
't Is een areemd oerschijn*l, maar als je mrnvn dc ware feiEn aertelt wer een mythisch
tterhaal zijn ze boos, niet op degene dic hct aerhaal aoor het eerst aerteldc maar op jou. Zc

uillen geuoon niet dat je hun oyuattingen omaergooit. Dat geefi ze, denk ik, 'n geaoel aan
onbehagen en dat nemen rc je hoalijk. Daarom ujzen re het zonder meer af en zoeignen ze
eroaer nn te denken. Het zou aoor de hand liggen en fugrijryIijk zijn als zÍ gaomn on-
uerschillig Maar 't is uecl sterker dan dat, aeel en aeel stelliger. Ze ngnen zich.
Heel oreemd, uind je niet? flosephine Tey, Daughter of time, p.104
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Inleiding

Het verhaal over het Utrechtse kerkenkruis dat hier verteld wordt is het

(neven)resultaat van een uitgebreid onderzoek. In beginsel richtte dit onderzoek zich

vooral op het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de Sint-Paulusabdij, maar

geleidelijk heeft het zich ook uitgestrekt tot de vroege geschiedenis van de Utrechtse

kerk, de kerk van het bisdom Utrecht, als geheel. Het heeft geleid tot deels nieuwe

inzichten met betrekking tot het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende

instellingerl de vijf kapittels en de Sint-Paulusabdij, die later samen de Utrechtse

kerk vormdenr.

Onvermijdelijk komt men dan ook uit bij wat in het denken over die Utrechtse

kerk in de Middeleeuwen een onaantastbaar en vanzelfsprekend monummt liikc het

kerkenkruis. Interessante uitkomst van het onderzoek echter was dat niet alleen het

bestaan van dit kerkenkruis - voor de middeleeuwers zelf maar ook voor vele

generaties daama - helemaal niet zo evident is geweest als voor veel mensen nu.

Ook bleek het kerkenkruis zoals men zich dat (nu) voorstelt geen recht te doen aan

de specifieke irutitutionele ontwikkeling in Utrecht sinds de vroege Middeleeuwen.

Was er dus werkelijk sprake van een middeleeuws kerkenkruis dat naar een

vooropgezet plan tot stand was gebracht? Was het als zodanig in de bronnen

aanwijsbaar, of moet men toch uitgaan van een pas later ontstaan idee, dat echter in

de loop van de tijd is uitgegroeid tot dat monument?

ln de loop van het hiemavolgende betoog zal ik proberen duidelijk te maken dat

het laatste het geval is, kort gez,egd: dat er sprake is van een later ontstane mythe.

Wat ik daarbij hoop is dat na lezing niet slechs de indruk achterbliiÍt van de

bestriiding van die mythe, maar dat dit ook gepaard gaat met een idee dat een stukje

nieuwe kennis en ook een nader hzicht in de geschiedenis van de Utrechtse kerk in

de Middeleeuwen is geboden. Hoewel het verhaal straks vooral betrekking zal

hebben op de elfde eeuw, moet om te beginnen tcch een stuk verder worden

teruggegaan in de tijd en in vogelvlucht de kerkelijk-institutionele ontwikkeling van

Uhecht worden behandeld. Hierbii komt een aantal zaken aan de orde die voor het

betoog dat volgt van belang zijn.

De vroege geschiedenis van de Utrechtse kerk

Aan het begin van de succesvolle kerstening v:rÍl onze sheken heeft, zoals wellicht

bekend is, Willibrord gestaan, een uit Angelsaksisch Engeland afkomstige

missionaris. Tegen het eind van de zevende eeuw, omstreeks 690, is hii met een

twaalftal volgelingen naar het continent gekomen. En hii heeft - gesteund door

zowel de paus in Rome alsook de Frankische politieke machthebbers - hier zijn

missioneringswerk aangevat, in met name de gebieden die kort tevoren door de

christelijke Franken op de nog heidense Friezen veroverd waren.

