeke, bisschop van Citrum, in 1430 
Jean Grignart, bisschop van Dschebail, als zodanig op. 

In het najaar van 1426 wist Zweders tegenstander, 
Rudolf van Diepholt, ook het Nedersticht in handen 
te krijgen met de stad Utrecht. Wel kondigde Zweder 

*) A. Matthaeus, Analecta veteris aevi seu vetera aliquod 
monumenta quae hactenus nondum visa.... 10 t. Lugdunum 
Batavomm 1689—1710, V, 413; Post, bisschopsverldezingen, 
130-131. 

2) Post, o.e., 126 vgl.; J. de Hullu, Bijdrage tot de geschie
denis van het Utrechtsche Schisma, 's-Gravenhage 1892. 

3) H. F. van Heussen, Batavia Sacra seu res gestae apostoli-
corum virorum qui fidem Bataviae primi intulerunt, 2 t. Bruxel-
lis 1714, I, 211-212. 
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het interdict over de stad af, maar een deel van de 
geestelijkheid zette toch de godsdienstoefeningen 
voort. Zelfs kon Rudolf over een wijbisschop beschik
ken in de persoon van Johannes, bisschop van Cork in 
Ierland, die sedert Februari 1427 als zodanig optreedt. 

Jan van Cork stelde een gevaarlijke daad toen hij 
tegen Zweder, de door Rome erkende bisschop, in
ging, het door hem afgekondigde interdict negeerde 
en in Utrecht de pontificalia uitoefende. Wellicht 
trof hem daardoor de excommunicatie, beslist laat 
Paus Eugenius IV zich hierover niet uit 1). 

De toestand veranderde geheel en al, toen in de 
zomer van 1432 de pauselijke legaat de door Zweder 
opgelegde kerkelijke straffen schorste en het interdict 
ophief, terwijl zijn positie volkomen gewettigd werd 
door de pauselijke benoeming van Rudolf tot bisschop 
van Utrecht in December 1432 en de overplaatsing van 
Zweder naar het titulaire bisdom Caesarea. Vicarius 
generalis in pontificalibus noemt hij zich sedert dien 
in de oorkonden. Daarvoor had hij voorzichtigheids
halve slechts uit eigen naam oorkonden uitgevaardigd 
en van zijn kwaliteit van wijbisschop van Rudolf niet 
gerept. Wat zijn bevoegdheid in deze jaren precies 
omvatte, kan uit de enkele regesten moeilijk afgeleid 
worden. Waarschijnlijk ging deze vrij ver, daar hij in 
1429 aan Heer Frederik van Rechteren verlof kon ver
lenen om een draagbaar altaar te bezitten г). Normaal 
werd deze vergunning door de ordinarius of zijn vicaris-
generaal (in spiritualibus) verleend3). 

Al was de positie van Jan van Cork in het Sticht 
sedert December 1432 gewettigd, moeilijkheden ble-

!) Repertorium Germanicum, Regesten Pontificat Eugenius 
IV, Berlin 1897, R. 317, d.d. 24 Maart 1431. 

2) D. P. M. Graswinckel en H. Hardenberg, Het archief van 
het kasteel Rechteren, ζ. p. 1941, R. 138. 

3) Hinschius, IV, 405-406. 
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ven er bestaan. Toen Rome hem opgaf, zocht Zweder 
van Kuilenburg zijn toevlucht bij het concilie van 
Bazel, dat in Januari 1433 zijn rechten erkende. 

Daar ontmoette hij ook de Carmeliet Egidius van 
Beydborch, bisschop van Rose en wijbisschop van 
Straatsburg en vond deze bereid om in Januari 1433 
enkele wijdingen in het Sticht te verrichten. Een 
maand later kan hij beschikken over de diensten van 
Martinus van Blija, een Cisterciënser uit het klooster 
Klaarkamp en in April 1432 door Eugenius IV tot 
bisschop van het quasi-titulaire Majo in Ierland be
noemd. 

„In pontificalibus vices gerens" heet hij nog in 
Februari 1433, doch sedert 1 April van dat jaar noemt 
hij zich „vicarius generalis in pontificalibus" van 
Zweder 1). De partij van Zweder koos na diens over-
lijden Walraven van Meurs in Februari 1434 tot op
volger. De Paus weigerde hem te erkennen, het con
cilie van Bazel echter niet. 

„Virtute decretorum sacri concilii Basiliensis.... 
Walravi de Moersa (electi et) confirmati Trajectensis, 
perpetuus in pontificalibus et circa ea vicarius gene
ralis" luidt de lange titel van Martinus van Blija in 
oorkonden van 1435 en 1436. De laatst bekende wij
ding in het Sticht verrichtte hij in 1441, om daarna 
in 1455 wederom als wijbisschop van Wakaven, dan 
elect van Munster, te voorschijn te treden. 

Had de benoeming van de bisschop van Majo op 
wettige wijze plaats gevonden, van zijn opvolger kan 
niet hetzelfde getuigd worden. Het was de tegenpaus 
Felix V die in Juni 1441 de prior van het Augustijnen-
klooster te Dordrecht, Jacob Lisse, tot bisschop van 
Tripolis benoemde. Wijdingsoorkonden zijn van hem 

i) A.A.U., 15 (1887), 221; B.B.H., 11 (1883), 189-191. Vgl. 
noot 1 biz. 220. 



68 

niet bekend, hij overleed trouwens reeds vóór 9 April 
1443. 

Nog steeds was Jan van Cork voor Rudolf van 
Diepholt werkzaam. Al zijn mededingers had hij over
leefd, nu kon hij in het gehele bisdom onbestreden zijn 
taak vervullen. Voor zover het de regering van het 
wereldlijk gebied van Utrecht betrof, had Rudolf zich 
gemakkelijk tegen zijn tegenstander kunnen hand
haven, maar bij de uitoefening van het geestelijk be
stuur buiten het Sticht, in de omliggende graafschap
pen, bezorgde de partij van Walraven veel last. In 
Holland, Zeeland en op de Veluwe waren hun aan
hangers in de meerderheid. Hertog Philips van Bour-
gondië kon hier weinig aan veranderen. Aanvankelijk 
een bondgenoot van Zweder, sloot hij bij het keren der 
kansen in het Sticht in 1428 een wapenstilstand met 
Rudolf, welke in 1430 in een definitieve vrede werd 
omgezet. Evenzo handelde hertog Arnoud van Gelre. 
De steun van de landsheer gaf de wijbisschop van 
Rudolf van Diepholt de gelegenheid om ook die plaat
sen te bezoeken, waar zijn aanhangers slechts een 
minderheid vormden. Zo kon „die wijbiscop, die van 
heren Roelofswegen van Diepholt begeerde te wijen", 
Jan van Cork dus, te Leiden op een correcte behan
deling van de zijde van het stadsbestuur rekenen, 
ondanks het feit, dat de stad aan de zijde van Wal
raven stond 1). 

In het verdrag, dat Rudolf van Diepholt op 20 Febr. 
1434 met hertog Philips van Bourgondië sloot over de 
uitoefening van het geestelijk bestuur in diens landen, 
worden ook bepalingen gemaakt over de wijbisschop2). 

Wanneer in Holland, Zeeland of Westfriesland de 

!) A. Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen van Leiden. 
Werken H. G. 3e serie n. 32, 34, Amsterdam 1913-1914, II, 
315-316. Vgl. hierna blz. 208. 

2) Archief voor Kerkelijke geschiedenis, 9 (1839) 102. 
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wijbisschop aanwezig moet zijn voor het verrichten 
van wijdingen van kerken, kerkhoven, altaren „ende 
anders", zal hij geen hogere reiskosten in rekening 
brengen dan die werkelijk gemaakt en bovendien rede
lijk zijn. Voor zijn arbeid moet hij genoegen nemen 
met een „redelijke hueschen.... naer gelegentheijd van 
saecken" te voldoen door degenen, die van zijn dien
sten gebruik maken. 

Nauwkeuriger vastlegging was niet wel mogelijk. 
Sterk varieerden de reiskosten naar gelang de ligging 
van de plaats, waar de wijding moest geschieden, ter
wijl het ook een groot verschil maakte of de wijbis
schop hiervoor een aparte reis vanuit Utrecht moest 
maken of bij gelegenheid van zijn van tijd tot tijd 
gehouden rondreis reeds in de omgeving was. 

Ook het „present" dat de wijbisschop aangeboden 
werd, verschilde naar gelang de omvang van de ver
richte wijding en de financiële draagkracht van be
trokken kerk, klooster of broederschap. Anderzijds kon 
deze vage terminologie moeilijk misbruiken voorko
men, klachten zullen in de toekomst dan ook niet uit
blijven. 

Een geheel bijzondere taak vervulde de bisschop 
van Cork van 1445—1449 in Kleef ^. In dit hertogdom, 
dat deel uitmaakte van Keulen, Munster en Utrecht, 
was de toestand op kerkelijk gebied hopeloos verward 
geworden, toen de twee eerstgenoemden de tegenpaus 
Felix V volgden, terwijl Utrecht onder Rudolf van 
Diepholt aan de zijde van Eugenius IV van Rome 
stond. Laatstgenoemde droeg in 1445 het geestelijk 
bestuur over geheel Kleef aan Rudolf op onder de 
verplichting om voor Kleef een wijbisschop aan te 
stellen. 15 Maart 1445 gaf de bisschop van Utrecht 

!) Vgl. J. Hansen, Westfalen und Rheinland im 15. Jahr
hundert. Band I: Die Soester Fehde, Leipzig 1888. 
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aan Jan van Cork als zijn commissarius het gehele 
geestelijke bestuur van Kleef, slechts de vergeving van 
vacante beneficies behield de ordinarius aan zich ^. 

In 1449 eindigde deze „uitzonderingstoestand" voor 
Kleef, in hetzelfde jaar trad Jan van Cork als wijbis
schop van Utrecht af. „Perpetuus in pontificalibus et 
circa ea vicarius generalis" noemt hij zich in twee 
oorkonden van dit jaar2). Een poging om zich tegen 
ongevraagd ontslag te beveiligen? Vermoedelijk wel, 
gezien het feit dat hij er later financieel niet goed 
voorstond — in 1462 ontving hij ondersteuning van de 
Domfabriek te Utrecht — en bovendien in 1456 be
reid was om als wijbisschop van de elect Gijsbrecht 
van Brederode te fungeren. Succes heeft hij met zijn 
pogingen niet gehad, de benoeming van zijn opvolger 
als wijbisschop van Utrecht vond in Januari 1449 
plaats. 

Ongeveer terzelfder tijd dat de bisschop van Cork 
zich in Kleef in een belangrijke uitbreiding van zijn 
normale bevoegdheden mocht verheugen, onderging 
zijn macht in het Sticht een aanzienlijke beperking. 
Bisschop Rudolf van Diepholt achtte het namelijk 
noodzakelijk om de instructie voor de wijbisschop, 
destijds door Frederik van Blankenheim opgesteld, op 
sommige punten te herzien3). Vergelijken wij beide 
instructies, dan blijkt de nieuwe nauwkeuriger te zijn 
gesteld. Niet de meer populaire uitdrukking „suffra-
ganeus" maar „in pontificalibus vicarius" wordt voor 
wijbisschop gebruikt. 

!) Voor deze kwestie wordt verder verwezen naar blz. 209. 
2) Batavia Sacra, II, 384; Navorscher, 71 (1922), 63-65 . 

Ook Martinus van Blija, bisschop van Majo, gebruikte de term 
„perpetuus" bij de omschrijving van zijn bevoegdheid. 

3) A.A.U., 24 (1897), 427-430; Muller, Reg. bss., II, 3177 
dateert de instructie ca. 1441. Waarschijnlijker is 1447, daar wij 
sedert dat jaar de door deze instructie ingestelde machtigingen 
Om te wijden aantreffen, 
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De eerste bepaling is ongewijzigd overgenomen, de 
tweede stelt het toedienen van de H. Wijdingen bui
ten de stad Utrecht en omgeving afhankelijk van de 
goedkeuring van de ordinarius. Het inkomen van de 
candidaat voor de priesterwijding, tenminste 20 oude 
Franse schilden, moet blijken uit een gezegelde verkla
ring, afgegeven door de vicaris-generaal van de bis
schop of de officiaal. 

Uitvoerig wordt gewezen op de nadelen die kunnen 
ontstaan zowel voor de persoon in kwestie als voor de 
Kerk in het algemeen, wanneer niet aan de hand van 
een door de wijbisschop afgegeven verklaring bewe
zen kim worden, dat de betrokkene inderdaad een 
bepaalde wijding ontvangen heeft. Zolang het niet als 
strikte regel gold, dat voor toelating tot een hogere 
wijding brieven van de lagere getoond moesten wor
den, kon geknoeid worden. Bisschop Rudolf wijst er op 
dat sommigen wijdingen oversloegen. Om alle finan
ciële bezwaren uit de weg te ruimen, stelt de bisschop 
de taxe voor wijdingsoorkonden opnieuw vast, namelijk 
8 groten bij de twee laagste wijdingen, 6 groten voor 
de overige. 

Zeer belangrijk is echter een nieuwe bepaling: de 
wijbisschop mag geen wijding of reconciliatie van 
kerken, kapellen, kerkhoven en altaren verrichten, dan 
krachtens een afzonderlijke opdracht van de bisschop 
of diens vicaris-generaal. Hiermede verliest de wijbis
schop alle vrijheid van handelen. In het vervolg staat 
hij onder de bevelen van de vicaris-generaal (in spiri-
tualibus), die in de regel de vergunningen voor het 
stichten van nieuwe kerken, altaren enz. verleende. 

Wat een verschil met het einde van de 13e en de 
eerste helft van de 14e eeuw! Van wijbisschop met 
vrij mandaat en daarenboven zelf vicaris-generaal, zo 
niet voor het gehele diocees dan toch voor een ge
deelte, is hij geworden tot een ambtenaar van de 
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tweede rang, geheel en al gebonden aan de bevelen 
van de vicaris-generaal. 

Deze nieuwe instructie gold ook voor de opvolger 
van Jan van Cork, de in Januari 1449 tot bisschop van 
Hierapolis benoemde Gerlacus Gildehuysen. Gezien 
het feit dat hij in het Sticht geen onbekende was — 
hij was lector in het Dominicanenklooster te 's Graven-
hage geweest — en zijn benoeming tot titulair-bisschop 
geschiedde om in Utrecht als wijbisschop op te treden, 
mag aangenomen worden, dat dit op voordracht van 
de ordinarius plaats vond. 
Hij ontving van Rome formeel verlof om in Utrecht 
als wijbisschop te fungeren, terwijl een jaargeld van 
200 goudgulden uit de inkomsten van het bisdom voor 
hem gereserveerd werd '). 

In het gebruik bleek het systeem van een afzonder
lijke vergunning voor iedere wijding te onpractisch. 
De wijbisschop maakte toch voor het verrichten van 
een wijding geen afzonderlijke reis vanuit Utrecht, dat 
was niet mogelijk, maar een of meermalen per jaar 
maakte hij een reis van langere duur, van plaats tot 
plaats door een bepaalde streek trekkend, wijdend 
wat er te wijden viel en hier en daar het Vormsel toe
dienend. Vooraf verlof vragen voor iedere voorkomen
de wijding was dikwijls ondoenlijk. Daarom is het 
reeds in 1450 gebruikelijk om de wijbisschop gezegelde 
machtigingen, doch ten dele blanco, mee te geven. 
Plaats, datum en verdere bijzonderheden, zoals de 
namen van de Patroonheiligen aan wie de kerk of het 
altaar werden toegewijd, konden dan ter plaatse wor
den ingevuld 2). Maar hiermede verviel de werkelijke 
betekenis van deze machtigingen, zodat zij sedert 1456 
achterwege blijven. 

i) Brom, Archivalia, I. 1, 1182; I. 2, 1621-22. 
2) Meinsma wees in A.A.U. 30 (1905), 253 op een dergelijke 

oorkonde van 1450, waarin duidelijk te zien was, dat deze 
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Met Gerlacus Gildehuysen begint een reeks van wij
bisschoppen, die door geleerdheid of welsprekendheid, 
soms door beide eigenschappen, de aandacht van de 
bisschop van Utrecht hadden getrokken. Voornamelijk 
behoren zij tot de orde der Carmelieten en Domini
canen, verscheidenen van hen bezaten de graad van 
doctor in de theologie, enkelen hadden als auteurs 
van theologische werken naam gemaakt. In de regel 
hadden zij reeds in hun orde verschillende functies 
vervuld. 

Uit de verschillende stukken die over hun benoe
ming handelen, kan men de gevolgde gang van zaken 
waarnemen. 

Allereerst moest de ordinarius zijn keuze bepalen 
op een persoon die door leeftijd en persoonlijke eigen
schappen voor het ambt van wijbisschop geschikt was. 
In 1502 pleegt bisschop Frederik van Baden hiertoe 
overleg met zijn vicaris-generaal en „anderen daertoe 
dienende". Zijn keuze valt op de Augustijn Adriaen van 
Appeltem, omdat hij de toestanden in het diocees en 
de mensen kent en in staat is om in de landstaal te 
preken 1). 
Dat hij ook een bloedverwant van de Domdeken 
Jacob van Appeltem was, wordt niet vermeld, maar 
zal wél invloed uitgeoefend hebben. Vervolgens moes

passages met andere inkt en door een andere hand geschreven 
waren. 

Dat de machtigingen in de regel dezelfde datum dragen als 
de wijdingsoorkonden, bewijst eveneens, dat zij ongedateerd 
zijn meegegeven. Meinsma veronderstelde dat de wijbisschop 
ter plaatse de ontbrekende gegevens invulde. Waarschijnlijker 
is dat de bisschoppelijke commissaris, die wij reeds in de 14e 
eeuw de wijbisschop op zijn reizen zagen vergezellen en in 
de 16e eeuw nog aantreffen, hiermede belast was. 

!) Schrijven van Frederik van Baden aan de Kapittels, d.d. 
20 Februari 1502. Kroniek H. G. 1846, 149; A.A.U., 19 (1892) 
152-153. 
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ten Ordinarius en de candidaat voor het ambt van wij
bisschop tot overeenstemming komen over het jaar
geld, dat aan deze laatste werd toegekend. Aanvanke
lijk is dit bedrag 300 goudgulden, sedert het einde der 
15e eeuw 200 Rijnse gulden. De bisschop reserveerde 
dit jaargeld uit een deel van zijn inkomsten1), terwijl 
de kapittels schriftelijk hun goedkeuring hieraan hecht
ten. Deze instemming werd door Rome geëist, zoals 
Frederik van Baden in zijn hiervoor genoemde brief 
schrijft. Daarna kan de voordracht, voorzien van 
een verklaring omtrent het toegekende jaargeld en 

!) In 1359 verleende de bisschop van Utrecht aan zijn wij
bisschop Folkert een jaargeld van 300 goudgulden, hetgeen 
in de vorm van een belening voor diens leven plaats vond. De 
uitkering geschiedde uit domeinen in Salland, die tot 's bisschops 
tafelgoederen behoorden (Brom, Bullarium, II, 1637). Hierna 
schijnt het gebruik geweest te zijn om de inkomsten van be
paalde landerijen in Salland als salaris van de wijbisschop te 
bestemmen. Zo bepaalt een pauselijke oorkonde van 1466, 
dat de uitkering van 200 gouden schilden aan Joost Borre, bis
schop van Hierapolis, moet geschieden de „agris suffragane! in 
parochia Salwensi", die tot de bisschoppelijke mensa behoren 
(Brom, Archivalia, I. 2, 1676). Een nadere toelichting geven 
de rentmeestersrekeningen van Salland van 1499—1500. Zij 
vermelden een bedrag van 185 fj „ontfangen van des wyebis-
scops lant plach toe wesen, ende is 44 morgen, 5 hont, 2,/2 
roden." De grond is gelegen in de mark Veekalen, ambt Zalk 
(Heeringa, Rekeningen, III, XLI; II, 567). 

In 1500 bestaat dus die gewoonte niet meer, aan het 
vroegere gebruik herinnert nog de naam „des wyebisscops 
lant". 

In 1478 was hierin verandering gebracht. David van Bour-
gondië kwam met Jan van Riet, bisschop van Usbite overeen, 
dat de betaling van zijn jaargeld niet uit bisschops tafelgoede
ren, zoals de paus bepaald had, zou geschieden, maar uit de 
inkomsten van het „vicarisambt" (Muller, Reg. bss. I l l , 4309). 
Ook daarna blijft het de gewoonte dat de paus het jaargeld 
uit de tafelgoederen reserveert. De uitbetaling geschiedt ech
ter door de vicaris-generaal uit de inkomsten van zijn ambt 
(Heeringa, Rekeningen, II, 150). 



75 

de brieven van de kapittels, te Rome worden inge
diend. 

Werd het verzoek ingewilligd, dan volgde de be
noeming tot bisschop van een vacant titulair-bisdom ^. 
Althans in de 15e eeuw geschiedde de benoeming 
door de paus in een geheim consistorie2). Tegelijker 
tijd werd de reservatie van het jaargeld bekrachtigd 
en kreeg de nieuw benoemde elect toestemming om 
als wijbisschop in Utrecht te fungeren. Verder konden 
nog enkele voorrechten worden verleend, zoals het 
ontvangen van de bisschopswijding van een consecra-
tor en assistenten naar eigen keuze, de formele ver
gunning om buiten het eigen (titulaire) bisdom te resi
deren en het ontslag van alle kerkelijke censurens). 

Evenals de gewone bisschoppen moesten ook de 
wijbisschoppen voor hun benoeming en de reservatie 
van een jaargeld een zeker bedrag aan de Kurie be
talen. Aanzienlijk, zoals bij het bisdom Utrecht, zijn 
deze bedragen niet. Goswinus Hexs betaalde in 1469 
als commune servitium 1 bahsta, voor de minuta ser-
vitia 3 tasseae argenteae, Thomas Basinus voor zijn 
titulair aartsbisdom Caesarea 10 gulden, Joost van 
Dale in 1495 voor de benoeming tot bisschop van 
Sebaste 52 goudgulden en 10 dukaten, bedragen 
welke ook van zijn opvolgers werden geheven4). 

Nitardus, bisschop van Thermopyle was in 1344 van 
de betaling van het commune servitium vrijgesteld, 

*) In tegenstelling met sommige Duitse bisdommen, waar 
de wijbisschoppen van één diocees achtereenvolgens ook veelal 
voor hetzelfde titulaire bisdom benoemd zijn, wisselt de titel 
te Utrecht vrij dikwijls. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, 1182, 1184. 
s) Vgl. o.a. Brom, Archivalia, I. 1, 15; I. 2, 1568, 1679; Hin-

schius, II, 176—177. Aanwijzing van een bepaalde consecrator 
komt ook voor. 

4) Brom, Archivalia, I. 1, 1197; I. 2, 2011; I. 1, 1043, 1207, 
1045; I. 2, 2034, 2036. 
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Mathias van Budua kreeg echter in 1401 moeilijkheden 
door het niet op tijd betalen van het voor zijn benoe
ming verschuldigde bedrag 1). 

De opvolger van Gerlacus Gildehuysen, de Domini
caan Joost Borre, bisschop van Hierapolis en sinds 1453 
wijbisschop van Utrecht, dreigde in dezelfde moeilijk
heden te geraken als Mathias van Budua in 1423. 
Na het overlijden van Rudolf van Diepholt (t 24 
Maart 1455) scheen een tweede Utrechts schisma te 
zullen ontstaan. Op 7 April 1455 werd eenstemmig de 
Domproost Gijsbrecht van Brederode tot bisschop van 
Utrecht gekozen, de candidaat van hertog Philips van 
Bourgondië, zijn bastaardzoon David, kreeg geen 
enkele stem. 

Doch in laatste instantie lag de beslissing in Rome 
en daar had Bourgondië de meeste invloed. Voorlopig 
kon Joost Borre vermijden partij te kiezen. „Ad exer-
citium pontificalis officii et ipsum concementis in civi-
tate et dyocesi Trajectensis a sede apostolica et ex 
speciali commissione capituli generali Trajectensis sede 
vacante deputatus", omschrijft hij in November 1455 
zijn bevoegdheid2). Hij oefent dus de pontificalia uit 
krachtens pauselijke opdracht, vermoedelijk steunt hij, 
evenals verschillende van zijn voorgangers, zoals wij 
zagen, hierbij op de pauselijke bekrachtiging van zijn 
aanstelling tot wijbisschop van Utrecht. Daarnaast 
vermeldt hij de opdracht van het generaal-kapittel, dat, 
al mocht Gijsbrecht het wereldlijk bestuur grotendeels 

i) Brom, Archivalia, I. 1, 1074; Eubel, I, 150 *). 
Is het in de nieuwere tijd geen verplichting meer dat de 

wijbisschop de visitatio liminum aposiolorum aflegt (Hinschius, 
II, 178), in de middeleeuwen was dit wel hec geval. Vgl. Brom, 
Archivalia, I. 1, 1207. 

De wijbisschoppen leggen ook de voorgeschreven eed aan 
de paus af. Een voorbeeld op blz. 260. 

2) G. Dumbar, Analecta seu Vetera aliquot scripta inedita, 
3 t., Deventer 1719-1722, II, 329. 
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in handen hebben, toch het geestelijk gezag behield '). 
Na de benoeming door Rome van David van Bourgon-
dië trad Joost als diens wijbisschop op. 27 Maart 1456 
noemt hij zich diens „vicarius generalis in pontificali-
bus", op een tijdstip dus dat de anti-Bourgondische 
partij nog de overhand had2). 

Dit deed de elect Gijsbrecht van Brederode naar de 
diensten van een eigen wijbisschop omzien. Hij vond 
Jan van Cork bereid deze taak op zich te nemens). 
Vermoedelijk bleef het bij een voornemen. 3 Augustus 
1456 deed Gijsbrecht afstand van zijn rechten op het 
bisdom en geraakte ook de rol van Jan van Cork uit
gespeeld. 

Door elkaar gebruikt Joost Borre de term „vicarius 
generalis in pontificalibus" en „perpetuus in pontifi-
calibus et circa ea vicarius generalis". Hiervoor zagen 
wij hoe verschillende wijbisschoppen zich tegen een 
ongevraagd ontslag trachtten te beveiligen4). 

Sedert het midden der 15e eeuw is er voor deze vrees 
weinig grond meer aanwezig. Hun speciale benoeming 
voor Utrecht en de pauselijke bevestiging van het toe
gekende jaargeld, geven hun de zekerheid dat, zo lang 
zij hun ambt behoorlijk vervullen, zij door de ordina
rius niet ontslagen kunnen worden, zonder dat deze 
verplicht blijft het jaargeld uit te keren. Met andere 
woorden, de Utrechtse wijbisschoppen, of juister ge
zegd, de speciaal voor Utrecht benoemde wijbisschop
pen, kan men in zeker opzicht beschouwen als auxilia-

!) Post, bisschopsverkiezingen, 164 vgl. 
2) J. de Riemer, Beschrijving van 's Gravenhage, 2 din. in 3 

bdn., Delft 1730-1739, I. 2, 860. 
3) Zoals blijkt uit notarisoorkonden van 20 April 1456, in 

afschrift in A. Matthaeus, Miscellanea suppedita a D(omino 
Stephano van) Rhenen. 17e eeuws hs. in 2 din., Univ. Bibl. 
Utrecht, n. 800, II, fo. 241 ss.; 1488. 

*) Zie blz. 63. 
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res perpetui of sedidati, om hiervoor een moderne uit
drukking te gebruiken 1). 

De algemene tendens, vermindering van de macht 
van de wijbisschop, zette zich ook tijdens David van 
Bourgondië verder voort. Wederom moet de wijbis
schop een van zijn oude rechten prijs geven, ditmaal 
het uitvaardigen van oorkonden betreffende toegedien
de lagere of hogere H. Wijdingen. In het vervolg wor
den deze brieven op naam van de ordinarius uitgevaar
digd en van diens zegel „ad ordines" voorzien2). 
Slechts uit de inhoud blijkt nog de naam van de wij
bisschop, die deze wijdingen toediende. Dit betekende 
voor hem een gevoelig verlies aan inkomsten. 

Nog van een andere zijde werd in deze tijd de macht 
van de wijbisschop bedreigd, namelijk van de kant van 
de kapittels. Een eerste poging in deze richting ziet 
men in 1455. Onder de vele voorrechten voor de kapit
tels, door de elect Gijsbrecht van Brederode op 15 
April 1455 bezworen, betreffen enkele de wijbis
schop s). 

1. De elect mag zonder toestemming van het gene-
raal-kapittel geen wijbisschop aanstellen. 

2. Terstond na zijn aanstelling legt de wijbisschop 
een eed van trouw af aan de bisschop én aan het 
generaal-kapittel. 

3. Hij belooft zonder verlof van beiden geen H. Wij
dingen buiten Utrecht toe te dienen. 

4. Alle consecraties, reconciliaties en H. Wijdingen in 
de kapittelkerken worden door de wijbisschop 
gratis verricht, eveneens de uitvaardiging van de 
hierop betrekking hebbende oorkonden. 

!) Vgl. Ph. Hofmeister in Archiv Kath. Kirchenrechts, 112 
(1932), 376. 

2) Voorbeeld van 17 Dec. 1468 in B.B.H. 5 (1877) 347. 
Vgl. Heeringa, Rekeningen, III, LVII. 
3) Matthaeus, Analecta, I, 665-666. 
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5. Door een van de kapittels daartoe verzocht, ver
richt de wijbisschop zonder uitstel en welwillend 
de gevraagde wijding; weigert hij, dan zal hij op 
klacht van de betrokken kerk door de bisschop uit 
zijn ambt ontslagen worden. 

Afgezien van het feit dat het generaal-kapittel naast 
de ordinarius gezag over de wijbisschop wil bezitten, 
is van belang de bepaling, dat alle wijdingen, de uit
vaardiging van oorkonden inbegrepen, gratis moeten 
geschieden. Typisch middeleeuws is de beperking, dat 
dit alleen voor de kapittels geldt. 
Wel slaagden de kapittels er niet in om deze eisen 
in de praktijk ingewilligd te krijgen, op de richting 
waarheen hun wensen gingen werpen zij een duidelijk 
licht »). 

Rechtens was de ordinarius vrij in de keuze van een 
wijbisschop, maar indirect konden de kapittels hierop 
wel invloed uitoefenen. Rome eiste hun instemming 
met de toekenning van het jaarlijks inkomen van de 
wijbisschop uit de bisschoppelijke tafelgoederen, voor
dat tot benoeming van de voorgedragen persoon werd 
overgegaan. Niets was gemakkelijker dan aan deze in
williging voorwaarden te verbinden. 

De opvolger van Joost Borre, de Carmeliet Goswinus 
Hexs, bisschop van Hierapolis, kon in een akte van 7 
April 1469, uitgevaardigd vóórdat zijn benoeming had 
plaats gevonden, volstaan met de schriftelijke verkla
ring dat deze accoordverklaring van de kapittels niet 
insluit enige aansprakelijkheid tot uitbetaling van dit 
jaargeld2). 

Jan van Riet, bisschop van Usbite, moet in 1478 aan 

i) Joosting, Bronnen, IV, 84—85 geeft een ontwerp, vermoe
delijk uit het jaar 1517, dat soortgelijke bepalingen bevat. 

2) K. Heeringa, Inventaris van het archief van het kapittel 
Ten Dom, Utrecht 1929, n. 3148; R.A.U., charter Dom, n. 
3148; St. Marie, n. 2321. 
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deze verklaring toevoegen dat hij zich verplicht om in 
het bisdom Utrecht verblijf te houden en zijn taak met 
ijver uit te oefenen 1). 

Deze ontwikkeling is nog verder voortgeschreden, 
maar de gegevens ontbreken om de sporen ervan te 
volgen. Het einde ziet men in 1563, wanneer de kapit
tels tegenover de wijbisschop — Johannes Knijff, bis
schop van Groningen trad tijdelijk als zodanig op — 
een soortgelijke houding aannemen als zij gewoonlijk 
ten opzichte van de door de paus benoemde bisschop 
van Utrecht innamen. Johannes Knijff moet voor de 
vergadering van de vijf kapittels verschijnen, waar hem 
worden voorgelezen „certis conditionibus in libro 
iuramentorum descriptis et admissionem suffragane! 
concementibus ac stipulationes precedentes". 

Nadat hij beloofd heeft deze bepalingen te zullen 
naleven, wordt zijn benoemingsbrief voorgelezen en 
volgt een beraadslaging, waarna zij hem als „coopera-
tor" van de aartsbisschop toelaten. Gewoonte getrouw 
liet het Domkapittel deze gelegenheid niet voorbij
gaan om zijn bijzondere rechten te beklemtonen. 
Het waarschuwde de wijbisschop zich van nieuwig
heden te onthouden en zich steeds naar de oude be
palingen, rechten en gewoonten van de Dom te rich
ten 2). 

Hiervoor zagen wij hoe aan Joost Borre het recht 
werd ontnomen om brieven betreffende toegediende 
lagere of hogere Wijdingen uit te vaardigen. Dit verlies 
aan inkomsten werd min of meer gecompenseerd door
dat sommige wijbisschoppen, naast hun jaargeld, in 
het bezit komen van beneficies. Zo bezat Joost Borre 
voor zijn leven de pastoorsinkomsten van de kerk van 

i) K. Heeringa, Dom, n. 3149; R.A.U., charter Dom, n. 3149; 
St. Marie, n. 2325; St. Jan, n. 1499. 

η A.A.U., 57 (1933), 260-262. 
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Den Burch op Texel ^, Godfried Yerwerd, bisschop 
van Trícala, een vicarie in de Mariakerk te Amster
dam 2), Johannes Meyer, bisschop van Byblos, het 
pastoraat van Brouwershaven3), terwijl Nicolaas van 
Nieuwland als bisschop van Hebron in het bezit van 
verschillende prebenden was4). 

Tijdens Goswinus Hexs, de opvolger van Joost Borre 
als wijbisschop van Utrecht, vonden geen veranderin
gen in het ambt plaats. 

Na diens overlijden in 1475 droeg David van Bour-
gondië aanvankelijk geen nieuwe candidaat ter benoe
ming aan de paus voor, maar verzekerde zich van de 
diensten van Godfried Yerwerd, wijbisschop van Osna
brück. Met ingang van 1 Januari 1478 kreeg deze een 
tweede wijbisschop naast zich in de persoon van de 
Carmeliet Jan van Riet, bisschop van Usbite, die naam 
gemaakt had door zijn welsprekendheid en als auteur 
van theologische werken. Om deze gaven te benutten 
gaf bisschop David hem vergunning om in alle kerken 
van het diocees te preken, te onderrichten en biecht te 
horen en ook de casus episcopales te absolveren5). 

Godfried Yerwerd treft men voor het laatst aan in 
1483, Jan van Riet overleed in 1497. Gedurende diens 
laatste levensjaren verhinderden ouderdom en ziekte 
hem zijn taak uit te oefenen. In het jaar 1493 en 1494 
trad daarom de wijbisschop van Paderborn, Albertus 

>) Α. Η. Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel 
van S. Marie op het Hof te 's Gravenhage, 's Grav. 1914, R. 285. 

2) P. H. Grijpink e.a., Register op de parochiën, vicariën en 
de bedienaars, zoals die voorkomen in de middeleeuwsche reke
ningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen 
Dom, 7 din., Haarlem 1914-37, II, Amstellandia, 34. 

s) id. I, Sealdia, 5. Vgl. blz. 291, noot 2. 
4) vgl. blz. 300. 
5) Muller, Reg. bss., III, 4311; afschr. in officiatorum... . 

David de Burgundia, hs. R.A.U., arch. biss, van Utrecht, η. 373, 
fo. 221r-v. 
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Engel, bisschop van Tiflis als zijn assistent op, terwijl 
in 1495 de Dominicaan Joost van Dale tot bisschop 
van Sebaste en wijbisschop van Utrecht benoemd werd. 
Een instructie, door David van Bourgondië uitgevaar
digd, omschreef zijn taak. In tegenstelling met vorige 
instructies draagt deze in algemene bewoordingen het 
toedienen van lagere en hogere Wijdingen en het ver
richten van wijdingen aan Joost van Dale op. 
Deze belooft het ambt van wijbisschop tegen een 
salaris van 200 Rijnse gld. te zullen uitoefenen, en wel 
persoonlijk, zolang ziekte of andere oorzaken dit niet 
verhinderen, en geen betaling te zullen vragen voor 
het verrichten van wijdingen en reconciliaties 1). 

Nog algemener van inhoud is de instructie, door 
bisschop Frederik van Baden op 27 April 1497 uitge
vaardigd, waarbij de wijbisschop wordt belast met het 
toedienen van de H. Wijdingen en het verrichten van 
reconciliaties, wijdingen en van alles, wat ouder ge
woonte tot zijn ambt behoort2). 

In de 14e eeuw had een dergelijke commissie aan 
de wijbisschop grote mogelijkheden geboden, nu heb
ben andere functionarissen en colleges het terrein van 
zijn bevoegdheden zo beperkt, dat uitbreiding niet 
meer mogelijk is. 

Na het overlijden van Joost van Dale duurde het 
enige tijd voor Frederik van Baden er in slaagde een 

1) Ongedateerd afschrift in het Diversorium van David van 
Bourgondië, hs. R.A.U., arch, bissch, van Utrecht, η. 4, fo. 380 г 

-382; Muller, Reg. bss., Ill, η. 494&-4949. 
2) Officiatorum referendissimi Frederici de Baden, ed. Ver-

eeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis, 
Deventer 1872, 144-145. 

Frederik van Baden, 13 Mei 1496 tot bisschop van Utrecht 
gekozen, onthield zich tot September van dat jaar van elke be
stuursdaad (Post, bisschopsverkiezingen, 179—180). 
„Trajectensis in pontificalibus vicarius generalis" noemt de 
wijbisschop zich in deze periode (A.A.U., 19 (1892), 149 vlg.). 
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geschikte opvolger te vinden. Medio 1502 kon de 
Augustijn Adriaan van Appeltem, bisschop van Se
baste, zijn taak aanvangen. Ondertussen hadden de 
wijbisschop van Kamerijk, Egidius van der Heyden, 
bisschop van Beirut en die van Paderborn, Johannes 
Velmaker, bisschop van Edremit, assistentie verleend. 
De instructie, waarbij aan Adriaan van Appeltem het 
„suffragaenscap" werd opgedragen, is gelijkluidend 
aan die van Joost van Dale 1). 

Behalve als wijbisschop trad hij tevens als vicaris-
generaal (in spiritualibus) op, in 1503 en 1504 wordt 
hij als zodanig vermeld 2). 

De instructie voor zijn opvolger, de in 1506 tot bis
schop van Hebron benoemde Dominicaan Jacob Ridder 
is ook weer in algemene termen gesteld3). Volstond 
Frederik van Baden met de diensten van één wijbis
schop, niet zo zijn opvolger Philips van Bourgondië. 
Naast Jacob Ridder werd in 1517 een tweede wijbis
schop, Johannes Meyer, bisschop van Byblos, aange
steld. Ook zijn benoeming was speciaal voor Utrecht 
geschied. 

Het pastoraat te Brouwershaven, dat Johannes 
Meyer bezat, werd in 1522 oorzaak van een ernstig 
conflict tussen de wijbisschop en de ordinarius. Laatst
genoemde dacht er over zich van zijn wijbisschop te 
ontdoen; hij gaf de vicaris-generaal (in spiritualibus) 
opdracht om de uitbetaling van het jaargeld aan Johan
nes Meyer zoveel mogelijk te traineren en aan Jacob 
Ridder te vragen of hij bereid was de pontificalia weer 

i) Officiatorum 291-292. 
2) Ned. Arch. Kerkgesch. N.S. 7 (1910), 9 vlg.; S. Muller, Fzn. 

Catalogussen van de bij het stadsarchief bewaarde archieven, 
2 din., Utrecht 1911-1918, n. 360-361. 

3) Officiatorum.... 382—383; een ongedateerde instructie 
van bisschop Philips van Bourgondië. Muller, Reg. bss. III, 
η. 538Θ. 
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alleen uit te oefenen. Het overlijden van Johannes 
Meyer op 5 Juli 1522 maakte een einde aan deze 
kwestie *). 

Zijn opvolger werd Johannes van Heetvelde, wiens 
benoeming in 1523 afkwam 2). De verhouding tussen 
hem en Jacob Ridder vindt men geregeld in een op
dracht voor beide wijbisschoppen, uitgevaardigd door 
het generaal-kapittel na het overlijden van bisschop 
Philips van Bourgondië. Men geeft Jacob Ridder de 
bevoegdheid om als „principalem suffraganeum" het 
ambt uit te oefenen „in dioecesi et patria Trajectensis", 
terwijl Jan van Heetvelde met deze taak speciaal in 
Holland, Zeeland, Friesland, de Vier Ambachten en 
ook elders wordt belast „tamquam coadjutorem". 
Doch niet van Jacob Ridder, maar van de vicaris-
generaal in spiritualibus et temporalibus sede vacante, 
Thomas van Nijkercken, ontvangt hij zijn opdrach
ten 3). 

Met deze werkverdeling werd tevens tegemoet geko
men aan de wensen van de gewesten van Karel V, voor 
zover zij kerkelijk tot Utrecht behoorden en in het bij
zonder van Holland. De landsadvocaat van dit gewest 
maakte op een Statenvergadering van 17 Januari 1524 
bekend, dat er in Maart een samenkomst van Noord
en Zuidnederlandse bisschoppen zou zijn, voorname
lijk voor bespreking van maatregelen ter verbetering 
van de kerkelijke toestanden. Een punt van bespreking 
ymi ook vormen de kwestie om „binnen slants", in 

!) Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, in 
zonderheid van Utrecht, ed. J. J. Dodt van Flensburg, 3 (1843), 
43, 44; vgl. biz. 291. 

2) Op zijn benoeming had waarschijnlijk de landvoogdes in
vloed uitgeoefend. In 1518 had zij hem althans als wijbisschop 
aan de bisschop van Doornik aanbevolen (vgl. blz. 292). 

3) Dodt, Archief, I. 2 (1838), 3 - 4 . 
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Holland zelf, te hebben een officiaal en een „wybis-
scop omme oerdenes te geven etc. (sic.)1). 

Hierdoor konden machtsmisbruiken van de zijde 
van de Utrechtse geestelijke autoriteiten worden voor
komen, waarover juist in deze tijd zoveel klachten be
stonden. Een treurig voorbeeld hiervan is Medemblik, 
waar in 1517 nagenoeg het gehele stadje met de kerk 
door de Geldersen was platgebrand. Een gedeeltelijke 
restauratie van de kerk met behulp van in het gehele 
land ingezamelde gelden maakte een hervatting van 
de godsdienstoefeningen op een draagbaar altaar mo
gelijk. Doch de deken van Westfriesland trok de hier
voor verleende vergunning in, eiste dat de kerk herwijd 
zou worden en vroeg hiervoor de buitensporige som 
van 100 goudgulden en een zelfde bedrag voor de 
wijbisschop2). 

De ontevredenheid, die er over kerkelijke toestan
den, in het bijzonder in Holland en Zeeland heerste, 
vindt men samengevat in een reeks van klachten en 
wensen van de regering van deze gewesten aan de 
elect Hendrik van Beieren uitgebracht3). Enkele be
merkingen betreffen ook de wijbisschop. 

Verlangd wordt dat de bisschop of diens wijbisschop 
ieder jaar visitatie houdt, het Vormsel toedient en 
wijdingen verricht tegen de gebruikelijke vergoedin
gen. Enkele malen per jaar moeten in deze streken de 
lagere en hogere Wijdingen worden toegediend om de 

!) P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haeri-
ticae pravitatis Neerlandicae, 5 t., 's Gravenhage 1889—1906, IV. 
250; Stadsarchief Amsterdam, arch. Bürgern., Protocollen van 
Andries Jacobsz., I. fo. 49. 

2) A. Eekhoi, De Questierders van den aflaat in de Noor
delijke Nederlanden, 's Gravenhage 1909, 32, 73, bijlage 102; 
Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Neder
land, meer bepaaldelijk van Utrecht, uitgegeven door A. M. C. 
van Asch van Wijck, 3 (1852), 76-78. 

s) Dodt, Archief 3 (1843), 14-17. 
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vele wijdelingen de dikwijls gevaarlijke reis naar 
Utrecht te besparen. 

Inderdaad was er reden tot klagen. Kan men uit de 
stadsrekeningen van Leiden, Zutfen en Haarlem aflei
den, dat gedurende het grootste deel der 15e eeuw de 
wijbisschop om de paar jaren een bepaalde stad be
zocht, aan het einde der 15e en in de 16e eeuw werden 
deze bezoeken steeds schaarser. Zo blijkt uit de stads
rekening van Zutfen van 1514, dat de wijbisschop in 
geen 22 jaren in deze plaats geweest was. De magistraat 
maakte grote onkosten voor zijn bezoek, daar „men 
denselven mit groiter swaricheit krigen most" ^. 

Andere klachten raken de wijbisschop slechts in
direct, bijvoorbeeld het feit dat de taxe voor brieven 
betreffende ontvangen Wijdingen verhoogd was. Der
gelijke oorkonden werden sedert David van Bourgon-
dië niet langer door de wijbisschop uitgevaardigd2). 
Evenmin was hij verantwoordelijk voor het gehalte 
van de wijdelingen, waarover ernstig geklaagd werd. 

Veel redenen tot klagen gaven ook de hoge boeten, 
opgelegd bij ontwijding van kerken en kerkhoven. 
Herhaaldelijk had dit conflicten ten gevolge tussen 
Hollandse steden en de kerkelijke overheid3). En ook 

i) A.A.U., 31 (1906), 456. Het was de gewoonte, dat het 
stadsbestuur de wijbisschop bij een bezoek of op doorreis wijn 
aanbood. Maaltijden en logies werden dikwijls voor stadsreke
ning genomen, eveneens de kosten van wijdingen in de parochie
kerk. Ook beschouwde de magistraat het als zijn taak om van 
tijd tot tijd de „borgerkinder" „om Gods wil" (gratis) te laten 
vormen. Het stadsbestuur van Haarlem betaalde hiervoor in de 
16e eeuw bedragen, variërend van 6 karolusgld. tot 10 "R 
(Thesauriersrekeningen, hs. gem. archief Haarlem, 1514/15, f o. 
75 vs.; 1520/21, fo. 48; 1530/1, fo. 72 r-vs.; 1537, fo. 75; 1542 
fo. 95 vs.; 1547, fo. 74vs., 78vs., 79). In Haarlem werd in de 
periode 1514—1547 zes maal het Vormsel toegediend, in meer 
afgelegen plaatsen zal dit minder dikwijls zijn geschied. 

2) Heeringa, Rekeningen, III, LVII. 
3) Bijvoorbeeld in 1462 in Haarlem (vgl. blz. 237), onder 
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al lag de beslissing in deze kwesties niet bij de wijbis
schop, toch deden dergelijke feiten aan zijn prestige 
afbreuk, daar hij tenslotte de wijding of reconciliatie 
verrichtte. 

In 1528 overleed Jan van Heetvelde, het jaar daarop 
Jacob Ridder. Terzelfder tijd vond de overdracht plaats 
van het wereldlijk gebied van het Sticht aan Karel V 
en de afstand van de elect Hendrik van Beieren. Het 
liet zich aanzien dat, nu de bisschop zich tot zijn gees
telijke taak kon beperken, een wijbisschop overbodig 
zou zijn. De nieuwe bisschop van Utrecht, kardinaal 
Willem van Enckevoirt, liet het bestuur aan een procu
rator over en kon ook de diensten van een wijbisschop 
niet missen. In 1530 volgde de benoeming van de Car-
meliet Laurens Hertoch tot bisschop van Hebron en 
wijbisschop van Utrecht. Aan een tweede wijbisschop 
bestond echter geen behoefte meer. Het verval op 
kerkelijk gebied wordt omstreeks deze tijd ook dui
delijk zichtbaar aan uiterlijke verschijnselen: het 
aantal consecraties en reconciliaties loopt zeer sterk 
terug. Dit blijkt niet alleen uit het geringe aantal 
wijdingsoorkonden uit deze jaren, maar ook uit de 
bisschoppelijke rekeningen, die een nog duidelijker taal 
spreken l). 

Waren de meeste wijbisschoppen sedert Goswinus 
Hexs uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig, de in 
1538 tot bisschop van Hebron benoemde Franciscaan 
Bonaventura Engelbertsz. van Oldenzaal kwam uit de 
noordelijke gewesten. Evenzo diens opvolger, de Car-

Hendrik van Beieren in Medemblik, in 1526 te Amsterdam 
(Asch van Wijck, Archief, 3 (1852), 191). 

!) Volgens G. Brom liep ook het aantal wijdelingen voor het 
priesterschap in deze jaren zeer sterk terug. (A.A.U., 23 (1896), 
387 vgl.; 24 (1897), 61 vgl.). Door R. R. Post (A.A.U. 66 
(1947), 97 vgl.) werd echter de onjuistheid van de door Brom 
gegeven cijfers aangetoond. 
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meliet Johannes Adriaansz. van Bommel (1540) en de 
in 1541 tot bisschop van Hebron benoemde Nicolaas 
van Nieuwland. Het meest opvallende van de benoe
ming van Van Nieuwland is, dat hij tot de seculiere 
geestelijkheid behoorde, terwijl nagenoeg al zijn voor
gangers regulieren waren. Het jaargeld van 200 gld. 
dat hem werd toegekend, was totaal onvoldoende. Zijn 
levenswijze was veel kostbaarder dan bijvoorbeeld van 
Laurens Hertoch, die in het St. Agnesklooster te 
Utrecht gewoond had. Het geringer aantal wijdingen 
deed ook de inkomsten uit geschenken verminderen. 
Dit verklaart de ijver waarmede hij beneficies verza
melde: een kanonikaat te Gorcum, het pastoraat te 
Leerbroek, eveneens in Limmen, een prebende van het 
opgeheven kapittel Ter Horst, het pastoraat van Haar
lem en tenslotte het dekenaat van St. Marie. 

Nicolaas van Nieuwland sluit op weinig eervolle 
wijze de lange rij van wijbisschoppen van het bisdom 
Utrecht. In 1561 werd hij bisschop van de nieuw op
gerichte zetel Haarlem, het bisdom Utrecht werd een 
aartsbisdom. 

De instelling van de nieuwe bisdommen had aan het 
bestaan van een wijbisschop een einde moeten maken. 
Aartsbisschop Schenck van Toutenburg was nog een 
prelaat van de oude stempel, die het verrichten van de 
pontificalia liever aan een ander overliet. 

Johannes Knijff, bisschop van Groningen, die van 
zijn bisdom eerst in 1567 bezit kon nemen, vervulde 
enkele jaren deze taak. Een insti uctie van 12 Decem
ber 1563 noemt als zijn werkzaamheden: 
het toedienen van het Vormsel, de tonsuur en lagere 
wijdingen; het preken, opnemen in de Kerk van boete
lingen en de bereiding van het Chrisma; de wijding en 
reconciliatie van kerken, kerkhoven en altaren; al deze 
handelingen moeten geschieden krachtens geschreven 
en gezegelde opdracht van de aartsbisschop of de vica-
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ris-generaal1). Hiervoor vermeldden wij reeds de hou
ding, die de kapittels ten opzichte van hem innamen 2). 
Ook in het bisdom Haarlem verrichtte de bisschop 
van Groningen enkele wijdingen en wel in Westfries-
land, hetgeen geschiedde in opdracht van het Dom
kapittel, dat daar voorlopig zijn oude rechten bleef 
uitoefenen. 

Na het vertrek van Johannes Knijff naar Groningen 
ontbrak enkele jaren een wijbisschop. In 1571 volgde 
de benoeming van Joachim van Oprode, kanunnik van 
het Domkapittel en pastoor van de Buurkerk te 
Utrecht, tot bisschop van Hebron en wijbisschop van 
Utrecht. Slechts enkele jaren vervulde hij het ambt, 
dat veel van zijn betekenis verloren had. Hij overleed 
in 1576. 

De verwarde toestanden maakten de benoeming 
van een opvolger onmogelijk. Wellicht verrichtte Nico-
laas van Nieuwland, die zijn laatste levensjaren in 
Maartensdijk doorbracht, nog enkele wijdingen. Het 
einde van het aartsbisdom volgde spoedig. 

In de vorige paragraaf zagen wij de macht van de 
wijbisschop verminderen, een ontwikkeling welke zich 
ook in dit hoofdstuk voortzette. Deze daling duurt tot 
in het midden der 15e eeuw, wanneer de door Rudolf 
van Diepholt uitgevaardigde instructie de wijbisschop 
alle vrijheid van handelen ontneemt. 
De practische bezwaren waren echter te groot om 
deze beperkingen te kunnen handhaven. 

Een financiële achteruitgang was het verlies van het 
recht om oorkonden van lagere en hogere wijdingen 
uit te vaardigen. 

Doch hiermde is het dieptepunt bereikt, meer 

i) A.A.U., 57 (1933), 260. 
η blz. 80. 



90 

bevoegdheden behoeven niet opgegeven te worden. 
De beperkte taak bleek wat de hoeveelheid werk 
betreft soms nog te veel voor één wijbisschop, zodat 
een tweede benoemd moest worden. 

Het gebruik dat hem voor zijn leven een vast jaar
geld werd toegekend en dat de paus dit bevestigde, 
verzekerde zijn positie in het Sticht. Aan de andere 
kant gaf dit de kapittels gelegenheid om ook tegen
over de wijbisschop aanspraken te doen gelden. 

De algemene toestand op kerkelijk gebied weer
spiegelt zich ook in de geschiedenis van de wijbis
schoppen: het einde der 14e en het grootste deel der 
15e eeuw met de vele kerk- en altaarwijdingen, de 
sterke daling in de 16e eeuw, twee bisschoppen ieder 
met hun eigen wijbisschop tijdens het Utrechtse schis
ma, kettergedmgen en degradaties van geestelijken die 
de zijde van de Hervorming hadden gekozen. 

Het bisdom Utrecht hebben zij overleefd, niet het 
aartsbisdom, nog vóór het einde hiervan overleed de 
laatste wijbisschop. 

Het meest opvallende in de ontwikkeling welke het 
ambt van wijbisschop in Utrecht doormaakte, is de 
gestadige vermindering van macht. Andere functiona
rissen en colleges waren er juist in geslaagd om hun 
bevoegdheden ten koste van de bisschop uit te breiden. 
Voor de verklaring hiervan moet men teruggaan 
naar de hulpbisschoppen uit de 13e eeuw die, van uit
gebreide bevoegdheden voorzien, de werkelijke plaats
vervangers in geestelijke zaken van de bisschop waren. 
Een dergelijke macht kon niet gehandhaafd blijven. 
Zoals de ordinarius niet in staat was geweest én we
reldlijk bestuur én geestelijk gezag uit te oefenen, zo 
was het op de duur voor de wijbisschop niet mogelijk 
om naast de pontificalia ook de spiritualia uit te 
oefenen. 

Het geestelijk bestuur en de bisschoppelijke rechts-
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macht konden aan anderen opgedragen worden, de 
pontificalia niet. Dat deze laatste taak omvangrijk ge
noeg was, bewijst het voorkomen van een tweede wij
bisschop. 

Zelfstandigheid heeft de wijbisschop nimmer bereikt. 
Steeds bleef hij afhankelijk van de ordinarius of bij 
sedisvacans van het generaal-kapittel, in wiens naam 
hij wijdingen verrichtte. 
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H o o f d s t u k П. 

MONOGRAFIEËN VAN UTRECHTSE 

WIJBISSCHOPPEN. 

ƒ I. 12e en 13e eeuw. 

Geroldl). 

Volgens de Annales Egmundenses wijdde bisschop 
Gerold in 1113 te Egmond twee kerken: 2 November 
de Buurkerk of Mariënmunster, 3 November de St. 
Adalbertus- of Abdijkerk2). Ook de wijdingsberichten, 
in het Egmondse cartularium voorkomend, vermelden 
deze wijdingen, doch geven als datum 3 en 4 Novem
ber. De data Zondag 2 en Maandag 3 November ver
dienen echter de voorkeur3). Bovendien geeft het 
cartularium nog aan, dat Gerold op 1 Nov. een altaar 
in de crypte van de zuidelijk gelegen toren wijdde en 
dat hij deze wijdingen verrichtte als „vicario Traiec-
tensi" 4). Wat de laatste titel betreft, deze is hem onge
twijfeld door de samensteller van de wijdingsberichten 
geschonken5). 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 576; Batavia Sacra, II, 423; 
H. F. van Heussen, Historia sen notitia episcopatus Harlemen-
sis, Antverpiae 1755, 75; W. Moll, Kerkgeschiedenis van Neder
land vóór de Hervorming, 2dln., Utrecht 1864-1869, II. 1, 
277-280. 

2) Fontes, 140. 
¡>) id. 44; Roefs, 134-135. 
4) Fontes, 95; over de verhouding van wijdingsberichten tot 

Annalen zie Fontes, 43*. Een andere mening bij P. A. Meilink, 
De Egmondsche geschiedbronnen, B.V.G.O., Vile reeks, 9 
(1938), 204. 

5) Moll, o.e. ziet in Gerold een vicarius generalis in spirituali-
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Wie is deze Geroldus? Holder Egger ziet in hem 
een koorbisschop van Utrecht, een mening, waarin hij 
alleen staat ^. Fruytier vermoedt dat hij identiek is 
met bisschop Gerold van Oldenburg, die later zijn 
zetel naar Lübeck verplaatste. Het jaar 1113 moet dan 
onjuist zijn, omdat Gerold op 19 Juni 1155 te Rome de 
bisschopswijding ontving en 13 Augustus 1163 over
leed 2). Als data komen dus MCLIII of MCLXIII in 
plaats van MCXIII niet in aanmerking, daar de eerste 
te vroeg, de tweede te laat is. 

Dit bezwaar zou niet bestaan voor Gerold of Gerard, 
bisschop van Doornik van 1149—11663). Voldoende 
redenen om het jaar 1113 door een later te vervangen 
zijn echter niet aanwezig, integendeel. Juist in 1113 
toen het bisdom Utrecht vacant was, Burchard was 
16 Mei 1112 gestorven en zijn opvolger Godebald werd 
eerst in 1114 benoemd, is het verrichten van wijdingen 
door een bisschop uit een ander diocees niet onwaar
schijnlijk 4). Daar Gerold niet in andere bronnen ver
meld wordt, blijft zijn identiteit voor ons verborgen. 

Siward, bisschop van Upsala O.S.B.s). 

In 1136 wijdt een bisschop Siwardus te Egmond 
twee altaren. Tal van kerken in het bisdom Utrecht 

bus, ten onrechte echter daar dit ambt eerst veel later is ont
staan. 

i) M.G. SS. XV, 699. 
2) Prutz in Alg. D. Biogr., IX,· 41-42; Gams, 287; Hauck, 

IV, 618-620. 
») Gams, 251. 
4) Pijnacker Hordijk, Lijsten, 27—29. In het jaar 1113 komen 

voor de bisschoppen Gerard van Merseburg, Geraldus van Sis-
teron en Gerardus, ook wel Gerold van Lausanne. G. Meyer 
von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich 
IV und Heinrich V, 7 T., Leipzig 1890-1909, T. V-VII. 
registers. 

s) Ook gespeld Suwardus, Sivardus. Fruytier in N.N.B.W., 
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werden in dit jaar door hem gewijd 1). Het necrolo-
gium van het Vrouwenklooster St. Laurens bij Utrecht 
vermeldde op 20 October een memorie van een bis
schop Sichardus. Mogelijk heeft hij aldaar wijdingen 
verricht en heeft men zijn nagedachtenis in ere gehou
den 2). In het klooster Disenberg bij Mainz worden 
door „Siwardo Debsalensi (lees Ubsalensi) episcopo" 
op 26 Februari en 13 Maart 1138 drie altaren gewijd. 
De kloosterannalen vermelden van hem dat hij, on
rechtvaardig uit zijn bisdom verdreven, naar het aarts
bisdom Mainz kwam, waar sinds het overlijden van 
aartsbisschop Adalbert (t 23 Juni 1137) de aartsbis
schoppelijke zetel bijna een jaar vacant was, en daar 
met toestemming van het kapittel kerken en altaren 
wijdde3). 1 Augustus 1140 wordt de kapel van de 
abdij Postel gewijd door „Siwardo episcopo Swedensi". 
Giften, door de samengestroomde menigte bij deze 
gelegenheid aan de kerk geschonken, nam hij voor het 
klooster in ontvangst. Tevens diende hij het Vormsel 
toe en gaf „absolutio criminis", absolutie van aan de 
bisschop voorbehouden zonden4). 

VI, 1242; Moll, II. 1, 88, 277; Batavia Sacra, II, 424; H.E.H. 
75; H. F. van Heussen, Historia seu notitia episcopatus Ultra-
jectensis, Antverpiae 1755, 14; Gams, 340. 

Niet te verwarren met Senmardus, bisschop van Minden, die 
in 1129 de Abdijkerk te Elten wijdde (Sloet, I, n. 254). 

i) Fontes, 149. 
2) „Pridie kal. Nov. depositio domini Sichardi episcopi". Aan

tekening in A. Buchelius, Monumenta passim in templis ac 
monasterüs Traiectinae urbis atque agri inventa, hs. gem. ar
chief Utrecht, n. 593, fo. 168. 

s) Annales S. Disibodi, MG. SS. XVII, 25; vgl. F. Falck, Die 
Literatur zur Geschichte der Mainzner Weihbischöfe, Archiva-
Usche Zeitschrift, N.F. 3 (1892), 287; 
Histor. Jahrbuch, 58 (1938), 123; W. Bernardi, Konrad III. 
Jahrbücher der deutschen Geschichte, I, Leipzig 1883, 33 
noot 17. 

*) Welvaarts, Postel, 29, 32-34. 



95 

Verschillende bijzonderheden over hem vinden wij 
vermeld in de Historia de Fundatione monasterii Ras-
tedensis ^ en het Chronicon Rastedense 2). Onder abt 
Simon van Rastede, gekozen na 1124 s ), vestigde zich 
in dit Benedictijnerklooster, gelegen nabij Oldenburg, 
bisschop Siward van Upsala, uit zijn land verdreven 
„per insolentiam paganorum". Niet rechtstreeks uit 
Zweden, maar via Ierland zou hij naar Rastede geko
men zijn. Van de aartsbisschop van Bremen verkreeg 
hij de bevoegdheid om als diens plaatsvervanger de 
pontificalia te verrichten. In 1134 wijdde hij te Elmen-
dorff, niet ver van Rastede, een houten kapel. 

Na de dood van abt Simon werd Siward met alge
mene stemmen tot diens opvolger gekozen. Hij bleef 
echter het bisschoppelijk ambt uitoefenen en alles wat 
hij hiermede verwierf, schonk hij aan zijn klooster. De 
kroniekschrijver noemt een groot aantal gewaden en 
voorwerpen voor de kerkelijke dienst, welke het kloos
ter van Siward verkregen heeft en vermeldt nauwkeu
rig ook diens boeken. Naast werken, die hij bij het uit
oefenen van zijn ambt nodig had, zien wij enkele levens 
van heiligen, enige kronieken en vroeg-christelijke 
schrijvers, een medisch werk, een herbarium en een 
lapidarium. 11 Juli 1141 en in 1143 komt „Siwardus Ob-
salensis episcopus" als getuige voor in oorkonden van 
aartsbisschop Adalbero van Bremen *). 

De bewerker van de Scriptores rerum Suevicarum 
acht het niet onwaarschijnlijk dat Siward de niet met 

i) MG. SS. XXV, 502-503; Scriptores rerum Suevicarum 
medii aevi, Upsala 1871-76, III, 335-336. 

2) id., Il l, 335—336; H. Meiboom, Rerum Germanicarum (z.p. 
en z.j.) II, 95. 

3) 27 Sept. 1124 wordt abt Swiderus van Rastede vermeld, 
in 2 oorkonden tussen 1130 en 1137 abt Simon. Oldenburgisches 
Urkundenbuch, Oldenburg 1914-, Ι. η. 2, 3, 4. 

*) Bremisches Urkundenbuch, I, 33—35, geciteerd in Script, 
гег. Suev., HI, 329. 
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name vermelde geestelijke is, die in 1123 met de aarts
bisschop van Bremen naar Rome reisde, door de paus 
tot „Suethio episcopum" werd aangesteld en wegens 
de in 1132 bij de verkiezing van koning S werker I in 
Zweden uitgebroken onlusten uit het land moest 
vluchten. 

Siwardus stierf vóór 1159, daar in dit jaar zijn op
volger als abt naar Rome reisde, mogelijk reeds vóór 
1152, in welk jaar een Henricus bisschop van Upsala 
werd, en vond te Rastede zijn laatste rustplaats. 

De herinnering aan hem is in dit klooster lang leven
dig gebleven. Men geloofde, dat wie oneerbiedig over 
zijn graf liep, nog dezelfde dag te schande zou worden 
gemaakt. Graaf Koenraad van Oldenburg, aan wie dit 
eens was overkomen, richtte daarom in 1375 een altaar 
boven Siwards graf op 1). 

Raymundus, bisschop van Ivrea (suffr. Turijn)2). 

Eveneens uit zijn bisdom verdreven, doch om een 
geheel andere reden dan de hiervoor genoemde Siward, 
n.l. als aanhanger van de keizerlijke partij, treft men 
Raymundus met enkele andere gevluchte Italiaanse 
bisschoppen aan op de Rijksdag van Würzburg, 29 
Juni 1168a). 

Ook hij is niet voor het verrichten van een enkele 
wijding naar ons land gekomen. Tal van kerken in 

i) Script, rer. Suev., III, 335, 336; Meiboom, II, 108. 
2) Ook Raimundus, Reimundus, Reymundus, Reumundus 

episcopus Ypporiensis, Ipporiensi, Hiporiensi. 
Fruytier in N.N.B.W. VI, 1163-1164; H.E.U., 15, 53, 54, 

132; H.E.H., 75; Batavia Sacra, II, 423; Moll, П. 1, 99, 2 7 7 -
278 beschouwt hem als een bisschop i.p.i.; bij Gams, 816 en 
F. Ughellus, Italia Sacra, IV, Romae 1652, к. 1497 niet ver
meld, wel een Gerwanus in 1158 en 1179, die wellicht tot de 
pauselijke partij behoorde. 

3) W. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, V, 
Braunschweig 1880, 613. 
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Friesland en West-Friesland werden volgens de Eg-
mondse annalen door hem in 1173 gewijd, eveneens 
een kapel te Egmond ^. Zondag 22 Juli 1173 wijdde 
aartsbisschop Philips van Keulen met assistentie van 
bisschop Godfried van Utrecht en „Raimundo Yppo-
riensi" de Dom te Utrecht. Laatstgenoemde wijdde ook 
het Maria-altaar, terwijl het H. Kruis-altaar door kardi
naal Martinus werd geconsacreerd2). Enkele dagen 
later, 25 Juli, had de wijding plaats van de kerk te Oud-
wijk door kardinaal Martinus en de bisschoppen God
fried en Raymundus. Ieder van hen wijdde aldaar ook 
een altaar3). Ook de kort te voren door brand geteis
terde St. Marie te Utrecht werd volgens de annalen 
van Egmond door hen herwijd. 

Naast de zeer keizerlijkgezinde Philips van Keulen 
vindt men hier Martinus, bisschop van Tusculum en 
kardinaal van de tegenpausen Paschalis III en Calix-
tus III4). Onder enkele bullen van eerstgenoemde 
staat zijn onderschrift, terwijl hij onder Calixtus als 
kanselier voorkomt. 
Op 26 April 1173 blijkt hij afwezig te zijn, een 
plaatsvervanger ondertekent in zijn naam5). 

Isfridus, bisschop van Ratzeburg, O.Praem.6). 

i) Fontes, 97, 181. 
2) id. 182; S. Muller Fzn. Het oudste cartularium van het 

Sticht Utrecht, Werken H.G. 3e s., n. 3. 's Grav. 1892, 1 7 8 -
179; G. Brom, Regesten van oorkonden betreffende het Sticht 
Utrecht, I, Utrecht 1908, n. 473. 

3) Fontes 182; B.M.H.G., 30, (1909), 220-221. 
*) Ph. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, II, Leipzig 

1888, 426-427. 
s) id. η. 14490, 14491, 14492, 14495, 14498, 14503, 14504; 
J. von Pflugk—Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita 

I, Tübingen 1881, n. 327-329. 
β) Fruytier in N.N.B.W., VI, 839—840; Rev. Bén. 29 (1912), 

64, 65; H.E.U., 18, noemt hem wijbisschop van Otto III van 
Utrecht (1233-1249). 
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Isfried, kanunnik van Kappenberg l), daarna proost 
van het Norbertijnerklooster Jerichow2), werd na het 
overlijden van bisschop Evermodus van Ratzeburg 
(t 17 Febr. 1178) door toedoen van hertog Hendrik de 
Leeuw in 1179 of 1180 diens opvolger3). 

Na de nederlaag van Hendrik de Leeuw en diens 
verbanning in 1182 kon hij zich waarschijnlijk in zijn 
bisdom niet handhaven en zocht hij elders een werk
kring. 

Sedert 1190 treft men hem aan in het bisdom Luik, 
waar hij in dit jaar in de abdij Floreffe en mogelijk ter 
zelfder tijd te Postel wijdingen verrichtte, eveneens 
te Rolduc op 13 Dec. 11944). 

Een enkele wijding in het bisdom Utrecht is bekend. 
Blijkens een oorkonde van 1198, waarin graaf Dirk VII 
van Holland een schenking doet aan een kapel in de 
St. Marie te Utrecht, wijdde „Isfridus Raceburgensis 
episcopus" deze kapel op 20 November, het jaar wordt 
niet vermeld 5). Waarschijnlijk geschiedde dit in 1196 
of 1197, daar in beide jaren geen bisschop van Utrecht 
op genoemde datum aanwezig was. 
In 1201 wordt Isfried vermeld op een synode te Ham
burg. Hij overleed 15 Juni 1204 en wordt als heilige 
vereerd 6). 

!) G. Wentz, Das Bistum Havelberg. Germania Sacra, le Abt., 
2. Berlin 1933, 201; M.G. SS. XII, 519. 

2) Als zodanig vermeld 5 Febr. 1159. Wentz, 201. 
3) In navolging van de Annales Stadenses (M.G. SS. XVI, 

348) stelden Gams, 304 en Eubel, I, 414, zijn benoeming ten 
onrechte op 1178. Vgl. Hauck IV, 928 en K. Kordan, Die Bis
tumsgründungen Heinrichs des Löwen, Leipzig 1939, 109. 

*) Welvaarts, Postel, 93-94; M.G. SS. XVI, 625. 
s) O.B.V.H., I, n. 177; Brom, Reg. I n. 553. 
' ) E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV von 

Braunschweig. Jahrbücher der deutschen Geschichte, I, Leipzig 
1873, 241 noot 2; Th. Taecke, Kaiser Heinrich VI. Jahrbücher 
der deutschen Geschichte, Leipzig 1867, 384. 
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Philippus, bisschop van Ratzeburg, O.Praem. ^. 

Philippus, kapelaan van bisschop Isfried, werd na 
diens overlijden bisschop van Ratzeburg. Het Chroni-
con Slavorum van Arnoldus verhaalt dat hij, na enkele 
wijdingen in zijn bisdom te hebben verricht, zich naar 
de bisschop van Utrecht begaf en daar een jaar lang 
vertoefde 2). Wijdingen, door hem in Utrecht verricht, 
zijn niet bekend. Wel treffen wij hem reeds op 11 
April 1205 in het bisdom Luik aan, waar hij een wij
ding verrichtte in de abdij Gembloux, in hetzelfde jaar 
in de abdij St. Jacob te Luik en in 1209 te Rolduc. 
Berlière meent daarom, dat Philippus niet naar Utrecht 
maar naar Luik is gegaan. 

In 1215 reisde hij naar Rome, doch stierf onderweg 
te Ravenna op 14 Nov. 1214. 

Brunward, bisschop van Schwerin s). 

Na de dood van bisschop Вето van Schwerin (f 14 
Januari 1191) koos het domkapittel de domproost Her
man tot diens opvolger. Een tweede candidaat voor 
de bisschopszetel was de domdeken Brunward, die de 
steun kreeg van enkele vorsten en van de Wenden. Na 
enkele jaren van strijd tussen beide candidaten werd in 
1195 door een scheidsrechterlijke uitspraak van bis
schop Isfried van Ratzeburg en twee Lübeckse gees
telijken ten gunste van Brunward beslist. 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 839-840; Rev. Bén. 29 (1912), 
65, 66; 

F. Schonebohm, Die Bezetzung der livländischen Bistümer 
bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts, Riga 1909, 439; Garns, 
304; Eubel, I, 414. 

2) M.G. SS. XXI, 241; Annales Stadenses, M.G. SS. XVI, 354. 
3) Fruytier in N.N.B.W., I, 505; W. Biereye, Bischof Brun

ward von Schwerin, in Mecklenburgische Jahrbücher, 98 (1934), 
101-138; Garns, 310; Eubel, I, 539; Hauck, IV, 928; Batavia 
Sacra, II, 423, 426; H.E.U., 15; H.E.H., 75. 
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Er bleef echter verzet van het domkapittel tegen 
hem bestaan en in de jaren 1195—1217 treft men 
Bmnward slechts buiten zijn bisdom aan. Zo vindt 
men hem in 1197, 1201, 1208 en 1210 te Lübeck ver
meld. Eerst in 1218 kan Brunward zich aan zijn eigen
lijke bestuurstaak in Schwerin gaan wijden. 

Een groot deel van het bisdom werd nog door hei
denen bewoond. Zowel door het stichten van kerken 
en kloosters als door de germanisering van het land 
met behulp van Duitse kolonisten, trachtte hij de be
kering van de bevolking te verwezenlijken. In het 
bijzonder werd de orde van de Cisterciënsers door hem 
begunstigd. Dat hij ook zelf tot deze orde behoorde, 
zoals veelal wordt aangenomen, wordt door W. Bie-
reye op goede gronden ontkend. Na een moeilijk doch 
vruchtbaar bestuur overleed hij op 14 Januari 1238. 
Tijdens de hiervoor genoemde jaren, waarin hij buiten 
zijn diocees verbleef, wijdde hij in de abdij van Egmond 
in 1199 een altaar, geplaatst in de kapel „que Para-
dysus dicitur" 1). Biereye wijst op de mogelijkheid dat 
dit verblijf in ons land kan samenhangen met het wer
ven van kolonisten voor Schwerin. Ook elders ver
richtte hij wijdingen. Zo consacreerde hij 4 Mei 1209 
een altaar te Ehrang, aartsbisdom Trier, en op 10 Mei 
van hetzelfde jaar verschillende altaren in de kerk 
S. Maria ad Martyres te Trier. 

Albert, bisschop van Riga (Lijfand)2). 

Een geheel andere figuur dan de hiervoor genoem
de personen is Albert, bisschop van Lijfland. Niet als 

i) Fontes, 97, 194. 
2) Huurdeman in N.N.B.W., II, 37-38; R. Hausmann in Alg. 

D. Biogr. I, 196-202; Hauck, IV, 630-639; Schonebohm, 1 1 -
20; Gams, 306; Eubel, I, 420; H. F. van Heussen en H. van 
Rijn, Kerkelijke Historie en Outheden der 7 Vereenigde Provin
ciën, 8 din., Leyden 1726, VI, 471. 
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een vluchteling, maar als kruisprediker bezocht hij 
ons land. Omstreden is zijn afkomst. Tegenover Bon
dam en Nijhoff, gevolgd door Moll, die in Albert een 
lid van het Gelderse geslacht Appeltem of Appeldoorn 
zien, menen de Duitse auteurs dat hij uit het aarts
bisdom Bremen afkomstig is ^. Terwijl echter Bunge, 
Busse e.a. hem van Buxhövden noemen, houdt o.a. 
Hausmann hem voor een Appeldem, een ridderlijk ge
slacht uit Bremen2). Een oplossing van deze contro
verse wordt onmogelijk geacht3). 

Albert was kanunnik te Bremen en een neef van 
aartsbisschop Hartwig. In het voorjaar 1199 volgde zijn 
wijding tot bisschop van Lijfland met als zetel Uexküll, 
sedert 1206 Riga4). Daar hij zijn bisdom nog verove
ren moest, trok hij rond om geld en kruisvaarders te 
verzamelen. De helft van de dertig jaren, die hij als 
bisschop geregeerd heeft, besteedde hij aan dergelijke 
reizen. Vooral in Friesland, Saksen, Westfalen en de 
Rijnstreek preekte hij de kruistocht. 

In 1199 of voorjaar 1200 wijdde Albert het klooster 
Bethlehem bij Doetinchem5). De oorkonde hierover 
door bisschop Dirk II van Utrecht in 1200 zonder na-

!) P. Bondam, Charterboek der hertogen van Gelderland en 
graaven van Zutphen, 2 d b . , Utrecht 1783-1793, II, 375-378; 

I. A. Nijhoff, Bisschop Albertus, de Apostel der Lijflanders. 
Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1853, Arnhem 1853, 
3-17; W. Moli in Versi. Kon. Ak. 2e r. VI (1877), 92. 

-) Bunge, 13—15; Κ. H. Busse, Erörterungen über den Ge-
slechtsnamen des Bisschofs Albrecht von Riga. Mittheilungen 
aus dem Gebiete der Geschichte Liv.-, Ehst- und Kurlands, IV 
(1849), 3 -56 . 

3) Schonebohm, 11 noot 41. 
*) „Frühjahr 1199", Hauck, IV, 630, 932; niet 1198 zoals 

het Chronicon Lyvoniae (M.G. SS. XXIII, 244) zegt; Bunge, 13, 
stelt de wijding in het begin van Maart 1199. 

s) O.B. St. Utr. И, η. 542; Sloet, Ι, η. 395; bezwaren tegen 
de echtheid bij F. Ketner, De oudste oorkonden van het kloos-
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dere datum uitgevaardigd, zegt dat de wijding door 
Albert „de volúntate nostra" geschiedde en noemt 
hem „cooperator noster'", een titel, die wij in 1251 bij 
Dirk van Wierland eveneens aantreffen. 

Op 4 Juni 1206, gevecht bij de burcht Holme, is 
Albertus nog in Lijfland, hetzelfde jaar voer hij weer 
naar het Westen en in de winter van 1206 en 1207 
„Albertus circuivit in theutonia per vicos et plateas et 
ecclesias querendos peregrinos" 1). 

Vóór 1 September 1206 wijdde hij de Bergkapel te 
Deventer. „Capelle in monte dedicator" noemt hem de 
oorkonde, waarin hij als getuige optreedt2). 
Andere kerkwijdingen door Albert verricht, ook bui
ten ons land, zijn niet bekend. Een oorkonde voor een 
hospitaal te Paderborn vermeldt hem als eerste onder 
de getuigen3). Hij overleed 17 Januari 1229 te Riga. 

Herman, bisschop van Leal of Oorpat (suffr. Riga)4). 

• Herman van Appeldem of Buxhövden, broeder van 
bisschop Albert van Riga en abt van St. Paulus te Bre
men, werd in 1219 door Albert tot bisschop van Leal in 
Estland aangesteld. In 1224 verplaatste hij zijn zetel 
naar Dorpat, doch bleef de titel „Lealensi episcopus" 

ter Bethlehem bij Doetinchem, Utrecht 1932, 40 vgl.; vgl. R. R. 
Post in A.A.U., 57 (1933) 409-410. 

i) Chronicon Lyvoniae, M.G. SS. XXIII, 257. 
2) Ob. St. Utr., II, η. 573; Η. F. van Heussen, Historia sen 

notitia episcopatus Daventriensis, Antverpiae 1755, 37—38; op 
welke grond G. Dumbar, Het Kerkelijk en Wereldlijk Deventer, 
2 din., Deventer 1732-1788, I, 451-454, de wijding op de 
eerste Maandag in November (6 Nov. 1206) stelt, is niet dui
delijk. 

3) Evelt, Paderborn, 12-14. 
*) Fruytier in N.N.B.W., II, 38-39; Schonebohm, 34-43; 

Bunge, 27-33; Batavia Sacra, I, 158; H.E.U. 17; H.E.D. 108 
-109. 
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voeren ^. In 1235 geeft de kardinaal-legaat Wilhelmus 
van Sabina hem verlof om ook de naam van zijn bis
dom te wijzigen2). 

Moeilijkheden met de Denen, de Duitse orde en 
waarschijnlijk ook onvoldoende inkomsten uit zijn bis
dom noodzaakten hem om lange tijd buiten zijn diocees 
verblijf te houden. Na geruime tijd in het Benedictij-
nerklooster Iburg, bisdom Osnabrück, verbleven te 
hebben, wijdde hij in 1229 een kloosterkerk te Ober-
werth bij Coblenz (Trier), 1230 in het klooster Frecken-
horst (Munster) twee klokken en 1233 te Remers-
dorf (Keulen) een altaar3). 

Op verzoek van Willem, heer van Egmond, werd de 
kapel met kerkhof te Egmond aan de Hoef „per Her-
mannum episcopum Leonensem" op 8 October 1229 
gewijd4). 21 Juli 1233 vaardigt bisschop Wilbrand van 
Utrecht te Deventer een oorkonde uit, waarbij hij voor 
de nagedachtenis van de in 1227 tegen de Drenten ge
sneuvelde bisschop Otto en diens medestrijders, het 
klooster Mariënberg sticht „Presente domino Herman-
no episcopo Lealensi, qui eandem ecclesiam consecra-
vit"5). Sedert 1234 verbleef Herman voortdurend in 
zijn bisdom. Het laatst komt hij voor in een oorkonde 
van 1 Oct. 1243, zijn opvolger wordt voor de eerste 
maal in 1254 vermeld. Vermoedelijk deed hij in 1245 

i) Gams, 273; Eubel, I, 472, 552, 554, 555, II, addenda 
XXXIX; Hauck, IV, 932. 

2) G. A. Donner, Kardinal Wilhelm von Sabina, Helsingfors 
1929, 175. 

3) Möller, Osnabrück, 22-23; Bunge, o.e.; Eubel, I, 552 ver
meldt hem als wijbisschop van Keulen van 1220—1233. 

*) Johannes a Leydis, ed. Roefs, 158—159 „in profesto Diony-
sii" zonder jaar; ed. Α. Matthaeus, Leiden 1692, 45 „in pro
festo Dionysii 1229". 

s) Ob. St. Utr., II, n. 859-860. 
e) Schonebohm, o.e. 
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afstand en overleed hij in het door hem gestichte Cis-
terciënserklooster Falkenau in Lijfland.l). 

Koenraad, bisschop van Camin2). 

Konrad von Salzwedel of von Guetzkow, cantor te 
Maagdenburg en van 1233 tot 1241 bisschop van 
Camin, wordt vermeld in een oorkonde van 24 October 
1238, waarbij de elect Otto van Utrecht aflaten ver
leent aan de weldoeners van het klooster te Staveren. 
De akte is uitgevaardigd te Zierikzee „Praesentibus 
venerabili patre domino Conrado episcopo Cami-
nens i . . . . " 3 ) . 

Ongetwijfeld moet Otto III van Utrecht, die van 
1233—1245 elect gebleven is, hulp van andere bis
schoppen gehad hebben. Een van hen is wellicht deze 
bisschop van Camin geweest, geen enkele wijding van 
hem is echter bekend. 

Hij overleed 20 September 1241. 

Bonifacius, bisschop van Lausanne4). 

Als zoon van een goudsmid in 1181 te Brussel ge-

!) L. Janauschek, Originum Cisterciensium, Vindobonae 1877, 
I, 236. Volgens Batavia Sacra, II, 158 werd hij met bisschop 
Wilbrand (t 1233) en bisschop Balduinus van Tripolis (f 1366) 
in één graf in de St. Servaas te Utrecht begraven. Vgl. hierna 
blz. 159. Bevond zich misschien in de St. Servaas een inscriptie, 
die de herinnering bewaarde aan een wijding, door hem daar 
verricht? Noch Buchelius, noch van Engelen vermelden dit 
echter in hun beschrijving van de St. Servaas. 

2) Gams, 26Θ; Eubel, I, 161; Hauck, IV, 931. 
Het werk van Ifland, Geschichte der Bisthums Camin unter 

Conrad III, Programm des kgl. Marienstifts Gymn. zu Stettin, 
1896, kon niet geraadpleegd worden. 
Met de hiervoor genoemde Brunward van Schwerin had hij 
voortdurend geschillen over de grenzen van het diocees. Hauck, 
IV, 624, noot 6. 

a) Ob. St. Utr., Π, η. 925. 
*) Fruytier in N.N.B.W. II, 205; Rev. Bén., 29 (1912) 80-81; 
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boren, behoorde hij waarschijnlijk tot het geslacht 
Glutine. In 1198 trok hij naar de Universiteit van 
Parijs, waar hij de graad van magister behaalde en 
vervolgens theologie doceerde. Hij was kammnik en 
sedert 1216 deken van de St. Gudule te Brussel en van 
1229-1231 domscholasticus in Keulen. 11 Maart 1231 
werd hij door de paus benoemd tot bisschop van Lau
sanne, doch deed 15 Juli 1239 te Rome afstand van 
zijn bisdom, vestigde zich in de Cisterciënserabdij La 
Cambre in Henegouwen en trad in Luik en Kamerijk 
als wijbisschop op. Berlière vermeldt van hem ver
schillende oorkonden in de periode 1242—1252, terwijl 
ook een enkele wijding in het aartsbisdom Keulen van 
hem bekend is. 

Ongetwijfeld is hij de bisschop Bonifacius, die tijdens 
elect Otto III „per episcopatum Traiectensem vices ge-
rebat in spiritualibus ecclesie Traiectensis" 1). 

Wanneer hij te Utrecht vertoefde, verbleef hij regel
matig bij de Dominicanen aldaar2). Daar trof hem 
ook Ethelger van de abdij Mariëngaard, die de abts
wijding van hem ontving. „In temporalibus pauperem, 
in spiritualibus divitem" noemt hem de kroniekschrij
ver van dit klooster. Om zelfs de schijn van simonie te 
vermijden, maakte hij bezwaren tegen een op kosten 
van Ethelger aangerichte maaltijd. Moeilijkheden 

Gams, 281, Eubel, I, 296; J. F. Kieckens, Etude historique sur 
Saint-Boniface de Bruxelles, Bruxelles 1892; D. Rattinger, Der 
H. Bonifaz , Stimmen aus Maria-Laach, 50 (1896), 10-23, 
139-157. 

1) Gesta abbatum Orti S. Mariae, ed. Α. W. Wijbrands, 
Leeuwarden 1878, 198 ss.; ed. Weiland, M.G. SS. XXIII, 589 
-590. 

2) J. F. Boehmer, Regesta Imperli 1198-1272. Neu 
hrsg. u. ergänzt von J. Ficker und E. Winkelmann, Innsbruck 
1881-1901, V. n. 13299. Hieruit blijkt, dat Bonifacius ook 
met de Dominicanen te Rome betrekkingen had onderhouden. 
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biedt de tijdsbepaling van de abtswijding. Tegenover 
Weiland die de verkiezing op 1242 stelt, plaatst Wij-
brands het jaar 1240. Na de verkiezing verliep er nog 
een zekere tijd, voordat de abtswijding geschiedde. Uit 
het verhaal blijkt, dat dit kort voor Kerstmis plaats 
vond. Uitgaande van de verkiezing in 1240, vond dan 
de wijding omstreeks December 1240 of 1241 plaats, 
wat waarschijnlijker is dan een later jaar, daar men 
Bonifacius sedert Mei 1242 regelmatig in de Z.Neder
landen aantreft, doch niet in 1240 en 1241. In deze 
jaren zal hij als wijbisschop van Utrecht opgetreden 
zijn. In Februari 1260 overleed hij in La Cambre, ter
wijl in 1806 zijn stoffelijke resten naar de kerk van 
O. L. V. de la Chapelle te Brussel werden overge
bracht. 

In het bijzonder door de orde der Cisterciënsers 
wordt hij als heilige vereerd. Als beschermheilige tegen 
koorts en typhus wordt hij aangeroepen. 

Wilhelmus Turonensïs episcopus. 

In het klooster Mariëngaard, behorend tot het bis
dom Utrecht, werd op 25 September 1242 de nieuwe 
kerk geconsacreerd door „Wilhelmo Turonense epis
copo vices domini Monasteriensis Ottonis de Lippia in 
partibus illis gerente". . . . 1). Zowel de naam als de 
datum bieden moeilijkheden. Turonensïs is zeer zeker 
niet het aartsbisdom Tours in Frankrijk, waar in deze 
tijd geen Wilhelmus voorkomt. 

Wijbrands veronderstelt Tyrus in Syrië, doch ook dit 
is een aartsbisdom en kent geen persoon van deze 
naam2). Een andere mogelijkheid, die geopperd werd, 
was te lezen Curonensis, het bisdom Kurland, in 
1234 opgericht. Reeds enkele jaren later, vermoede-

i) Wijbrands, Gesta, 226. 
η Eubel, I, 503, 505. 
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lijk in 1238, werd de eerste bisschop, Engelbert, door 
de Litauen gedood. Voorlopig was resideren hier on
mogelijk. 

In 1245 draagt de paus aartsbisschop Albert van 
Pruisen op om de Dominicaan Guarnerus tot bisschop 
van dit diocees te wijden, terwijl in 1251 de Franciscaan 
Henricus van Luxemburg naar dit bisdom wordt over
geplaatst l). Tussen 1238 en 1245 is er dan plaats voor 
Wilhelmus. Wat het jaar 1242 betreft. Otto van Lippe, 
als wiens plaatsvervanger Wilhelmus optreedt, was 
bisschop van Munster van 1247/48 tot 12592). Om deze 
reden stelt Wijbrands voor 1252 te lezen i.p.v. 1242, 
doch ook tegen dit jaartal rijzen, zoals wij juist zagen, 
bezwaren. De 16e eeuwse Sibrandus Leo noemt Wil
helmus plaatsvervanger van Otto van Utrecht (1233— 
1249), hetgeen een oplossing biedt voor het jaar 1242s). 
Daar hij echter uit andere bronnen niet bekend is, 
moet een beslissend antwoord achterwege blijven. 

Theodericus, bisschop van Wienand (suffr. Lund, later 
Riga) O.Mm.4). 

De meest bekende wijbisschop uit de 13e eeuw is de 
Franciscaan Dirk van Wierland geweest, in de aartsbis
dommen Keulen, Mainz en Trier en de bisdommen 
Utrecht, Hildesheim, Worms, Metz, Verden, Minden, 
Paderborn, Munster en Bazel was hij werkzaam, meer 

!) Eubel, I, 219; Schonebohm, 61. 
2) Tibus, Nachträge, 175. 
3) Wumkes, 18. 
4) Vironensis, Veronensis, Vyrnensis, Wirinensis, Wyronensis. 

Fruytier in N.N.B.W., VI, 1027-1028; W. Lampen, Dirk van 
Wierland, O.F.M., wijbisschop van Utrecht. B.B.H., 47 (1929) 
147—152; id. in Archivum Franciscanum Historicum, XXIII, 
240-242; W. van Heteren, Dirk van Verona, B.B.H. 28 (1904) 
462; Eubel, I, 551, 552-555, II, Add. XXXXIV; Hauck, V, 
1, 153. 
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dan 40 wijdingen van hem zijn bekend ^. Hij was af
komstig uit een gegoede burgerfamilie de Minda te 
Hildesheim en werd in 1247 tot bisschop van Wierland 
benoemd en gewijd2). In zijn bisdom is hij waarschijn
lijk nooit geweest. Te Corden aan de Moesel verrichtte 
hij in 1247 zijn eerste bekende wijding, in 1248 wijdt 
hij in opdracht van de aartsbisschoppen van Mainz en 
Trier, in 1249 int hij voor Keulen procuratiegelden, 
waarvan hij zich trouwens zelf geen voorstander ver
klaart, een mening die hij persoonlijk aan de paus ver
kondigd had 3 ). 27 Sept. 1249 is hij te Lippstadt in 
Westfalen4), in 1250 en 1251 ontmoet men hem in het 
Sticht. 

De opvolger van de op 27 Maart 1249 overleden bis
schop Otto III, de elect Gozewijn van Randerode, kon 
de pauselijke erkenning niet verkrijgen5). Ter voor
ziening in de geestelijke belangen van het diocees is in 
deze tijd de bisschop van Wierland werkzaam, niet 
krachtens opdracht van de elect of de kapittels, maar 
namens de paus. 

„Auctoritate apostolica provisor in spiritualibus 

!) Koch, Erfurt, 63—65; К. Zierfuss, Die Beziehungen der 
Mainzner Erzbischöfe zu Thüringen von Bonifaz bis 1305, Jena 
1931, 137, 139; Evelt, Paderborn, 19-25; Möller, Osnabrück, 
25-28 ; Basler Zeitsch. f. Gesch. u. Alterthumskunde, 33 (1934), 
209-210. 

2) Juni—Aug. 1247 volgens Bunge, 51. De hierna genoemde 
oorkonde van 11 Juni 1251 is echter gedateerd in het 5e jaar 
van zijn pontificaat, zodat de wijding moet plaats gevonden 
hebben vóór 11 Juni 1247. P. Eubel, Bischöfe aus dem Minori-
tenorden, Röm. Q., 4 (1890), 203—204 zoekt zijn geboorteplaats 
op het gebied van Corvey, maar in Series, I, 531 noot 1 in 
Hildesheim. 

3) Westfälisches Urkundenbuch, Münster 1847-, VII, η. 686; 
Evelt, Paderborn, o.e. 

4) Westfäl. U.B., VII, 696. 
s) Pijnacker Hordijk, Lijsten, 38-39; id. B.V.G.O. 3e R. X, 2, 

200. 
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diócesis Trajectensis" noemt hij zich, als hij in April 
1250 de nieuwe kerk te Souburg op Walcheren wijdt 
en een regeling treft betreffende de grenzen van het 
kerspel, de rechten der moederkerk en het patronaats-
recht »). 
Op 26 Aug. 1250 is het bisdom Utrecht in het bezit van 
de door de paus benoemde Hendrik van Vianden, die 
echter geruime tijd elect bleef. Eerst in een oorkonde 
van 22 Nov. 1252 heet hij bisschop. Een wijbisschop 
was dus niet overbodig en bijna een jaar zien wij Dirk 
van Wierland nog in Utrecht werkzaam. In wiens op
dracht echter? Pijnacker Hordijk meent dat hij bij de 
wijdingen in Dec. 1250 te Egmond niet meer als pau
selijk provisor, doch als wijbisschop van de elect Hen
drik optreedt. De Egmondse annalist staat echter het 
pauselijk mandaat nog voor ogen, wanneer hij hem be
titelt als „Procurator.... ecclesie Traiectensis, multis 
a domno papa spirituahum et auctoritatum privilegiis 
honoratus". 8 Dec. 1250 reconcilieerde hij de Maria-
kerk, het kerkhof, klooster en de bijgebouwen, 17 Dec. 
diende hij aldaar de H. Wijdingen toe en ontsloeg hij 
krachtens pauselijke volmacht hen, die wegens irregu-
lariteit in de ban waren. De volgende dag wijdde hij 
twee abten, 2 Jan. 1251 wijdde hij nog twee altaren en 
verleende onder zekere voorwaarden aflaten van 30 
dagen, 100 dagen en een kareen. Hij voerde te Egmond 
ook de hymne Salve Regina in, waaraan hij een aflaat 
van 10 dagen verbond. Hij, zijn broeder Johannes en 
zijn kapelaan Heinricus, beiden Franciscanen, werden 
door de dankbare monniken in hun gebedsbroeder
schap opgenomen2). 

i) Ob. ν. Η., Ι, η. 511; B.B.H. 8 (1880), 148; O.B. St. Utr., 
Ill, 14-15. 

2) Fontes, 207-208, 98; niet 1240, zoals in navolging van 
Joannis a Leydis (ed. A. Matthaeus, Leiden 1692), H.E.U. 18 
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Een aflaat van 40 dagen en een kareen verleent Dirk 
op 25 April 1251 te Utrecht aan het St. Catharijnen-
gasthuis aldaar. Hier, evenals in de twee volgende 
oorkonden, treedt hij op voor de elect van Utrecht, 
„cooperator.... Henrici electi Traiectensis" 'J. 

Te Deventer verleent hij in Mei 1251 aan de wel
doeners van het klooster Ter Hunnepe een aflaat van 
60 dagen en een kareen2). Op Drievuldigheidszondag, 
11 Juni 1251, verleent hij te Utrecht een aflaat van 
één jaar, 100 dagen en een kareen bij gelegenheid van 
de door hem verrichte wijding van het klooster met drie 
altaren van de Minderbroeders in deze stad3). 

Ook de St. Walburgiskerk te Zutphen begiftigde hij. 
De aflaattafels van het einde der 14e en begin 15e 
eeuw vermelden „ab Episcopo Wyronensi" aflaten van 
2 karenen, 110 dagen, een jaar vasten, vergiffenis van 
gebroken geloften en krenking van ouders4). Volgens 
Sibrandus Leo wijdde hij onder abt Ulboldus van 
Lidlum (na 1252) het klooster en het kerkhof5). 
Op 29 Sept. 1251 vertoeft hij weder te Lippstadtβ). Zijn 
overige wijdingen zijn te talrijk om hier te vermelden. 
In 1257 maakt hij zijn testament, in 1260 spoort paus 
Alexander IV de aartsbisschop van Riga aan, hem een 
ander bisdom te verschaffen, wat echter nimmer ge
beurd is. 1270 wijdt hij te Frankfort7), terwijl zijn 

en Batavia Sacra, I, 160, e.a. schreven; vgl. Lampen, o.e. en 
Roefs, 163. 

1) Brondgeest, Bijdragen, bijl. I; J. de Hullu en S. A. Waller 
Zeper, Catalogus van de archieven der kleine kapittelen en 
kloosters, Utrecht 1905, n. 282; O.B. St. Utr., III, 31-32. 

η Sloet, II, n. 732; P. Wubbe, Het archief der Abdij St. Ma
rienhorst te Ter Hunnepe, 'sGravenhage 1931, 131, n. 11. 

3) O.B. St. Utr., III, 34-35. 
*) A.A.U., 30 (1905), 231-233. 
s) Wumkes, 36. 
e) Westfäl. U.B., VII, η. 758. 
7) Η. Η. Koch, Die Karmelitenklöster der niederdeutschen 

Provinz, 13e bis 16e Jahrh., Freiburg 1889, 166-167. 
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laatste bekende wijding in de abdij Walkenried, aarts
bisdom Mainz, plaats had. Over de datum bestaat 
echter verschil van mening ^. 

Opvallend is de inleidingsformule „Bonitate divina 
(frater) Theodericus", waarmede zijn meeste oorkon
den beginnen. Volgens Bunge luidt ook zijn zegelop
schrift „Bonitate divina Theodericus Viron. ep." en 
„B. D. Th. episcopus Wierlandensis." Een andere be
schrijving, samengesteld uit twee onderling weinig ver
schillende zegels, geeft het Westfälisches Urkunden-
buch: onder een borstbeeld van de Moeder Gods een 
bisschop, staande met in de rechterhand de staf, in de 
linker een open boek. Daaronder twee sleutels. 
Het randschrift luidt: (f DEI) GRA. FRATER THEO 
(DERICUS VIRONEN, ECCLE. EPC.) INSTRUE 
SOLVE LIGA TRAHE (DIRIGE IUNGE PERISTA). 
Het ronde tegenzegel vertoont de Moeder Gods, 
staande met Goddelijk Kind, rechts de letters Ve 
(Venerabilis?), links M (mater?). Randschrift: f AVE 
MARIA GR(ATI)A PLENA2). 

Johannes, bisschop van Samfond 
(later Lübeck) O.Mm.3). 

Het uitvoerige artikel, door W. Lampen aan de Min
derbroeder Jan van Diest gewijd, stelt ons in staat om 
ons hier tot de voornaamste feiten te beperken. Sedert 

i) Evelt, Paderborn, 29 ff: Maart 1271; Bunge, o.e. 20 Maart 
1272; 1 Maart 1274 of 1281 volgens P. Lemcke, Geschichte des 
Reichsstifts Walkenried, Leipzig 1895, 20, geciteerd bij Fruy-
tier, o.e. 

2) Westfäl. U.B., VII, η. 696 (1249, Sept. 27) en 834 (1254, 
Juni 28). „Perista" te lezen „Persista"? 

3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 404-405; W. Lampen, Joannes 
van Diest, O.F.M., hofkapelaan van graaf Willem II en eerste 
Nederlandsche bisschop uit de Minderbroederorde. B.B.H., 44 
(192Θ), 299-313. 
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3 Maart 1249 vindt men Jan van Diest vermeld als 
kapelaan van Rooms-koning Willem II van Holland, 
terwijl hij ook als diens raad wordt genoemd. Lampen 
veronderstelt, dat hij door een verblijf in het klooster 
zijner orde te Middelburg of Utrecht met de Rooms-
Koning in aanraking is gekomen. Uit een pauselijke 
oorkonde van 1249 blijkt echter dat hij tot het bisdom 
Luik behoorde 'J. Niet onwaarschijnlijk is de opvatting 
van Fruytier, die de mening oppert dat hij behoorde 
tot het geslacht van de heren van Diest, waarvan heer 
Arnold een trouw aanhanger van Willem II was, zodat 
hij op deze wijze de koning ontmoet kan hebben. Tal
rijk zijn de opdrachten, door paus Innocentius IV aan 
Jan van Diest verleend, om Willem te steunen in diens 
strijd met de Staufen: prediken van de kruistocht tegen 
de Staufen, verzamelen van kruistochtgelden en het 
verlenen van dispensaties aan aanhangers van Willem. 
Omstreeks 1252 volgde op verzoek van de koning zijn 
benoeming tot bisschop van Samland2). Jan van Diest 
bleef echter bij de koning en als kruisprediker werk
zaam en verrichtte daarnaast enkele wijdingen. 

Na 2 Juni 1252 consacreert hij het hoogaltaar en 
kerkhof van het klooster Koningsveld bij Delft. 
„Bisschop van Samland, preeker van het H. Kruis en 
in het geestelijke de medewerker van den elect Hen-
ricus van Utrecht" heet hij in de door Van Rijn ver
taalde oorkonde3). De 18e Juni treedt hij te Utrecht 
als getuige op, wanneer de koning aan Utrecht het 
privilege verleent, dat haar burgers in wereldlijke 
zaken niet buiten hun stad gedaagd kunnen worden4). 

i) Regesta Imperii, V, 8169. 
2) tussen 10 Febr. 1251 en Juni 1252, Hauck, IV, 932; 

Eubel, I, 433. 
3) Ob. ν. Η., Ι, η. 581; Kerk. Oudh., Ill, 792; O.B. St. Utr., 

Ill, 52. 
4) Joosting, Bronnen, III, 9—10. 
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Op 27 Augustus 1252 verleent hij een aflaat aan de 
Franciscanenkerk te Limburg. De koning drong er bij 
de H. Stoel op aan om Jan van Diest naar Lübeck over 
te plaatsen. In 1258 draagt Innocentius IV de bisschop 
van Kamerijk op, te onderzoeken of aartsbisschop 
Albert van Pruisen en Lijfland voldoende inkomsten 
uit zijn eigen gebied heeft en hem in bevestigend geval 
het bisdom Lübeck, hem voor het leven geschonken, 
te ontnemen en aan Jan van Diest over te dragen. 
Waarschijnlijk slaagde deze poging niet, want een jaar 
later werd een zelfde opdracht gegeven aan de kardi
naal-legaat Petrus van St. George, welke op 9 Maart 
1254 Jan van Diest in het bezit van Lübeck stelde, zij 
het slechts op papier ^. 11 Sept. 1254 werd hij als bis
schop van Lübeck geintroniseerd. Een verblijf aldaar 
was aanvankelijk niet mogelijk daar de inkomsten voor 
het onderhoud van de bisschop onvoldoende waren. 
Bovendien had de paus hem opgedragen de kruispre-
diking voort te zetten. Meer dan een jaar verbleef hij 
elders, terwijl hij na zijn terugkeer talrijke kerken 
wijdde, zowel in als buiten zijn diocees, om op deze 
wijze in zijn onderhoud te voorzien 2). 

Als „cooperator in spiritualibus" van de bisschop 
van Utrecht verleent hij in Mei 1255 een aflaat voor de 
bouw van het begijnhof te 's Gravenzande3). Na de 
dood van koning Willem werkte hij ook voor de erken
ning van diens opvolger. In een ongedateerde brief, 
waarin hij de stad Lübeck aanspoort om koning Richard 
te huldigen, deelt hij ook mede naar zijn geboorteland, 
Brabant, te zullen reizen, hopend daar genezing te 

i) Regesta Imperii, V, 8609, 8694, 8695, 9703; Eubel", I, 311; 
II, XXVIII. 

2) Acta quorundam episcoporum Lubicensium, M.G. SS. 
XXV, 487. 

») Ob. ν. H., Suppl., η. 127: 1255, Mei 17-23; O.B. St. Utr., 
III, 130. 
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zullen vinden van de ziekte, waaraan hij lijdende 
was 1). Was deze ziekte en het verlangen naar zijn ge
boortegrond voor hem een reden om afstand van zijn 
bisdom te doen, zoals verondersteld wordt dat hij in 
1259 deed? 2) Mocht dit al zo zijn, blijvende genezing 
heeft hij niet kunnen vinden. Vermoedelijk in 1260, op 
21 September, overleed hij te Essen en werd begraven 
te Neuss3). 

Albertus, bisschop van Regensburg, O.P.4) 

Albertus Magnus, een van de meest bekende Domi
nicanen der 13e eeuw, komt voor in de rij van perso
nen, welke in Utrecht wijdingen hebben verricht. Voor 
de beschrijving van zijn leven zij verwezen naar de 
uitgebreide litteratuur, welke over hem bestaat. Hier 
wordt volstaan met vermelding van hetgeen op dit on
derwerp betrekking heeft. 

Op 5 Jan. 1260 werd Albert de Grote door Alexander 
IV tot bisschop van Regensburg benoemd, doch reeds 
het volgende jaar reisde hij naar Rome om afstand te 
doen van zijn bisdom, hetgeen vóór Mei 1262 plaats 

!) Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Lübeck 1843, Ι, η. 244, 
stelt deze acte op 1260. Volgens M.G. SS., XXV, 487 noot 4 
waarschijnlijk 1258. 

2) Eubel, I, 311 vermeldt dat hij kort na zijn aftreden over
leed, doch dezelfde auteur in Röm. Q. 5 (1891) 309 noot 1 stelt 
zijn overlijden op 21 Sept. 1259 zonder dat hij geresigneerd 
had. 

3) De datum van zijn overlijden blijkt uit de necroloog van 
de kerk van Lübeck, M.G. SS. XXV, 487 noot 6. Als jaar wordt 
algemeen 1259 aangenomen, o.a. Hauck, V. 2, 1272. Lampen 
o.e. 310 vermeldt hem nog in 1260, evenals oorkonde n. 249, 
U.B. Lübeck. 

*) Η. С. Scheeben, Albert der Grosse, zur Chronologie seines 
Lebens. Q. u. F. 27, Vechta 1931, met litteratuurlijst. 
P. de Loë, De vita et scriptis В. Alberti Magni, Analecta, 
Bollandiana XX (1901) 273 ss.; lijst van wijdingen in Annalen 
Niederrhein, 74 (1902), 123-124. 
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vond, waama hij weer in de orde der Dominicanen 
terugkeerde. 

„Frater Albertus episcopus quondam Ratisponensis" 
noemt hij zich sedert 1262. Door paus Urbanus IV 
wordt hij in 1263 en 1264 belast met de prediking van 
de kruistocht in Duitsland. „Predicator et promotor 
crucis . . . . nee non provisor spiritualium in civitate 
et diocesi Coloniensi a sede apostolica constitutus" 
heet hij in een akte van 5 Augustus 1263. Evenals in 
Utrecht in 1250, was in de strijd tussen de aartsbis
schop en de stad Keulen een bijzondere voorziening 
in de geestelijke belangen noodzakelijk ^. Nog in 
hetzelfde jaar noemt hij zich weer alleen „episco
pus quondam Ratisponensis" en verleent als zodanig, 
zonder vermelding van opdracht of toestemming van 
de bisschop van het betreffende diocees, aflaten en 
verricht wijdingen in vele Duitse plaatsen, terwijl hij 
in de Nederlanden in Nijmegen, Antwerpen en Leuven 
wijdde, zonder ergens officieel de functie van wijbis
schop te vervullen. Wanneer hij gevraagd werd om 
ergens een wijding te verrichten, deed hij dit, wanneer 
hij hiertoe in staat was 2). 

Vermoedelijk in 1270 of 1271 wijdde hij de kerk van 
de Dominicanen te Utrecht3). De mening van de auteur 
van Batavia Desolata Carmelitana, dat hij te Haarlem 
de kerk van de Dominicanen gewijd zou hebben en 
mogelijk terzelfder tijd de kerk der Carmelieten aldaar, 
mist elk bewijs4). 

i) P. de Loë, o.e., 313. 
2) Scheeben, o.e., 112. 
3) B. de Jonghe, Desolata Batavia Dominicana seu descriptie 

brevis omnium conventuum et monasteriorum sacri ordinis 
Praedicatorum quae olim extiterunt in Belgio Confoederato, 
Gandavi 1717, 4. 

4) Norbertus a S. Juliana, Batavia desolata Carmelitana, ed. 
G. Wessels, Analecta ord. Carmelitarum VII, (1932), 375-376. 
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Edmundus, bisschop van Kurland (suffr. Riga) O.Teut.1) 

Afkomstig uit het ridderlijk geslacht von Werd (de 
Werde, ab Insula) uit Niederwerd bij Coblenz en lid 
der Duitse orde, werd hij 5 Maart 1263 door Urbanus 
IV tot bisschop van Kurland benoemd. Vermoedelijk 
verbleef hij in 1265 in zijn bisdom, doch het verzet 
van de Kuren maakte een verblijf aldaar voorlopig on
mogelijk. 27 Febr. 1268 vindt men hem als wijbisschop 
in het diocees Trier werkzaam2), 9 Sept. consacreerde 
hij de kerk van het klooster Rozenkamp, bisdom Mun
ster 3). Ook als wijbisschop van de elect Jan van Nassau 
trad hij op. Als „episcopi Traiectensis vicarius" preekte 
hij in Friesland de kruistocht voor de herovering van 
het H. Land en wijdde, aanvangende 29 Juli 1268, ge
durende 4 dagen op verzoek van abt Hoito van Lidlum 
de nieuwe kerk, 2 altaren en het oude klooster en dien
de aan 17 novicen de lagere wijdingen toe. „Dato sala
rio accepta benedictione episcopali honorifice dimitti-
tur" 4). In hetzelfde jaar nog vaardigt hij een acte uil 
voor de Begarden te Maastricht. Tot 1271 ontbreken 
oorkonden van hem, dan consacreert hij op 17 Juni te 
Nieuw-S chiedam de kerk met altaar. Hij noemt zich 
„provisor in spiritualibus diócesis Traiectensis" en 
verleent een aflaat van een jaar en een kareen op 
het wijdingsfeest en op het octaaf daarvan5). 

i) Gasman in N.N.B.W., VI, 624-626; Rev. Bén. 29 (1912) 
308-311; Bunge, 74-76; Hauck, V. 2, 1188; Möller, Osna
brück, 31-35 ; Schonebohm, 65-66; Eubel, I, 219, 551-555; 
II, Add. XXII; Gams, 311. 

2) Bunge, o.e. 
3) Kronieken van Emo en Menko van Wittewierum, uitg. H. 

O. Feith en G. Acker Stratìngh, Werken H.G., N.R. n. 4, 
Utrecht 1866, 223; A. W. Wijbrands, de abdij Bloemhof te 
Wittewierum in de 13e eeuw. Verh. Kon. Ak. XV, Amsterdam 
1883, 112. 

4) Wumkes, 37. 
s) Ob. ν. Η., Π, η. 214; S. Muller Fzn., De elect Jan van 
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De titel vicarius, hem door de 16e eeuwse Sibrandus 
Leo gegeven, is kenlijk een anachronisme, dat echter 
bij latere auteurs tot verwarring heeft aanleiding ge
geven, te meer daar hem een wijbisschop Boudewijn 
als metgezel bij de kruisprediking werd gegeven. 

Reeds bij van Heussen en Van Rijn begint de ver
warring. In de Outheden van Vriesland schrijven zij 
nog ten dele juist: „In het jaar 1268 is Edmundus, vica
ris van den Utrechtschen Bisschop, en naderhand Bal-
duinus, wijbisschop van den Utrechtschen Bisschop 
Amoldus van Hoorn, met hetzelfde inzigt en ook met 
goeden uytslag naar Vriesland gezonden" ^. 

Doordat zich in het St. Servaasklooster te Utrecht 
bij de tombe van bisschop Wilbrand (t 1233) een in 
1481 vervaardigd foutief opschrift bevond, waarin Bal-
duinus de Starckenborch (t 1366) als wijbisschop van 
Wilbrand werd vermeld, maakte Van Heussen en 
latere auteurs van Balduinus een 13e eeuwse wijbis
schop 2). Zo vermeldt Moll in 1268 „Edmund en Bou
dewijn, eerstgenoemde vicaris, laatstgenoemde wij
bisschop van den bisschop van Utrecht"3). Van Ed
mund moet de titel vicaris geschrapt worden, terwijl 
voor een wijbisschop Boudewijn in 1268 in het geheel 
geen plaats is. In 1272 verblijft Edmund in de abdij 
Iburg in Westfalen. Tot 1290 treedt hij op als wijbis
schop van Luik, Munster, Keulen en Trier4). 

Nassau, in Schetsen uit de middeleeuwen, 2 din., Amsterdam 
1900—1914, II, 71 maakt onderscheid tussen provisor in spiri-
tualibus en wijbisschop; eveneens G. Brom in N.N.B.W., I, 
1362. Vgl. hiervoor blz. 38. 

i) Kerk. Oudh., V, 7. Zie hierna blz. 159. 
2) Batavia Sacra, I, 15, 158; H.E.U., 17, 18, 23; H.E.L., 9, 

92, 93. 
3) Moll, II. 1, 22; Brom, Bullarium, II, LXIII; id. in 

N.N.B.W., I, 1362; Gasman in N.N.B.W., I, 441. 
4) Een aflaatbrief van hem voor de Munsterabdij te Roer

mond, d.d. 24 Febr. 1281 bij J. Habets, Geschiedenis van het 
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In 1290 en 1291 verblijft hij in zijn bisdom, doch is 
het jaar daarop weder te Luik 1). Hij overleed 13 Dec. 
1292 en werd begraven in de kerk van de commanderij 
der Duitse Orde te Aldenbiesen bij Hasselt2). Een 
fragment van zijn spitsovaal zegel vertoont een bis
schop, in zittende houding, met staf en boek. Rand
schrift: FRAT. . . .CU. . . .SCOPI 3 ) . Zijn majesteits
zegel, eveneens spitsovaal, geeft een afbeelding van een 
op een troon gezeten bisschop, in de linkerhand de 
staf, de rechterhand zegenend opgeheven en geflan
keerd door twee wolven. Randschrift: f S. EM[UNDI 
D]EI GRA[TI]A EPI. CURONIEN4). 

Petrus, bisschop van Suden 
(suffr. Naxos, Griekenland)5) 

Zagen wij tot nu toe bisschoppen uit het Oostzee
gebied afkomstig, als hulp of plaatsvervanger van de 
bisschop van Utrecht optreden, met Petrus van Suden 
begint de reeks van personen, die doordat hun diocees 
in het Oosten in handen van de ongelovigen was ge
raakt, elders een werkkring zochten. Mogelijk heeft 
Petrus nog een voorganger te Utrecht gehad, n.l. Dirk 
van Suden. In een opsomming van de aflaten, verleend 
aan de abdij van Egmond, vermeldt Joannis a Leydis 
na aflaten van Innocentius IV en Koenraad van Hoch-

tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen die het 
in deze gewesten zijn voorafgegaan. Roermond (1875), I, 14. 

!) Preussisches Urkundenbuch, Politische Abtheilung, 2 T., 
Königsberg 1882-1939, I, 2, η. 555, 556, 565, 571, 584. 

2) Grafschrift in Rev. Bén. o.e. 
3) Westfäl. U.B., VII, η. 574. 
*) Preuss. U.B., I, T. 2, η. 563. 
s) Fruytier in N.N.B.W., II, 1100-1101; E. F. Mooyer, 

Ablassbriefe für das Karmelitenkloster in Köln, Annalen Nie
derrhein 8 (1860), 179 ff.; Eubel, I, 467, 550, 552, 554, 555; 
Rev. Bén. 29 (1912), 312; Berlière, Cambrai, 21-24. Over de 
ligging van het bisdom Suden bestaat verschil van mening, vgl. 
gerijere, o.c, 
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staden, aartsbisschop van Keulen „Theodericus epis-
copus Zudensis provisor diócesis Traiectensis с dies et 
carinam, Petrus Zudensis item provisor annum et 
carinam" 1). Een Dirk van Suden komt voor als wijbis
schop van Besançon van 1294—1324, hoewel sommige 
auteurs ook reeds in 1246 een naamgenoot vermelden2). 

Niet onmogelijk is ook dat Theodericus Zudensis 
verkeerd gelezen is voor Theodericus Vironensis, die in 
1250/1 aan Egmond een aflaat van 100 dagen en een 
kareen schonk en die door Joannis a Leydis niet wordt 
genoemd3). Petrus behoorde, volgens een mededeling 
van de kroniekschrijver van de abdij Bonne Esperance, 
bisdom Kamerijk, waar hij in 1275 een kerkhof wijdde, 
tot de orde van de zakbroeders. Na de opheffing van de 
orde ging hij vermoedelijk over naar de Johanniters, 
zo althans wordt hij vermeld in 1285. Doch ook de 
Cisterciënsers rekenen hem tot hun orde, omdat hij zijn 
laatste levensjaren in de abdij Weiler-Betnach bij Metz 
doorbracht en als „monachus hujus loei" aldaar begra
ven werd. Onder de elect Jan van Nassau was hij als 
wijbisschop in Utrecht werkzaam. 30 Dec. 1276 ver
klaart hij kapel en altaar van het gasthuis der Duitse 
orde te Leiden gewijd te hebben, zonder dat hierdoor 
de rechten van de parochiekerk worden benadeeld. Hij 
noemt zich „curam gerens pontificalis offitii per civi-
tatem et dyocesim Trajectensem"4). 

Krachtens machtiging van de bisschop van Kamerijk 
wijdt hij 22 Jan. 1281 de bij Antwerpen gelegen be
graafplaats van de zusters van Biezelingen5). 

!) Roefs, 160; Batavia Sacra, II, 426. 
ή Eubel, I, 467, 549. 
») Vgl. biz. 109. 
*) Ob. ν. Η., И, 526 η. 59; J. J. de Geer tot Oudegein, Ar

chieven der ridderlijke Duitsche orde, Balie van Utrecht, 2 
din. Utrecht 1871, II, n. 600 heeft onjuist 1 Jan. 1276. 

5) Ob. ν. Η., Suppl. 210. 



120 

Nadat de elect Jan van Nassau een aflaat had ver
leend aan al zijn diocesanen, die het wijdingsfeest van 
de Carmelietenkerk of haar altaren te Haarlem zouden 
bijwonen of een aalmoes schonken ten behoeve van de 
generale of provinciale kapittels, verleende Petrus op 
verzoek van dit klooster op 12 Nov. 1284 eveneens een 
aflaat en wel „unam karenam annum venialium et 40 
dies de iuncta sibi penitentia", terwijl hij zich betitelt 
als „Provisor in spirituahbus per dyocesim traiecten-
sem" 1). Ook het klooster te Staveren werd door hem 
bezocht en met een aflaat begiftigd, wanneer, is niet 
bekendz). 

In 1285 treft men hem aan in de bisdommen Kame
rijk en Luik, de volgende jaren te Metz, Trier en 
Mainz. Hij stierf te Weiler—Betnach, mogelijk vóór 
October 1294, wanneer de reeds vermelde Dirk van 
Suden voorkomt3). 

Zijn zegel vertoont een afbeelding van de wijbis
schop, staande, met mijter en kromstaf. Randschrift: 
- IGILL: PETRI DE - . Het tegenzegel draagt een 
kruis, het opschrift luidt: - G-ETUM SUDEN EPI *). 

Henricus, bisschop van Pomesaniën 
(Marienwerder, suffr. Riga)5) 
Terzelfder tijd als Petrus van Suden treedt een 

i) Mooyer, o.e., 180, 187-188. 
2) Jacob, bisschop van Suden, sprekend over de reliquieën in 

het klooster te Staveren, vermeldt „felicis recordationis domini 
Petri pii predecessoris nostri, qui se easdem vidisse per litteras 
suas a t t e s t a re . . . . " ; afschrift, d.d. 25 Sept. 1320 in Cart. Sta
veren, η. 10. 

3) Deze wijbisschop van Besançon overleed 9 Mei 1324, doch 
reeds in 1312 werd Jacob van Denmarcken tot bisschop van 
Suden benoemd als opvolger van Petrus. Eerstgenoemde Dirk 
zal dus niet door de paus benoemd zijn. 

*) Corpus SigiUorum Neerlandicorum, 's Gravenhage 1937— 
1940, n. 34, 35. 

5) Fruytier in N.N.B.W., VI, 763; Brom in N.N.B.W., I, 
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andere wijbisschop van Jan van Nassau op, Heinricus 
Pomeraniensis episcopus. Is identificering van het bis
dom met Pomesaniën of Marienwerder in Pruisen ge
makkelijk, meer moeilijkheden biedt de persoon van 
Hendrik. Van ca. 1250 tot 15 Oct. 1286 is bisschop 
van Marienwerder de Franciscaan Albert, die als wij
bisschop optreedt in Bazel en Constanz, doch de twee 
laatste jaren van zijn leven in zijn eigen diocees ver
toeft 1). Zijn opvolger Henricus, doctor decretorum, 
wordt 31 Dec. 1286 nog als elect vermeld, terwijl hij 
als frater Heinricus doctor decretorum door Albert in 
een oorkonde van 27 Sept. 1285 genoemd wordt2). 
Henricus sterft 16 April 13033). Zowel hij als Albert 
noemen zich episcopus Insule Sánete Marie (in Fruscia). 

Naast hen komt sedert 1280 voor een Henricus 
episcopus Pomeranie of Pomezaniensis en deze per
soon zullen wij als wijbisschop in Utrecht zien op
treden. Zijn wijding vond plaats tussen 25 Maart 
1277 en 25 Maart 1278. In 1280 verleent hij aan 
een klooster te Pretz in Holstein een aflaat4), 1283 
is hij werkzaam in Verden, in Febr. 1284 verleent hij 
te Bremen een aflaat5). 

Te Groningen vernam hij van de Franciscanen om
trent het miraculeuse Mariabeeld te Staveren. Aldaar 

1362; Eubel, I, 405; Hauck, V. 2, 1189; Gams, 302; de hierna 
genoemde litteratuur over het bisdom Pomesaniën kon niet ge
raadpleegd worden: H. Cramer, Urkundenbuch des vormali
gen Bisthums Pomesaniën. Marienwerder Histor. Verein 1887; 
id. Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesaniën, ib. 1884; 
H. Schmauch, Die Besetzung der Bistümer im Deutschordens
staate, Zeitsch. f. Gesch. Ermlands, 20 (1919), 643-752 en 
21 (1923), 1-102. 

!) Preuss, U.B., I en II, Register. 
г) id. I, 473, 498; id. Register; M. Perlbach, Pommerellisches 

Urkundenbuch, Danzig 1881-1882, η. 423, 576, 591. 
s) Hauck, o.e. 
4) Preuss. U.B., I, 379. 
s) id. n. 421, 433. 



122 

verleent op 24 Sept. 1284 „Henricus.. . . Pomeranensis 
episcopus, vices gerens in spiritualibus domini Johannis 
Trajectensis e lec t i . . . . " een aflaat van 40 dagen aan 
de weldoeners van het klooster te Staveren ^. 

Op 25 Maart 1285 schenkt hij als „vices gerens in 
pontificalibus per civitatem et dyocesim Trajectensis" 
een aflaat van 40 dagen en een kareen ten gunste van 
het St. Catharijnengasthuis te Utrecht2). 

Een door Antony Beck, bisschop van Durham 
(1283—1310) aan het gasthuis geschonken aflaat wordt 
door Henricus „auctoritate nostra et provisionis in 
pontificalibus per civitatem et diocesim Trajectenses" 
bevestigd. De bisschop van Durham, door koning 
Eduard I van Engeland herhaaldelijk met diplomatieke 
zendingen belast en naar de Nederlanden gezonden om 
vrede tussen Holland en Gelre te bewerken, verbleef 
9 Aug. 1284 te Utrecht en de 12e Aug. te 's Graven-
hage 3). Tijdens zijn oponthoud te Utrecht zal hij het 
St. Catharinagasthuis begunstigd hebben. 

13 Mei had volgens de Dordtse stadsrekeningen de 
wijding plaats gevonden van de O.L.V. kerk met het 
koor en kerkhof en van het begijnhof. Aan de bisschop 
werd een zalm en wijn geschonken. Daar de wijding 
niet door de elect Jan van Nassau verricht kan zijn, zal 
Henricus van Pomesaniën of Petrus van Suden deze 
verricht hebben4). 

i) Cart. Staveren, n. 22; Colmjon, n. 103. 
2) Brondgeest, Bijdragen, bijl. II; Brom, Reg. Π, η. 2179 stelt 

de datum op 25 Maart 1286. Ook al neemt men aan dat Hen
ricus de Paasstijl volgde, is toch 1285 mogelijk. De datum 
luidt 1285, in die annunciationis beatae virginis. In 1285 valt 
echter Pasen op 25 Maart. 

3) Ob. ν. Η., Π, η. 510, 512; Over Antony Beck: Eubel, I, 231; 
Dictionary of National Biography, Londen 1908, II; Η. Whar
ton, Anglica Sacra, Londen, 1691, I, 745—754. 

4) J. L. van Dalen, De Groóte kerk te Dordrecht, Dordrecht 
1927, 26. 
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Na 1286 wordt het lastiger om het spoor van Hen-
ricus te volgen. Naast elkaar worden dan de oorkonden 
van frater Heinricus ecclesie Sánete Marie of Sánete 
Marie Werthe en van Henricus Pomezaniensis vermeld, 
terwijl uit de regesten veelal niet is op te maken, wie 
bedoeld is. In 1288 vinden wij Hendrik van Pomesaniën 
te Hamburg, waar hij als wijbisschop van Bremen een 
aflaat verleent. 21 Oct. 1291 verleent hij wederom te 
Hamburg, 19 Maart 1292 te Bremen een aflaat ι). 

Emmanuel, bisschop van Cremona2). 

Emmanuel de Sescalo, aartsdiaken van Cremona en 
doctor in de beide rechten, wordt aangetroffen als 
lector aan de Universiteit van Parijs. Kwesties over 
verschuldigde betalingen en daaruit voortvloeiende 
moeilijkheden met de overige docenten en zelfs pro
cessen, waren oorzaak dat de faculteit hem op 18 Febr. 
1277 het recht ontnam om te Parijs te doceren3). Tien 
jaar later blijkt hij in het bezit te zijn van meer kerke
lijke beneficies dan geoorloofd was. Niet lang na Jan. 
1291 volgde zijn verheffing tot bisschop van Cremona. 
Slechts korte tijd kon hij zich hier handhaven, partij
strijd dwong hem zijn bisdom te verlaten. In 1295 ver
bleef hij te Rome, waar hij in de periode 29 Maart tot 
1 Mei verschillende aflaten verleende4). 

i) Preuss, U.B., n. 526, 583, 590. 
2) Fruytier in N.N.B.W., I, 1469-1470 met litteratuurop-

gave; J. A. F. Kronenburg, Neerlands Heiligen in de Middel
eeuwen, Amsterdam 1901, IV, 136-144; U. Berlière, (S) Em
manuel, évêque de Crémone, Rev. Bén. 26 (1909) 96-98; 
G. ν. d. Moosdijk, De Ζ. Emmanuel van Cremona, Gedenkboek 
H. E. van Giffen, Meppel 1947, 475 vgl. 

3) H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis, 4 
vol., Parisiis 1889-1897, I, 542, η. 472. 

4) Rev. Bén. o.e.; aflaatbrief, gedateerd Rome, 1295, Mei 1 
bij Η. V. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Geschichte 
der Rheinländer aus dem Vatikanischen Archiv, 7 T., Bonn 
1902-1913, V, 1270. 
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Waarschijnlijk deed hij aldaar afstand van zijn bis
dom. Omstreeks 1 Juni van hetzelfde jaar wijdde hij 2 
altaren in het Benedictinessenklooster Münster in Zwit
serland. Daarna ontmoet men hem in het klooster 
Aduard, waar hij zijn intrek nam en gedurende drie 
jaren verbleef ^. Op de kloosterschool zou hij onder
richt gegeven hebben, hetgeen, gezien zijn lectoraat in 
Parijs, niet onwaarschijnlijk is. 

Mogelijk op dezelfde wijze als Siward vanuit het 
klooster Rastede wijdingen had verricht, trad Emma
nuel vanuit Aduard op, zonder in een bepaald diocees 
blijvend werkzaam te zijn. 
In 1296 wijdde hij de kerk van de Dominicanen te 
Wezel, het volgend jaar te Aduard zelf een kapel met 
altaar. 

Ongetwijfeld is hij de bisschop Emmanuel, „cuius 
titulus ignoratur", die met toestemming van de aarts
bisschop van Bremen een altaar wijdde in het klooster 
Rastede bij Oldenburg ten tijde van abt Henricus de 
Nienborch (ca. 1294—ca. 1299)2). Emmanuel overleed 
te Aduard op 1 October 1298 en werd in het koor der 
kerk begraven3). In het midden der 14e eeuw trachtte 
abt Frederik van Aduard zijn canonisatie te verkrijgen, 
doch moest wegens de hoge kosten hiervan afzien. Wel 
komt zijn naam voor in de lijsten van heiligen en zali
gen van de Cisterciënserorde. 

Henricus, bisschop van Rodosto 
(suff. Heraclea, Thracië), O.Carm. *) 
Hendrik Jonghen, Juvenis, ook de Colonia of de 

!) Kroniek van het klooster Aduard, uitg. H. Brugman, B.M. 
H.G. 23 (1902), 44, 52, 53; A.A.U., 47 (1922) 130, 131, 225; 
H. F. van Heussen, Historia seu notitia episcopatus Gronin-
gensis, Antverpiae 1755, 32-34, 44, 46. 

2) Historia Monasteri! Rastedensis, M.G. SS., XXV, 503, 511. 
¡Ó Grafschrift in B.M.H.G., o.e., 52. 
4) J. Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis, Coloniae 1747, sub 
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Bacheim genoemd, wordt vermeld als provinciaal van 
de Duitse provincie der Carmelieten van 1279 tot 1295 
en is in deze kwaliteit aanwezig op de generale kapit
tels, gehouden in 1284 te Milaan, 22 Juli 1287 te Mont
pellier en 1291 te Trier »), terwijl hij 31 Maart 1292 als 
„Henricus de Bacheim, provincialis domus de Monte 
Carmeli" te Keulen genoemd wordt2). Na zijn benoe
ming in 1298 tot bisschop van Rodosto, trad hij in ge
noemd jaar en in 1299 als wijbisschop van Keulen op, 
terwijl hij in 1300 in Rome verblijft3). In 1301 treft 
men hem in Utrecht aan als wijbisschop van Willem II 
(1296-1301). Ten behoeve van het St. Odulphuskloos-
ter te Staveren verleent hij 28 Mei 1301 als „vices ge-
rens in spiritualibus.... Wilhelmi episcopi Trajecten-
sis" een aflaat van 40 dagen4). 

Op 22 Juni 1301 maakt bisschop Willem aan de 
geestelijkheid en de gelovigen van zijn bisdom bekend 
dat de omvang van zijn werkzaamheden een goede 
uitoefening van zijn geestelijke taak verhindert. Om 
deze reden benoemt hij Hendrik, bisschop van Rodosto 
tot „Vicarium et coadjutorem" van zijn diocees, belast 
met de uitoefening van het bisschoppelijk ambt. Hij 
geeft hem een algemene volmacht om aflaten te ver-

voce; Eubel, I, 422, 522; Etudes Carmélitaines, 2 (1912), 47 
ss.; Daniel a Virgine Maria, Speculum Carmelitanum, Ant-
verpiae 1680, II. 2, 926. 

*) R. P. B. Zimmermann, Monumenta historica Carmelitana, 
Lirinae 1907, I, 220; G. Wessels, Acta capitulorum genera-
lium ord. fratrum B. V. Mariae de Monte Calmelo, Romae 1912, 
I, 10; Koch, Karmelitenklöster, 16, 18. 

2) G. M. Lohr, Die Mendilcanten in der Kölner Schreins-
büchern, Annalen Niederrhein, 134 (1939), 21, η. 69. 

3) Annalen Niederrhein, 118 (1931), 26. 
4) Cart. Staveren, η. 6; Colmjon, η. 145; Brom, Reg. η. 2956; 

Α. J. Andreae, Een bijdrage tot de geschiedenis van de abdij 
van St. Odulfus te Staveren, Friesche Volksalmanak 1898, 87 
-88. 
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lenen, biecht te horen, absolutie te geven, ook in de 
casus episcopales, te visiteren en kerkelijke straffen op 
te leggen en op te heffen 1). 4 Juli 1301 sneuvelde bis
schop Willem, waardoor de opdracht aan bisschop Hen
drik verviel. Mogelijk koos hij partij voor dat gedeelte 
van het kapittel, dat in Deventer vergaderde en 5 Aug. 
de domproost Adolf van Waldeck tot bisschop koos 2). 

Op 16 Juli 1301 geven genoemde Adolf en Goswinus, 
proost van Deventer, een vidimus van de hiervoor ge
noemde oorkonde van 22 Juni, wat een aanwijzing zou 
kunnen zijn, dat zij zich van de diensten van de bis
schop van Rodosto verzekerd hadden en wat tevens 
een verklaring geeft waarom Henrïcus niet als wijbis
schop van Gui van Avesnes wordt aangetroffen. 

In de zomer van 1304 komt hij in twee oorkonden in 
het aartsbisdom Mainz voor, 4 December van hetzelf
de jaar in Keulen: „auctoritate et capituli Coloniensis 
gerens vices in pontificalibus sede vacante". Aldaar 
blijft hij ook werkzaam. Hij overleed in 1312 en werd 
bij de Carmelieten te Keulen begraven. Volgens Harz-
heim onderscheidde hij zich door vroomheid en studie
ijver, in het bijzonder op het gebied van het canonieke 
recht. Enkele werken door hem over dit onderwerp ge
schreven, waren eertijds in de bibliotheek van het 
klooster te Keulen aanwezig. 

Guido, bisschop Helenensis (Griekenland) O.Cist.3) 

Guido, monnik der Cisterciënserabdij Thulley in 
Langres, vervolgens prior van dit klooster, komt sinds 

i) Vgl. blz. 41. 
2) Post, bisschopsverkiezingen, 83—84. 
s) Fruytier in N.N.B.W., I, 1004-1005; id. Guido Helenensis, 

O.Cist., Annales Bruges, 64 (1914), 19-27; Rev. Bén. 29 
(1912), 315-317; 31 (1914), 312; Eubel, I, 273, 551; Gams, 
600, onjuist vermeld onder Eine in Frankrijk. 
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1297 als wijbisschop van Luik voor. De naam van zijn 
bisdom verschaft moeilijkheden. Terwijl Eubél en 
Fruytier het in het algemeen als een bisdom in Grie
kenland vermelden, zonder de tegenwoordige naam 
te noemen, identificeert Berlière het met het bisdom 
Olenus, suffragaan van Patras. Een bezwaar is echter 
dat terzelfder tijd als Gui andere bisschoppen van dit 
diocees voorkomen. 

Op 17 September 1298 verleent hij een aflaat aan het 
klooster Altenberg in het aartsbisdom Keulen 1). Als 
wijbisschop van Luik komt hij voor bij wijdingen van 
1299 tot 1301, 1309 en 1312, terwijl men hem in 
Utrecht onder bisschop Gui van Henegouwen (1301— 
1317) aantreft, vermoedelijk tussen 1301 en 1309. 
Tijdens een verblijf in Middelburg, eind 1299, had hij 
zijn bezit in bewaring gegeven aan de keldermeester 
van de abdij Ter Does, niets ongewoons, want dit 
klooster werd herhaaldelijk in deze eeuwen als een 
soort deposito-bank gebruikt. Door de Frans-Vlaamse 
verwikkelingen wellicht ongerust geworden over de 
veiligheid van zijn eigendommen, geeft hij 6 Mei 1302 
aan de abt van Grandpré volmacht om zijn bezit na
mens hem op te vragen2). In het Cisterciënserklooster 
Aduard, bisdom Munster, werd tijdens abt Eyboldus 
(1301, na 23 Juni-17 Jan. 1305) een altaar gewijd „a 
domino Wydone episcopo et monacho ordinis nostri"3). 
29 Aug. 1307 bevestigt „Guido. . . . Helensis episcopus, 
in pontificalibus vices gerens . . . . Guidonis episcopi 
Trajectensis" een verdeling van het kerkhof van het 
klooster Mariënweerd in twee helften, een voor kloos
terlingen en een voor leken4) Aan het in 1293 te Brielle 

i) Eubel, I, 273 noot 1. 
2) Annales Bruges, o.e., 26-27. 
3) Kroniek Aduard, B.M.H.G. 23 (1902) 54; H.E.G. 54; 

A.A.U. 47 (1922), 229. 
*) De Fremery, Cartularium, n. 124. 
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gestichte gasthuis schonk hij een aflaat. Een akte van 
21 Febr. 1327 geeft een opsomming van de verleende 
aflaten en vermeldt onder meer: „XL dagen oflaats, 
Haer G u y e . . . . (sic) suffragaan was Haren Gwye van 
Henegouwen". Van Alkemade heeft blijkbaar de naam 
van zíjn bisdom niet kunnen ontcijferen 1). Gui over
leed 28 Oct. 1327 te Clairvaux en werd aldaar in de 
abdijkerk begraven. Zijn zegel vertoont een afbeelding 
van een bisschop in zegenende houding, met staf en 
mijter. Tegenzegel: buste van een bisschop2). 

Johannes, bisschop van Skopuli 

(Thracië, suffr. Adrianopel) O.P.3) 

Als opvolger van de overleden bisschop Paulus werd 
op 23 Nov. 1308 door paus Clemens V de Dominicaan 
Johannes de Constantia, pauselijk poenitentiaris, tot 
bisschop van Skopuli in Thracië benoemd. Als wijbis
schop was hij werkzaam in het aartsbisdom Keulen en 
te Utrecht tijdens Gui van Avesnes. 

Op 22 April 1310 verklaart „Johannes.. . . episcopus 
Scopulensis.... quod cum vices . . . . Guidonis epis
copi Traiectensis per suam diocesim in Pontificalibus 
geremus. . . ." , dat, vóórdat hij de wijding verrichtte 
van de nieuwe parochiekerk (van IJsselstein), van 
Eperen (Eiperen) daarheen overgebracht, Heer Gisel-
bert van IJsselstein het patronaatsrecht van het kapit
tel van St. Marie te Utrecht over de nieuwe kerk open-

i) Alkemade, Brielle, I, 73-74. 
2) Zie 1272, beschadigd ovaal zegel aan oork. 6 Mei 1302. 
3) G. A. Meijer in N.N.B.W., I, 632; Eubel, I, 440, 452; 

Brom, Archivalia, I. 1, n. 4 noemde hem bisschop van Scopia, 
dit is echter een ander bisdom. Vgl. Eubel, I, 439. 
J. Quétif et J. Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, 
Lutetiae Parisiorum 1719,1, XXV; A. Brémond, Bullarium ordi
nis fratrum Praedicatorum, Romae 1730, II, 127. 
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lijk heeft erkend *). „Haer Jan die Wiebiscop t Utrecht 
was" en 40 dagen aflaat aan het gasthuis te Brielle 
schonk blijkens oorkonde van 1327, is ongetwijfeld 
Johannes van Constanz2). Te Keulen vaardigt hij 17 
Maart 1311 een oorkonde uit voor de kerk van Xanten 
als „in spiritualibus vices gerens" van de aartsbis
schop 3). In 1314 vermeldt de kroniek van het klooster 
Camp hem als „Johannem episcopum Scopulensem 
vicarium in pontificalibus.... archiepiscopi Colonien-
sis"4). Hij overleed 17 October 1321 en werd bij de 
Dominicanen te Keulen begraven. 

§2. Van 1312 tot 1400. 

Jacobus, bisschop van Suden 

suffr. Naxos, Griekenland) O.Joh. 5) 

Een geheel andere figuur dan de bisschoppen die 
wij hiervoor in Utrecht zagen optreden, is deze uit het 
Nedersticht afkomstige Johanniter. Niet een uit zijn 
bisdom verdreven bisschop, die van het ene diocees 
naar het andere moet trekken is hij, maar uitsluitend 
in Utrecht werkzaam, terwijl zijn bisdom zuiver titu-

!) „Actum in dicto cimeterio et datum feria quarta post diem 
P a s c h a e . . . . 1310. Afschrift in A. Matthaeus, Charters, brieven 
en andere stukken betreffende het Bisdom, de stad en de pro
vincie Utrecht, 17e eeuws hs. Univ. Bibl. Utrecht, n. 1253, 
fo. 851. Een ander afschrift in R.A.U., hs. n. 315, fo. 47v-48. 
Uittreksel bij A. Buchehus in zijn editie van Века (1643), 
238; Batavia Dominicana, 15; Batavia Sacra, II, 155; H.E.U., 
20, 189; S. Muller, Hzn., Het bisdom Utrecht, Geschiedkundige 
atlas van Nederland, 's Gravenhage 1921, 390. 

2) Vgl. 128, noot 1. 
3) Sauerland, Reg. I l l , η. 1061; IV, η. 835. 
*) Annalen Niederrhein, 20 (1869), 303. 
«) Gasman in N.N.B.W., I, 706-707; Eubel, I, 467, 552, 

Batavia Sacra, I, 181; H.E.U., 21, 56; H.E.H., 31. 
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lair is. Men kan hem dus als een wijbisschop in de 
strikte zin van het woord beschouwen1). 

Zijn invloed zowel in Utrecht als in Holland en 
Zeeland is zeer belangrijk geweest; talrijk zijn de akten 
waarin hij wordt vermeld. Slechts een afzonderlijke 
studie kan hem de plaats verschaffen, waarop hij aan
spraak kan maken. Hier kan hij slechts in zijn kwaliteit 
van wijbisschop het onderwerp van een onderzoek zijn 
en kunnen zijn andere functies slechts vluchtig behan
deld worden. 

Jacobus was afkomstig uit het geslacht Denmarcken, 
zo genoemd naar de heerlijkheid Denmarcken bij Vin
kenveen 2). Hij trad in de orde der Johanniters en 
werd tussen 1305 en 1309 commandeur van St. Catha-
rina te Utrecht, in deze functie tevens balier of land
commandeur van de overige huizen der orde in het 
diocees Utrecht3). 

Als commandeur draagt hij 13 October 1309 een 
hofstede aan de stad Utrecht over4). Aan „broeder 
Jacop van Dy enemarken, den commenduer van S inte 
Kathrinen" schenkt Vrouwe Elizabeth van Heemskerk 

') Vgl. hiervoor biz. 45. 
2) Booth, Utrechtsche geslachten, hs. R.A.U., fo. 256, 423, 

vermeldt als verwanten van Jacob van Denmarcken zijn zuster 
Wonne, die met haar twee zonen in 1325 aan de pest overleed, 
een broer Johannes en diens gelijknamige zoon. Laatstgenoem
de huwde in 1328 Clementina van Zuylen en verkreeg bij deze 
gelegenheid van de bisschop van Suden Groot- en Klein Den
marcken. Verder bestond er verwantschap met het Utrechtse 
geslacht Bole. Over het geslacht Denmarcken ook A. Buchelius, 
Genealogien, hs. Un. Bibl. Utrecht, η. 1780, fo. 30. 

3) In 1305 wordt Diederik van der A nog als commandeur 
vermeld. E. A. van Beresteijn, Geschiedenis der Johanniter-
orde in Nederland, Assen 1934; Brondgeest, Bijdragen, 11, 12, 
24; Hullu, Kleine Kapittelen, 53. 

4) N. van der Monde, Geschied- en Oudheidkundige be
schrijving van de pleinen, straten, stegen enz. der stad Utrecht, 
3 din., Utrecht 1844-1846, III, 86, 87. 
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bij testament van 20 Nov. 1311 ten behoeve van zijn 
klooster 200 'S zw. toum. aan goederen en een ge
lijke som in contanten. Van dit laatste bedrag moet 
hij 50 Q ten behoeve van het H. Land „in den stocke 
oft inder kisten van den groten aflaet" deponeren en 
het restant op andere wijze voor haar zielenheil be
steden 1). 

De belangrijke commanderij van de Johanniters te 
Haarlem werd door Jacob gesticht. 17 Juli 1310, kort 
voor zijn overlijden, schonk Gerard van Tetrode, ka
nunnik van St. Marie te Utrecht, zijn huizen en erven 
te Haarlem met al zijn overige bezittingen aan de 
Johanniters2). Door tal van andere schenkingen na
men de bezittingen van dit klooster, dat zowel manne
lijke als vrouwelijke leden telde, snel toe. Enkele 
jaren eerder had Heer Willem van Egmond te Haarlem 
een klooster van St. Lazarus gesticht en met goederen 
begiftigd. Hij had dit echter zonder toestemming van 
de grootmeester der orde gedaan, hetgeen tot allerlei 
verwikkelingen aanleiding gaf. In 1312 werd daar
om dit klooster met al zijn bezittingen met het convent 
van St. Jan verenigd3). Terzelfder tijd ondergingen de 
Johanniters een sterke uitbreiding door de opheffing 
van de Tempeliers, die voor een groot gedeelte naar 
hen overgingen. Zo wordt in 1318 Jacob van Suden 
vermeld als gewezen pastoor van Zaamslag4). De com
manderij van de Tempeliers met hun kerk aldaar kwam 

i) B.B.H., 4 (1876), 250-251. 
2) P. L. Muller, Regesta Hannonensia. Lijst van oorkonden 

betreffende Holland en Zeeland, 1299—1343, die in het char-
terboek van Van Mieris ontbreken, 's Gravenhage 1882, 35. 

3) id., 24, 32, 35, 36, 47, 48; Willelmi capellani in Brede-
rode, postea monachi et procuratoris Egmondensis Chronicon, 
ed. С. Pijnacker Hordijk, Werken H.G. 3e s. XX, Amsterdam 
1904, 88. 

*) Berkelbach, Reg. η. 395. 
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in 1312 aan de Johanniters ^. 10 Mei 1312 benoemde 
paus Clemens V Jacob, commandeur van het St. Jans
hospitaal en priester, tot bisschop van Suden, ongetwij
feld op verzoek van Gui van Utrecht, als wiens wijbis
schop hij nog hetzelfde jaar optreedt2). In enkele oor
konden, die hem vóór 1312 reeds als bisschop van 
Suden betitelen, schuilt een fout3). 

Op 27 Sept. 1312 geeft bisschop Gui verlof om te 
Zecvelt een parochiekerk met kerkhof te bouwen, ter
wijl Jacob van Suden in zijn hoedanigheid als „vices 
nostras gerente in pontificalibus", de wijding zal ver
richten, wanneer de parochianen dit te zijner tijd 
vragen4). Als „Guidonis.. . . episcopi Trajectensis in 
pontificalibus vices agens" verleent hij 20 Augustus 
1313 een aflaat van 40 dagen aan het St. Odulphus-
klooster te Staveren5). Te Bovenkarspel wijdt hij 5 
Augustus 1314 de kerk met altaar en verleent een 
aflaat van een jaar en een kareen op het wijdingsfeest 
van de kerk en van 40 dagen op dat van het altaar6). 
Op 19 Mei 1315 consacreert hij te Zutfen een altaar, 
toegewijd aan St. Johannes Evangelist, de daaropvol
gende dag het Bartholomeusaltaar7). 

Hoe verschillend van zijn verhouding tot bisschop 

!) J. van der Baan, Geschiedkundige beschouwing van Zaam-
slag, Terneuzen 1859, 39. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 1. 
s) Regesta Hannonensia, 2 (1299, April 8), 34 (1310, Juni 

24). T. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, 3 din. 
Haarlem 1874-1883, III, 140 (1304). 

4) A.A.U., 21 (1894), 476; Berkelbach, Reg. η. 252. 
5) Colmjon, Reg. η. 165; Cart. Staveren, η. 8. 
β) Β.Β.Η., 49 (1932), 52-53. 
η H.E.D., 82; A.A.U., 30 (1905), 254; R. W. Tadorna en 

W. J. R. Huberts, Tijdrekenkundig register van alle oorkonden 
in het stedelijk archief te Zutphen berustende, 2 din. Zutphen 
1854r-1862, I, 17 n. 29. 
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Gui (t 29 Mei 1317) is die tot diens opvolger Frederik 
van Syrck! Reeds in het begin van diens pontificaat 
treedt hij als een van de voornaamste geldschieters op. 
Hoe was het echter mogelijk dat Jacob dergelijke be
dragen kon lenen? Zijn nalatenschap bedroeg in 1331 
800 'S, doch de bedragen die hij de bisschop van 
Utrecht leent, zijn veel groter. Mogelijk kon hij als 
landcommandeur de kas der orde, vooral aanzienlijk 
door de kruistochtgelden, voor dit doel benutten. 
Op 18 Juli 1318 leent hij de bisschop 1200 'S zw. toum., 
waarvoor hem behalve het ambt van wijbisschop ook 
de bisschoppelijke rechtsmacht in Friesland wordt op
gedragen. De inkomsten hieruit voortvloeiend, zullen 
ten dele voor aflossing van de schuld aangewend wor
den 'J. Moeilijkheden, die hieruit konden voortkomen, 
waren reeds voorzien, in laatste instantie zou de beslis
sing liggen bij de graaf van Holland Een nieuwe geld
lening, ditmaal van 200 'S volgde 8 Febr. 13202). 

Niet lang lieten kwesties tussen Frederik en zijn wij
bisschop op zich wachten, zoals uit een oorkonde van 
13 October van dat jaar blijkt. Jacob van Suden had 
pauselijke bevelen, gericht tegen de bisschop van 
Utrecht, afgekondigd. Een scheidsman zal worden be
noemd om uit te maken wie de kosten daarvan zal 
moeten voldoen. Graaf Willem III doet 30 October 
uitspraak in de gerezen geschillen over de uitoefening 
van het ambt van wijbisschop en de bisschoppelijke 
rechtsmacht in Friesland. Jacob zal verder deel blijven 
uitmaken van bisschops raad en hetzelfde gewaad ont
vangen als diens klerken3). 

Wij vinden Jacob hier voor de eerste maal vermeld 

i) Berkelbach, Reg. η. 400. 
2) id., 440. 
3) Berkelbach, Reg. η. 461, 464; Muller, Rekeningen, И, 

LXXXII, noot 3; vgl. hiervoor blz. 47. 
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als raad van de bisschop, een functie die hij ook in 
Holland en mogelijk in 1320 ook in Gelre vervulde. 

Omstreeks 1319 wijdde de bisschop van Suden Dirk 
Screvel tot abt van Egmond, nadat deze zich eerst tot 
bisschop Frederik had gewend, doch zich wegens de 
hoge eisen van de bisschop had teruggetrokken. Als 
direct aan de paus onderhorig, kon de abt van Egmond 
door iedere bisschop gewijd worden 1). 25 September 
1320 verleent Jacob een aflaat aan het klooster te Sta
veren, na de reliquieën aldaar beschouwd te hebben2). 
Een algehele onderwerping aan Holland betekent de 
verklaring van Frederik van Syrck op 22 Dec. 1321, om 
gedurende twee jaren te zullen regeren in overleg met 
graaf Willem III en 13 door hem aangewezen raads
lieden, onder wie Jacob van Suden. Wanneer de bis
schop zich hieraan houdt, kan hij op de hulp van de 
graaf rekenen3). 

Op 26 Februari 1322 is Jacob aanwezig bij de uit
spraak van de bisschop van Utrecht in het geschil 
tussen de abt van Oostbroek en de priorin van het 
Vrouwenklooster aldaar4). Uit hetzelfde jaar stamt een 
verklaring van de bisschop van Suden over een rente 
in Waarder5). 

Met de dood van Frederik van Syrck (t 20 Juli 1322) 
breekt een nieuwe periode voor Jacob aan. Aangewezen 
als een der executeurs-testamentair, is hij bij de opening 

i) Willelmus Procurator, 95; B.B.H., 29 (1905), 12. 
2) Colmjon, Reg., η. 188; Cart. Staveren, η. 10. 
3) Berkelbach, Reg. η. 491; F. van Mieris, Groot Charterboek 

der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Fries
land, 4 din., Leyden 1753, II, 269-270. 

4) Cod. dipi. H.G., IV. 2, 45-49; Α. Matthaeus, Fundationes 
et fata ecclesiarum, quae et Ultrajecti et in eiusdem suburbiis et 
passim alibi in diocesi, 2 t. Lugd. Bat. 1703-1704, II, 4 0 6 -
411; Berkelbach, Reg. η. 498. 

s) Heermga, Dom. η. 4200. 
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van Frederiks testament op 25 Juli aanwezig1). Twee 
dagen later kwamen de kapittels bijeen voor de verkie
zing van een nieuwe bisschop. De Hollandse candi-
daat was Jacob van Suden, met gewapende macht 
kwam graaf Willem naar Utrecht om diens verkiezing 
te steunen. Eensgezind verenigden zich echter de 
kanunniken onder leiding van de domproost Floris 
van Jutfaas, het hoofd van de anti-Hollandse partij. 
38 van de 44 uitgebrachte stemmen zijn voor de dom
deken Jacob van Oudshoorn, slechts drie voor Jacob 
van Suden. 

Onaangenaam klonk ook voor de Hollandse candi-
daat de rede van Hendrik van Loenresloot, deken van 
St. Jan: de bisschop van Suden kende de disciplien van 
de Utrechtse Kerk niet, de deken van de Dom overtrof 
hem in wetenschap. Zij die op de bisschop gestemd 
•hadden, handelden niet in het belang van het bisdom 
„quia solum habebunt prae oculis preces et minas po-
tentium et laicorum" 2). Nog gaf de bisschop van Suden 
de hoop niet op, nog eens de zetel van Utrecht te zullen 
bestijgen. Een spoedig overlijden van Jacob van Ouds
hoorn verwachtend, inderdaad stierf deze reeds 21 
Oct. 1322, verzocht hij aan de paus om reservatio van 
het bisdom, hetgeen 24 Sept. 1322 geschiedde. Voordat 
dit te Utrecht bekend was, koos men Jan van Bronk-
horst tot bisschop, maar de paus verklaarde deze keuze 
ongeldig. Weer waren de kansen gunstig voor Jacob, 
doch zijn machtige beschermer graaf Willem III waag
de geen nieuwe poging. 

Gedachtig aan zijn pas geleden echec, stelde hij Jan 
van Diest als candidaat voor, welke ook door Avignon 
werd benoemd3). Vol leedvermaak is de beschrijving 

i) Berkelbach, Reg. η. 517; A.A.U., 31 (1906) 230-233. 
2) Matthaeus, Analecta, I, 125 ss.; Post, bisschopsverkiezin

gen, 91 vgl. 
3) Willelmus Procurator, 120; Joannes de Века et Wilhelmus 
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door Willem Procurator van Jacobs rol in deze ge
beurtenissen. Dat de bisschop van Suden „'s pausen 
beschermeling" met 2200 'S door Jan van Diest werd 
tevreden gesteld, zoals S. Muller Fzn. op grond van 
een betalingsstaat van 1326 schrijft, lijkt minder juist1). 
Reeds onder bisschop Frederik zagen wij Jacob als 
geldschieter optreden en Jan van Diest, die bij zijn 
intrede in 1323 het Sticht met schuld bezwaard vond, 
zal hem als crediteur aangetroffen hebben. 

Krachtens schriftelijke last van Jacob van Suden en 
andere vicarissen verzoeken afgezanten van Jan van 
Diest op 30 Maart 1323 aan Zwolle om erkenning van 
de elect2). 

Op 18 April 1323 geeft hij als wijbisschop van Utrecht 
toestemming aan de broeders van St. Jan te Haarlem 
om in het huis van de Vrouwe van Coudekerke de H. 
Mis op een draagbaar altaar op te dragen3). 12 Juli 
hecht hij zijn zegel aan een oorkonde van bisschop Jan 
van Diest4). Als onderdeel van de lening van 8000 'S 
zw. toum. waartoe de kapittels de bisschop gemach
tigd hadden, verklaart deze op 28 Aug. 2100 'S van 
Jacob van Suden geleend te hebben. De terugbetaling 
zal geschieden uit de inkomsten van het gruithuis te 
Utrecht.5). Als executeur-testamentair van pastoor 
Dire van Oudorp wordt hij vermeld op 14 en 22 Dec. 
1324β) Bij de uitspraak in de geschillen tussen de 
kapittels over de processies en de bron in Oudmunster. 

Heda, De episcopis Ultraiect inis . . . . . ed. Α. Buchelius, Ultra-
iecti 1642-1643, 112. 

1) Muller, Schetsen, I, 8. 
2) Berkelbach, Reg. η. 560. 
3) Regesta Hannonensia, 114. 
4) A. Matthaeus, De nobilitate, de pr incipibus . . . . libri qua

tuor. Franequerae 1698, 815; ν. Mieris, Chb., II, 333. 
s) Berkelbach, Reg. η. 585. 
*) id. η. 631; Regesta Hannonensia, 135. 
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door Jan van Diest op 10 Mei 1326 gedaan, is hij aan
wezig, eveneens op het generaal-kapittel op 19 Mei1). 
Uit een balans van 1326 blijkt dat bisschop Jan aan 
Jacob 2200 U betaald heett en bovendien nog 600 'S 
na Pasen 1326. In Maart en April 1328 heeft ten over
staan van Jacob de verantwoording van schout- en 
rentmeesters-rekeningen plaats2). 

Omschreef Jacob van Suden in zijn wijdingsoorkon-
den zijn functie als „in pontificalibus vices agens", in 
1329 wordt een nieuwe term gebruikt, n.l. in pontifica
libus vicarius generalis. Zoals hiervoor reeds werd op
gemerkt is hiermede formeel de voorbereidende pe
riode in de ontwikkeling van het ambt van wijbisschop 
afgesloten en heeft deze als een vast ambtenaar van de 
bisschop zijn plaats in de ambtelijke hiërarchie gevon
den, een ontwikkeling die ook elders wordt aangetrof
fen. Belangrijk is de oorkonde van 22 Juli 1329, waarbij 
Jan van Diest voor een periode van 4 of 5 jaar Jacob 
tot zijn vicarius generalis in pontificahbus benoemt. 
Zowel de benoeming als de kennisgeving hiervan aan 
de geestelijkheid van het bisdom geven een omschrij
ving van de taak van de wijbisschop en de verdeling 
van de inkomsten3). Een gedeelte van de geestelijke 
macht wordt hier door de bisschop aan Jacob overge
dragen. Zijn toenemende schulden dwongen hem ook 
nagenoeg zijn gehele wereldlijke gezag in het Neder-
sticht prijs te geven. 

Aan 7 personen, onder wie Jacob van Suden, ver
pandt de bisschop van Utrecht voor 6000 'S zijn sloten 
en wereldlijke rechten aan deze zijde van de IJsel4). 
— ïjlBerkelbach, Reg. η. 717, 718; Matthaeus, Analecta, II, 632 
noot; Muller, Rekeningen, I, 111. 

2) Muller, Rekeningen I, n. 66. 
3) id. I, 269-270; Joosting, Bronnen, IV, 269-271; Berkel-

bach, Reg. η. 873-874. Vgl. hiervoor biz. 49. 
4) 1329, December 12. Muller, Rekeningen I, 272-275; 

Berkelbach, Reg. η. 900. 
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Aan tijdgenoten ontging dit bankroet van de bis
schoppelijke macht niet 'J. 

In 1329 en 1330 treedt Jacob van Suden in ver
schillende schuldbekentenissen als borg voor de bis
schop van Utrecht op 2). 11 Februari 1330 belooft Jan 
van Diest om in het proces tot afzetting van Ghewand, 
abt van St. Paulus en diens vervanging door Jacob van 
Colen in overleg met zijn wijbisschop te zullen hande
len 3). 31 Juli 1330 krijgt de bisschop verlof om een 
geldlening van 12000 'S te sluiten, waarvan eerst Jacob 
van Suden en de overige schuldeiers 6500 'S zullen 
ontvangen. Een kwitantie van Jan van Diest voor 
Zwolle, d.d. 19 Nov. 1330, wordt door Jacob medebe-
zegeld4). 

In dit verband zij nog vermeld, dat blijkens een 
oorkonde van 1335 het klooster Dikninge of Zoeten-
daal door Jacob gewijd werd, het jaar is onbekend5), 
terwijl hij bij zijn overlijden in het bezit bleek te zijn 
van een kanonikaat in de Dom te Utrecht. 

De oude Hollandse politiek om het Sticht te over
heersen doet zich onder Willem III bijzonder sterk 
gelden. Dat iemand als Jacob van Suden, zelf van 
Utrechtse afkomst, invloedrijk als balier der Johanni
ters doch vooral door zijn ambt als wijbisschop en de 
autoriteit die de bisschoppelijke waardigheid hem gaf, 
voor de graaf een welkom bondgenoot was, valt licht 
te begrijpen. Doch niet alleen als verdediger van de 
Hollandse belangen in het Sticht benut Willem hem. 