Afr. 7. K.oart rmn on72 sttzkcn in de

uoende m athtstz eeuu. (lelc M.W.l. de

Bruijn)

Aanvankeliik heeft Willibrord hier als missionaris vooral predikend
rondgetrokken en heeft hij geen vaste missiebasis gehad. Nadat hij echter in 695 in
Rome door paus Sergius gewiid was tot aartsbisschop der Friezeo werd hem door
de Frankische hofmeier Pippiin Il (67-71,4) de kort tevoren op de Friezen heroverde
burcht Traiectum als missiebasis toegewezen.

Utrecht en het Midden-Nederlandse rivierengebied waren gedurende de hele
zevende en de woege achbte eeuw het strijdtoneel van Franken en Friezen, die
elkaar verschillende malen hebben aÍgewisseld in de controle over het gebied. Zo
was het vanaf ongeveer 630 gedurende enige tiid in handen van de Franken. Door
hun toenmalige koning Dagobert (6?%39) was toen ook binnen de Utrechtse burcht
- op de plek waar oorspronkeliik mogelijk een Romeirs tempeltie stond en later de
Ubechtse domkerk zou staan - een ker$e gebouwd, gewrid aan Sint-Thomas2. Een
lang leven is dit kerkje niet beschoren geweest. Ornstreeks 6í) veroverden de Friezen
opnieuw de burcht Utrecht waarbij zii de Sint-Thomaskerk hebben verwoest.

Tegen het eind van de zevende eeuw heroverden de Franken Traiecfum q.hter

weer. En toen Willibrord hierna in 695 in Utrecht arriveerde, trof hij - zo vermelden
de bronnen - de resten van het oudere kerkie daar aan. ln plaats van het oude
kerkje direct te herstellen - hij zou dat pas later doen - bouwde Willibrord echter
elders binnen de burcht een nieuwe kerk, die hii wijdde aan allereerst Sint-Salvator,
de heilige Verlosser, maar verder ook aan Maria, Sint-Pieter en Sint-Paulus, en Sint-

|an de Doper. De kerk zou echter bekend staan als Sint-Salvator. Met dit ftoofd)-
patrocinium gaf Willibrord waarschijnliik uiting aan zijn gevoel van verbondenheid
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met niet alleen ziin Angelsaksische vaderland maar ook met de kerk van Rome:
zowel de hoofdkerk in Engeland, Canterbury, alsook die in Rome was aan Sint-
Salvator, de Verlosser, gewijd.

ln de Salvatorskerk die Willibrord in Utrecht stichttg plaatste hij de doopvont,
zijn bisschopszetel en hij verbond aan deze kerk ook een kloostergemeenschap of
monasterium, waarin hrj znlÍ leefde wanneer hij in Utrecht verbleef en vanwaar uit hij
ongetwijfeld ook de medewerkers recruteerde voor zijn missiewerk. Aangenomen
mag worden dat deze eerste Sint-Salvatorskerk zich bevond ongeveer ter plaatse
waar later de Heilig-Kruiskapel stond3. Wanneer - zoals wel is verondersteld, maar
inmiddels van archeologische zijde ook weer bestredena - deze kapel uit de
zevende eeuw zou datererL is ze znlÍs te beschouwen als de door Willibrord na zijn
aankomst in 695 gebouwde Sint-Salvator. Wanneer de kapel daarentegen eerst uit
later tijd dabert, dient er eerder gedacht te worden aan een ouder gebouw op die
plek dat dienst heeft gedaan als eenste missie- en abdijkerk. Niet uitgesloten is dat dit
het Romeinse hoofdgebouw is geweest, waaÍ - na de afbraak ervan - de kapel dan
later half overheen gebouwd is.