!) Willelmus Procurator, 245. 
2) Berkelbach, Reg. 906; Muller, Rekeningen, I, 239, 241. 
3) id. η. 918; id. II, 255. 
4 ) Bijdr. geschied. Overijsel, VI, 136. 
5) Berkelbach, Reg. η. 1131; Oorkondenboek van Groningen 

en Drente, bewerkt door P. J. Blok e.a., 2 din., Groningen 1896 
-1899, I, n. 341. 
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Jacob blijkt ook een zeer bruikbaar man te zijn voor 
het verrichten van verschillende functies in Holland 
en Zeeland. Vanzelf komt de vraag op: waarom staat 
de bisschop van Suden zo volkomen aan de Hollandse 
zijde? Zijn pogingen om met hulp van deze kant bis
schop van Utrecht te worden en de talrijke schenkin
gen en gunsten, hem door Willem III bewezen, geven 
het antwoord op deze vraag. Er moet echter dadelijk 
aan toegevoegd worden dat de meeste giften niet voor 
Jacob van Suden persoonlijk, doch voor hem als land
commandeur bestemd zijn. Dat zijn bestuur tot grote 
uitbreiding, vooral van de stoffelijke goederen der 
orde geleid heeft, staat buiten twijfel. In het bijzonder 
aan het door hem gestichte St. Jansconvent te Haar
lem heeft hij zijn beste krachten gegeven en al zijn be
zittingen vermaakt. 

Ruim een jaar na zijn benoeming tot bisschop ziet 
men Jacob zich aan Willem III verbinden. Te Middel
burg op 25 Sept. 1313 ontvangt hij van de graaf een 
leen van 10 'S jaars, wordt daarvoor 's graven leenman 
en bewijst hem leenhulde, het begin van zijn loopbaan 
in Hollandse dienst ^. 14 Juli 1314 zegt Willem hem 
uitdrukkelijk zijn bescherming toe, 14 Jan. 1316 be
veelt hij zijn ambtenaren de bisschop van Suden bij te 
staan bij het verzamelen van goederen en gelden voor 
het H. Land2). „Onsen heven vrient" noemt de graaf 
hem het volgende jaar3). Na de dood van bisschop 
Gui, die voor zijn leven Amstel en Woerden bezeten 
had, trad Jacob van Suden als rentmeester van de 
graaf voor deze gebieden op. In Amstelland vervulde 
hij dit ambt tot eind 1328 of begin 1329, Woerden 
heeft sedert 1324 een eigen rentmeester, die mogelijk 

!) v. Mieris, Chb., II, 136. 
2) Regesta Hannonensia, 54, 62. 
») v. Mieris, II, 187. 
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aan hem ondergeschikt was ^. Sedert 1318 maakte de 
bisschop van Suden deel uit van de gewone raad (com
mune consilium) van de graaf, zoals tal van onderschrif
ten onder oorkonden uit de jaren 1318—1328 aanto
nen 2). Te talrijk zijn deze stukken om hier behandeld 
te kunnen worden. Wij volstaan daarom met enkele 
belangrijke akten te vermelden. In 1320 houden Jacob 
van Suden en andere grafelijke raden zitting in West-
friesland om orde te stellen op het rechtswezen, plaat
selijk bestuur en onderhoud van dijken en om enkele 
rechtszaken af te doen. Niet alleen een onderzoek moe
ten zij instellen, doch ook beslissingen nemen3). Voor 
het herstel van de dijk bij de Nieuwervaart draagt de 
bisschop van Suden met drie andere personen in 1322 
zorg. De graaf belooft hun de gemaakte kosten te zul
len vergoeden4). Over de kwestie van het Dordtse sta
pelrecht geven Jacob en andere raden van de graaf op 
17 Oct. 1325 advies5). Bij de overeenkomst, gesloten 
tussen Willem III en Staveren op 19 April 1327, is 
Jacob van Suden aanwezig, terwijl hij ook het vol
gende jaar in geschillen met Staveren en Westergo 
gemoeid ise). Als kapelaan van Jacob wordt in deze 
tijd vermeld Sander van Hokelem, aan wie de graaf de 

!) H. J. Smit, De rekeningen van graven en gravinnen uit het 
Henegouwsche Huis, Werken H.G. 3e s., n. 46, 54, 69, Utrecht 
1924-1939, III, 144-145, 164. 

2) id., 221; Th. van Riemsdijk, De Theorie en de Kanselarij 
van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en 
Beijersche Huis, 'sGravenh. 1908, 33, 35, 595, 598»), 6071); 
Joosting, Bronnen, VII, 731). 

3) Joosting, Bronnen, VII, 72-74; ν. Mieris, Chb., II, 2 1 0 -
216; Riemsdijk o.e., 35. 

4) Berkelbach, Reg., η. 505, 524; ν. Mieris, Chb., II, 281, 
298, 322. 

5) ν. Mieris, Chb., II, 364. 
*) G. F. thoe Schwarzenberg en Hohelansberg, Groot pla-

caat- en charterboek van Friesland, Leeuwarden 1768, I, 178; 
Colmjon, Reg. η. 212; ν. Mieris, Chb., II, 461, 462. 
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eerste vacante kerk, te zijner begeving, belooft1). Voor 
de tweemaal 3000 iï, die de stad Utrecht op 9 Aug. 
1329 als zoengeld aan Willem III belooft te betalen, 
treedt de bisschop van Suden als borg op, eveneens 
bij een geldlening van 1200 ii van de graaf op 9 Aug. 
13302). 

Als commandeur van de Johanniters, de titel balier 
gebruikt hij niet, heeft Jacob van Suden veel bijge
dragen tot de bloei van zijn orde in het diocees 
Utrecht. De stichting en voorspoedige ontwikkeling 
van de commanderij te Haarlem is grotendeels zijn 
werk. Hij zelf was commandeur van dit klooster, een 
plaatsvervanger voerde voor hem daar het bestuur, 
volgde zijn bevelen op en legde hem rekenschap af. 
Als zodanig komt, misschien reeds vanaf 1310, tot 1326 
broeder Aemout van Arnhem voor, in 1328 heer Dide-
ric, in 1332 broeder Engelbert Ruselpasse3). In 1316 
Het Jacob te Haarlem de grote zaal van het klooster 
bouwen, in 1317 werd begonnen met de bouw van de 
kerk die het jaar daarop gereed kwam4). Zeer talrijk 
waren de schenkingen, die dit klooster ten deel vielen. 
In het bijzonder betoonde zich Willem III een weldoe
ner der orde. Zo schonk hij onder meer de kerken van 
Heemskerk, Hazerswoude, Zoeterwoude en Westmon
ster, grond te Middelburg, Oudewater en Utrecht en 
het belangrijke recht van de heergewaden in zijn graaf
schappen5). Uit dank voor de schenking van de kerk 

i) v. Mieris, Chb., II, 428, 431. 
2) id. 485, 501; Berkelbach, Reg. η. 875. 
3) Regesta Hannonensia, 34, 155, 168, 208. Indien men de 

datum 24 Juni 1310 als juist aanneemt, moet de schrijver van 
het Cartularium van St. Jan, waaraan dit regest is ontleend, zich 
in de titel van Jacob vergist hebben. 

4) WiUelmus Procurator, 94. 
5) B.B.H., 2 (1874), 184, 242; 4 (1876), 250-252; 7 (1879), 

104-105; v. Mieris, Chb., II, 180, 397, 462, 469-470; Riems
dijk, Thesorie, 16. 
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van Westmonster, vergunde Jacob den graaf om de 
commanderij te Middelburg als open herberg te ge
bruiken, terwijl zijn opvolger als landcommandeur, 
Gerard van Hamerstein, dit op 10 Aug. 1332 tot de 
huizen in Utrecht, Oudewater en Haarlem uitbreid
de i). Had het klooster te Haarlem wel de bijzondere 
aandacht van de wijbisschop, zoals de tahijke stukken 
in het cartularium van dit convent bewijzen, ook voor 
de overige huizen der orde was hij werkzaam. Om
streeks 1320 werden de gebouwen van het klooster te 
Nijmegen door hem aanzienlijk uitgebreid en ver
fraaid 2). Kon Jacob op 16 Jan. 1317 nog een schen
king van graaf Reinoud voor het klooster te Ingen ver
melden, 19 Jan. 1319 sluit hij met de bisschop, kapit
tels en kloosters van Utrecht een verbond tegen Rei
noud, 's graven zoon, die hun goederen in Gelderland 
wilde belasten. s) Vermelding verdient een oorkonde 
van 24 Juni 1320, waarin Reinoud, de zoon, aan de 
bewoners van Hollenderbroek een landrecht geeft 
„met rade onser liever Vrouwen onser moder der 
Gravinne van Ghelre, Heren Jacopes bider Godes ghe-
nade des Biscops van Suden, Heren Wolters Heren 
van Keppele, Heren Jacobs van Mirlare ende ander 
ons Rades"4). 

Maakte de bisschop van Suden in 1320 deel uit van 
Reinouds raad? In Utrecht, Holland en Zeeland, en 

i) B.B.H., 6 (1878), 105-106; v. Mieris, Chb., II, 533; Riems
dijk, Thesorie 151). 

2) H. D. J. van Schevichaven, Oud Nijmegens kerken, kloos
ters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen, Nijmegen 
1909, 183. 

3) Berkelbach, Reg. η. 408; Ι. Α. Nijhoff, Gedenkwaardig-
heden uit de geschiedenis van Gelderland, Arnhem 1830, I, 
n. 169. ι 'o] 

4) Berkelbach, Reg. η. 449; W. A. van Spaen, Oordeelkun
dige inleiding tot de historie van Gelderland, Utrecht 1805, IV, 
cod. dipi. η. 22. 
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Gelre zou hij dan tegelijkertijd dit ambt vervuld 
hebben. 

De herinnering aan het goede bestuur der orde door 
Jacob bleef lang bewaard. Uit een verklaring van 1388 
blijkt dat het stadsbestuur van Utrecht maatregelen 
had moeten nemen tegen misbruiken in het beheer 
van het gasthuis van St. Catharina, „maer bi des Bis-
schops tiden van Zuden, ze letet de Raet van der Stat, 
dattet die zelve Bisscop van Zuden dede verwaren, 
datter doe gheen ghebrec in en viel, des daer na zijnre 
doet, ende nu in der tyt veel ghebreken ghevallen 
z i jn . . . . 1). 

De laatste oorkonde, waarin hiervoor Jacob van 
Suden vermeld werd, was gedateerd 19 November 
1330. Te Haarlem maakte hij op 11 October 1331 zijn 
testament in het bijzijn van 7 getuigen, onder wie zijn 
neef Johannes van Denmarck en Hugo Mensonis, prior 
van Egmond2). Zijn bezittingen, die 800 'S zw. toum. 
bedroegen, vermaakte hij aan het klooster van St. Jan 
te Haarlem. In de Dom te Utrecht stichtte hij een me
morie, op zijn jaargetijde werd 1 'S uitgekeerd, boven
dien nog 8 solidi voor wie op die dag de H. Mis op
droeg 3). Enkele dagen later, nog in October 1331, 
overleed hij4). 

!) Brondgeest, 13; K. Burman, Utrechtsche jaarboeken van 
de 15e eeuw, 3 din., Utrecht 1750-1754, III, 274 »). 

2) 1331: Matthaeus, Analecta, II, 582 i); 11 October 1331: 
Regesta Hannonensia, 201. 

3) Matthaeus, Fundationes, I, 35; Batavia Sacra, I, 181; 
H.E.H., 31. 

4) Over jaar en datum lopen de opgaven uiteen. Volgens het 
necrologium van de Dom overleed hij 24 October 1330 (Booth, 
Utrechtsche geslachten, hs. R.A.U., fo. 256; zonder vermelding 
van maand en dag Matthaeus, Fundationes, I, 35). De necro-
loog van St. Servaas te Utrecht, welke verschillende leden van 
het geslacht Denmarcken noemt, plaatst zijn overlijden op 22 
October. (A.A.U., 27 (1901, 165). 
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In de St. Janskerk te Haarlem, in het midden van 
het koor, bevond zich zijn graf ^. Zijn wapen vertoont 
drie klimmende leeuwen, 2 en l2). Zijn groot ovaal zegel 
geeft een afbeelding van een bisschop, in de linkerhand 
de staf, de rechterhand zegenend opgeheven. 

Randschift: [S(IGILLUM)] JACOBI DEI GR(ATI)A 
EP(ISCOP)I SUDE(NSIS)3). 

Daniël, bisschop van Antarade (of Tortosa, 
Suffr. Tyrus in Syrië) O.Carm.4). 

Daniël, van Luikse afkomst en prior van het Car-
melietenklooster aldaar, werd tot bisschop van Anta-
In het Vrouwenklooster Sint Laurens was zijn memorie ge

plaatst op 20 October: „ХШ kal. (Novembris) dep(ositio) do-

mini Jacobi Sudensis episcopi" (Buchelius, Monumenta, fo. 

167vs.). 
Het jaar 1330, dat het neer. van de Dom vermeld, is onjuist. 
11 Oct. 1331 was hij nog in leven, uit de oorkonde van 10 Aug. 
1332 van zijn opvolger als landcommandeur blijkt, dat hij over
leden was. Zijn overlijden moet dus op of omstreeks 22 October 
1331 hebben plaats gevonden. 

*) Het Liber memoriarum domus hospitalis Johannis Hieroso-
limitani in Haerlern, hs. Gem. archief Haarlem n. 1940a (L 
43a), een 16e eeuws memorieboek, dat tevens de plaats van 
het graf aangeeft, indien dit zich in de St. Jan te Haarlem 
bevindt, vermeldt op fo. 57 onder October: „Jacobus episcopus 
Sudensis in medio chori, frater." 

2) Buchelius, Monumenta, fo. 161. 
3) Afhangend zegel in bruine was aan charter 1317, Decem

ber 17. Alg. R.A., arch, abdij Egmond, no. 44. Een zelfde zegel 
vermeld in V.R.O.A., 29 (1906) 360, n. 121. 

4) Fruytier in N.N.B.W., VI, 374; Rev. Bén., 29 (1912), 318 
- 3 1 9 ; 31 (1914/19), 313; Eubel, I, 92, 95; Speculum Carmel., 
И, 917. 

De naam van het bisdom wordt vermeld als: Arthaniensis, 
Arthanensis, Aradensis, Aradus, / Archanensis, Archaniensis, 
Arcanen. Niet te verwarren met Archadiensis, Arkadi op Creta, 
waar omstreeks 1330 eveneens een Daniel of Dandulo voor
komt (Eubel, I, 402). 
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rade benoemd, in welk jaar is niet bekend, en trad op 
als wijbisschop van Luik. 7 Nov. 1312 verleende hij 
een aflaat aan de Munsterabdij te Roermond, het vol
gende jaar wijdde „Frater Daniel episcopus Arthanen-
sis" vier altaren te Grave 1). In 1315 wordt hij wederom 
als wijbisschop van Luik vermeld, in 1318 van Metz. 
Rekeningen van het bisdom Utrecht tonen aan dat hij 
ook daar optrad. Uit een betalingspost van Aug. 1327 
blijkt dat hij naar het pauselijk hof reisde2). In Jan. 
1328 wordt de ontvangst van 10 solidi geboekt „de 
officio episcopi Archanen(sis) a provisore Walacrie3). 
S. Muller Fzn. trok hieruit de conclusie, dat Daniël 
provisor van Walcheren was geweest. Hij zou dan tot 
de seculiere geestelijkheid behoord hebben en pastoor 
in een van de hoofdplaatsen van zijn district geweest 
zijn4). 

Met het hierboven vermelde is dit niet in overeen
stemming te brengen. Betreft het echter niet eenvoudig 
een betalingspost voor een door de wijbisschop ver
richte wijding in het dekenaat Walcheren, waarvan de 
betaling over de provisor heeft gelopen? Posten van 
April 1329 vermelden als zijn kapelaans Johannes de 
Hamert en een zekere Thomas. Wegens ontvangen 
gelden van H. Wijdingen, door de wijbisschop toege
diend, droeg de laatstgenoemde kapelaan 21 solidi af 
aan de klerk van de bisschop van Utrecht5). 24 Juni 
1329 draagt „Daniel . . . . Archanensis episcopus vices 
gerens in pontificaUbus et vicarius generalis per Fri-
seam" van de bisschop van Utrecht aan Mentatus, 
pastoor van de St. Vituskerk te Leeuwarden, het ambt 
van deken op en de behandeling van die zaken, welke 

i) Habets, Roermond, 241, 614. 
2) Muller, Rekeningen, I, n. 102. 
3) id. Ι, η. 99. 
«) id. II, CXLIII en noot 1. 
s) id. Ι, η. 297, 301. 
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aan de bisschop waren voorbehouden. Deze opdracht 
gold tot aan het a.s. schrikkeljaar, een regeling door 
Jan van Diest op 5 Mei 1330 bevestigd ^. 

Omvangrijk kunnen de werkzaamheden van Daniël 
in Friesland niet geweest zijn, zijn aandeel in de ont
vangsten bedroeg slechts enkele ponden2). Te Velzen 
wijdde „Biscop Daniel van Arcanen" een altaar, in 
welk jaar is niet bekend3). 

Mogelijk is hij in 1332 wederom te Metz werkzaam. 
2 Aug. 1337 wordt hij nog in een Luikse oorkonde ver
meld. Hij overleed 16 of 26 Januari 1338 te Luik en 
werd aldaar in de kerk der Carmelieten begraven. Zijn 
marmeren graftombe bevond zich tegenover het hoofd
altaar. Zijn grafschrift wordt o.m. door Berlière ver
meld 4). 

Godefridus, bisschop van Brazza, O.P.5). 

Godfried van Luik of de Leodio behoorde tot de 
orde der Dominicanen. Het jaar van zijn benoeming 
tot bisschop is niet bekend. Hij wordt vermeld als 
episcopus Braxialensis, Bracialensis, Brachialensis, 
Brachiellensis, welk bisdom bij Eubel niet genoemd 
wordt. De Mas Latrie vermeldt een bisdom Brazza of 
Bracensis, dat in 1311 één diocees vormde met het 
eiland Pharos of Lesinaβ). In de lijst van bisschoppen 
van Pharos wordt geen Godfried vermeld 7). Brémond 

i) Muller, Rekeningen, I, 337-338. 
2) id. Ι, η. 307. 
3) Vermeld in oorkonde van 1339. B.B.H., 10 (1882), 329. 
4) Rev. Bén., 29 (1912), 319. 
5) Fruytier in N.N.B.W., VI, 974; Berlière, Cambrai, 26-27 . 
*) L. de Mas Latrie, Trésor de chronologie, d'histoire et de 

géographie, Paris 1889, 2002. 
η Eubel, I, 398. 
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noemt hem bisschop van het eiland Brac of Brazza in 
Illyrië l). 

Hij wordt vermeld als wijbisschop van Toul2), geeft 
in Mei 1317 te Avignon een aflaat aan het klooster St. 
Clara te Gent en verzet als commissarius van de bis
schop van Kamerijk op 22 October 1322 het wijdings-
feest van de kerk van Tongerloo3). 

Na het overlijden van Jacob van Suden is hij in het 
Sticht werkzaam. Uit rekeningen van 1332 blijkt, dat 
hij in dit jaar in Friesland vertoefde. Gezien het be
drag van 563 gld. dat hij verrekende met 's bisschops 
klerk Hubert van Budel en met de commissaris van de 
bisschop van Utrecht, de prior der Dominicanen Gijsel-
bert van Bronchorst, moeten zijn werkzaamheden daar 
omvangrijk zijn geweest. Een post, 33 gld. van de kerk 
van Steenland, wordt met name vermeld4). 

Op 28 April 1333 verklaart „Frater Godfridus . . . Bra-
ciallensis episcopus.. . . Traiectensis episcopi in pon-
tificalibus vices gerentes" de kapel van het H. Geest
gasthuis te Kampen gewijd te hebben en onder zekere 
voorwaarden een aflaat van 40 dagen te verlenen en 
een zelfde aflaat namens de bisschop van Utrecht5). 
De 2e Mei 1333 wijdt Godfried, de omschrijving van de 
naam van zijn bisdom en zijn functie is gelijkluidend 
aan de hiervoor aangehaalde, in het klooster Betlehem 
te Zwolle het koor met drie altaren. Het koor wordt 
toegewijd aan de H. Maagd en de H. Laurentius, 
een altaar aan het H. Kruis en de H. Laurentius, 
het tweede aan St. Jan de Doper en de Evangelist, 
het derde aan de H. Catharina. Ook hier verleent 
hij zowel namens de bisschop van Utrecht als na-

i) Brémond, Bullarium, II, 216. 
2) Quétif, Scriptores, I, XXII. 
3) Berlière, o.e. 
4) Muller, Rekeningen, I, 402. 
5) van Doorninck, Kampen, Bijl. M.; Berkelbach, Reg. 1083. 
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mens zichzelf een añaat van veertig dagen1). 
Omstreeks deze tijd zal ook de wijding van een 

altaar in de St. Walburgkerk te Zutfen hebben plaats 
gevonden, waarvan in 1345 verklaard wordt dat dit 
geschied was door „fratrem Godefridum.... episco-
pum Brachiellensem"2). 

Niet lang na het verrichten van deze wijdingen moet 
hij Utrecht verlaten hebben en naar Toul teruggekeerd 
zijn, waar hij op 11 October 1334 overleed en in de 
kerk der Dominicanen begraven werd. 

Zijn beschadigd rond zegel in groene was geeft 
waarschijnlijk een afbeelding van een bisschop met in 
de linkerhand de staf. Alleen dit laatste is nog zicht
baar. Links onder een schild met schildhoofd en twee 
in twee rijen geschaakte dwarsbalken. 
Het tegenzegel is door twee diagonalen gedeeld, tussen 
de diagonalen een bisschopsstaf. Randschrift afgebrok
keld en onleesbaar3). 

Johannes, bisschop van Scopia (Skoplje of Usküb) O.P.4) 
Johannes Strote, ook de Lemego genoemd, waar

schijnlijk naar zijn geboorteplaats Lemgo in Westfalen, 
behoorde tot het Dominicanenklooster te Minden. Op 
verzoek van de aartsbisschop van Keulen werd hij 7 
Dec. 1326 door paus Johannes XXII tot bisschop van 
Scopia of Usküb, gelegen tussen Belgrado en Saloniki, 
benoemd5). 5 Februari 1327 geeft de paus bericht 

*) 1433, ipsa die dominica qua cantatur cantate, afschr. in 
Cart. Betlehem, fo. 8r-vs. 

2) A.A.U., 30 (1905), 255-256. 
s) Charter van 28 April 1333, archief H. Geestgasthuis te 

Kampen. 
4) G. A. Meijer in N.N.B.W., II, 809; id. De Paters Domini

canen te Utrecht, z.p. en z.j., 21; Eubel, I, 439, 552; Schrader, 
Minden, 18, 19; Quétif, Scriptores, I, XXV vermeldt hem on
juist van 1321-1331; Q. u. F., 4 (1910), 27. 

s) Brom, Archivalia, I. 1, n. 4. 
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van deze benoeming, 20 April van hetzelfde jaar ver
vult hij reeds de functie van wijbisschop van Keulen, 
een ambt dat hij volgens de Mindense bisschopskro
niek 20 jaar lang vervulde г). Daar zijn inkomsten on
voldoende waren om een staat aL· bisschop te kunnen 
voeren, verzocht paus Johannes XXII aan de abt van 
Siegburg om aan de wijbisschop de hof Cyriax, gele
gen te Overath bij Mühlheim a.R., oudtijds een priorij 
doch reeds lang leegstaand, te verhuren. 
Ook de vorige wijbisschop had hier zijn residentie 
gevestigd gehad2). In 1330 of 1331 speelt hij een be
langrijke rol bij de terugkeer van de Dominicanen in 
Dortmund, uit welke stad zij enkele jaren vroeger ver
dreven waren. 

Sedert 1334 treft men hem enkele jaren als wijbis
schop van Utrecht aan. De rekeningen van zijn werk
zaamheden aldaar zijn bewaard gebleven over de 
periode 20 Aug. 1334 tot 12 Mei 1335 en 14 Mei tot 4 
Aug. 1335, waardoor men zich een goed denkbeeld 
kan vormen van de omvang van zijn taak3). 

Van Utrecht reisde hij naar Arnhem, waar hij de H. 
Wijdingen toediende en keerde vervolgens naar 

!) Schrader, o.e. 
2) Sauerland, Reg., II, η. 1517. 
3) Muller, Rekeningen, I, 512—513. Op grond van een 17e 

eeuwse aantekening van C. Booth uit een rekening van 1336, 
waarin gezegd wordt: „provisor Zuuthollandiae Wilhelmus de 
Lanscroene, successor Joannis de Dordraco, nunc episcopi Sco-
piensis" meent Muller, dat Johannes van Scopia de Zuidhol
landse provisor Jan van Dordrecht is, die, zoals alle provisoren, 
pastoor in een van de hoofdplaatsen van het dekenaat was. 
Booth zal zich in de aantekening vergist hebben, daar het ge
lijktijdig voorkomen van twee wijbisschoppen met dezelfde 
naam en titel in aan elkaar grenzende bisdommen zeer on
waarschijnlijk is. Bovendien noemt hij zich in de hieronder ver
melde oorkonde van 1335 Frater, hij behoorde dus tot een 
kloosterorde. (MuUer, II, CXLIII, XCII-XCIII). 



150 

Utrecht terug voor de wijding van een abdis — zowel 
de abdis van Oudwijk als van Bethanië werden in deze 
tijd door hem gewijd — en de consecratie van drie alta
ren in de St. Jacobskerk. Per schip vertrok hij weer van 
Utrecht naar Maarsen en vandaar naar Staveren, waar 
hij 15 dagen bleef en in het St. Odulphusklooster een 
altaar wijdde. Van Staveren voer hij naar Enkhuizen, 
in Obdam consacreerde hij een altaar, in Schellingwoud 
de kerk. Van Utrecht vertrok hij naar Gherder(?) voor 
de wijding van het koor der kerk, en einde Maart 1335 
naar Dordrecht, waar hij 6 dagen vertoefde, het koor 
der kerk wijdde en het Vormsel toediende. Tijdens zijn 
oponthoud te Utrecht, tussen de verschillende reizen 
in, had hij het kerkhof van Oostbroek gereconcilieerd 
en het koor der Reguliere kanunniken gewijd. Ook 
Dreye (bij Arnhem) en Wardelze (Warder bij Hoorn) 
bezocht hij. Van 14 Mei tot 4 Aug. 1335 was hij voor-
namelijk in het Noorden van het land. Per schip reisde 
hij van Utrecht via Eembrugge naar Enkhuizen en 
vandaar naar Staveren. Om inzicht te krijgen in het 
rusteloze leven van een wijbisschop, vermelden wij de 
volgende cijfers. In een tijdsbestek van nog geen drie 
maanden verrichtte hij wijdingen in ongeveer 50 plaat
sen van Friesland, Groningen, Drente en Overijsel. 
39 Altaren en 7 kerken werden geconsacreerd, het 
aantal andere wijdingen bedroeg 10. Hiervan zij ver
meld het toedienen van de H. Wijdingen te Kampen 
en de wijding van de abt van Bloemkamp. Nauw
keurig wordt ook boek gehouden van de uitgaven voor 
reis- en verblijfkosten, spijs en drank voor de wijbis
schop en zijn gevolg, onder wie de vroeger reeds ver
melde Gijselbert van Bronchorst. 4 Aug. 1335 had de 
afrekening plaats. De totale ontvangsten van de wij
bisschop van Aug. 1334 tot Aug. 1335 bedroegen ruim 
1000 U zw. tourn., de uitgaven 200 'S, het den bis
schop van Scopia toekomende deel 176 gld. 
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Op 20 Nov. 1335 belooft „Frater Johannes episcopus 
Scopiensis.... in pontificalibus et spiritualibus per 
totam dyocesem vicarius generalis" aan de bisschop 
van Utrecht afrekening te zullen geven van zijn ont
vangsten sedert 4 Aug. j.l. Hij is bereid om op 1 Jan. 
1337 afstand te doen van zijn ambt, hoewel dit hem 
voor twee jaren is opgedragen, mits de bisschop hem 
betaald, hetgeen hij hem schuldig is 1). 

Ook te Keulen blijft hij werkzaam. 27 en 28 Dec. 
1335 wijdt hij enkele altaren in het Dominicanessen-
klooster te Keulen, terwijl hij als „in pontificalibus et 
spiritualibus vicarius generalis" van de aartsbisschop 
van Keulen 6 Jan. 1336 in het St. Gertrudisklooster 
aldaar wijdingen verricht2), 

Op 16 Aug. 1336 verklaart Jan v. Diest van Johannes, 
bisschop van Scopia „noster in pontificalibus et spiri
tualibus vicarius generalis" 500 goudgulden geleend 
te hebben, die deze uit de inkomsten van zijn ambt 
mag terugnemen. De bisschop belooft hem vóór 1 
Januari 1338 niet te zullen ontslaan en hem, bij vrij
willig aftreden, binnen twee maanden alles terug te 
betalen. Ook voor het geval van een onverwacht over
lijden van Jan van Diest wordt de wijbisschop veilig 
gesteld3). 

In Maart 1337 wijdt de bisschop van Scopia weer 
te Keulen, waar hij ook in 1340, 1341 en 1342 als wij
bisschop vermeld wordt4). 

Hij overleed vóór 5 Maart 1350, datum waarop paus 
Clemens VI hem als overleden vermeldt en opdracht 

i) Berkelbach, Reg. η. 1164; Muller, Reg. bss., Ι, η. 724. 
2) Annalen Niederrhein, 110 (1927) 69; Sauerland, Reg., Il l, 

1099. 
s) Berkelbach, Reg. η. 1188; Muller, Rekeningen, II, LXXXII 

noot 3; Muller, Reg. bss., I, n. 730. 
4) Schrader, o.e.; Koch, Karmelitenklöster, 179—180. 
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geeft zijn bezittingen te inventariseren ^. Zijn rond 
zegel geeft een afbeelding van een bisschop, in de 
linkerhand mijter en staf, de rechterhand zegenend 
opgeheven. 

Randschrift: S(IGILLUM) PAT(RIS) ET FRA(TRIS) 
JO(HANNIS) DEI GR(ATI)A [EPISCOPI SCOPIEN-
SIS]2). 

Everardus, bisschop van Cómanos3). 

Zeer weinig kunnen wij mededelen over deze wij
bisschop, die in 1339 en 1340 in Utrecht aangetroffen 
wordt. Hij noemt zich frater en behoort dus tot een 
kloosterorde, tot welke is niet bekend. Ook de naam 
van zijn bisdom, Comanacensis, Comanascensis of 
Comanaes, zoals het in 14e eeuws Nederlands wordt 
genoemd, is onzeker. Eubel vermeldt slechts een ove
rigens onbekend bisdom Cumanaten of Chomanaten 
en Cumanen of Cumanorum in Hongarije, een Everar
dus wordt echter niet genoemd4). De Mas Latrie ver
meldt Comanas in Palestina, Commana, suffragaan van 
Sidon, Comanae of Comanensis in Cappadocïe en 
Cumanorum of Comonarum, het volk der Cumanen5). 
Of Everard in een hiervan bisschop was, valt niet uit 
te maken. 

Het eerst vermeld vinden wij hem op 6 Juni 1339 
te Egmond, waar hij als „in spirituaUbus vicarius 
generalis" van Jan van Diest een aflaat verleend aan 
allen die het feest van St. Adelberts translatie vierene). 
De volgende dag, 7 Juni, wijdt hij het gedeelte, waar-

i) Sauerland, Reg. Ill , η. 817. 
2) Beschadigd zegel in bruine was aan charter 1335, Nov. 

20, R.A.U., Arch, bissch, van Utrecht, ch. no. 235. 
3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 498. 
*) Eubel, I, 218. 
5) Trésor de chronologie, 2018. 
β) Regesta Hannonensia, 262; B.B.H., 35 (1913), 230, 242. 
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mede het kerkhof van de St. Pieterskerk te Leiden is 
vergroot. Hij geeft verlof om een weg over het kerk
hof aan te leggen en met paard en wagen te berijden. 
Zeer opvallend is, dat deze oorkonde niet in het Latijn 
doch in het Nederlands is geschreven. „Everaert bi der 
ghenade goyds biscop te comanaes suffraghaen ons 
heren bisscops van Utrecht" noemt hij zich1). 

Op 21 Jan. 1340 wijdt „Frater Everardus.. episcopi 
Traiectensis in pontificalibus vices agentes" de paro
chiekerk met kerkhof van Triniteit bij Terneuzen2). 
Verdere gegevens over Everardus zijn niet bekend, 
waarschijnlijk eindigden zijn werkzaamheden bij de 
dood van bisschop Jan van Diest (f 1 Juni 1341). 

Zijn ovaal zegel toont een engel, de blijde bood
schap brengend aan de Maagd Maria, onder knielt een 
bisschop, beide handen steunend op zijn staf. Geheel 
onderaan een schild met een schuinrechts geplaatste 
bever. Randschrift grotendeels afgebrokkeld en onlees
baar 3). 

Cuno, bisschop van Megara (suffr. Athene) O.Cist.4). 

Cuno, ook Cono of Keno geheten, behoorde tot het 
Cisterciënserklooster Altenberg bij Keulen. Sedert 1324 

>) van Mieris, Leiden, I, 28; J. C. Overvoerde en J. W. Ver
bürgt, Archief der secretarie van de stad Leiden. Inventarissen 
en regesten. Leiden 1937, inv. n. 121, reg. η. 34; Regesta Han-
nonensia, 262. 

2) Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis van 
Zeeuwsch-Vlaanderen, II (1876), 79. 

3) Beschadigd afhangend zegel in groene was aan charter 
1339, Juni 6. Alg. R. A. Arch, abdij Egmond, n. 142. 

4) Fruytier in N.N.B.W., I, 631; Rev. Bén. 29 (1912), 319; 
31 (1914-19), 313. Eubel, I, 326, 333, 551-553 geeft de voor
keur aan de lezing Margariten, het bisdom Maronia in Thracië. 
Van veel belang is dit niet. Cuno's bisdom wordt vermeld als 
Magaricensis, Margaritense, Magaucensis. 
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wordt hij vermeld als wijbisschop en wel allereerst te 
Hildesheim. In 1326 is hij wijbisschop van Keulen, in 
1329 wederom van Hildesheim en in 1337 van Luik. 
6 Juni 1339 wijdde hij een klok in de abdij Alten-
berg. 
Op 22 Jan. 1342 werd de kerk te Egmond door „Cunone 
Margaritense episcopo" gereconcilieerd. De ontwijding 
was veroorzaakt door een vechtpartij van twee scho
lieren. Dezelfde dag wijdt hij te Egmond de sacristie, 
de volgende dag een altaar l). Kort daarna moet hij 
het bisdom Utrecht verlaten hebben, daar hij 18 Maart 
1342 als wijbisschop van Luik in St. Truien optreedt. 
Waarschijnlijk is Cuno slechts voor de reconciliatie te 
Egmond en enkele andere wijdingen, die geen uitstel 
konden lijden, naar Utrecht gekomen. 

Dat hij als zodanig een aanstelling gehad zou hebben 
is, gezien de vrij verwarde toestand na de dood van 
Jan van Diest tot aan de benoeming van Jan van Arkel 
niet waarschijnlijk. In Sept. 1366 zou hij overleden en 
in de abdij Altenberg begraven zijn, een bericht dat 
door Berlière in twijfel wordt getrokken, omdat reeds 
20 Juni 1351 de Carmeliet Henricus van Volkach tot 
bisschop van Megara wordt benoemd2). 

Nitardus, bisschop van Thermapyle 
(suffr. Athene) O.P.3). 

Nitardus, Nythardus, Nicardus, doch ook onjuist ver
meld als Ricaerdus, Rychardus, Gherardus en Amol-

i) B.B.H., 35 (1913), 238, 231; 2 (1874), 387; Roefs, 177; 
Batavia Sacra, II, 427. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 14, 15, onjuist 1352. Henricus 
was wijbisschop van Regensburg, niet van Utrecht, zoals Brom 
meent. Vgl. Eubel, I, 333; Fruytier in N.N.B.W., VI, 1282-
1283. 

3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 1068; Eubel, I, 483, H.E.U., 
I, 22. 
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dus, was zeer waarschijnlijk afkomstig uit een aanzien
lijk geslacht in Dalfsen of omgeving, gezien zijn zeer 
uitgebreide bezittingen in die streek. Hij behoorde tot 
de orde der Dominicanen en was priester gewijd, toen 
hij 17 Febr. 1344 door paus Clemens VI tot bisschop 
van Thermopyle werd benoemd. 

Te Avignon ontving hij de wijding, terwijl hij op 7 
Mei van genoemd jaar van de betaling van de gewone 
taxe, verschuldigd voor zijn benoeming, werd vrijge
steld 'J. Onder Jan van Arkel was hij wijbisschop te 
Utrecht. 24 Februari 1345 verzette hij als „in pontifi-
calibus vicarius en in spirituahbus commissarius" het 
wijdingsfeest van enkele altaren in de St. Walburgis-
kerk te Zutfen2). 

Bekend is de oorkonde, gegeven te Amsterdam op 
19 October 1346, waarbij hij als „in pontificalibus vica
rius generalis" 40 dagen aflaat verleent voor het bezoek 
van de H. Stede aldaar. Het volgende jaar op 21 Oct. 
wijdde hij de kapel der H. Stede met vier altaren en gaf 
wederom 40 dagen aflaat. Hier noemt hij zich „in pon
tificalibus vices gerentes", evenzo in de volgende oor
konde 3). 

Op 9 Sept. 1347 vermaakt hij zijn goederen na zijn 
overlijden aan bisschop Jan van Arkel ten behoeve van 
het nieuw opgerichte kapittel te Horst bij Rhenen. 
Mocht hij echter als wijbisschop ontslagen worden, 
dan vervalt de gift, behoudens de vroeger reeds aan 
het kapittel gedane schenking van Ter Hude te Dalf
sen4). Werkelijk kwamen zijn goederen na zijn dood 

i) Brom, Archivalia, I. 1, n. 9, 1074. 
2) A.A.U., 30 (1905), 256; Tadama, Zutphen, II, n. 967. 
3) Historisch Tijdschrift, 3 (1924), 2-4; J. F. M. Sterck, De 

Heilige Stede in de geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 
1928, 16-18. 

4) Muller, Reg. bss., I, n. 813; H.E.U., 265; De Katholiek, 
108 (1895), 25 «). 
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aan het kapittel. Volgens het goederenregister waren 
deze bezittingen zeer aanzienlijk en bestonden uit 13 
percelen in Dalfsen en de marke Lent. Bij de heren
hofstede Die Studerberg behoorde het z.g. Nieuwe 
Veen, dat zeer uitgestrekt was en van Dimmelaarsber-
ge tot Betlehem en Dimmelaarskamp reikte 1). 

Mogelijk is hij degene, die in 1347 de kerk der Car-
melieten te Schoonhoven wijdde, de naam van de con-
secrator wordt niet vermeld2). Te Haarlem wordt in 
1348 de kerk met twee altaren van het begijnhof ge
wijd door „Ricairdo.. . . episcopo Rinopolensis.... 
Johannis episcopi Trajectensis in pontificalibus vices 
gerenti"3). 

Op 17 Juni 1348 wijdt hij, eveneens als „in ponti
ficalibus vices gerens" de kerk en vier altaren van het H. 
Geestgasthuis te Kampen4). In de hierna genoemde 
oorkonde heet hij weder vicarius generalis in pontifica
libus. 

i) Van der Monde, Tijdschrift, 8 (1842), 234 i). 
2) Batavia CarmeUtana, 414; B.B.H., 35 (1913), 116. 
3) Pastorale van Jaspar Stolwyck, pastoor van het begijnhof 

te Haarlem, hs. ca. 1600, Bissch, archief Haarlem, Begijnhof 
no. 4, fo. 66. „Aschdag 1348" (5 Maart) volgens Allan, Haar
lem, II, 528, doch waaruit hij deze datum afleidt, blijkt niet. 

*) v. Doominck, Kampen, bijl. O en P.; VMOR., 15 (1886), 
49 1). Zeer eigenaardig is dat er van deze wijding twee oorkon
den zijn, die in de tekst sterk verschillen en beiden origineel en 
gezegeld zijn. 

Van Doominck las in bijl. O. Rychardus, in P. Gherardus 
doch in beiden staat Nythardus. De data zijn „tertia feria pró
xima ante festum corporis Christi" en „feria tertia próxima post 
octavas Penthecostes", beiden dus 17 Juni 1348. 
O. vermeldt de wijding van de kerk van de H. Geest en alta
ren van de H. Geest en van de H. Jacobus, Ρ spreekt over 
de kerk van het hospitaal, aan de H. Geest gewijd, met altaren 
van St. Joris en van de H. Maria en Jacobus. O vermeldt tal 
van dagen, waarop de aflaat verleend kan worden, Ρ noemt 
geen dagen doch allerlei voorwaarden, waaronder dit geschie
den kan. 
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De 23e April 1349 verstrekt hij de deken van de Dom 
een quitantie voor de betaling van 250 'S kleine 
Utrechtse penningen 1). Zijn naam wordt vermeld in een 
pauselijke bulle van 17 Juni 1349, terwijl hij in 1350 
aan de Kurie te Avignon vertoefde2). 

Te Delft wijdde hij van 7 tot 9 Juli 1351 de kerk van 
het gasthuis met altaar en kerkhof3). Hij overleed vóór 
21 Mei 1356, datum van benoeming van zijn opvol
ger*). 

Zijn rond zegel vertoont een bisschop, in de linker
hand de staf, de rechterhand zegenend opgeheven. 
Randschrift: f S(IGILLUM) FR(ATR)IS [NITARDI 
DEI GRATIA] EP(ISCOPI) TERMOPOLENSIS 5). 

Balduinus, bisschop van Tripolis 
(suffr. Tyrus) O.Cist.e). 

Boudewijn van Sterckenborg, mogelijk behorend 
tot het adelijk geslacht Starckenborch, was monnik 
in de Cisterciënserabdij Klaarkamp. In 1337 wordt 
hij vermeld als student aan de universiteit van 
Parijs7). Hij verbleef daar in het college van zijn 

i) Muller, Reg. bss. I, n. 827. 
2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 13; Eubel, I, 483 2). 
3) Batavia Sacra, II, 590. 
*) Eubel, o.e. 
5) Beschadigd afhangend zegel in groene was aan oork. 23 

April 1349; R.A.U., Arch. biss. ν. Utrecht, eh. η. 346 (vgl. 
noot 1). 

β) Fruytier in N.N.B.W., II, 1367-1368; Eubel, I, 498, 
552; Batavia Sacra, I, 15, 158; H.E.U., 17, 23. 
Ook Baldewinus, Boutatus, Bathetus en Balthems genoemd. 
Door deze namen misleid, maakte van Heussen en zelfs Eubel 
twee personen van hem, een Cisterciënser Boutatus of Baterus (t 
1345) en een Carmeliet Balduinus de Starkenburg van 1360— 
1366, beiden bisschop van Tripolis. 

7) F. Kern, Frankreich und die Friesen, M.I.O.G., 31 (1910), 
83-84. 
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orde, studeerde vrije kunsten en theologie en behaal
de de graad van magister artium en baccaularius in 
de theologie 1). 

Bij de pogingen van Philips VI van Frankrijk om de 
Friezen als bondgenoten tegen Engeland en de Duitse 
keizer op zijn zijde te krijgen, kan de koning rekenen 
op de steun van abt Wilbrand van Klaarkamp en van 
Boudewijn, monnik van dat klooster en als student te 
Parijs verblijvend. In November 1337 vergezelt laatst
genoemde de Franse gezant op een reis naar Fries
land 2). 24 November 1342 geeft paus Clemens VI hem 
vergunning om vlees te eten en aan tafel te spreken 
en vermeldt hem als pauselijk kapelaan. 1 Juli 1344 
verleent hij hem een volle aflaat in het stervensuurs). 
Op 3 Juli 1345 volgt zijn benoeming tot bisschop van 
Tripolis4). 

Is zijn titulair bisdom hem verleend om hem wij
bisschop van Utrecht te maken, of is hij evenals de 
hierna genoemde Walter, bisschop van Tabor, pause
lijk collector? Een antwoord is moeilijk te geven. Geen 
enkele wijding van Boudewijn is bekend, eerst in zijn 
laatste levensjaren wordt hij een enkele maal te 
Utrecht genoemd. Hiervoor vermeldden wij reeds 
Nitard, na hem zullen wij nog andere personen als 
wijbisschop van Utrecht zien fungeren ten tijde van 
Boudewijn, doch niet onmogelijk is, dat hij uitsluitend 
in de noordelijke gewesten enige tijd werkzaam is ge
weest. 

De 22e Aug. 1363 klaagt hij in een suppliek, dat hij 
uit zijn bisdom nimmer enige inkomsten ontvangen 

1) R. R. Post, Supplieken gericht aan de pausen Clemens VI, 
Innocentius VI en Urbanus V. 'sGravenhage 1937, 422-423; 
A.A.U., 61 (1937) n. 742. 

2) Kern, o.e. 
3) Brom, Bullarium, I, n. 1048, 1119. 
4) Brom, Archivalia, I. 1, n. 11. 
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heeft. Oud en hulpbehoevend verzoekt hij wegens zijn 
behoeftige omstandigheden om toekenning van twee 
prebenden, een in St. Paulus, de ander te Oostbroek, 
elk van ongeveer 60 gld. Zijn verzoek werd toegestaan, 
aanvankelijk onder de bepaling, dat hij als bisschop 
zou resigneren, doch deze voorwaarde werd later ge
schrapt ^. 8 Sept. 1364 is hij met Walter, bisschop 
van Tabor, aanwezig bij de plechtige eedaflegging 
van bisschop Jan van Vimenburg2). 23 Maart 1366 
overbed hij3). In het dorp Westbroek bij Zuilen be
vindt zich zijn graf, een tombe van blauwe steen met 
het beeld van een bisschop. Van het opschrift waren in 
1851 de woorden „de Starckenborch" nog leesbaar4). 

Volgens de necroloog van St. Servaas werd hij echter 
in dit klooster begraven. Suffridus Petri weet nog 
mede te delen, dat in 1372 een kostbare tombe boven 
zijn graf aldaar geplaatst werd. Ook had hij in dit 
klooster een memorie gesticht, terwijl de kosteres een 
uitkering genoot voor het schoonhouden van zijn graf 
en de versiering met planten en bloemen op zijn jaar
getijde. Niet onmogelijk acht Muller het dat zijn hart 
op een andere plaats dan de rest van zijn stoffelijk 
overschot werd bijgezet, zodat Utrecht en Westbroek 
aanspraak op zijn graf kunnen maken. 
Waarschijnlijk lijkt het hem dat zich in de St. Ser
vaas alleen een inscriptie over hem bevond. Een derde 
mogelijkheid is, dat de grafzerk te Westbroek de tombe 
is, welke in 1372 door een kostbaarder monument 
werd vervangen en toen een andere bestemming kreeg. 
Grote verwarring is ontstaan doordat op dezelfde plaats 

i) Vgl. hiervoor 158 i). 
2) Matthaeus, Nobilitate, 787; id. Analecta, V, 378 heeft on

juist 1365, vgl. Века, appendix, 144—145. 
3) Neer. St. Servaas, A.A.U., 27 (1901) 118; H.E.U., 17. 
*) Kroniek H.G. 1851, 111; S. Muller Fzn., Drie bisschops

graven, Nederlandsche Kunstbode, N.S. II (1880), 377-380. 



160 

in de St. Servaas ook het stoffelijk overschot van de 
stichter der abdij, bisschop Wilbrand (t 1233) was 
bijgezet. Het in 1481 na verrichte reparatiewerkzaam-
heden vervaardigde opschrift van het graf van Wil
brand gaf hier alle aanleiding toe, daar het Boudewijn 
wijbisschop van Wilbrand noemt1), hoewel een ander 
opschrift, vóór de tombe, het overlijden van „Bald-
(uinus) de Sterckborg partium frisiae ep(iscopu)s" op 
23 Maart 1366 stelde. 

Van Heussen nam de in 1481 gemaakte vergissing 
over en vermeldde Boudewijn als een wijbisschop uit 
de 13e eeuw2). 

Het bericht bij Sibrandus Leo, dat tijdens abt 
Wibrand van Lidlum (1369—1384) een zekere Baldui-
nus als kruisprediker door de bisschop van Utrecht 
naar Friesland was gezonden, deed de bestaande 
verwarring nog toenemen. Een bepaalde titel geeft 
Sibrandus hem niet. Van Heussen en latere auteurs 
maken echter deze persoon tot een bisschoppelijk vica
ris of een wijbisschop van Arnold van Hoom én een 
kruisprediker in 12683). 

Fruytier acht het niet uitgesloten dat Sibrandus zich 
in de datering vergist heeft, en dat deze kruisprediker 
Balduinus dezelfde is als wijbisschop Boudewijn van 
Tripohs. Om alleen op grond van deze naamsovereen
komst hiertoe te besluiten, is wel zeer gewaagd. 

Theodericus, bisschop van Dschebail (Syrië) O.P. *). 
Een Theodericus, Dominicaan en doctor in de theo-

!) Batavia Sacra, I, 157. 
2) Batavia Sacra, I, 15, 157-158; H.E.U., 23. 
3) Vgl. hiervoor blz. 117. 
*) Fruytier in N.N.B.W., VI, 1276; Rev. Bén., 29 (1912), 320 

- 3 2 1 ; 31 (1914-19), 313. Eubel, I, 262, 551. 
De naam van dit bisdom Gibelethen, of Dschebail wordt 
op allerlei wijzen gespeld: Gibailen., Gybelden., Gibelden., 
Biblicen. 
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logie, wordt vermeld als wijbisschop van Luik in oor
konden van 1350-1356. 

De 10e Juni 1350 wijdt hij een kapel met kerkhof te 
Hasselt (België), hetzelfde jaar, ná 3 Juni, de abt van 
St. Truien. 

Op 29 Sept. 1350 wijdt „Theodericus.. episcopus 
Gydecensis, vices in pontificalibus.... Johannis epis
copi Trajectensis" een altaar in de kerk van Zwolle, 
bepaalt het wijdingsfeest en verleent veertig dagen 
aflaat ^. 

Hiervoor zagen wij, dat de Utrechtse wijbisschop 
Nitard in 1350 in Avignon vertoefde, zodat Dirk als 
zijn plaatsverganger zal zijn opgetreden. 28 Mei 1352 
wordt hij weder te Luik vermeld, eveneens in 1353, 
terwijl hij 11 Febr. 1356 de nieuwe parochiekerk van 
Helmond wijdt2). Hij overleed vóór 15 Mei 1359, 
datum van benoeming van zijn opvolger. 

Jacobus, bisschop van Croa (Dalmatië) O.Carm.3). 

Jacob van Arweiler, zo genoemd naar zijn geboorte
plaats Ahrweiler, ten Zuiden van Bonn gelegen, werd 
omstreeks 1315 in het Carmelietenklooster te Keulen 
geprofest, was in 1320 student te Montpellier en stu
deerde van 1323 tot 1326 te Parijs. Daarna vervulde 
hij tal van functies in zijn orde: 1327 lector senten-
tiarum te Keulen, 1329 lector in de theologie te Brussel, 

!) B. J. van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle, 5 din. 
in 6 banden, Zwolle 1767-1775, V. 1, 5 0 - 5 1 ; A.A.U., 30 
(1905) 256. 

2) J. A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom 's Her-
togenbosch, 's Bosch 1843, III, 360-361 vermeldt onjuist 1456. 
Fruytier o.e. onjuist Boxtel i.p.v. Helmond. 

3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 14-15; Rev. Bén., 29 (1912), 
325; Berlière, Cambrai, 49, 50, 122; A.A.U., 38 (1912), 83; 
Zimmermann, Monumenta, I, 421; Speculum Carmel., П. 2, 
907, 929; Eubel, I, 216, 551, 552. 
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1334 tot 1336 prior te Keulen, 1341 definitor der pro
vincie en 1347 prior te Kreuznach en wederom defini
tor. 25 Juni 1352 volgde zijn benoeming tot bisschop 
van Croa onder vrijstelling van betaling van de ge
wone taxe. In Utrecht, Luik, Kamerijk en Doornik 
was hij als wijbisschop werkzaam. 

Op 14 Febr. 1357 wijdt „Jacobus.. episcopus Dua-
tensis vicem in pontificatu gerens. . . . " van de bisschop 
van Utrecht, zoals de gebrekkige tekst bij Balen luidt, 
het hoofdaltaar in de H. Kruiskapel te Dordrecht. Vol
gens genoemde auteur wijdde Jacob ook de kapel zelf, 
een bewijs voor deze bewering geeft hij echter niet1). 
Omstreeks 1358 werd de kerk van de Duitse orde te 
Utrecht gewijd „van enen wijbisschop, geheiten Bis-
scop Jacob" 2). 16 Oct. 1361 wijdde hij een altaar in 
het Carmelietenklooster te Brugge. 

In het klooster Vlierbeek bij Leuven wijdde hij 19 
Maart 1368 Jan van Hilleghem tot abt van Egmond, 
nadat deze van Urbanus V verlof had ontvangen om 
zich door een willekeurige bisschop te laten wijden3). 
In de bisdommen Luik en Kamerijk verrichtte hij in 
1368 en 1369 wijdingen. Jacob overleed 12 April 1370 
en werd in de kerk der Carmelieten te Mechelen be
graven. Zijn grafschrift wordt door Berlière vermeld4). 

Zijn ovaal zegel vertoont aan de bovenzijde een 
afbeelding van Christus aan het kruis, links en rechts 
een ster. Daaronder drie staande figuren, midden Maria 
met Kind, rechts de H. Catharina met zwaard en rad, 
links de H. Johannes(?) met palmtak. Midden onder 

·) M. Balen, Beschrijvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 
1677, 165; H.E.U., I, 321 heeft Duacensis, B.B.H., 7 (1879), 
458 Duocensis. Men vertaalde dit door bisschop van Douay. 

2) Matthaeus, Fundationes, II, 571; de Geer, Archieven, I, 
246; H.E.U., 96, 110; Batavia Sacra, II, 116. 

3) Brom, Bullarium, II, 321, n. 1851. 
4) Berlière, Cambrai, 50. 
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een knielende bisschop, beide handen aan de staf. 
Links en rechts een gevierendeeld schild, 1 en 4 een 
staande leeuw, 2 en 3 drie gegolfde balken. Randschrift 
[SIGILLUM JACIOBI DEI GR(ATI)A EP(ISCOP)I 
GROACE(NSIS)l). 

Folkert, bisschop van Dschebail (Syrië O.S.B.2) 

Folquerus, Folkerus of Folkert vindt men sedert 
1320 vermeld als abt van het St. Odulphusklooster te 
Staveren, een waardigheid die hij reeds op jeugdige 
leeftijd verkregen moet hebben. Evenals vele andere 
Friese abten is hij herhaaldelijk betrokken in politieke 
kwesties van zijn omgeving. Zo treffen wij zijn zegel 
aan onder een regeling, door Staveren op 3 Febr. 1320 
getroffen met Harderwijk3). 2 Sept. d.a.v. te Haar
lem belooft hij voor zich en zijn opvolgers als abt aan 
de graaf van Holland een jaarlijkse rente van 4 solidi 
te zullen voldoen, welk bedrag door Willem III dezelf
de dag tot 2 solidi wordt teruggebracht4). 18 Sept. 1323 
wordt hij vermeld in de wetten van de Upstalboom. 
„Dy landeswrredir fan Starem" heet hij in de Friese 
tekst5). Het bestand, op 30 Maart 1326 door Westergo 
met Willem III van Holland gesloten, wordt door Fol
kert medebezegeld6). In 1335 wordt de abt gemoeid 
in twisten van Staveren met Lübeck en Hamburg, 
waarin ook zijn neef Eggebrecht van Woldrichem be
trokken is. 

i) Charter 19 Maart 1368, Alg. R.A., arch, abdij Egmond, 
no. 34 (vgl. 162 з). Zie ook Habets, Roermond, I. 614. 

2) Gasman in N.N.B.W., I, 872; Eubel, I, 262, 552. Batavia 
Sacra, I, 201; H.E.U., 23; Friesche Volksalmanak, 1898, 89-92. 

3) Schwarzenberg, I, 162—3; Nederlandsche kloosterzegels 
vóór 1600, 's Gravenhage 1935, I, n. 64. 

4) Schwarzenberg, I, 161-162. 
5) K. von Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechts

geschichte, Berlin 1880, I, 259. 
») Schwarzenberg, I, 175. 
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Op 1 Mei d.a.v. belooft Folkert zich aan de scheids-
rechterlijke uitspraak te zullen houden 1). 29 Oct. 1351 
vertoeft hij te Avignon, waar hij voor Jan van Arkel 
een bedrag van in totaal 1350 goudgulden aan de 
pauselijke schatkist betaalt2). 
De Ie Aug. 1354 treedt hij op als scheidsrechter tussen 
Staveren en Franekeradeel, terwijl aan het verzoek om 
wapenstilstand, dat Ooster- en Westergo op 3 Mei 
1356 aan de graaf van Holland richten, zijn zegel 
hangt 3). 

Op 4 Sept. 1356 draagt paus Innocentius VI hem 
op om de Utrechtse klerk Geraldus de Velde een bene
ficie van hoogstens 18 mark zilver per jaar te ver
schaffen 4). 

In Mei 1359 verblijven bisschop Jan van Arkel en 
Folkert te Avignon, alwaar op verzoek van eerstge
noemde Folkert op 15 Mei 1359 tot bisschop van 
Dschebail wordt benoemd. 

De benoeming van Ocko Hoyta in zijn plaats tot abt 
van Staveren geschiedde 12 Juli 13595). Om niet het 
verzekerd bestaan dat hij als abt genoot voor de wis
selvallige inkomsten van een wijbisschop te moeten 
opgeven, verzekert Jan van Arkel hem op 20 Mei 1359 
een jaarlijks inkomen van 300 goudgulden uit de do
meinen in Salland, zo lang Folkert de functie van wij
bisschop zal uitoefenen, welke regeling op verzoek 
van de bisschop van Utrecht door de paus op 18 Nov. 
1359 bevestigd wordt6). 6 Juni van genoemd jaar geeft 
de paus Folkert opdracht om in het bisdom Utrecht 

i) Colinjon, Reg. η. 256. 
2) Brom, Archivalia, I. 1, η. 1082. 
s) Schwarzenberg, I, 211-213. 
4) Brom, Bullarium, II, 1567. 
s) Brom, Bullarium, II, n. 1613, 1628. 
6) id. Π, η. 1637; Muller, Reg. bss., I, 938; Post, Supplieken, 

n. 547; A.A.U., 61 (1937), n. 547. 
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schenkingen, aan het H. Land gedaan, te ontvangen 
en te bewaren, 13 Juni wordt hij belast met het te 
gelde maken aldaar van alle goederen, die de paus 
toekwamen en het zenden van de ontvangen gelden 
naar de Kurie ^. 

Als vicarius generalis van Jan van Arkel wijdt Fol
kert 25 Sept. 1360 de kapel met altaar te Bronkhorst, 
terwijl hij een verklaring geeft van de rechten van de 
parochiekerk te S teenderen. Als klerk en notaris van 
Folkert wordt hier vermeld Petrus Voet, vicaris te 
Deventer2). 5 Mei 1361 draagt de bisschop van 
Utrecht aan Folkert en de abten van St. Paulus en 
Dikninge de visitatie der Utrechtse geestelijke gestich
ten op; in het geschil dat hierover ontstaat tussen de 
bisschop en zijn kapittels, zijn de drie genoemde per
sonen op 13 Mei op de algemene kapittelvergadering 
aanwezig3). 

De Suffraganeus die omtreekt 1361 de vergrote kerk 
en het St. Augustinusaltaar van het Regulierenklooster 
te Utrecht wijdde, zal waarschijnlijk Folkert geweest 
zijn4). 10 Juli 1362 plaatste hij de schedel van bis
schop Frederik van Utrecht in een kostbare .reliek
schrijn 5). Op de vergadering van het kapittel van St. 
Marie, 29 Juni 1364, over de installatie van bisschop 
Jan van Vimenburg is Folkert aanwezig6). Een notaris-
transscript van 2 Oct. 1364 vermeldt als plaats van op
stelling „in Risen dicti Trajectensis diócesis in domo 
habitationis prefat i . . . . Folkeri episcopi Gibelethen-
sis" 7). 

i) Brom, Bullarium, II, 1620-1622. 
2) A.A.U., 27 (1901), 96-97 . 
3) Ob. ν. Gr., I, 506. 
4) B.M.H.G., 16 (1895), 31; Matthaeus, Fundationes, I, 225. 
s) Batavia Sacra, I, 201, H.E.U., 23. 
β) Matthaeus, Analecta, V, 365; Post, bisschopsverkiezingen, 

107. Batavia Sacra, I, 261, onjuist 29 Juni 1334. 
7) Vgl. noot 1. Waarschijnlijk niet Rijssen in Twente (Nomina 
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Na de overplaatsing van bisschop Jan van Arkel naar 
Luik noemt Folkert zich niet langer vicaris-generaal, 
doch gebruikt de term „ad exercitium pontificalis 
officii ex ipsius concementium in civitate et dyocesi 
Traiectensi a sede apostolica deputatus". 

In 1365, zonder nadere datum, wijdt Folkert een 
nieuw altaar in de gasthuiskapel te Elburg ^. In een 
bulle van 2 Mei 1366 verklaart paus Urbanus V, dat 
Willem Snavel, krachtens bijzondere machtiging van 
de bisschop van Utrecht, door Folkert tot abt van 
Mariënweerd gewijd is. Hoewel deze benoeming aan de 
paus was voorbehouden, bevestigt hij Willem als abt2). 
Op 15 Febr. 1367 wijdt hij het hoofdaltaar in de com-
manderij der Duitse orde te Ootmarsum, bepaalt het 
wijdingsfeest en verleent 40 dagen aflaat3). 20 Sept. 
d.a.v. verzet hij de wijdingsdagen van de H. Kruis- en 
St. Stephanus-altaren in de St. Clemenskerk te Steen
wijk4). 23 Maart 1369 schenkt hij een aflaat aan de 
St. Pancratiuskerk te Leiden5), 31 Maart verzet hij te 
Zutfen het wijdingsfeest van het St. Nicolaasaltaar 

Geographica Neerlandica, Amsterdam 1892, I, 150) doch de 
hofstede Rijs, een uithof van het klooster Staveren, waar de 
abten veelal verblijf hielden. Vgl. Paulus Rudolphi van Rixtel, 
vroeger geheeten Johannes Gruyter, Proeliarius of Strijdboek, 
bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, 
vertaling J. G. Ottema, Leeuwarden 1855, 11. 

!) A. J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente 
Elburg en van den zeepolder Oosterwolde, 's Gravenhage 1932, 
R. 29; H. J. Olthuis, Gedenkboek Elburg, aldaar 1933, 41. 

2) Brom, Bullarium, II, 1825. 
s) de Geer, Archieven, II, 777, 778; VMOR., 42 (1925), 37 

—38. In nagenoeg alle wijdingsoorkonden treft men in het ver
volg het verlenen van een aflaat en de bepaling van het wij
dingsfeest aan. Vermelding zal daarom niet meer geschieden. 

*) A.A.U., 45 (1920) 263. 
*) J. C. Overvoerde, Archieven van de kerken, 2 din., Leiden 

1915, n. 988, 
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in de St. Walburg *). Het nieuwe- of St. Margaretha-
gasthuis op het Jansveld te Utrecht met een altaar 
wordt 1 Sept. 1371 door hem gewijd2), nadat hij op 
10 Juli een kapel te Emmerik gewijd had. Bisschop 
Arnold van Utrecht, sprekend over deze wijding, 
noemt Folkert „suffraganeum nostrum commissa-
rium"3). 20 Maart 1372 vidimeert hij de stichtingsbrief 
van de kapel van het kasteel Gaesbeek4). In 1375 con
sacreert hij de kapel, gelegen in de parochie van Wou-
drichem, en behorend tot de proostdij van Honswijk5). 

Het ambt van wijbisschop viel de bejaarde Folkert 
ongetwijfeld te zwaar, sedert 1375 treft men nu en dan 
ook een tweede wijbisschop aan. 
De 25e Aug. 1379 consacreert Folkert de kapel met 
altaar en kerkhof in Ter Hofstede, parochie Heemsee). 
Op 13 Oct. 1379 wijdde hij te Zwolle de kapel van het 
H. Kruisgasthuis met altaar7). In de abdij Egmond 
consacreerde hij 19 Febr. 1380 de kapel van het kloos-
terhospitaal met hoofdaltaar en wijdde bovendien nog 
een altaar in de abtskamer8). 27 Maart d.a.v. schonk 
hij het klooster Grafenthal bij Kleef, tot meerdere ver
ering van het Mariabeeld aldaar, een aflaat 9). Ook de 

i) A.A.U., 30 (1905), 257; Tadama, Register, II, n. 1002. 
2) A.A.U., 30 (1905) 59; H.E.U., 23; Batavia Sacra, I, 201. 
3) Matthaeus, Nobilitate, 190; H.E.U., 23, Batavia Sacra, I, 

201. 
*) Α. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires de Bra

bant, 8 t. Bruxelles 1910-1923, I, 77; V, 12. 
5) Coppens, 's Bosch, I, 141. 
e) J. W. Racer, Overijsselsche Gedenkstukken, 8 din., Lei

den-Kampen 1781-1797, VII, 239. 
η Van Hattum, Zwolle, I, 202; VMOR., 26 (1910), 250 

-252. 
β) Roefs, 185; B.B.H., 35 (1913), 234, 238. 
») R. Scholten, Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal 

oder Valus Comitis zu Asperden im Kreise Kleve, Kleve 1899, 
n. 234. 
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O. L. г. broederschap in de Buurkerk te Utrecht 
verleende hij dat jaar een aflaat1). 

Ter bestrijding van brandgevaar verleende de stad 
Utrecht een bijdrage aan wie het dak van zijn woning 
met leien dekte. De wijbisschop ontving een partij leien 
tot een bedrag van 46 'S in 13802). 

Voor het bijwonen van bepaalde diensten van het 
kapittel in de St. Pancratiuskerk te Leiden gaf hij 1 
April 1381 een aflaat3). Gebruikmakend van zijn in
vloed in Friesland, bemiddelde hij bij het sluiten van 
een vrede tussen Deventer en de Friezen, zoals uit 
een post in de stadsrekeningen van Deventer van einde 
Februari-begin Maart 1382 blijkt4). 

Op 25 Maart 1382 wijdt hij de St. Ursula- of Nieuwe 
kerk te Delft met drie altaren5). 
3 Maart 1383 is hij te Leiden aanwezig bij het pas
seren van een acte, waarin de pastoor van Leiden ver
klaart dat de Mariakapel met zijn toestemming door 
de viskopers is gesticht6). De wijding van de kapel 
zal hierna direct gevolgd zijn. 

Hoogbejaard overleed Folkert op 1 Augustus 13867). 
Gaaf doch onduidelijk is een rond zegel in groene was 
aan de hiervoor genoemde oorkonde van 1 April 1381, 
waarop een bisschop staat afgebeeld, in de linkerhand 
de staf, de rechterhand zegenend opgeheven. Daar
onder schild met schuinrechts geplaatste vogel(?) 

Randschrift: S. FOLKERI D E I . . . . e). 

i) H.E.U., 89; Muller, Bewaarde archieven, I, 30. 
2) Cod. dipi. H.G. 2e s. II (1853), 153. 
3) Overvoorde, kerken, R. 1252. 
4) J. Acquoy, Cameraarsrekeningen van Deventer, VI, De

venter 1908, 43, 45. 
5) D. van Bleyswyck, Beschrijvinghe der Stadt Delft, Delft 

1667, 192; H.E.U., 390. 
) De Geer, archieven, II, 725; v. Mieris, Leiden, I, 160. 

7) Necrologium van de Dom, A.A.U., 28 (1902), 350. 
8) Gem. archief Leiden, St. Pancratiuskerk, n. 387, vgl. noot 3 
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Hubertus, bisschop van Rose (suffr. Ragusa, 
Dalmatië)1). 

Hubertus van den Berge of de Monte behoorde tot 
een kloosterorde, niet bekend is tot welke, evenmin de 
datum van zijn benoeming tot bisschop. In Utrecht, 
Luik, Kamerijk en Constanz was hij als wijbisschop 
werkzaam. De plaats, die hij te Utrecht innam, was 
een bijzondere. Hier treedt hij op als plaatsvervanger, 
niet rechtstreeks van de ordinarius, doch van diens 
wijbisschop Folkert, die, zoals wij hiervoor zagen, voor 
zijn leven tot wijbisschop was benoemd. „Vices. . . . 
domini Amoldi episcopi Trajectensis et domini Fol-
keri Gybelethensis" noemt hij zich. 18 Sept. 1375 wijdt 
hij met toestemming van de pastoor der parochiekerk 
een altaar in de voorhof van het kasteel Middachten2), 
9 Aug. 1376 een kapel met twee altaren te Rechteren, 
parochie Dalfsen3), 11 Aug. d.a.v. een kapel met altaar 
en kerkhof te Aerde, parochie Wilp4). 

30 Sept. 1377 wordt hij als wijbisschop in het bisdom 
Bazel aangetroffen. Evenals Folkert geeft hij in 1380 
een aflaat aan de O.L.V. broederschap in de Buurkerk 

Een beschrijving van zijn zegel in 1320 in Kloosterzegels, I, n. 
64. Een zegel aan een oorkonde van 1 Aug. 1354 bij Schwar-
zenberg, I, 211-212. 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 100-101; Berlière, Cambrai, 
52 -53 , 156; Rev. Bén., 29 (1912), 327-328; Eubel, I, 423. 

De naam van zijn bisdom wordt geschreven Rosensis of 
Rossensis. Er bestaat een dubbele serie bisschoppen van Rose, 
ni. door Rome en door Joh. XXIII van Pisa benoemde. Boven
dien is verwarring met Ross in Schotland en Ross in Ierland 
gemakkelijk mogelijk. 

2) P. N. van Doominck en W. Wijnaendts van Resandt, In
ventaris van het oud-archief van het kasteel Middachten, 2 din. 
Haarlem-Arnhem, 1896-1914, I, n. 476. 

3) Graswinckel, Rechteren, R. 49. 
4) A.A.U., 30 (1905), 159-160; P. A. A. M. Wubbe, Het 

archief van de abdij St. Marienhorst te Ter Hunnepe, 's Gra-
venhage 1931, R. 186. 
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te Utrecht l). De rekeningen van Mechelen vermelden 
hem in 1380 en 1381. 8 Mei 1390 neemt hij met Arnold 
van Diest, bisschop van Capitoliade, te 's Gravenhage 
de elect Jan van Beieren de eed van trouw af. Dit ge
schiedde op last van paus Bonifatius IX bij de over
plaatsing van de elect van Kamerijk naar Luik. In 1396 
en 1398 komt hij nog in Kamerijk voor. Berlière ver
meldt nog, dat hij 30 Juli 1407 te Antwerpen wijdde 
en dat op 13 Aug. 1410 Gregorius Lucas tot zijn op
volger werd benoemd. Veel waarde heeft dit laatste 
jaartal niet, daar deze benoeming geschiedde door 
Johannes XXIII van Pisa, paus sedert Mei 1410, be
noemingen door Avignon of Rome kunnen reeds eer
der geschied zijn. 

Arnoldus, bisschop van Capilolias (Palestina)2). 

Arnold of Arend van Diest wordt sedert 1371 als 
wijbisschop van Luik vermeld. Daar de naam van 
Diest vrij veel voorkomt, is zijn afkomst moeilijk te 
achterhalen. Zo is een Arnold van Diest in 1368 gar
diaan der Franciscanen te 's Hertogenbosch. Deze is 
niet dezelfde persoon als de wijbisschop van Straats
burg, Arnoldus Capitoliadensis, daar laatstgenoemde 
tot de orde der Dominicanen zou behoord hebben. 
In 1371 en 1375 verricht hij wijdingen in het bisdom 
Luik. 

Na Hubertus van den Berge is hij enkele jaren als 
assistent van Folkert te Utrecht werkzaam geweest. 
Het archief van de Dom te Utrecht bevat een akte van 
1377, waarbij hem een rente van 15 oude Franse schil
den wordt opgedragen3). Een huishoudrekening van 

i) Zie blz. 168 i). 
2) Fraytier in N.N.B.W., VI, 403-404; Rev. Bén., 29 (1912), 

325-327; 30 (1913), 313-314; Eubel, I, 163, 551. 
s) Heeringa, Dom, n. 219. 
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bisschop Arnold van Hoom vermeldt de kosten van een 
gegeven maaltijd op 29 April 1378. Naast enkele edelen 
was uitgenodigd „den wye biscop Aemt van Diest" ^. 
1 November 1378 geeft hij een aflaat aan het klooster 
Grafenthal bij Kleef2). Sedert het volgende jaar is hij 
weder te Luik werkzaam. 8 Mei 1390 neemt hij met 
Hubertus van den Berge te 's Gravenhage de eed van 
trouw af van de elect Jan van Beieren. 30 September 
1392 is hij bij het proces van Jacob van Gulik aanwe
zig 3). Zijn laatste bekende wijding verrichtte hij in 
1393. Hij overleed vóór 2 Maart 1403, daar op deze 
datum zijn opvolger werd benoemd. 

Jacobus, pseudo-bisschop van Lavata 
(suffr. Lepanto) O.Min.4). 

Een afzonderlijke vermelding verdient de pseudo-
bisschop, de Franciscaan Jacob van Gulik. Zijn ge
schiedenis is door de middeleeuwse kronieken en door 
het artikel van S. Muller Fzn. zo algemeen bekend, 
dat wij ons hier tot de hoofdzaken kunnen beperken. 

Ondanks de voorspraak van de aartsbisschop van 
Keulen, de hertog van Gulik, Rooms-Koning Wenzel 
en andere invloedrijke persoonlijkheden, weigerde de 
paus Jacob tot bisschop te benoemen. Toen kwam bij 
deze het plan op om zich door middel van een f alsum 
voor bisschop uit te geven. Hij vernam in Coblenz dat 
aldaar een zekere bisschop Gerwinus, evenals hij een 
Franciscaan, overleden was5). Voor 1 gulden kocht hij 

i) Cod. dipi. H. G. 2e S. (1853), 309. 
2) Scholten, Grafenthal, η. 253. 
s) Vgl. biz. 175. 
4) S. Muller, Fzn., De valsche wijbisschop Jacob van Gulik. 

A.A.U., 24 (1897), 187-215; Eubel, I, 297»). 554; Batavia 
Sacra, II, 384-388. 

6) Een Franciscaan Gerwinus, die omstreeks 1375 te Coblenz 
gestorven is, vinden wij niet vermeld. Wel de Franciscaan Ger-
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de bulle van diens benoeming, liet die bij wijze van 
een copie overschrijven door een Keulse schrijver, be
vestigde er het loden zegel van een oude dagvaarding 
van de pauselijke Kurie aan en plaatste er tenslotte de 
verschillende kanselarij-tekens op. Alom vertelde hij, 
dat hij zijn benoeming tot bisschop ontvangen had en 
wendde zich tot de wijbisschop van Mainz, de Minder
broeder Johannes von Kaiserstuhl, bisschop van 
Hippo1), met het verzoek hem de wijding toe te 
dienen. Deze geloofde het verhaal, dat Jacob hem ver
telde en wijdde hem op 17 Februari 1376 tot bisschop. 

De wijding zelf geschiedde tegen de gebruikelijke 
en voorgeschreven vormen. In plaats van een plechtige 
wijding door drie bischoppen geschiedde de wijding 
in alle stilte in de woning van Johannes von Kaiser
stuhl, waar deze de H. Mis opdroeg op een draagbaar 
altaar in tegenwoordigheid van zijn kapelaan en een 

wicus de Grimberg, bisschop van Balezo in Montenegro, be
noemd 5 Maart 1347 en begraven bij de Franciscanen te 
Coblenz op 11 Mei 1365. (Annales Minorum, VII, 150; VIII, 8, 
404, aldaar ook de bulle van diens benoeming). 

Ongetwijfeld heeft Jacob van Gulik deze bulle als voorbeeld 
gebruikt. Wel verklaart hij dat een schrijver de oorkonde bij 
wijze van copie overschreef, geheel juist kan dit niet zijn, daar 
een verandering van naam, n.l. Jacobus i.p.v. Gerwinus nood-
zakelijk was, wilde het geschrift aan zijn doel beantwoorden. 

Enkele andere veranderingen, n.l. in de naam van de uit-
vaardiger, Gregorius (IX) i.p.v. Clemens (VI), van het bisdom, 
evenals van de datum, zullen dan voor de schrijver ook geen 
bezwaar geweest zijn. 

Dat de overleden Gerwinus, waarover Jacob van Gulik 
spreekt, reeds door een voorganger van paus Gregorius IX 
(1371-1378) was benoemd, blijkt uit het feit, dat Jacob hel 
zegel van de bulle van Gerwinus niet kon gebruiken, doch dir 
van een pauselijke dagvaarding (van Gregorius IX) afhaalde. 

i) Over Johannes von Kaiserstuhl, Archivalische Zeitschrift, 
N.F. 3 (1892), 290; Koch, Erfurt, 75; E. Freiherr von Guten
berg, Das Bistum Bamberg, Germania Sacra, II. 1, Berlin 1937, 
287 ff. 
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tweede Franciscaan. Jacob van Gulik verklaart hier
over: „legi totum officium misse et consecracionis 
secum et fui indutus omnímodo sicut sacerdos" 1). Op 
aanwijzingen van Johann von Kaiserstuhl en naar voor
beeld van diens wijdingsbrief schreef Jacob zelf de 
oorkonde van zijn bisschopswijding, waarna eerstge
noemde het stuk bezegelde met drie zegels, n.l. zijn 
groot- en klein zegel, zoals de randschriften volgens 
Jacob aanwezen, en een derde zegel dat de wijbisschop 
bij zich had, doch waarvan Jacob de eigenaar niet kan 
noemen. Moesten deze drie zegels soms de indruk 
wekken dat hij door drie bisschoppen was gewijd? 
Hoewel Jacob van Gulik in zijn bekentenis verklaart 
dat de wijbisschop van Mainz geheel te goeder trouw 
was, moet toch hieraan sterk getwijfeld worden. 

De wijbisschop Johann moet zich ten minste bewust 
zijn geweest van de ongeoorloofde wijze, waarop de 
wijding van Jacob van Gulik plaats vond. Dat dit in 
alle stilte geschiedde en dat hij enkele jaren later aan 
twee personen uit Mainz verhaalde, dat hij Jacob van 
Gulik gewijd had, doch over de wijze waarop dit ge
schiedde, zweeg, wijst wel sterk in deze richting. 

Tien jaar lang verrichtte Jacob in Trier, Mainz en 
Straatsburg alle voorkomende wijdingen. In ons land 
treedt hij in 1381 als gevolmachtigde van kardinaal 
Pileus en in diens gevolg op en verleende pauselijke 
dispensaties en aflaten2). 
Op 15 Maart 1383 is hij met Johann von Kaiserstuhl te 
Mainz, een week later zet de aartsbisschop van Mainz 
hem om onbekende redenen gevangen in het kasteel 

i) Muller, o.e., 200. 
2) Enkele oorkonden van kardinaal Pileus zijn bekend: 
10 Jan. 1380 voor de St. Walburgkerk te Zutphen (A.A.U., 

30 (1905), 245-246; 3 en 5 Juni 1380 voor de Dom te Utrecht 
(Inv. Dom, n. 410, 2254, 3266); 16 Maart 1381 voor de stad 
Utrecht (Muller, o.e. 191). 
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Ehrenfels, waar hij in strenge afzondering tot 17 Juni 
1388 verbleef. Vrijgelaten, ging hij naar Coblenz en 
vandaar naar de aartsbisschop van Trier. 

Kort daarop vertrok hij naar Utrecht, waar hij als 
wijbisschop fungeerde. Wij zagen hiervoor, dat bis
schop Folkert 1 Aug. 1386 overleed, zodat de bisschop 
van Utrecht van de diensten van Jacob van Gulik graag 
gebruik gemaakt zal hebben. Niet lang was Jacob wij
bisschop in Utrecht geweest toen in Groningen twee 
vervalste dispensatie-brieven werden ontdekt, geda
teerd in 1384 te Keulen en Mainz. Daar Jacobus reeds 
in 1381 in opdracht van kardinaal Pileus dispensaties 
had verleend en in 1384 in genoemde plaatsen vertoefd 
kon hebben, werd hij hiervan verdacht. Bij een nauw
keurig onderzoek van zijn stukken kwam de geschie
denis van zijn benoeming en wijding aan het licht. 
Aan de vervalsing van genoemde dispensaties ontken
de hij alle schuld. Groot was het schandaal dat deze 
ontdekking verwekte. Sommige personen aan wie hij 
de H. Wijdingen had toegediend, lieten zich opnieuw 
wijden, anderen verlieten de geestelijke stand op grond 
van het feit dat zij onwettig gewijd waren ^. 

!) Volgens Muller, o.e., 193 1) was niet zo zeer het ontbreken 
van de pauselijke benoeming, maar het gebrek in de vorm 
van de bisschopswijding, n.l. door een i.p.v. drie bisschoppen 
de reden van de ongeldigheid van Jacobs wijding. Zoals punt 
2 van de eis van de procureur van de officiaal echter duidelijk 
zegt, gaf Jacob de vervalste pauselijke bulle voor echt uit, „et 
ejus vigore et pretextu sibi nomen et honorem episcopi et dig
nitatis episcopalis Lavacensis false et dolore assumpsit". 

Sinds het concilie van Vienne in 1312 waren benoemingen 
van wijbisschoppen uitsluitend aan de paus voorbehouden. 
Bovendien is hier niet van een benoeming, door welke instan
tie dan ook, sprake, doch van een op bedriegelijke wijze aan
nemen van een titel en waardigheid, waarop geen aanspraak 
gemaakt kan worden. 

Op deze gronden stelde de rechtbank zich op het standpunt 
dat Jacob nimmer de bisschoppelijke waardigheid verworven 
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Op 9 Maart 1388 stelde de procureur bij het hof van de 
officiaal van de bisschop zijn eis. Alle punten van de 
beschuldiging werden door de beklaagde toegegeven, 
11 Mei 1388 volgde zijn veroordeling tot levenslange 
gevangenisstraf. Uitdrukkelijk bepaalde echter de offi
ciaal, dat de paus, de pauselijk legaat, de bisschop van 
Utrecht en ook hij zelf het recht had het vonnis te wij
zigen. Op bevel van Rome werd in 1392 de zaak op
nieuw in behandeling genomen. In tegenstelling met 
1388, toen de behandeling voor de gewone kerkelijke 
rechtbank in het bijzijn van een aantal proosten en 
kanunniken had plaats gevonden, werd nu overeen
komstig de kerkelijke voorschriften een rechtbank ge
vormd van zeven bisschoppen onder voorzitterschap 
van de bisschop van Utrecht, Floris van Wevelikhoven. 
Het zijn de Dominicanen Hubertus Schenck, bisschop 
van Hippus 1), en Berthold, bisschop van Linda, wij
bisschop van Doornik 2), de Franciscanen Jacobus van 
Ockebroke, bisschop van Sarepta3) en Wenemar van 
Stade, episcopus Symbaliensis en wijbisschop van Mun
ster 4), terwijl als 5e en 6e genoemd worden Arnold van 
Diest, bisschop van Capitolias 5) en Andreas, bisschop 
van Mustonie 6). 30 Sept. 1392 veroordelen zij hem tot 
degradatie, waarna hij zal worden overgegeven aan de 
wereldlijke rechter. Uitvoerig wordt beschreven hoe hij 
als priester — als bisschop wordt hij niet beschouwd — 
ontwijd werd op een schavot dat op de Neude te 

had. Of dit echter juist is, is een andere kwestie. Noch de 
ongeoorloofde wijze van het toedienen van de bisschopswijding, 
noch het ontbreken van een pauselijke benoeming zijn beslis
send voor de geldigheid van de bisschopswijding, 

i) Vgl. blz. 176 vgl. 
2) Berlière, Cambrai, 123-124. 
3) Vgl. blz. 202. 
4) Eubel, I, 554. 
s) Vgl. blz. 170. 
e) Wijbisschop van Mainz? Vgl. Rev. Bén., 29 (1912), 277. 
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Utrecht was opgericht. De schepenbank, waarvan de 
bisschop van Utrecht ab voorzitter optrad, veroordeel
de hem daarop tot de voor vervalsers gebruikelijke 
straf, de ketel. 

Reeds dadelijk nadat hij in de ketel was geplaatst 
werd hij er weder uitgehaald en onthoofd, terwijl de 
bisschop van Utrecht verlof gaf om hem in gewijde 
aarde te begraven. 

Wijdingen in ons land door Jacob van Gulik verricht, 
zijn niet bekend, hetgeen niet verwonderlijk is daar 
men van hem afkomstige aflaatbrieven en wijdings-
oorkonden wel vernietigd zal hebben 1). 

Hubertus, bisschop van Hippus (Palestina) O.P.2). 

Hubertus Schencke stamde, zoals zijn wapen be
wijst, uit het machtige geslacht van de heren Schenck 
van Culemborg. Mogelijk is hij een zoon van de in 1347 
overleden Heer Hubert IV, met enige zekerheid valt 
hier niets over te zeggen, daar hij in geen genealogie 
vermeld wordt3). Hubert behoorde tot de orde der 

!) Wel is in deze tijd sprake van de wijding van een altaar 
door een onrechtmatig gewijde bisschop in het diocees Osna
brück. Möller, Osnabrück, 48 acht dit verhaal weinig waar
schijnlijk. 

Andere vake wijbisschoppen vermeld bij Berlière, Cambrai, 
V, 155. 

s) G. Α. Meijer in N.N.B.W., II, 1280; id. Utrecht, 19, 21; 
Quétif, Scriptores, I, XXV; Batavia Dominicana, 15—18, 26; 
Batavia Sacra, I, 208-209; H.E.U., 24; Eubel, I, 277, 552. De 
naam van het bisdom wordt verschillend gespeld: Yppusensis, 
Ippusensis, Uppusensis, Yppenensis. 

De naam Lebene, door van Alkemade afgeleid uit het rand
schrift van zijn zegel, is door deze verkeerd gelezen voor 
Schenc. Vgl. J. G. R. Acquoy, Het klooster te Windesheim en 
zijn invloed, 3 din., Utrecht 1875-1878, I, 75. 

3) Over het geslacht Schenck: A. W. K. Voet van Oudheus-
den, Historische beschrijving van Culemborg, Utrecht 1753; 
Origines Culemburgicae in Matthaeus, Analecta, III, 589—630; 
Nederl. Leeuw, 35 (1917-18), 189-190. 
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Dominicanen. In de door de provincie Saksen dezer 
orde uitgevaardigde studievoorschriften, door de uit
gever gedateerd tussen 1363 en 1376, treft men tussen 
verscheidene Nederlandse studenten Hubertus Sconcke 
aan. Dezelfde auteur vermoedt in een tussen 1370 en 
1380 in het klooster Dortmund vermelde „frater... .ke" 
genoemde Hubertus 1). In 1379 is hij lector in het Domi-
nicanenkloooster te Utrecht2). 

Volgens Eubel werd hij ca. 1380, volgens Quétif om
streeks 1382 tot bisschop van Hippus en wijbisschop 
van Utrecht benoemd. 

Zijn eerste bekende wijding verrichtte hij echter in 
1387, zodat het waarschijnlijker is dat hij als opvolger 
van de op 1 Aug. 1386 overleden bisschop Folkert 
einde 1386 of begin 1387 benoemd is. 

Nog vóórdat hij als wijbisschop door zijn bezoek aan 
de verschillende kloosters om daar te wijden met de 
Moderne Devotie in aanraking kwam, had hij reeds 
een briefwisseling gevoerd met Geert Groóte. Uit twee 
brieven van hem, welke bewaard zijn gebleven, blijkt 
zijn grote bewondering en waardering voor Geert 
Groóte. Uit de inhoud kan afgeleid worden dat zij 
geschreven zijn vóór het intrekken van diens vergun
ning om te preken in 1383 3). 
Op 17 Oct. 1387 verrichtte hij wijdingen in het klooster 
Windesheim, de kloosterkerk met hoofdaltaar en twee 
zijaltaren, benevens een altaar in het kapittelhuis, het 
westelijk deel van de trans der kerk en het algemene 

*) F. Bünger, Studienordnungen der Dominikanerprovmz 
Saxonia, Zeitschr. f. Kirchengeschichte, 35 (1914), 56, 60; 
Q. u. F. 14 (1919), 29. 

2) „In Trajecto legat et disputet frater Hupertus Schencke". 
Röm. Quart., 8 (1894), 384. 

s) W. Mulder, Gerardi Magni Epistolae, Antwerpiae 1933, 
325-328; Acquoy, Windesheim, I, 42 >); Ned. arch. Kerkgesch. 
N.S. 6 (1909), 368-370. 
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kerkhof werden door hem ingewijd. Vervolgens cele
breerde hij een plechtige H. Mis, waarna de inkle
ding en professie van de eerste kloosterlingen plaats 
vond l). In pontificalibus vicarius generalis is de om
schrijving die Hubert in oorkonden van zijn functie 
geeft. 26 Februari 1388 verrichtte hij de tonsuur bij 
Symon Gerlachszoon, scholier van het bisdom Utrecht 
en waarschijnlijk behorend tot het convent van St. Jan 
te Haarlem2). De volgende dag consacreerde hij te 
Haarlem het koor van de kerk van het begijnhof met 
het H. Kruisaltaar en droeg daarna de H. Mis op 3 ). 
8 Nov. 1389 wijdt hij het H. Kruisaltaar in de kerk van 
Culemborg4). 1 Maart 1390 verleent hij aan de paro
chiekerk van Almelo, behoudens goedkeuring van de 
bisschop van Utrecht, een aflaat van 40 dagen5). Hij 
laat in deze oorkonde de titel vicaris-generaal achter
wege. Uit de stadrekeningen van Leiden blijkt dat de 
wibisscop, een naam wordt niet vermeld, op 29 Febr. 
1392 in deze stad vertoefde op doorreis naar Delft, 
waar hij wijdingen moest verrichten, 12 Maart was hij 
weder uit Delft terug. 15 Oct. is hij wederom te Leiden, 
waar hij de volgende dag twee altaren consacreerde in 
de O.L.V. kerk. Bij ieder bezoek schonk hem de ma
gistraat 2 kannen wijne). Bij de ontwijding van de 

!) Johannes Busch, Chronicon Windeshemense et Liber de 
reformatione monasteriorum, ed. К. Grube, Halle 1886, 284— 
287; Thomas a Kempis, Chronicon canonicorum regularium 
montis S. Agnetis, ed. H. Rosweyde, Antverpiae 1621, 153 ss.; 
Batavia Sacra, I, 208-209; H.E.U., 24; H.E.D., 125; Acquoy, 
Windesheim, I, 70, III, 246; B.M.H.G., 10 (1887), 395-396. 

2) 1388. . . . feria quarta post festum Mathie beati Apostoli. 
Cartularium van de orde van St. Jan, hs. gem. archief Haarlem, 
no's 35 t.m. 38, n. 36, fo. 229v-230. 

3) Pastorale Jaspar Stolwyck, to. 66; Allan, Haarlem, II, 507. 
4 H.E.U., 564. 
5) VMOR., 21 (1900), 21, 49-51. 
6) Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, I, 21, 22, 27. 
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valse wijbisschop Jacob van Gulik op 30 Sept. 1392 is 
Hubertus aanwezig 1). 

Onmiddellijk na de dood van bisschop Floris van 
Wevelikhoven (t 4 April 1393) draagt de deken van de 
Dom namens het generaal-kapittel aan Hubert op, om 
het ambt van wijbisschop te blijven uitoefenen totdat 
de nieuwe bisschop of de kapittels dit zullen herroe
pen 2). 15 Juli 1393 onderzoekt Hubert in de St. Salva
tor te Utrecht reliquieën van St. Pancratius, Bonifacius 
e.a. en plaatste deze in een reliekschrijn 2). 
Op 25 Juli 1394 wordt een gedeelte van het Karthuizer-
klooster Nieuwlicht te Utrecht gewijd, de naam van 
de consecrator wordt niet vermeld4). In 1395 ver
richtte hij verschillende wijdingen: 23 Juni wijdt hij de 
kapel met altaar van het klooster St. Agnietenberg bij 
Zwolle5), 4 Juli, 14 Juli en 22 Augustus nam hij aan te 
Utrecht gehouden processies deel6). 
Een uitspraak in de geschillen tussen de landcom
mandeur der Duitse orde en de commanderij te Nesse 
in Friesland, op 10 Sept. gedaan, wordt door Hubert 
medebezegeld 7). 6 Oct. en 7 Nov. vidimeert hij oor
konden 8), 21 December wijdt hij een altaar in het 
klooster der Reguliere kanunniken te Nieuwer-Amstel 
en verricht de inkleding en professie van twee kloos-

i) Zie blz. 175. 
2) A.A.U., 55 (1931), 154-157. 
3) Matthaeus, Fundationes, I, 64; A.A.U., 7 (1879), 350; 

H.E.U., 24; Batavia Sacra, I, 209. 
*) B.M.H.G., 9 (1886), 139. 
s) Chron. S. Agnetis, 17; VMOR., 5 (1870), 60 vgl.; afschrift 

van de wijdingsoorkonde in Cartularium van St. Agnietenberg, 
hs. Gem. arch. Zwolle, fo. 2—3. 

e) N. B. Tenhaeff, Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den 
Dom te Utrecht, II. 1, R.G.P. 88, 's Gravenhage 1946, 41-42 . 

7) De Geer, archieven, II, 623-624. 
8) Acquoy, Windesheim, III, 281; Nijhoff, Gedenkwaardig-

heden, III, 204. 
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terlingen ^. 20 Febr. 1396 verleent hij een aflaat ten 
behoeve van het St. Pietersgasthuis te Amsterdamz), 
Juni 1396 neemt hij deel aan de plechtigheden en de 
uitstalling van reliquieën in verband met een in de Dom 
te Utrecht te verdienen aflaat3), 24 Dec. d.a.v. wijdt 
hij het nieuwe kerkhof van de O.L.V. kerk te Zwolle4). 
13 Juli 1397 consacreert hij een kapel met altaar en 
kerkhof in Ter Lynde, parochie Den Ham, nadat bis
schop Frederik van Blankenheim op 29 Mei van dat 
jaar verlof had gegeven om deze ontwijde kerk met 
kerkhof te reconciliërens). 

In 1397 vond ook de wijding van het hoogaltaar in 
het St. Agnietenklooster te Hoorn plaats, een naam 
van de consecrator wordt niet vermeld B). 3 Maart 1398 
wijdt Hubert het oostelijk gedeelte van de begijnenkerk 
met de daaraan vastgebouwde toren te Haarlem. Ook 
een klok, geheten Maria, Moeder des Heren, werd door 
hem gezegend7). 
25 Maart consacreerde hij in de Mariakapel te Wes-
terhoff, parochie Dalfsen, drie altaren en het kerkhof 
en droeg vervolgens een plechtige H. Mis op. De alta
ren werden later per schip naar St. Agnietenberg over
gebracht. De vijandige houding van Zwolle ten op
zichte van dit klooster had het verrichten van wij
dingen aldaar onmogelijk gemaakt. Eerst door een uit
drukkelijk bevel van de bisschop van Utrecht is 
het jaar daaropvolgend het verrichten van een wijdmg 

i) Busch, Chronicon, 344-345; Batavia Sacra, II, 397; H.E.H., 
118; H.E.U., 24 onjuist 1394. Afschrift wijdingsoorkonde in 
Cartularium St. Agnietenberg, fo. 2—3. 

2) W. R. Veder, Het archief van de gasthuizen te Amsterdam, 
Amsterdam 1908, R. 61. 

3) Tenhaeff, Bronnen 68. 
*) v. Hattum, Zwolle, V. 1, 140-141. 
s) VMOR., 18 (1891), 51-53. 
e) Navorscher 69 (1919), 293. 
ή Pastorale Jaspar Stolwyck, fo. 66; Allan, Haarlem, III, 508. 



181 

mogelijk ^. 31 Aug. geeft Hubert een opsomming van 
alle door de pausen aan de Duitse Orde verleende 
aflaten. Hij verklaart na een grondig onderzoek deze 
voor echt te houden. Toch bevinden zich onder deze 
aflaten, waarvan het totaal meer dan 100.000 jaar be
draagt, veel vervalste 2). 

22 Oct. 1399 wijdt Hubertus twee altaren en het kerk
hof te Agnietenberg, welk klooster hem zoveel moeilijk
heden met Zwolle had bezorgd. De volgende dag con
sacreert hij te Windesheim het nieuwe koor, een ge
deelte van de koortrans, het hoofdaltaar en drie andere 
altaren3). Te Zwolle wijdt hij 26 Nov. d.a.v. de O.L.V. 
kerk4). Ongedateerd is de machtiging, hem gegeven 
door Frederik van Blankenheim, om in de kerk van 
Betlehem bij Doetinchem drie nieuwe altaren te wij
den 5), evenzo de machtiging om aan enkele monniken 
van het klooster Mariënweerd de H. Wijdingen toe te 
dienene). Ook een lastgeving om brieven van kardinaal 
Franciscus van S. Suzanna ten uitvoer te brengen, is 
ongedateerd 7). Onjuist is de datum of de naam in de 
oorkonde van Juli 1415, waarin Frederik van Blanken
heim Hubert tot zijn vicaris in spiritualibus et tempora-

!) Busch, Chronicon, 97, 348; Chron. S. Agnetis, 2 0 - 2 3 ; 
VMOR., 5 (1870), 60 vgl. Afschrift wijdingsoorkonde in Car-
tularium St. Agnietenberg, fo. 3v—4. 

2) De Geer, Archieven, I, 133—135; N. Paulus, Geschichte 
des Ablasses im Mittelalter, 3 Bdn. Paderborn 1922-1923, III, 
236. 

s) Busch, Chronicon, 322; Chron. S. Agnetis, 29-30; VMOR., 
5 (1870), 60 vgl.; B.M.H.G., 10 (1887), 395; Acquoy, Windes-
heim, I, 75. 

*) Van Hattum, Zwolle, V. 1, 141-142. 
5) Muller, Reg. bss., I, n. 1297. De door Muller aangegeven 

jaren 1393-1423 kunnen tot 1393-1401 worden teruggebracht, 
eveneens de no's 1196, 1506, 1745. 

β) id. η. 1506. 
η id. η. 1196. 
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libus voor Oostfriesland benoemt, daar deze dan reeds 
jaren overleden is 1). 

Daartoe in staat gesteld door rijke schenkingen van 
Willem, Heer van Abcoude en Wijk-bij-Duurstede, 
verwant aan het geslacht Schenck van Culemborg, 
stichtte Hubert te Wijk-bij-Duurstede een Domini-
canessenklooster. Uit het klooster Schönensteinbach 
bij Mülhausen, bekend wegens de daar heersende 
observantie, bracht de wijbisschop vier zusters naar 
zijn nieuwe stichting over2). 12 Mei 1401 wijdde hij 
de kerk en het klooster, terwijl terstond hierna de in
sluiting van de zusters plaats had3). Door de provin
ciaal der orde was Hubertus benoemd tot vicaris van 
het klooster, zowel in tijdelijke als in geestelijke zaken, 
welke benoeming door paus Bonifacius IX op 17 Mei 
1401 bevestigd werd4). Omstreeks deze tijd zal hij 
het ambt van wijbisschop neergelegd hebben. Uit de 
rekeningen van de Dom te Utrecht uit de periode 1 
Maart 1401—1 Maart 1402 blijkt, dat voor het recon-
ciliëren van de kerk de wijbisschop uit Wijk-bij-Duur
stede gehaald moest worden. Vóór laatstgenoemde 
datum had hij dus zijn intrek daar genomen5). 

Op 12 Dec. 1404 wordt hij nog vermeld, wanneer 
de paus zijn benoeming tot vicaris van het klooster voor 
zijn gehele leven, bevestigt7). Hij overleed 7 Mei 1408, 
zoals zijn grafsteen in de kloosterkerk te Wijk-bij-Duur
stede getuigde e). 

i) MuUer, Reg. biss., II, η. 1964. 
2) Q. u. F., Ill, 46; A.A.U., 39 (1913), 371 vgl.; 14 (1886), 

52-120. 
3) Chronicon Tielense, auctoris incerti, ed. J. D. van Leeu

wen, Traj. ad. Rhen. 1789, 431. 
4) A.A.U., 39 (1913), 395-397. 
5) Tenhaeff, Bronnen, 76. 
e) Brémond, Bullarium, II, 305. 
7Ì Batavia Dominicana, o.e. stelt het overlijden op 7 Maart 
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Zijn wapen vertoont drie zuilen, staande 2 en 11). 
Zijn ovaal zegel geeft een afbeelding van een bis
schop, staande onder een afdak, in de linkerhand de 
staf, de rechterhand zegenend opgeheven. Links en 
rechts van hem een vrouwelijke Heilige, onder een 
engel met uitgespreide vleugels. Randschrift: 
S(IGILLUM) FRATRIS HUBERTI [DEI GRATIA1 
EPISCOPI HIPUSEN(SIS)2). 

Jacobus, bisschop van Dschebail (Syrië) O.P.3) 

Jacobus de Wezep, waarschijnlijk van Weesp of 
Wezep afkomstig, was Dominicaan in het klooster van 
zijn orde te Gent. Onjuist is de benaming Jacobus de 
La, zoals de Jonghe hem vermeldt. 19 Jan. 1396 werd 
hij door Bonifatius IX tot bisschop van Dschebail be
noemd, welke zetel door het overlijden van de hiervoor 
genoemde Folkert vacant was 4). Als wijbisschop trad 
hij op in Doornik, Kamerijk, Terwaan en Utrecht. 

Het eerst vermeld vindt men hem in Utrecht. 24 Juni 
1397 verleent „Jacobus. . . . episcopus Gibelethensis" 
een aflaat van 40 dagen aan allen, die op bepaalde 
dagen de kapel van het begijnhof te Amsterdam bezoe
ken of een aalmoes schenken5). Nagenoeg gelijklui-

of 7 Mei 1408. Volgens aantekening van A. Booth in hs. R.A.U., 
arch, kleine kapittelen, n. 1292*, is deze datum 7 Mei 1408. 

0 Nijhoff, Gedenkwaardigheden, III, 207. 
2) Licht beschadigd zegel in rode was aan charter 1496, Febr. 

20. Gem. archief Amsterdam, Gasthuizen A. 61. 
3) Fruytier in N.N.B.W., VII, 1316-1317; Berlière, Cambrai, 

64, 126, 127, 156; Rev. Bén., 24 (1907), 63; В. de Jonghe, Bel
gium Dominicanum sive historia provinciae Germaniae inferioris 
S. ordinis Fratrum Praedicatorum, Bruxellis 1719, 64, 65, 432; 
Eubel, I, 262, 549, 552; Quétif, Scriptores, I, XXV. 

*) Brémond, Bullarium, II, 357. 
5) 1397, mense Junii die vicésima quarta, charter met bescha

digd zegel in rode was, archief begijnhof, Amsterdam, η. A.I. 4 
Vgl. van Eeghen, 320; De Katholiek 49 (1866), 299. 
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dend is een aflaatbrief door hem te Kuilenburg gegeven 
aan het Maria-altaar en de Mariabroederschap aldaar. 
Van Heussen vermeldt als datum 1300, de rest van de 
datum is weggevallen 1). Gezien de grote overeenkomst 
met de aflaat voor Amsterdam, zal deze uit dezelfde 
tijd dateren. 

Jacobus noemt zich hier geen vicaris-generaal of 
plaatsvervanger van bisschop Frederik van Blanken-
heim, waaruit afgeleid mag worden, dat hij in 1397 niet 
als wijbisschop van Utrecht optrad. Waarschijnlijk ver
bleef hij terloops in ons land, misschien voor een be
zoek aan zijn geboorteplaats. Enkele jaren later treft 
men hem als assistent van Mathias van Budua in het 
bisdom Utrecht aan. Bisschop Frederik machtigt hem 
in een ongedateerde oorkonde, om in de Vier Ambach
ten van Zeeuws-Vlaanderen te wijden en de lagere H. 
Wijdingen toe te dienen2). Gemakkelijk was dit te com
bineren met zijn werkzaamheden in de zuidelijke bis
dommen. De kerkrekeningen van Hulst vermelden in 
November 1409: „Item gheghevene den bisscop van 
den Jacopinen te Ghent van dat hy wiede". In Maart 
1410 komt nog een post voor, te Gent betaald voor 
het wijden „van den kelcke ende van de lépele" door 
dezelfde bisschop3). Ongetwijfeld betreft dit Jacob 
van Wezep, die ook als wijbisschop in het Domini
canenklooster te Gent zijn verblijf zal gekozen hebben. 
In 1412 en 1413 wordt hij vermeld als wijbisschop van 
Doornik. Het van Utrecht zo moeilijk te bereiken 
Zeeuws-Vlaanderen zal Frederik van Blankenheim 
daarom aan de wijbisschop van Doornik hebben opge
dragen. 

Op 18 Augustus 1416 worden door „Jacobo episcopo 

i) H.E.U., 563-564. 
2) Reg. bss., Ι, η. 624. 
3) Archief van het Zeeuwsch Genootschap, 5 (1883), 422, 

427-428. 
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Gybeldense" in het begijnhof te Haarlem drie klokken 
gewijd, die de namen droegen van Petrus, Paulus en 
Johannes de Evangelist ^. 
In 1418 komt Jacob nog voor als wijbisschop van 
Kamerijk, in 1420 van Doornik. Volgens de necroloog 
van het Dominicanenklooster te Brugge overleed hij 
in 14222). 

Zijn ovaal zegel geeft de Moeder Gods weer, staande 
met het Christuskind op de rechterarm, in de linker
hand een scepter. Daaronder een schild met een vier-
blad (?). Randschrift gedeeltelijk afgebrokkeld en on
leesbaar s). 

Aan het einde der 14e eeuw gekomen, willen wij nog 
enkele personen vermelden, die zonder wijbisschop van 
Utrecht geweest te zijn, aldaar pontificalia hebben uit
geoefend. 

I. 

Ludolphus, episcopus Abolensis. 

Door het vergieten van bloed was de O.L.Vr. kerk 
te Dordrecht ontheiligd en moest derhalve gerecon-
cilieerd worden. Onderhandelingen, hierover gevoerd 
met bisschop Jan van Arkel vlotten niet — behalve de 
kosten van de wijding moest in dergelijke gevallen dik
wijls een aanzienlijke boete worden betaald— en de stad 
Dordrecht kwam zelfs onder het interdict. De Dordtse 
geestelijke Hendrik Prys wist echter met grote moeite 
en hoge kosten in Avignon te bewerkstelligen, dat de 
paus last gaf het interdict op te heffen. Bleef de bis
schop van Utrecht in gebreke om het noodzakelijke te 
verrichten, dan was de bisschop van Kamerijk hiertoe 
gerechtigd. Laatstgenoemde gaf aan de juist in de 

i) Pastorale Jaspar Stolwyck, f o. 63v; Allan, Haarlem II, 508. 
2) Belgium Dominicanum, o.e. 
3) Charter 24 Juni 1397. 



186 

Nederlanden vertoevende frater Ludolphus episcopus 
Abolensis op 15 Augustus 1355 hiertoe opdracht. Na te 
Dordrecht een onderzoek te hebben ingesteld, hief deze 
op 29 September 1355 het interdict op. Op 14 October 
d.a.v. verklaart hij zich volkomen voldaan over zijn ver
richte arbeid '). Een bisdom Abölen, wordt bij Eubel 
niet vermeld. Misschien is het Abelonen. of Abilonen., 
een eiland in de Zwarte Zee en suffragaanbisdom van 
Athene, een Ludolphus komt daar niet voor2). 

II. 

Walter, bisschop van Tabor (Palestina)3). 

Walter, bisschop van Tabor, die op 8 September 1364 
met Boudewijn van Starckenborch, bisschop van Tripo
lis, bij de eedaflegging van Jan van Vemenburch als 
bisschop van Utrecht aanwezig was, wordt algemeen 
als een wijbisschop van Utrecht omstreeks 1365—1370 
beschouwd4). 

Wij zagen reeds Folkert in deze jaren te Utrecht 
werkzaam, zodat het Sticht over een wijbisschop kon 
beschikken en aan de diensten van Walter weinig be
hoefte zal hebben bestaan. 

Wel vinden wij hem in Hildesheim als zodanig ver
meld, doch ook in een andere functie trad hij voor bis
schop Johannes van Hildesheim op. Laatstgenoemde 
was pauselijk collector en nu treft men Walter als diens 
„subcollector et commissarius delegatus", ook buiten 

J) C. H. M. Delprat, Dordrecht onder kerkelijk interdict van 
1352-1356, Kerkhist. archief, 3 (1862), 1-65; B.B.H., 5 (1877), 
23 vgl. 

2) Eubel, I, 65; ook niet onder Aveionen. (Avlona in Epirus) 
en Abulen. (Avila in Spanje), Eubel, I, 122, 67. 

s) Fruytier in N.N.B.W., VII, 306; Evelt, Paderborn, 37-39; 
Eubel, I, 472, 552; H.E.U, I, 23. 

*) Vgl. blz. 159. 



187 

Hildesheim, aan. Dat hij desgevraagd ook enkele wij
dingen verricht zal hebben, is waarschijnlijk. 
21 October 1363 is hij te Maagdenburg aanwezig bij 
de inwijding van de kathedraal, 5 Mei 1364 verstrekt 
hij een quitantie aan de abdij Hervord, bisdom Pader
born, voor een bijdrage van 20 goudgulden voor de 
Kurie te Avignon, 25 Mei d.a.v. verricht hij een wijding 
te Verden 1). 8 September van hetzelfde jaar is hij dan 
te Utrecht aanwezig, waarschijnlijk in zijn kwaliteit als 
collector. 

III. 

Everardus, bisschop van Sebaste, O.P.2). 

De 23e Mei 1385 werd Jan van Weent, verkozen abt 
van Egmond, door Frederik van Westerheim, aartsbis
schop van Keulen, als abt bevestigd. Frederiks broeder, 
de Dominicaan Everard van Westerheim, wijbisschop 
van Keulen, wijdde de abt in de sacristie van de Keulse 
kathedraal3). 

Everard was 26 Jan. 1362 tot bisschop van Sebaste 
benoemd, hij overleed 6 Dec. 1392. 

IV. 

Johannes, bisschop van Oesel4). 

Johannes Sluter de Hex, kanunnik van de kerk St. 
Marie op het Kapitool te Keulen, werd 16 December 
1383 door Clemens VII van Avignon tot bisschop van 
het eiland Oesel benoemd. Hij kon van zijn bisdom 
echter geen bezit nemen. 29 Februari 1396 belast Bene-
dictus XIII van Avignon hem met de geestelijke en 

i) Evelt, o.e. 
2) Eubel, I, 440, 552. 
3) Roefs, 186; B.B.H., 29 (1905), 228. 
4) Eubel, I, 379; Röm. Quart., 7 (1893), 423. 
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wereldlijke jurisdictie van personen, onderhorig aan het 
bisdom Utrecht, in het bijzonder in de Vier Ambachten 
van Vlaanderen. Waarschijnlijk was daar de aanhang 
van Avignon groter dan in het overige gedeelte van 
het bisdom Utrecht. 

Uit Vlaanderen is één wijding van hem bekend. Op 
5 Augustus 1397 wijdde hij het kerkhof van het St. 
Jansgasthuis te Brugge '). 

V. 

Wichbolt, bisschop van Faroër, O.F.M.2) 

Landgenoten, tot bisschop van buitenlandse of titu
laire bisdommen benoemd, verleenden bij een verblijf 
in hun geboortestreek dikwijls aflaten. Wijbisschop van 
Utrecht zijn zij daardoor nog niet. Zo werd de Francis
caan Wichbolt Vrijdema op 23 Jan. 1391 door Boni-
f atius IX tot bisschop van de Faroëreilanden benoemd. 
3 Maart d.a.v. voldoet hij door middel van een procura
tor de voor zijn benoeming verschuldigde bedragen en 
belooft een gelijke som te zullen voldoen voor zijn voor
ganger, de Dominicaan Wilhelmus de Nortbrugge, die 
geweigerd had naar dit afgelegen bisdom te gaan. 
Wichbolt was afkomstig uit het Groningse geslacht 
Vjrydema, ook gespeld Veridema en Ferhildema. 

Hij en enkele van zijn bloedverwanten komen in 
akten van bezitsoverdracht voor3). In 1409 verleent hij 
een aflaat aan de kerk van Kropwolde in Groningen4). 

i) Annales Bruges, 64 (1914), 148. 
2) Fruytier in N.N.B.W., VII, 1300-1301; Annales Minorum, 

IX, 119; Diplomatarium Norvegicum, Christiana 1849—, XVII, 
290-291, η. 176, 934. 

3) Ob. ν. Gr., II 1027, 1165, 1166, 1174. 
4) Η. О. Feith, Register van het archief van Groningen, deel I 

en le vervolg, Groningen 1853—1865, le vervolg, 14 η. 6. 
Zegel beschreven Ob. ν. Gr., II, η. 1027, 1174. 
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ƒ 3. 15e eeuw. 

Mathlas, bisschop van Budua (Dalmatië) O.P.1). 

Een van de meest bekende wijbisschoppen, zij het 
ook niet in gunstige zin, is de Dominicaan Mathias, bis
schop van Budua. Over zijn afkomst is weinig bekend. 
Moll noemt hem een Italiaan, uit de woorden van de 
Jonghe zou men kunnen afleiden dat hij uit de Neder
landen afkomstig is, Bonifacius IX, die hem 18 Juli 1399 
tot bisschop van Budua verhief, noemt hem „de Alaman-
nia"2). Evenals zijn voorgangers als bisschop van Budua 
was hij slechts titulair-bisschop, van een verblijf in zijn 
diocees van 1399—1402, zoals de Jonghe vermoedt, is 
geen sprake. Op de dag van zijn benoeming geeft Boni-
facius IX hem opdracht om aan soldaten en partijgan
gers van graaf Albrecht van Beieren, die aan de oorlog 
tegen de Friezen deelnemen, absolutie te verlenen *). 

De wijbisschop Hubertus Schenck was in deze tijd in 
beslag genomen door de stichting van het Dominica-
nessenklooster te Wijk bij Duurstede, zodat de diensten 
van een tweede wijbisschop goed gebruikt konden wor
den. 13 Sept. 1400 wijdt Mathias als vicaris-generaal in 
pontificalibus van Frederik van Blankenheim een beeld 
van de H. Erasmus in de Mariakerk te Staveren4). Door 
het niet betalen van de voor zijn benoeming verschul-

i) G. A. Meijer in N.N.B.W., I, 314; id. Utrecht, 21; Batavia 
Dominicana, 18—20; Quétif, Scriptores, I, XXVI; Eubel, I, 150, 
552, II, 112; Batavia Sacra, I, 211-212; H.E.U., 24-25 ; Moll, 
II, 1, 279; L. Schmedding, De regeering van Frederik van Blan
kenheim, bisschop van Utrecht, Leiden 1899, 173 vgl. 

2) Brémond, Bullarium, II, 467. 
3) H. Reimers, Friesische Papsturkunden aus dem Vatikani

schen Archive zu Rom, Leeuwarden 1908, 27 η. II. 
*) Cart. Staveren, η. 15. De datum „Anno domini CCCCo 

XIIIo die mensis Septembris" sluit de mogelijkheid niet uit dat 
hier door de schrijver van het cartularium een fout is gemaakt en 
gelezen moet worden 1413, S e p t e m b e r . . . . 
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digde bedragen geraakte hij in moeilijkheden met de 
pauselijke camera. In Dec. 1401 wordt zelfs een andere 
Dominicaan in zijn plaats tot bisschop van Budua be
noemd, enkele maanden later is deze kwestie weer 
opgelost ^. 1 Mei 1402 stelt Frederik van Blankenheim 
hem tot zijn „vicarius perpetuus in spiritualibus" aan 
onder toekenning van een jaargeld van 300 goudgul
dens, een regeling door de paus op 19 Juli d.a.v. be
vestigd2). Evenals bij Folkert en Hubert was zijn 
ambt hem voor het leven opgedragen, tot meerdere 
zekerheid diende de pauselijke bevestiging. 

Als grondslag voor de uitoefening van het ambt van 
wijbisschop vaardigde de bisschop van Utrecht een uit
voerige instructie uit, die echter ongedateerd is en 
dus reeds voor Hubertus Schenck gegolden kan heb
ben 3). Daarnaast vaardigde hij nog verschillende last-
gevingen uit voor Mathias. Zo stelde hij hem aan tot 
zijn commissaris voor (Oost) Friesland in 1407 en 1408 
en na 1411 ook voor Groningen, waarbij hem de bis
schoppelijke rechtspraak werd opgedragen. Voor Fries
land kende Frederik hem ook het recht toe om vacante 
beneficies, waarvan de collatie rechtens aan de bisschop 
van Utrecht toekwam, aan geschikte personen te verge
ven. Voor de Vier Ambachten kreeg hij de bevoegd
heid om alle ontheiligde plaatsen te reconciliëren. Her
bouwde kerken moesten opnieuw gewijd worden, wat 
wegens de hoge kosten aan de wijding verbonden, wel 
eens verzuimd werd. Dit werd met het interdict ge
straft. Mathias werd gemachtigd deze vonnissen op te 
heffen. Wegens de uitgestrektheid van het diocees gaf 
Frederik hem het recht om andere bisschoppen in zijn 
rechten te substitueren4). 

i) Eubel, I, 150«); Brémond, Bullarium, II, 427. 
2) Brom, Archivalia, I. 2, n. 1532. 
3) Vgl. hiervoor blz. 57. 
4) Muller, Reg. bss., I, 1430, 1431, 1429, 1497. 
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De 14e Juni 1402 wijdt Mathias op het begijnhof te 
Haarlem twee altaren, een ter ere van de H. Maria, 
Catharina en Margaretha, het andere, geplaatst in het 
zuidelijk kerkportaal, ter ere van het H. Graf1). 10 
Maart 1403 dient hij te Leiden de H. Wijdingen toe. 
Magister Symon Gerlachszoon, dezelfde die in 1388 van 
Hubert Schenck de tonsuur ontving, wijdt hij tot acoliet 
en daarna tot subdiaken. Te Utrecht dient hij hem, toen 
diaken, op 14 April de priesterwijding toe. Van iedere 
wijding was een afzonderlijke oorkonde opgemaakt, de 
akte van de wijding tot diaken ontbreekt2). Te Deven
ter vond op 21 September 1403 de wijding van het 
Zusterhuis Buiskens plaats, ongetwijfeld door Mathias, 
hoewel zijn naam niet vermeld wordt3). 

De volgende dag treft men hem namelijk te Zwolle 
aan, waar hij in de St. Michaëlkerk een altaar ter ere 
van de H. Gregorius consacreert4). 23 Maart 1404 ver
leent hij een aflaat ten behoeve van het O. L. V. gast
huis te Leiden5), 12 Mei consacreert hij in de parochie
kerk van Haarlem een altaar, toegewijd aan de H. Nico-
laas, de aartsengel Michaël en de H. Barbara6). 

Te Leiden wijdt hij op 8 Aug. 1403 de kapel van 
de H. Maagd en de H. Margaretha van de tertiarissen 
Franciscanessen7). Hetzelfde jaar vond in de sacristie 

!) Pastorale Jaspar Stolwyck, fo. 66. 
2) (1403, Sabbate post Invocavit en in vigilia Pasche). Af sehr, 

van 3 oorkonden in Cart. St. Jan, no. 36 fo. 230. 
3) H.E.D., 58. 
4) Aantekening in Boek der Altaren, hs. Gem. archief Zwolle, 

η. 681, fo. 190v. Vgl. ν. Hattum, V. 1, 99. 
5) J. C. van Overvoerde, Archieven van de gasthuizen. Leiden 

1913, n. 1282. 
*) 1404, mensis Maii die duodecima, or. Gem. arch. Haarlem, 

Q. n. 1181; A. J. Enschede, Inventaris van het archief der stad 
Haarlem, I, Haarlem 1866, 163 η. 1181. 

7) J. С. Overvoorde, Archieven van de kloosters, 2 din., 
Leiden 1917, I, R. 179. 
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van het Regulierenklooster te Utrecht de wijding plaats 
van het altaar van de H. Laurentius, de naam van de 
consecrator wordt niet genoemd '). 

Omstreeks 1404 verzocht de bisschop van Utrecht 
aan Jan zonder Vrees als graaf van Vlaanderen om open 
brieven tot herstel in rechten van hemzelf, de wijbis
schop en de aartsdiaken van de Dom in de Vier Am
bachten 2). 13 Juni 1405 wijdt Mathias in het klooster 
der Reguliere Kanunniken te Brielle twee altaren en het 
kerkhof3). In hetzelfde jaar werd te Arnhem „door een 
Wyelbisschop dat Sinte Peterhuus geweyd"4). 

Te Zutfen werd, zeer waarschijnlijk in 1405, het koor 
van de St. Walburgkerk door Mathias gewijd, de aflaat-
tafel aldaar vermeldde 40 dagen aflaat van hem 5). 
23 Oct. 1406 wijdde hij de kapel met drie altaren en 
kerkhof van het klooster Sibculo bij Hardenberg in 
Overijsele). In dit jaar had te Ootmarsum de wijding 
van de vergrote kerk plaats, terwijl de stadsrekeningen 
van Zutfen een bezoek van de wijbisschop vermelden, 
zonder zijn naam te noemen7). 

Eveneens is dit het geval bij de wijding van de kerk 
der Karthuizers te Nieuwlicht op 15 Januari 1407; wel 
wordt vermeld dat dit door de suffragaan geschiedde8). 
18 Juni d.a.v. wijdt Mathias wederom bij de Reguliere 
Kanunniken te Brielle, dit maal twee altaren9), 4 Oct. 
consacreert hij de kapel met hoofdaltaar van het St. 
Agnesklooster te Gorcum. De voornaamste patroon-

i) B.M.H.G., 16 (1895), 39-40. 
2) Joosting, Bronnen, III, 131-132. 
я) Kerk. Oudh., III, 607-608. 
4) Kroniek van Arnhem, Arnhem 1790, 4. 
5) A.A.U., 30 (1905), 234, 250. 
e) H.E.D., 146. 
η A.A.U., 15 (1887), 393; 30 (1905), 250. 
β) B.M.H.G., 9 (1886), 139. 
β) Kerk. Oudh., III, 607-608. 
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heiUge was St. Jan, maar om niet al te grote toeloop 
van zieken te krijgen, „soe is sinen name niet voerghe-
set". De kroniekschrijfster van het klooster, steunend op 
mededelingen van oudere nonnen, weet te verhalen dat 
Bisscop Mathijs voor deze wijding 5 nobels ontving. 
Voor het bezegelen van de wijdingsoorkonde eiste hij 
er nog 5. Het klooster bood 3 „mer hi wouts niet doen". 
Daar het klooster zeer arm was, werd de zaak uitgesteld 
en is er niets meer van gekomen. „Die bisscop nam 
den brief onbezeghelt mit hem" 1). 

De reeds tijdens de wijding mondeling verleende 
aflaat werd door de biechtvader opgetekend en in de 
kapel opgehangen. Een zelfde onverkwikkelijke ge
schiedenis zal zich enkele jaren later te Hulsbergen 
afspelen. 

Op 12 Oct. 1407 draagt de bisschop van Utrecht aan 
Mathias tot wederopzeggens toe de uitoefening van de 
bisschoppelijke jurisdictie in Friesland op, appèlzaken 
uitgezonderd en de rechtspraak in de schrikkel
jaren. Krachtens deze bevoegdheid bevestigt hij om
streeks deze tijd een in Friesland gesloten overeen
komst2). 6 Mei 1408 trekt Frederik deze volmacht en 
alle andere aan Mathias verleende opdrachten, met 
uitzondering van het ambt van wijbisschop, weder in3). 

Te Hattem worden op 27 en 28 Oct. 1408 het koor 
der kerk met Maria-altaar en H. Kruisaltaar gewijd, 
door wie wordt niet vermeld *). 27 Mei 1409 consacreert 
Mathias in de kapittelkerk te Steenwijk het nieuwe 
koor met altaar en het H. Geesthospitaal5). 

i) De Katholiek, 34 (1858), 107-109; A.A.U., 63 (1939), 137. 
Niet 1404, zoals Monasticon Batavum Ι, 7Θ vermeldt. 

2) MuUer, Reg. bss., II, 1805, 1812. 
») id. II, 1820; Joosting, Bronnen, IV, 271. 
4) F. A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de kerk van 

Hattem. 2 din., Werken Gelre, I, Arnhem 1900, Bijl. XII. 
«) A.A.U., 45 (1920), 271. 
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De kerkrekening van St. Pieter te Leiden vermeldt 
in 1409 de volgende post: „Item den wibiscop van den 
casoffel te wyen IIIIs. Item den scipper die dit casoffel 
t'Utrecht voerde ende weder thuys brocht, hem ghege-
ven XVI d." 1). Tot dit jaar behoort een machtiging van 
bisschop Frederik voor zijn wijbisschop, om de klerk 
Ghizelbertus van den Dorpe de H. Wijdingen toe te die
nen 2). 14 Maart 1410 wijdt Mathias in het noordelijk 
portaal van de begijnenkerk te Haarlem een altaar ter 
ere van de H. Drievuldigheid en de H. Maria3). 20 Juni 
1411 stelt Frederik hem aan als zijn commissaris-gene
raal voor de uitoefening van de bisschoppelijke juris
dictie in Groningen en Friesland, zoals uit een oorkonde 
van 1421 blijkt4). Te Deventer vond hetzelfde jaar de 
wijding plaats van de stenen kerk van het zusterhuis 
Buiskens 5), 8 April 1412 consacreerde Mathias te St. 
Agnietenberg de kapel met vier altaren en kerkhof0). 
23 December 1412 bezocht hij met de provisor van 
Schieland de H. Liduina te Schiedam. Na een ingesteld 
onderzoek wijdde hij het laken, waarboven de H. Hostie 
gezweefd had, voor gebruik op het altaar7). In 1412 
wijdt de wibiscop in de St. Pieterskerk te Leiden het 
koor met acht altaren en enkele kruisen. Vermelding 
verdienen de wijdingskosten: elk altaar kostte 3 Franse 
kronen, het koor 31 kronen, de aflaatbrief voor het koor 
2 nobel, schrijfloon inbegrepen. Daarbij kwamen nog 
21 stuivers als fooi voor de dienaren van de wijbisschop 
en 20 st. voor geschonken wijn. Voor de wijding van de 

i) B.B.H., 30 (1906), 111. 
2) Muller, Reg. bss., II, n. 1838. 
3) Pastorale Jaspar Stolwyck, fo. 66. 
4) Joosting, Bronnen, IV, 273-277. 
s) H.E.D., 58. 
e) Chron. S. Agnetis, 38-39; VMOR, 5 (1870), 66; afschrift 

wijdingsoorkonde in Cart. St. Agnietenberg, fo. 7v—8. 
7) W. Moll, Johannes Brugman, Amsterdam 1854, 142—143; 

G. A. Meijer, Het leven van de H. Liduina, Nijmegen 1895, 114. 
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kruisen betaalde de kerk 4 Engelse nobel, als schrijf-
loon aan de klerk 33 st. Voor de wijding van een kazui
fel werd het volgende jaar 5 st. betaald ^. 8 Mei 1413 
wijdde Mathias te Windesheim enkele nieuw aange
bouwde delen van kerk en klooster. De volgende dag 
vertrok hij naar St. Hieronymusberg, waar hij een kleine 
kerk met altaar en kerkhof van het fraterhuis Hulsber
gen wijdde. Vele geestelijken en leken uit Zwolle, onder 
wie de bekende Johannes Busch, toen nog een jongen 
van 14 jaar oud, waren hierbij aanwezig. Groot was het 
schandaal, dat verwekt werd, toen de wijbisschop de 
hem aangeboden som van 10 Rijnse gld. weigerde, on
danks het nederig verzoek der fraters geen wijdingsoor
konde wilde afgeven en na de maaltijd „cum indigna-
tione (magna) recessit". De arme fraters hadden niet 
meer kunnen geven. Door een ter plaatse aanwezige 
notaris en getuigen werd echter een akte van de wijding 
opgesteld 2). Tot zover is het verhaal in het oude Nij
meegse handschrift, uitgegeven door Becker en de 
latere omwerking van het Chronicon Windeshemense 
gelijk. Het laatstgenoemde weet nog mede te delen dat 
Mathias voor een kerkwijding te Zwolle, hierbij was 
Busch ook aanwezig geweest, 100 blauwe gld. had ont
vangen. Hij noemt de bisschop dan ook een simonist en 
schildert ons zijn vreselijk einde. 

De tegenwoordigheid van Johannes Busch bij het 
voorval te Hulsbergen is door de bekendheid van diens 
kroniek voor de nagedachtenis van Mathias fataal ge
weest. Onopgemerkt bleef zijn handelwijze te Gorcum, 
een afkeurend oordeel hierover durfde de klooster
zuster niet uit te spreken. Hoe anders de hervormer 
Busch! 

Toch was de eis van 5 nobels voor de oorkonde te 

i) B.B.H., 30 (1906), 113, 118. 
2) Busch, Chronicon, 326-327; B.M.H.G., 10 (1887), 413-

414; Acquoy, Windesheim, I, 791), 131. 
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Gorcum buitensporiger dan het afwijzen van 10 Rijnse 
gld. voor de wijdingen te Hulsbergen. Was deze han
delwijze van Mathias de oorzaak, dat in 1414 de kardi
naal-legaat Petrus van Kamerijk aan Windesheim het 
privilege verleende, dat wanneer de bisschop van het 
eigen diocees mocht weigeren wijdingen, in de ruimste 
zin van het woord, gratis te verrichten, iedere andere 
bisschop hiertoe bevoegd was? 1) 

Bij zijn wijdingen te Windesheim en Hulsbergen 
kwam de wijbisschop ook te Zutfen, waar de stads
rekeningen hem in 1413 vermelden2). Met toestemming 
van de pastoor van de Buurkerk te Utrecht wijdt 
Mathias 28 Mei 1413 de kapel van het St. Sebastiaan-
of H. Kruisgasthuis met twee altaren3). 

Bij de Reguliere Kanunniken te Brielle wijdt hij 19 
Juni 1413 de nieuwe kerk met hoofdaltaar, de volgende 
dag zes altaren in de kerk en twee in het kapittelhuis 4), 
terwijl hij in hetzelfde jaar de St. Janskerk te Gouda 
wijdde 5). 21 Oct. 1414 verleent hij de Karthuizers te 
Nieuwlicht een aflaat onder voorwaarde, dat zij hem in 
hun gebeden zullen herdenken6), 30 October wijdt hij 
de kapel met twee altaren en kerkhof van het Regulie-
renklooster te Albergen7). Als „episcopi Trajectensis in 
pontificalibus suffraganeus necnon per sue dyocesis 
Oestfrisiam commissarius generalis et specialis" wijdt 
Mathias 8 Maart 1415 twee altaren in de nieuwe kerk 
van St. Odulphus te Staveren en tevens het kerkhof8). 

!) Acquoy, Windesheim, II, Θ9. 
2) A.A.U., 30 (1905), 250. 
3) Burman, Jaarboeken, III, 198-200; A.A.U., 32 (1907), 144. 
«) Kerk. oudh., III, 607-608. 
5) Kesper, Gouda, 4, n. 32. 
e) B.M.H.G., 9 (1886), 198. 
7) Tijdr. Register Overijsel, II, 219. 
8) 1415, mensis Marcii die vero octavo. Afschrift in Cart. Sta

veren, n. 24; Friesche Volksalmanak van 1898, 99. 
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Op 8 Mei vermelden de Zwolse stadsrekeningen pos
ten voor geschonken wijn aan „den wyelbisschop" 1). 
3 October 1416 verzet Mathias „bisschop van Baden" 
het wijdingsfeest van kapel en altaren te Oostzaan
dam 2). In genoemd jaar consacreert hij te Gouda 
de kapel met altaar van het St. Margarethaklooster s ) . 
Te Delft werd op 21 Maart 1417 de kerk van het St. 
Barbaraconvent gewijd, de naam van de bisschop 
wordt niet vermeld4). 24 Febr. 1418 verleent Mathias 
aan de weldoeners van het O. L. Vr. gasthuis te Leiden 
een aflaat s). Hetzelfde jaar vertoeft de wijbisschop te 
Zutfen6). 21 April 1419 stelt Frederik van Blankenheim 
Mathias aan als zijn kameraar en collector van de pen-
sie zijner camera in Ooster- en Westergo 7). Zeer royaal 
was wel het stadsbestuur van Leiden toen het in Aug. 
1419 niet minder dan 10 kan wijn schonk aan „den 
wibiscob, doe hi die kerc wiede" e). 

In October wijdde Mathias gedurende enkele dagen 
te Amsterdam: 16 Oct. consacreert hij kapel met altaar 
van het St. Margarethaklooster9), de volgende dag 
wijdt hij met toestemming van het kapittel van 's Gra-
venhage kapel en kerkhof van het bagijnhof ter ere van 
de H. Maria, Johannes de Doper en de Apostel 
Mathias 1 0). De bij gelegenheid van de wijding ver-

i) A.A.U., 55 (1931), 20. 
2) H. Zoeteboom, De Zaanlants Arcadia, Amsterdam 1Θ58, 

338-339; Batavia Sacra, II, 390; H.E.H., 69; B.B.H., 1 (1873), 
110. 

3) J. W(alvis), Beschrijving der stad Gouda, Gouda (1713), 
170; H.E.U., 304. 

*) H.E.U., 411. 
5) Overvoorde, Gasthuizen, n. 1287. 
6) A.A.U., 30 (1905), 250. 
7) Muller, Reg. bss., II, n. 1578. 
8) Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, I, 334. 
») Kerk. oudh., IV, 279; B.B.H., 22 (1897), 91; v. Eeghen, 

194. 
1 0) 1419, in profesto sancti Luce ewangeliste, or. arch. 
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leende aflaat wordt 28 December 1420 door bisschop 
Frederik van Blankenheim bevestigd en verdubbeld l). 
22 October wijdt Mathias het kerkhof en een altaar van 
het St. Dionysiushuis te Amsterdam 2). 

Op 16 Maart 1420 assisteert hij bij de wijding van 
Johannes van Heinsberg tot bisschop van Luik3). Om
streeks 31 Maart 1420 reconcilieerde de wijbisschop, 
een naam wordt niet genoemd, het kerkhof van de 
Dom te Utrecht4). Wederom vermelden de stadsreke
ningen van Zutfen in dit jaar de wijbisschop5). De 
21e Februari 1421 hernieuwt de bisschop van Utrecht 
de commissie van 1411 voor Mathias als zijn commis
saris-generaal in Groningen en Friesland. De bisschop
pelijke rechtsmacht, nauwkeurig omschreven, wordt 
hem in deze gebieden opgedragen, appèlzaken be
houdt de bisschop zich voora). Deze nieuwe vaststel
ling van bevoegdheden zal geschied zijn wegens het 
feit dat in 1420 verschillende Friese geestelijken recht 
gesproken hadden in gevallen, die de bisschoppelijke 
commissaris toekwamen. 

In Maart 1421 brengt Mathias het gebeente van 
bisschop Koenraad van Utrecht (t 1099) naar het 
nieuwe door hem gewijde koor van de St. Marie te 
Utrecht over. 4 Juni worden de reliquieën van abt Gre-
gorius — bestuurder van Utrecht in het midden van 
de 8e eeuw —, welke in de St. Salvator waren gevon
den, door Mathias in een schrijn geplaatst7). 22 Juni 

Bagijnhof Amsterdam, n. A. I. 8; de Katholiek, 49 (1866), 301; 
v. Eeghen, 321. 

') 1420, ipse die sanctorum innocentium, arch. Begijnhof 
A. I. 9. 

2) Veder, gasthuizen, R. 211; v. Eeghen, 246. 
3) Rev. Bén., 29 (1912), 333. 
*) Tenhaeff, Bronnen, 300. 
5) A.A.U., 30 (1905), 250. 
e) Joosting, Bronnen, IV, 273-277. 
ή Matthaeus, Fundationes, I, 145-146, 64-65; id. Ana-
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1421 wijdt hij de kapel met altaar van het St. Diony-
siusklooster te Amsterdam '), 27 Juni consacreert hij 
te Furnierend een altaar en het kerkhof van het St. 
Ursulaconvent2), 5 Juli de kerk met kerkhof van het 
Zijlklooster te Haarlem3). 12 Augustus 1421 vermeldt 
hij in een oorkonde de wijdingen door hem destijds bij 
de Reguliere Kanunniken te Brielle verricht4), 29 Sept. 
consacreert hij met toestemming van de pastoor van de 
parochiekerk een altaar in het O. L. V. gasthuis te 
Leiden 5). 
De 30e Nov. 1422 wijdt Mathias in de kerk der Domini
canen te Leeuwarden Hessel tot abt van Lidlume). Te 
Dordrecht verzet hij in dit jaar het wijdingsfeest van 
het altaar van de H. Poncianus en Agnes 7). Te Zwolle 
consacreerde hij op 24 Maart 1423 in de St. Michaël-
kerk een altaar ter ere van de H. Jonkvrouwen, de 
volgende dag een altaar, toegewijd aan het H. Kruis, 
de H. Maagd Maria, Laurentius en andere heiligen in 
het klooster Bethlehem aldaar8). 26 Maart wijdt hij 
een kruisbeeld en een Mariabeeld in het St. Agnes-
klooster te Kampen 9). Na het overlijden van Frederik 
van Blankenheim draagt op 16 Oct. 1423 Jacob van 
Lichtenberg, proost van St. Pieter en vicaris-generaal 

lecta, III, 398; Batavia Sacra, I, 211-212. 
i) Veder, Gasthuizen, R. 227; v. Eeghen, 246. 
2) B.B.H., 25 (1900), 278. 
3) B.B.H., 16 (1891), 40-42. 
4) Kerk. Oudh., III, 607-608. 
5) Overvoerde, gasthuizen, n. 1290. 
6) Wumkes, 59, XXIII *). 
') Van Dalen, Grote kerk Dordrecht, III. 
8) v. Hattum, Zwolle, V. 1, 104; aantekening in Boek der 

altaren, fo. 114; (1423, ipso die annunciacionis dominice), 
afschrift in Cart. Betlehem, fo. 6r-vs. 

·) Register van charters en bescheiden in het oude archief 
van Kampen, 5 din., Kampen 1862-1881, I, n. 477; Monasti-
con Batavum, I, 23, onjuist 23 Maart 1423. 
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sede vacante namens de Utrechtse Kerk aan Mathias 
het ambt van wijbisschop op, zoals hij het onder bis
schop Frederik uitoefende, tot aan de herroeping door 
de toekomstige bisschop van Utrecht '). 

De kroniek van Arnhem deelt ons over 1423 mede: 
„Oock is in dit jaar die kerck van St. Walburg door 
den Wyelbischop gewyt aan den tween syden van der 
kercken"2). 23 Maart 1424 regelt hij de missen op het 
St. Ewoudsaltaar van het kuipersgild te Dordrecht, 
destijds toegewijd aan St. Theobalduss). Omstreeks 1 
Mei 1424 diende de wijbisschop op verzoek van de 
Utrechtse magistraat in de Buurkerk „om Gods wil" 
(gratis) het Vormsel toe. Wegens de verwachte drukte 
werden de stadsboden en deurwaarders naar de kerk 
gezonden om de orde te handhaven. Onder zware 
boete werd het volk verboden door woord of daad iets 
te misdoen4). Een niet overbodige maatregel. Reeds 
Siward geraakte in 1140 bij het toedienen van het 
Vormsel in het gedrang van de menigte, die de bis
schop met zijn kapelaan onder de voet dreigde te 
lopen B). Een Luikse wijbisschop was in 1508 te Eys-
den gedwongen het vormen te staken wegens de wan
orde onder het volk. De woedende menigte dreigde 
hem toen te dodene). 

Moeilijk werd Mathias' positie tijdens het Utrechtse 
schisma. In wiens naam moest hij wijden? 17 Maart 
1425 vinden wij hem daarom vermeld als „ad exerci-
tium Pontificalis (officii) in civitate et diocesi a sede 
apostolica deputatus", wanneer hij verklaart de kapel 

i) Matthaeus, Analecta, V, 413; Batavia Sacra, I, 211-212. 
2) Kroniek van Arnhem, 7. 
3) Van Dalen, Grote kerk Dordrecht, 120; is soms bedoeld 

een bepaling of verzetting van het wijdingsfeest? 
4) Burman, Jaarboeken, I, 296. 
s) Welvaarts, Postel, I, 34 i). 
o) Rev. Bén., 30 (1913), 79 ss. 
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met altaar van de Zusters van de 3e orde van St. Fran-
ciscus te Schiedam op de 13e Maart gewijd te heb
ben '). Einde Maart kwam de wibisscop 6 dagen naar 
Leiden om in de St. Pieterskerk enkele altaren te con
sacreren en te vormen. Burgemeesters, kerkmeesters 
en een aantal geestelijken maakten te voren een over
eenkomst met hem over de kosten van de wijdingen. 
De stad betaalde een maaltijd en schonk 2 kan wijn 
per dag, terwijl ook het gevolg van de wijbisschop niet 
vergeten werd 2). 25 Mei bracht Mathias de reliquieën 
van de gezellen van St. Bonifacius in acht houten kistjes 
over en stelde het feest van de translatie op 4 Septem
ber3). 15 Jan. 1426 consacreerde hij een altaar in de 
kapel van het St. Pietersgasthuis te Amsterdam, de 
laatste oorkonde, waarin deze wijbisschop vermeld 
wordt4). De registers van bisschop Frederik van Blan-
kenheim bevatten nog enkele ongedateerde oorkonden 
betreffende Mathias. Een aan de parochianen van 
Rottehande in Friesland verleende vergunning om op 
een draagbaar altaar te celebreren, wordt ingetrokken 
omdat zij zonder noodzaak de wijding der kerk uitstel
den en de bisschop van Budua zelfs van enkele eigen
dommen beroofd hadden5). Een door Mathias afge
kondigd interdict over de kerk van Bolsward wordt 
door de bisschop van Utrecht opgeheven, terwijl een 
niet met name genoemde abt wordt verboden kelken 
en sieraden te wijden, wat ten nadele van de wijbis
schop was geschied. Ten slotte werd Mathias gemach
tigd het ontwijde kerkhof van Wezep te reconcilieren"). 

i) Batavia Sacra, I, 211-212; B.B.H., 21 (1890), 30 i). 
2) Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, II, 24, 25, 36, 37 
s) Matthaeus, Fundationes, I, 63-64; Batavia Sacra, I, 211 

- 2 1 2 ; A.A.U., 30 (1905), 302. 
4) Veder, Gasthuizen, R. 278. 
5) Muller, Reg. bss., I, 1401. 
β) id. I, 1374, 1291, 1444. 
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Mogelijk deed de onrustige toestand te Utrecht 
Mathias besluiten zijn ambt neer te leggen, waarschijn-
lijk noopte ook ouderdom of ziekte hem hiertoe. De 
Jonghe vermeldt dat hij op hoge leeftijd in 1427 over
leed 1). Gruwelijk was zijn einde volgens Johannes 
Busch. Vreselijk kwelden hem de duivels op zijn sterf
bed, totdat zij zijn ziel dwongen het lichaam te ver
laten 2). 

Zijn ovaal zegel vertoont onder een baldakijn een 
bisschop, staande, in de linkerhand de staf, in de rech
ter een boek, geflankeerd door twee engelen. Het wa
pen vertoont drie lelies, 2 en 1, daartussen een kruis. 
Randschrift onleesbaar3). Een hiervan verschillend klein 
rond zegel in groene was aan het hiervoor vermelde 
charter van 8 Aug. 1404: in een omlijsting borstbeeld 
van een bisschop, beide handen aan de staf. Daaronder 
schild met drie lelies, 2 en 1, randschrift grotendeels on
leesbaar 4). 

Jacobus, bisschop van Sarepta (Syrië) O.Mm.5). 

Jacobus van Ockenbroke (Ochsenbruch, ten Z. van 
Meppen), een naam die in Westfalen voorkomte), be
hoorde tot de orde der Franciscanen. 14 Sept. 1391 be
noemde Bonifacius IX hem tot bisschop van Sarepta7). 

!) Batavia Dominicana, 20. 
s) Busch, Chronicon, 327. 
3) 1419, October 17, archief Bagijnhof Amsterdam, A. I. 8. 

Zegel in rode was. 
4) Gem. archief Leiden, kloosters inv. 1490. 
s) Fraytier in N.N.B.W., VI, 1077; Eubel, I, 435. 
e) Vgl. L. Schmitz—Kallenberg, Inventar der nichtstaatlichen 

Archive des Kreises Ahaus, Münster 1899, 11, 18; id. Inventar 
der nichtstaatlichen Archive des Kreises Borken, Münster 
1902, 172. 

7) Annales Minorum, IX, 119. Het bericht bij Brom, Archi
valia, I. 2, η. 1509 dat zijn benoeming op 1397-98 stelt, is on
juist, eveneens de datum 14 Nov. 1390, vermeld bij Berlière, 
Cambrai, 125. 
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Het eerst wordt hij vermeld te Utrecht bij de terecht
stelling van Jacob van Gulik is 1392. Te Brugge nam 
hij in 1398 deel aan de H. Bloedprocessie. Als „Frede-
rici Trajectensis commissarius ad infra scripta speciali-
ter deputatus" wijdt hij op 1 Sept. 1416 drie altaren 
en het kerkhof in de uithof te Dalfsen, behorend tot de 
Reguliere Kanunniken te Zwolle 1). Zoals onder Folkert 
en Hubert Schenck wijbisschoppen uit andere diocesen 
als assistent van de Utrechtse wijbisschop zijn opgetre
den, zal ook de bisschop van Sarepta in 1416 Mathias 
van Budua behulpzaam zijn geweest. Wij herinneren in 
dit verband aan de machtiging voor Mathias om zijn 
taak aan een ander over te dragen. Wel eigenaardig 
is dat terzelfder tijd ook Jacob van Wezep te Utrecht 
vermeld wordt. 

Henricus, bisschop van Rose 
(stiff. Ragusa, Dalmatië) O.Carm.2). 

Henricus de Tolnis, mogelijk afkomstig van Tholen, 
was Carmeliet in het klooster zijner orde te Mechelen, 
alwaar ook zijn broeder Jan in het klooster was3). Na 
een studie in de theologie begaf hij zich naar Rome, 
waar hij door Bonifacius IX tot pauselijk kapelaan en 
poenitentiaris minor werd benoemd en 16 Juni 1400 
tot bisschop van Rose. In 1401 of 1402 wijdde hij twee 
altaren te Mechelen, daarna wordt hij van 1411—1419 
en in 1423 en 1424 vermeld in Doornik, Luik en dat 

i) VMOR., 18 (1891), 46-48. 
2) Fruytier in N.N.B.W., V, 951-952; Berlière, Cambrai, 60 

- 6 3 ; Rev. Bén., 29 (1912), 334-335; E. van Arenbergh in Bio
graphie nationale de Belgique, IX, 209—210; Batavia Carmeli
tana, 523; A.A.U., 38 (1912), 83; Speculum Carmel, П. 2, 927; 
Eubel, I, 423, 551. 

3) Deze droeg 21 Aug. 1388 te Mechelen zijn eerste H. Mis 
op en overleed waarschijnlijk 28 Maart 1426 (Batavia Carmeli
tana, 566). 
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gedeelte van Kamerijk, dat onder Rome stond, terwijl 
ook een aflaat voor Regensburg van hem bekend is. Te 
Utrecht was hij eerst Mathias van Budua behulpzaam 
en trad in 1426 als diens opvolger op. Onder de velen, 
die zich in de zomer van 1422 naar Bergen (N.-H.) be
gaven wegens het H. Bloedwonder, dat daar geschied 
zou zijn, bevond zich ook „Henricus suffraganeus Tra-
jectensis" ^. 5 Juli 1426 verklaart hij als vicaris-generaal 
in pontificalibus van bisschop Zweder van Utrecht een 
vergulde monstrans met reliquieën van het H. Kruis en 
van heiligen in het begijnhof te Amsterdam gewijd te 
hebben2). In hetzelfde jaar wijdt hij de kerk van het 
St. Agnesklooster te Dordrecht3). 

Te Arnhem werd in 1426 „door den Wyel-bisschop 
der nonnen hoffstede gewydt"4). Omstreeks het begin 
van het jaar 1427 was de parochiekerk te Haarlem ont
wijd door een vechtpartij in de kerk. De reconciliatie 
liet lang op zich wachten en de stad vroeg daarom op 
22 Februari 1427 aan hertog Philips van Bourgondië 
om bij de bisschop van Utrecht te bemiddelen. De 
wiibiscop wijdde opnieuw de kerk en diende tevens het 
Vormsel toe, waarvoor de stad hem 29 gouden philips-
schilden betaalde en hem bovendien op 28 Maart 1427 
2 kan wijn schonk 5). 

„Der elendigen kerkhof" van het gasthuis te Tiel 
werd 19 Juni 1427 door Henricus, wijbisschop van Zwe
der van Culemborch gewijd e). Waarschijnlijk wijdde 
Henricus ook de Carmelietenkerk te Vlissingen, wan-

i) B.B.H., 4 (1876), 148 en 24 (1899), 165. 
2) 1426, mensis Julii die quinta, or. archief bagijnhof Amster

dam n. A. I. 11; v. Eeghen, 321; de Katholiek, 49 (1866), 303. 
3) H.E.U., 317; B.B.H., 21 (1896), 51. 
4) Kroniek van Arnhem, 8. 
5) Thesauriersrekeningen 1426—1427, hs. Gem. archief Haar

lem, fo. 160, 175v. 
e) Chron. Tielense, 511-512; A.A.U., 29 (1903), 343. 
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neer is niet bekend ^. Ongedateerd is een aflaatbrief 
van Mathias van Budua, Henricus van Rose en Theode
ricus Sederensis voor de St. Cornelisbroederschap in de 
St. Jacob te Utrecht. Deze stamt vermoedelijk uit de 
eerste jaren der 15e eeuw, kort na de benoeming van 
Theodericus, daar wij hem later niet meer vermeld 
vinden 2). Hij overleed te Utrecht, vermoedelijk om
streeks 1 Maart 1428 э). Zijn grafschrift vermeldt hem 
als wijbisschop van Luik, Kamerijk en Utrecht4). 

Zijn zegel geeft een afbeelding van de H. Maagd 
met het Goddelijk Kind, gezeten op een troon onder 
een baldakijn en geflankeerd door twee heiligen. Daar
onder de bisschop met staf. Rechts een schild met drie 
sterren, links een schild met dwarsbalk. Randschrift: 
SIGIL(LUM) [DO]M(INI) ET PATRIS HEN[RICI 
DEI GRATIA EPISCOPI] ROSENSIS 5). 

Johannes, bisschop van Cork 

(Cork en Cloyne, Ierland) O.S.B.6). 

Op 4 Febr. 1327 maakt de postulaat Rudolf van Diep-
holt aan zijn diocesanen bekend dat Johannes episcopus 

!) Batavia Carmelitana, 461. 
2) Muller, Reg. bss., I, n. 1522; vgl. hierna blz. 264. 
3 ) De opgaven van zijn sterfjaar kloppen niet, zowel het jaar 

1420 als 1426 worden vermeld. 19 Juni 1427 wijdt hij nog te 
Tiel, 29 Nov. 1428 wordt Egidius van Beydborch tot zijn op
volger benoemd. Het Wooster Mechelen herdacht zijn overlijden 
op 1 Maart 

*) Berlière, Cambrai, 68. 
5) Arch, bagijnhof Amsterdam, A. I, 11. Is niet hetzelfde 

zegel als beschreven in Rev. Bén., 29 (1912), 334. 
e) Fruytier in N.N.B.W., VI, 863 (vermeldt hem van 1438-

1449); H.E.U., 26; Batavia Sacra, I, 283; Eubel, I, 211; II, 137, 
276. R. Scholten, Cleve. Wetzer und Weite, Kirchenlexikon, 
H R Freiburg 1884, 547-551; id. Papst Eugen IV und das cle-
vische Landesbisthum, Cleve 1884; id. Das sogenannte clevische 
Landesbisthum, Cleve 1884; Hansen, Soester Fehde, 68*. 
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Corkagensis als zijn wijbisschop zal optreden 1). Tot 
1449 zullen wij hem als zodanig in Utrecht werkzaam 
zien. Scholten meent dat hij sedert 1418 bisschop van 
Cork was en Ierland verliet door de moeilijkheden, die 
ontstaan waren bij de vereniging van de bisdommen 
Cork en Cloyne2). In 1418 wordt echter een zekere 
Milo als bisschop van Cork genoemd. Na diens over-
lijden benoemt paus Martinus V op 25 Mei 1425 Joan
nes Pastoris, prior van Bronholm tot bisschop. Deze 
Johannes Pastoris kan de wijbisschop van Rudolf ge
weest zijn. Busch noemt hem een Benedictijn, de necro-
loog van Nieuwlicht een Cluniacenser 3). 24 Juli 1427 
verleent Johannes episcopus Corkagensis, de titel van 
vicaris-generaal voert hij niet, een aflaat aan allen die 
op het kerkhof van de kapel van Rechteren voor de zie
len van de overledenen bidden4), 5 Nov. wijdt hij in 
de St. Marie te Utrecht een altaar ter ere van de H. 
Maria, Johannes Evangelist, Andreas, Hieronymus en 
Plechelmus 5). 

Aan Heer Frederik van Rechteren en diens moeder 
staat hij in een oorkonde, gedateerd 11 Maart 1429 te 
Deventer toe om gedurende twee jaar op een draagbaar 
altaar in hun huis te laten celebrerene). De rekeningen 
van de rentmeester aan deze zijde van de IJsel vermel
den betalingen aan de wijbisschop van 19 en 43 Beierse 
gld. in de jaren 1426—14287). Wie deze wijbisschop was 
vermelden zij niet, waarschijnlijk is dit de wijbisschop 

i) MuUer, Reg. bss., II, n. 2519. 
2) Scholten, geciteerd door Hansen, o.e. 
3) Busch, Chron., 336-337; B.M.H.G., 9 (1886). 184, 325, 

339. 
4) Graswinckel, Rechteren, R. 136; Nijhoffs Bijdragen, N.R. 1 

(1858), 245-246. 
5) 1427, mensis Novembris die quinta, or. R.A.U., St. Marie, 

charter η. 2017. 
β) Graswinckel, Rechteren, R. 138. 
7) Heermga, Rekeningen, I, 257, 307. 
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van Rudolf, daar deze sedert 1426 ook in het Neder-
sticht de overhand had. 

De „Johannes episcopus", die zonder verlof van bis
schop Sweder in de onder interdict staande stad 
Utrecht de H. Wijdingen toediende en ook zelf ver-
moedelijk geëxcommuniceerd was, is deze wijbisschop 
van Rudolf '). 
Op 28 Maart 1431 verklaren Rudolf en de stad Utrecht 
93 Arnhemse gld. aan de bisschop van Cork schuldig te 
zijn, te betalen 24 Juni a.s.2). 

In Juli 1433 vertoeft de wyebisschop acht dagen te 
Zutfen, welke stad aan de zijde van Rudolf stond, waar 
hij de nye capelle, vermoedelijk de raadskapel wijdt en 
gezien de lange duur van zijn verblijf er ook gevormd 
zal hebben. De stad betaalde in totaal 41 'S voor zijn 
maaltijden, wijn en logies en om met 9 paarden hem en 
zijn gevolg naar Arnhem te brengen3). Van belang is 
het concordaat dat op 28 Febr. 1434 tussen Rudolf van 
Diepholt en de hertog van Bourgondië gesloten werd: 
wanneer in Holland, Zeeland of Westfriesland de wij
bisschop van node was, zal deze geen hogere kosten in 
rekening brengen dan zijn werkelijke reis- en verblijf
kosten, vermeerderd met een billijke beloning voor zijn 
werkzaamheden4). 

Ondanks Rudolfs erkenning door hertog Philips van 
Bourgondië bleef in Holland en Zeeland een groot ge
deelte van de Kabeljauwse partij, in het bijzonder te 
Haarlem, Leiden, Delft en Amsterdam, aan de zijde 
van Zweder en diens opvolger Walraven van Meurs 5). 

!) Repertorium Germanicum, Regesten Pontificat Eugens IV, 
Berlin 1897, R. 317, dd. 24 Maart 1431. 

2) Muller, Reg. bss., II, n. 2677. 
3) A.A.U., 30 (1905), 250-251. 
4) Arch, voor Kerkelijke gesch., 9 (1839), 102, vgl. hiervoor 

blz. 68. 
5) J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtse 

Schisma, 'sGravenhage 1892, 85. 
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Het was dan ook een zeer vredelievend gebaar van de 
Leidse magistraat om „die wybisscop, die van heren 
Roelofswegen van Diepholt begeerde te wyen" toe te 
laten en zelfs 50 stuivers voor „sinen cost" te betalen op 
17 Maart 1434. Hieruit de conclusie te trekken, dat Lei
den Rudolf van Diepholt als bisschop van Utrecht er
kende, zoals Meerkamp van Embden doet, lijkt, mede 
gezien het weglaten van de titel bisschop van Utrecht 
voor Rudolf, minder juist. 

Of de wybiscop, die in de zomer van dat jaar te 
Leiden vermeld wordt, Jan van Cork is of de wijbis
schop van Walraven, Martinus van Blija, valt niet 
uit te maken ^. 14 Juli 1435 wijdt Johannes — nu voert 
hij de gebruikelijke naam van vicaris-generaal in pon-
tificalibus — de kapel van het St. Agnesklooster te 
Renen2). 
Op 21 Nov. 1438 wijdt de bisschop van Cork het nieuwe 
gedeelte van de kerk met drie altaren van de Karthui-
zers te Nieuwlicht3). 28 Febr. 1441 consacreert hij in de 
parochiekerk te Hasselt (Overijsel) een altaar ter ere 
van de H. Petrus, Paulus en Andreas, zoals hij in een 
oorkonde van 2 April 1442, gegeven te Hasselt, ge
tuigt 4). 11 April 1441 wijdt hij de nieuwe kapel van het 
klooster Jeruzalem te Utrecht1). 16 April 1441 is de 
„suffraganeus" bij de plechtigheden van Pasen in de 

!) Meerkamp van Embden, Stadsrekeningen, II, 315, 316, 
373. 
Tot 1441 bleven verschillende steden van Holland, Zeeland en 
Westfriesland aan de zijde van Walraven. „Cuius etiam suf
fraganeus ecclesias et altaria in diversis locis Hollandie, Zee-
landie et Frisie dedicavit et consecravit." Exerpta ex chronicon 
Johannis Gerbrandi Carmel i tae . . . . hs. gem. archief Alkmaar, 
no. VII, 73, fo. 298. 

г) Hullu, Kleine Kapittelen, n. 1225; A.A.U., 63 (1939), 194. 
3) B.M.H.G., 9 (1886), 184, 339. 
4) A.A.U., 39 (1913), 421-422. 
5) Muller, bewaarde archieven, I, 175. 
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Dom aanwezig 1). 4 Maart 1442 wijdt hij te St. Agnie-
tenberg het kerkhof en twee Mariabeelden 2). 31 Mei 
van dat jaar is de Wyelbiscop te Zutfen, eveneens op 26 
Juni 1443. Op laatstgenoemde datum wijdt de bisschop 
van Cork te Windesheim een altaar, een gedeelte van 
de trans en een klok3). Volgens van Reyn consacreerde 
Rudolf van Diepholt 24 Dec. of 24 Juni 1443 te Rotter
dam een altaar. Waarschijnlijk zal het niet Rudolf, doch 
diens wijbisschop Johannes geweest zijn en is de datum 
24 Dec. 14434). In hetzelfde jaar verrichtte hij ook een 
wijding in de St. Janskerk te Goudas). Een mededinger 
heeft hij in deze tijd niet meer naast zich. De wijbis
schop van Walraven, Martinus van Blija, verrichtte zijn 
laatste bekende wijding in Utrecht in 1441, terwijl 
Jacob van Lisse, bisschop van Tripolis, vóór 9 April 
1443 overleden is. 

Sedert 1445 zien wij Jan van Cork in een nieuwe 
functie, n.l. als bisschop voor het land van Kleef. Groot 
was de verwarring, die in deze streken heerste, doordat 
Keulen, Trier en Munster aan de zijde van de tegen
paus Felix V stonden, terwijl de hertog van Kleef, 
evenals Rudolf van Diepholt, Eugenius IV van Rome 
gehoorzaamde. Nu maakte Kleef deel uit van het aarts
bisdom Keulen en de bisdommen Munster en Utrecht. 
Hertog Adolf van Kleef, ook uit politiek opzicht anti-
Keuls, weet gedaan te bijgen, dat Eugenius IV op 16 
Januari 1445 zijn gehele gebied tijdelijk onder Rudolf 
van Diepholt stelt, die daarvoor een wijbisschop zal 
benoemen. 15 Maart 1445 draagt deze aan zijn wijbis
schop Jan van Cork als zijn commissarius het gehele 

i) Tenhaeff, Bronnen, 328. 
2) Chron. S. Agnetis, 95-96; Batavia Sacra, I, 233. 
s) A.A.U., 30 (1905), 252; Busch, Chron., 336-337; B.M.H.G., 

10 (1887), 422; Acquoy, Windesheim, I, 80. 
4) G. van Reyn, Geschiedkundige beschrijving van Rotter

dam, 2 d b . , Rotterdam 1832-1869, I, 244. 
5) Kesper, Gouda, n. 33. 
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geestelijke bestuur van het land van Kleef op, slechts 
de verlening van vacante beneficies behoudt de bis
schop aan zich 1). Daartoe verbleef Johannes enige tijd 
te Calcar, zoals Gert van der Schüren uitdrukkelijk ge
tuigt 2). Daar hij ook wijbisschop van Rudolf bleef, be
hield hij zijn gewoonlijk verblijf te Utrecht. „Datum 
Traiecti in domibus nostrae solitae residentiae", luidt 
het slot van een oorkonde van 8 Aug. 1446, waarin hij 
de afscheiding van de kapel Marienbaum bij Xanten 
van de parochiekerk toestaat. Hij noemt zich „Rodolphi 
episcopi Traiectensis in spiritualibus vicarius, per terras, 
loca et dominia illustrium principum dominorum ducis 
Clivensis et Joannis eius primogenito in Coloniensi et 
Monasteriensi diocesibus consistentia ordinariam iuris-
dictionem apostolica auctoritate ad praesens exer-
cens"3). Andere oorkonden door hem als commissaris 
voor Kleef uitgevaardigd, dateren van 6 Aug. 1446, 
21 April 1447 en 14 April 1449 4). 