Het primaat van Sint-Salvator

Hoe succesvol Willibrords missioneringswerk in het algemeen ook is gewees! de
totstandkoming v.rn een echt bisdom UtÍecht is in zijn tijd niet gerealiseerd.
Willibrord is daarom eerder dan als (eerste) bisschop aanUtrecht te beschouwen als
(missie)bisschop in Utrecht en verder vooral als abt van lrret monasterium aldaat'. Een
en ander zal onder meer te maken hebben gehad met de nog lange tijd betrekkelijk

orzekere situatie in het gebied. Definitief verslagen en teruggedrongen waren de
Friezen nameliik geenszins. Zo veroverden ze omstreeks 7L4 onder leiding van hun
koning Radboud Utrecht nogmaals, waardoor Willibrord gedwongen werd zich
terug te trekken naar veiliger streken, naar het - enige jaren eerder door hemzelf
gestichte - klooster Echtemach in het huidige Luxemburg.

Na de dood van Radboud in 719 heroverden de Franken Utrecht echter opnieuw
en naar zou blijken nu ook definitief. Willibrord kon terugkeren en zijn werk vanuit

Utrecht weer hervatten. Het is naar alle waarschijnlijkheid in die tijd dat hij -

materieel daartoe in staat gesteld door belangrijke koninklijke schenkingen - het

oudere Frankische kerkje van Dagobert heeÍt laten herbouwen en daama gewijd

heeft aan Sint-Maarten, de beschermheilige van de Frankische koningen. Naast de
'Angelsaksisch-Romeinse' kerk van Sint-Salvator, Willibrords oude missie- en abdij-

kerk, had Utrecht daarmee een tweede kerk, die als echt'Frankische' kerk daama de

hoofdkerk zou wordenó.

Afr.2. De omgaringuan het Domplein in Lltrecht met dc oudste kcrkelij(,e bebouu,ingbinnen de bisschoppelijlce

bur&t.

7. Het sanen Romsinse castellu m (ommuing [1a ] en praetorium [1b.]), Iater de bisschoppelijkt burcht.

2. De Heilig-Kruiskaryl ter plaatse aan de eersle omstreeks 695 dnr Willibrord gebouu,de kcrk tnn Sint-

Salaator.

3. De Sint-Salaators- of Oudmunsterkzrk, met daain de resten uan de door Bonifatius omstreeks 745 gebourude

kerk.

4. Resten aan dc Knrolingrschz dmn- Wanrschijnlijk stond op dezz plaats de omstreeks 630 ondtr koning

DagoW I gebouudc l<erkuan Sint-Thomas, die - na circa 650 penloest te zijn dmr fu Fieztn - omslreeks

720 door Willibrord herbuurd uryrd als Sint-Maartenskerk
(Naar Haslinghuiq De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, p 72)
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Aft. 3. Afoelding aan een elÍdc<euutse
miniatuur uit een misboek dat in Ech-
to-nach geschret:en is. Dit is ile oudst
bkende afoekling oan Willibrord.
(Bibliothèquz National Pmijs, Ms. Int.
10510, hLzha.)

willibrord overleed in 739 in Echtemach en werd daar ook begraven. De zorg
voor zijn missiekerk in utrecht werd door de Frankische hofmeier Karloman

getÍacht een steviger organisatie in uaecht tot stand te brengen en tot de oprichting
van een echt bisdom te komen. Daarbij had hij - als direct op Rome gerichte
Angelsaks - het liefst de kerk van sint-salvator de kathedrale kerk zien worden.
Inmiddels was echter - vooral vanwege haar Frankische oorsprong - de sint-
Maartenskerk waarschijnlijk al belangrijker geworden dan de sint-salvator en werd
juist deze kerk - door de Franken - wellicht zelfs ook al als de hoofdkerk in
utÍecht beschouwd. Mogelijk heeft Bonifatius in die tijd nog gepoogd deze
ontwikkeling enigszins te keren, onder meer door naast de kleine door willibrord
gebouwde sint-salvator elders binnen de burcht - in de zuidwesthoek ervan _ een
nieuwe, grotere sint-salvator te laten bouwen, die als kathedraal dienst zou kunnen
doen. Hierdoor zou veryolgens de veel kleinere oudste sint-salvator - aI dan niet

na herbouw - geleidelijk geworden ziin tot wat later de Heilig-Kruiskapel werd

genoemdT.