Verder dan een louter voorzien in de geestelijke 
belangen van Kleef strekten de plannen van Euge-
nius IV toen hij de aartsbisschop van Keulen, Dirk 
van Meurs, de broeder van Walraven, afzette en de 
21 jaar oude Adolf van Kleef, zoon van de hertog, 
in januari 1446 in diens plaats benoemde. „Et sit 
Corcagensis eius in pontificalibus vicarius" zegt een 
hierover opgestelde verhandeling5). In het bezit van 

') Hansen, 68 *; Scholten in Kirchenlexikon, o.e. 
2) „Und sath sinen bisschöplicken Stoel to Calcar daer hi 

wonde". Gert's van der Schüren, Chronik von Cleve und Mark, 
ed. L. Tross, Hamm 1824, 217; 
J. A. Wolff, Die St. Nicolai-Pfarrkirche zu Calcar, Calcar 
1880, VII. 

3) Hansen, 222-223, η. 233. 
4) Scholten o.e.; W. Classen, Das Erzbisthum Cöln, Archidia-

konat van Xanten, Germania Sacra, III, 1, Berlin 1938, 351 
vermeldt nog een oorkonde van Juni 1446. 

») Hansen, 73, 182, η. 192. 
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zijn aartsbisdom is Adolf nooit geraakt en de bisschop 
van Cork heeft zijn ambt van wijbisschop van Utrecht 
niet geruild voor een onzekere functie in Keulen. Bij 
de sedert 1447 gevoerde onderhandelingen over een 
verzoening van Dirk van Meurs met Eugenius IV dringt 
eerstgenoemde aan op een nietig verklaring van alle 
handelingen door Rudolf van Diepholt en Johannes van 
Cork in het Keulse gedeelte van Kleef verricht, o.a. de 
opheffing van de keizerlijke ban over Soest door hen. 
Na bemiddeling van Nicolaas van Cusa komt in 1449 
de verzoening tot stand en eindigt het kortstondig be
staan van het min of meer afzonderlijke bisdom Kleef, 
doch van een cassatie van de handelingen van Rudolf 
en Johannes is geen sprake, op 29 Dec. 1450 worden 
deze zelfs uitdrukkelijk door de paus bevestigd 1). 

Op 14 October 1446 consacreert Jan van Cork twee 
altaren bij de Karthuizers te Nieuwlicht. Op het door 
hem gewijde St. Michaëlaltaar droeg hij een plechtige 
H. Mis op, terwijl de kloosterlingen uit zijn boeken me
dezongen2). 1 Dec. 1447 machtigt Rudolf van Diep
holt hem om een altaar in de Buurkerk te Utrecht te 
wijden3). Omstreeks deze tijd diende de suffragaen op 
verzoek van de magistraat van Haarlem het Vormsel 
toe „also hier in langen tiden niet gevormt en was"4). 
Te Zutfen vertoeft de Wyelbysscop 8 April 14485). 
Te Utrecht wijdt Bisscop Johan Gorkaengen 26 Dec. 
1448 de kapel van het St. Nicolaaskloostere). 

i) Schölten, o.e.; Hansen, 254, η. 256, 550-552 η. 464. 
2) B.M.H.G., 9 (1886), 325. 
3) S. Muller, Fzn., Regesten van het archief der stad Utrecht, 

Utrecht 1896, n. 844; over de in deze jaren ingevoerde nieuwe 
instructie voor de wijbisschop vgl. hiervoor blz. 70. 

4) Thesaur. Rek. Haarlem 1447-1448, fo. lOlv; 1448-1449, 
fo. 150. 

s) A.A.U., 30 (1905), 252. 
β) Muller, bewaarde archieven, I, 147 N.B., 148, n. 990; 

H.E.U., 94, 95. 
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Omstreeks deze tijd heeft Jan van Cork zijn ontslag 
gekregen als wijbisschop van Utrecht, na ruim 20 jaar 
dit ambt vervuld te hebben. Als zijn opvolger werd 24 
Jan. 1449 de Dominicaan Gerlacus Gildehuyzen tot 
bisschop van Hierapolis benoemd, terwijl 1 Februari 
bisschop Rudolf verklaart, dat Johannes hem alles wat 
hij hem schuldig is, voldaan heeft1). Voordat echter 
Gerlacus zijn taak kon overnemen, moest Jan van Cork 
nog enkele wijdingen verrichten. 
Op 19 Maart 1449 wijdt hij kerk, kerkhof en drie altaren 
van het Regulierenklooster te Heiloo2). Te Amsterdam 
wijdt hij 30 Maart de kerk met altaar en kerkhof van 
het Maria Magdalenakloosters). Terzelfder tijd zal hij 
in de St. Nicolaaskerk te Amsterdam een altaar gewijd 
hebben4). „Episcopi Trajectensis perpetuus in ponti-
ficaUbus et circa ea vicarius generalis" noemt hij zich 
in deze twee oorkonden. Lang kon hij echter niet van 
zijn rust genieten. Tijdens de verwikkelingen om de 
keuze van een nieuwe bisschop, welke na de dood van 
Frederik van Blankenheim (t 24 Maart 1455) ontston
den, wijdde de hierna genoemde wijbisschop Judocus 
Borre aanvankelijk in opdracht van het generaal-kapit-
tel en krachtens pauselijk mandaat, doch in Maart 1456 
als vicaris-generaal van bisschop David van Bour-
gondië. Diens tegenstander, de elect Gijsbrecht van 
Brederode, vond Johannes van Cork bereid om als zijn 

i) Muller, Reg. bss., II, n. 3421; gedrukt bij Hansen, 18 η. 9. 
Diens regest: Bischof Rudolf von Utrecht erklärt seine Miss
helligkeiten mit seinem Weihbischof Johann von Cork für bei
gelegt" is onjuist. 

η Batavia Sacra, Π, 384; H.E.H., 80; B.B.H., 31 (1908), 284. 
3) Navorscher, 71 (1922), 63-65; B.B.H., 22 (1897), 249 

onjuist 31 Maart; v. Eeghen, 216. 
4) Machtiging, door bisschop Rudolf aan Jan van Cork ver

strekt, om deze wijding te verrichten, 1449, zonder nadere dag
tekening. Or. Gem. archief Amsterdam, Oude Kerk. 
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wijbisschop te fungeren. Waarschijnlijk is het bij voor
nemens gebleven en heeft de bisschop van Cork geen 
wijdingen meer verricht. In notarisoorkonden van 20 
April 1456 wordt hij naast de elect Gijsbrecht vermeld. 
Het verdrag van 3 Aug. 1456, waarbij de elect afstand 
deed van zijn aanspraken, deed ook Jan van Cork weer 
naar de achtergrond verdwijnen 1). In 1462 ontving hij 
nog een uitkering van de Domfabriek2). De datum van 
zijn overlijden is niet bekend. 

Zijn zegel vertoont op een met sterren bezaaid veld 
een bisschop en een heilige in geknielde houding, het 
gelaat naar elkander gekeerd. Met de vingertoppen 
van hun aaneengesloten handen heffen zij een kelk om
hoog. Daaronder zijn wapen: een schuinbalk, het 
schildhoofd getand. Randschrift: JOHANNES DIVI-
(N)A (GRA)CIA EP(ISCOPU)S CORCAGENSIS 3). 

I 

Wijbisschoppen van Zweder van Kuilenburg 

en Walraven van Meurs. 

Minder succes dan Rudolf van Diepholt had diens 
tegenstander Zweder van Kuilenburg in de keuze van 
een wijbisschop. In de tijd dat Johannes van Cork voor 
Rudolf werkzaam was, hadden Zweder en zijn opvolger 
Walraven achtereenvolgens niet minder dan 6 wijbis
schoppen, de reeds vermelde Henricus Tolnis, Johan
nes de Korbeke, Johannes Grignart, Egidius van Beyd-
borch, Martinus van Blija en Jacob van Lisse. Er is 
verschil tussen de eerste en de laatste drie. Eerstge-

!) A. Matthaeus, Miscellanea suppedita a D(ommo Stephano 
van) Rhenen. 17e eeuws hs. in 2 din., Univ. Bibl. Utrecht, n. 
800, II, fo. 241 ss.; 1488. Post, bisschopsverkiezingen, 164 vgl. 

2) Tenhaeff, Bronnen, 375. 
3) Afhangend rond zegel in groene was aan charter 1435, 

Juli 14, R.A.U., Kleine Kapittelen, n. 1225; vgl. blz. 208 en 
A.A.U., 39 (1913), 421-422. 
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noemden zijn te Utrecht werkzaam toen Zweder nog 
door Rome erkend was, laatstgenoemden niet. 

In 1431 kon Zweder waarschijnlijk niet over een wij
bisschop beschikken. Abt Folkert van Lidlum werd 
namelijk 14 Augustus van dat jaar door de wijbisschop 
van Osnabrück, Antonius, bisschop van Natura, ge
wijd 1). 

I. 

Johannes, bisschop van Citrum (Pydna in 
Macedonië) O.P.2) 

Joannes de Korbeke of Kolberch, Dominicaan, werd 
19 Febr. 1406 tot bisschop van Citrum benoemd. Hij 
was wijbisschop te Mainz en volgens Eubel ook te Pa
derborn. 2 Januari 1429 wijdde hij op verzoek en als 
commissaris van Zweder de kapel met altaar en kerk
hof van het klooster Bethanië bij Arnhem 3). Zijn werk
zaamheden in Utrecht hebben zich waarschijnlijk 
slechts tot enkele wijdingen beperkt, gezien zijn ver
melding als commissaris en het feit dat het volgende 
jaar Johannes Grignart wijbisschop van Zweder is. Hij 
overleed vóór 26 Maart 1431, datum van benoeming 
van zijn opvolger Herman de Gherden, O.P.4). 

II. 

Johannes, bisschop van Dschebail (Syrië) O.P.5) 

Jean Grignart, geboren te Valenciennes en Domini-

i) Wumkes, 60. 
2) Eubel, I, 554, 555; II, 129; Koch, Erfurt, 77. 
3) Kerk. Oudh., III, 424-425. 
4) Evelt, Paderborn, 49 en Nachträge, 19—22, vermeldt laatst

genoemde ten onrechte sedert 1428 als wijbisschop van Pader
born. 

s) G. Α. Meijer in N.N.B.W., I, 976; id. Utrecht, 22; Berlière, 
Cambrai, 66-67 , 127-128; Quétif, Scriptores, I, XXV; Bré-
mond, Bullarium, II, 65 2, 705; Eubel, I, 262, 552. 
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caan in het klooster van deze stad, werd 14 Mei 1425 
tot bisschop van Dschebail benoemd als opvolger van 
Jacob van Wezep. 18 Juli d.a.v. verleent de paus hem 
toestemming om als wijbisschop van Doornik te fun
geren. Als zodanig wordt hij vermeld van 1428—1430, 
het laatst 16 Jan. 1430 te Brugge. Sedert Pasen 1433 was 
hij wijbisschop van Kamerijk. In de tussentijd fungeer
de hij als zodanig voor Zweder. 20 Juli 1430 wijdt hij 
het klooster Mariënpoel bij Leiden l). Vicarius in pon-
tificalibus wordt hij in de wijdingsoorkonde genoemd. 
Vermoedelijk is hij de wijbisschop van Doornik die in 
opdracht van Zweder van Kuilenburg de kapel met 
kerkhof van het zusterklooster te Beverwijk wijdde, 
hetgeen in het geheim geschiedde wegens het verzet 
van het stadsbestuur, en tevens in het klooster Sion 
aldaar nog enkele wijdingen verrichtte2). Ook zijn ver
blijf in Utrecht is kort geweest. In Jan. 1433 treffen wij 
Egidius van Beydborch in het Sticht Utrecht aan en 
hem zelf met Pasen te Kamerijk. Hij overleed 31 Januari 
1437 en vond zijn laatste rustplaats in de kerk van de 
Dominicanen te Valenciennes. 

De Jonghe vermeldt nog een Johannes Geldensis, 
episcopus Sidoniensis, O.P. en wijbisschop van Zwe
der 3). Dit zou de vierde wijbisschop Johannes uit deze 
tijd te Utrecht worden. Een bisschop van Sidon van 
deze naam komt niet voor. Klaarblijkelijk is de Jonghe 

i) Overvoorde, kloosters, R. 502; Bat. Sacra, II, 347; H.E.U., 
531, 495. De tekst bij van Heussen, H.E.U., 531, waar hij ver
meld wordt als „Joannes Gerardus, Guidonis Trajectcnsis epis
copi vicarius generalis, decanus S. Petri, episcopus Gebeldensis, 
Swederi Trajectensis episcopi in Pontificalibus vicarius" is ge
heel bedorven. 

2) Busch, Chronicon, 654. 
3) Batavia Dominicana, 20; Meijer, Utrecht, 21; A.A.U., 9 

(1881), 180. 
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in de war gebracht door Johannes Gebeldensis (van 
Dschebail) en Johannes, bisschop van Citrum en heeft 
hij uit deze twee personen een derde gemaakt. 

III. 

Egidius, bisschop van Rose 

(Suffr. Ragusa, Dalmatië) O.Carm. ') 

Egidius de Beydborch, Beidtburg, Beydeburg, waar-
schijnlijk afkomstig van Bitburg by Trier, behoorde tot 
de orde der Carmelieten. In 1422 was hij prior te 
Worms, 1423 lector te Frankfort, 1425 wederom prior 
te Worms, 1426 prior te Bazel en 1427 lector principalis 
aldaar2). 29 November 1428 werd hij door paus Marti-
nus V als opvolger van Henricus Tolnis tot bisschop 
van Rose benoemd. 12 Maart 1431 vergunt Eugenius 
IV hem om buiten zijn bisdom te verblijven, waardoor 
het hem mogelijk was om als wijbisschop op te tre
den3). Doch niet voor Utrecht, zoals Brom meent, 
maar voor Straatsburg was deze toestemming gegeven. 

Een belangrijke rol speelde Egidius op het concilie 
van Bazel, vooral tijdens de eerste jaren van de vergade
ring. Van verschillende commissies maakte hij deel uit, 
met belangrijke zendingen werd hij belast. Hij was daar 
tevens als vertegenwoordiger van de Benedictijner
abten van Straatsburg aanwezig. Voor de eerste maal 
vindt men hem te Bazel vermeld op 13 Febr. 1432 in 
een commissievergadering, waarin hij tot gezant van 
het concilie naar de koningen van Denemarken, Polen 
en andere Oostzeelanden benoemd wordt. 25 Maart 
draagt hij in de Dom te Bazel een pontificale H. Mis 
op, terwijl hij op 8 September bij eenzelfde plechtig-

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 248; Koch, Karmelitenklöster, 
131; A.A.U., 38 (1912), 84 i); Eubel, I, 423, 555; II, 279. 

2) Koch, o.e., 131, 60, 64. 
ή Brom, Archivalia, I. 2, n. 1566, 1568. 
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heid de predikatie houdt. Verschillende andere malen 
wordt hij nog in de loop van het jaar 1432 vermeld. 
Op 27 October geeft het concilie hem verlof om zich 
tot einde November te verwijderen, waarschijnlijk voor 
het verrichten van wijdingen in Straatsburg, zoals ook 
reeds in April geschied was en ook later meerdere ma
len voorkomt. Eerst 23 Mei 1433 wordt hij wederom in 
de protocollen van de vergadering vermeld ^. 

Tijdens deze afwezigheid was hij zeer korte tijd als 
wijbisschop van Zweder werkzaam. 6 Januari 1433 
consacreerde Biscop Gillis een altaar en het noordelijk 
gedeelte van het koor van de gasthuiskerk te Delft2). 
Als plaatsvervanger van Zweder wijdde hij op 12 
Jan. een altaar in het St. Elizabethgasthuis te Leiden3). 
Te Amsterdam verricht hij als vicaris-generaal in 
pontificalibus van Zweder de wijding van een altaar 
en het kerkhof van het Maria Magdalenaklooster op 24 
Januari4) en op 26 Januari van de kapel en kerkhof van 
het St. Luciaklooster5). 

1) Concilium Basiliense, Studien und Quellen zur Geschichte 
des Concils von Basel, 8 T., Basel 1896-1936, II, 33-34, 69, 76, 
78, 80, 128, 152, 215, 217, 256, 257, 412; V, 26. 

Minder aangenaam was het avontuur, dat hij als wijbisschop 
van Straatsburg ondervond, toen hij door gewapende personen 
werd gevangen genomen, id. II, 144—145. 

2) H.E.U., 591: 1432 tsdinxdaghes opten heilighen der
tienden d a c h . . . . is Dinsdag 6 Januari 1433. 

3) Overvoorde, Gasthuizen, R. 1567. 
' 4) Navorscher, 71 (1922), 56-58; B.B.H., 22 (1897), 248-
249; v. Eeghen, 216. 
s) v. Eeghen, 158; B.B.H., 23 (1898), 20. 
Omstreeks deze tijd zal ook plaats gevonden hebben een ver

lening van aflaten aan het Adamanshuis te Zutphen. Volgens 
het memorieboek van de zusters van het Adamanshuis, hs. gem. 
archief Zutfen, bijlagen op fo. 40, verleende in 1453 bisschop 
Ludolphus aflaten, op vele manieren door de zusters te verdie
nen, onder meer door te bidden voor bisschop Zweder van 
Utrecht en Ludolphus. Daar eerstgenoemde 21 Sept. 1433 over-
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Zoals reeds gezegd, is hij 23 Maart 1433 weder te 
Bazel, waar hij in de loop van dit jaar meerdere malen 
vermeld wordt. Zo krijgt hij in November en December 
verlof om zich naar Straatsburg te begeven, teneinde 
een ontwijde kerk te reconciliëren en de H. Wijdingen 
toe te dienen. Ook in 1434, 1435 en 1436 wordt zijn 
naam herhaaldelijk vermeld en maakt hij onder meer 
deel uit van de commissie over de kwestie van de 
Hussieten 1). 2 Sept. 1435 behandelt het concilie een 
suppliek van Egidius, waarin hij verzoekt, om, met toe
stemming van de betrokken bisschop van het diocees, 
op alle plaatsen wijdingen te mogen verrichten, het
geen wordt toegestaan. Over zijn verzoek om bij tes
tament over zijn vaderlijk erfdeel en zijn verworven 
en nog te verkrijgen goederen te mogen beschikken, 
liepen de meningen der gedeputeerden uiteen. 

In 1436 verzoekt hij toestemming om een beneficie te 
mogen aannemen. Na 1436 houdt zijn geregeld ver-
blijf te Bazel op. In 1437 wordt hij eenmaal als lid van 
een commissie genoemd, in 1438 en 1439 als wijbis
schop van Straatsburg2). 
Elders wordt vermeld dat het bisdom Straatsburg 
door de oorlog zoveel geleden had, dat het geen wij
bisschop meer kon onderhouden, waarom deze met 
verlof van Rome naar Trier werd overgeplaatst3). 

Hij overleed te Trier in het Carmelietenklooster, al
waar hij ook een memorie gesticht had4). 

leed, zal 1433 i.p.v. 1453 gelezen moeten worden. Wie deze 
Ludolphus is, weten wij niet. 
Vgl. W. Moli in Versi. Kon. Ak. 2e R. VI, 97 i). 

i) Cone. Basil., II, 412, 503, 514, 533, 534; III, 15, 38, 191, 
235, 260, 318, 408, 455, 456, 486, 502. 

2) III, 490; IV, 205, 209; VI, 1, 99, 174, 707. 
3) Speculum Carmel., И. 2, 1105. 
4) Als jaar wordt vermeld 1442, doch volgens Eubel, o.e. 

komt hij nog van 1442—1454 voor als wijbisschop van Trier. 
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IV. 

Martinus, bisschop van Majo 
(Suffr. Tuam, Ierland) O.Cist. l). 

Martinus de Campiña, Campania, ook genoemd de 
Blonda of de Blija, naar het Friese plaatsje Blija in 
Ferweradeel, was monnik in de abdij Klaarkamp en 
priester gewijd, toen hij op 11 April 1432 door paus 
Eugenius IV tot bisschop van Majo in Ierland werd 
benoemd, welk bisdom Eubel quasi-titulair noemt. 
9 Juli d.a.v., nog als elect vermeld, betaalde hij door 
een procurator de eerste termijn van het wegens zijn 
benoeming aan de Kurie verschuldigde bedrag en 
beloofde het restant binnen een half jaar te zullen vol
doen 2). Men meende hem te mogen identificeren met 
Martinus Hendriks van Utrecht, die in 1432 met andere 
Stichtse geestelijken op het concilie van Bazel vertoef
de 3). Niet Martinus, dan nog elect, is de „dominus N. 
episcopus Magionensis in Ybemia", op 23 Mei 1432 in 
de kerkvergadering opgenomen, maar waarschijnlijk 
een zekere Nicolaas4). 
Ongetwijfeld is de benoeming van Martinus geschied 
op verzoek van Zweder van Kuilenburg, toen deze nog 

i) Fmytier in N.N.B.W., II, 877-879; H.E.U., 26; Eubel, I, 
321; II, 183, 276, 279. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, η. 1167; I. 2, n. 1571. Meerdere bis
schoppen van Majo komen tegelijk voor. Eubel o.e. vermeldt een 
Franciscaan Nicolaas Wagomay, in 1430 benoemd en een zekere 
Odo in 1439, deze laatste wegens het resigneren van Martinus, 
waarvan echter niets blijkt. 

Wegens het overlijden van Martinus werd in 1457 Simon de 
Düren benoemd. 

3) Hoefer, Hattem, 40 *); Moll, II. 1, 370. Moll verwijst naar 
Dodt, Archief, I. 3, (1839), 49, waar op 21 Aug. 1432 de incor
poratie te Bazel van Johannes Passert en Nicolaas de Trajecto 
wordt vermeld, doch geen Martinus wordt genoemd. 

4) Cone. Basil., II, 123, 144, 184; vgl. noot 2. 
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door Rome erkend werd, teneinde over een wijbisschop 
te kunnen beschikken. 

In Januari 1433 zagen wij Egidius van Beydborch 
wijdingen in het bisdom Utrecht verrichten. Kort daar
na wordt Martinus vermeld. 23 Febr. 1433 wijdt hij als 
„in pontificalibus vices gerens" van bisschop Zweder 
het H. Kruisaltaar in de kerk van Zennewijnen ^. 
1 April verleent hij een aflaat aan de broederschap 
van het H. Kruis en het graf des Heren in de St. Bavo 
te Haarlem2). Tevens diende „die wybisscop" de H. 
Wijdingen toe en bleef op verzoek van de magistraat 
nog drie dagen om te vormen, waarvoor de stad hem 9 
philipsschilden schonk en de rekening van zijn herber
gier betaalde s). 

Op 2 Mei verleent hij een aflaat aan de kapel van 
het Jonge Hof of begijnhof te Alkmaar4), op 1 Juli aan 
het klooster te Diepenveen, waarbij hij bepaalt dat deze 
aflaat tevens zal gelden voor de kloosters te Windes-
heim, Arnhem, Zutfen en Deventer5). 
De 27e Juli wijdt hij in het Regulierenklooster te Brielle 
een gedeelte van de kerk met kerkhof, altaar en twee 
draagbare altaren, zoals hij in een oorkonde, de volgen
de dag uitgevaardigd, getuigt8). 

Te Delft had omstreeks deze tijd de wijding van 
het vergrote kerkhof plaats „dair men die Bisschop of 

!) A.A.U., 15 (1887), 221. De datum „in vigilia В. Mathiae" 
zal 23 Febr. en niet 20 Sept. 1433 zijn, daar Martinus in de 
hierna genoemde oorkonden vicaris-generaal in pontificalibus 
genoemd wordt. 

2) B.B.H., 11 (1883), 189-191. 
3) Thesaur. Rek. Haarlem, 1432-1433, fo. 117vs.; 1434, 

fo. 48. 
*) B.B.H., 18 (1893), 4; A.A.U., 63 (1939), 105. 
s) A.A.U., 33 (1908), 365-368. 
6) 1433, mensis Julii die vicésima octava, afschr. bij Mat-

thaeus, Charters, V, fo. 187-188. 
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scente tot duecht VI scilden"1). Waarschijnlijk was 
dit Martinus. 

Ook van Zweders opvolger. Walraven van Meurs, 
was hij vicaris-generaal in pontificalibus. Als zodanig 
verleent hij het klooster te Warmond op 9 Oct. 1434 
een aflaat2). Wellicht was hij de bisschop, die op 29 
Oct. d.a.v. het kerkhof van het klooster Galilea te 
Monnikendam wijdde3). In oorkonden van 1435 en 
1436 omschrijft hij zijn bevoegdheid met de woorden 
„virtute decretorum sacri concilii Basiliensis.... Wal-
ravi de Moersa (electi et) confirmati Trajectensis, per
petuus in pontificalibus et circa ea vicarius generalis.. " 
Op 9 Febr. 1435 wijdt hij het kerkhof van het klooster 
Mariënpoel te Oegstgeest en verdubbelt de door Johan
nes, bisschop van Dschebaü in 1430 geschonken 
aflaat4). 12 Februari spoort hij de gelovigen aan tot 
weldadigheid jegens het O. L. Vr. gasthuis te Leiden 
en verleent hiervoor een aflaat5). 

De rekeningen van het St. Michaëlklooster te Haar
lem vermelden over het jaar Sept. 1434—Sept. 1435 als 
uitgave „Item van de kerckwynghe ende oversettinghe 
van der cappelryen 28'/г Wüh. seilt"«). 19 Nov.1435 
consacreert hij de kapel met altaar en begraafplaats 
van het Mariënconvent te Hoorn, de volgende dag de 
kapel met hoogaltaar en begraafplaats van het klooster 
St. Cecilia aldaar. Aan beide verleende hij een aflaat, 
zoals hij aan de kapel van het St. Michaëlklooster te 
Haarlem gegeven had 7). In 1435 had ook de wijding 

i) Bleyswyck, Delft, 201. 
2) Overvoorde, Kerken, II, R. 1743. 
s) Arch. Ned. Kerkgesch., 7 (1899), 125. 
4 Batavia Sacra, II, 347-349; Overvoorde, Kloosters, R. 594. 
s) Overvoorde, Gasthuizen, R. 1304. 
e) In afschrift in hs. 117, gem. archief Haarlem, blz. 21. 
7) C. J. Gönnet en R. D. Baart de la Faille, Inventaris van het 

archief der stad Hoorn, Haarlem 1918, R. 331, 332. 
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van de houten kapel van het St. Agnietenklooster te 
Hoorn plaats, waarschijnlijk tijdens dit verblijf van 
Martinus 1). Kort daarvoor, 18 September, had hij te 
Enkhuizen een altaar in de kapel van het St. Ursula-
klooster gewijd 2). 4 Maart 1436 consacreert hij een 
altaar in de St. Pancratiuskerk te Leiden3), 26 Maart 
betaalt de stad Haarlem den wijebisscop 7 philipsschil-
den, waarvoor wordt niet vermeld4). 11 Juni wijdt hij 
in de kerk van Hattem het H. Kruisaltaar5), 5 Juli is 
hij aanwezig op een vergadering van kanunniken van 
de St. Maartenskerk te Zaltbommel, waar de stichting 
van twee vicarieën in deze kerk bevestigd wordt0). 
In het St. Margarethaklooster te Gouda verzette „Mar
tinus, bisschop van Magia" in 1436 het kerkwijdings-
f eest7). 

In oorkonden van 1437 en latere jaren noemt Mar
tinus zich evenals voorheen „perpetuus in pontificali-
bus et circa ea vicarius generalis", doch van een op
dracht van het concilie van Bazel wordt niet meer ge
sproken. 10 April 1437 wijdt hij een altaar ter ere van 
de H. Maria, Johannes de Doper en de Evangelist en 
van Elizabeth in het gasthuis van het convent van St. 
Jan te Haarlem8), 19 December wijdt hij de kerk van 
het St. Paulusklooster te Amsterdam met drie altaren en 
kerkhof. De kerk wordt gewijd aan de H. Paulus en 
Michael, het hoofdaltaar aan de H. Drievuldigheid, 
Paulus, Johannes de Doper en Franciscus, het tweede 
altaar aan H. Maria, Maria Magdalena, Agnes en 

ι) Navorscher, 68 (1919), 293. 
2) H.E.H., 43. 
s) Overvoerde, kerken, R. 1764; v. Mieris, Leiden, III, 934. 
4) Thesaur. Rek. Haarlem, 1435-1436, fo. 199vs. 
5) Hoefer, Hattum, 75-76, bijl. 24-25. 
e) Bijdr. Gelre, 33 (1930), 151. 
η Walvis, Gouda, 171-172; H.E.U., 304. 
8) [1437, mensis Aprilis die decima], af sehr. Cart. St. Jan, η. 

35, fo. 126V-127. 
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Catharina, het derde aan het H. Kruis, Franciscus, 
Laurentius, Stephanus, Hieronymus en Bernardas ^. 
Zeer talrijk zijn de dagen en voorwaarden, waarop 
een aflaat verdiend kan worden, terwijl voor de kloos
terlingen nog bijzondere bepalingen gelden. 

Wie de bisschop was die volgens de stadsrekeningen 
van Vere in 1437 de kerk met altaren wijdde, is moei
lijk te zeggen2). 
Op 7 Maart 1439 wijdt Martinus het klooster mer kerk
hof van de Reguliere Kanunniken te Heilo3); een altaar 
in de kapel te Bakkum, behorende tot de parochie 
Egmond, wordt door hem op 9 Maart gewijd ter ere 
van de H. Comelis, Jacobus, Hieronymus en Katha
rina4). Op verzoek van de kerkmeesters van de St. 
Bavo te Haarlem wijdt hij 9 Sept. 1440 de klok St. Sal
vator en verleent 40 dagen aflaat namens zich en na
mens de elect van Utrecht5). Tevens diende hij gedu
rende 2 of 3 dagen het Vormsel toe, waarvoor de stad 
hem 8 gouden philipsschilden en 4 kannen wijn schonk. 
Tevens „saten t gerocht mitten wyebisscop ende meer 
anderen goeden mannen" aan bij den maaltijd op stads
rekening op 14 Sept.0). 
De 10e Dec. 1440 wijdde hij wederom te Heilo, ditmaal 
vijf altaren7). Omstreeks 1439 wijdde hij Reyner tot 
abt van Lidlum8). Blijkens een schepenakte, opgemaakt 

!) [1437, mensis Decembris decima nona die], afschr. Porte
feuille Schoemaker, hs. n. 28, gem. archief Amsterdam. 

2) De Katholiek, 46 (1864), 271. 
3) Batavia Sacra, II, 383; H.E.H., 80; B.B.H., 31 (1918), 282. 
*) [1439, mensis Martii die nona], or. Alg. R. Α., abdij Eg-

mond, inv. n. 729. 
5) [1440, mensis Septembris die nona], or. archief Ned. Herv. 

Gem. Haarlem, η. 448. 
«) Theraur. Rek. Haarlem, 1440-1441, fo. 153, 155, 187; 

B.B.H., 4 (1876), 104. 
Ό Vgl. noot 3. 
β) Wumkes, 61. 
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in 1472 op grond van getuigenverklaringen wijdde 
„Martyn, suffragaan van Utrecht", een kerkhof, gelegen 
achter het Vrouwenhof te Leiden, het jaar wordt niet 
vermeld 1). 30 November consacreert hij te Doesburg 
de kapel met altaar van het fraterhuis en kapel en kerk
hof van het nonnenklooster Mariëngrave 2). Deze wij
ding is de laatst bekende handeling van Martinus in 
Utrecht. 

Behoorde ook hij tot de grote groep aanhangers 
van Walraven, die in 1441 het gezag van bisschop 
Rudolf van Diepholt erkende? Persoonlijke menings
verschillen met Walraven van Meurs zullen bij hem 
niet de doorslag gegeven hebben, daar wij hem in 1455 
wederom als wijbisschop van Walraven aantreffen. 
Op 18 Juni 1442 wordt Martinus episcopus Magionensis 
O.Cist. in de theologische faculteit van de Universiteit 
te Keulen ingeschreven, waarbij hij van betaling wordt 
vrijgesteld wegens zijn bisschoppelijke waardigheid en 
zijn verhouding tot de bisschop van Utrecht (Walra
ven) 3). In het Karthuizerklooster bij Brugge zegent hij 
in 1443 enkele beelden4). 

Na zijn benoeming tot bisschop van Munster zette 
Walraven in Maart 1451 de Franciscaan Johannes, bis
schop van Natura en sedert 1435 wijbisschop van Mun
ster en Osnabrück, als zodanig af en stelde in diens 
plaats Johannes, bisschop van Larissa aan5). Naast 
hem wordt eenmaal Martinus vermeld, wanneer hij 2 
Januari 1455 als vicaris-generaal van Walraven een 
aflaat verleent aan de Grote kerk te Emden6). Hij 

!) Overvoorde, kloosters, R. 1489. 
2) A.A.U., 39 (1913), 267; Nijhoff, Doesburg, 80; A.A.U., 

63 (1939), 125. 
3) H. Keussen, Die Matrikel der Universität Köln, 2 T., Bonn 

1892-1931, Ι, η. 212, 98. 
4) B.M.H.G., 9 (1886), 201-202. 
5) Möller, Osnabrück, 57 ff.; Hansen, Soester Fehde, 44*. 
β) Möller, o.e., 63-64 . 



225 

overleed vóór 12 Augustus 1457, daar dan wegens zijn 
overlijden een andere bisschop van Majo wordt be
noemd. 

Zijn ovaal zegel vertoont de Moeder Gods met Kind, 
links en rechts een heilige, daaronder biddend een bis
schop. Zijn wapen heeft in het schild een hond, terwijl 
een helm het schild dekt. Randschrift: S. MARTINI 
DEI GRATIA EPISCOPI MAGIONENSIS ^. 

V. 

Jacobus, bisschop van Tripolis (suffr. Tyrus) O.E.S.A.2) 

Jacob Lisse, ook gespeld Lysse, Liss, Lis, beeren 
Jacopszoen, zoals men hem in oorkonden genoemd 
vindt, behoorde tot de aanzienlijke familie Lisse te 
Dordrecht3). In 1381 was een Jacop Lisse een der 
Goede Luyden der Twaalven, terwijl hij in 1382, 1383 
en 1385 als burgemeester vermeld wordt *). Daarnaast 
komt een Jacop Lisse Hermanssoen van Colen van 
1391—1406 in de functie van burgemeester, schepen 
en raad voor5). Of dit twee verschillende personen 
zijn en of een van hen de vader van de bisschop van 
Tripolis is, is niet te zeggen. Jacob Lisse trad in de 
orde der Augustijnen en wordt in 1428—1429 en 1432 
—1441 als prior van het klooster te Dordrecht ver
meld6). Als zodanig treffen wij hem aan in enkele 

!) Randschrift beschreven door Schoemaker, vgl. blz. 223 !). 
Wapen vermeld A.A.U., 39 (1913), 267. Beschadigd zegel in 
rode was aan oork. 9 Sept. 1440, vgl. blz. 223 »). 

2) Fmytier in N.N.B.W., VI, 956; P. Eubel, Die durch das 
Basler Konzil geschaffene Hierarchie, Rom. Quart., 16 (1902), 
288; Eubel, II, 256 2), 276. 

3) J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, 2 din., 
Dordrecht 1931-1933, II, 741; B.B.H., 26 (1901), 9. 

*) Balen, Dordrecht, 240, 349. 
s) id. 240, 279, 282, 758. 
β) id. 130-131; H.E.U., 315; G. D. J. Schotel, Het hof en de 



226 

oorkonden uit de jaren 1429—1439, betreffende de 
transactie van een huis 'J. 

Dordrecht vormde het centrum van de partij van 
Zweder en Walraven. Sedert 1430 bewoonde Zweder 
het huis Kruyssenburg te Dordrecht, daarna zijn 
opvolger Walraven 2). 1 Oct. 1440 wordt Jacobus Liess, 
prior van de Augustijnen te Dordrecht in de kerkver
gadering van Bazel opgenomen3). Hieruit blijkt dat 
de prior tot de partij van de in 1439 gekozen tegen
paus Felix V en de door deze erkende Walraven van 
Meurs behoorde. In Juni 1441 benoemt Felix V hem 
tot bisschop van Tripolis en wijst hem een jaargeld 
toe uit de inkomsten van het bisdom Utrecht, waaruit 
blijkt dat hij daar als wijbisschop moest fungeren4). 
Wijdingen van hem zijn niet bekend, reeds spoedig na 
zijn benoeming stierf hij, zoals uit een oorkonde van 
9 April 1443, waarin hij als overleden wordt vermeld, 
blijkt5). 

Gerlacus, bisschop van Hierapolis (Phrygië) O.P.e). 

Gerlacus Gildehuysen, gezien zijn naam vermoede
lijk van Westfaalse afkomst, behoorde tot de orde der 

kerk der Augustijnen te Dordrecht, Dordrecht 1861, 2, 55, 56; 
volgens B.B.H., 12 (1884), 147 komt hij ook nog voor in akten 
van 14 Nov. 1415 en 12 Maart 1435. 

i) B.B.H., 26 (1901), 16 vgl. 
2) Balen, Dordrecht, 774. 
s) Cone. Basel., VII, 256. 
4) Rom. Quart, o.e. 
s) Vgl. noot 1. „int jaer XLII des dinxdages voer palmen, 

IX daghe in Aprille" is 9 April 1443 en niet 1442 zoals B.B.H, 
vermeldt. 

e) G. A. Meijer in N.N.B.W., I, 939; id. Utrecht, 22; Quétif, 
Scriptores, I, XXV; Batavia Dominicana, 20, 149, 150; Bel
gium Dominicanum, 176; Eubel, II, 164, 276; H.E.U., 26. 

Zijn naam wordt ook gespeld als Gherlych, Geerlacus Ghilt-
husen, episcopus Jeropolitanus, Iheropolitanus. De plaats Gilde-
haus is gelegen nabij Bentheim. 
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Dominicanen. Het provinciaal kapittel zond hem, naar 
de mening van Bünger tussen 1418 en 1430, naar de 
Universiteit van Parijs. Terzelfder tijd wordt hij ver
meld als lector in de theologie in het klooster te 
's Gravenhage. Zeer waarschijnlijk is hij de Gerhardus 
Gyldehusen, magister studentium, waarvan een ques-
tio principalis „utrum verbum dei a patre genitum 
etemaliter sit conveniente tempore ex Maria Virgine 
incamatum temporaliter", in een handschrift te Mun
ster bewaard is, terwijl dezelfde codex nog een „ques-
tio episcopi Jeropolitani, in sacra pagina eximii pro-
fessoris" bevat ^. 

Op 24 Jan. 1449 werd hij door paus Nicolaas V tot 
bischop van Hierapolis benoemd, ongetwijfeld op ver
zoek van Rudolf van Diepholt, terwijl hem 31 Jan. 
een jaargeld werd toegekend van 200 goudgulden uit 
de inkomsten van het bisdom Utrecht en verlof ge
geven om aldaar als wijbisschop op te treden2). 

Als vicaris-generaal in pontificalibus treft men hem 
sedert 1450 in oorkonden aan. Naast de wijdingsoor
konden van Gerlacus zijn tevens de machtigingen van 
bisschop Rudolf om de wijding te verrichten, bewaard 
gebleven. Wij zagen hiervoor dat dergelijke stukken 
gezegeld en wel aan de wijbisschop werden meegege
ven, terwijl enige ruimte was opengelaten om plaats, 
datum en soort van wijding in te vullen3). 

De 23e Juni 1450 wijdt Gerlacus een altaar in de 
Leprozenkapel te 's Gravenhage4), 28 Juni consacreert 

1) F. Bünger, Aktenfragmente eines Provinzialkapittels des 
Dominikanerprovinz Saxonia (1418—1430), Zeitschr. f. Kirchen
geschichte, 35 (1914), 502 ff. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, 1182; I. 2, 1621-1622; Brémond, 
Bullarium, III, 330. 

s) Vgl. blz. 72. 
4) J. Riemer, 's Gravenhage, I, 477—478. Machtiging van bis

schop Rudolf van dezelfde datum. 
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hij een altaar in het Dominicanessenklooster te Leiden 
en een gedeelte van het kerkhofx). 

Op 11 Aug. wijdt hij drie altaren in de St. Walburg 
te Zutfen, zoals uit de machtiging van de bisschop 
van Utrecht blijkt. De aflaattafel in deze kerk ver
meldde 40 dagen aflaat van „bysscop Gherlych, wyel-
byscop van Uetrecht". Tevens diende hij het Vormsel 
toe, waarvoor de stad hem wijn schonk2). De vergrote 
kerk van de Dominicanessen te Tiel werd in hetzelfde 
jaar door hem gewijd3). Eveneens in 1450 vond te 
's Heerenberg de wijding plaats van de verbouwde 
kerk en van acht altaren „per suffraganeum episcopum 
Rudolphi episcopi Traiectensis", waarvoor hem 24 
Rijnse gld. werden betaald en wel 8 door Heer Willem 
van Bergh, 8 door de stad en evenveel door de kerk
meesters. Terzelfder tijd zal de wijding hebben plaats 
gehad van een altaar op het kasteel van 's Heeren-
berg4). Een verzoek van de magistraat van Gouda 
aan de vicaris van Utrecht, d.d. 5 April 1451, om drie 
fraters van het Gemene Leven tot priester te wijden, 
kan als aan Gerlacus gericht beschouwd worden. Dit 
verzoek werd in 1457 bij zijn opvolger wederom inge
diend 5). 

De 23e Sept. 1452 droeg Rudolf aan Gerlacus de wij
ding op van kerk met kerkhof en doopvont in de buurt
schap Wulpoert bij Dordrecht. Gezien het hiervoor 
vermelde, zal de wijding dezelfde dag hebben plaats 
gevondene). Gerlacus overleed 11 Februari 1453. 
„Amicus domus" noemt hem de necroloog van het 

i) Batavia Dominicana, 20; H.E.U., 602-603. Eveneens der
gelijke machtiging. 

2) A.A.U., 30 (1905), 251-253. 
s) Batavia Dominicana, 149-150; H.E.U., 606. 
4) A.A.U., 52 (1928), 276-278. 
s) Ned. Arch, voor Kerk.gesch., 7 (1847), 85-88. 
β) Batavia Sacra, II, 168-169; H.E.U., 326. 
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Karthuízerklooster Nieuwlicht '). Bij de Dominicanen 
te Leiden werd zijn jaargetijde op 18 Januari gehou
den. Volgens de beschrijving van Van Heussen was 
op zijn zegel een bisschop afgebeeld, zittend op een 
troon. Het randschrift luidde: S(IGILLUM) GERLACI 
DEI GRA(TI)A EP(ISCOP)I JEROPOLITANI2). 
Een schild met schuinbalk en een barensteel met drie 
hangers vormt waarschijnlijk zijn wapen3). 

Judocus, bisschop van Hierapolis (Phrygië) O.P.4) 

Judocus, Jodocus of Joest Borre was, zoals zijn wa
pen bewijst, afkomstig uit het aanzienlijke Utrechtse 
geslacht Borre. Tal van leden van deze familie treft 
men in de 15e eeuw niet alleen in de stad Utrecht, 
maar ook in andere plaatsen van het Sticht in voor
aanstaande functies aan5). 
Het geslacht is te talrijk om zelfs naar de ouders 
van Joost te kunnen gissen. Volgens de Jonghe was de 
Utrechtse kluizenaarster Zuster Bertke Jacobs een zus
ter van Jodocus. Hij sloot haar in 1457 in een kluis 
van de Buurkerk te Utrecht, waarin zij tot haar dood 
in 1514 verbleefe). 

i) B.M.H.G., 9 (1886), 237. 
2) H.E.U., 602-603; Kerk. oudh., III, 854-855. 
3) Buchelius, Monumenta, fo. 161. 
Het is niet met zekerheid uit te maken of van Buchell dit 

wapen toeschrijft aan Gerlacus of aan een van de andere door 
hem genoemde wij- en koorbisschoppen. 

4) G. A. Meijer in N.N.B.W., I, 419; id. Utrecht, 22; J. J. Hof
man, Zijne Hoogw. Dr. Joost Borre, wijbisschop van Utrecht, 
A.A.U., 28 (1902), 155-168; 9 (1881), 180-181; Quétif, Scrip-
tores, I, XXVI; Batavia Dominicana, 20—21; Batavia Sacra, I, 
229; H.E.U., 27; Eubel, II, 164, 276. 

5) Burman, Jaarboeken, I—III, registers. 
e) Batavia Dominicana, o.e.; Moll, II. 2, 419; Een Boecxken 

gemaket van Suster Bertken, uitg. J. Snellen in Herdr. Mij. Ned. 
Letterk., 3, Utrecht 1924, IV η. 
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Waarschijnlijk heeft de Jonghe, die geen enkel be
wijs voor deze mededeling aanvoert, zich door het 
woord zuster laten misleiden. Moll noemt hem een 
geestverwant der devoten van de 15e eeuw, een bewe
ring die moeilijk na te gaan is, daar hij zijn mening 
baseert op een onuitgegeven aflaatbrief van de wijbis
schop, die hij niet vermeldt ^. Dit lijkt echter minder 
waarschijnlijk, daar zijn bekende aflaten niet van de 
gebruikelijke van zijn tijd verschillen. 

Volgens zijn zegel was hij doctor in de theologie, in 
wijdingsoorkonden noemt hij zich sacre theologie pro
fessor, terwijl hij bij zijn benoeming tot bisschop als 
magister theologie wordt vermeld. 

Het eerst vindt men hem in 1447 als lector van het 
klooster te 's Gravenhage genoemd, in 1448 als prior 
van Utrecht. Evenals „de grote Prior", broeder van 
Neck, is ook Joost in dienst van de Bourgondische poli
tiek werkzaam. In 1447 en 1448 wordt hij als gezant 
van hertog Philips van Bourgondië of juister van diens 
Hollandse raad, naar de grootmeester der Duitse orde 
gezonden. 

Reeds eerder was met Pruisen en Lijfland onder
handeld over de handel op deze landen. 10 Mei 1447 
wordt „bruder Joest, lesemeister des conventes in 
Hagen in Holland", zoals de grootmeester hem noemt, 
naar de Mariënburg in Pruisen gezonden voor verdere 
besprekingen die op 9 en 10 Juni plaats vinden. Om 
verslag uit te brengen keert hij daarna naar 's Graven
hage terug. De zaak blijft slepen totdat het volgende 
jaar „Jost Borre, der prediger orden prior czu Utrecht" 
wederom naar Pruisen reist en op 2 Aug. 1448 een 
voorlopige overeenkomst bezegelt. Verdere bespre
kingen vinden daarna nog van 4 October tot 9 Nov. 
1448 te Bremen plaats. Joost reist naar Den Haag om 

i) Moll, II. 3, 100 i). 
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nieuwe instructies te halen, ondertussen sluiten de an
dere afgevaardigden een voorlopig bestand 1). 30 April 
1453 wordt hij als opvolger van Gerlacus tot bisschop 
van Hierapolis benoemd en verkrijgt hij toestemming 
om in het bisdom Utrecht wijdingen te verrichten on
der toekenning van een jaargeld van 200 Franse kronen 
uit de inkomsten van het Sticht2). Tot 1469 zal hij 
de functie van wijbisschop in Utrecht vervullen. 

Als vicaris-generaal in pontificalibus wijdde hij 
29 Juli 1453 de kapel met vier altaren van het klooster 
St. Hieronymusdal te Leiden onder verlening van de 
gebruikelijke aflaat namens zichzelf en namens de bis
schop van Utrecht3). 9 Augustus machtigt laatstge
noemde Judocus om het koor der kerk van Koudekerk 
te wijden, hetgeen terzelfder tijd geschied zal zijn4). 

Op 5 Oct. vindt de wijding van een altaar in het 
Menoldaconvent te Groningen plaats, door wie wordt 
niet vermeld5). 

De 3e Oct. vertoeft de wielbysschop volgens de 
stadsrekeningen te Zutfen, 5 November wijdt Judocus 
aldaar de kerk met kerkhof en altaar van het Heer 
Hendrik- of Wolfhuis e). 

!) H. A. Poelman, Bronnen tot de geschiedenis van den Oost
zeehandel, I, R.G.P. n. 36, 's Gravenhage 1917, n. 1837, 1862, 
1863, 1865, 1867, 1887, 1899, 1917, 1920, 1922, 1929, 1936, 
1943; A. C. Jongkees, Staat en Kerk in Holland en Zeeland on
der de Bourgondische hertogen (1425—1477), Utrecht 1492, 
66 5). 

2) Eubel, o.e.; Brom, Archivalia, I. 1, 1184; Brémond, Bulla-
rium, III, 335. 

3) De machtiging van Rudolf (Overvoorde, kloosters, R. 1037) 
en de aflaatbrief van Judocus (id. R. 1028), hebben betrekking 
op dezelfde wijding. 

*) Batavia Sacra, II, 533; H.E.U., 487. 
5) Feith, Groningen, I, 118, n. 202. 
e) A.A.U., 31 (1906), 424; Tadama, Zutphen, II, n. 420; 

W. E. Smelt, Het oud-archief van de gemeente Zutphen, 2 din., 
Utrecht 1941, II, n. 776, 
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In 1453 vinden ook enkele wijdingen in het Regu-
lierenklooster te Utrecht plaats, door wie wordt niet 
vermeld 1). 19 Mei 1454 wijdt Joost te Doesburg het 
beeld van St. Sebastiaan op verzoek van de broeder
schap van deze heilige2), 23 Aug. verleent hij een 
aflaat aan de kapel van het St. Catharinagasthuis te 
Leiden3), op 31 Aug. aan het Dominicanenklooster te 
Haarlem4). 7 September consacreert hij kerk met 
altaar van het St. Luciaconvent te Amsterdam, de 
machtiging van bisschop Rudolf om deze wijding te 
verrichten is gedateerd op 6 Sept.5). Te Steenwijk 
wijdt hij in de St. Clemenskerk op 18 Oct. een altaar6), 
te Delft consacreerde hij in dit jaar de kapel van het 
St. Ursulaklooster7), terwijl in Hulst de wijding van 
de kerk plaats vond, zonder dat de naam van de con-
secrator wordt vermeld8). 

Volgens een verklaring van de pastoor van Ter Aa, 
uit het jaar 1455, wijdde „Jodocus, een suffraganeus 
ons gnedigen heren Roelof van Dyepolt" de grote klok 
aldaare). Na het overlijden van bisschop Rudolf (f 25 
Maart 1455) oefent hij zijn ambt uit „a sede apostolica 
et ex speciali commissione capituli generalis Trajecten-
sis sede vacante deputatus". 19 Juli 1455 draagt de 
paus hem op huweüjksdispensatie te verlenen aan twee 
personen uit het bisdom Utrecht10) 31 Aug. vond vol-
~ i) В.мГнГС, 16 (1895), 62. 

г) A.A.U., 28 (1902), 163-164. 
3) Overvoerde, Gasthuizen, R. 632. 
4) B.B.H., 15 (1888), 102-103. 
5) v. Eeghen, 158. 
e) A.A.U., 45 (1920), 286-287. 
7) H.E.U., 408; Batavia Sacra, II, 212; S. W. A. Drossaers, 

De archieven van de Delftsche Statenkloosters, 's Gravenhage 
1917, 293. 

s) A.A.U., 35 (1909), 222. 
») id. 28 (1902), 164-165; Feith, Groningen, Ie vervolg, 26, 

n. 22. 
io) Brom, Archivalia, I. 1, n. 155. 
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gens het memorieboek van het Adamanshuis te Zutfen 
de wijding van de kapel plaats, bij welke gelegenheid 
wyelbiscop Joest de gebruikelijke aflaten verleende '). 
14 Sept. ontvangt het klooster Maria Magdalena te 
Gouda een aflaat van hem2), op 17 Nov. wijdt hij vier 
altaren en zegent hij enkele beelden in het klooster 
St. Agnietenberg3). Te Amsterdam consacreert hij op 
29 Nov. enkele altaren in het St. Retersgasthuis4). 

In hetzelfde jaar verzette hij het wijdingsfeest van de 
Dominicanessenkerk te Tiel5). Terwijl Gijsbert van 
Brederode nog poogde om als bisschop van Utrecht 
erkend te worden en hierbij steun vond bij Johannes 
van Cork, erkende Judocus David van Bourgondië als 
bisschop van Utrecht en oefende als diens vicaris-gene
raal in pontificalibus zijn ambt uit. Het eerst vindt men 
hem als zodanig vermeld op 27 Maart 1456, wanneer 
hij een aflaat verleent aan de Leprozenkapel te 's Gra-
venhage e). De Haarlemse stadsrekeningen vermelden 
een uitgaaf voor geschonken wijn aan de wybisscob op 
26 April „doe hy ter Jacopynen twee outaren wyede" 
en 27 April „doe h y . . . . die staet alhier in der kercken 
hilde ende die homisse sanck." Tegelijk met hem be
zochten de officiaal en de vicaris van de bisschop van 
Utrecht de stad7). Bij zijn verblijf te Zutfen op 15 en 
16 Oct., bij welke gelegenheid hij in de St. Walburg 
het beeld van de H. Theobaldus wijdde, had hij zijn 
intrek genomen bij de Dominicanen8). Te Kampen 

!) hs. gem. archief Zutfen, bijlagen op fo. 40. 
2) I.R.A., 1 (1928), 186 n. 3. 
3) Chron. S. Agnetis, 113; afschr. wijdingsoorkonde in Cart. 

St. Agnietenberg, f o. 9v—10. 
4) Veder, Gasthuizen, R. 549. 
s) Batavia Dominicana, 149-150; H.E.U., 606. 
») Riemer, 's Gravenhage, I. 2, 860. 
7) Thesaur. Rek. Haarlem, 1455-1456, fo. 36vs. 
e) A.A.U., 31 (1906), 424-425; Tadama, Zutphen, II, n. 1087. 
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consacreerde hij, waarschijnlijk op 31 Oct., de kapel 
van het St. Agnesconvent '). Te Wamsveld wijdde in 
1456 de wijbisschop van Utrecht de kerk der Minder
broeders 2). Een kapel met altaar en kerkhof te West
broek bij Utrecht werd 6 Maart 1457 door bisschop 
Joost gewijd 3). Aan hem, niet meer aan Gerlacus, is het 
herhaalde verzoek van de Goudse magistraat, d.d. 22 
Maart, gericht om drie fraters tot priester te wijden4). 
7 of 8 April wijdde hij twee altaren in de St. Barbara-
kerk te Kuilenburg5). 24 Mei consacreerde hij vier 
altaren in het klooster Mariënpoel te Oegstgeest en 
bevestigde en verdubbelde de door Johannes, bisschop 
van Dschebaill, in 1420 verleende aflaate). 
26 Mei wijdde hij de kapel met twee altaren en kerkhof 
van het klooster St. Elisabeth te 's Gravenhage 7), de 
volgende dag een altaar ter ere van het H. Kruis, Bene-
dictus, Jeroen, Adalbert en Catharina in de kapel te 
Abtspoel bij Leiden 8). Te Hontenesse wijdt hij op 15 
Sept. de parochiekerk met zes altaren ·), op 21 Nov. in 
het Zijlklooster te Haarlem twee altaren en het kerk
hof 10). In 1457 wordt de wijding van de kapel van het 
begijnhof Het Jonge Hof te Alkmaar vermeld, zonder 

!) Register Kampen, I, 198, 200; machtiging van bisschop 
David, d.d. 1456, Juni en 31 October. 

2) Monasticon Batavum, I, 196. 
3) Utrechtsche provinciale en stadsalmanak, 1886, 301—302. 
*) Vgl. hiervoor blz. 228. 
5) Voet van Oudheusden, Culemborg, 91, 450. 
«) Batavia Sacra, II, 349-350; H.E.U., 495; Overvoerde, 

kloosters, II, R. 1151. 
7) J. M. Semee, S. W. A. Drossaers en W. G. Feith, De ar

chieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, 's Gra
venhage 1917, R. 49. 

e) 1457, mensis Maii die vicésima séptima, or. Alg. R. Α., 
abdij Egmond η. 722. 

9) Chronica et cartularium monasterii de Dunis, Brugis 1864, 
n. DCLXXXI; Annales Bruges, 62 (1912), 201. 

ι«) B.B.H., 16 (1891), 131-132. 
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naam van de consecrator1). Zoals wij hiervoor reeds 
zagen, vond in 1457 de insluiting van Zuster Bertke 
in een kluis van de Buurkerk te Utrecht door Jodocus 
plaats 2). 

In 1458 treft men hem met de vicaris van Utrecht 
en de „Inquisitoer van den ongelove" op 2 April te 
Haarlem, waar in deze maand het onderzoek plaats 
vond in het proces tegen de van ketterij beschuldigde 
priester Nicolaas van Naarden en een zekere Edo. In 
een rechtszitting op 30 April herriepen zij hun dwalin
gen, in tegenwoordigheid van genoemde drie personen, 
benevens tal van geestelijken en van de magistraat van 
Haarlem, en werden zij tot kerkelijke straffen veroor
deeld 3). In de 16e eeuw ziet men de wijbisschop meer
dere malen in kettergedingen, waarin priesters betrok
ken zijn, optreden. 

Op 9 Jan. 1459 consacreert Joost de kapel van het 
fraterhuis te Doesburg met drie altaren, 6 April wijdt 
hij een altaar en kerkhof van het fraterhuis te Harder
wijk 4). Aan de Zusters van het Adamanshuis te Zutfen 
verleent hij dit jaar een aflaat5). 
Te Delft droeg „die suffragaen Heer Joest van 
Utrecht" op 21 Oct. een hoogmis op en wijdde de dag 
daarop het koor van de Franciscanenkerk e). Judocus 

i) B.B.H., 18 (1893), 4. 
2) Vgl. hiervoor blz. 229; Moll, II. 2, 419; id. in Kalender voor 

Protestanten, 8 (1863), 84-111; van der Monde, Tijdschrift, 5 
(1839), 289; Arch. Ned. Kerkgesch., 2 (1887), 32-34; Kossman 
in N.N.B.W., VII, 110-111. 

s) Studiën en bijdr. Hist. Theologie, 1 (1870), 174 з); 3 (1876), 
133-153; Fredericq, Corpus, I 337-341; Thesaur. Rek. Haar
lem, 1457-1458, fo. 31v, 32. 

4) A.A.U., 28 (1902), 161; Bijdragen Gelte, 26 (1923), 1 4 5 -
147. 

5) Memorieboek, fo. 40, bijlagen. 
e) Bleyswyck, Delft, 205-206; Batavia Sacra, I, 229; H.E.U., 

407 (onjuist 1469, evenals Monasticon Batavum, I, 49). 
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was lid van de broederschap van O. L. Vr. in de kerk 
der Dominicanen te Utrecht. De voornaamste verplich
ting bestond in het bijwonen van de wekelijkse H. Mis, 
op Dinsdagmorgen 6 uur, in de kloosterkerk. Bij afwe
zigheid, tenzij ziekte of verblijf elders hier de oorzaak 
van was, moest een boete van een duit worden vol
daan. Over 1459 betaalde wijbisschop Joost 13 crom-
staarten boete ^. 

Blijkens een oorkonde van 31 Juli 1460 bezat hij voor 
zijn leven de pastoorsinkomsten van de kerk van Den 
Burch op Texel, hem door bisschop David geschon
ken 2). Afgezien van het kanonikaat in de Dom van 
Jacob van Suden is dit de eerste keer dat de wijbisschop 
in het bezit van een beneficie wordt aangetroffen, na 
hem komt het vaker voor. 
Op 5 Sept. 1460 is de „wyelbisschop van Utert" te Zut-
fen3). 19 Juli wijdde hij in het klooster Bethlehem te 
Zwolle een altaar ter ere van het H. Kruis, Martinus en 
Maria Magdalena4). 

Volgens de rekeningen van de Dom was er naast 
Joost Borre in de jaren 1461 tot 1465 nog een tweede 
wijbisschop van Utrecht. Beiden zijn op 2 Febr. 1461 
en op Witte Donderdag in 1463 en 1464 in de Dom 
aanwezig. Van 1465 tot 1468 wordt slechts één „suffra-
ganeus" vermeld. Wie deze tweede wijbisschop is, 
weten wij niet. Mogelijk is het Johannes van Cork, die 
althans in 1462 nog in leven was en ondanks zijn hoge 
leeftijd nog wel wijdingen te Utrecht verricht kan 
hebben. In 1461 of 1462 werden twee draagbare altaren 
door de wijbisschop in de Dom gewijd5). 

i) A.A.ÎL; 8 (1880), 204-205. 
2) Martens van Sevenhoven, kap. 's Grav., R. 285. 
8) A.A.U., 31 (1906), 426. 
*) 1461, XIV kal(endas) Augusti, afschr. in Cart. Betlehem, fo. 

16VS-17. 
s) Tenhaeff, Bronnen, 354, 363, 384, 394, 401, 409, 426 e), 

436, 445. 
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Met toestemming van de bisschop van Luik wijdde 
hij 30 Mei 1462 kerk en kerkhof van de Franciscanen 
te Weert ^. In de aanvang van dat jaar was de paro
chiekerk van Haarlem ontwijd. De off iciaal van Utrecht 
eiste een bedrag van niet minder dan 300 Rijnse gld. 
voordat hij de wijbisschop toestemming wilde verlenen 
om de reconciliatie te verrichten. Na lange onderhan
delingen, waarin ook de landsregering betrokken werd, 
kon overeenstemming bereikt worden. Na eerst ver
geefs naar Utrecht gereisd te zijn, keerden 27 April 
twee Haarlemse burgers met de suffragaan in hun stad 
terug. De stad betaalde hem voor de wijding 48 'S, 
benevens een bedrag van 4 'S en een som van 11 'S 
voor logies en maaltijden 2). In hetzelfde jaar had de 
reconciliatie plaats van het kerkhof van Berkhout bij 
Hoorn, dat door een vechtpartij ontwijd was. De vier 
schuldigen betaalden een deel van de kosten, de ge
meente de rest3). 

Te Hoom vond in 1462 de wijding van de stenen 
kerk van het St. Agnïetenklooster plaats, ook hier wordt 
geen naam van de wijbisschop vermeld4). 
15 Aug. 1462 wijdt Judocus de kapel met vijf altaren, 
het kerkhof en een draagbaar altaar bij de Broeders 
van het Gemene leven te Gouda5). 3 Aug. 1463 con
sacreert hij in de St. Nicolaaskerk te Kampen een altaar, 
terwijl de Zutfense stadsrekeningen de wyelbisschop in 

1) J. Knippenbergh, Historia ecclesiastica ducatus Geldriae, 
Bruxellis 1719, 124; Franciscaansch Leven, 19 (1936), 6. 

2) Jongkees, 175; Thesaur. Rek. Haarlem, 1461-1462, fo. 
24r-vs( 29, 38 r-vs. Was dit voorval de aanleiding tot het uit
vaardigen van keuren tegen het schenden van immuniteit en 
asylrecht van kerken en kerkhoven te Haarlem? Vgl. Joosting, 
Bronnen, III, 241, 20 Febr. 146 (2). 

3) Navorscher, 59 (1910), 434-436. 
*) id. 68 (1919), 293. 
s) Ned. Arch. Kerkgesch., 7 (1847), 149-152. 
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dit jaar vermelden1). Te Amersfoort wijdde hij in 1463 
de kerk van het St. Aagtenconvent2). 4 Juli 1464 doet 
hij op last van bisschop David uitspraak in een kwestie 
over het oude kerkhof te Gouda3). 

In Mei of Juni 1465 schenkt de stad Haarlem de 
wybiscop 2 kan rijnwijn4), 27 Juni wijdt Judocus de 
kerk met drie altaren van het klooster St. Pietersdal te 
Hoorn5). 24 en 25 Aug. wordt de wyelbisschop weder 
te Zutfen vermeld, waar hij het Vormsel toediende 6). 
In 1465 is hij een der oprichters van de St. Anthonis-
broederschap voor een zalige dood in de St. Janskerk 
te Utrecht7). 17 Nov. 1466 benoemt paus Paulus II 
drie executeurs, die moeten toezien dat het jaargeld 
van 200 Franse gouden schilden, dat aan Judocus uit 
de inkomsten van het bisdom Utrecht betaald moet 
worden, inderdaad uitgekeerd wordt8). 

Bij de intocht van Karel de Stoute in Gorcum op 1 
Dec. 1466 waren de aartsbisschop van Trier, de bis
schop van Metz en Joost, wijbisschop van Utrecht 
aanwezig. Laatstgenoemde zong daags voor Kerstmis 
de vespers en de completen en droeg op de eerste 
Kerstdag de eerste H. Mis en de Hoogmis op9). 
Op 17 Dec. 1468 dient hij in de Dom te Utrecht de 
priesterwijding toe aan Jan Janszoon van Beverwijk 10). 
Tussen 1 Maart 1468 en 1 Maart 1469 wijdde de „suf-
fraganeus" een klok van de Dom te Utrecht11). Volgens 

i) Register Kampen, I, 214 n. 679; A.A.U., 31 (1906), 426. 
2) Kerk. Oudh., II, 505. 
s) Ned. Arch. Kerk. gesch., 8 (1848), 219-220. 
*) Thesaur. Rek. Haarlem, 1465-1466, fo. 34. 
s) Gönnet, Hoom, R. 721. 
6) A.A.U., 31 (1906), 426. 
τ) van der Monde, Tijdschrift, 3 (1837), 64-65. 
e) Brom, Archivalia, I. 2, n. 1676; vgl. blz. 231. 
e ) Kemps, Gorinchem, 323. 
io) B.B.H., 5 (1877), 347. 
1 1) Tenhaeff, Bronnen, 446. 
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de Jonghe wijdde Judocus met toestemming van de 
aartsbisschop van Keulen op 19 September 1469 de 
Dominicanenkerk te Calcar ^. Deze datum is onjuist, 
daar op 21 Juni van dat jaar Goswinus Hexs wegens 
het overlijden van Judocus tot zijn opvolger was be
noemd. 

Aan het einde van zijn leven, waarschijnlijk om
streeks 1467, had hij aan het Wittevrouwenklooster te 
Utrecht een groot gebrandschilderd venster geschon
ken. In het midden was een fakkel afgebeeld, met het 
opschrift „Deo gratias", vermoedelijk zijn devies. On
deraan bevonden zich voorstellingen van de H. Marti-
nus met een geestelijke en de apostel Thomas, die van 
zijn ongeloof overtuigd wordt, het geheel omzoomd 
met de kwartieren van Judocus Borre 2). 

Bij de Dominicanessen te Leiden werd op 25 Juli 
een memorie gehouden voor „Domini Judoci suffr. 
Ultraj. ord. nostri". Nu werd een memorie dikwijls niet 
op de sterfdag zelf gehouden, terwijl ook de Domini
caan Judocus van Dale, bisschop van Sebaste en wij
bisschop van Utrecht bedoeld kan zijn3). Meijer ver
meldt zijn overlijden op 30 April 1470, doch zowel jaar 
als datum zijn niet mogelijk. Uit de hierna genoemde 
oorkonde van 7 April 1469, waarin Goswinus Hexs ver
klaart door de bisschop van Utrecht tot wijbisschop te 
zijn voorgedragen, blijkt dat Judocus toen reeds over
leden was. 

Bij de Dominicanen te Utrecht vond hij zijn laatste 
rustplaats. Zijn zegel vertoont in een met sterren 
bezaaid veld een bisschopsmijter, daaronder een ge
vierendeeld schild, 1 en 4 een lelie, 2 en 3 een dwars
balk. 

1) Belgium Dominicanum, 316. 
2) Afbeelding bij Buchelius, Monumenta fo. 124vs. 
3) Batavia Dominicana, 20—21. 
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Randschrift: S(IGILLUM) D(OMINI) JUDOCI 
SAC(RE) THEOL(OGIE) DOCT(ORIS) EPISCOPI 
YEROPOLITANI1). 

Goswïnus, bisschop van Hierapolis (Phrygië) O.Carm.2) 

Goswinus Dionysii Hexs, geboren te Loenhout bij 
Hoogstraten, behoorde tot het Carmelietenklooster te 
Vlissingen. Na het eerste onderricht aldaar en in het 
klooster te Brugge ontvangen te hebben, studeerde hij 
in het midden der 15e eeuw aan de Universiteit te 
Parijs, waar hij tot doctor in de theologie promoveerde. 
Bij die gelegenheid schonk de stad Middelburg aan 
Goossen Haecx, Carmeliet te Vlissingen en studerend 
te Parijs, die dikwijls te Middelburg had gepreekt, 12 
kronen „tot sinen doctoirscip inde gotheyt"3). Het op 
1 Nov. 1451 te Avignon gehouden generaal-kapittel 
der orde wees hem voor het jaar 1456 tot lector te 
Parijs in de H. Schrift en de sententies aan4). Daarna 
keerde hij terug naar Vlissingen alwaar hij als lector en 
nog vóór 1460 als prior werkzaam was. Hij onderscheid
de zich als theoloog en predikant, rondtrekkend door 

!) Beschadigd zegel in rode was aan ch. 5 Nov. 1453, Gem. 
arch. Zutfen η. 776; idem aan ch. 27 Mei 1457, Alg. R. A. 
Abdij Egmond, n. 722. Vgl. A.A.U. 9 (1889), 180-181 en 28 
(1902), 55. 

2) Ook gespeld Goossen, Gosen, Godsuinus Haex, Heenx, 
Hexg, Hoex, Houx, Heyx, C. de Boer in N.N.B.W., I, 1103-
1104; Eubel, II, 164, 276; Batavia Sacra, I, 230; H.E.U., 27; 
H.E.M. 29; Moll, II. 1, 279; II. 2, 389, 394; II. 3, 347. 
Lezana, IV, 937-938; Batavia Carmelitana, 461, 463-467, 
507-511, 523; (ook in A.A.U., 38 (1912) 173 vgl. en B.B.H., 
35 (1913), 251-255); Speculum Carmel., II. 2, 895; Zimmer
mann, Monumenta, I, 408—409. 

s) Zonder vermelding van jaar bij H. M. Kesteloo, De Stads
rekeningen van Middelburg, 1450—1499 in Archief Zeeuwsch 
Genootschap, 6 (1888), 92. 

4) Wessels, Acta capitulorum, 224. 
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Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland. De volgende 
werken worden hem toegeschreven: 

Commentarium in lib. I et II sententiarum; 
Directorium pertubatae conscientiae; 
Questiones de virtutibus theologicis et cardinalibus; 
De decern praeceptis lib. I; 
De modo praedicandi; 
De exemplorum copia; 
Sermones de Tempore et Sanctis; 
Quadragesimale; 
Tractatus de directione conscientiae 1). 

Een handschrift van de Koninklijke Bibliotheek bevat 
een „Sermoen van der godliker gracien" van hem2). 

Door bisschop David van Bourgondië werd Goswinus 
tot zijn biechtvader, theoloog en raadsman benoemd, 
zodat hij zich te Utrecht moest vestigen. 22 Juli 1466 
toonde „magister Goesswinus, professor sacre theologie" 
de rehquieën van de Dom en hield bij deze gelegenheid 
eveneens op andere tijdstippen, een predikatie3). Mede 
door zijn invloed kregen de Carmelieten in 1468 van 
het stadsbestuur vergunning om het St. Agathahospi-
taal te Utrecht in een klooster hunner orde te verande
ren. Heda noemt Goswinus zelfs de stichter van dit 

1) Valerius Andreae, Bibliotheca Belgica, Lovanii 1643, 397— 
398; J. A. Fabricius et J. D. Mansi, Bibliotheca Latina mediae 
et infimae aetatis, 3 t. Florentiae 1858, II, 73; Lezana, o.e.; 

J. F. Foppens, Bibliotheca Belgica, 2 t. Bruxellis 1739, I, 379. 
2) Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae, 

Hagae Comitis 1922, n. 533, fo. 284 aan het slot aldus beschre
ven: „Dit leste Sermoen van Gods gracie heeft ghepredict meys-
ter Gosen doctor in theologie, broder van den Kermeliten 
t'Utrecht ende na biscop etc. Ende heeftet om beden wil enighe 
personen ghescreven anno seven en tsestich dair dit uit is ghe-
screven." 

Over een tractaat „de modo predicandi", Moll, II. 2, 394. 
s) Tenhaeff, Bronnen, 410. 
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klooster 1). Nadat hij korte tijd als vicaris van dit con
vent was opgetreden, volgde in Mei of Juni 1469 zijn 
benoeming tot bisschop van Hierapolis als opvolger van 
Judocus Borre2). Interessant is de akte van 7 April 1469. 
Goswinus Hexs verklaart hierin dat David van Bour-
gondië hem bestemd heeft tot zijn wijbisschop en aan 
de paus om zijn benoeming heeft verzocht en tevens 
om de bekrachtiging van het gebruikelijke jaargeld 
van 200 goudgulden uit de bisschoppelijke tafelgoede-
ren. De kapittels hebben in brieven aan de paus hun 
instemming met deze reservatie betuigd. Goswinus 
vrijwaart hen nu van alle aanspraken die hieruit zou
den kunnen voortvloeien. Daar hij geen zegel heeft, 
ondertekent hij de akte en verzoekt de officiaal deze 
te bezegelen3). 21 Juni ontving hij van Rome vergun
ning om in het bisdom Utrecht als wijbisschop te fun
geren en om de wijding te ontvangen van een bis
schop naar eigen keuze; 8 Juli verplichtte hij zich 
bij monde van de deken van St. Pieter tot betaling 
van de voor zijn benoeming verschuldigde bedra
gen4). 

Op 29 Sept. werd hij in de parochiekerk te 's Graven-
hage door Wilhelmus Filastre, bisschop van Doornik, 
de Dominicaan Inguerand Seignart, bisschop van 
Soliwri en biechtvader van de hertog van Bourgondië 
en de Augustijn Nicolaas, bisschop van Tripolis en wij
bisschop van Bazel tot bisschop gewijd. Althans enige 

1) Века, 294, 308 hh.; „ad instanciam Goeswini theologi" 
luidt het in de Exerpta ex chronicon Johannis Gerbrandi Carme-
litae. . . . hs. gem. archief Alkmaar, n. VII, 73, fo. 302vs. 

2) 15 Mei bij Eubel, II, 164; 22 Mei volgens Batavia Carme
litana, o.e.; 21 Juni bij Brom, Archivalia, I. 2, 1678; Speculum 
Carmel., II. 2, 923. 

3) 1469, die vero séptima mensis Aprilis. Charter R.A.U., 
Dom, n. 3148, St. Marie, n. 2321; vgl. Heeringa, Dom. η. 3148. 

*) Brom, Archivalia, I. 2, η. 1679, 1680, 1197. 
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tijd bleef hij wonen in het Carmelietenklooster te 
Utrecht en leefde er gelijk zijn medebroeders, ja was 
zelfs een voorbeeld voor de anderen, zoals zijn tijdge
noot Bostius schrijft '). 

De 13e Mei 1470 wijdde hij een altaar in de kerk van 
de Carmelieten te Oudorp. Naast de gebruikelijke aflaat 
van 40 dagen schonk hij aan de kloosterlingen op zekere 
voorwaarden aflaten van 3, 5 en 10 dagen2). 28 Juni is 
de „subregaen" van Utrecht te Hulst3), 6 Aug. consa
creert hij een altaar in het Vrouwenhuis te Brielle, zo
als uit zijn oorkonde van 30 Oct. 1471 blijkt4). 29 Maart 
1471 verleent hij een aflaat aan de Oude kerk te Am
sterdam bij gelegenheid van de wijding van een Maria
beeld, waarin hij talrijke reliquieën besloten had 5). 15 
April wordt het St. Elizabeth-altaar in het St. Maar-
tensgasthuis te Utrecht door hem gewijd, zoals hij in 
de wijdingsoorkonde, 9 Oct. 1471 te Utrecht uitge
vaardigd, getuigt6). 3 Juni wordt de wybisscob te 
Haarlem vermeld, eveneens omstreeks 25 Juli7). Op 
23 Juni en volgende dagen verrichtte hij in het klooster 
Albergen talrijke wijdingen: de nieuwgebouwde kerk 
met koor, kerkhof, hoofdaltaar en tien zijaltaren. Bij 
een tweede bezoek op 7 Sept. vermeerderde hij de bij 
de wijding verleende aflaten8). 2 Juli wijdde hij de 

») Speculum Carmel, П. 2, 895. 
2) B.B.H., 23 (1898), 313-315. 
3) A.A.U., 35 '1909), 222-223. 
*) Alkemade, Brielle, 65-66. 
s ) 1471, mensis Martii die vicésima nona, charter gem. arch. 

Amsterdam, Oude kerk. 
e) 1471, mensis Octobris die nona. Afschr. wijdingsoorkonde 

bij Matthaeus, Charters, IV, fo. 1785-1786. 
4) Thesaur. Rek. Haarlem 1471, fo. 42vs, 43. 
8) Tijdr. Register Overijsel, IV, 238, 241; Liber monasterii 

in Albergen, hs. R. A. Zwolle, fo. lOv-11; A.A.U., 64 (1940), 
71 vermeldt de wijding van een tweede kapel, hetgeen terzelf
der tijd zal plaats gevonden hebben. 
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kapel van het St. Catharinaklooster te Almelo ι), 21 
Aug. consacreerde hij een altaar in de parochiekerk te 
Wirdum2). 

Aan de zusters van het Adamanshuis te Zutfen ver
leende hij „viva voce" aflaten van 5, 10 en 40 dagen op 
14 Sept.3). Te Doesburg wijdde hij op 14 Juli 1472 
een gedeelte van het kerkhof van het fraterhuis4), van 
18 tot 21 Juli verbleef hij te Zutfen, waar hij het Vorm
sel toediende en bij de Dominicanen de maaltijd ge
bruikte *). In de Grote kerk te Dordrecht werd 26 Aug. 
1472 „by Haine, die wybysscoep van Utrecht ghenaamt 
mester Goessen, van den oerden die Vrauwenbroers" 
het St. Poncianusaltaar van het Lakenkopersgilde ge
wijd. De kosten bedroegen 6 Rijnse gld. 

In hetzelfde jaar Heten ook de Bontwerkers hun 
altaar wijden, „die biscop ghegheven 4 R. gul. ende doe 
wy met hem aten, verteert 6 gul."6). Te Rotterdam con
sacreerde hij in de St. Laurenskerk op 8 Sept. een 
altaar7). 13 Juni 1473 vermelden de stadsrekeningen 
van Hulst de subregaen van Utrecht e). 17 en 18 Juni 
wijdde hij koor en altaar van het fraterhuis te Gouda. 
Een oorkonde hiervan bezat men niet, daar de wijbis
schop geen zegel bij zich had, terwijl het later niet 
meer mogelijk was een akte te verkrijgen wegens het 
overlijden van Goswinus e). 

Hij overleed 31 Maart 1475 in het Carmelietenkloos-

i) Batavia Sacra, I, 230; A.A.U., 69 (1939), 107. 
2) VROA, 25 (1902), 338. 
3) Vers!. Kon. Ak. 2e R. VI, 110. 
*) A.A.U., 28 (1902), 167. 
s) A.A.U., 31 (1906), 426. 
e) J. C. Overvoorde, Rekeningen van de gilden van Dor

drecht. Werken H.G. 3e s. n. 6, Utrecht 1894, 51, 176; van 
Dalen, Grote Kerk Dordrecht, 263, 267. 

7) Batavia Sacra, I, 230, II, 193; H.E.U., 395. 
β) A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
*) Ned. arch. kerk. gesch., 7 (1847), 152-153. 
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ter te Utrecht en werd begraven in het koor van de 
St. Catharinakerk. 
Een bisschopsmijter en staf waren op zijn zerk afge
beeld, het grafschrift wordt onder meer door van 
Heussen vermeld 1). 

Zijn rond zegel bevat een afbeelding van een mijter 
en drie rozen2). 

Als klerk van Goswinus was enige tijd werkzaam 
Floris Twijnen, schrijver in het hof van de officiaal, 
later notaris en secretaris van de stad Utrecht3). 

Godefridus, bisschop van Trícala (Thessalië) O.S.B. *). 

Godfried Yerwerd, monnik in het Benedictijner-
klooster Iburg was, evenals Koenraad van Diepholt, 
bisschop van Osnabrück, een ijverig voorstander van 
kloosterhervorming. Na eerst coadjutor van de abt van 
Iburg geweest te zijn, werd hij tot diens opvolger ge
kozen, als hoedanig hij 21 Nov. 1468 voor de eerste 
maal vermeld wordt. Nog hetzelfde jaar ging hij met 
zijn convent tot de congregatie van Bursfeld over. 

Zijn activiteit als kloosterhervormer bepaalde zich 
niet slechts tot het bisdom Osnabrück, doch ook in 
Verden en Minden trad hij als zodanig op. Hierdoor, 
evenals door zijn streng zedelijk leven en geleerdheid, 
stond hij in hoge gunst bij de bisschop van Osna-

i) Batavia Sacra, I, 230. 
2) Beschadigd zegel aan charter 13 Mei 1470. Bisschoppelijk 

archief Haarlem, Kloosters n. 3. Vgl. hiervoor blz. 243 2). 
s) Muller, Reg. stad Utrecht, n. 1047, 1102, 1189, 1231, 

1266, 1312. 
*) Ook Godert, Godehart, Gotthart Verward. 

Schrader, Minden, 58—65; Möller, Osnabrück, 64—65. 
J. Linnebom, Die Reformation der Westfähschen Benedic-
tinerklöster im 15. Jahrb. durch die Bursfelder Congregation, 
Brunn 1899, 56 ff.; Eubel, II, 255, 276, 279; H.E.U., 531. 
A. J. M. Arts, Het dubbelklooster Dikninge, Assen 1945, 
130-131. 
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brück 1). 13 Febr. 1471 volgde zijn benoeming tot bis
schop van Trícala en wijbisschop van Osnabrück2). 
Een vast jaargeld werd hem niet toegekend, doch hij 
hield het klooster Iburg in commende. Wijdingen in 
Osnabrück zijn van hem niet bekend. „Episcopus Tri-
calensis abbasque coenobii S. Clementis O.S.B. Ibur-
gensis commendatarius" heet hij in een oorkonde van 
14733). Ook in Minden was hij werkzaam als wijbis
schop en als officiaal. 2 Oct. 1474 wijdde hij in het 
klooster St. Mauricius te Minden de kerk met sacristie 
en twee altaren. De kloosterkroniek noemt hem „Got-
friedum Tricalensem episcopum, suffraganeum officia-
lem, olym Sancti Clementis in Yborch abbatem"4). 
Geheel juist is deze mededeling niet, daar Godfried 
zich later nog abt van Iburg noemt. De opdracht van 
het in 1478 gedrukte werk van de Karthuizer Werner 
Rolevink, De Laude veteris Saxoniae nunc Westpha-
liae dictae, vermeldt na de graven en bisschoppen van 
Westfalen „et praecipue Godfrido episcopo Trecalensi". 

Op verzoek van David van Bourgondië kwam hij na 
de dood van Goswinus Hexs naar Utrecht om daar de 
noodzakelijke wijdingen te verrichten. Voorlopig bleef 
hij ook wijbisschop van Osnabrück en commendatair 
abt van Iburg, zoals uit oorkonden van 1476 blijkt. 
Op 28 Maart 1476 verleende Godfried aan het klooster 
St. Pietersdal te Hoorn een aflaat *), 4 April wijdde hij 
de kerk met drie altaren van het St. Nicolaasconvent te 
Utrecht6), 5 Mei de reliquieënkapel met kerkhof van de 
St. Hypolituskerk te Delft, terwijl de daaropvolgende 

!) Schrader, o.e. 
2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 1198. 
3) Schrader, o.e. 
<) Möller, o.e. 
s) Gönnet, Hoorn, R. 882. 
e) Muller, bewaarde archieven, I, 149, 150, n. 993, 1001; 

H.E.U., 95. 



247 

dag „Biscop Godefridus" een nieuw hoofdaltaar, het 
koor met trans en een gedeelte van het kerkhof van de 
St. Ursulakerk in Delft wijdde 1). 30 Juni verleent hij 
een aflaat aan de zusters van het St. Maria Magdalena-
klooster te Gouda, 3 Juli consacreert hij een altaar in de 
kapel van het fraterhuis aldaar2). In opdracht van het 
Domkapittel wijdt hij 9 Juli een altaar in de kerk van 
St. Pietersdal te Hoorn3). De kerk van de Observanten 
te Haarlem werd 15 Aug. door hem gewijd, terwijl hij 
23 Aug. aan de O. L. Vr. broederschap in de St. Bavo in 
genoemde stad een aflaat verleende en verzocht om in 
deze broederschap te worden opgenomen4). 

Zijn werkzaamheden als kloosterhervormer in West-
falen hadden hem veel vijanden bezorgd. Hij besloot 
als wijbisschop te Utrecht te blijven en legde op 1 Oct. 
1476 zijn waardigheid als abt van Iburg neer, waar
schijnlijk ook terzelfder tijd zijn ambt van wijbisschop 
van Osnabrück5). Ter vermeerdering zijner inkomsten 
verzekerde hij zich van de vicarie van St. Petrus en 
Paulus in de Mariakerk te Amsterdam, waar in 1479/80 
Aemilius Jacobsz. als zijn plaatsvervanger werd aange
steld. Een proces dat Godfried hierover voerde met 
Comelis Jansz. in 1483—1484 eindigde in zijn nadeel6). 

Hij vestigde zich nu ook metterwoon in Utrecht. Op 
24 Oct. 1476 verkreeg hij een hofstede, gelegen in 
Oudelle te Utrecht, van het kapittel van Oudmunster in 
erfpacht7). 22 Mei 1477 wijdde hij de kapel, klok en 

i) Arch. Ned. Kerkgesch., 7 (1899), 415-416; Bleyswyck, 
Delft, 208; H.E.U., 396, 403. 

2) I.R.A., I (1928), 188, n. 15; Ned. arch. kerk. gesch., 7 
(1847), 155-157. 

3) Gönnet, Hoorn, R. 885; B.B.H., 49 (1932), 53. 
4) H.E.H., 51-52. 
5) Schrader, o.e. 
e) Grijpink, Register, II, Amstellandia, 34. 
") Charter R.A.U., Oudmunster, n. 978, 
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houten klokkentoren en een draagbaar altaar van het 
Hieronymushuis te Utrecht. De kapel werd gewijd aan 
de H. Gregorius, Hieronymus en Wülibrordus. Van 
een door Godfried geconsacreerd altaar werd in 1507 
door Jacobus Ridder, bisschop van Hebron, het wij-
dingsfeest verzet ^. 

De 24e Mei kwam hij naar Egmond, waar hij de vol
gende dag, op het hoogfeest van Pinksteren, een pon
tificale H. Mis opdroeg en Nicolaas tot abt van 
Egmond wijdde. Tal van geestelijken onder wie de 
kroniekschrijver Johannes a Leydis, prior van de Car-
melieten te Haarlem, met muzikanten en koorzangers 
uit deze stad waren hierbij aanwezig. Na de wijbis
schop en de anderen rijkelijk betaald te hebben, liet 
de abt hen op zijn kosten naar hun woonplaatsen 
terugbrengen2). 

Op 2 Juli verleent hij in Den Burch op Texel een 
aflaat s). 

Tijdens een verblijf in het klooster Betlehem te 
Zwolle verleende hij op 1 Sept. 1477 een aflaat. Waar-
schijnlijk hetzelfde jaar, 17 Sept., wijdde hij enkele 
beelden. De wijdingsoorkonde verschilt sterk van de 
gebruikelijke akten. Aan de hand van schriftuurteksten 
motiveert Godfried uitvoerig waarom beeldenverering 
is toegestaan en hij deze wijdingen verricht4). 
Op 30 Aug. 1478 wijdde Godfried het hoofdaltaar van 
de Dominicanenkerk te Groningen5), in hetzelfde jaar 

!) Matthaeus, Fundationes, I, 364. 
2) Roefs, 231. 
3) Möller, Osnabrück, 66. 
4) 1477, prima die Septembris. Afschr. wijdingsoorkonde in 

Cart. Betlehem, fo. 12r-vs.; ib. fo. 17-19. Voor de datum 1475, 
in festo sancti Lamberti episcopi et martiris, zal 1477 gelezen 
moeten worden, daar Godfried in 1475 nog geen wijbisschop 
van Utrecht is, zoals hij zich in deze oorkonde uitdrukkelijk 
noemt. 

s) A.A.U., 32 (1907), 304, 315, 31Θ. 
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het St. Theodorusaltaar in de St. Janskerk te Gouda ^. 
Waarschijnlijk is hij de wijbisschop die op bevel van 

de vicaris-generaal de kapel in de Weert te Utrecht 
wijdde, zeer tegen de zin van het stadsbestuur van 
Utrecht, dat hiertegen scherp protesteerde in een 
schrijven van 20 Dec. 1478. Met andere grieven gaf 
dit aanleiding tot een felle strijd tussen bisschop 
David en zijn stad2). Te Wijk bij Duurstede diende 
hij op 6 Maart 1479 de H. Wijdingen toe, zoals uit een 
oorkonde van de bisschop van Utrecht blijkt3). In 1480 
verbleef hij geruime tijd in Italië, 17 Febr. liet hij zich 
in de broederschap van de H. Geest te Rome opne
men4). 19 Juli 1480 wijdde hij het vergrote kerkhof 
van het Regulierenklooster te Albergen5), 30 Nov. 
vidimeert hij een bulle van paus Sixtus IV van 1 Sept. 
1480, betrekking hebbend op de Turkenaflaat ·). 

Omstreeks Juni 1482 wijdde hij Jordanus van Driel 
tot abt van Egmond 7). In hetzelfde jaar zegent hij 
enkele beelden in het Adamanshuis te Zutfen8). Voor
jaar 1483 dient hij te Gorcum de H. Wijdingen toee), 
20 Sept. van dit jaar ontvangt te Leiden Walter, zoon 
van Hugo van Leiden, de tonsuur van hem 10). 

Dit is de laatste maal dat wij Godfried vermeld 

i) Walvis, Gouda, 30; H.E.U., 303; B.B.H., 15 (1888), 88 
onjuist 1474. 

г) Burman, Jaarboeken, II, 288-298. 
3) [1479, mensis Martii die sexta], charter R.A.U., Ie afd. 

n. 427. 
*) Schrader, o.e., 65. 
e) Tijdr. Register Overijsel, IV, 352. 
e) Register Kampen, I, 263 n. 830. 
τ) Roefs, 237. 
8) Memorieboek Adamanshuis, hs. gem. archief Zutfen, fo. 

40 bijlagen. 
») Muller, Reg. bss., III, n. 4466. 
10) [1483, mensis Septembris die vicésima,] charter alg. R.A., 

arch, bisschoppelijke clerezie, n. 15. Vgl. Bruggeman, invent. 25. 
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vinden. Waarschijnlijk bracht hij zijn laatste levens
jaren ambteloos door en stierf hij omstreeks 1493, 
daar eerst in Jan. 1494 Henricus Schadehoet wegens 
het overlijden van Godfried tot bisschop van Trícala 
werd benoemd 1). 

Zijn groot ovaal zegel vertoont een kruk, daarboven 
een symbool van de Drievuldigheid (hoofd met drie 
gezichten), links onder een knielende bisschop met in 
de rechterhand de staf, de mijter niet op het hoofd 
doch opzij afgebeeld. Met de linkerhand houdt hij 
een banderolle vast, die zich rechts van de kruk be
vindt. Ook onder het kruis een banderolle, verder een 
schild met twee huisankers, daaronder een leeuw. 
Randschrift: SIGILLUM GOTFRIDI EP(ISCOP)I 
TRICALENS(IS) ABBATIS(?) CENOBII S(AN)C(T)I 
CLEMENTIS I(N) YBORCH OSNABURG(ENSIS)(?)2) 
Zijn zegel als abt van Iburg wordt bij Schrader ver
meld. 

Johannes, episcopus Usbitensis, O.Carm.3) 
Jan van Riet, Ryt of de Arundine, was afkomstig 

van Brugge, waar de naam van Ryt meerdere malen 

i) Eubel, II, 255. 
2) Afhangend zegel in rode was aan charter 24 Oct. 1476, 

R.A.U., Oudmunster, n. 978. Vermoedelijk heeft hij later een 
ander zegel gebruikt, waarop de tweede helft van het randschrift 
niet meer voorkomt. 

3) De ligging van dit bisdom is niet bekend. Jan van Riet is 
de enige die met deze titel vermeld wordt. 

С de Boer in N.N.B.W., I, 1438; А. С de Schrevel in Biogr. 
Nat. de Belg., XIX, 321-322; Van Slee in Alg. D. Biogr., XXVIII, 
591; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du Moyen-
âge, Paris 1903-1907, II, 2480; Batavia Carmelitana, 511, 523 
(ook in A.A.U., 38 (1912), 77, 83); Speculum Carmel, II. 2, 
896, 932-933; Zimmermann, Monumenta, I, 415; Eubel, II, 
260, 276; A. Sanderus, De Brugensibus eruditionis fama claris 
über II, Antverpiae 1624, 47; id. Chorographia sacra Braban-
tiae, Hagae Comitum 1726-1727, II, 230, 238; Batavia Sacra, 
I, 239. 
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voorkomt *). In zijn geboorteplaats trad hij in het Car-
melietenklooster en studeerde vervolgens te Parijs, 
waar hij de graad van magister in de theologie behaal
de. Als gezel van de generaal der Carmelieten, Johan
nes Soreth, maakte hij omstreeks 1459 een reis naar 
Sicilië2). In 1458 was hij overgeplaatst naar het kloos
ter te Mechelen, waar hij van 25 Juli 1469 tot 1474 
prior was 3). Met Goswinus Hexs wordt hij als stichter 
van het Carmelietenklooster te Utrecht vermeld en 
door zijn tijdgenoot Bostius en in zijn grafschrift als 
eerste prior van dit klooster genoemd *). Tijdens de 
vasten van 1468 preekte hij in de Dom te Utrecht5). 

Jan van Riet muntte uit als kanselredenaar, daarnaast 
verschenen van zijn hand verschillende theologische 
werken. Johannes Trithemius, eveneens een tijdgenoot 
van hem, noemt hem „vir in divinis scripturis eruditis 
et saecularis philosophiae non ignarus, declamator ser-
monum egregius, ingenio subtilis, vita et conversatione 
praeclarus", een oordeel uitgesproken in 1490, nog 
tijdens het leven van Jan van Riet, en schrijft hem de 
volgende werken toe: 

Lectura notabilis in librum Sapientiae, liber I ; 
In epistolam Pauli ad Romanos, „ „ ; 
Sermones in psalmum „Beati immaculati", „ „ ; 
Sermones de tempore „ „ ; 
Sermones de Sanctis „ „ ; 

et quaedam aliae). 

!) R. A. Parmentier, Indices op de Brugsche Poorterboeken, 
2 din., Brugge 1938 vermeldt in 1422 een Gillis van Ryt en een 
Meester Goossen van Ryt, bijgenaamd de Costere, geboren te 
Brussel, pensionaris van Brugge en later kanselier van Brabant. 

2) Lezana, IV, 993-994. 
s) Sanderus, Chorogr., II, 238. 
4) Volgens Batavia Carmelitana, o.e. ten onrechte. 
s) Tenhaeff, Bronnen, 446 e). 
e) Johannes de Trittenhem, De scriptoribus ecclesiasticis, 
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Een handschrift uit 1491 in de Stadsbibliotheek te 
Brugge bevat twee tractaten van hem: „Tractatus 
magistri J. de Arundine, ordinis beate Marie Virginis, 
sacre theologie doctoris, de reversione peccatorum" 
en „Tractatus de triplici regione magistri Jo. de Arun
dine, doctoris eximii"1). 

David van Bourgondië benoemde hem tot zijn wij
bisschop. Wanneer is zijn benoeming tot bisschop van 
Usbite geschied? De meningen van de verschillende 
auteurs lopen sterk uiteen, hun opgaven variëren van 
1469 tot 1494. Zeer waarschijnlijk echter werd Jan van 
Riet aan het einde van het jaar 1477 door paus Sixtus 
IV tot bisschop benoemd. 29 Dec. 1477 verklaart name
lijk bisschop David, dat de paus aan Jan van Riet als 
wijbisschop van Utrecht een jaarlijks inkomen van 200 
goudgulden uit de bisschoppelijke tafelgoederen heeft 
toegewezen. Met toestemming van de vijf kapittelen 
zal dit bedrag betaald worden uit de inkomsten van 
het ambt van wijbisschop, aanvangende 1 Januari 
1478 2). 
Op 4 Jan. 1478 geeft bisschop Jan van Riet een vrijwa
ring aan elk der vijf kapittels voor hun toestemming tot 
uitbetaling van dit jaargeld. Hij verbindt zich om in 
het bisdom Utrecht verblijf te houden en zijn taak 
met ijver uit te oefenen. Daar hij zelf geen zegel heeft, 
bezegelt een ander namens hem de akte3). 

In een schrijven van 8 Januari 1478, gericht aan alle 
kerkelijke overheidspersonen van het bisdom, wijst 

Parisiis 1512, fo. 197v. Vgl. Valerius Andreae, Bibl. Belg., 449 
-450; Le Long, Bibl. Sacra, II, 617; Fabricius, Bibl., II, 340. 

!) A. de Poorter, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque 
publique de la ville de Bruges, Gembloux—Paris 1934, 6 — 70, 
no. 50. 

2) Muller, Reg. bss., Ill, 4309. 
s) 1478, die quarta mensis Januarii. Charter R.A.U., Dom. 

η. 3149; St. Jan, n. 1499, St. Marie, n. 2325. Vgl. Heeringa, 
Dom, η. 3149. 
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David van Bourgondië op de geleerdheid en bijzondere 
welsprekendheid van Jan van Riet en verklaart hem 
verlof gegeven te hebben om in alle kerken te preken 
en te onderrichten, van alle personen biecht te horen 
en hun absolutie te geven, ook in de z.g. casus episco
pales 1). Volgens de rekeningen van de Dom te Utrecht 
uit de periode 1 Maart 1479—1 Maart 1480 preekte hij 
een jaar lang op Zon- en feestdagen in deze kerk, een 
andere post spreekt zelfs van twee jaren2). 

Wij zagen hiervoor dat sedert 1476 ook Godfried 
Yerwerd als wijbisschop van Utrecht optrad. Wanneer 
in de bronnen gesproken wordt over de wijbisschop, 
zonder dat een naam vermeld wordt, valt het moeilijk 
uit te maken wie bedoeld is. 

Zo vermelden de Haarlemse stadsrekeningen de wij
bisschop op 27 Mei en 7 en 8 Sept. 1479. Op laatstge
noemde dag diende hij het Vormsel toe 3). De wybus-
scop van Utrecht wordt 17 Aug. 1481 te Hulst ver
meld4), 19 Juni 1482 wederom te Haarlem5). Te 
Utrecht vond in laatstgenoemd jaar de reconciliatie 
van de ontwijde St. Jacobskerk plaats e). 
Op 28 Oct. 1482 wijdde Jan van Riet een klok in het St. 
Agnesklooster te Gorcum7). In de kapittelkerk van deze 
stad dient hij met Godfried Yerwerd in het voorjaar 
van 1483 de H. Wijdingen toe 8). 28 tot 30 Juni 1483 is 
de wyelbisschop te Zutfen, waar hij vormde, 12 en 13 

!) 1478, die (octava) mensis Januarii. Afschr. in Officiatorum 
David de Burgundia, hs. R.A.U., arch, bissch, van Utrecht, 
η. 373, fo. 221r-v; vgl. MuUer, Reg. bss., Ill, 4311. 

2) Tenhaeff, Bronnen, 562. 
¡>) Thesaur. Rek. Haarlem 1479. 
«) A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
s) Thesaur. Rek. Haarlem 1482, fo. 97. 
β) Th. F. van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk 

van St. Jacob te Utrecht, Leiden 1882, 11. 
7) Kemps, Gorinchem, 398. 
8) Muller, Reg. bss., III, 4466. 
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Mei 1485 treft men hem wederom daar aan ^. 20 Sept. 
1485 verzocht de prior van het klooster Galilea bij 
Monnikendam aan Jan van Riet als vicaris-generaal in 
pontificalibus de diaken Henricus tot priester en de 
klerk Symon tot subdiaken te wijden en beloofde de 
kosten van de wijding ruimschoots te zullen voldoen2). 
Op 29 Sept. 1485 begiftigt hij de Buurkerk te Utrecht 
met een aflaat3). In 1486 werd de kerk van de Minder
broeders te Alkmaar gewijd, waarschijnlijk door Jan 
van Riet4). 21 Juni 1487 droeg de wijbisschop van 
Utrecht de H. Mis in de parochiekerk van Hulst op en 
nam deel aan de omdracht van het H. Sacrament, ter
wijl hij op 28 Juni enkele altaren consacreerde5). 

Volgens een notarisakte van 24 Juli 1487 wijdde 
Jan van Riet drie beelden in de kerk van de Regulie
ren te Leiden e). 

Zonder vermelding van naam geven de rekeningen 
van de St. Nicolaaskerk te Utrecht voor 1486/87 een 
post betreffende de wijbisschop en zijn kapelaan, ter
wijl dezelfde bron in 1488/9 mededeelt dat magister 
Jan Riet een klok wijdde en verschillende aflaten ver
leende 7). In 1489 vond de wijding van het Observan-
tenklooster te Arnhem plaats door de wyelbisschop 8). 
Vóór 1490 belastte bisschop David zijn wijbisschop 
magister Johannes Ryt en Jacobus, abt van St. Paulus 

ι) A.A.U., 31 (1906), 430-431. 
2) 1485, 20. die mensis Septembris. Afschr. in hs. klooster 

Galilea, Gem. archief Monnikendam n. 154, fo. 80. 
Deze brief is in het handschrift opgenomen als voorbeeld 

voor het schrijven van een dergelijk verzoek. 
3) 1485, die vero penultima mensis Septembris, charter stads

archief Utrecht. Vgl. Muller, bewaarde archieven, II, n. 19. 
*) B.B.H., 24 (1899), 430. 
5) Vgl. 253 *). 
β) Overvoorde, kloosters, II, R. 1777. 
7) Dodt, archief, 6 (1846), 322-323. 
β) A.A.U., 40 (1914), 289-290. 
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te Utrecht (f 1490), met de hervorming van het non
nenklooster Oudwijk. Het hevige verzet van de zus
ters, gesteund door hun verwanten, dwong de bisschop 
van zijn voornemen af te zien '). 

In 1491 vond in de St. Janskerk te Gouda de wijding 
van een altaar plaats. De wijdingsoorkonde is echter 
„verbijstert ende verloren. . doer versuumtheyt, datse 
qualic bewaert is geweest", zoals uit een getuigverkla-
ring van 1515 blijkt2). 
In de kerk van de Carmelieten te Utrecht dient Jan 
van Riet op 21 April 1492 de H. Wijdingen toe en wijdt 
bij die gelegenheid magister Walter, zoon van Hugo 
van Leiden, tot priester3). 
Midden Juli 1492 wijdde „meister Jan van den Reet, 
doctor, episcopus Usbitensis, wijerbisschop t'Uytrecht" 
6 dagen te Zutfen 4). 10 Juli 1493 is de wijbisschop van 
Utrecht te Hulst5). 

De rekeningen van het bisdom vermelden over het 
jaar 1493/94 een betaling van 330 U aan de bis
schop van Usbite e). 
Op 29 Juni 1494 wijdt de suffragaan van Utrecht in het 
klooster St. Paulus te Utrecht Henricus van Uitenhorst 
tot abt van Egmond 7). 
De 30e Oct. 1494 wijdde Jan van Riet Jacobus van Olst, 
prior van Egmond tot abt van het klooster Staveren. 
Het gebruikelijke bedrag, dat hem hiervoor aangebo
den werd, weigerde hij en voorspelde de abt een leven 
vol moeilijkheden en gevaren, zoals ook geschied is 8). 

i) Proeliarius, 23. 
2) Ned. arch, kerkgesch., 8 (1848), 220-222. 
3) [1492, mensis Aprilis die vicésima prima]. Charter Alg. 

R. Α., Arch, bissch, clerezie, η. 15 (Bruggeman, Inventaris, 25). 
4) A.A.U., 31 (1906), 432-433. 
s) A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
β) Heermga, Rekeningen, II, 68. 
7) Roefs, 248-249. 
e ) Proeliarius, 26. 
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In het jaar 1494 wijdde Jan van Riet het H. Graf in 
de kerk van het nonnenklooster Oostbroek bij Utrecht1). 
Te Kuilenburg vond in hetzelfde jaar de wijding van 
hoofdaltaar en kerkhof van het klooster Jeruzalem 
plaats2). 

Gedurende zijn laatste levensjaren had Jan van Riet 
een tweede wijbisschop naast zich, als hoedanig men 
Albertus Engel en Judocus van Dale aantreft. 

Voor het proces tegen Gerhard Gheen, een Leids 
priester en beschuldigd van sodomie, roept bisschop 
David overeenkomstig de canonieke voorschriften zes 
bisschoppen bijeen. Rekening houdend met de podagra 
van David van Bourgondië en de ziekte van een van 
de Utrechtse wijbisschoppen, wordt zelfs een zevende 
opgeroepen. Het zijn de twee wijbisschoppen van 
Utrecht, de twee Luikse en de wijbisschoppen van 
Munster, Osnabrück en Kamerijk, van wie een niet ver
scheen3). Onder voorzitterschap van de bisschop van 
Utrecht vindt op 8 Maart 1496 in het kasteel te Wijk-
bij Duurstede de rechtszitting plaats, waarbij de be
klaagde schuldig wordt bevonden, veroordeeld tot de
gradatie en overgegeven aan de wereldlijke rechter. 
Om echter een voorbeeld te stellen begeven de volgen
de dag zich vijf wijbisschoppen — David bleef evenals 
een van zijn wijbisschoppen die ziek was, te Wijk bij 
Duurstede — naar Utrecht. De abten van Oostbroek 
en St. Paulus nemen daar de 6e en 7e plaats in. Op 
een op de Neude opgericht schavot wordt door een 

i) Matthaeus, Analecta, I, 94; H.E.U., 132. 
2) Voet van Oudheusden, Culemborg, 484. 
3) Hun namen worden niet vermeld. Het zijn in bovenge

noemde volgorde Jan van Riet, Judocus van Dale, bisschop van 
Sebaste, Hubertus Leonardi, bisschop van Dacie, Jan van Веег-
sele, bisschop van Сутепе, Johannes von Meppen, bisschop van 
Larissa, Henricus Schadehoet, bisschop van Trícala en God
fried Greveray, bisschop van Dagne. 
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van de bisschoppen een toespraak, ongeveer een uur 
durend, tot de menigte gehouden. Vervolgens vindt 
overeenkomstig de voorschriften de degradatie plaats, 
waarna de veroordeelde aan schout en schepenen wordt 
overgegeven, opnieuw veroordeeld en op de Neude 
verbrand ^. 

Een inventaris van de sieraden van het Domkapittel 
uit het jaar 1504 vermeldt „een schoen topasion geset 
in goude", een gouden ster, versierd met een paarl en 
bevestigd aan het dak van het stalletje van Betlehem, 
geschonken door „wijlen meister Johan Riet, wijbisscop 
tUtrecht geheten episcopus Usbrensis".2). 

Jan van Riet overleed 13 Juli 1497 te Utrecht en 
werd in de Carmelietenkerk, de latere Catharijnen-
kerk begraven. Zijn grafschrift wordt onder meer door 
van Heussen vermeld. 

Zijn ovaal zegel toont in een met rozen of sterren be
zaaid veld de Maagd Maria met Kind, daaronder een 
mijter, links en rechts een roos. Geheel onderaan schild 
met drie rozen, 2 en 1. 
Randschrift: S(IGILLUM) D(OMI)NI JOH(ANN)IS 
D(E) ARUNDI(N)E EP(ISCOP)I USBITEN(SIS) 
ORDIN(IS) CARMELITAR(UM)3). 

Albertus, bisschop van Tiflis (Georgië) O.Min. *). 

Op 18 April 1493 benoemde paus Alexander VI de 
Minderbroeder Albertus Engel tot bisschop van Tiflis 
als opvolger van de overleden wijbisschop van Pader
born, Johannes Ymmink. Voordat hij in genoemd bis-

!) Modem afschrift van een 16e eeuwse beschrijving van 
deze gebeurtenis in hs. R.A.U. Arch, kleine kapittelen, hs. 568. 

2) A.A.U., 26 (1900), 269. 
3) Licht beschadigd zegel in rode was aan charter 29 Sept. 

1485. 
*) Evelt, Paderborn, 59-60; id. Nachträge, 28, 30; Eubel, II, 

249, 279. Annales Minorum, XV, 56. 



258 

dom zijn ambt aanvaardde, was hij enige tijd in Utrecht 
als assistent van de wijbisschop Jan van Riet werkzaam. 
De rekeningen van de vicaris-generaal over het jaar 
1 Oct. 1493—1 Oct. 1494 vermelden een reeks van wij
dingen door hem verricht. Een eerste reis bracht hem 
in vele plaatsen van Holland en vervolgens over de 
Velu we en door Overijsel naar Friesland, waarna hij 
over Enkhuizen terugkeerde. Op een tweede tocht 
trok hij door Friesland en Groningen. Te Groningen 
zelf verzette hij op 6 Juli 1494 het wijdingsfeest van 
koor en hoofdaltaar van de Dominicanenkerk, in 1478 
door Godfried Yerwerd, bisschop van Trícala, vastge
steld 1). Bij de Franciscanen in deze stad wijdde hij 
een altaar, terwijl hij tevens de ontwijde St. Walburg 
reconcilieerde. Ook naar Overijsel en naar Emmerik 
en omgeving reisde hij. De totale ontvangsten wegens 
verrichte wijdingen bedroegen ruim 400 schilden of 
600 gld., zijn onkosten 48 schilden, terwijl hem op 
27 Sept. 1494 als salaris 40 schilden werden uitbe
taald 2). 

Kort hierna zal hij zijn werkzaamheden geëindigd 
hebben, daar in Febr. 1495 Judocus van Dale tot bis
schop van Sebaste en wijbisschop van Utrecht werd 
benoemd. In Juli 1496 vindt men hem vermeld als 
wijbisschop van Paderborn en Minden, eveneens in 
April 1498. 

Evelt vermoedt dat hij in laatstgenoemd jaar stierf. 
De benoeming van een opvolger vond echter eerst in 
1507 plaats3). 

Judocus, bisschop van Sebaste (Palestina) O.P.4) 

Judocus van Dale of de Valle, geboortig te Meche-

i) A.A.U., 32 (1907), 304, 316. 
2) Huizinga, Rekeningen, II, 62-66, 68-70. 
3) Eubel, II, 249. 
*) G. A. Meijer in N.N.B.W., I, 676; id. Utrecht, 22; J. H. 
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len, behoorde tot de orde der Dominicanen. Reeds in 
1474 wordt hij vermeld als magister in de theologie, 
waar hij deze graad behaalde weten wij niet. 

Sedert genoemd jaar treft men hem aan in het kloos
ter te Brussel. De verhouding tot zijn medebroeders 
leverde hier moeilijkheden op. Boeken en andere 
eigendommen waren van zijn kamer weggehaald, over 
welk feit Judocus zich bij de magister-generaal der 
orde beklaagde. Daartegenover werd tegen hem een 
klacht uitgebracht wegens ketterse denkbeelden, het
geen slechts op een ondoordachte uitlating bleek te 
berusten. Klaarblijkelijk oordeelde men het beter hem 
naar een ander klooster over te plaatsen, doch een 
voorgenomen overgang naar het klooster Brugge in 
1476 en Nijmegen in 1478 vonden geen doorgang. 

Eerst in 1479 gaat hij over naar laatstgenoemd kloos
ter, behorend tot een andere provincie van de orde. 
In 1480 wordt hem toestemming gegeven om ook in 
andere plaatsen te preken en met name te Zutfen als 
terminarius op te treden. 
In 1491 krijgt hij toestemming om naar het klooster 
Antwerpen over te gaan, in hetzelfde jaar gevolgd 
door een vergunning om zelfs buiten de orde te ver-
blijven. Herhaalde malen komt zijn naam in de brie
ven van de magister-generaal voor. Zo ontvangt hij in 
1494 vergunning om bij testament over zijn bezittin
gen te beschikken 1). 

Tijdens zijn verblijf te Nijmegen was hij in aanra
king gekomen met een burger van deze stad, een 

Hofman, Een tweetal wijbisschoppen van Utrecht, A.A.U., 19 
(1892), 149-155; Batavia Dominicana, 22; Eubel, II, 233, 276. 

!) A. de Meyer, La Congrégation de Hollande ou la réforme 
Dominicaine en territoire Bourguignon. Liège z. j . , 350, 353; 
Q. u. F., VI, 48, 57, 100, 130, 132, 138; X, 42, 47, 49, 58, 74; 
XXXVII, 63, 64; G. A. Meijer, Dominikanerklooster en statie 
te Nijmegen, Nijmegen 1892, bijl. 4. 
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zekere Henricus van Ammerzoey. Deze vermaakte zijn 
bezittingen aan kerkelijke instellingen en wees Judo-
cus tot executeur-testamentair aan. 
Jarenlang werd hierover door Joost van Dale gepro
cedeerd. Reeds in 1494 is deze zaak in Rome in be
handeling *), in 1499 blijkt deze kwestie nog niet te 
zijn opgelost, daar de erfgenamen weigeren de goede
ren af te staan. Over de door de kerkelijke rechter in
gestelde vervolging van zijn burgers beklaagt de ma
gistraat van Nijmegen zich op 25 Nov. 1499 bij de 
bisschop van Utrecht en verzoekt schorsing van het 
rechtsgeding ten einde de zaak door een minnelijke 
schikking tussen partijen te doen eindigen. Bisschop 
Frederik van Baden belooft 4 Dec. d.a.v. door zijn 
raad een onderzoek te doen instellen. De stad Nijme
gen acht het dienstig nogmaals over deze kwestie te 
schrijven, ditmaal aan 's bisschops vicaris 2). 

Op 13 Febr. 1495 volgde de benoeming van Judocus 
„Theologie professor" tot bissschop van Sebaste. Uit 
de inkomsten van het bisdom Utrecht werd hem een 
jaargeld toegekend van 200 Rijnse gld.; 5 Maart vol
deed hij door middel van een procurator het voor zijn 
benoeming verschuldigde bedrag van 52 goudgulden 
en verbond zich op 10 Maart nog tot een betaling van 
10 ducaten. 17 April werd de eed voorgeschreven, die 
hij aan de paus moest afleggen en in een gezegelde 
oorkonde bevestigen en kreeg hij vergunning om zich 
door een bisschop naar eigen keuze, met assistentie 
van twee of drie andere bisschoppen te laten wijden3). 

Terzelfder tijd stelde David van Bourgondië hem tot 

1) P. Nijhoff, Inventaris van het oud-archief der gemeente 
Nijmegen, Arnhem 1864, 56. 

2) Kroniek H. G. 1846, 137-138; A.A.U., 19, (1892), 149 
vgl. 

s) Brémond, Bullarium, IV, 200; Brom, Archivalia, I. 2, n. 
180&-1807. 
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zijn wijbisschop aan. De opdracht is in algemene be
woordingen gesteld en verschilt weinig van de in 1497 
door Frederik van Baden uitgevaardigde instructie. 
Judocus verklaart zich aan de gestelde voorwaarden 
te onderwerpen en verbindt zich om persoonlijk het 
ambt van wijbisschop uit te oefenen 1). 

Op 4 Febr. 1496 wijdde hij te Amsterdam de kerk van 
het St. Paulusklooster met vijf altaren en kerkhof2), 28 
Febr. diende hij de tonsuur toe aan de scholier Hen-
ricus, onwettige zoon van Henricus Clos 8), op 7 en 8 
Maart nam hij deel aan het proces tegen de Leidse 
priester Gerhard Gheen4). 

De 5e Juli wijdt hij enkele beelden in de parochiekerk 
van Terborg, de wijdingsoorkonde is op deze datum 
uitgevaardigd in het Regulierenklooster Betlehem bij 
Doetinchem5). 13 Juli vermelden de stadsrekeningen 
van Zutfen de wyelbisschope). 20 Dec. 1496 droeg 
de nieuwbenoemde bisschop van Utrecht, Frederik 
van Baden aan magister Petrus Byell, kanunnik te 
Keulen, het ondertekenen van de brieven betreffende 
het ontvangen van de tonsuur en de H. Wijdingen op 
met behoud van de daaruit voortvloeiende inkomsten. 
Frederik verzoekt zijn wijbisschop Judocus de Valle 
om genoemde Petrus in het ongestoorde genot van dit 
ambt te laten. Op 27 April 1497 volgde een nieuwe in
structie van Frederik voor zijn wijbisschop. De op
dracht is ruim gesteld. Aan Judocus wordt opgedragen 
het toedienen van de H. Wijdingen, het verrichten van 

!) Ongedateerd afschr. in Diversorium.. David van Bourg., 
hs. R.A.U. Arch, bissch, van Utrecht, η. 4, fo. 380v-382; Mul
ler, Reg. bss., I l l , η. 4948-4949. 

2) Afschr. in Portefeuille Schoemaker, Gem. archief Amster
dam, hs. 28. 

3) Muller, Reg. bss., III, n. 4958. 
4) Vgl. hiervoor blz. 256. 
5) A.A.U., 19 (1892), 149 vgl. 
β) A.A.U., 31 (1906), 440 
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reconciliaties en wijdingen en van alles wat ouder ge
woonte tot het ambt van wijbisschop wordt gerekend. 
Frederik bevestigt het jaargeld van 200 Rijnse gld., 
hem door de H. Stoel op verzoek van David van Bour-
gondië toegekend, te betalen in 4 driemaandelijkse ter
mijnen, zolang Judocus persoonlijk zijn taak zal ver
vullen 1). 

In 1497 verleende hij een aflaat aan hen die op be
paalde dagen voor het Mariabeeld in het Regulieren-
klooster te Utrecht bidden en voor de priesters die An-
thonie van Amerongen en diens vrouw in hun gebeden 
herdenken2). 
In 1498 voldeed hij door middel van een procurator 
zijn visitatio ad limina3). 26 Mei 1499 staat de magister-
generaal hem toe om een Dominicaan in zijn dienst te 
houden 4). 

Niet lang hierna, vermoedelijk in het begin van het 
jaar 1500, zal Judocus overleden zijn. In April 1500 ver
richt de wijbisschop van Kamerijk, Egidius van der 
Heyden, hier wijdingen, terwijl Frederik van Baden in 
een brief van 20 Febr. 1502 schrijft dat „een tijt lanck 
verleden unsen suffragaen (Judocus van Dale) gestor
ven was" en dat hij er tot op dat ogenblik niet in ge
slaagd was een geschikte opvolger te vinden5). 
Het zegel van Judocus van Dale beeldt Christus af met 
de Samaritaanse vrouw bij de put. Randschrift: 

[SIGILLUM] JUDOCI DE VALLE EPISCOBI SE-
BASTENSIS ORDINIS [PREDICATORUM]e). 

i) Officiatorum Fred, de Baden, 128-129, 144-145. 
2) Muller, bewaarde archieven, II, n. 854. 
3) Brom, Archivalia, I. 1, n. 1238. 
*) Meyer, Congrégation, 386. 
s) A.A.U., 19 (1892), 152-153. Mogelijk is ook dat ziekte de 

uitoefening van zijn ambt verhinderde en dat hij in 1501 
overleed. 

0) Volgens beschrijving van Schoemaker, vgl. 2612) . 
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Henricus, bisschop van Trícala (Thessalië) O.E.S.A.1) 

Een enkele wijding in Utrecht verrichtte deze wij
bisschop van Osnabrück en Munster. Henricus Schade-
hoet, ook genaamd Schadehoith, Schodehoet of de 
Disse, naar zijn geboorteplaats in Saksen, behoorde tot 
de orde der Augustijnen. Te Rostock behaalde hij in 
1487 de graad van magister in de theologie, de generaal 
der orde wees hem voor het jaar 1494 tot een van zijn 
vicarissen voor het provinciaal-kapittel aan2). Deze be
noeming bleef zonder effect, daar hij op 8 Jan. 1494 
als opvolger van Godfried Yerwerd tot bisschop van 
Trícala werd benoemd. 12 Januari d.a.v. vond zijn bis
schopswijding in de kerk van het Duitse Hospitaal te 
Rome plaats. Als „Sacre theologie professor" en wij
bisschop van Osnabrück schreef hij zich in het broeder-
schapboek van deze kerk in3). 3 Juni 1498 wijdt hij 
ingevolge een speciale opdracht van de H. Stoel en 
met verlof van de bisschop van Utrecht kerk, altaar en 
kerkhof van het fraterhuis te Zwolle4). 3 Oct. 1501 
vaardigde hij voor het klooster Ter Apel (bisdom Mun
ster) een oorkonde uit, 15 Sept. 1509 verleende hij het 
een aflaat5). Mogelijk is hij de wijbisschop die in Mei 
1501 in de kapel van het Melaatsenhuis te Kampen een 
altaar wijdde 6). 

Tot 1515 was hij als wijbisschop van Munster en 

i) Schrader, Minden, 65 з) ; Möller, Osnabrück, 75-77; 
Eubel, И, 255. 

2) Th. Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und 
Johann von Staupitz, Gotha 1879, 144»). 

3) Liber confraternitatis B. M. de Anima Teutonicorum de 
urbe , Romae 1875, 30 n. 25; Rom. Quart. Suppl. ХП 
(1899), 153. 

4) Jacobus Traiecti alis de Voecht, Narratio de inchoatione 
domus clericorum in Zwollis, Werken H. C , 3e s. n. 13, Am
sterdam 1908, 442. 

s) Feith, Groningen, I, 284, n. 21; Tibus, Nachträge, 183-184. 
β) VMOR, 47 (1930), 32. 
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Osnabrück werkzaam. Zijn opvolger werd in Jan. 1518 
benoemd. 

Aan het einde der 15e eeuw gekomen, willen wij 
enkele personen vermelden, die, zonder wijbisschop 
van Utrecht geweest te zijn, toch als zodanig genoemd 
worden of hier te lande pontificalia hebben verricht. 
Volstaan wordt met een korte opsomming en verwijzing 
naar de voornaamste litteratuur. 

I. 

Barthofomeus, bisschop van Sarepta (Syrië) ') 

Door Brom wordt als wijbisschop van Frederik van 
Blankenheim vermeld Bartholomeus van Dordrecht, 
welke in 1402 of 1403 door Bonifacius IX tot bisschop 
van Sarepta zou zijn benoemd. 
Eubel vermeldt hem niet en ook elders wordt hij niet 
genoemd. 

II. 

Theodericus, bisschop van Sodoren (Hebriden en Man) 
O.Cruc.2) 

Theodericus Bloc uit het klooster der Kruisheren te 
Asperen, bisdom Utrecht, werd 16 April 1402 door 
Bonifacius IX tot bisschop van de Hebriden benoemd, 
nadat zijn voorganger, de Dominicaan Johannes Spro-
ton, wegens het niet betalen van de aan de pauselijke 
camera verschuldigde bedragen, was afgezet. Dirk 

!) Brom in N.N.B.W., I, 368 sub voce Frederik van Blan
kenheim; id., Archivalia, I. 2, n. 1533. Brom leidt de datum 
van zijn benoeming af uit de Index van Garampi. Niet onwaar
schijnlijk is deze datum fout. Volgens de benoemingsoorkonde 
van Jacobus van Ockenbroke — eveneens onjuist bij Garampi 
vermeld — geschiedde diens benoeming 14 Sept. 1391 wegens 
het overlijden van Bartholomaeus. (Annales Minorum, IX, 119). 

η Eubel, I, 457; Dipl. Norv., XVII, 335-336, id. η. 953. 
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Bloc is nimmer in het bezit van zijn bisdom geraakt. 
Te zamen met Mathias, bisschop van Budua en Hen-
ricus Tolnis, bisschop van Rose, verleent hij een aflaat 
aan de St. Comelisbroederschap in de St. Jacobskerk 
te Utrecht. l). Het afschrift, waarin deze aflaatbrief 
bewaard is gebleven, is ongedateerd, doch stamt ver
moedelijk uit de eerste jaren der 15e eeuw. Elders 
vonden wij hem niet vermeld. 

III. 

Paulus Gobelinus, bisschop van Börglum 
(Denemarken)2) Ó.E.S.A. 

Paulus Gobelinus Bolant, ook minder juist Volant, 
behoorde tot de orde der Augustijnen en was prior te 
Wezel, baccaularius in de theologie en poenitentiaris 
minor van de St. Pieter te Rome. 24 Sept. 1431 werd 
hij tot bisschop van Cardar op Groenland benoemd, 
maar deze benoeming werd ingetrokken, waarna hij 
19 Maart 1432 bisschop van Börglum in Denemarken 
werd, zonder dat hij in staat was van zijn bisdom bezit 
te nemen. Eubel vermeldt hem als wijbisschop van 
Luik en Utrecht in de jaren 1432—1433, waarvan wij 
echter geen bevestiging hebben kunnen vinden. 

IV. 
Herman, bisschop van Larissa (Syrië). 

In 1436 wijdde „heer Herman episcopus Larissen-
sis" het St. Gregoriusbeeld in de kerk van Zwolle3). 
Deze Herman wordt niet bij Eubel vermeld en ook 
elders vinden wij hem niet genoemd. 

i) Muller, Reg. bss., I, n. 1522. 
2) Fruytier in N.N.B.W., VI, 145-146; Eubel, II, 112, 157, 

276; Rev. Bén., 29 (1912), 43&-439; Habets, Roermond, I, 244; 
Dipl. Norv., XVII, 284-285, id. η. 491-492, 1004; Concilium 
Basiliense, И, 106; VI, 239. 

s) ν. Hattum, V, 99; zonder vermelding van jaar in Boek der 
Altaren, fo. 190 vs. 
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V. 

Goswinus, bisschop van Skalholt (IJsland) O.Carth.1) 

Een zeer bekende figuur in onze Kerkgeschiedenis is 
de Karthuizer Gozewijn Comhair. 
Nadat koning Erik van Denemarken in 1432 tever
geefs om zijn benoeming tot bisschop van Bergen had 
verzocht, volgde in 1435 zijn verheffing tot bisschop 
van Skalholt op IJsland. 
Wij volstaan hier met de vermelding van enkele 
aflaten, tijdens zijn verblijf in ons land in 1446 ver
leend. 

Bij een oponthoud in het klooster Windesheim ver
leent hij op 3 April 1446 een aflaat aan allen die in een 
kerk of kapel het responsorium Discubuit Jesus pre-
sentibus zingen, een tweede aflaat aan hen, die op het 
kerkhof van het klooster Betlehem te Zwolle bidden 
op het graf van Johannes van Kempen2). 7 Mei 1446 
schenkt hij een aflaat aan het klooster Ter Hunnepe 3), 
26 Mei aan het H. Geesthuis te Deventer4), 30 Mei 
aan de nonnenkloosters van St. Agnes en St. Catharina 
op de Vloeddijk te Kampen, te Blesdijk, Steenwijk en 
aan het Magdalenaconvent, Wolfshuis, Adamanshuis 
en Hospitaal te Zutfen. 

i) Huurdeman in N.N.B.W., II, 310-311; H. J. J. Scholtens, 
Gozewijn Comhair, Karthuizer en bisschop van IJsland, A.A.U., 
52 (1928), 101-174; W. Moll, Gozewijn Comhaer, een Neder
lander aan het hoofd der Kerk van IJsland, Versi. Kon. Ak. VI 
(1877), 48-112; A.A.U., 2 (1875), 182 vgl.; 3 (1876), 149 vgl.; 
Eubel, II, 231; Dipl. Norv., VI, VII, XI, XVII. 

2) 1446, tercio nonas Aprilis. Afschr. in Cart. Betlehem, fo. 
13v, 14, 15v; over zijn aflaten vgl. Paulus, III, 432. 

3) Tijdr. Register Overijsel, aanh., 296 n. 6; Wubbe, Ter 
Hunnepe, 238, R. 335; Moll, o.e. 

4) J. I. van Doominck, Catalogus der archieven van gasthui
zen te Deventer, Zwolle 1880, 178, n. 419. 

5) Moll, o.e.; Register Kampen, I, 185 n. 581; Memorieboek 
Adamanshuis, fo. 40, bijlagen. 
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Ook het St. Ursulaklooster en het Lammenhuis te 
Deventer werden door hem bezocht1). Goswinus over
leed 19 Juli 1447. 

VI. 
Stmon, bisschop van Soliwri 
(suffr. Constantinopel) O.P.2) 

Simon de Laude, sedert 9 Oct. 1439 bisschop van 
Soliwri, is de eerste van de hier vermelde Dominica
nen die als biechtvader van de hertog van Bourgondië 
de bisschoppelijke waardigheid en daarnaast nog tal 
van beneficies en voorrechten verwierf. Zo blijkt hij in 
1462 in het bezit te zijn van het pastoraat van de St. 
Janskerk te Gouda3). Als wijbisschop van Utrecht, als 
hoedanig hij door Brom en Jongkees wordt vermeld, 
hebben wij hem niet aangetroffen. Hij overleed 9 
Maart 1463. 

VII. 

Wilhelmus, bisschop van Sarepta (Palestina) O.P.4) 

Wilhelmus Vasseur of Vasoris, sedert 23 Oct. 1448 
bisschop van Sarepta en wijbisschop van Doornik, Ter-
waan en Kamerijk, werd op bevel van Rome belast 
met de hervorming van het Dominicanenklooster te 
Haarlem, een taak welke hij in Febr. 1460 volbracht5). 

i) A.A.U., 2 (1875), 193-194. 
2) Belgium Dominicanum, 4 ss.; Jongkees, 100 5), 259, 297; 

Eubel, II, 228; Brom, Archivalia, I. 1, n. 97, 171, 183; Dénifle, 
Chart. Paris., IV, n. 2176; Fredericq, Corpus, I, passim; F. 
Rémy, Les grandes indulgences pontificales aus Pays-Bas à la 
fin du Moyen-âge, Louvain 1928, 47. 

s) Ned. Arch. Kerk. gesch. 7 (1847), 91-98. 
4) Fruytier in N.N.B.W., VI, 1296; H. vander Linden in 

Biogr. Nat. de Belg., XVI, 510-511; Berlière, Cambrai, 133-
137; Rev. Bén., 24 (1907), 71; Eubel, II, 230, 274-276; Bata
via Dominicana, 58; Belgium Dominicanum, 67, 111—116. 

s) Jongkees, 260, 359; B.B.H., 15 (1888), 113 vgl.; Brom, Ar
chivalia, I. 1 n. 185. 



268 

Op de terugreis was hij 28 Febr. van dat jaar te Lei
den, terwijl hij te Dordrecht de echtheid van een re
liquie van het H. Kruis onderzocht en bevestigde, waar
voor men hem twee deeltjes ervan schonk. 

Hij overleed 19 November 1475 te Gent. 

VIII. 
Inguerandus, bisschop van Soliwri 

(suffr. Constantinopel) O.P.1) 

Inguerand Seignart, Dominicaan en biechtvader van 
de hertog van Bourgondië, werd 15 Jan. 1465 tot bis
schop van Soliwri benoemd. 29 Sept. 1469 was hij 
medeconsecrator bij de bisschopswijding van Gos-
winus Hexs. De gunst van de hertog bezorgde hem de 
pastoorsinkomsten van Hoom2), terwijl hij naderhand 
bisschop van Auxerre en commendatair-abt van Hau-
mont in Henegouwen werd. 

IX. 
Nicolaos, bisschop van Soliwri 
(suffr. Constantinopel) O.P.3) 

Nicolaas Brugman, na het vervullen van verschillen
de functies in de orde der Dominicanen 11 Juli 1479 
tot bisschop van Soliwri benoemd, verkreeg als biecht
vader van keizer Maximiliaan van Oostenrijk verschil
lende beneficies in ons land. Zo verwierf hij in 1479-
'80 het pastoraat te Monnikendam, waarvan hij in 
1490/91 afstand deed4), in 1486/87 de parochie Hoog
land op Walcheren5). 

Hij overleed in 1492. 

i) Eubel, II, 228; Jongkees, 291; B.B.H., 50 (1933), 426, 
429 i). 

2) Gönnet, Hoorn, R. 789, 800, 880. 
s) Fruytier in N.N.B.W., I, 222-223; Belgium Dominicanum, 

66-67, 342; Eubel, II, 228, 276. 
4) Grijpink, Register, II, Amstellandia, 50. 
s) id. I, WaUacria, 37. 



269 

Χ. 

Thomas, aartsbisschop van Caesarea (Palestina)х) 

Thomas Basin, Basinus, Basijn, geboren in 1412 te 
Caudebec in Normandie uit een welgestelde familie, 
was reeds op jeugdige leeftijd gedwongen om met zijn 
familie voor de gruwelen van de Honderdjarige oorlog 
zijn woonplaats te verlaten. Op twaalfjarige leeftijd 
ging hij naar de Universiteit van Parijs waar hij in 1429 
de graad van magister artium behaalde. Te Pavia werd 
hij licentiaat in het burgerlijk recht, terwijl hij 31 
December 1431 te Leuven werd geïmmatriculeerd om 
in 1437 aldaar het licentiaats-examen in het kanoniek 
recht af te leggen2). 

Na een verblijf in Noord-Italië, waar hij op het con
cilie van Florence in contact kwam met invloedrijke 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, nuttig voor zijn 
carrière als geestelijke, doch tevens enkele humanis
ten ontmoette, onder wie Poggio, en na een reis naar 
Hongarije, werd hij in 1440 kanunnik te Rouen en 
1441 hoogleraar aan de door de Engelsen gestichte 
universiteit van Caen. 11 Oct. 1447 volgde zijn be
noeming tot bisschop van Lisieux, gelegen in het door 
de Engelsen bezette gedeelte van Frankrijk, dat twee 

!) Fmytier in N.N.B.W., VI, 71 -73 ; J. Quicherat, Histoire 
des régnes de Charles VII et de Louis XI, 4t. Paris 1855-1859; 
Thomas Basin, Histoire de Charles VII, éditée et traduite par 
Ch. Samaran, I, Paris 1933 met litteratuuropgave; id. Docu
ments inédits sur la jeunesse de Thomas Basin, Bibliothèque 
de l'école des chartes, 94 (1933), 4Θ-57; J. J. Dodt van Flens
burg, lets over Thomas Bazijn, van der Monde, Tijdschrift, 10 
(1844), 180-183; Eubel, Π, 113, 176, 276; Batavia Sacra, I, 
230, H.E.U., 27. 

2) Valerius Andreae, Fasti academici Lovaniensis, Lovanii 
1650, 165—166; E. Reusens, Matricule de l'université de Lou
vain, 192 η. 6; id. Actes ou proces-verbaux des séances ténues 
par le conseil de l'Université de Louvain, 2 vol., Bruxelles 1903 
-1917 , I, 178, 193, 223, 226, 257, 261. 
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jaar later weer in handen van de Fransen overging. Zijn 
invloed bij koning Karel VII, wiens raadsman hij werd, 
was zeer groot, des te slechter was echter zijn ver
houding tot diens opvolger Lodewijk XI. Door zijn 
deelname aan de Ligue du Bien Public achtte hij het 
veiliger zijn toevlucht te zoeken bij de hertog van 
Bourgondië te Brussel. Daar vond de Franse koning 
hem veel te gevaarlijk, zodat hij hem onder schone 
voorspiegelingen naar Frankrijk deed terugkeren. 
Thomas voelde zich echter bedreigd en vluchtte naar 
Zwitserland. Vandaar ging hij naar Trier, waar hij 
van 1470 tot 1476 verbleef, vervolgens een jaar te 
Leuven, terwijl hij sedert Pinksteren (25 Mei) 1477 aan 
het hof van David van Bourgondië vertoefde ^. 

Toen Lodewijk XI Thomas zelf niet meer treffen 
kon, richtte zijn haat zich tegen diens verwanten. 
Tevens verhinderde hij de uitkering van gelden uit 
het bisdom Lisieux. Thomas deed daarom in 1474 te 
Rome afstand van zijn bisdom en werd 27 Mei 1474 
tot aartsbisschop van Caesarea benoemd, onder toe
kenning van een jaargeld van 866 livres uit het bis
dom Lisieux2). Algemeen wordt Thomas Basinus wij
bisschop van Utrecht genoemd. Het valt echter sterk 
te betwijfelen of hij deze functie vervuld heeft3). 
Geen enkele wijding van hem is bekend. Daarenboven 
was hij reeds 65 jaar oud toen hij zich te Utrecht ves
tigde, terwijl zijn jaargeld en vermoedelijk ook zijn 

!) Zoals blijkt uit een verklaring van het stadsbestuur van 
Utrecht, d.d. 11 Sept. 1477. Van der Monde, Tijdschrift 10 
(1844), 180. 

2) Eubel, II, 113; Brom, Archivalia, I. 2, n. 1704, 1705, 1709, 
2011. 

s) Thomas Basin was ook geen coadjutor van bisschop David, 
zoals J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche 
geschiedschrijving in de middeleeuwen, Haarlem 1932, 92 vgl. 
hem noemt. Van een coadjutor wilde David niets weten, vgl. 
Batavia Sacra, I, 229. 
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eigen vermogen voldoende waren, om zonder de in
komsten uit het ambt van wijbisschop te kunnen 
leven. Hij bewoonde althans een der voornaamste wo
ningen van Utrecht, gelegen aan de noordzijde van 
het St. Janskerkhof, waar in 1540 Karel V en in 1549 
Philips II tijdens hun bezoek aan Utrecht verblijf 
hielden 1). 

Een enkele aflaatbrief van hem, bestemd voor de 
Buurkerk en gedateerd 29 Sept. 1485, is bekend2), 
evenals een vidimus van zijn hand uit 14873). 12 April 
1488 verplicht zich Gysbert die Crane Gerytszoen tot 
betaling van een jaarlijkse rente van 7 Rijnse gld. aan 
hem, losbaar met 112 gld.4). 

Als bisschop van Lisieux had hij voor de Franse 
koning verschillende geschriften vervaardigd. De meest 
bekende hiervan is de Consultation pour la revision du 
procès de Jeanne d'Arc, geschreven op zijn laatst in 
14535). Daarnaast vervaardigde hij ontwerpen voor 
een hervorming van rechtspraak en staatsbestuur0). 
Tijdens zijn verblijf te Trier schreef hij een Apologia 
ter rechtvaardiging van zijn houding tegenover de 
Franse koning, welke in 1475 gedrukt werd, een werk 
dat tal van gegevens bevat over de persoon van de 
auteur7). Daar schreef hij ook grotendeels zijn Historia 
Caroli VII et Ludovici XIe). Te Utrecht zette hij 

!) A. M. С. van Asch van Wijck, Plegtige intrede van Philips 
II binnen de stad Utrecht in den jare 1549, Utrecht 1846, 
28-29. 

2) 1485, die vero penultima mensis Septembris. Charter gem. 
archief Utrecht, vgl. Muller, bewaarde archieven II, n. 19. 

») Heeringa, Dom. n. 4283, (25 Aug. 1487). 
*) Muller, Reg. bss. III, 4612. 
s) Quich., IV, 95 ss. 
e) id. IV, 29 ss. 
7) id. I l l , 203 ss. 
8 ) id. I—III: Fragments inédits de l'Histoire de Louis XI par 

Thomas Basin, tirés d'un manuscrit de Guttingue, par L. Delisle, 
Paris 1893. 
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dit werk voort en vulde het aan met talrijke gegevens 
over de locale geschiedenis. Vooral voor de periode 
van de Utrechtse oorlog, 1481—1483, is zijn werk van 
belang 1). Evenals bisschop David had hij Utrecht ver
laten tijdens deze onlusten en zijn verblijf eerst te Wijk 
bij Duurstede en vervolgens te Breda gezocht. Een 
verzoek van de paus om met de bisschop van Munster 
en de abt van Egmond als bemiddelaar op te treden 
in de sedert 1478 bestaande geschilpunten tussen de 
bisschop en de stad Utrecht, meende hij te moeten af
wijzen op grond van het feit dat hij te Utrecht woon
achtig was en de schijn wilde vermijden, de burgers 
tegenover de bisschop te beschermen2). Een groot ge
schiedschrijver is Basinus niet. Zijn stijl is niet vlot, te 
veel is hij in de strijd met Lodewijk XI betrokken ge
weest, te groot is zijn haat tegen de Franse koning om 
onpartijdig te kunnen oordelen. Groot is zijn gehecht
heid aan de middeleeuwse maatschappij, fel keert hij 
zich tegen alles wat deze in gevaar kan brengen3). Te 
Utrecht schreef hij in April I486 op verzoek van bis
schop David een tractaatje tegen een ongenoemde 
Roermondse Karthuizer die verklaard had, dat de anti
christ in 1474 geboren was en zich in 1504 zou open
baren 4). Zijn Breviloquium peregrinationis, een soort 
autobiographie, voltooide hij in Mei 14885), terwijl 
het in zijn laatste levensjaren nog tot een felle polemiek 
kwam met de astroloog Paulus van Middelburg6). 

') Ook gedeeltelijk bij Matthaeus, Analecta, I, 505 ss.; vgl. 
A. M. С. Asch van Wijck, Driejarige oorlog Utrecht 1842. 

2) B.B.H., 29 (1905), 249; H.E.U., 134. 
3) Quich., I, p. HI ss.; Samaran, o.e. introduction; Romein o.e. 
*) Quich., IV, 101-105; vgl. Α. Hulshof, Verslag van een 

onderzoek te Parijs naar handschriften en bescheiden, belang
rijk voor de geschiedenis van Nederland, Utrecht 1912, 12, 13. 

«) Quich., IV, 3-29. 
«) id. 105-125; Hulshof o.e.; D. J. Struik, Paulus van Mid-
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Behalve zijn werken zijn nog enkele handschriften uit 
zijn bibliotheek bekend 1). 

Vrij algemeen wordt als datum van overlijden 3 ot 
30 December 1491 opgegeven. Een fout van Buche-
lius in zijn Heda-editie is hieraan mede schuldig. De 
auteur vermeldt als datum, genoemd in het opschrift 
op het graf in de St. Janskerk te Utrecht, 3 December 
1491. In zijn Monumenta vermeldt hij echter 30 Dec. 
14912). Houdt men rekening met het gebruik van de 
Kerststijl, dan komt men tot 30 December 1490. Deze 
datum geven ook de stukken betreffende de afwikke
ling van Thomas' nalatenschap3). 
Dat hij de St. Janskerk te Utrecht enkele kostbaar
heden schonk, zoals Brom meent, valt te betwijfelen4). 

Behalve Thomas Basinus zochten ook verscheidene 
verwanten van hem een toevlucht in het Bourgon
dische rijk5). 

delburg, Mededeel. Ned. Hist. Inst. Rome, 5 (1925), 79-119. 
!) Hulshof, o.e.; Catalogus codicum manuscr. biblioth. Univ. 

Rheno-Traj., I (1887), 118-119. 
2) Heda, 313 noot 28; Monumenta, fo. 46 en 161. 
3) Muller, Reg. stad Utrecht, R. 1157 N.B.; Quich., IV, 2 7 1 -

273. Door de erfgenamen van Thomas Basinus werd 23 Maart 
1491 een machtiging afgegeven aan Jacobus Cyrurgien en 
Johannes Nachtegael om te Lisieux een rente te innen. Tevens 
voert eerstgenoemde aldaar besprekingen over de uitkering van 
Thomas' jaargeld uit het bisdom Lisieux, vervallen met Kerst
mis, en over de stichting van een memorie. 

In deze stukken wordt het overlijden van Thomas uitdruk
kelijk op 30 Dec. 1490 vermeld. 
Het was toch zeer zeker niet in het belang van de erfge
namen om voor het overlijden van Basinus een vroegere datum 
op te geven I 

*) A.A.U., 26 (1900), 276. Een inventaris van 1500 vermeldt 
een schenking „ex testamento domini Cesariensis", doch kort 
daarna wordt een andere gift vermeld „ex dono domini Jo(han-
nis) Cesar(iensis)". Waarschijnlijk is deze persoon ook de schen
ker van de door Brom aan Thomas Basinus toegeschreven gift. 

*) De broeder van Thomas, Nicolaas Basin, overleed 26 Juni 
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De rekening van de Zielbroeders te Utrecht over het 
jaar 1508/9 geeft een post „Item ontf(angen) van Woe-
nichgen dit mit die biscop van Sesanen plach te voe-
nen". Waarschijnlijk behoorden zij tot het personeel 
van Basinus 1). 

Zijn wapen heeft een keper, vergezeld van drie bla
deren^), 2 en 1. Zijn ovaal zegel toont onder een bal
dakijn de Maagd Maria met Kind. links en rechts een 
heiUge. Daaronder een knielende bisschop, rechts een 
schild met wapen als hiervoor vermeld, links schild 
met twee gekruiste afgewende houtsleutels. Rand
schrift niet leesbaar2). 

§4 . 1 6 e e e u w . 

Egidius, bisschop van Beirut (Syrië), O.Carm.3) 

Egidius van der Heyden of de Merica, geboren te 
Mechelen, werd 6 Februari 1486 in het Carmelieten-

1495 en werd eveneens in de St. Janskerk te Utrecht begraven. 
Zijn echtgenote was reeds 27 Maart 1468 gestorven en bij de 
Carmelieten te Brugge begraven. (Quich., IV, 140; Buchelius, 
Monumenta, fo. 46 met afbeelding van de zerk). Hij of zijn 
gelijknamige zoon bewoonde een aanzienlijk huis te Utrecht, 
eigendom van het kapittel van St. Jan. Hun zonen mr. Jan 
Bazijn, jurist en Nicolaas Bazijn verbleven in 1478 in Utrecht. 
Eerstgenoemde maakte hier te lande carrière als procureur bij 
de Grote Raad te Mechelen. Als zodanig wordt hij sedert 1513 
vermeld voor de steden Utrecht en Haarlem (Asch van Wijck, 
Archief, 2 (1852), 266, 272, 273; 3 (1853), 79; Thesaur. Rek. 
Haarlem 1513/14 en volgende jaren). Hij vestigde zich te 
Mechelen en overleed in 1528. Zijn schoonzoon Franchois 
Bubbe zette zijn praktijk voort tot zijn overlijden in 1546. 

i) A.A.U., 8 (1880), 167. 
2) Buchelius, Monumenta, fo. 161; beschadigd zegel in rode 

was aan charter 29 Sept. 1485, vgl. hiervoor blz. 271. 
3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 779; Berlière, Cambrai, 81 -83 ; 

Lezana, IV, 1017; Sanderus, Chorographia, II, 223, 224, 248, 
261-262, 269, 272; Eubel, II, 105, 274; Speculum Carmel., 
II. 2, 907. 
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klooster van zijn geboorteplaats geprofest. Te Leuven 
promoveerde hij tot doctor in de theologie, werd in 
1497 benoemd tot lector te Keulen, daarna te Antwer
pen en vervolgens tot prior in laatstgenoemde stad 1). 
15 Mei 1499 volgde zijn benoeming tot bisschop van 
Beirut en wijbisschop van Kamerijk, zijn bisschops
wijding vond plaats 8 Sept. d.a.v. 

Toen in Utrecht door ziekte of overlijden van Joost 
van Dale een wijbisschop ontbrak, consacreerde hij 30 
April 1500 de biechtkapel in het Zijlklooster te Haar
lem 2). Hij noemt zich bij deze wijding wijbisschop van 
Kamerijk, niet van Utrecht. Een aanstelling als zoda
nig heeft hij dus niet gehad en zijn werkzaamheden 
zullen tot enkele wijdingen beperkt zijn gebleven, daar 
hij 28 Mei d.a.v. weer in Kamerijk vertoeft. In de zo
mermaanden van 1500 verblijft hij als commissaris voor 
de jubileumaflaat te 's Hertogenbosch en ontvangt 
daarvoor van het stadsbestuur 100 Rijnse gld.s). 

In 1503 verleent hij het Zijlklooster te Haarlem een 
aflaat. Hij overleed 5 Febr. 1505 en werd in het koor 
van de Carmelietenkerk te Antwerpen begraven. Zijn 
grafschrift wordt door Sanderus vermeld. 

Johannes, bisschop van Edremit (KL Azië) O.Min.4) 

Johannes Velmaker, ook gespeld Welmecher, Hel-
wicher of Helmicher uit Fritzlar van de orde der Min
derbroeders en lector in de theologie, werd 18 Juni 
1481 tot bisschop van Edremit (Adramiten.) benoemd 

1) Volgens Foppens, geciteerd door Berlière, promoveerde 
hij in 1491; het generaal-kapittel van 1498 vermeldt hem in de 
Ordinatío promotorum van 1499. Vgl. Wessels, Acta capitulo-
rum, I, 309. 

η B.B.H., 16 (1891), 294 vgl. 
3) Rémy, Indulgences, 107. 
*) Evelt, Paderborn, Nachträge, 25; Möller, Osnabrück, 77; 

Wentz, Havelberg, 79; Eubel, II, 80, 279. 
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en in Juli d.a.v. in de Duitse Hospitaalkerk te Rome 
tot bisschop gewijd ^. Als wijbisschop was hij in 
Keulen, Paderborn, Osnabrück en Havelberg werk
zaam. 18 April 1502 wijdt hij het kerkhof van het Kin
derhuis te Zwolle en verleent enkele aflaten2). 
Op dezelfde datum vond te Rome de benoeming 
plaats van Adriaan van Appeltem tot bisschop van 
Sebaste en wijbisschop van Utrecht, nadat geruime 
tijd in Utrecht een wijbisschop ontbroken had. 

Dit verklaart voldoende de aanwezigheid van de 
wijbisschop van Paderborn in het Oosten van ons land. 

Adrianus, bisschop van Sebaste (Palestina) O.E.S.A.3) 

Adriaan van Appeltem of Appelleren, Augustijn en 
behorend tot het klooster te Dordrecht, was zoals zijn 
zegel aantoont een bloedverwant van de deken van de 
Dom, Jacob van Apeltem en evenals deze afkomstig 
uit het ridderlijk geslacht van de heren van Appeltem 
en Persingen. Hij bezat de graad van baccaularius in 
de theologie. Na de dood van wijbisschop Joost van 
Dale zocht bisschop Frederik van Baden, zijn vicaris 
in spiritualibus en enkele andere daarvoor aangewezen 
personen geruime tijd naar een geschikte opvolger. 
Geen andere persoon, door persoonlijke eigenschappen 
en leeftijd hiertoe geschikt, kon gevonden worden dan 
Adriaan van Apeltern, op wie de keuze viel „ommedat 
hij onser lande ende maniere unser undersaten best 
conde hadde ende oick bequaem is unse undersaten 

!) Annales Minorum, XIV, 314; Liber confratemitatis, 28 
n. 106. 

2) Aantekening in Cartularium van het Kynderhuys, hs. 
aartspriesterlijk archief Zwolle, op een na laatste folio; van 
Hattum, V, 236. 

3) Fruytier in N.N.B.W., VI, 45; J. H. Hofman, Een tweetal 
wijbisschoppen van Utrecht, A.A.U., 19 (1892), 152-153; 
Eubel, II, 233, 276. 
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dat woert Goidts toe preken", zo schrijft bisschop Fre-
derik op 20 Februari 1502 aan de kapittels. 

Gelijk zijn overleden voorganger zal hem een jaar
wedde van 200 Rijnse gld. worden toegekend, te reser
veren uit de bisschoppelijke tafelgoederen. Daar de 
paus een dergelijke reservatie niet pleegt te verlenen 
zonder instemming van de kapittels, verzoekt de bis
schop hun medewerking en wel zonder uitstel, „want 
wij ghien suffragaen langhe ontberen moeghen, als ghij 
wail mereken können" l). 

De 18e April d.a.v. benoemde Alexander VI hem tot 
bisschop van Sebaste met verlening van de gebruike
lijke voorrechten, namelijk machtiging om zelf zijn 
consecrator te kiezen, ontslag van alle kerkelijke cen
suren, verlof om in Utrecht als wijbisschop te funge
ren en toekenning van het vermelde jaargeld 2). 

Op 4 Aug. droeg bisschop Frederik hem het „suf· 
fragaenscap" op. De opdracht is in dezelfde algemene 
termen vervat als de commissie voor Judocus van 
Dale3). 

Waarschijnlijk 14 Mei 1503 bezocht Adriaan, bis
schop van Sebaste, de kerk van Tiel4), 27 Juli wijdde 
hij een kruisbeeld in de H. Kruiskapel te Rijswijk5). 
De kosten van de wijding bedroegen 8 ïï . 
Als vicaris-generaal in spiritualibus bevestigt hij 18 
Aug. 1503 de kort daarvoor door hem gestichte St. 
Annabroederschap in de Carmelietenkerk te Utrecht. 
Hij verleent 40 dagen aflaat aan allen die voor het St. 
Annabeeld in deze kerk het gebed uitspreken, dat 

i) Kroniek H.G. 1846, 149; A.A.U., o.e. 
2) Brom, Archivalia, I. 2, 1852-1856. 
3) Officiatorum Frederici de Baden, 291-292. 
4) Chron. Tielense, 433d. De datum anno eodem (1500) 

tiglate Dominica Cantate" is onduidelijk. 
*) Ned. arch, kerkgesch. N.S. 21 (1928), 49. Is niet de latere 

paus Adrianus VI zoals de auteur meent. 
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door de Carmehten gedrukt verkocht wordt en door 
hem goedgekeurd is. Eekhof vermoedt dat deze druk 
dezelfde is als de aflaatprent waarop St. Anna ten 
drieën staat afgebeeld en welke door de pauselijke 
legaat, kardinaal Raimundus Peraudi werd verspreid. 
In 1504 volgde een bevestiging van de broederschap, 
terwijl de aflaat ook werd verleend voor het winnen 
van nieuwe leden1). 

In laatstgenoemd jaar consacreerde hij het altaar 
van de Jeruzalemkapel te Gouda. Een oorkonde van 
deze wijding was echter niet voorhanden2). 18 Juli 
1504 wijdde hij twee altaren in het Regulierenklooster 
te Brielle, terwijl hij een verandering bracht in de pa
tronen van de altaren, destijds door Mathias van Budua 
gewijd3). 21 Juli verleent hij 40 dagen aflaat aan allen 
die bij de zeven kruisen, buiten Elburg opgericht, be
paalde gebeden verrichten4). 8 Oct. consacreert hij in 
de parochiekerk van Hattum het nieuwe koor, het St. 
Anna-altaar en beelden van de H. Andreas en Catha-
rina. Een altaarsteen, voorzien van vijf kruizen en een 
reliquieënhouder, met het opschrift „ . . van Apeltoren" 
werd in de vloer der kerk teruggevonden5). Aan de 
lijkdienst, gehouden op 14 Jan. 1505 in de St. Gudule 
te Brussel voor de overleden Koningin Isabella van 
Kastilië nam ook „Ie suffragant d'Utrecht" deel6). 
Op 14 Febr. 1505 wijdt hij de klerk Jacob van Arnhem 
tot acoliet7), 1 Juni wijdt hij de kerk met altaar en 
kerkhof van de Johanniters te Zoeterwoude en tevens 

i) Ned. arch, kerkgesch. N.S., 7 (1910), 9 vgl.; Muller, be
waarde archieven, I, n. 360—361. 

2) Ned. arch, kerkgesch., 7 (1847), 142. 
3) Kerk. oudh., III, 608-609. 
*) v. d. Ven, Elburg, n. 1503. 
5) Hoefer, Hattem, 205 n. XXXIII. 
6) Chroniques de Jean Molinet, ed. G. Doutrepont et O. 

Jodogne, Bruxelles 1935, II, 539. 
7) Doorninck, Middachten, II, n. 752. 
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een altaar in het convent van St. Jan te Haarlem *). 
Bij zijn verblijf te Haarlem wijdde hij tevens een 
Mariabeeld in het begijnhof en diende het Vormsel toe, 
waarvoor de stad hem 5 Q en wijn schonk2). Waar
schijnlijk bij deze gelegenheid verleende hij ook een 
aflaat aan het Zijlklooster te Haarlem3). 

De stadsrekeningen van Hulst vermelden in 1504/5 
„den souvergaen van Utrecht" die de „voorkercke" 
kwam wijden4). 9 Aug. 1506 begunstigde hij een altaar 
in de Cellebroederskerk te Dordrecht, waarschijnlijk 
door hem gewijd, met een aflaat5). Aan een reliquie 
van St. Paulus, in 1506 aan het fraterhuis te Gouda 
geschonken en 10 Nov. 1506 door Frederik van Baden 
met een aflaat begiftigd, schonk Adriaan eveneens 
een aflaate). Kort hiema moet hij overleden zijn, daar 
12 Maart 1507 Jacob Ridder, bisschop van Hebron, tot 
wijbisschop benoemd wordt7). 

Zijn grafzerk bevond zich in de Catharijnenkerk te 
Utrecht. Het opschrift luidde: D(OMI)N(U)S ADRIA-
NUS DE APPELTERN SEBASTIE(NSI)S E(PISCOP)-
US SUFFRAGANEUS TRAIECTENSIS. Een datum 
was niet vermeld. Wel waren er verschillende afbeel
dingen en wapens op aangebracht, zoals het bezoek 
van Maria aan Elisabeth, de geboorte van Elisabeth, 
Christus met de Samaritaanse vrouw en twee kluize
naars. Van de verschillende wapens die op de zerk voor
komen, schijnt een schild met een uit drie ruiten be-

i) B.B.H., 2 (1874), 209-210. 
2) B.B.H., 31 (1908), 317; 34 (1912), 197; Thesaur. Rek. 

Haarlem, 1504—1505, ongefolieerd. 
») B.B.H., 16 (1891), 300-301. 
4) A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
5) B.B.H., 25 (1900), 305; van Dalen, Dordrecht, II, 755. 
e) Ned. archief kerk. gesch., 7 (1847), 159. 
7) Terzelfder tijd had het bisdom Sebaste meer dan één 

bisschop. Naast Adrianus komt nog een bisschop Herman voor, 
wijbisschop van Bremen, 
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staande dwarsbalk het wapen van de wijbisschop te 
zijn 1). Zijn ovaal zegel toont Christus met de Samari-
taanse vrouw bij de put, rechts een bisschop met staf, 
links Maria met Kind, daaronder mijter en schild met 
geschakeerd St. Andrieskruis. Randschrift: S(IGIL-
LUM) D(OMI)NI ADRIANI DE APPELTERN EPIS
COPI SEBASTEN(SIS)2). 

Jacobus, bisschop van Hebron (Palestina) O.P.3) 

Jacobus de Ridder, ook gespeld Rhidder of Rydder 
werd omstreeks 1462 te Calcar geboren. Zijn vader 
Gerard Ridder (f 4 April 1483) en moeder Gertrudis 
(t 12 April 1517) behoorden tot de weldoeners van de 
Dominicanenkerk te Calcar, waar zij hun laatste rust
plaats kozen4). 
Gerit Ridder vindt men in 1446 vermeld als raad van 
Calcar, in 1459 en latere jaren als schepen, terwijl hij 
in 1463 als tegenstander van de rechter van Oud-Cal-
car genoemd wordt en in 1482 als pachter van de 
grait s). 

Jacob Ridder trad in zijn geboorteplaats in het 

1) Buchelius, Monumenta, fo. 83vs.; Jacobus de Appeltem, 
de Domdeken, overleed 1526 en werd begraven in de Dom. 
(Monumenta, fo. 48). 

2) Afhangend zegel in rode was aan charter 18 Aug. 1503, 
vgl. biz. 277. 

3) G. A. Meijer in N.N.B.W., И, 1807; id. Utrecht, 22; 
A.A.U., 33 (1908), 127-128, 141; Batavia Dominicana, 22; 
Belgium Dominicanum, 323-324; Batavia Sacra, I, 233; H.E.U. 
28; Eubel, II, 163, 276. Gelijktijdig met Jacob Ridder leefde 
de Dominicaan Jacob van Calcar, dr. theol. te Trier, prior te 
Utrecht, f 1523. Verwarring tussen beide personen is daarom 
mogelijk. 

*) Meyer, Congrégation, 121, noot 30). 
s) Th. Ilgen, Quellen zur inneren Geschichte der Rheinischen 

Territorien, Herzogtum Kleve, II. 1 und 2, Bonn 1921-25, II. 
1, 416-417; II. 2, 84; Annalen Niederrhein, 64 (1897), R. 269 
270, 316, 336. Vgl. ook 177, 343, 438; Wolff, Calkar, 2 з). 
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klooster der Dominicanen, wordt in 1481 als student 
daar genoemd en kreeg in 1483 vergunning om zodra 
hij de leeftijd van 22 jaar bereikt zou hebben, zich tot 
priester te laten wijden. Tevens kan hij naar een ander 
convent van de Hollandse provincie overgaan om zijn 
studie voort te zetten. Sept. 1488 werd hij overge
plaatst naar het klooster te Keulen, waar hij zich aan 
de Universiteit liet inschrijven, het jaar daarop naar 
Oxford en in Sept. 1490 naar Parijs. Te Leeuwarden 
bekleedde hij het ambt van prior, doch werd op eigen 
verzoek daarvan ontheven om de graad van magister te 
kunnen behalen. In 1496 liet „frater Jacobus Rydder 
de conventu Calcarensi" zich te Rostock inschrijven en 
behaalde aldaar het magisterschap in de theologie. Of 
hij ook te Keulen deze graad verwierf, zoals de Jonghe 
meent, kunnen wij niet bevestigd vinden ^. Hierna 
was hij lector en prior te Utrecht. 17 Febr. 1501 ont
trekt de magister-generaal der orde hem aan het gezag 
van de Hollandse provincie en stelt hem onder de 
provinciaal van Saksen, die hem een klooster zal aan
wijzen, terwijl paus Alexander VI op 13 Aug. 1501 het 
door de generaal verleende verlof om van Calcar naar' 
een ander hervormd klooster over te gaan, beves
tigde 2). Nadat er meningsverschillen waren gerezen 
met de vicaris van de Hollandse provincie, werd Jaco
bus in 1501 van het prioraat te Utrecht ontheven en 
tot vicaris van dit klooster aangesteld. Daama wordt 
hij vermeld als prior van het klooster Asperen, in 1504 
als perpetuus vicarius aldaar, terwijl hij 29 April 1503 
werd belast met de hervorming van de Dominicanen-

i) Meyer, Congrégation, 121, 359, 366, 373, 383; Q. u. F., 
XXXVII, 76. Α. Hofmeister, Die Matrikel der Universität Ros
tock, Rostock 1889, I, 281; Keussen, Köln, Nachträge und Re
gister, n. 1420. 