Bonifatius' inspanningen ten spijt is Utrecht echter ook in de jaren veertig van de

achtste eeuw geen bisdom geworden. Even heeft het er zelfs naar uitgezien dat de

UEechtse kerk geheel op zou gaan in de Keulse kerk. De bisschop van Keulen wilde

namelijk op grond van de eertijds door Dagobert aan zijn voorganger gegeven

opdracht om de Friezen te bekeren de Utrechtse kerk (en haar inmiddels

toegenomen bezittingen) bii zijn eigen kerk inlijven. BoniÍatius heeft dat gevaar voor

het verlies van zelfstandigheid weten af te wenden. Het was echter pas lang na zijn

martelaarsdood in 754 bij Dokkum, dat Utrecht - mogelijk in of na 777 - een

werkelilk canoniek bisdom werd en er in de persoon van de toenmalige abt van het

Utrechts nrotusteríum Alberik een echte eerste bisschop van Utrecht benoemd werd.

De kathedrale kerk werd toen zonder meer de Sint-Maartenskerk en niet de Sint-

Salvator, die haar positie als hoofdkerk en dus ook als zetel van de bisschop

definitief verloofl.

Dat feit nam echter niet weg dat de betekenis van de kerk van Sint-Salvator in

Uhecht in die tijd nog steeds aarzienlijk was en ook zou blijven. Als oudste stichting

van Willibrord, grondlegger van de Utrechtse kerk, en als kloostergemeenschap

vanwaar uit de missionering onder leiding van Willibrord was ondemomen, zal het

prestige van Sint-Salvator eigenlijk onverminderd groot zijn geweeste. Na Willi-

brords dood en vóórdat tegen het eind van de achtste eeuw Utrecht een echt bisdom

werd, waren het ook diens opvolgers als abt van het klooster of monasteium geweest

die de leiding van de Utrechtse kerk op zich hadden genomen en het missiewerk

verder hadden voortgezet. Belangrijk en niet zonder enige vermaardheid was toen

ook de school die verbonden was aan de kloostergemeenschap. Bepaalde functies

blijken bovendien nooit volledig door de Sint-Maartenskerk of domkerk te ziin

overgenomen. Zo heeft de Sint-Maartensdom nooit een eigen doopvont gehad en is

de Sint-Salvator als oudste missiekerk feitelijk de doopkerk van het bisdom

geblevenlo

Het allerbelangrijkst is evenwel dat de positie van de kerk en hetmonasteium van

Sint-Salvator voor de verdere kerkelilk-institutionele ontwikkeling in Utrecht van

overwegend belang was. Enigszins vooruitlopend op het betoog straks in verband

met de kerkelijke stichtings- en bouwactiviteit in de elfde eeuw kunnen we stellen

dat het uiteindelifk toch die kerk en dal monasteiurr van Sint-Salvator ziin geweest,

die beschouwd werden als de moederinstelling vanr^'aar uit de verschillende nieuwe

kerken en daaraan verbonden gemeenschapPen van geestelifken als dochter-

instellingen zijn ontstaan. Het meest duidelijk komt dat tot uitclrukking in het feit

dat we de verschillende hiervoor genoemde patrocinia of beschermheiligen waaraan

het motnsteiurn van Willibrord gewijd was in later tijd shrk voor stuk terugvinden

bij de in cje elfde eeuw gestichte kapittel- en abdijkerken in Utrecht lVe kome'r claar

uiteraard nog op terug.

l l10



Afr a. Afteelding ann dc mganaamde
'dedicatieminiatuur' 

in een tuaalÍde-
eeuzLts suangeliefuk, dat behoord heeft
san het klnster Sustercn. Dit klnster

uwd in 774 dar cle hofnuin Pipptjn II
en zijn orouut Pbktrud aan Wllibrord
geschonken om te dienen als ntstplaats

op de ràs oan Utrecht naar Echternsch.

Afgebeeld zijn hier naast dz abilis Imago,

die hct bek aan het klooster schonk,

Gregoius en Albeicus, twee oyaolgers
aan Willibroil. als dbten aan fteÍ monas-

terium in Utrecht, die als patroonhzi-

ligen aan Susteren goldm en ilaar in de
achtste eeuut nlls begrnen muden zijn.
(Susteren, Schatkamer aan dc Sint-Amel-
furgolnrA

Uiteindelijk is het zelfs de vraag of niet ook de gemeenschap die later aan de sint-
Maartenskerk verbnden is, beschouwd moet worden als dochtergemeenschap van
het oorspronkelijk morustcium vaTt sint-salvator. In een weliswaar latere bron wordt
namelijk gesteld dat willibrord een deel van de geestelijken van de gemeenschap
van Sint-salvator heeft oveÍgeplaatst naar Sint-Maarten en zo twee aÍzonderlijke
gemeenschappen vÉrn geestelijken, de latere kapittels, zou hebben doen ontstaanll.
Niet helemaal zeker is in hoeverre dit veel latere verhaal klopt en er werkelijk al zo
vroeg en door toedoen van willibrord zelf twee gemeenschappen van geestelijken
tot stand kwamen. Niet uitgesloten is dat dit uiteindelijk pas enige of zelfs geruime
tijd later gebeurdel2.

Hoe dit echter ook zii, waaÍ het hier uiteindelijk in verband met het vervolg van
het verhaal om gaat is duidelijk te maken dat hoewel de sint-Maartenskerk, de
domkerk, in de loop van de achtste eeuw de belangrijkste positie, die van hoofdkerk,
van kathedraal van het bisdom is gaan innemen, dit aan de positie van Sint-Salvator
als oorspronkelijke stichting van Willibrord en vooral ook feitelijke moederinstelling
van de uhechtse kerk niets heeft afgedaan. Haar prestige en invloed bleven
onverminderd groot.

De Utrechtse kerk vanaÍ de tiende eeuw

Omstreeks het rnidden van de negende eeuw werden vÍInwege de herhaalde

aanvallen van de Noormannen op dez,e streken de Utrechtse bisschoppen en

geestelijkheid gedwongen zich elders in veiligheid te brengen. Na een jarenlang

verblijf eerst in SintOdiliënberg in het huidige Limburg en daama in Deventer kon

uiteindeliik bisschop Balderik (917-975) omstreeks 920 weer terugkeren naar zijn

bisschopsstad en daar de schade aangericht aan de kerken van Sint-Maarten en Sint-

Salvator - en het eerste Sint-Salvatorskerkje - herstellen. Geleidelijk kwam daama

het bisdom in rustiger vaarwater. Van bisschop Balderik weten we dat hij een zeer

goede relatie had met de koning of keizer van het Oost-Frankische, later Heilig

Roomse of Duitse Rijk, waartoe het grootste deel van ons land toen definitief is gaan

behoren.

ln de loop van de tiende eeuw hebben de Duitse koningen en keizers geleidelijk

het rijksgezag weten te herstellen, zowel naar buiten toe - tegen aanvallen van

buitenaf -, maar uiteindelijk vooral ook binnen het rijk, tegenover tevoren nogal

zelfstandig en eigengereid optredende lekenheren. Opvallend is dat ze met name bii

die binnenlandse versterking van hun geza9 op een speciale manier de nauwe band

tussen koning en kerk benutten. Die band was er al vanouds in de zin dat de koning

als gezalfde Gods een speciale - van God gegeven - taak had ten opzichte van de

kerk; hij diende namelijk de kerk in haar specifieke taak te steunen en te helpen, haar

dus bescherming bieden en haar ook te begunstigen waar hij kon13.