2) Meyer, Congrégation, 390, 410; Brom, Archivalia, I. 1, 
η. 502. 
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kloosters Zierikzee, Groningen en Winsum (bisdom 
Munster)1). 
Op 10 Juli 1506 volgde zijn benoeming tot bisschop van 
Hebron. Terzelfder tijd werd de eed voorgeschreven 
welke hij aan de paus moest afleggen, ontving ver
gunning om zelf zijn consecrator te kiezen en werd 
een jaargeld van 200 Rijnse gld. uit de inkomsten van 
het bisdom Utrecht voor hem gereserveerd. 13 Aug. 
voldeed hij als elect de aan de Camera verschuldigde 
bedragen2). 12 Maart 1507 benoemt Frederik van 
Baden Jacob Ridder „Sacre theologie professor" tot 
zijn wijbisschop en draagt hem in algemene termen 
op, dit ambt persoonlijk uit te oefenen, tenzij ziekte of 
ouderdom dit zouden verhinderen3). 

Nabij het Dominicanenklooster te Utrecht verkreeg 
hij 16 Sept. 1508 van het kapittel van St. Jan een zeer 
grote en fraaie woning in erfpacht, gelegen aan de 
zuidzijde van de Breestraat, tussen Amstelsteeg en 
Korte Lauwerstraat. Het huis was voordien bewoond 
geweest door Stephanus van Rumelaer, proost van St. 
Jan, terwijl het in 1529 in handen van Heer Jansz. van 
Cronenborch overging4). 25 April 1507 wijdde Jacobus 
de kerk met kerkhof en hoofdaltaar, 1 Mei nog een 
ander altaar, van het St. Hieronymushuis te Utrecht. 
De oorkonde van de wijding is gedateerd 9 Septem
ber d.a.v.5). Typisch zijn de voorwaarden, waarop de 
gebruikelijke aflaat verdiend kan worden: voor de 
scholieren wanneer zij hun leraren deemoedig gehoor-

i) Meyer, Congrégation, 121 зо), 390, 391, 398; Q. u. F., Χ, 
132. 

2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 1045; Brémond, BuUarium, VII. 
529-531. 

3) Officiatorum Fred, de Baden, 382-383. 
4) 1508, die sexta decima mensis Septembris, charter R.A.U. 

St. Jan n. 135; v. d. Monde, Beschrijving Utrecht, II, 204-205. 
5) Matthaeus, Fundationes, 366-371; Batavia Sacra, I, 233; 

H.E.U., 28, 100-102. 
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zamen, voor gelovigen indien zij bij de broeders boe
ken kopen, laten schrijven of inbinden 1). 12 Aug. 1508 
wijdde hij de kerk van de Clarissen te Alkmaar2). 
Op 30 Jan. 1509 wijdde hij een altaar in de Kruiskapel 
te Rijswijk 3), 23 Maart 1510 diende hij de priesterwij
ding toe aan Gerhard ten Ham 4). In laatstgenoemd 
jaar stelde hij op last van de bisschop van Utrecht een 
onderzoek in naar de wonderbaarlijke genezing van 
Anna van Ilpendam, non in het St. Claraklooster te 
Delft5). 

Op verzoek van het St. Lucasgilde te Haarlem con
sacreerde hij 18 Juni 1511 een altaar in de St. Bavo. 
Tevens diende hij het Vormsel toe, waarvoor de ma
gistraat hem 10 U schonk en de kosten van zijn logies 
en maaltijden betaalde e). In hetzelfde jaar schonk de 
stad Axel „den suffragaen van Utrecht . . . . als hy hier 
duer commende was ende cruce gaf" wijn7). Te Renen 
wijdde Jacobus Ridder in 1512 de kerk en twee altaren 
van het St. Agnesklooster8), 11 Juli 1513 het kerkhof 
van de Dominicanen te Groningen, zoals hij in een 
oorkonde, uitgevaardigd 13 Juli in het nonnenklooster 
Berg Sinai te Sygerswolde, getuigte). 
Uit de kerkrekeningen van Hulst van 1514 blijkt, dat 
in genoemd jaar de wijbisschop van Utrecht de kerk 
wijdde 1 0). 

De rondreizen van de wijbisschop waren aan het 

i) Paulus, III, 438. 
2) Suppl. Monasticon Batavum, 12. 
3) Ned. archief Kerkgesch. N.S. 21 (1928), 51. 
*) Tijdr. Register Overijsel, V, 249. 
5) Bleyswyck, Delft, 149-150; Batavia Sacra, I, 233. 
β) B.B.H., 4 (1876), 33; Allan, Haarlem, III, 228; Thesaur. 

Rek. Haarlem 1510-1511, fo. 56vs. 
η A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
β) A.A.U., 63 (1939), 194. 
9) A.A.U., 32 (1907), 317-319. 

ι») Archief Zeeuwsch Genootschap, 5 (1883), 459. 
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einde der 15e eeuw en de aanvang van de 16e eeuw 
lang niet zo talrijk als in vroeger tijd. 
Zagen wij hiervoor dat om de twee of drie jaar de wij
bisschop te Zutfen kwam, in 1514 vermelden de stads
rekeningen, dat de Wiel-Bisschop in geen 22 jaar te 
Zutfen gevormd had „ende men denselven mit groiter 
swaricheit krigen most". Het stadsbestuur was dan ook 
met zijn bezoek zeer ingenomen en toonde dit door 
hem royaal wijn te schenken en bij een oponthoud in 
het huis van de rentmeester, de speellieden van de stad 
te zenden. Zelfs de paarden van de wijbisschop wer
den niet vergeten; 20 gld. bedroegen de onkosten. Ook 
de wijbisschop toonde zich royaal en wees het ge
schenk dat de stad hem wilde geven, van de hand l). 
Op 2 Maart 1515 draagt bisschop Frederik Jacob Rid
der op Foppo Damasius tot acoliet te wijden, 7 April 
d.a.v. om hem het subdiaconaat toe te dienen2). 19 Mei 
wijdde hij de kerk van het St. Ursulaconvent te Pur-
merend en enkele beelden3). 22 Mei vonden werklie
den bij het verplaatsen van het hoogaltaar in de St. 
Jan te Utrecht een loden reliquiënkistje. Uit eerbied 
voor de reliquieën wilden zij dit niet aanraken, waarop 
Jacob Ridder het opnam en de volgende dag in tegen
woordigheid van verscheidene kanunniken opende. 
Naast enkele reliquieën trof hij 4 oude perkamenten 
aan. De kist werd weer gesloten en de visitatie van de 
reliquieën uitgesteld tot 18 Juni, op welke datum het 
geschiedde in tegenwoordigheid van vele geestelijken, 
onder wie Jacob Calcar, prior der Dominicanen te 
Utrecht en sacre theologie professor4). Juli 1515 be
taalde de stad Haarlem 8 'S voor de verblijfkosten van 
de wijbisschop, die op verzoek van de magistraat het 

i) A.A.U., 31 (1906), 456. 
2) V.R.O.A., 43 (1920), 361, R. 177. 
a) B.B.H., 25 (1900), 280. 
*) Века, 320-324 (noot van Buchelius). 
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Vormsel toediende en in het Magdalenaconvent zijn 
intrek had genomen 1). 16 Sept. wijdde hij in de kapel 
te Zaandam een beeld van Maria Magdalena2). Nadat 
Godscalcus Bokeler, in Aug. 1516 tot abt van Staveren 
gekozen, voor 24 of 25 goudgulden zijn bevestiging 
van 's bisschops vicaris (in spiritualibus) had verkre
gen, zond hij de keldermeester Jan van 's Hertogen-
bosch naar Jacobus Ridder met het verzoek aan de ver
kozen abt de wijding toe te dienen. De wijbisschop 
overlaadde echter de keldermeester met verwijten we
gens diens opstandige houding tegen de vorige abt. 
Na veel praten verleende hij Godschalk in het klooster 
Oostbroek de gevraagde wijding3). In 1516 stelde de 
abt van Oostbroek, conservator van de rechten van 
het Domkapittel, de bisschop van Hebron aan als een 
van zijn plaatsvervangers4). Te Leiden consacreerde 
hij in deze tijd de kerk der Dominicanessen, aan het 
Dominicanenklooster Woudrichem verleende hij 10 
Jan. 1517 een aflaat, gedateerd te Utrecht5). 17 Maart 
verrichtte hij de wijding van subdiakens e), 27 April 
consacreerde hij een altaar in de Dominicanenkerk te 
's Gravenhage 7). 

De 5e Juni 1517 is de wijbisschop aanwezig bij kerke
lijke plechtigheden in de St. Salvator te Utrechtβ). 

i) Thesaur. Rek. Haarlem 1514-1515, fo. 75vs. 
2) Zoeteboom, Zaanland, 340-342; B.B.H., 1 (1873), 115. 
„Jacobus van Calcar, Ridder van de Predicarenordre, in het 

heilige Professorschap der Godtgeleertheyt" noemt Zoeteboom 
hem. 

3) Proeliarius, 190-193. 
*) Heeringa, Dom., 4119. 
5) Belgium Dominicamim, o.e.; G. A. Meijer, Jacobus Brou

wer, Chronicon conventus Buscoducensis.. . . et Historia mo-
nasterii Worcumiensis, z. p. 1908, 247, 248. 

e) A.A.U., 24 (1897), 61. 
7) Belgium Dominicanum, o.e. 
β) A.A.U., 3 (1876), 109. 
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Waarschijnlijk uit hetzelfde jaar stamt het ontwerp 
van een door de bisschop van Utrecht bij zijn ambts
aanvaarding af te leggen eed: zonder toestemming 
van het generaal-kapittel mag de bisschop geen wij
bisschop aanstellen of houden. Wordt de toestemming 
verleend, dan legt de wijbisschop de eed af aan de bis
schop én aan het generaal-kapittel en belooft zonder 
toestemming van beiden geen H. Wijdingen buiten 
Utrecht te zullen verrichten, geen candidaten te wijden 
zonder dat deze een examen hebben afgelegd, niets 
te zullen vragen voor het toedienen van wijdingen in 
de ruimste zin van het woord, behalve voor de uitge
vaardigde oorkonden en desgevraagd de wijdingen 
terstond te verrichten ^. Bisschop Philips van Bour-
gondië vaardigde een nieuwe, ongedateerde instructie 
uit voor de bediening van het „vicariatusampt in pon-
tificalibus, dat men dat wybisdom noempt"2). Sedert 
einde 1517 kreeg Jacob Ridder een assistent in de per
soon van Johannes Meyer, 13 Nov. 1517 benoemd tot 
bisschop van Byblos en na diens overlijden opgevolgd 
door Johannes van Heetveld, sedert 7 Jan. 1523 bis
schop van Hierapolis. 

Aan de nieuwe bisschop van Utrecht, Philips van 
Bourgondië, diende Jacobus Ridder 20 Febr. 1518 de 
lagere wijdingen toe, de volgende dag het subdiaco
naat, terwijl hij hem op de 22e tot diaken en de 24e 
tot priester wijdde. Met de bisschop van Luik en Johan
nes Meyer wijdde hij hem 28 Febr. tot bisschop van 
Utrecht.s). 
Op 28 Nov. 1519 diende de bisschop van Hebron aan de 
scholier Reyner Woltersz. uit Harderwijk de tonsuur 

i) Joosting, Bronnen, IV, 84-85. 
2) Muller, Reg. bss., III, 5386. 
s) Matthaeus, Analecta, I, 186; bij Moll, II. 1, 241 datum 

onjuist. 
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toe, 2 Juni 1520 de priesterwijding 1). Ook de bekende 
Viglius ab Aytta ontving van hem in laatstgenoemd 
jaar de tonsuur2). Te Haarlem vertoeft in Aug. 1521 
de „suffragaen ende wybisscob van Utrecht", of het 
Jacob Ridder of Johannes Meyer is, valt niet uit te 
maken, en dient daar het Vormsel toe, waarvoor de 
magistraat hem 6 nieuwe karolusgld. schenkt, bene
vens de gebruikelijke wijn bij zijn oponthoud in de 
kloosters der Carmelieten en Augustijnen 3). 3 Holland
se gld. betaalde het kapittel van St. Jan aan Jacob 
Ridder voor het houden van vijf preken op vijf achter
eenvolgende Zaterdagen in hun kerk; 9 Juli droeg hij de 
Hoogmis op in de St. Jan. Daar hij die dag met vele 
andere geestelijken de maaltijd gebruikte bij de proost 
van St. Jan, werden hem de gebruikelijke 6 kwarten 
wijn de volgende dag geschonken4). De rekening van 
de zielbroederschap te Utrecht vermeldt in 1522—1523 
de wijding van een altaar door „dye suffragaen"5). 
28 April 1523 reconcilieerde hij een ontwijd draag
baar altaar in het Karthuizerklooster te Amsterdam, 
dezelfde dag vertoefde de wijbisschop van Utrecht te 
Haarlemθ). Een oorkonde van 9 April 1524 geeft 
aanwijzingen over het verschil in rang tussen de twee 
wijbisschoppen7). 

!) P. Berends, Het oud-archief der gemeente Harderwijk, 
Harderwijk 1935, II, R. 220, 574. 

2) Vita Viglii ab Aytta in С. P. Hoynck van Papendrecht, 
Analecta Belgica. ., 6 prts., 3 vol., Hagae Comitum 1743, I, 7. 

a) Thesaur. Rek. Haarlem 1520-1521, fo. 48. 
4) Dodt, Archief 3 (1843), 181, 183; P. Fredericq, Corpus 

documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandica-
nun. R. G. P. 21, 's Gravenhage 1922, 611-612. 

s) A.A.U., 8 (1880), 176. 
0) Port. Schoemaker, hs. gem. archief Amsterdam. De aan

tekening van de auteur is vrij verward. Hij noemt hem Jan van 
Aemstel, bisschop van Hebron. 

7) Dodt, Archief I. 2, (1838), 3-4; vgl. blz. 84. 
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In opdracht van het generaal-kapittel consacreert 
Jacobus op 17 Mei 1524 het St. Jacobusaltaar in de St. 
Laurenskerk te Rotterdam ^. 

Zagen wij hiervoor Judocus Borre in 1458 bij het 
kettergeding te Haarlem aanwezig, in de 16e eeuw is 
het meerdere malen de taak van de wijbisschop om 
afvallige geestelijken te degraderen, voordat zij aan de 
wereldlijke macht werden overgegeven. Zo is Jacob, 
bisschop van Hebron, op 15 Sept. 1525 aanwezig bij de 
slotzitting van de rechtbank, die Jan de Bakker, pastoor 
te Woerden, veroordeelde en voltrekt aan hem de ont-
wijding. Geldenhauer, die deze gebeurtenissen ver
meldt, noemt Jacob Ridder iemand „qui episcopatum 
publici adulteri! mercede ante aliquot annos emerat"2). 
Ongetwijfeld was deze schrijver als hofhumanist van 
bisschop Philips van Bourgondië van allerhand bijzon
derheden uit het leven van de hoge Utrechtse geeste
lijkheid goed op de hoogte. In hoeverre echter deze 
insinuatie juist is, valt door het ontbreken van andere 
berichten over Jacobs particuliere leven niet uit te 
maken. De rekeningen van de vicaris-generaal over het 
jaar 1 Mei 1526—1 Mei 1527 vermelden ook enkele 
malen de bisschop van Hebron: 28 Mei vertrok hij 
naar Leerdam en bleef daar in de omgeving wijden tot 
3 Juli. Met het zelfde doel reisde hij 3 Nov. naar 
Arnhem en bleef daar tot de 19e van de maand3). 

Door doodslag was de kerk van Renen ontwijd. 
Hertog Karel van Gelre verzocht daarop de 22e Nov. 
1527 aan de drie staten van Utrecht om hun bemidde-

i) H.E.U., 363. 
2) G. J. de Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming 

in Nederland van haar ontstaan tot 1531, 2 din., Amsterdam 
1873, I, 568; J. Prinsen, Collectanea van Gerardus Gelden
hauer Noviomagus. Werken H.G., 3e R., n. 16, Utrecht 1901, 
78; H.E.U., 197; Batavia Sacra, II, 56. 

s) Heeringa, Rekeningen, II, 97, 107-108. 



289 

ling te verlenen dat Jacob Ridder deze zal komen re-
conciliëren en belooft daartoe een veilig geleide te 
zullen verlenen1). 

Nadat aan het generaal-kapittel de oorkonde was 
voorgelezen, waarbij het wereldlijk gebied van het 
Sticht Utrecht aan Karel V werd overgedragen, droeg 
wijbisschop Jacob op 21 Oct. 1528 de plechtig gezon
gen Mis van de H. Geest op 2). 19 Dec. 1528 verklaart 
de bisschop van Utrecht dat de wijbisschop Jacobus 
Ridder de wijding tot diaken heeft toegediend aan 
Thomas van Nijkercken, deken van St. Jan en vicaris-
generaal3). Vermeld dient nog te worden de wijding 
van twee altaren en kerkhof van het klooster Marien-
gaard, hetgeen ná 1512 en vóór 1529 geschiedde4). 
Ziekte en ouderdom noopten hem om vermoedelijk in 
het begin van 1529 zijn ambt neer te leggen. Zijn wo
ning te Utrecht werd verkocht en hij nam zijn intrek 
in zijn oude klooster te Calcar, waar hij reeds op 6 of 
7 Mei 1529 overleed en in de kloosterkerk begraven 
werd. Aan dit convent vermaakte hij een jaarlijkse rente 
van 9 gld., alsmede zijn boeken en kostbare mijter. 
Zijn rond privé-zegel geeft een afbeelding van een 
bisschopsmijter en -staf, daaronder zijn wapen: drie 
schelpen (2 en 1), met in het midden een Wolfsangel. 
Het opschrift is slingersgewijze aangebracht en luidt: 
S(IGILLUM) D(OMI)NI JACOBI RIDDER EP(IS-
COP)I EBRONENSIS 5). 

Als commissarissen van de wijbisschop worden ver
meld Henricus van Eyck en Adrianus Doncker. 

i) Asch van Wijck, Archief, 3 (1852), n. 345. 
2) Hoynck, Analecta, III. 1, 83. 
3) R.A.U., oud-Munster, Ie afd. no. 3653* (nu in gem. ar

chief Utrecht, no. niet bekend). 
*) Wijbrands, Gesta, 261; Wumkes, 96. 
5) Afhangend rond zegel in rode was aan charter 16 Sept. 

1508, vgl. hiervoor 282 *); Belgium Dominicanum, 323. 
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Johannes, bisschop van Byblos (Syrië) O.Carm.1) 

Johannes Meyer, ook de Meyere of Villicus genoemd, 
en geboren te Sotteghem, behoorde tot het Carmelie-
tenklooster te Gent. 12 April 1513 promoveerde hij te 
Leuven tot doctor in de theologie en was daarna prior 
te Brugge2). 13 Nov. 1517 werd hij tot bisschop van 
Byblos benoemd met de bevoegdheid om in Utrecht 
als wijbisschop te fungeren. Een jaargeld van 200 
Rijnse gld. werd hem toegekend, doch niet zoals ge
woonlijk uit de bisschoppelijke tafelgoederen gereser
veerd, daar dit reeds geschied was voor de wijbisschop 
Jacob Ridder, doch uit de inkomsten van het kapittel 
van Vere3). Waarschijnlijk einde 1517 vond zijn bis
schopswijding te Audomar plaats door Franciscus van 
Melun, bisschop van Atrecht en sedert 1516 van Ter-
waan4). 

Op 28 Febr. 1518 is hij medeconsecrator bij de bis
schopswijding van Philips van Bourgondiës). Onge
twijfeld is hij de bisschop Johannes, die 24 Maart 1520 
Reyner Woltersz. van Harderwijk tot diaken wijdde e). 
24 April 1521 wijdt hij een altaar in de Mariakerk 
te Vere7). Te Utrecht richt hij op 18 October d.a.v. 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 1023; Batavia Carmelitana, 77 
—78; Speculum Carmel., И, 2. 937; Sanderus, Chorographia, II, 
277; Eubel, III, 133, 345. 

2) Valerius Andreae, Fasti, 101. 
s) Brom, Archivalia, I. 2, 1919, 1920, 2021. 
4) De Catalogus episcoporum ecclesie Morinensis (in G. de 

Meestere, Historia episcopatus Iprensis, Brugis 1851, 31) ver
haalt dat Franciscus de Melun (t 1521) twee bisschoppen wijd
de, n.l. de wijbisschop van Kamerijk en die van Utrecht, beiden 
Carmelieten. Eerstgenoemde is de op 22 Nov. 1517 gewijde 
Adrianus de Amoldis, wijbisschop van Rose, laatstgenoemde 
Johannes Meyer. 

5) Matthaeus, Analecta, Ι, 18Θ. 
e) Berends, Harderwijk, II, R. 573. 
7) B.B.H., 27 (1903), 109-110. 
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een schrijven aan de bisschop van Utrecht, waarin hij 
deze om machtiging verzoekt voor een te Leuven te 
voeren proces tegen de Regulieren van Delft over de 
rechtmatigheid van een visitatie van hun kloosters. 
Tevens dringt hij er bij de bisschop van Utrecht op 
aan zijn toestemming tot hervorming van het Brigit-
tenklooster te Utrecht te verlenen. De zusters zelf, drie 
of vier uitgezonderd, wensen dit1). 

Johannes Meyer bezat de inkomsten van de parochie 
Brouwershaven, waar als onderpastoor voor hem op
trad Jan Maertensz. Rusting of Pansier, ook Pansijzer, 
in 1513 kammnik en onderpastoor van de O. L. V. 
kerk te Vere. Door inbreuk te maken op de juris
dictie van de Utrechtse domproost geraakte deze in 
een zeer ernstig conflict met de kerkelijke overheid 2). 
Pansier vond echter steun bij de wijbisschop, een 
houding welke hem door de bisschop van Utrecht zeer 
kwalijk genomen werd. In een brief van 22 Mei 1522 
verzocht hij zijn vicaris-generaal Johannes van Tiel om 
de wijbisschop tot andere gedachten te brengen. Mocht 
deze echter in zijn houding volharden, dan moet hij de 
uitbetaling van diens jaargeld stopzetten en Jacob 
Ridder vragen of deze genegen is wederom alleen als 
wijbisschop van Utrecht te fungeren, zoals hij ook vóór 
1517 deed3). Tegen Pansier werd scherp opgetreden. 
Door handlangers van de clerus werd hij gevangenge
nomen en voor de kerkelijke rechter gebracht. Deze 
handelwijze gaf te Brouwershaven aanleiding tot volks
onlusten, terwijl in de lijst van klachten door Holland, 
Zeeland en West-Friesland aan de elect Hendrik van 
Beieren overhandigd, ook dit voorval was opgeno-

i) Dodt, Archief, 3 (1843), 332, 333; Van der Monde, Tijd
schrift, 9 (1843), 64-65. 

2) Fmytier in N.N.B.W., VI, 1096-1097; Grijpink, Register, 
I, Scaldia, 5; B.B.H., 25 (1900), 435. 

») H.E.M., add. 70; Dodt, Archief 3, (1843), 43, 44. 
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men1). De dood ontnam aan Johannes Meyer de gele
genheid om nog verder in deze verwikkelingen be
trokken te worden. Hij overleed 5 Juli 1522 en werd 
in de St. Catharijnenkerk te Utrecht begraven. Zijn 
grafschrift wordt o.a. bij Valerius Andreae vermeld. 
Zijn spreuk luidde: Perfer, Vinces. 

Het wapen, afgebeeld op zijn grafzerk, bestond uit 
een gevierendeeld schild, in 1 en 4 een klimmende 
leeuw, in 2 en 3 drie rozen, 2 en 1, waartussen een 
vogel (?) In het Vrouwenklooster Oostbroek bij Utrecht 
werd zijn memorie gehouden op 4 Juni2). 

Johannes, bisschop van Hierapolis (Phrygië) O.Carm.3) 

Johannes van (den) Heetvelde of de Calido Campo 
stamde uit een adelijk geslacht uit Enghien. Hij trad 
in zijn woonplaats in het Carmelietenklooster en droeg 
daar 3 Mei 1506 zijn eerste H. Mis op, bij welke gele
genheid de stad hem de gebruikelijke gave voor neo
misten schonk. Van 1515 tot 1519 was hij prior te 
Brugge. In 1517 behaalde hij te Leuven de graad van 
licentiaat in de theologie, in 1520 de doctorstitel4). 
Reeds in 1518 had de landvoogdes Margaretha hem 
aan de bisschop van Doornik als wijbisschop aanbe
volen. Na de dood van Johannes Meyer benoemde 
paus Adrianus VI hem op 7 Jan. 1523 tot bisschop van 
Hierapolis, met verlof om naast Jacob Ridder als wij-

i) Dodt, o.e. 19; De Hoop Scheffer, o.e., II, 251. 
2) Buchelius, Monumenta, fo. 88; ib. fo. 165: „pridie nonas 

(Junii) depositio Balduini episcopi Tr.(aiectensis) et domini 
Johanni episcopi Bibliensis suffr(aganei) Tr(aiectensis)". 

») Fraytier in N.N.B.W., VI, 744-745; E. Mathieu, Un 
évêque Enghiennois au 16, siècle, Jean van Heetveld, Ann. 
cerei, archéol. d'Enghien, 1905, 212—213; Batavia Carmelitana, 
523-524; Speculum Carmel., II. 2, 936; Berlière, Cambrai, 
91-92; Eubel, III, 209, 342, 345. 

4) H. de Jonghe, L'ancienne faculté de théologie de Lou
vain, Louvain 1911, 42*. 
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bisschop van Utrecht te fungeren onder toekenning 
van een jaargeld van 200 Rijnse gld. Tevens werd 
hem de gebruikelijke toestemming verleend om zelf 
de consecrator voor de bisschopswijding te kiezen1). 
22 Maart d.a.v. ontving hij te Enghien deze wijding van 
kardinaal Julius de Medici en droeg op 24 Maart het 
H. Sacrament in de processie door de straten van zijn 
geboortestad. 6 Juli was hij te Kamerijk aanwezig bij 
de plechtige ontvangst van de landvoogdes Margaretha 
en droeg op 8 Juli in de kathedraal de Hoogmis op. 
9 April 1524 werd hem, bij wijze van coadjutor van de 
wijbisschop Jacob Ridder, door het generaal-kapittel 
sede vacante de uitoefening van zijn ambt opgedra
gen 2). 15 Sept. 1525 vaardigt hij te Dokkum een oor
konde uit, dat hij op 6 Sept. te Rinzumageest de 
nieuwgebouwde kapel gewijd heeft en bevestigt de 
onlangs opgerichte broederschap3). 

Als pauselijk commissaris heeft hij de leiding in een 
proces dat in 1527 gevoerd werd over de proostdij 
van St. Marie, het dekanaat Deventer en de parochie
kerken van Kampen en Oldemarkt4). 

Op 15 Aug. 1526 verbleef hij te Enghien, de volgende 
dag reisde hij naar de Vier Ambachten, waar hij tot 22 
Nov. wijdingen verrichtte 5). In de abdij Mariëngaard 
reconcilieerde hij het kerkhof, in welk jaar wordt niet 
vermeld6). Onbekend is ook het jaar, waarin de bis
schop van Hierapolis een zilveren kruis met reliquieën 
in het Karthuizerklooster te Amsterdam wijdde 7). 

i) Brom, Archivalia, I. 2, n. 1938-1943, 2024. 
¡Ó Dodt, Archief I. 2, (1838), 3 -4 ; vgl. hiervoor blz. 84. 
3) V.R.O.A. 25 (1902), 338. 
*) Heeringa, Dom n. 4157. 
s) Heeringa, Rekeningen, II, 97. 
«) Wijbrands, Gesta, 261; Wumkes, 96. 
7) Aantekening Port. Schoemaker, Gem. archief Amsterdam. 

Hij noemt hem Jan van Aemstel, bisschop van Hierapolis van 
de orde der Carmelieten en wijbisschop van Philips van Bourg. 
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Wegens de onrustige toestand in het bisdom Utrecht 
tijdens de elect Hendrik van Beieren legde hij zijn 
ambt neer en nam zijn intrek in het klooster te Brugge. 
Korte tijd was hij nog als wijbisschop van Kamerijk 
werkzaam. Hij overleed 30 Sept. 1528 te Brugge, al
waar hij in de Carmelietenkerk, vóór het hoofdaltaar, 
begraven werd. 

Laurentius, bisschop van Hebron (Palestina) O.Carm. ') 

Laurentius Hertoch, ook Hertouch, die Hartoghe of 
Ducis, geboren te Mechelen, trad aldaar in het Carme-
lietenklooster en was van 1523 tot 1529 prior te Ant
werpen. Hij wordt vermeld als lector theologie Pari-
siensis. Op voordracht van kardinaal Willem van 
Enckevoirt, mogelijk ook op aandrang van de land
voogdes, benoemde paus Clemens VII hem op 12 Jan. 
1530 tot bisschop van Hebron en wijbisschop van 
Utrecht, onder toekenning van een jaargeld van 200 
Rijnse gld. Tevens ontving hij van de paus verlof om 
bij testament over zijn goederen te beschikken2). De 
vijf kapittek hechtten aan deze reservering van een 
jaargeld him goedkeuring, doch stelden de gebruike
lijke voorwaarde, dat nl. de wijbisschop te Utrecht zal 
resideren3). 
De 26e Januari verzocht Willem van Enckevoirt aan de 
zegelbewaarder van Karel V om bij de landvoogdes er 
op aan te dringen, dat zij zou bewerkstelligen dat de 

(f April 1524). De wijding zou dan in 1523 of begin 1524 
plaats gevonden moeten hebben. 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 769-770; Speculum Carmel., 
П. 2, 940; Zimmermann, Monumenta, I, 428; Sanderus, Choro-
graphia, II, 269-272. 

2) Brom, Archivalia, I. 2, 1963-1969, 2028. 
s) Heeringa, Dom η. 3318; 24 Juni 1530 werd 100 gld. over 

de eerste helft van dat jaar uitbetaald, Heeringa, Rekeningen, 
II, 122; Dodt, Archief 4 (1844), 52. 
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wijbisschop spoedig gewijd en naar Utrecht gezonden 
wordt1). 
Op 6 Aug. 1530 wijdde hij kerk en twee altaren van de 
Dominicanen te Leeuwarden2). Een brief van de Proto-
notarius te Mechelen aan hem gericht, is gedateerd 9 
Aug.s). In hetzelfde jaar absolveert hij in zijn functie 
van subcommissaris-generaal van de pauselijke aflaten 
de naar Amersfoort verplaatste Regulieren van Vre-
dendaal4). 

De 5e Juli 1531 is de wijbisschop te Haarlem. Op 
verzoek van de magistraat diende hij gedurende acht 
dagen het Vormsel toe. De stad schonk hiervoor aan 
„den eerwaerdigen vader in gode heer Laurens Herto-
ge, suffragaen van Utrecht" 10 Έέ en 4 kannen Rijn
wijn 5). Op 12 April 1532 wijdt hij een altaar in de kapel 
van het St. Agnesklooster te Gorcum0). Omstreeks 1532 
degradeerde hij met de abten van St. Paulus en Oost
broek mr. Jan Comelisz. Winter, onderpastoor van 
Hoorn, wegens ketterij ter dood gebracht op 12 Juli 
15337). Op Pasen 153Í4 draagt de wijbisschop in de 
Dom te Utrecht de Hoogmis op, waarvoor het kapittel 
hem wijn schenkte). 13 Mei 1535 consacreert hij een 
altaar in de kapel van Emmikhuizerberg bij Veenen-
daal. De oorkonde is gedateerd 29 Mei en opgesteld in 
het St. Agnesklooster te Utrecht9). Naar alle waarschijn-

i) Archief voor kerk. gesch., 9 (1839), 229. 
2) Batavia Dominicana, 50-52; H.E.L., 138; A.A.U., 2 

(1875), 389-391; 33 (1908), 135-136. 
3) Bruggeman, Inventaris, 14. 
*) Hullu, Kleine kapittelen, n. 677. 
5) Thesaur. Rek. Haarlem 1530-1531, fo. 72 r-vs. 
e) De Katholiek, 34 (1858), 109-110; A.A.U., 63 (1939), 

137-138. 
7) De Hoop Schef f er, Geschiedenis, II, 310; Kerkhist. archief 

4 (1866), 402; van der Monde, Tijdschrift, 9 (1840), 133-135. 
s) Dodt, Archief, 4 (1844), 57. 
») Hullu, KI. kapittelen, n. 588; A.A.U., 31, (1906). 295-297, 
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lijkheid heeft Laurentius daar gewoond. Zo schrijft de 
priorin van dit klooster aan de abt van Bern op 13 Oct. 
1536 — vermoedelijk op een vraag van de abt — dat 
de wijbisschop Laurentius Hertoch op dat ogenblik in 
Brabant of de Vier Ambachten vertoeft, doch op de 
terugreis de abt in 's Hertogenbosch zal bezoeken ^. 

Op 8 Nov. 1536 is een verklaring gedateerd, dat 
Gerard van Nijkerk, abt van St. Paulus te Utrecht, de 
eed van trouw aan de H. Stoel in handen van Lauren
tius heeft afgelegd2). · 
De wijbisschop van Utrecht is op 10 October 1537 te 
Haarlem en dient aan allen, die dit wensen, het Vorm
sel toe. De stad betaalt hem hiervoor 10 'S 3). 

Laurentius Hertoch overleed in 1538 en wel vóór 
30 Oct., datum van benoeming van zijn opvolger, en 
werd in de kapel van het St. Agnesklooster te Utrecht 
begraven. Vóór het hoogaltaar trof Buchelius op een 
marmeren zerk het volgende grafschrift aan: „Laurens 
Hertoge Bisscop van Hebron . . . . des Bisdoms van 
Wtrecht die sterf ao 1538 den 8. dach in . . . . " . 

Zijn wapen bestond uit een gevierendeeld schild, 1 
en 3 drie harten, geplaatst 2 en 1, in 2 en 4 drie kruis
jes naast elkaar, daaronder twee boeken(?)4). 
Zijn rond zegel vertoont een mijter, daaronder schild 
met 3 harten, kruis en 2 boeken(?), met links en rechts 
een banderol. Randschrift: S(IGILLUM) D(OMI)NI 
LAURENTII HERTOGHE EP(ISCOP)I EBRON-
[EN1SIS 5). 

i) A.A.U., 17 (1889), 193. 
2) Brom, Archivalia, I. 1, n. 1252. 
s) Thesaur. Rek. Haarlem 1537, fo. 75. 
4) Buchelius, Monumenta, fo. 138; B.M.H.G., 27 (1906), 

213 i). 
5) Afhangend zegel in rode was aan charter 29 Mei 1535, 

R.A.U., Kleine Kapittelen, n. 588. 
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Bonaventura, bisschop van Hebron (Palestina) О.Мгп.1) 

Bonaventura Engelbertsz. van Oldenzaal, ook wel 
van Losser genoemd, werd vermoedelijk omstreeks 
1485 in een van deze plaatsen 
Op 18 Sept. 1507 werd Frater Bonaventura Anderzeel, 
Ord. Min. te Utrecht tot priester gewijd2). Een graad 
bezat hij niet, noch in zijn benoemings-oorkonde, noch 
elders wordt een titel vermeld. Als predikant verwierf 
hij te Utrecht grote vermaardheid. Een bundel preken, 
aldaar gehouden en in 1528 opgetekend, zijn in hand
schrift bewaard gebleven. Zij bestaan uit 40 sermoe
nen, waarvan er op iedere dag van de vasten één ge
houden werd. De inhoud wordt grotendeels gevormd 
door commentaren op het epistel en evangelie van de 
dag3). Als opvolger van de overleden Laurentius Her-
toch werd hij 30 Oct. 1538 tot bisschop van Hebron en 
wijbisschop van Utrecht benoemd, onder toekenning 
van het gebruikelijke jaargeld; 3 Nov. werd 10 gld. als 
verschuldigde bijdrage voor zijn benoeming betaald4). 
Wijdingen in ons bisdom door hem verricht, zijn niet 
bekend. Mogelijk is hij „myn heer van Hebron"-die in 
de rekening van de St. Nicolaaskerk te Utrecht in 1538 
—1539 vermeld wordt bij gelegenheid van de wijding 
van een klok5). Hij overleed in het jaar 1539. 

!) Fruytìer in N.N.B.W., VI, 1078; Franciscaansch Leven, 
19 (1936), 24-25; De Katholiek, 78 (1880), 188; A.A.U., 21 
(1894), 229; S. Dirks, Histoire littéraire et bibliographique des 
Frères Mineures de l'Observance de St. François en Belgique 
et dans les Pays-Bas, Anvers (1885), 41; Kerk. Oudh., II, 184; 
Eubel, III, 208, 345, maakt onjuist twee personen van hem. 

2) A.A.U., 23 (1896), 412. 
3) J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Biblio

thèque Royale de Belgique, Bruxelles 1903, III, η. 1970. 
4) Brom, Archivalia, I. 2, η. 1981, 1982, 2033, 2034; Annales 

Minonim, XVI, 77. 
s) Dodt, Archief, 6 (1846), 336. 

geboren. 
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Johannes, bisschop van Hebron (Palestina), О.Carni. ') 

Tot opvolger van Bonaventura van Oldenzaal werd 
16 April 1540 de prior van het Carmelietenklooster te 
Utrecht, Johannes Adriaansz. van Bommel benoemd2). 
De identiteit van deze wijbisschop biedt moeilijkheden. 
Gelijktijdig met hem komt als prior van het klooster 
Utrecht voor Johannes de Arena van Bommel, 1 Maart 
1542 benoemd tot bisschop van Basilatanus in het 
patriarchaat Constantinopel en wijbisschop van Metz, 
welke functie hij tot zijn overlijden in 1549 vervulde. 
Of een van beiden, en zo ja, wie van hen Frater Johan
nes Bommel ordinis Carmelitarum is, die op 9 Febr. 
1516 te Utrecht de priesterwijding ontving, valt niet 
te zeggen3). Wel is de Johannes de Boemel, baccau-
larius in de theologie en prior van Utrecht, die in oor
konden van 1535 en 1537 genoemd wordt, vermoede
lijk Johannes de Arena 4). Laatstgenoemde, afkomstig 
uit het klooster Utrecht werd, na het vervullen van 
verschillende ambten in de orde, in 1529 prior te 
Utrecht. Sedert 1530 studeerde hij aan de Universiteit 
van Keulen en behaalde daar in 1539 of 1540 de titel 
van doctor in godgeleerdheid5). 

Doch ook de Utrechtse wijbisschop Johannes 

i) Fruytier in N.N.B.W., VI, 148; A.A.U., 37 (1911), 265; 
Batavia Carmelitana, 524, 531, 532, 546, 547; Speculum Car
mel., II. 2, 933; Batavia Sacra, I, 16; I, 33; Eubel, III, 208, 
345. 

2) Brom, Archivalia, I. 2, 1984-1989, 2035, 2036. De ge
bruikelijke beschikkingen werden uitgevaardigd, o.a. reserve
ring van een jaargeld van 200 Brabantse gld. Van Utrecht 
wordt gezegd „que civitas solita est habere unum et quando 
que duos suffraganeos". 18 April 1540 werd 10 gld. voor de 
benoeming van Jan van Bommel betaald. 

3) A.A.U., 24 (1897), 15. 
4) Muller, bewaarde archieven, I, n. 1003, 1359. 
5) Keussen, Köln, II, 567 η. 12; A. Postina, Der Karmelit 

Eberhard Billick, Freiburg 1901, 17-19. 
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Adriaansz. studeerde theologie, de bulle van zijn be
noeming vermeldt hem als theologie professor, een 
Brussels handschrift als sacre theologie magister1). 
Het verschaffen van nadere gegevens over beide per
sonen eist een te uitgebreid onderzoek, dan dat dit bin
nen het raam van deze studie mogelijk is. 

Bij de feestelijke intocht van Keizer Karel V in 
Aug. 1540 te Utrecht waren Jan van Boemel „suffra-
gaen tot Utrecht" met bisschop George van Egmond 
en de abten van St. Paulus en Oostbroek in hun gou
den koorkappen aanwezig 2). Jan Adriaansz. van Bom
mel bewoonde in Utrecht een groot huis aan de Nieu
wegracht bij de Wittevrouwenbrug en het St. Jans
kerkhof, eigendom van de abdij Oudwijk, die het ge
woonlijk voor de eigen zusters gebruikte, doch het in 
1540 aan hem verhuurde3). Evenals zijn voorgangers 
overleed ook hij reeds kort na zijn benoeming, vóór 16 
April 1541, datum van aanstelling van zijn opvolger. 

Nicolaos, bisschop van Hebron (Palestina)*) 

Nicolaas van Nieuwland, de Nova terra, van Eg-
mond, soms ook Nicolaas de Eckmunde genoemd, 
werd 9 Juni 1510 in deze plaats geboren. De Nicolaas 
Simonzs. de Nova Terra, die in 1521 van de abt van 
Egmond een vicarie te Alkmaar krijgt, is waarschijn
lijk een bloedverwant van hem, niet hij zelf. Deze per
soon zal ook onder abt Meinard Man organist van de 

!) Van den Gheyn, Catalogue, VI, η. 3816. 
2) Matthaeus, Analecta, I, 114; Van der Monde, Tijdschrift, 

I (1835), 106. 
3) Van der Monde, Tijdschrift, 5 (1839), 409. 
4) A. H. L. Hensen in N.N.B.W., I, 1376-1379; id. Nicolaas 

van Nieuwland, B.B.H., 23 (1898), 81-110; 26 (1902), 70-94; 
222-257; 291-434; 27 (1903), 1-30; 194-229; 28 (1904), 63 
—82; 161—194. Met vermelding van bronnen en litteratuur; 
Batavia Sacra, II, 291; H.E.H., 15 ss.; Eubel, III, 208, 345. 
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abdij geweest zijn 1). Hij was verwant aan het geslacht 
Heda, terwijl de Kroniek van Marken van Muus 
Elbertsz. de klokkengieter Johannes Dircks, afkomstig 
van Aalst, een familielid van hem noemt. Op grond 
van de stadsrekeningen van Middelburg werd hij als 
Nicolaas van Abbenbroek vermeld, ten onrechte ech
ter2). Nicolaas behaalde de graad van doctor in de 
godgeleerdheid, aan welke universiteit is niet bekend. 
In 1560 verscheen van zijn hand bij Egidius van Diest 
te Antwerpen een „Ritus celebrandi officium sacro-
sanctae Missae quemadmodum per Dioecesim Traiec-
tensem observatur....", een herdruk van een uitgave 
van 15523). Kort na het bereiken van de vereiste leef
tijd van 30 jaren benoemde paus Paulus III hem op 6 
Juli 1541 tot bisschop van Hebron en wijbisschop van 
Utrecht. Een jaargeld van 200 Brabantse gld. werd 
hem toegekend en naast de gebruikelijke vergunnin
gen werd hem toegestaan een kanonikaat en prebende 
te Gorcum en de inkomsten van de parochiekerk Leer
broek te behouden4). Enige jaren later wordt hij ver
meld als pastoor van Limmen, waarvan hij in 1548 af
stand deed. Gedurende zekere tijd was hij ook in het 
bezit van een der vier prebenden, afkomstig van het 
vroegere kapittel Ter Horst, oorspronkelijk toegewe
zen aan de Cunerakerk te Renen, doch in 1567 ge
ïncorporeerd met de parochie Veenendaal5). 11 Sept. 
1541 vond de bisschopswijding van Nicolaas plaats in 

i) B.B.H., 34 (1912), 199, 460-461; anders B.B.H., 26 
(1902), 391. 

2) Allan, Haarlem, I, 145; Archief Zeeuwsch Genootschap 
6 (1888), 369. 

s) B. Kruitwagen, Catalogus van de handschriften en boeken 
van het bisschoppelijk Museum te Haarlem, Amsterdam 1913, 
158-159, n. 84. 

4) Brom, Archivalia, I. 2, 1990-1995, 2038. 
5) B.B.H., 13 (1886), 266; Grijpink, Register, III, Kenne-

maria, 111; Van der Monde, Tijdschrift, 8 (1842), 235 2). 
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de Henegouwse abdij Vioognes. Consecrator was 
George van Egmond, assistenten de Franciscaan Nico-
laus de Burellis, bisschop van Sarepta en wijbisschop 
van Doornik en de Dominicaan Paschasius Maupayets, 
bisschop van Soliwri en wijbisschop van Atrecht1). 

Op 19 Oct. of 19 Nov. 1541 verleent hij een aflaat aan 
het weeshuis „van den Soete naeme Jhesus kynderen" 
te Kampen2), 9 Mei 1542 is de wijbisschop te Haar
lem. Hij diende aan de kinderen het Vormsel toe, waar
voor de thesaurier op last van de burgemeesters 10 'S 
betaalde aan „heer Nicolaes de Nova terra van Eg-
mondt, suffragaen ende wybisscop van Uuytrecht"3). 
2 Nov. 1543 consacreert hij de kapel van het O. L. V. 
gasthuis te Dordrecht4), 17 Dec. verzoeken de Utrecht
se kapittels aan Rome om Nicolaas een prebende in 
een van de kapittels, ter vergeving van de H. Stoel, te 
verlenen. Zij wijzen hierbij op zijn ijver in de predi
king van Gods woord tegen de ketters. 
Op 12 Juni 1544 is hij te Haarlem, eveneens een jaar 
later, dan in gezelschap van de bisschop van Utrecht 
en verschillende personen uit diens gevolg, bij gele
genheid van de schenking van een raam aan de St. 
Bavo door bisschop George 5). 
29 Maart 1545 benoemt paus Paulus III drie executeurs 
die de bisschop van Hebron in het bezit moeten stel
len van een kanonikaat met prebende in Oudmunster 
te Utrecht, zonder succes overigens, daar in 1556, bij 
zijn benoeming tot deken van St. Marie, de kapittels 
o.a. als bezwaar aanvoeren dat hij niet tot een van de 
kapittels behoort6). 

i) Hoynck, Analecta, III. 1, 294. 
2) V.M.O.R., 7 (1872), 64. 
s) Thesaur. Rek. Haarlem, 1542, fo. 95vs-97vs. 
4) Balen, Dordrecht, 174; Batavia Sacra, II, 169. 
s) Thesaur. Rek. Haarlem 1544, fo. 76; 1545 fo. 103; Allan, 

Haarlem, III, 278; B.B.H., 4 (1876), 96-97 . 
e) Brom, Archivalia, I. 2, n. 1996. 
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Door de landsregering werd hij tot proost van de 
St. Bavo te Haarlem benoemd. Zondag 9 Mei 1546 
werd hij door de proost en aartsdiaken van de Dom en 
de officiaal van Utrecht, in tegenwoordigheid van de 
deken van Kennemerland, de commandeur van St. Jan, 
de vice-cureyt en de kapelaans plechtig als pastoor ge
ïnstalleerd, zoals het uitvoerige proces-verbaal van 
deze plechtigheid beschrijft1). Na afloop hield Nico-
laas een predikatie over de tekst: Ik ben de goede Her
der. De bisschop had zijn intrek genomen bij magister 
Henricus Albertsz., secretaris van de abt van Egmond. 
In het St. Jansconvent, dikwijls als hotel gebruikt, liet 
de magistraat van Haarlem een rijke maaltijd bereiden, 
waaraan naast de bisschop en de leden van „Weth 
ende Gerechte" ook de abt van Egmond en de Dom
proost deelnamen2). 

Als onderpastoor wordt in 1547 Meester Cornells 
Claesz. vermeld3). Na zijn benoeming tot bisschop 
van Haarlem deed Nicolaas afstand van het pastoraat 
van Haarlem. 15 Juli 1562 vond de benoeming van zijn 
opvolger Nicolaas van Castricum, reeds enkele jaren 
onderpastoor, plaats4). Wezen reeds in 1543 de 
Utrechtse kapittels op de ijver, waarmede Nicolaas 
tegen de ketterij predikte, in Mei 1546 benoemde de 
landsregering hem en de Dominicaan Bernard Gruwel 
tot inquisiteurs voor de noordelijke en oostelijke ge
westen van ons land. De wijbisschop weigerde echter 
deze functie te aanvaarden. Hij verontschuldigt zich 
bij de regering door te wijzen op de drukke werkzaam
heden die zijn ambt als wijbisschop en het pastoraat 

!) Afschrift in hs. Jan Jansz. Verwer, Gem. archief Haarlem 
n. 41, fo. 81-82. 

2) Thesaur. Rek. Haarlem 1546, fo. 78vs-79vs; M a n , Π, 31Θ 
onjuist 1545. 

3) Thesaur. Rek. Haarlem 1547, fo. 29vs. 
4) Grijpink, Register, III, Kennemaria, 56. 
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van Haarlem, waar gedurende de laatste eeuw geen 
pastoor geresideerd had, met zich meebrachten. Bis
schop George van Utrecht sloot zich bij deze mening 
aan l). 24 April 1547 schenkt de stad Haarlem de wij
bisschop wijn, eveneens op 28 Oct. d.a.v. toen „heer 
Nicolaas de Nova terra van Egmont, suffragaen ende 
wybisscop van Uuytrecht" het Vormsel toediende, 
benevens de gebruikelijke gift van 10 'S 2). Omstreeks 
deze tijd wijdde hij Henricus van Wolvenga tot abt 
van Mariëngaarde, zoals uit diens brief van 25 Juni 
1547 blijkt3), 9 Aug. 1547 diende hij Philippus Jacobsz. 
de tonsuur toe4). De stadsrekeningen van Axel ver
melden zijn bezoek aan de stad tussen Mei 1546 en 
Mei 15475). 27 Juni 1548 besluit de vroedschap van 
Rotterdam dat de wijbisschop gevraagd zal worden te 
komen vormene). Uit de rekeningen blijkt, dat de wij
bisschop in 1548—1549 drie weken op Walcheren ver
bleef en in Odijk, Vlissingen en Harmeien wijdingen 
verrichtte, terwijl hij in hetzelfde jaar betrokken is in 
de visitatie van een nonnenklooster te Dordrecht7). Aan 
de opening van de diocesane synode, gehouden van 12 
tot 19 Febr. 1549 te Utrecht, ging een plechtige H. Mis 
vooraf, opgedragen door van Nieuwland in de Dom, 
waarbij ook de bisschop van Utrecht aanwezig was. 
Volgens het verslag was hij ook op de zitting van 13 
Febr. aanwezig8). 1 Aug. 1549 is hij wederom te Haar
lem, eveneens op 13 April van het volgende jaar9). 
Met Nicolaas Ruysch is hij in opdracht van de bisschop 

i) B.B.H., 4 (1876), 409-410; 23 (1898), 105-107. 
2) Thesaur. Rek. Haarlem 1547, fo. 74, 78vs., 79. 
3) Wijbrands, Gesta, 273-274. 
4) Overvoorde, Kerken, II, R, 2466. 
5) A.A.U., 35 (1909), 222-223. 
e) B.B.H., 33 (1911), 258. 
7) Heeringa, Rekeningen, II, 147, 151-152. 
β) Joosting, Bronnen, V, 257-258. 
e) Thesaur. Rek. Haarlem, 1549, fo. 65; 1550, fo. 66. 
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van Utrecht op 17 Maart 1550 te Delft, waar hij het 
Brigittenklooster aan de Regulieren van Steyn toewijst, 
welke regeling door de bisschop bevestigd wordt1). 
Op 30 Juni 1550 wijdt hij kerk en altaar van het Mag-
dalenaklooster op de Nieuwegracht te Utrecht2). 

Omstreeks 1550 diende hij te Edam het Vormsel toe 
— sedert 1538 had dit niet plaats gevonden — waar
voor de stad 33 gld. betaalde 3). 9 Dec. 1550 verklaart 
Mathias van Heeswijk door de bisschop van Hebron 
tot abt van Middelburg gewijd te zijn4), 12 Jan. 1551 
trok van Nieuwland naar Arnhem om te vormen, het
geen 14 dagen duurde. In April 1552 reisde hij naar 
Gouda en vervolgens naar Rotterdam, waar hij een 
kerk reconciheerde, terwijl hij te IJselmuiden het schip 
van de kerk met altaar wijdde5). Uitvoeriger zijn de 
rekeningen over het jaar 1553—1554: 27 Sept. 1553 ver
trok de wijbisschop naar Delft, waar hij vele wijdingen 
verrichtte. In de Oude kerk consacreerde hij dertien 
altaren en bovendien vijf van verschillende broeder
schappen, in de Nieuwe kerk elf altaren, drie in het St. 
Barbaraklooster, eveneens drie in het begijnhof en twee 
in het armenhuis. De totale ontvangsten van deze wij
dingen bedroegen 180 karolusgld. Verder verrichte hij 
altaarwijdingen in Wassenaar, 's Gravenhage en Naald
wijk, terwijl hij in Leiden het kerkhof van de St. Pancra-
tius reconcilieerde. 31 Maart 1554 reisde hij weer naar 
Den Haag, nu om te vormen. Daarnaast was de wijbis
schop nog in twee ketterprocessen gewikkeld. Allereerst 
in het geding tegen Cornelius Paulus van Delft, die hij 
in tegenwoordigheid van de. abten van Egmond, Sint 

i) V.R.O.A., 43 (1920), 238, R. 51; A.A.U., 5 (1878), 240-242. 
2) Dodt, Archief, 2 (1839), 298-299; Muller, bewaarde ar

chieven, Ι, η. 1360. 
3) B.B.H., 31 (1908), 173. 
*) Brom, Archivalia, I. 1, η. 1255. 
») Heeringa, Rekeningen, II, 152, 199, 203. 
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Paulus te Utrecht en Bern, degradeerde. Met de deken 
van St. Marie reisde hij naar Den Haag om de be
kende Angelus Meruia, pastoor van Heenvliet, een 
verhoor af te nemen. Hij mocht de voldoening sma
ken om Meruia tot herroeping van zijn dwalingen te 
bewegen 1). In de loop van 1553 vond ook de wijding 
van IJsbrand van Harderwijk tot abt van Lidlum 
plaats2). 
Op 28 Juli 1553 evenals 24 Mei 1554 treft men de wij
bisschop wederom te Haarlem aan3). 22 Aug. 1554 
vertrok de wijbisschop naar Dordrecht om te vormen 
en bleef daar tot 18 Sept.4). 
Wegens afwezigheid van de wijbisschop werden in 
Utrecht in Dec. 1555 de H. Wijdingen, zoals gebrui-
kelijk was, niet toegediend. Wél had dit plaats gevon
den op 7 Juni en 21 Sept. van dat jaar5). 

De benoeming op 2 Jan. 1556 door Philips II van 
Nicolaas van Nieuwland tot deken van St. Marie te 
Utrecht wekte bij de kapittels, die vroeger om een 
prebende voor hem verzocht hadden, doch zich door 
een benoeming van regeringswege in hun rechten ge
krenkt voelden, enig verzete). 
Tot 1562 behield de bisschop van Hebron deze waar
digheid. 

Van half October tot half November 1556 diende hij 
te Amsterdam en omgeving het Vormsel toe, nadat dit 
in geen 10 jaren geschied was. 227 gld. betaalde de 

i) R. Fruin, Ruard Tapper en Nicolaas van Nieuwland tegen
over Angelus Meruia, Verspreide Geschriften, I, 's Gravenhage 
1900, 244 vgl. 

г) Wuinkes, 77. 
η Thesaur. Rek. Haarlem 1553, fo. 86; 1555 fo. 95, 121. 
4 ) Heeringa, Rekeningen, II, 203 vgl. 
s) A.A.U., 24 (1897), 79. Op bovengenoemde data dient hij 

de H. Wijdingen toe aan Cornelius van Rijswijck; 3 wijdings-
brieven in R.A.U., St. Marie n. 2782. 

e ) Matthaeus, Fundationes, I, 46—47. 
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stad voor zijn maaltijden, verblijf en salaris ^. Wegens 
onregelmatigheden, voorgevallen bij de verkiezing van 
Catharina van Schooten tot priorin van het Wittevrou-
wenklooster te Utrecht, heeft in 1556 een nieuwe ver
kiezing plaats in tegenwoordigheid van de wijbis
schop 2). 2 April 1557 dient hij aan Nicasius de Wijse 
de H. Wijdingen toe3). In een geschil tussen de stad 
Haarlem en de abt van Mariënwaard over bezittingen 
van het Premonstratenserklooster te Haarlem, is Nico-
laas van Nieuwland in 1559 en 1560 als bemiddelaar 
werkzaam, zonder echter een definitieve oplossing te 
kunnen bereiken4). 15 Oct. 1560 was aan Nicolaas 
opgedragen om een onderzoek in te stellen in een ge
schil over de kosterij van de kerk van Harmeien5). 
De 27e Mei 1561 wijdt hij het nieuwe kerkhof van het 
St. Pietersgasthuis te Amsterdam6). Omstreeks deze 
tijd schonk hij een aflaat aan het O. L. V. beeld, in 
1560 in de kloostertuin van het Dominicanenklooster 
te 's Hertogenbosch geplaatst7). 25 Sept. 1561 wordt 
de bisschop van Hebron, oud 51 jaar, als getuige ge
hoord in een kwestie, ontstaan door de verkiezing van 
een nieuwe balier van de orde van St. Jan te Utrecht, 
waarover hij echter niets kan mededelen8). In genoemd 
jaar wordt hij als conservator van de privileges van 
de Duitse orde te Utrecht vermeld. 

1) J. Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 
1884, IV, 405. 

2) A.A.U., 3 (1876), 399. 
3) V.R.O.A. 25 (1902), 238. Het regest is niet geheel duidelijk. 
4) A. J. Enschede, Verslag over de geschiedenis en eigendom 

van het St. Elizabeths- of groóte gasthuis. . . . te Haarlem. 
Haarlem 1860, 293-295; Allan, II, 453-454. 

в) Brom, Archivalia, I. 1, η. 1257. 
β) Ι. Le Long, Historische beschrijvinge van de reformatie 

der Stadt Amsterdam, Amsterdam 1729, 507. 
7) G. A. Meijer, De Predikheeren te 's-Hertogenbosch, Nijme

gen 1897, 235. 
β) A.A.U., 35 (1909), 46-48. 
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Wij zijn hiermede gekomen aan het einde van de 
werkzaamheden van Van Nieuwland als wijbisschop. 
In Maart 1560 werd hij door Granvelle aan Philips II 
aanbevolen als bisschop voor de nieuwe zetel Haarlem. 
Hensen heeft getracht aan te tonen dat Nicolaas tijdens 
zijn functie als wijbisschop als een voortreffelijk pre
laat bekend stond, doch als bisschop van Haarlem een 
mislukking werd. De auteur was echter genoodzaakt 
om tijdens het schrijven van zijn artikelen zijn mening 
ten nadele van de wijbisschop te wijzigen. Juister lijkt 
de karakterschets die Fruin van hem geeft: een prelaat 
van de oude stempel, zonder geloofsijver, doch ook 
niet vervolgziek, al te zeer op een goed leven gesteld. 
In Utrecht droeg hij al de bijnaam van de wijnbisschop 
en Dronken Klaasje. Het leven van wijbisschop was 
voor iemand als van Nieuwland niet geschikt. In elke 
stad waar hij kwam werd hem rijkelijk wijn geschon
ken, bij elke belangrijke wijding een feestmaal aange
richt. Hoe gemakkelijk leidde dit niet tot onmatigheid! 
Op 1 Febr. 1562 vond de inhuldiging van de bisschop 
te Haarlem plaats. Tot aan die datum bleef hij te 
Utrecht werkzaam. 

Algemeen bekend is dat van Nieuwlands bewind 
te Haarlem zeer ongelukkig geweest is. Ziekte, waartoe 
zijn onmatige levenswijsze veel bijgedragen heeft, 
verhinderde hem zijn ambt uit te oefenen. Hij deed 
daarom afstand en werd 11 Dec. 1570 door Godfried 
van Mierlo opgevolgd. In 1572 vestigde hij zich te 
Utrecht, waar hij zijn laatste levensjaren in kommer
volle omstandigheden doorbracht. In 1574 kwam hij 
in ernstig conflict met de aartsbisschop van Utrecht en 
diens wijbisschop Joachim van Oprode, toen hij bui
ten him voorkennis Gerrit van Mierlo te Muiden tot 
abt van St. Paulus wijdde. 

Na de dood van Van Oprode verrichtte hij in het 
aartsbisdom enkele wijdingen. Zo wijdde hij in 1579 
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twee kelken voor de Geertekerk te Utrecht. Hij verbleef 
toen in Maartensdijk. Hij overleed 15 Juni 1580 en 
werd in de St. Servaasabdij te Utrecht begraven ^. 

Johannes, bisschop van Groningen, O.Min.2). 

De zeer uitgebreide studie van Dalmatius van Heel 
aan Johannes Knijff gewijd, maakt het mogelijk ons 
hier tot enkele punten betreffende diens werkzaamheid 
als wijbisschop te beperken. 

Nadat 1 Febr. 1562 Nicolaas van Nieuwland zijn 
intrede had gedaan als bisschop van Haarlem, kon het 
nieuwe aartsbisdom niet meer over de diensten van 
een wijbisschop beschikken. Ongetwijfeld was het door 
de beperkte oppervlakte van het diocees voor de 
aartsbissschop mogelijk zelf wijdingen te verrichten, 
Schenck van Tautenburg was hier echter niet de per
soon voor. Hij vond een oplossing door Johannes Knijff, 
in 1561 benoemd tot bisschop van Groningen, doch 
niet in staat om voorlopig bezit van zijn zetel te nemen, 
tot zijn vicaris-generaal in pontificalibus aan te stellen. 
5 Dec. 1563 werd Johannes Knijff te Brussel gewijd, 
12 Dec. d.a.v. vaardigde de aartsbisschop een instructie 
voor hem uit, waarin hij hem in algemene termen op
droeg alle voorkomende wijdingen te verrichten, de 
zegening van abten en abdissen behield de aartsbis
schop nadrukkelijk aan zich. Zijn aanstelling gold tot 
het tijdstip dat Knijff van Groningen bezit zou kunnen 
nemen. 18 Dec. verscheen de bisschop voor de verza
melde kapittels en legde de belofte af zich aan de oude 
bepalingen van het ambt van wijbisschop te zullen 
houden, waarna hij als „cooperator" van de aartsbis-

i) Grafschrift vermeld in B.B.H., 28 (1904), 184 vgl. 
Wapen in B.B.H., 2 (1874), 48-49, 65. 

2) Dalmatius van Heel, De Minderbroeder Johannes Knijff, 
bisschop van Groningen, A.A.U., 57 (1933), 211-388, met ver
melding van bronnen en litteratuur. 
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schop werd toegelaten. Het Domkapittel meende, zo
als gewoonlijk, zijn speciale rechten te moeten laten 
gelden door, afzonderlijk van de overige kapittels, de 
bisschop te waarschuwen zich van nieuwigheden te 
onthouden en alle oude gewoonten en rechten te hand
haven 1). 

Het gebruik van de term cooperator is geen toeval. 
Ook Knijff noemt zich „eooperateur des Aertsbischop 
van Utrecht". Een eigenlijke wijbisschop was hij niet, 
slechts voor een beperkte tijd trad hij als assistent van 
de ordinarius op. Behalve in Utrecht was Knijff ook 
in het bisdom Haarlem werkzaam, dit laatste in op
dracht van het Domkapittel, dat niet genegen was zijn 
bijzondere rechten in West-Friesland op te geven. Steu
nend op de bepaling dat de aartsdiakens, die bij de in
stelling van de nieuwe bisdommen in functie waren, 
voor hun leven de oude rechten behielden, bleef het 
Domkapittel daar zijn oude rechten uitoefenen. 
Wel heel sterk legden zij hierop de nadruk toen zij 
in 1564 en 1569 de bisschop opdroegen om in West-
Friesland te wijden, te reconciliëren en te vormen, het
geen voor de bisschop van Haarlem minder aangenaam 
was. 
In Maart 1564 diende Knijff te Hoorn het Vormsel toe, 
waarvoor de stad hem 24 gld. betaalde, in 1564 of 
1565 wijdde hij de kerk van de Franciscaanse Tertia
rissen te Brielle2), 3 Juni 1566 te Veenendaal een 
kerk3), 14 Juni het kerkhof van het St. Geertruiden-
gasthuis te Deventer, 18 Juni aldaar te zamen met de 
aartsbisschop Schenck de kerk van het fraterhuis4). 

Ten gevolge van de beeldenstorm moesten vele ker-

i) Van Heel, 260-262. 
2) B.B.H., 28 (1904), 14. 
3) A.A.U., 27 (1901), 265-266. 
4) J. Acquoy, Instellingen van Weldadigheid te Deventer, 

Deventer 1929, bijl. 47; van Heel, 263-264, 
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ken en altaren gereconcilieerd worden. De stadsbestu
ren zagen echter dikwijls tegen de hoge kosten op die 
dit meebracht. Zo te Culemborg, kort voor bisschops 
vertrek naar Groningen, waarbij hij de verzekering gaf 
dat de kosten geen bezwaar mochten vormen daar 
„facile mecum agent". Toch schoof de magistraat de 
zaak op de lange baan 'J. 22 Oct. 1567 schreef de bis
schop aan het stadsbestuur van Harderwijk, dat hij op 
26 Oct. zou komen om wijdingen te verrichten. Ook 
hier waren er moeilijkheden, die de wijding verhin
derden. 
De 25e Maart 1568 verzocht de stadhouder van Gelder
land om de kerk van Harderwijk te herwijden en wel 
zo spoedig mogelijk en met zo weinig mogelijke kos
ten. De brief is gericht aan „Johan Knijff, bisschoppen 
to Ebron". Een vergissing, voortkomend uit het feit, 
dat gedurende de eerste helft der eeuw de Utrechtse 
wijbisschoppen deze titel gevoerd hadden2). 2 Oct. 
1568 deed hij zijn intrede in Groningen, waarmede vol
gens de commissie van 12 Dec. 1563 zijn ambt in 
Utrecht eindigde. Voor het Domkapittel verrichtte hij 
nog enkele wijdingen, zo op 7 Juni 1569 te Grootebroek, 
waarvoor het kapittel hem een zilveren beker ter waar
de van 46 gld. schonk. 

Hij overleed 1 October 1576 te Groningen en werd 
aldaar begraven. 

Joachim, bisschop van Hebron (Palestina) ') 

Joachim van Oprode werd omstreeks 1515 te Ant-

i) F. A. L. Ridder van Rappard en S. Muller Fzn., Verslagen 
van kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit het midden der 16e 
eeuw. Werken H.G., 3e S. n. 29, Amsterdam 1911, 123, 145. 

2) A.A.U., 46 (1921), 170-172. Niet Joachim ν. Oprode is 
de bisschop die de wijding verricht, zoals Monasticon Batavum, 
I, 99 schrijft. 

s) Gasman in N.N.B.W., II, 1028; F. Alvin in Biogr. Nat. de 
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werpen geboren. Zijn vader of grootvader heette 
Adriaan de Molenaar, blijkens diens wapen, een molen, 
ook een beoefenaar van dit vak; zijn grootvader van 
moederszijde Jacob de Brockere, terwijl een zuster 
Elisabeth en een broer Jacob en Comelis vermeld wor
den 1). Hij studeerde te Leuven, waar hij de graad van 
magister in de theologie behaalde en op 28 Maart 1542 
in de Senaat van de Universiteit werd opgenomen. 
Enige tijd was hij rector van het klooster Mariënborch 
te 's Hertogenbosch, wanneer wordt niet vermeld, werd 
in 1552 pastoor van de St. Andrieskerk te Antwerpen en 
in 1557 van de helft van de Buurkerk te Utrecht2). 

Tijdens zijn pastoraat in laatstgenoemde parochie 
bedroeg het aantal communicanten ongeveer 8000, hoe
wel van Oprode het juiste aantal moeilijk kon schat
ten daar vele parochianen de tahijke kloosterkapellen 
bezochten. Uit het verslag van de kerkvisitatie van 
1569 blijkt verder, dat hij terstond de besluiten van 
het concilie van Trente gepubliceerd heeft en veel 
meer preekt dan hij volgens de statuten van de kerk 
verplicht is. 

Er werd een klacht over hem geuit, dat hij niet vol
gens voorschrift de feest- en vastendagen bekend maak
te. Het zedelijk peil van verschillende vicarissen stond 
op een zeer laag peil, terwijl hun gedrag tijdens gods
dienstoefeningen dikwijls veel te wensen overliet. Naast 
het pastoraat van de Buurkerk was hij nog kanunnik 
van de Dom en bezitter van een officie van 8 gld. jaars 

Belg. XVI, 233—234; Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire 
littéraire des 17. provinces des Pays-Bas, Louvain 1770, III, 
375; Foppens, Bibl. Belg., I, 558; Valerius Andreae, Fasti, 122; 
Batavia Sacra, I, 251; H.E.U., 33-34; Eubel, III, 208,345. 

!) Bijzonderheden over zijn familie in zijn testament. Dodt, 
Archief, 2 (1839), 54-67. 

2) Bij gelegenheid van de visitatie, gehouden 5 Juli—26 Aug. 
1569 verklaarde hij omstreeks 55 jaar oud en 12 jaar pastoor te 
Utrecht te zijn. Verslagen Kerkvisitatiën, 47—110, 
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in de Raadskapel te Utrecht, waarmede hij door de 
stad begiftigd was. 
De gunst van het stadsbestuur, waarin zich Joachim 
mocht verheugen, blijkt ook uit de schenking in 1561 
van „een glas met deser stads wapen" voor zijn woning 
te Utrecht ^. Uit verschillende van zijn handelingen 
kan worden opgemaakt, dat hij een ijverig voorvechter 
was van de katholieke zaak in de strijd tegen het 
groeiende protestantisme. 

In 1558 verscheen van zijn hand te Leuven een 
Nederlandse vertaling van de bekende catechismus van 
Petrus Canisius, hetgeen op bevel van Philips II ge
schied was en nog tijdens zijn pastoraat te Antwerpen 
vervaardigd zal zijn2). Kleinere tractaatjes van hem 
bleven ongedrukt. 

Op verzoek van de aartsbisschop van Utrecht werd 
hij 20 Juni 1571 tot bisschop van Hebron benoemd 
onder toekenning van een jaargeld van 200 ducaten. 
Slechts in het aartsbisdom mocht hij de functie van 
wijbisschop uitoefenen, bij bisschopswijdingen mocht 
hij ook in de andere bisdommen optreden3). 25 Juni 
1571 promoveerde hij te Leuven tot doctor in de god
geleerdheid 4). Bij gelegenheid van zijn bisschopswij
ding schonk de stad hem 16 kannen wijn5). 18 Dec. 
1573 diende hij de lagere wijdingen toe aan Paulus de 
Goede, stichter van het St. Salvatorhofje te Leidene). 
Op het kerkwijdingsfeest van Oudmunster, 23 Mei 1574 
droeg hij in deze kerk de Hoogmis op. Onaangenaam 

i) Dodt, Archief, 3 (1843), 243. 
2) Alvin, o.e.; J. K. van der Wulp, Catalogus van de Tracta-

ten, Pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, aan
wezig in de bibliotheek van Isaac Meulman, Amsterdam 1866, 
I, 15 n. 89. 

3) Brom, Archivalia, I. 2, n. 2050. 
4) Valerius Andreae, Fasti, 122. 
5) Dodt, Archief, 3 (1843), 243. 
e) B.B.H., 43 (1925), 95. 
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was daarbij het volgende voorval. De wijbisschop 
sprenkelde alleen wijwater bij het hoofdaltaar en het 
Sacramentshuis. Men nam hem toen de kwast af en 
sprenkelde ook elders wijwater. Ook een aantekening 
over kerkelijke plechtigheden op 4 en 5 Juni in de St. 
Salvator vermeldt de wijbisschop 1). 

Omstreeks Jan. 1575 werd Arend van Buchell door 
hem gevormd2). In dit jaar en het daaropvolgende is 
hij in een proces gewikkeld dat voor een commissaris 
van het Domkapittel gevoerd wordt. In opdracht van 
de aartsbisschop was de wijbisschop opgetreden tegen 
het Maria Magdalenaklooster te Utrecht, waar een 
danspartij had plaats gehad bij gelegenheid van de in
kleding van een natuurlijke dochter van Johan Bogaert, 
kanunnik van St. Pieter, officiaal van de proost van 
St. Pieter en advocaat-fiscaal van de aartsbisschop. 
Door het schandaal dat ontstaan was, had deze zijn 
ambten moeten neerleggen. Nu vervolgde hij Joachim 
wegens laster en eiste schadevergoeding. Deze echter 
bestreed de competentie van het Domkapittel om in 
deze kwestie te oordelen3). 28 Nov. 1575 schreef hij 
eigenhandig zijn testament, dat over zijn persoon, 
familie en vrienden tal van bijzonderheden geeft. 

Naar gelang van de plaats van overlijden wenst hij 
zijn laatste rustplaats in de Dom te Utrecht, te Ant
werpen in het familiegraf of in het klooster Mariën-
borch te 's Hertogenbosch. Dan volgen bepalingen 
over grafzerk, grafschrift, legaten aan personen, ker
ken en kloosters. Met zorg regelt hij de verdeling van 
zijn boeken en priestergewaden onder zijn familie
leden. Bijzondere vermelding geeft hij aan een bijbel, 
in 1547 bij Bartholomeus Gravius te Leuven gedrukt 

i) A.A.U., 3 (1876), 247-248. 
2) G. Brom en L. A. van Langeraad, Diarium van Arend 

van Buchell. Werken H.G., 3e S. n. 21, Utrecht 1907, 38. 
3) Heeringa, Inv. Dom, n. 4089. 
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en met tal van aantekeningen van zijn hand voorzien, 
verder werken van hem in handschrift. 

In de Universiteitsbibliotheek te Utrecht bevindt 
zich een boekwerkje, dat een instructie voor priesters 
bevat en hem wordt toegeschreven1). 

Naast talrijke familieleden die bedacht worden, ont
vangen ook zijn dienstpersoneel, vrienden en biechte
lingen souvenirs. 
Van zijn vrienden noemt hij in het bijzonder Jan Cor-
nelisz. van der Gouwe, pastoor te Bodegraven, Jacob 
van de Horst, S.T.D., kanunnik te Gent en dr. Charles 
Gargan, kanunnik te Leuven. 
Hij vermeldt dat hij weinig vermogend is, daar hij 
destijds grote schulden heeft moeten maken, waarvoor 
zegt hij niet, die nog afbetaald moeten worden. 20 Juni 
1576, waarschijnlijk reeds ziek, brengt hij een kleine 
verandering in zijn testament aan. 2 Juli d.a.v. over
leed hij te Utrecht en werd begraven in de Dom. Zijn 
grafschrift vermeldt zijn doctoraat in de theologie en 
kanonikaat van de Dom, niet zijn bisschoppelijke waar
digheid, waarschijnlijk uit vrees voor de protestanten2). 

Zijn wapen was gelijk aan dat van zijn vader „als te 
weten, drie roode oude muelenijsers in een wit velt 
met witte silver floemeringhe (?) en een bisschops-
hoet daer en boven", zoals hij het zelf in zijn testament 
beschrijft. Het devies luidde: virtutem nummis prae-
ponito. 
Op zijn graf was afgebeeld een gedeeld schild, I drie 
molenijzers, II boven een bisschop(?), onder de zon3). 

i) Catalogus, I, n. 422. 
2) Paquot, o.e. 
3) Buchelius, Monumenta, fo. 18. 
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van het titulaire bisdom staat een verwijzing. 
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Calixtus III, tegenpaus, 32, 97. 
Camp(an)ia, Martinus de, bis

schop van Majo, zie Marti
nus van Blija. 

Canisius, Petrus, 312. 
Castricum, Nicolaas van, pas

toor te Haarlem, 302. 
Cesariensis, Johannes, 273. 
Clemens V, paus, 45, 132. 
Clemens VI, paus, 151, 155, 

158, 172. 
Clemens VII, paus, 187, 294. 
Glutine, geslacht, 105. 
Colen, Jacob van, abt van St. 

Paulus, 138. 
Colonia, Henricus de, bisschop 

van Rodosto, zie Henricus 
Jonghen. 

Comhair, Gozewijn, Karthui-
zer, zie Goswinus Comhair, 
bisschop van Skalholt. 

Cons tanz, Johannes van, bis
schop van Skopuli, zie Jo
hannes van Constanz. 
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Cork, Johannes, bisschop van, 
zie Johannes. 

Cornells Claesz., magister, 302. 
Comelis Jansz., 247. 
Coudekerke, Vrouwe van, 136. 
Crane, Gijsbert die Crane, Ge-

rytsz., 271. 
Cronenborch, Heer Jansz. van, 

282. 
Culemborch, Zweder van, bis

schop van Utrecht, zie Zwe
der van Kuilenburg. 

Cuno, Cono, Keno, bisschop 
van Megara, 54, 153, 154. 

Cusa, Nicolaas van, zie Nico-
laas van Cusa. 

Cyrurgien, Jacobus, 273. 

Dale, Judocus van, bisschop 
van Sebaste, zie Judocus van 
Dale. 

Damasius, Foppo, acoliet, 284. 
Dandulo, bisschop van Arkadi, 

144. 
Daniël, bisschop van Antara-

de, 48, 51, 144, 146. 
David van Bourgondië, bis

schop van Utrecht, 74, 76, 
77, 78, 81, 86, 212, 233, 
241, 242, 252, 253, 254, 
256, 260, 262, 270. 

Delft, Comehs Paulus van, 
304. 

Denmarcken, Deynemarken, 
Jacobus, Jacob, van, bis
schop van Suden, zie Jaco
bus van Denmarcken. 

Denmarcken, Johannes van, 
130, 143. 

Denmarcken, Wonne van, 130. 
Dideric, Johanniter, 141. 
Diepholt, Koenraad van, bis

schop van Osnabrück, zie 

Koenraad van Diepholt. 
Diepholt, Rudolf van, bisschop 

van Utrecht, zie Rudolf van 
Diepholt. 

Diest, Arnold van, 112. 
Diest, Arnoldus van, bisschop 

van Capitolias, zie Arnoldus 
van Diest. 

Diest, Egidius van, drukker, 
300. 

Diest, Jan van, bisschop van 
Utrecht, zie Jan van Diest. 

Diest, Johannes van, bisschop 
van Samland en Lübeck, zie 
Johannes van Diest. 

Dirk II, bisschop van Utrecht, 
101. 

Dirk VII, graaf van Holland, 
33, 98. 

Dirk van der Are, bisschop van 
Utrecht, 33. 

Dirk van Meurs, aartsbisschop 
van Keulen, 210, 211. 

Dirk, zie ook Theodericus. 
Disse, Henricus de, bisschop 

van Trícala, zie Henricus 
Schadehoet. 

Dithmar, bisschop van Cabula, 
28. 

Doncker, Adrianus, 289. 
Dordrecht, Bartholomeus van, 

bisschop van Sarepta, zie 
Bartholomeus van Dordrecht. 

Dordrecht, Johannes van, pro
visor, 149. 

Dorpe, Ghizelbertus van den, 
194. 

Driel, Jordanus van, abt van 
Egmond, 249. 

Ducis, Laurentius, bisschop 
van Hebron, zie Laurentius 
Hertoch. 
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Düren, Simon de, bisschop van 
Majo, zie Simon de Düren. 

Eckmunde, Nicolaas de, zie 
Nicolaas van Nieuwland. 

Edmundus von Werd, bisschop 
van Kurland, 38, 39, 1 1 6 -
118. 

Edo, burger van Haarlem, 235. 
Eduard I, koning van Enge

land, 122. 
Egidius de Beydborch, Beidt-

burg, Beydeburg, Bitburg, 
bisschop van Rose, 67, 205, 
213, 215-218, 220. 

Egidius van der Heyden, de 
Merica, bisschop van Beirut, 
83, 262, 274, 275. 

Egmond, George van, bisschop 
van Utrecht, zie George van 
Egmond. 

Egmond, Nicolaas van, bis
schop van Hebron, zie Ni
colaas van Nieuwland. 

Egmond, heer Willem van, 
103, 131. 

Emmanuel de Sescalo, bis
schop van Cremona, 40, 41 , 
123-124. 

Enckevoirt, Willem van, kardi
naal, zie Willem van Encke
voirt. 

Engel, Albertus, bisschop van 
Tiflis, zie Albertus Engel. 

Engelbert, bisschop van Kur
land, 107. 