Nu kon die koninklijke taakopvatting echter ook zeer breed worden opgevat,

waarÍnee de koning - die door zijn zalving ook wel beschouwd werd als een soort

priester - tevens een taak in de kerk werd toegekend. Zo kon hij zich zeer direct met

bijvoorbeeld belangrijke benoemingen van geestelijken - bisschoppen maar zelfs

ook pausen - bemoeien. Aangezien dit in somrnige periodes zeker niet ten nadele

van de kerk is gebeurd en de kerk in het algemeen ook de voordelen zag van een

sterk rijksgezag, heeft men dit in kerkelijke kringen toen niet als een bezwaar gezien.

Beide machten - wereldlijke en kerkelijke macht - za9en zich als partners in een

gezamenlijke taak, namelijk het leiden van Gods volk in het streven naar het

bereiken van het eeuwig heil, en werkten daarin dan ook vanzelfsprekend samen;

men had elkaar feitelifk nodig.

De ontwikkeling nu die zich geleidelijk sinds de tiende maar vooral in cle elftle

eeuw voordeed, was dat de koningen en keizers de kerk en de bisschoppen steeds

nadrukkelijker inschakelden in de uitoefening van het bestuur in het riik. Gebeurde

dat eerst min of meer indirect door schenkingen van land e'n allerlei lucratieve

rechten die ook de uitoefeningvan gezag over n"rensen inhielden, uiteindeliik gingcn

de koningen ertoe over om aan bisschoppen en hun kerken ook echt wereldlifk

gezag, besfuursmacht over hele delen varr hun rijk, toe te kennen en ze zo tot

betangrijk steunpunt van hun gezagte maken. Behalve dat dez.e hoge ge'esteliiken in

het algemeen goed opgeleide, geletterde lieden waren, boocl deze handelwijze nog

12 13



lilll
Ii een aantal andeÍe praktische voordelen voor de koning. FIij vermeed zo namelijk dat

belangrijke bevoegdheden erfelijk in handen kwamen van de eerder genoemde -

vaak zeer eigengereid en sorns zelfs tegen de koning optredende - lekenheren,
waardoor de koning of keizer zr,lÍ op den duur zijn invloed en greep op het bestuur
van het riik zou verliezen. Een bisschop mocht niet trouwen, kon dus geen wettige
nakomelingen krijgen en daarmee zijn bezittingen en macht ook niet aan dezen
doorgeven. Na de dood van een bisschop kon de keizer steeds weeÍ een nieuwe,
hem welgevallige en betrouwbaar geachte persoon benoemen. Op deze manier
creèrerden de koningen zich een groep van - vaak in zijn eigen kanselarij opgeleide
en dus nauw met hem verbonden - bestuurders, op wie ze konden vertrouwen en
die - materieel gesteund door verdere rhenkingen aan hun kerken - een effectief
tegenwicht vormden tegen de lekendynasten. Met betrekking tot deze begunstiging
en uiteindeliike inschakeling van de kerk en haar bisschoppen bij het rijksbestuur
spreekt men wel van het zogenaamde Riikskerkstelsel of - naar de keizers, die mel
dit beleid ziin begonnen - ook wel van het Ottoonse stelsel.

Aft. 5. Afreelding aan keizer OLto lll met zi jn helprs, uaarcnder met nanc nk znel bisscloryn warct

Ook de Utrechtse kerk zien we sinds de tijd van bisschop Balderik in de tiende eeuw

op dezc manier functioneren en door aanzienliike schenkingen van de koningen en

l<eizerc riiker en belangrijker worden. Naast de bisschop profiteerden hiervan vooral

aan de kerk verbonden geestelijken, voor wier levensonderhoud het toenemend

kerkelijk vennogen of althans de inkomsten daaruit in het algemeen werden aan-

gewendra. In deze periode, in !)44 om precie te ziin, wordt in een oorkonde voor het

eerst melding gemaakt van het bestaan van twee duidelijk verschillende gemeen-

schappen van geestelijken in Utrecht, waarv.rn er één als vanouds verbondm was

aan de kerk van Sint-Salvator, de ander aan de kathedrale kerk van Sint-Maartenls.

Hoewel nog niet in alle opzichten helemaal van elkaar gescheiden - men bleef

bijvoorbeeld bepaalde gemeenschappetijke bezittingen houden - was toch in

toenemende mate sprake van echt aÍzonderliike en ook werkeliik zelfstandige

instellingen. Dat men zich ook toen bewust was en bleef van het feit dat het

,nonnsterium van Sint-Salvator de oudste instelling en basis van de Utrechtse kerk

was, blijkt uit het feit dat men later voor deze kerk en de daaraan verbonden

gemeenschap uiteindelijk veelal de naam 'Oudmunster/, het 'oude monasterium'

gebruikte, tegenoveÍ de dom als het not:um motusterium,het 'nieuwe munster'. Beide

Írarnen komen we sinds de elfde eeuw tegen16.

Over hoe precies de leefwiize in de Utrechtse gemeenschappen is geweest hebben

we maar heel weinig gegevens. Vermoed mag echter worden dat geleideliik het

oorspronkeliik toch sterk monastieke karakter van de Utrechtse gemeenschap van

Sint-salvator sterk verzrarakt is en ze zich s.unen met de gemeenschap van Sint-

Maarten in de loop van de tiende eeuw waarschijnliik al min of meer ontwikkelde in

de richting van wat een kapittel zou ga.rn heten. Dat wil onder meer zeggen dat de

daaraan verbonden geesteliiken, kanunniken geheten, anders dan monniken geen

gelofte van armoede aflegden rrnar een eigen vermogen mochten hebben, en een in

het algemeen gesproken minder volledig van de wereld afgewend leven leidden.

fuist deze ontwikkeling zal er vervolgens mede toe geleid hebben dat er - elders

weliswaar, maar via de bisschop toch in relatie tot de Utrechtse kerk - een nieuwe

echt kloosterlijke gemeenschap ontstond, waar degenen die als monniken wensten te

levm een plaats vondenl7.

De bisschoppen Ansfried (995-1010) en Adelbold (1010-1026)

Het is zo omstreeks het jaar 10fi) geweest dat bisschop Ansfried (995-1010) van

Utrecht - op geruime afstand van ziin bisschopsstad - een plek zocht en vond om

zich bij tijd en wiile te onttrekken aan de beslommeringen die ziin ambt met zich

meebracht en waar hij zich in alle stilte en rust kon wiiden aan gebedr8.

De tiid waarin Ansfried leefde, de late tiende en vroege elfde eeuw, geldt in het