Erik, koning van Denemarken, 
266. 

Ethelger, abt van Mariëngaard, 
35, 105, 106. 

Eugenius IV, paus, 66, 67, 69, 
209-211 , 216. 

Everardus, Everaert, bisschop 

van Comanas, 54, 152, 153. 
Everardus van Westerheim, 

bisschop van Sebaste, 187. 
Evermodus, bisschop van Rat

zeburg, 98. 
Eyboldus, abt van Aduard, 127. 
Eyck, Henricus van, 289. 
Eziko, bisschop van Oldenburg, 

24. 

Felix V, tegenpaus, 67, 69, 
209, 226. 

Ferhildema, zie Vrydema. 
Floris van Wevelikhoven, bis

schop van Utrecht, 56, 175, 
179. 

Folcward, bisschop van Olden
burg, 24. 

Folkert, abt van Lidlum, 214. 
Folkert, Folquerus, Folkerus, 

abt van Staveren en bis
schop van Dschebail, 54—56, 
63, 74, 163-170, 174, 177, 
183, 186, 203. 

Franciscus, bisschop van So-
liwri, 28. 

Franciscus van Melun, bis
schop van Atrecht, 290. 

Franciscus van S. Suzanna, 
kardinaal, 181. 

Frederik, abt van Aduard, 124. 
Frederik, bisschop van Utrecht 

165. 
Frederik van Baden, bisschop 

van Utrecht, 73, 74, 82, 83, 
260, 261, 262, 276, 277, 279, 
282, 284. 

Frederik van Blankenheim, 
bisschop van Utrecht, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 64, 70, 180 
vgl., 189-213. 

Frederik van Westerheim, 
aartsbisschop van Keulen, 
187. 
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Frederik van Zyrick, bisschop 
van Utrecht, 47, 48, 133, 
134, 136. 

Gargan, Charles, dr., kanun
nik, 314. 

Geldensis, Johannes, zie Johan
nes Geldensis. 

George van Egmond, bisschop 
van Utrecht, 299, 301, 303. 

Geraldus, bisschop van Siste-
ron, 93. 

Gerardus, bisschop van Door
nik, 93. 

Gerardus, bisschop van Lau
sanne, 93. 

Gerardus, bisschop van Merse
burg, 93. 

Gerlacus, Gherlych, Gerhardus, 
Gildehuysen, Ghilthusen, 
bisschop van Hierapolis, 72, 
73, 76, 212, 226-229, 231, 
234. 

Geroldus, Gerold, bisschop, 23, 
92, 93. 

Geroldus, bisschop van Door
nik, 93. 

Geroldus, bisschop van Olden
burg, later Lübeck, 93. 

Gerwanus, bisschop van Ivrea, 
96. 

Gerwicus, Gerwinus de Grün
berg, bisschop van Balezo, 
171, 172. 

Gheen, Gerhard, priester, 256, 
257. 

Gherardus, bisschop van Ther-
mopyle, zie Nitardus. 

Gherden, Herman van, bisschop 
van Citrum, zie Herman van 
Gherden. 

Ghewand, abt van St. Paulus, 
138. 

Gildehuysen, Ghilthusen, Gyl-
dehusen, Gerlacus, bisschop 
van Hierapolis, zie Gerlacus 
Gildehuysen. 

Godebald, bisschop van Utrecht 
93. 

Godefridus van Luik, de Leo-
dio, bisschop van Brazza, 52, 
146-148. 

Godefridus, Godert, Godehart, 
Gotthart, Godfried Yerwerd, 
bisschop van Trícala, 81, 
245-250, 253, 263. 

Godfried Greveray, bisschop 
van Dagne, 256. 

Godfried van Mierlo, bisschop 
van Haarlem, 307. 

Godfried van Rhenen, bisschop 
van Utrecht, 32, 97. 

Goede, Paulus de, 312. 
Goossen, Gosen, zie Coswinus. 
Gorkaengen, Johan, bisschop, 

zie Johannes, bisschop van 
Cork. 

Gosewijn van Randerode, elect 
van Utrecht, 36, 108-109. 

Goswinus, proost van Deven
ter, 126. 

Goswinus, Gozewijn Comhair, 
bisschop van Skalholt, 266 
- 2 6 7 . 

Goswinus, Godsuinus, Goesswi-
nus, Goossen, Gosen Hexs, 
bisschop van Hierapolis, 75, 
79, 81, 87, 239-246, 251, 
268. 

Gouwe, Jan Comelisz. van der, 
pastoor, 314. 

Granvelle, kardinaal de, 307. 
Gravius, Bartholomeus, druk

ker, 313. 
Gregorius, abt van Utrecht, 

198. 
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Gregorius IX, paus, 172. 
Gregorius Lucas, bisschop van 

Rose, 170. 
Greveray, Godfried, bisschop 

van Dagne, zie Godfried 
Greveray. 

Grignart, Johannes, bisschop 
van Dschebail, zie Johannes 
Grignart. 

Groóte, Geert, 177. 
Grimberg, Gerwicus de, bis

schop van Balezo, zie Ger
wicus de Grimberg. 

Gruwel, Bernard, inquisiteur, 
302. 

Guamerus, Dominicaan, 107. 
Guetzkow, Koenraad van, zie 

Koenraad, bisschop van Ga
min. 

Guido, Wydo, bisschop van 
Olenus, Helenensis, 42, 126 
- 1 2 8 . 

Guido van Avesnes, bisschop 
van Utrecht, 42, 46, 1 2 6 -
133, 139. 

Gulik, Jacobus van, pseudo-bis-
schop, zie Jacobus van Gulik. 

Gijsbrecht van Brederode, elect 
van Utrecht, 70, 76, 77, 78, 
212, 213, 233. 

Haecx, Haex, Haux, Goswinus, 
zie Goswinus Hexs. 

Ham, Gerhard ten, 283. 
Hamerstein, Gerard van, Jo

hanniter, 142. 
Hamert, Johannes de, kapelaan, 

145. 
Harderwijk, Reyner Woltersz. 

van, scholier, 286, 290. 
Harderwijk, IJsbrand van, abt 

van Lidlum, 305. 

Hartbert, bisschop van Utrecht, 
32. 

Hartoghe, Laurentius die, zie 
Laurentius Hertoch, bisschop 
van Hebron. 

Hartwig, aartsbisschop van 
Bremen, 101. 

Heda, geslacht, 300. 
Heemskerk, Elizabeth van, 

130-131. 
Heeswijk, Mathias van, abt van 

Middelburg, 304. 
Heetvelde, Calido Campo, Jo

hannes van, bisschop van 
Hierapolis, zie Johannes van 
Heetvelde. 

Heinricus, kapelaan, 109. 
Heinricus, zie ook Henricus. 
Heinsberg, Johannes van, bis

schop van Luik, zie Johan
nes van Heinsberg. 

Helmicher, Johannes, bisschop 
van Edremit, zie Johannes 
Velmaker. 

Hendrik van Beieren, elect van 
Utrecht, 85, 87, 291, 294. 

Hendrik de Leeuw, hertog, 98. 
Hendrik van Vianden, bisschop 

van Utrecht, 36, 37, 109, 
110. 

Henricus, diaken, 254. 
Henricus, bisschop van Pome-

saniën of Marienwerder, 40, 
120-123. 

Henricus, bisschop van Upsala, 
96. 

Henricus Albertsz., magister, 
302. 

Henricus Jonghen, Juvenis, de 
Bacheim, de Colonia, bis
schop van Rodosto, 28, 41, 
42, 51, 124-126. 

Henricus van Luxemburg, bis-
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schop van Kurland, 107. 
Henricus Schadehoet, bisschop 

van Trícala, 250, 256, 263, 
264. 

Henricus Tolnis, bisschop van 
Rose, 61, 65, 203-205, 213, 
216, 265. 

Henricus van Volkach, bisschop 
van Megara, 154. 

Herman, bisschop van Larissa, 
2Θ5. 

Herman, bisschop van Utrecht, 
32. 

Herman, domproost van Schwe
rin, 99. 

Herman van Appeldem of Bux-
hövden, bisschop van Dorpat 
of Leal, 33, 102-104. 

Herman van Gherden, bis
schop van Citrum, 63, 214. 

Herman van Keulen, bisschop 
van Samland, 28. 

Hertoch, Hartoghe, Hertoge, 
Ducis, Laurentius, bisschop 
van Hebron, zie Laurentius 
Hertoch. 

's-Hertogenbosch, Jan van, 285. 
Hessel, abt van Lidlum, 199. 
Hex, Johannes Sluter de, bis

schop van Oesel, zie Johan
nes Sluter. 

Hexs, Haex, Haux, Heenx, 
Heyx, Hexg, Goswinus, bis
schop van Hierapolis, zie 
Goswinus Hexs. 

Heyden, Egidius van der, bis
schop van Beirut, zie Egi
dius van der Heyden. 

Hilleghem, Jan van, abt van 
Egmond, 162. 

Hoito, abt van Lidlum, 116. 
Hokelem, Sander van, kape

laan, 140, 141. 

Hoorn, Arnold van, bisschop 
van Utrecht, zie Arnold van 
Hoom. 

Horst, Jacob van de, dr., ka
nunnik, 314. 

Hoy ta, Ocko, abt van Stave
ren, 164. 

Hubertus van den Berge (de 
Monte), bisschop van Rose, 
56, 63, 169, 170. 

Hubertus Leonardi, bisschop 
van Dacie, 256. 

Hubertus Schenke, Sconcke, 
bisschop van Hippus, 56, 60, 
175-183, 189-191, 203. 

Ilpendam, Anna van, klooster
zuster, 283. 

Inguerand Seignart, bisschop 
van Soliwri, 242, 268. 

Innocentius IV, paus, 112. 
Innocentius VI, paus, 164. 
Insula, Edmundus ab, bisschop 

van Kurland, zie Edmundus 
von Werd. 

Isabella van Kastilië, 278. 
Isfridus, bisschop van Ratze

burg, 33, 97-99. 

Jacob van Oudshoorn, elect 
van Utrecht, 48, 135. 

Jacobus, abt van St. Paulus, 
254. 

Jacobus van Ahrweiler, bis
schop van Croa, 54, 161— 
163. 

Jacobus van Denmarcken, bis
schop van Suden, 28, 40, 43, 
45-53 , 57, 59, 62, 63, 120, 
129-144, 236. 

Jacobus van Gulik, pseudo-bis-
schop van Lavata, 171—176, 
179, 203. 
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Jacobus Lisse, Liss, Liess, Lis, 
beeren Jacopszoen, bisschop 
van Tripolis, Θ7, 68, 209, 
225-226. 

Jacobus van Ockenbroke, bis
schop van Sarepta, 29, 61, 
175, 202-203, 264. 

Jacobus Ridder, bisschop van 
Hebron, 83, 84, 87, 248, 
279-292. 

Jacobus van Wezep, bisschop 
van Dschebail, 61, 183-185, 
203, 215. 

Jan van Arkel, bisschop van 
Utrecht, 55, 154 vgl., 185. 

Jan van Beersele, bisschop van 
Cyrene, 256. 

Jan van Beieren, elect van 
Luik, 170, 171. 

Jan van Bronkhorst, elect van 
Utrecht, 135. 

Jan van Diest, bisschop van 
Utrecht, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 57, 135 vgl. 

Jan van Nassau, elect van 
Utrecht, 34, 38, 39, 116, 
119, 121, 122. 

Jan van Vernenburch, bisschop 
van Utrecht, 159, 165, 186. 

Jan zonder Vrees, hertog van 
Bourgondië, 192. 

Jan van Zyrick, bisschop van 
Utrecht, 34, 40. 

Jelger, abt van Mariëngaarde, 
24. 

Joachim van Oprode, bisschop 
van Hebron, 89, 307, 3 1 0 -
314. 

Joest, Joost, Jost, zie Judocus. 
Johannes, 109. 
Johannes XXII, paus, 148, 149. 
Johannes XXIII, paus, 170. 
Johannes, bisschop van Cork, 

66-70, 72, 77, 205-213, 
233, 236. 

Johannes, bisschop van Hildes
heim, 186. 

Johannes, bisschop van Larissa, 
224. 

Johannes, bisschop van Natura, 
224. 

Johannes Adriaansz. van Bom
mel, bisschop van Hebron, 
88, 298-299. 

Johannes de Arena van Bom
mel, bisschop Basilatanus, 
298-299. 

Johannes de Constantia, bis
schop van Skopuli, 42, 128 
- 1 2 9 . 

Johannes van Diest, bisschop 
van Samland en Lübeck, 38, 
111-114. 

Johannes Dircks, klokkengieter, 
300. 

Johannes Celdensis, episcopus 
Sidoniensis, 215. 

Johannes Gerardus, 215. 
Johannes Grignart, bisschop 

van Dschebail, 65, 213-216, 
221, 234. 

Johannes van Heetveld, de Ca
lido Campo, bisschop van 
Hierapolis, 84, 87, 286. 

Johannes van Heinsberg, bis
schop van Luik, 198. 

Johannes von Kaiserstuhl, bis
schop van Hippo, 172-173. 

Johannes, Johan Knijff, bis
schop van Groningen, 80, 88, 
89, 308-310. 

Johannes de Korbeke, Kolberch, 
bisschop van Citrum, 65, 
213, 214, 216. 

Johannes van Meppen, bis
schop van Larissa, 256. 
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Johannes Meyer, de Meyere, 
Villicus, bisschop van Byblos, 
81, 83, 84, 286, 290-292. 

Johannes van Riet, Reet, Ryt, 
de Anindine, bisschop van 
Usbite, 74, 79, 81, 2 5 0 -
258. 

Johannes Sluter de Hex, bis
schop van Oesel, 187-188. 

Johannes Strote of de Lemego, 
bisschop van Scopia, 35, 53, 
54, 57, 63, 148-152. 

Johannes Velmaker, Helmicher, 
Welmecher, bisschop van 
Edremit, 83, 275, 276. 

Jonghen, Juvenis, Henricus, 
bisschop van Rodosto, zie 
Henricus Jonghen. 

Judocus Borre, bisschop van 
Hierapolis, 74, 76, 77, 79, 
80, 212, 229-240, 242, 288. 

Judocus van Dale, bisschop van 
Sebaste, 75, 82, 83, 239, 
256, 258-262, 275, 276. 

Julius de Medici, kardinaal, 
296. 

Jutfaas, Floris van, domproost, 
135. 

Juvenis, Henricus, bisschop van 
Rodosto, zie Henricus Jon
ghen. 

Kaiserstuhl, Johannes von, bis
schop van Hippo, zie Johan
nes von Kaiserstuhl. 

Karel, hertog van Gelre, 288. 
Karel V, keizer, 289, 294, 299. 
Karel VII, koning van Frank

rijk, 270, 271. 
Karel de Stoute, 238, 242, 

270. 
Kempen, Johannes van, 266. 
Keppel, Wouter van, 142. 

Keulen, Herman van, bisschop 
van Samland, zie Herman 
van Keulen. 

Knijff, Johannes, bisschop van 
Groningen, zie Johannes 
Knijff. 

Koenraad, bisschop van Utrecht 
198. 

Koenraad, graaf van Olden
burg, 96. 

Koenraad van Diepholt, bis
schop van Osnabrück, 245. 

Koenraad III, Konrad von Salz-
wedel of Guetzkow, bisschop 
van Camin, 35, 104. 

Kolberch, Korbeke, Johannes 
de, bisschop van Citrum, zie 
Johannes de Korbeke. 

Kuik, Andreas van, bisschop 
van Utrecht, zie Andreas 
van Kuik. 

Lanscroene, Wilhelmus de, 
provisor van Z.-Holland, 149. 

Laude, Simon de, bisschop van 
Soliwri, zie Simon de Laude. 

Laurentius Hertoch, Hartoghe, 
Hertoge, Ducis, bisschop 
van Hebron, 87, 88, 2 9 4 -
297. 

Lemego, Johannes de, bisschop 
van Scopia, zie Johannes 
Strote. 

Leodio, Godefridus de, zie Go-
defridus van Luik, bisschop 
van Brazza. 

Lichtenberg, Jacob van, vicaris-
generaal, 64. 65, 199, 200. 

Liduina van Schiedam, H., 194. 
Lippe, Otto van, bisschop van 

Munster, zie Otto van Lippe. 
Lisse, Liss, Lis, Lis, Jacobus, 

Jacop, 225; zie ook Jacobus 
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Lisse, bisschop van Tripolis. 
Lodewijk XI, koning van Frank

rijk, 270-272. 
Loenresloot, Hendrik van, de

ken van St. Jan, 135. 
Losser, Bonaventura van, bis

schop van Hebron, zie Bo
naventura Engelbertsz. 

Lotharius II, keizer, 24. 
Lucas, Gregorius, bisschop van 

Rose, zie Gregorius Lucas. 
Ludolphus, bisschop, 217, 218. 
Ludolphus, episcopus Abolen-

sis, 185. 
Luik, Godfried van, bisschop 

van Brazza, zie Godfried van 
Luik. 

Luxemburg, Henricus van, bis
schop van Kurland, zie Hen
ricus van Luxemburg. 

Man, Meinard, abt van Eg-
mond, 299. 

Margaretha, landvoogdes, 292 
- 2 9 3 . 

Martinus V, paus, 206. 
Martinus van Tusculum, kardi

naal, 32, 97. 
Martinus van Blija, de Blonda, 
Campia, Campania, bisschop 

van Majo, 67, 70, 208, 209, 
219-225. 

Martinus Hendriks, 219. 
Mathias de Alamarmia, bis

schop van Budua, 56, 65, 
76, 184, 189-205, 265, 278. 

Maupayets, Faschasius, bis
schop van Soliwri, zie Fa
schasius Maupayets. 

Maximiliaan, keizer, 268. 
Mensonis, Hugo, prior van Eg-

mond, 143, 

Mentatus, pastoor te Leeuwar
den, 145. 

Meppen, Johannes van, bis
schop van Larissa, zie Jo
hannes van Meppen. 

Merica, Egidius de, bisschop 
van Beirut, zie Egidius van 
der Hey den. 

Menila, Angelus, pastoor van 
Heenvliet, 305. 

Meurs, Dirk van, aartsbisschop 
van Keulen, zie Dirk van 
Meurs. 

Meurs, Walraven van, elect 
van Utrecht, zie Walraven 
van Meurs. 

Meyer, Meyere, Villicus, Johan
nes, bisschop van Byblos, zie 
Johannes Meyer. 

Middelburg, Paulus van, 272. 
Mierlo, Gerrit van, abt van St. 

Paulus, 307. 
Mierlo, Godfried van, bisschop 

van Haarlem, zie Godfried 
van Mierlo. 

Milo, bisschop van Cork, 206. 
Minda, Theodericus de, zie 

Theodericus, bisschop van 
Wierland. 

Mirlaar, Jacob van, 142. 
Molenaar, Adriaan de, 311. 
Monte, Hubertus de, bisschop 

van Rose, zie Hubertus van 
den Berge. 

Naarden, Nicolaas van, 235. 
Nachtegael, Johannes, 273. 
Nassau, Jan van, elect van 

Utrecht, zie Jan van Nassau. 
Neck, van, 230. 
Nicardus, zie Nitardus. 
Nicolaas V, paus, 211, 



326 

Nicolaas, abt van Egmond, 
248. 

Nicolaas, bisschop van Tripolis, 
242. 

Nicolaas Brugman, bisschop 
van Soliwri, 268. 
Nicolaas van Cusa, kardinaal, 

211. 
Nicolaas van Nieuwland, de 

Nova terra, van Egmond, de 
Eckmunde, bisschop van 
Hebron en Haarlem, 81, 88, 
89, 299-309. 

Nicolaas Wagomay, bisschop 
van Majo, 219. 

Nicolaus de Burellis, bisschop 
van Sarepta, 301. 

Nienborch, Henricus de, abt 
van Rastede, 124. 

Nieuwland, Nicolaas van, bis
schop van Hebron, zie Nico
laas van Nieuwland. 

Nitardus, Nicardus, Nythardus, 
Ricaerdus, Rychardus, Ghe-
rardus, Amoldus, bisschop 
van Thermopyle, 54, 75, 
154-158, 161. 

Nortbrugge, Wilhelmus de, 
Dominicaan, 188. 

Nova terra, Nicolaas de, bis
schop van Hebron, zie Nico
laas van Nieuwland. 

Nova Terra, Nicolaas Simonsz. 
de, 299. 

Nijkercken, Thomas van, vica
ris-generaal, 84, 289. 

Nijkerk, Gerard van, abt, 296. 

Ockenbroke, Jacobus van, bis
schop van Sarepta, zie Jaco
bus van Ockenbroke. 

Odo, bisschop van Majo, 219. 
Oldenzaal, Auderzeel, Bona

ventura van, bisschop van 
Hebron, zie Bonaventura 
Engelbertsz. 

Olst, Jacobus van, 255. 
Oprode, Comelis van, 311. 
Oprode, Elisabeth van, 311. 
Oprode, Jacob van, 311. 
Oprode, Joachim van, bisschop 

van Hebron, zie Joachim 
van Oprode. 

Otto I van Gelre, elect van 
Utrecht, 34. 

Otto II, bisschop van Utrecht, 
103. 

Otto III van Holland, bisschop 
van Utrecht, 24, 34, 35, 36, 
97, 104, 105, 107, 108. 

Otto van Lippe, bisschop van 
Munster, 106. 

Oudorp, Dire van, pastoor, 136. 
Oudshoorn, Jacob van, elect 

van Utrecht, zie Jacob van 
Oudshoorn. 

Pansier, Pansijzer, zie Rusting. 
Paschalis III, tegenpaus, 97. 
Paschasius Maupayets, bisschop 

van Soliwri, 301. 
Passeri, Johannes, 219. 
Pastoris, Johannes, prior van 

Bronholm, 20Θ. 
Paulus II, paus, 238. 
Paulus III, paus, 300, 301. 
Paulus, bisschop van Skopuli, 

128. 
Paulus Gobelinus Bolant, Vo

lant, bisschop van Bórglum, 
265. 

Peraudi, Raimundus, zie Rai-
mundus Peraudi, kardinaal. 

Petrus van St. George, kardi
naal, 113. 
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Petrus van Kamerijk, kardinaal
legaat, 196. 

Petrus, bisschop van Suden, 39, 
40, 43, 118-120. 

Philippus, aartsbisschop van 
Keulen, 97. 

Philippus, bisschop van Ratze-
burg, 99. 

Philippus Jacobsz., klerk, 303. 
Philips VI, koning van Frank

rijk, 158. 
Philips II, koning van Spanje, 

305, 307, 312. 
Philips, hertog van Bourgondië, 

68, 76, 83, 84, 204, 207, 
230, 267, 268. 

Philips van Bourgondië, bis
schop van Utrecht, 286, 287, 
288, 290, 293. 

Pileus, kardinaal, 173, 174. 
Poggio, humanist, 269. 
Prys, Hendrik, 185. 

Raimundus Peraudi, kardinaal, 
278. 

Raymundus, Raimundus, Rei-
mundus, Reymundus, Reu-
mundus, bisschop van Ivrea, 
32, 44, 96-97 . 

Rechteren, Frederik van, 66. 
Reinoud, graaf van Gelre, 142. 
Reyner, abt van Lidlum, 223. 
Rhabanus, bisschop van Spiers, 

65. 
Rhenen, Godfried van, bisschop 

van Utrecht, zie Godfried 
van Rhenen. 

Ricaerdus, Rychardus, zie Ni-
tardus. 

Richard, Rooms-koning, 113. 
Ridder, Rhidder, Rydder, Ge

rard, Gerit, 280. Zie ook Ja

cobus Ridder, bisschop van 
Hebron. 

Riet, Rijt, Gillis van, 251. 
Riet, Rijt, Goossen van, 251. 
Riet, Rijt, Jan van, bisschop 

van Usbite, zie Johannes van 
Riet. 

Rolevink, Werner, Karthuizer, 
246. 

Rudolf van Diepholt, bisschop 
van Utrecht, 59, 65, 6 8 - 7 1 , 
76, 89, 205 vgl., 226-232. 

Rumelaer, Stephanus van, 
proost van St. Jan, 282. 

Ruselpasse, Engelbert, Johan
niter, 141. 

Rusting, Pansier, Pansijzer, Jan 
Maertensz., onderpastoor, 
291. 

Ruysch, Nicolaas, visitator, 303. 
Rijswijck, Cornells van, cleri

cus, 305. 

Salzwedel, Koenraad van, zie 
Koenraad, bisschop van Ga
min. 

Schadehoet, Schadehoith, Scho-
dehoet, de Disse, Henricus, 
bisschop van Trícala, zie 
Henricus Schadehoet. 

Schenck van Culemborg, Hu-
bert IV, 176. 

Schenck van Culemborg, ge
slacht, 176, 182. 

Schenck van Toutenburg, aarts
bisschop van Utrecht, 88, 
307, 308, 309, 312, 313. 

Schenke, Sconcke, Hubertus, 
bisschop van Hippus, zie Hu
bertus Schencke. 

Schooten, Catharina van, prio
rin Wittevrouwenklooster te 
Utrecht, 306, 
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Screvel, Dirk, abt van Egmond, 
134. 

Senmardus, bisschop van Min
den, 94. 

Sescalo, Emmanuel de, bis
schop van Cremona, zie Em
manuel de Sescalo. 

Sichardus, zie Siwardus. 
Simon, abt van Rastede, 95. 
Simon de Düren, bisschop van 

Majo, 219. 
Simon de Laude, bisschop van 

Soliwri, 267. 
Siwardus, Siward, Sivardus, Su-

wardus, Sichardus, bisschop 
van Upsala, 31, 32, 44, 9 3 -
96, 200. 

Sixtus IV, paus, 249, 252. 
Sluter, Johannes Sluter de Hex, 

bisschop van Oesel, zie Jo
hannes Sluter. 

Snavel, Willem, abt van Ma-
riënweerd, 166. 

Soreth, Johannes, Carmeliet, 
251. 

Sproton, Johannes, Dominicaan, 
264. 

Stade, Wenemar van, 175. 
Starckenborch, Sterckenborg, 

Balduinus van, zie Baldui-
nus van Starckenborch. 

Strote, Johannes, bisschop van 
Scopia, zie Johannes Strote. 

Suwardus, zie Siwardus. 
Swerker I, koning van Zwe

den, 96. 
Swidems, abt van Rastede, 95. 
Symon, klerk, 254. 
Symon Gerlachsz., 178, 191. 

Tetrode, Gerard van, kanunnik, 
131. 

Theodericus, bisschop van 
Dschebail, 54, 160, 161. 

Theodericus, bisschop van Su
den, 118-119, 122. 

Theodericus Bloc, bisschop van 
Sodoren, 205, 264, 265. 

Theodericus, Dirk, de Minda, 
bisschop van Wierland, 33, 
36-38 , 56, 102, 107-111, 
119. 

Theodorus, bisschop van 
Dschebail, zie Theodericus. 

Thomas, kapelaan, 145. 
Thomas Basinus, aartsbisschop 

van Caesarea, 75, 269-274. 
Tiel, Johannes van, vicaris-ge

neraal, 291. 
Tolnis, Henricus, bisschop van 

Rose, zie Henricus Tolnis. 
Tolnis, Johannes de, Carmeliet, 

203. 
Trajecto, Nicolaas de, 219. 
Twijnen, Floris, 245. 

Uitenhorst, Henricus, van, abt 
van Egmond, 255. 

Ulboldus, abt van Lidlum, 
110. 

Urbanus IV, paus, 116. 
Urbanus V, paus, 166. 

Valle, Judocus de, bisschop 
van Sebaste, zie Judocus 
van Dale. 

Vasoris, Vasseur, Wilhelmus, 
bisschop van Sarepta, zie 
Wilhelmus Vasoris. 

Velde, Gerardus de, 164. 
Velmaker, Johannes, bisschop 

van Edremit, zie Johannes 
Velmaker. 

Vemenburch, Jan van, bis-



329 

schop van Utrecht, zie Jan 
van Vemenburch. 

Vianden, Hendrik van, bisschop 
van Utrecht, zie Hendrik 
van Vianden. 

Villicus, Johannes, zie Johan
nes Meyer, bisschop van 
Byblos. 

Voet, Petrus, vicaris, 1Θ5. 
Volant, Paulus Gobelinus, zie 

Paulus Gobelinus Bolant. 
Volkach, Henricus van, bis

schop van Megara, zie Hen
ricus Volkach. 

Vrydema, Veridema, Ferhilde-
ma, Wichbolt, bisschop van 
Faroër, zie Wichbolt Vry
dema. 

Wagomay, Nicolaas, bisschop 
van Majo, zie Nicolaas Wa
gomay. 

Waldeck, Adolf van, dom
proost, 126. 

Walraven van Meurs, elect van 
Utrecht, 67, 68, 207-210, 
226. 

Walter, bisschop van Tabor, 
158, 159, 186, 187. 

Walter, zoon van Hugo van 
Leiden, 249, 255. 

Weent, Jan van, abt van Eg-
mond, 187. 

Welmecher, Johannes, bisschop 
van Edremit, zie Johannes 
Velmaker. 

Wenemar van Stade, episcopus 
Symbaliensis, 175. 

Wenzel, Rooms-koning, 171. 
Werd, de Werde, Edmundus 

von, bisschop van Kurland, 
zie Edmundus von Werd. 

Westerheim, Everardus van. 

bisschop van Sebaste, zie 
Everardus van Westerheim. 

Westerheim, Frederik van, 
aartsbisschop van Keulen, 
zie Frederik van Wester
heim. 

Wevelikhoven, Floris van, bis
schop van Utrecht, zie Flo
ris van Wevelikhoven. 

Wezep, Jacobus van, bisschop 
van Dschebail, zie Jacobus 
van Wezep. 

Wichbolt Vrydema, Veridema, 
Ferhildema, bisschop van 
Faroër, 188. 

Wilbrand, abt van Klaarkamp, 
158. 

Wilbrand, abt van Lidlum, 160. 
Wilbrand, bisschop van Utrecht 

103, 117, 160. 
Wilhelmus van Sabina, kardi

naal, 103. 
Wilhelmus Turonensis episco

pus, 36, 106, 107. 
Wilhelmus Filastre, bisschop 

van Doornik, 242. 
Wilhelmus Vasoris, Vasseur, 

bisschop van Sarepta, 267— 
268. 

Willem II, Rooms-koning, 112, 
113. 

Willem III, graaf van Holland, 
47, 48, 51, 133-135, 163. 

Willem Berthout, bisschop van 
Utrecht, 40, 41 , 42, 125, 
126. 

Willem van Enckevoirt, kardi
naal, 87, 294. 

Winter, Jan Comelisz., onder
pastoor van Hoorn, 295. 

Woenichgen, 274. 
Woldrichem, Eggebrecht van, 

163. 
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Wolvenga, Henricus van, abt 
van Mariëngaarde, 303. 

Wydo, zie Guido. 
Wijse, Nicasius de, 306. 

Yerwerd, Godfried, bisschop 
van Trícala, zie Godfried Yer
werd. 

Ymmink, Johannes, wijbisschop 
257. 

IJsselstein, Giselbert van, 128. 

Zuylen, Clementina van, 130. 
Zweder van Kuilenburg, bis

schop van Utrecht, 65, 66, 
67, 68, 204, 213-221, 226. 

Zyrick, Syrck, Frederik van, 
bisschop van Utrecht, zie 
Frederik van Zyrick. 

, Jan van, bisschop van-
Utrecht, zie Jan van Zyrick. 

II. PLAATSNAMEN. 

Aa, Ter, 232. 
Aalst, 300. 
Abolensis, Abelonen., Abilo-

nen., bisdom, zie Ludolphus. 
Adramiten, bisdom, zie Edre-

mit. 
Adrianopel, 128. 
Aduard, klooster, 41, 124, 127. 
Aerde, parochie Wilp, 169. 
Agnietenberg, klooster, 179, 

180, 181, 194, 209, 233. 
Ahrweiler, 161. 
Albergen, Reguliere kanunni

ken, 196, 243, 249. 
Aldenbiesen, commanderij, 118. 
Alkmaar, 299. 

, Clarissen, 283. 
, Jonge Hof, 220, 234. 
, Minderbroeders, 254. 

Almelo, 178. 
, Catharinaklooster, 244. 

Altenberg, klooster, 127, 153, 
154. 

Amersfoort, Aagtenconvent, 
238. 

, Regulieren, 295. 
Amstel (Nieuwer-), 139, 179. 
Amsterdam, 87, 207, 305. 

Amsterdam, Mariakerk, 81, 
247. 

, Oude kerk, 243. 
, H. Stede, 155. 
; Bagijnhof, 183, 197, 204. 
, Dionysiushuis, 198, 199. 
, Karthuizers, 287, 293. 
, Luciaklooster, 217, 232. 
, Margarethaklooster, 197. 

-, Maria Magdalenakloos-
ter, 212, 217. 

— , Paulusklooster, 222, 261. 
-, Pietersgasthuis, 180, 201, 

306. 
Antarade, ook Aradus, Araden-

sis, Arcanen., Archaniensis, 
Arthaniensis, Tortosa, bis
dom, 144. Zie ook Daniël. 

Antwerpen, 115, 119, 170, 300, 
312, 313. 

, Andrieskerk, 311. 
— , Carmelieten, 275, 294. 

, Dominicanen, 259. 
Apel, Ter, 263. 
Appeltem, Appeldem, Appel-

doom, 101, 102. 
Arkadi, Archadiensis, bisdom, 

zie Dandulo. 
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Arnhem, 149, 150, 207, 220, 
288, 304. 

, Walburg, 200. 
, Bethanië, 214. 
¡, Observanten, 254. 
, Peterhuis, 192. 
, Zusterklooster, 204. 

Asperen, Dominicanen, 281. 
, Kruisheren, 264. 

Athene, 153, 154, 186. 
Atrecht, bisdom, 301. 
Audomar, 290. 
Auxerre, bisdom, 268. 
Avignon, 54, 55, 145, 147, 155, 

157, 161, 184, 185, 187, 188, 
240. 

Avila, 186. 
Avlona, 186. 
Axel, 283, 303. 

Bakkum, 223. 
Balezo, 172. 
Basilatanus, bisdom, 298. 
Bazel, 107, 121, 169, 216, 

242. 
, Concilie, 67, 68, 216— 

219, 221, 222, 226. 
Beirut, bisdom, zie Egidius van 

der Heyden. 
Belgrado, 148. 
Bergen, 204. 
Bergen (Noorwegen), 266. 
Berkhout, 237. 
Bern, abdij, 296, 305. 
Besançon, 119. 
Beverwijk, 215. 
Biblicensis, bisdom, zie Dsche-

bail. 
Biezelingen, klooster, 43, 119. 
Bloemkamp, abdij, 150. 
Bodegraven, 314. 
Bolsward, 201. 

Bonne Esperance, abdij, 119. 
Börglum, bisdom, zie Paulus 

Gobelinus. 
Bovenkarspel, 132. 
Boxtel, 161. 
Brabant, 113, 241, 251, 296. 
Brazza, Brac, Bracensis, Bra-

c(h)ialensis, Brachiellensis, 
Braxialensis, bisdom, zie Go-
defridus van Luik. 

Breda, 272. 
Bremen, 31, 95, 96, 101, 102, 

121, 123, 124, 230. 
Brielle, gasthuis, 128, 129. 

, Reguliere kanunniken, 
192, 196, 199, 220, 278. 

, Tert. Francise, 309. 
, Vrouwenhuis, 243. 

Bronholm, 206 . 
Bronkhorst, kapel, 165. 
Brouwershaven, 81, 83, 291. 
Brugge, 185, 203, 215, 250— 

252. 
, Carmelieten, 162, 240, 

251, 274, 290, 292, 294. 
, Dominicanen, 259. 
, Janstgasthuis, 188. 
, Karthuizers, 224. 

Brussel, 104—106, 270, 308. 
, Gudule, 105, 278. 
, Carmelieten, 161, 162. 
, Dominicanen, 259. 

Budua, bisdom, zie Mathias. 
Burch (Den), 81, 236, 248. 
Buxhövden, 101, 102. 
Byblos, bisdom, zie Johannes 

Meyer. 

Caen, 269. 
Caesarea, (aarts)bisdom, 66, zie 

Thomas Basinus, Zweder van 
Kuilenburg. 

Calcar, 210, 280. 
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Calcar, Dominicanen, 239, 280, 
289. 

Cambre (La), abdij, 35, 105— 
106. 

Camin, bisdom, zie Koenraad 
III. 

Camp, 129. 
Capitolias, Capitoliade, Capito-

liadensis, bisdom, zie Arnol-
dus van Diest. 

Cappadocië, 152. 
Caudebec, 269. 
Chomanaten., bisdom, zie Co-

manas. 
Citrum, bisdom, zie Johannes 

de Korbeke; Herman de 
Gherden. 

Clairvaux, 128. 
Cloyne, bisdom, zie Cork. 
Coblenz, 171, 172, 174. 
Comana(e)s, Comana(s)censis, 

Chomanaten., Commana, Cu-
man(at)en., Cumanorum, bis
dom, 152. Zie Everardus. 

Constantinopel, 267, 268, 298. 
Constanz, bisdom, 56, 121, 169. 
Corden, 108. 
Cork, Corcagensis, Corkaen-

gen, bisdom, zie Johannes, 
bisschop van Cork. 

Corvey, 108. 
Cremona, bisdom, zie Emma

nuel. 
Croa, Croacensis, Duacensis, 

Duocensis, Duatensis, bis
dom, zie Jacobus van Arwei-
ler. 

Culemborg, 176, 178, 184, 
234, 310. 

, klooster Jeruzalem, 256. 
Cumanen., Cumanaten., Cu

manorum, bisdom, zie Co
manas. 

Curon(i)ensis, zie Kurland. 
Cyrene, bisdom, zie Jan van 

Beersele, bisschop van Cy
rene. 

Cyriax, (bij Mühlheim), 149. 

Dacie, bisdom, zie Hubertus 
Leonardi. 

Dagne, bisdom, zie Godfried 
Greveray. 

Dalfsen, 155, 156, 169, 180, 
203. 

, Ter Hude, 154. 
, Studerberg, 156. 

Dalmatië, 161, 169, 189, 216. 
Debsalensis, zie Upsala. 
Delft, 178, 207, 220, 235. 

, Hypolituskerk, 246. 
, Nieuwe kerk, 304. 
, Oude kerk, 304. 
, Barbaraconvent, 197, 

304. 
, Begijnhof, 304. 
, Brigittenklooster, 304. 
, Claraklooster, 283. 
, Franciscanen, 235. 
, Koningsveld, 112. 
, Regulieren, 291. 
, Ursulaklooster, 168, 232, 

247. 
, Armenhuis, 304. 
, Gasthuis, 157, 217. 

Denemarken, 216, 265. 
Demnarcken, Groot- en Klein-, 

130. 
Deventer, 103, 110, 126, 165, 

168, 206, 220, 292. 
, Bergkapel, 102. 
, Klooster Buiskens, 191, 

194. 
, Fraterhuis, 309. 
, Ursulaklooster, 267. 
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Deventer, Geertruidengasthuis, 
309. 

, H. Geesthuis, 266. 
, Lammenhuis, 267. 

Diepenveen, klooster, 220. 
Dikninge, abdij, 138, 165. 
Dimmelaarsberge, -kamp, 156. 
Disenberg, 94. 
Does (Ter), abdij, 127. 
Doesburg, 232. 
^ — , Fraterhuis, 224, 235, 

244. 
, Mariëngrave, 224. 

Doetinchem, klooster Bethle
hem bij —, 33, 101, 102, 
181, 261. 

Dokkum, 293. 
Doornik, bisdom, 1, 22, 29, 84, 

93, 162, 175, 183, 184, 185, 
203, 215, 242, 267, 292, 
301. 

Dordrecht, 140, 225, 268, 303, 
305. 

, Kruijssenburg, 226. 
, Wulpoert, 228. 
, Kruiskapel, 162. 
, O.L.Vr. kerk, 122, 185, 

186, 199, 200, 244. 
, Agnesklooster, 204. 
, Augustijnenklooster, 67, 

225, 226, 276. 
, Cellebroeders, 279. 
, O.L.Vr. gasthuis, 301. 

Dorpat, bisdom, zie Herman. 
Dortmund, 149. 

, Dominicanen, 177. 
Douay, 162. 
Drente, 150. 
Dreye, 150. 
Dschebail, Gibailen., Gybel-

den., Gibelden, Biblicen, 
Gydecen., Gibelethen., bis
dom, zie Folkert; Jacobus 

van Wezep; Johannes Grig-
nart; Theodericus. 

Duacensis, Duatensis, Duocen-
sis, bisdom, zie Croa. 

Durham, bisdom, 40, 122. 

Ecclesie Sánete Marie, zie Po-
mesaniën. 

Edam, 304. 
Edremit, Adramiten., bisdom; 

zie Johannes Velmaker. 
Eembrugge, 150. 
Egmond, abdij, 31—33, 37, 54, 

92, 93, 97, 100, 109, 152, 
154, 167, 223, 248, 249, 255, 
272, 299, 302, 304, 305. 

, a.d. Hoef, 103. 
Ehrang, 100. 
Ehrenfels, kasteel, 174. 
E(i)peren, 128. 
Elburg, 1ΘΘ, 278. 
Elmendorff, 95. 
Elten, 24, 94. 
Emden, 224. 
Emmerik, 167, 258. 
Emmikhuizerberg, 295. 
Enghien, 292, 293. 
Enkhuizen, 150. 

, Ursulaklooster, 222. 
Epirus, 186. 
Essen, 114. 
Estland, 25. 
Eysden, 200. 

Falkenau, klooster, 104. 
Faroër, bisdom, zie Wichbolt 

Vrydema. 
Floreffe, 98. 
Florence, 269. 
Franekeradeel, 164. 
Frankfort, 110, 216. 
Freckenhorst, klooster, 103. 
Friesland, Ostfrisia, 30, 32, 44, 
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47, 48, 50—54, 57, 59, 60, 
62, 84, 97, 101, 116, 133, 
145—147, 150, 160, 168, 
182, 189, 190, 193, 194, 196, 
198, 201, 258. 

Fritzlar, 275. 

Cabula, bisdom, 28. 
Gaesbeek, kasteel, 167. 
Cardar, bisdom, 265. 
Gelre, Gelderland, 122, 134, 

142, 310. 
Gembloux, 99. 
Gent, 268, 314. 

, Carmelieten, 290. 
, Claraklooster, 147. 
, Dominicanen, 183, 184. 

Georgië, 257. 
Gherder, 150. 
Cibailen., Gybelden., Gibel-

den., Gibelethen., bisdom, 
zie Dschebail. 

Gorcum, 64, 88, 238, 249. 
, kapittelkerk, 253, 300. 
, Agnesklooster, 192, 193, 

195, 253, 295. 
Gouda, 228, 234, 238, 304. 

s Janskerk, 209, 249, 255, 
267. 

, Jeruzalemkapel, 278. 
, Fraterhuis, 237, 244, 

247, 279. 
, Margarethaklooster, 197, 

222. 
, Maria Magdalenakloos-

ter, 233, 247. 
Grafenthal, klooster, 167, 171. 
Grandpré, 127. 
Grave, 145. 
's Gravenhage, 122, 170, 171, 

230, 242, 304, 305. 
, Dominicanen, 72. 227, 

230, 285. 

's Gravenhage, Elisabethkloos-
ter, 234. 

, Leprozenkapel, 227, 233. 
's Gravenzande, begijnhof, 113. 
Griekenland, 39, 118, 126, 

129. 
Groenland, 265. 
Groningen, provincie, 59, 62, 

89, 150, 188, 190, 194, 198, 
258. 

, bisdom, 308—310. 
, stad, 121, 174, 310. 
, Walburgiskerk, 258. 
, Dominicanen, 248, 258, 

262, 283. 
, Franciscanen, 258. 
, Menoldaconvent, 231. 

Grootebroek, 310. 

Haarlem, bisdom, 88, 89, 307 
—309. 

, stad, 86, 131, 163, 207, 
211, 220, 222, 223, 235, 237, 
238, 243, 253, 274, 284, 287, 
288, 295, 296, 301, 303, 305 
—307. 

, Bavo, 88, 191, 204, 220, 
223, 233, 237, 247, 283, 301 
—303. 

, Augustijnen, 287. 
, begijnhof, 156, 178, 180, 

185, 191, 194, 279. 
, Carmelieten, 40, 115, 

120, 248, 287. 
, Dominicanen, 115, 199, 

232—234, 267, 275, 279. 
, Johanniters, 49, 131, 

136, 139, 141—144, 178, 
222, 279, 302. 

Haarlem, Lazarusklooster, 131. 
, Magdalenaklooster, 285. 
, Michaëlklooster, 221. 
, Premonstratensers, 306. 
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Ham (Den), 180. 
Hamburg, 31, 98, 123, 163. 
Harderwijk, 163, 286, 310. 

, fraterhuis, 235. 
Harmeien, 303, 306. 
Hasselt, (België), 118, 161. 
Hasselt, (Overijsel), 208. 
Hartem, 193, 222, 278. 
Haumont, abdij, 268. 
Havelberg, bisdom, 276. 
Hazerswoude, 141. 
Hebriden en Man, bisdom, zie 

Theodericus Bloc. 
Hebron, bisdom, zie Bonaven

tura Engelbertsz. van Olden-
zaal, Jacobus Ridder, Joa
chim van Oprode, Johannes 
Adriaansz. van Bommel, Lau-
rentius Hertoch, Nicolaas 
van Nieuwland. 

Heemse, 167. 
Heemskerk, 141. 
Heenvliet, 305. 
's Heerenberg, 228. 
Heilo, Regulierenklooster, 212, 

223. 
Helenensis, bisdom, zie Guido. 
Helmond, 161. 
Henegouwen, 105. 
Heraclea, 124. 
's Hertogenbosch, 275. 

, Dominicanen, 306. 
, Franciscanen, 170, 296. 
, Mariënborch, klooster, 

311, 313. 
Hervord, abdij, 187. 
Hierapolis, Jeropolitanus, Hie-

ropolitanus, bisdom, zie Ger-
lacus Gildehuysen, Goswinus 
Hexs, Johannes Heetvelde, 
Judocus Borre. 

Hieronymusberg, 64, 195. 
Hildesheim, 107, 108, 186. 

Hiporiensi, zie Ivrea. 
Hippo, bisdom, zie Johannes 

von Kaiserstuhl. 
Hippus, Yppusensis, Ippusen-

sis, Uppusensis, Yppenensis, 
bisdom, zie Hubertus 
Schencke. 

Hofstede (Ter), parochie Heem-
se, 167. 

Holland, 68, 84, 85, 122, 130, 
134, 139, 142, 149, 207, 241, 
258, 291. 

Hollenderbroek, 142. 
Holme, 102. 
Holstein, 121. 
Hongarije, 152. 
Honswijk, proostdij, 167. 
Hontenesse, 234. 
Hoogland, 268. 
Hoogstraten, 240. 
Hoorn, 150, 2Θ8, 295, 309. 

, Agnietenklooster, 180, 
222, 237. 

, Ceciliaklooster, 221. 
, Mariënconvent, 221. 
, Pietersdal, 238, 246, 

247. 
Horst (Ter), 88, 155, 156, 

300. 
Hulsbergen, klooster, 64, 193, 

195, 196. 
Hulst, 184, 232, 243, 244, 253, 

254, 255, 279, 283. 
Hunnepe (Ter), klooster, 110, 

266. 

Iburg, abdij, 103, 117, 2 4 5 -
247, 250. 

Ierland, 67, 95, 205, 206, 218. 
Illyrië, 52. 
Ingen, commanderij, 142. 
Insula Sanctae Mariae, zie Po-

mesaniën. 
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Ippusensis, Yppusensis, Yppe-
nensis, bisdom, zie Hippus. 

Italie, 32, 249. 
Ivrea, Ipporiensi, Hiporiensi, 

Ypporiensis, bisdom, zie Ray-
mundus, Gerwanus. 

Jeropolitanus, bisdom, zie Hie-
rapolis. 

Jerichow, 98. 

Kamerijk, 296. 
, bisdom, 1, 22, 29, 39, 43, 

52, 56, 83, 105, 113, 119, 
120, 147, 162, 169, 170, 183, 
185, 203, 205, 215, 256, 262, 
267, 275. 

Kampen, 150, 293. 
, Nicolaaskerk, 237. 
, Agnesklooster, 199, 234, 

266. 
, Catharinaklooster, 266. 
, gasthuis, 147, 156. 
s melaatsenhuis, 263. 
, weeshuis, 301. 

Kappenberg, 98. 
Kennemerland, 302. 
Keulen, aartsbisdom, 21, 23, 

25, 28, 32, 33, 39, 42, 54, 
69, 97, 103, 105, 107, 108, 
115, 117, 125—129, 149, 
151, 171, 187, 209—211, 
239, 276. 

, stad, 105, 115, 129, 
261. 

, Universiteit, 224, 281, 
298. 

, S. Maria op het Kapitool, 
187. 

, Carmelieten, 126, 161, 
162, 275. 

, Dominicanen, 151, 281. 
, Gertrudisklooster, 151. 

Klaarkamp, abdij, 67, 157, 
158, 219. 

Kleef, 69, 70, 167, 209-211. 
Koudekerk, 231. 
Kreuznach, 162. 
Kropswolde, 188. 
Kuilenburg, zie Culemborg. 
Kurland, Curoniensis, bisdom, 

zie Edmundus von Werd; 
Engelbert; Guamerus; Hen-
ricus van Luxemburg; Wil
helmus Turonensis. 

Langres, 126. 
Larissa, bisdom, zie Johannes 

van Meppen. 
Lausanne, bisdom, zie Bonifa-

cius; Gerardus. 
Lavata, Lavacensis, bisdom, zie 

Jacobus van Gulik. 
Leal, Leonensis, bisdom, zie 

Herman. 
Leerbroek, 88, 300. 
Leerdam, 288. 
Leeuwarden, Vituskerk, 145. 

, Dominicanen, 199, 295. 
Leiden, 68, 86, 178, 191, 197, 

207, 208, 249. 
, Mariakapel, 168. 
, O.L.V. kerk, 178. 
, Pancratiuskerk, 166, 168, 

222, 304. 
, Pieterskerk, 152, 153, 

194, 195, 201. 
, klooster Abtspoel (bij 

Leiden), 234. 
, Dominicanessen, 228, 

239, 285. 
, Duitse orde, 119. 
, Franciscanessen, 191. 
, Hieronymusdal, 231. 
, Regulieren, 254. 
, Catharina-gasthuis, 232. 



337 

Leiden, St. Elisabethgasthuis, 
217. 

, O.L.V. gasthuis, 191, 
197, 199, 221. 

, Salvatorhofje, 312. 
, Vrouwenhof, 224. 

Lemgo, 148. 
Lent, marke, 156. 
Leonensis, zie Leal. 
Lepanto, 171 . 
Lesina, 146. 
Leuven, 115, 270, 291, 292, 

312, 314. 
, universiteit, 269, 275, 

290, 311, 312. 
Lidlum, abdij, 38, 110, 116, 

160, 199, 214, 223, 305. 
Limburg, stad, 113. 
Limmen, 88, 300. 
Linda, bisdom, 175. 
Lippstadt, 37, 108, 110. 
Lisieux, bisdom, 269—271, 

273. 
Loenhout, 240. 
Lübeck, 100, 113, 163. 

, bisdom, zie Gerold; Jo
hannes van Diest. 

Luik, bisdom, 1, 22, 27, 29, 31, 
32, 35, 39, 42, 48, 54, 55, 
56, 98, 99, 105, 112, 117, 
118, 120, 127, 145, 146, 154, 
161, 162, 16Θ, 1 6 9 ^ 1 7 1 , 
198, 200, 203, 205, 237, 256, 
265, 286. 

Lund, 107. 
Lijfland, 25, 26, 100—102, 

104, 113, 230. 
Lynde (Ter), parochie Den 

Ham, 180. 

Maagdenburg, 104, 187. 
Maarssen, 150. 

Maartensdijk, 89, 308. 
Maastricht, Begarden, 116. 
Macedonië, 214. 
Magaricensis, Margaritense, 

Margaucensis, bisdom, zie 
Megara. 

Mainz, aartsbisdom, 24, 28, 31, 
39, 63, 94, 107, 108, 111, 
120, 126, 172, 173, 214. 

, stad, 43. 
Majo, Magia, Magionensis, bis

dom, zie Martinus de Blija; 
Nicolaas Wagomay; Odo; Si
mon de Düren. 

Mariënbaum, 210. 
Marienberg, klooster, 103. 
Marienburg, 230. 
Mariëngaard, abdij, 24, 35, 

105—106, 289, 293, 303. 
Mariënpoel, klooster, 215, 221, 

234. 
Mariënweerd, abdij, 127, 166, 

181, 306. 
Marienwerder, zie Pomesaniën. 
Mechelen, 170, 274, 295. 

, Carmelieten, 162, 203, 
205, 251, 258, 275, 294. 

Medemblik, 85, 87. 
Megara, Margaricensis, Marga-

ritensis, Margaucensis, bis
dom, zie Cuno, Henricus de 
Volkach. 

Meppen, 202. 
Merseburg, bisdom, zie Ge-

rardus. 
Metz, bisdom, 39, 107, 120, 

145, 146, 238, 298. 
Middachten, kasteel, 169. 
Middelburg, 112, 127, 139, 

141, 142, 240, 300, 304. 
Milaan, 125. 
Minden, bisdom, 21, 24, 28, 

94, 107, 149, 245, 246, 258. 
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Minden, Dominicanen, 148. 
, klooster Mauricius, 246. 

Monnikendam, 268. 
, klooster Galilea, 221, 

254. 
Montenegro, 172. 
Montpellier, 125, 161. 
Mühlheim, 149. 
Muiden, 307. 
Munster, bisdom, 22, 24, 33, 

36, 38, 39, 67, 69, 103, 106, 
107, 115—117, 127, 175, 
209, 224, 256, 263, 272. 

, stad, 227. 
Münster, 124. 
Mustonië, bisdom, 175. 

Naaldwijk, 304. 
Natura, bisdom, 214. 
Naxos, 118, 129. 
Ness, commanderij, 179. 
Neuss, 114. 
Niederwerd, 116. 
Nieuwervaart, 140. 
Nijmegen, 115, 259—260. 

, Dominicanen, 259. 
—,—, Johanniters, 142. 

Obdam, 150. 
Oberwerth, 103. 
Obsalensis, zie Upsala. 
Ochsenbruch, 202. 
Odijk, 303. 
Oesel, bisdom, zie Johannes 

Sluter. 
Oldemarkt, 293. 
Oldenburg, 24, 31, 124. 

, bisdom, zie Eziko; Folc-
ward; Gerold. 

Olenus, Helenensis, bisdom, 
zie Guido. 

Oostergo, 60, 164, 197. 

Oostzeegebied, 25, 26, 27, 31, 
39, 40, 216. 

Ootmarsum, commanderij, 166, 
192. 

Osnabrück, bisdom, 21, 103, 
176, 214, 224, 245—247, 
256, 263, 264, 276. 

Oudewater, 141. 
Oudorp, Carmelieten, 243. 
Overath, 149. 
Overijsel, 150, 258. 
Oxford, 281. 

Paderborn; bisdom, 21, 81, 83, 
102, 107, 187, 214, 257, 258, 
276. 

Palestina ,56, 152, 176, 186, 
258, 267, 269, 276, 280, 294, 
297, 298, 299, 310. 

Parijs, universiteit, 105, 123, 
124, 157, 158, 161, 227, 240, 
251, 269, 281, 294. 

Patras, 127. 
Pavia, 269. 
Pharos, 146. 
Phrygië, 226, 229, 240, 292. 
Polen, 216. 
Pomesaniën, Pomeraniensis, Po-

mezaniensis, Marienwerder, 
Sánete Marie Werthe, eccle
sie Sánete Marie, bisdom, zie 
Albertus; Henricus. 

Postel, abdij, 31, 32, 44, 94, 
98. 

Pretz, 121. 
Pruisen, 25, 107, 113, 121, 

230. 
Purmerend, Ursulaconvent, 

199, 284. 
Pydna, 214. 

Raceburgensis, zie Ratzeburg. 
Ragusa, 169, 216. 
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Rastede, klooster, 31 , 32, 95, 
96, 124. 

Ratzeburg, Raceburgensis, bis
dom, zie Evermodus; Isfri-
dus; Philippus. 

Ravenna, 99. 
Rechteren, kasteel, 169, 206. 
Regensburg, bisdom, 114, 115, 

154, 204. 
Remersdorf, 103. 
Renen, 155, 288. 

, Cunerakerk, 300. 
, Agnesklooster, 208, 283. 

Riga, 102, 107, 110, 116, 120. 
Zie ook Albertus, bisschop 
van Riga. 

Rinzumageest, 293. 
Rodosto, bisdom, zie: Henri-

cus Jonghen. 
Roermond, Munsterabdij, 145. 
Rolduc, 98, 99. 
Rome, 93, 96, 99, 114, 123, 

125, 249, 263, 265, 270, 276. 
Rose, Rosensis, Rossensis, bis

dom, zie Egidius de Beyd-
borch; Gregorius Lucas; 
Henricus Tolnis; Hubertus 
van den Berge. 

Rostock, universiteit, 263, 280. 
Rottehande, 201. 
Rotterdam, 209, 303, 304. 

, Laurenskerk, 244, 288. 
Rozenkamp, abdij, 115. 
Rijnsburg, abdij, 31. 
Rijs, Risen, uithof van abdij 

Staveren, 165, 166. 
Rijswijk, 277, 282. 

SaUand, 55, 74, 164. 
Saloniki, 148. 
Samland, bisdom, zie Herman 

van Keulen, Johannes van 
Diest. 

Sarepta, bisdom, zie Bartholo-
meus van Dordrecht; Jaco
bus van Ockenbroke; Nico-
laas de Burellis. 

Schellingwoud, 150. 
Schiedam, 38, 116. 

, Franciscanessen, 201. 
Schönensteinbach, klooster, 

182. 
Schoonhoven, Carmelieten, 

156. 
Schwerin, bisdom, zie В е т о ; 

Brunward. 
Scopia, Skoplje, Usküb, bisdom, 

128, zie Johannes Strote of 
de Lemego. 

Scopulensis, zie Skopuli. 
Sebaste, bisdom, zie Adrianus 

van Appeltem; Everardus 
van Westerheim; Judocus 
van Dale. 

Sibculo, klooster, 192. 
Sicilië, 251. 
Sidon, 152, 215. 
Siegburg, abdij, 149. 
Singraven, klooster, 24. 
Sisteron, bisdom, zie Geraldus. 
Skalholt, bisdom, zie Goswinus 

Comhair. 
Skoplje, bisdom, zie Scopia. 
Skopuli, Scopulensis, bisdom, 

zie Johannes de Constantia; 
Paulus. 

Sodoren, bisdom, zie Theode-
ricus Bloc. 

Soest, 211. 
Soliwri, bisdom, 28. Zie Fran-

ciscus; Inguerandus Seig-
nart; Nicolaas Brugman; Pa-
schasius Maupayets; Simon 
de Laude. 

Sotteghem, 290. 
Souburg, 37, 109. 
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Stavoren, Staveren, Starem, 
140, 164. 

, abdij, 54, 104, 120—122, 
125 ,132, 134, 150, 163, 164, 
189, 196, 255, 285. 

Steenderen, 165. 
Steenland, 147. 
Steenwijk, 267. 

, Clemenskerk, 166, 193, 
232. 

, H. Geesthospitaal, 193. 
Steijn, Regulierenklooster, 304. 
Straatsburg, bisdom, 67, 170, 

173, 216—218. 
Suden, Zuden, bisdom, zie Ja

cobus van Denmarcken; 
Petrus; Theodericus. 

Sygerswolde, klooster Sinai', 
283. 

Symbaliensis, bisdom, 175. 
Syrië, 144, 160, 163, 183, 264, 

265, 274, 290. 

Tabor, bisdom, zie Walter. 
Terborch, 261. 
Temeuzen, Triniteit bij, 153. 
Terwaan, Thérouanne, bisdom, 

1, 22, 29, 183, 267, 290. 
Thermopyle, Rinopolensis, zie 

Nitardus. 
Thessalië, 245, 263. 
Tholen, 203. 
Thracië, 41, 124, 128. 
Thulley, abdij, 126. 
Tiel, 277. 

, Dominicanessen, 228, 
233. 

, gasthuis, 204. 
Tiflis, bisdom, zie Albertus 

Engel. 
Tolnis, Johannes, 203. Zie ook 

Henricus Tolnis, bisschop 
van Rose. 

Tongerloo, 147. 
Tortosa, bisdom, zie Antarade. 
Toul, bisdom, 52, 147, 148. 
Tours, 106. 
Trente, concilie, 311. 
Trícala, bisdom, zie Godfried 

Yerwerd, Henricus Schade-
hoet. 

Trier, aartsbisdom, 39, 100, 
103, 107, 108, 116, 117, 120, 
173, 174, 209, 218, 238. 

, stad, 125, 270, 271, 280. 
, Carmelieten, 218. 

Tripolis, bisdom, zie Balduinus 
van Starckenborch; Jacobus 
Lisse; Nicolaas. 

St. Truien, abdij, 154, 161. 
Tuam, 219. 
Turonensis, zie Wilhelmus. 
Turijn, 96. 
Tyrus, 106, 144, 156, 225. 

Uppusensis, bisdom, zie Hip-
pus. 

Upsala, Ubsalensis, Debsalen-
sis, bisdom, zie Siward; Hen
ricus. 

Usbite, bisdom, zie Johannes 
van Riet. 

Uskiib, bisdom, zie Scopia. 
Utrecht, Uytrecht, Uuytrecht, 

Wtrecht, stad, 58, 65, 70, 71, 
78, 112, 122, 141, 143, 149, 
150, 168, 173, 191, 200, 201, 
205, 207, 210, 229, 237, 243, 
247, 249, 256, 270, 272, 274, 
285, 287, 289, 290, 297, 303, 
305, 312. 

, kapitteL·, kapittelkerken: 
generaal-kapittel, 56, 76, 78, 
79, 84, 91, 137, 179, 212, 
232, 286—289, 293. 
kapittels, 48, 60, 74, 75, 78— 
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80, 90, 108, 135, 136, 165, 
179, 242, 252, 277, 294, 301, 
302, 308, 309. 
Dom, 32, 50, 70, 80, 89, 97, 
138,143, 144, 157, 170, 173, 
179, 180, 182, 192, 198, 208, 
209, 213, 236, 238, 241, 247, 
251, 253, 257, 276, 285, 291, 
295, 302, 303, 309—311, 
313, 314. 
St. Jan, 135, 238, 273, 274, 
282, 284, 287. 
St. Marie, 33, 97, 98, 128, 
131, 165, 198, 206, 293, 301, 
305. 
Oudmunster, 136, 247, 301, 
312, 313. 
St. Pieter, 199, 242, 313. 

— , kerken: 
Buurkerk, 89, 168, 169, 196, 
200, 211, 229, 235, 254, 271, 
311. 
Catharinakerk, 245, 257, 
292. 
Geertekerk, 308. 
St. Jacob, 150, 205, 253, 
265. 
Nicolaaskerk, 254, 297. 
Raadskapel, 312. 
Salvator, 197, 198, 285, 
313. 
Weert, kapel in de, 249. 
— , kloosters: 
Aagtenconvent, 241. 
Agnesklooster, 88, 295, 296. 
Bethanië, abdij, 150. 
Brigittenklooster, 291. 
Carmelieten, 241, 243, 244, 
251, 255, 277, 278, 298, 
299. 

Catharijnenklooster, 40, 110, 
122, 130, 143, 306. 
Dominicanen, 105, 115, 177, 

230, 233, 239, 280, 281, 282, 
284. 
Duitse orde 162, 306. 
Franciscanen, 110, 112, 247. 
Hieronymushuis, 248, 282. 
Jeruzalem, klooster, 208. 
Johanniters, zie Catharijnen
klooster. 
St. Laurensabdij, 94, 134, 
144. 
Maria Magdalenaklooster, 
304, 313. 
Nicolaasklooster, 211, 246. 
Nieuwlicht, 179, 192, 196, 
208, 211, 229. 
Oostbroek, abdij, 134, 150, 
159, 256, 285, 292, 295, 299. 
Oudwijk, abdij, 32, 97, 150, 
255, 256, 299. 
St. Paulus-abdij, 159, 165, 
254, 255, 295, 296, 299, 
307. 
Reguliere kanunniken, 150, 
165, 192, 232, 262. 
St. Servaas, abdij, 143, 159, 
160, 308. 
Wittevrouwenklooster, 239, 
306. 

— , gasthuizen: 
Kruisgasthuis, 196. 
Maartensgasthuis, 243. 
Margaretha-gasthuis, 167. 
— , straten, enz.: 
Amstelsteeg, 282. 
Breestraat, 282. 
Gruithuis, 136. 
Janskerkhof, 271, 299. 
Korte Lauwerstraat, 282. 
Nieuwe Gracht, 299, 304. 
Neude, 175, 256, 257. 
Oudelle, 247. 
Witte Vrouwenbrug, 299. 

Uxküll, 101. 
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Valenciennes, Dominicanen, 
214, 215. 

Veekaten, 74. 
Veenéndaal, 295, 300, 309. 
Velsen, 48, 146. 
Veluwe, 68, 258. 
Verden, bisdom, 107, 121, 245. 
Vere, 223, 290, 291. 
Veronensis, zie Wierland. 
Vicognes, abdij, 301. 
Vienne, concilie, 27, 45, 46, 

174. 
Vier Ambachten, 60, 62, 84, 

184, 187, 190, 192, 293, 296. 
Vinkenveen, 130. 
Vironensis, Vymensis, zie Wier-

land. 
Vlaanderen, 188, 241. 
Vlaardingen, 204. 
Vlierbeek, klooster, 162. 
Vlissingen, 240, 303. 

, Carmelieten, 240. 
Vredendaal, Regulieren, 295. 

Waarder, 134. 
Walcheren, 37, 109, 145, 268, 

303. 
Walkenried, abdij, 111. 
Warder, 150. 
Warmond, klooster, 221. 
Wamsveld, 234. 
Wassenaar, 305. 
Weert, 237. 
Weiler-Betnach, abdij, 119, 

120. 
Werthe, Sánete Marie, zie Po-

mesaniën. 
Westbroek, 159, 234. 
Westergo, 60, 140, 163, 164, 

197. 
Westerhoff, parochie Dalfsen, 

180. 
Westfalen, 24, 202, 226. 

West-Friesland, 50, 68, 85, 89, 
97, 140, 207, 291, 309. 

Westmonster, 141, 142. 
Wezel, Augustijnen, 265. 

, Dominicanenkerk, 124. 
Wezep, 201. 
Wierland, Wyronensis, Wiri-
nensis, Vironensis, Veronensis, 

Vymensis, bisdom, zie Theo-
dericus. 

Wilp, 169. 
Windesheim, klooster, 177, 178 

181, 195, 196, 209, 220, 
266. 

Winsum, Dominicanen, 282. 
Woerden, 139, 288. 
Worms, bisdom, 107, 216. 
Woudrichem, 167, 285. 
Würzburg, 96. 
Wijk-bij-Duurstede, 256. 

, Dominicanessenklooster, 
56, 182, 189, 249, 272. 

Xanten, 129, 210. 

Ypporiensis, Ipporiensis, zie 
Ivrea. 

IJselmuiden, 304. 
IJsland, 267. 
IJsselstein, 128. 

Zaamslag, commanderij, 131. 
Zaandam (Oost), 197, 285. 
Zalk, 74. 
Zaltbommel, Maartenskerk, 

222. 
Zecvelt, 132. 
Zeeland, 68, 84, 85, 130, 139, 

142, 207, 241, 291. 
Zeeuws-Vlaanderen, 184. 
Zennewijnen, 220. 
Zierikzee, 104. 

, Dominicanen, 282. 



343 

Zoetendaal, klooster, zie Dik-
ninge. 

Zoeterwoude, 141, 278. 
Zutfen, 86, 192, 196—198, 

207, 209, 220, 231, 236, 237, 
238, 253, 255, 261, 284. 

, Raadskapel, 207. 
, Walburgiskerk, 110, 132, 

148, 155, 166, 167,173, 192, 
228, 233. 

, Adamanshuis, 217, 218, 
233, 235, 244, 267. 

— , Dominicanen, 233, 244, 
259. 
Heer Hendrik- of Wolfshuis, 
231, 266. 

Zutfen, Hospitaal, 266. 
, Magdalenaconvent, 266. 

Zweden, 25, 31, 94—96. 
Zwitserland, 124. 
Zwolle, 136, 138, 161, 179— 

181, 195, 197, 236, 265. 
, Michaëlkerk, 191, 199. 
, O.L.V. kerk, 180, 181. 
, Betlehem, klooster, 147, 

248, 266. 
, Fraterhuis, 263. 

-, Reguliere kanunniken, 
203. 

— , Kruisgasthuis, 167. 
— , Kynderhuis, 276. 

III. ZAKEN. 

Aartsdiakens, 23, 60, 62, 123, 
192, 309. 

Adjutor, 29. 
Aflaten, bijzondere, 110, 217, 

230, 243, 244, 246, 282, 283. 
Assistenten van de wijbisschop, 

54, 56, 61, 63, 81, 82, 161, 
167, 169, 170, 184, 190, 203, 
204, 236, 258. 

Augustijnen, 67, 73, 83, 225, 
226, 242, 263, 265, 276, 287. 

Auxiliares (perpetui), 29, 77, 
7 8 . 

Benedictijnen, 93, 95, 96, 103, 
124, 163, 205, 206, 216, 
245. 

Beneficies, in het bezit van de 
wijbisschop, 80, 81, 83, 88, 
123, 138, 218, 236, 247, 266, 
268, 300, 301, 305, 311. 

Carmelieten, 40, 41, 67, 73, 

79, 81, 87, 88, 115, 120, 124 
-^126, 144, 146, 154, 156, 
157,161, 162, 203, 204, 216, 
218, 240—244, 251, 255, 
257, 275, 277, 278, 287, 290, 
292—294, 298. 

Casus episcopales, 31, 32, 41, 
44, 48, 81, 94, 126, 253. 

Cisterciënsers, 42, 67, 100, 104 
—106, 119, 124, 126, 127, 
153, 157, 219, 224. 

'Coadjutor, 29, 41, 44, 84, 125, 
270, 293. 

Commissarius, 29, 59, 60, 70, 
146, 167, 186, 190, 194, 196, 
198, 203, 210, 214. 

Commune servitium, 75, 76, 
155, 162, 190. 

Cooperator (in Spiritualibus), 
33, 37, 38, 44, 102, 110, 112, 
113, 308, 309. 

Curam gerens pontificalis offi-
tii, 39, 44, 119. 
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Dedicator, 102. 
Degradatie van geestelijken, 

175, 256, 257, 288, 294, 305. 
Deputatus, 30, 55, 65, 76, 166, 

200. 
Domeinen (bisschoppelijke), 55, 

74, 174. 
Dominicanen, 42, 52—54, 56, 

63, 72, 73, 76, 82, 83, 105, 
107, 114, 115, 124, 128, 129, 
146—149, 151, 154, 155, 
160, 166, 170, 175—177, 
182—185, 187, 189, 190, 
199, 212, 214, 215, 227, 230, 
232—234, 236, 239, 244, 
248, 258, 259, 262, 264, 267, 
268, 280, 281—285, 289, 
295, 301, 306. 

Duitse orde, 25, 33, 116, 118, 
119, 162, 166, 179, 181, 306. 

Electen, bestuur van, 22, 34 
vgl., 45, 77, 78, 108 vgl., 
119—123. 

Excommunicatie, 41, 60, 66, 
207. 

Falsa, 171—176. 

Geschillen tussen ordinarius en 
wijbisschop, 47, 83, 84, 133, 
134, 173, 291, 292, 307. 

Inkomen van de wijbisschop, 
32, 47, 49, 50, 53, 55, 57, 
63, 64, 72, 74, 77, 79, 80, 
82, 88, 90, 103, 113, 116, 
133, 137, 149, 151, 162, 164, 
190, 206, 207, 226, 227, 231, 
238, 242, 252, 258, 260, 262, 
270, 277, 282, 290, 293, 294, 
297, 300. 

Interdict, 41, 66, 186, 190, 201, 
207. 

Johanniters, 45, 48, 49, 52, 
110, 119, 129—144, 178, 
278, 306. 

Jurisdictie, bisschoppelijke, 41, 
42, 44, 47, 50, 51, 57, 59, 
60, 62, 90, 133, 146, 188, 
190, 193, 194, 198. 

Karthuizers, 179, 191, 196, 
208,211,224,228,246,266, 
272, 287, 293. 

Klokwijdingen, 103, 154, 180, 
185, 209, 223, 232, 238, 247, 
248, 253, 254, 297. 

Koorbisschop, 21, 22, 23, 93. 
Kruisheren, 264. 
Kruisprediking, 33, 38, 101, 

112, 113, 115—117, 160. 

Lazaristen, 131. 

Minderbroeders, 38, 41, 87, 
107, 109—113, 121, 170— 
172, 175, 188, 191, 200— 
202, 219, 224, 234, 235, 237, 
254, 257, 258, 275, 296, 301, 
308, 309. 

Officiaal, 58, 71, 85, 174, 175, 
233, 242, 246. 

Patronaatsrecht, 37, 128. 
Patronen van altaren en [klok

ken] : 
Adalbertus, S., 234. 
Agnes, S., 199, 222. 
Andreas, S., 208, 278. 
Anna, S., 277, 278. 
Augustinus, S., 165. 
Barbara, S., 191. 
Bartholomeus, S., 132. 
Bemardus, S., 223. 
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Catharina, S., 147, 191, 222, 
223, 234, 278. 
Comelis, S., 223. 
Drievuldigheid, H., 194, 222. 
Elisabeth, S., 222, 243. 
Erasmus, S., 189. 
Ewald, S., 200. 
Franciscus, S., 222, 223. 
Geest, H., 156. 
Graf, H., 191. 
Gregorius, S., 191, 248. 
Hieronymus, S., 206, 223, 
248. 
Jacobus, S., 156, 223. 
Jeroen, S., 234. 
Johannes de Doper, S., 147, 
193, 197, 222. 
Johannes Evangelist, S., 132, 
147, [185], 206, 222. 
Jonkvrouwen, H., 199. 
Joris, S., 15Θ. 
Kruis, H., 97, 147, 166, 178, 
193, 199, 204, 220, 222, 223, 
234, 236. 
Laurentius, S., 147, 192, 199, 
222, 223. 
Margaretha, S., 191. 
Maria, S., 97, 147, 156, 
[180], 184, 191, 193, 194, 
197, 199, 206, 222, 279. 
Maria Magdalena, S., 222, 
236. 
Martinus, S., 236. 
Mathias, S., 197. 
Michael, S., 191, 211, 220, 
222. 
Nicolaas, S., 166, 191. 
Paulus, S., [185], 208, 222. 
Petrus, S., [185], 208. 
Plechelmus, S., 206. 
Poncianus, S., 199. 
Salvator, [223]. 
Stephanus, S., 166, 222, 223. 

Theobaldus, S., 200, 233. 
Theodorus, S., 249. 
Willibrordus, S., 248. 

Poenitentiaris, 128, 203, 265. 
Praemonstratensers, 98, 306. 
Processsen, kerkelijke, 175, 176, 

235, 246, 256, 257, 260, 288, 
291, 292, 294, 304, 313. 

Procuratiegelden, 108. 
Procurator (ecclesie Traiecten-

sis), 37, 109. 
Prœpiscopus, 29. 
Propontifex, 29. 
Provisio in pontificalibus, 40, 

44, 122. 
Provisor, 119, 145, 149. 
Provisor in Spiritualibus, 36— 

39, 44, 108, 109, 115, 116, 
120. 

Reguliere kanunniken, 150, 179 
191, 196, 199, 203, 212, 220, 
223, 232, 261, 262, 278, 304. 

Reliquieën, 120, 134, 165, 179, 
180, 198, 201, 204, 241, 246, 
268, 278, 279, 284, 293. 

Schisma, Utrechtse, 64—70, 
76, 90, 200. 

Sedisvacans, 23, 30, 48, 64, 76, 
84, 91, 93, 94, 126, 200, 232, 
293. 

Staufen, aanhangers der, 32, 
96, 97, 112. 

Suffragaan, Suffraganeus, Suf-
fergaen, Suffraghaan, Sub-
regaen, 54, 60, 70, 83, 84, 
128, 153, 165, 167, 192, 196, 
204, 208, 211, 224, 228, 232, 
236, 237, 238, 244, 246, 255, 
277, 278, 279, 283, 287, 301. 

Tempeliers, 131. 
Titulaire bisdommen, 29, 39, 46 
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vgl., 66, 67, 75, 118, 129 
vgl., 158, 219. 

Vicaris-generaal (in Spirituali-
bus), 29, 30, 37, 39, 48, 50, 
51, 57, 58, 64, 66, 71, 72, 
73, 74, 83, 84, 89, 92, 152, 
199, 210, 224, 233, 249, 260, 
276, 285, 291. 

Vicarius, 41, 44, 92, 116, 117, 
125. 

Vicarius generalis, 55, 165. 
Vicarius (generalis) in pontifi

calibus, 29, 30, 45, 47, 49— 
51, 54, 56, 57, 66, 67, 70, 
77, 82, 178, 189, 208, 210, 
215, 217, 221, 227, 231, 233, 
254, 286, 308. 

Vicarius generalis in pontifica
libus et spiritualibus, 30, 39, 
53, 54, 151, 181, 276. 

Vicarius in pontificalibus et 
commissarius in spiritualibus, 
30, 54, 155. 

Vicarius generalis in spirituali
bus et temporalibus, 181. 

Vicarius perpetuus in pontifica
libus, 67, 70, 77, 212, 221, 
222. 

Vicarius perpetuus in Spiritua
libus, 30, 57, 63, 190. 

Vices gerens in partibus, 36, 56, 
106. 

Vices gerens (c.q. agens) in 

pontificalibus, 40, 42, 44, 47, 
48, 52, 54, 55, 67, 122, 126, 
127, 128, 132, 137, 145, 147, 
155, 156, 161, 162, 169, 220. 

Vices gerens in Spiritualibus, 
35, 40, 44, 105, 122, 125, 
129. 

Visitatie(recht), 41, 44, 59, 85, 
126, 165, 255, 291, 303, 311. 

Vormsel, 31, 32, 35, 42, 44, 53, 
58, 61, 72, 85, 86, 88, 150, 
200, 204, 207, 211, 220, 223, 
238, 244, 253, 279, 283— 
287, 295, 296, 301, 303— 
305, 309, 313. 

Wijdingen, hogere en lagere 
H., 35, 37, 44, 53, 58, 71, 
78, 80, 82, 85, 88, 145, 149, 
150, 174, 181, 184, 191, 194, 
207, 218, 220, 238, 249, 253, 
254, 255, 261, 278, 283— 
287, 289, 290, 298, 303, 305, 
306, 312. 

Zakbroeders, 119. 
Zegelbeschrijving, 111, 118, 

120, 128, 144, 148, 152, 153, 
157, 162, 163, 168, 183, 185, 
202, 205, 213, 225, 229, 239, 
240, 242, 244, 245, 250, 257, 
262, 274, 280, 289, 296. 

Zwaardorde, 25, 33. 
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STELLINGEN. 

I 

Onafhankelijk van het instituut der koorbisschoppen 
heeft in de Westerse Kerk de functie der wijbisschop
pen zich ontwikkeld. 

II 

Het bestuur van het bisdom Utrecht door electen 
gedurende een gedeelte der 13e eeuw heeft daar een 
vroegtijdige ontwikkeling van het ambt van wijbis
schop veroorzaakt. 

III 

De bevoegdheden van de wijbisschop worden gedu
rende de 14e en loe eeuw in het bisdom Utrecht voort
durend beperkt. 

IV 

De „Vita Sancti Neminis", omstreeks 1290 door 
Radulf geschreven, moet als een parodie worden be
schouwd. 

V 

De bepaling, dat voor toelating tot de priester
wijding de candidaat over een zeker inkomen moet 
beschikken, werd in de 16e eeuw soms ontdoken door 
het overleggen van fictieve rentebrieven. 





VI 

De houding, door de magistraat van de Hollandse 
steden tijdens de Republiek inzake zijn bevoegdheid 
op kerkelijk gebied ingenomen, kan tot op zekere 
hoogte beschouwd worden als een voortzetting van de 
opvattingen van de 15e eeuwse stadsbesturen. 

VII 

Het verslag van Florentius Leydanus over de Mar
telaren van Alkmaar berust op berichten van oogge
tuigen. 

VIII 

De palaeografische bezwaren, welke tegen het 
auteurschap van Thomas van Celano als dichter van 
het „Dies Irae" kunnen worden aangevoerd, zijn niet 
doorslaggevend. 

IX 

Uit palaeografisch oogpunt is een herziene uitgave 
van de „Catalogue des manuscrits néerlandais de la 
Bibliothèque Nationale" wenselijk. 

X 

Bij het onderwijs in de oude geschiedenis op de 
middelbare school kan niet volstaan worden met een 
behandeling van de voornaamste personen uit de 
Oudheid. 
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