algemeen gesproken voor (West-)Europa als een periode van een sterke religieuze

herleving: één en ander is wel in verband gebracht met de angst voor het iaar 1000 en
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de verwachting dat toen de wereld zou verga.rn. Toen dit echter niet gebeurde,
zouden de mensen hun opluchting hebben ontladen in een overmaat van energieke
activiteit. Tegenwoordig is men geneigd die angst voor het jaar 1000 toch niet meer
als de belangrijksb motor achter allerlei ontwikkelingen te zien. Die ontwikkelingen
deden zich namelijk al eerder dan het jaar 1(XX) voor. En bovendien was de verwach-
ting dat de wereld zou veÍgaan veeleer een permanente verwachting, die dus in dat
jaar niet veel groter zà zijn geweest dan in welk willekeurig ander jaar van de
Middeleeuwen ook. Dat neemt echter niet weg dat Europa inderdaad in de elfde
eeuw van een nieuwe energie bezield leek en het is ook wel aantoonbaar dat er toen
een wat andere mentaliteit is gaan heersen. De redenen daarvoor zouden evenwel
niet zozeer gelegen ziin op relgieus als wel op economisch terrein. De rust keerde
geleidelijk weer, na de roerige en gewelddadige negende en het begin van de tiende
eeuw, waarin Saracenen, Vikingen en Hongaren Europa hadden bedreigd. De
bevolking begon b groeierq de boeren grngen overal de wo€ste gronden ontginnen,
handel en industrie herleefden en de honger - die tot dan toe voor veel mensen
vriiwel permanent dreigde - trad nu alleen nog rnaar op bij misoogsten. Deze
expansie - die zich biivoorbeeld ook uitte in verschijnselen als de Kruistochten, de
Reconquista in Spanje en de kolonisatie van de gebieden ten oosten van de Elbe - is
waarschijnliik ook de diepste verklaring voor de toenemende bloei van ha kerkelijk
en culturele leven. Door de bebre rendementen bij de oogst waren eÍ minder
meÍrsien nodig in de directe productie van voedsel; en wie daawan dus kon worden
vrijgesteld, kon emplooi vindm als geesElijke geleerde of kunstenaar. De
economische groei deed echter ook anderszins de kerk goed. Belangriike kerken,
bisschopskerken, za,gen de inkomsten uit hun bestaande beziftingen toenemm. En
nieuwe schenkingen van vooral de kant van de koningen - Íla.u zeker ook anderen
- deden de kerkelijke verÍnogeÍrÍi verder groeren.

Afr.6. Liggingoan de Hohorst of Heilignbog bij Atttcrsloort (Tek. M.W.l. de Bruijn 2M0)
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Keren we terug naar bisschop Ansfried. Van hoogadellijke komaf had deze Ansfried
- v6rdat hij in 95 bisschop werd - al een lange wereldliike carrière achter de rug

in dienst van de keizer van het Heilig Roomse Rijk, waartoe - zoals al werd

opgemerkt - het huidige Nederland in die tijd voor het grootste deel behoorde. Na

de dood van zijn vrouw, met wie hii indertijd het klooster Thom had gesticht, was

Ansfried aanvankeliik van plan geweest zich als monnik terug te trekken in een

klooster. Fliervan werd hij echter weerhouden door de keizer, die hem, toen in 995

bisschop Boudewijn was overleden, vroeg zich als bisschop van Utrecht voor hem in

te zetten. Zoals hiervoor is uiteengeze! was het in die tiid een normale praktijk dat

de keizers overal in het riik betrouwbaar geachte lieden uit hun min of meer naaste

omgeving (bijvoorbeeld de kanselarij of de hoftapel) tot bisschoppel benoemden.

Ook Ansfried was duidelijk zo iemand. En niettegenstaande zijn verlangen zich uit

de wereld terug te trekken, Cmg hii op het verzoek van de keizer in en werd hij dus

in 995 bisschop van Utrecht.

Kennelijk bleef echter bij hem ook daama toch wel de behoefte aanwezig zich

sonrs voor gebed aÍ te zonderen. En daarom liet hij - zo verhaalt ons onder andere

de elfde'eeuwse historieschrijver Alpertus van Metz - op de Hohors! een

betrekkelijk ontoegankelijke plek gelegen aan de rivier de Eem bii Amersfoort, voor

zichzelf een cel bouwen.

Naar het zich laat aanzien heeft Ansfried in zijn verlangen naar religieuze aÍ-

zondering echter niet alleen gestaan. Ook anderen - en waarschiinlijk ziin dat meest

mensen uit zijn eigen omgeving in Utrecht geweest -voelden diezelfde behoefte. En

zo ontstonden er op de Hohorst of Heiligenberg al snel nog verscheidene andere

cellen en vormde zich aldus een kleine gemeenschap van lieden die in afzondering

een religieus leven wensten te leiden onder leiding van een overste of abtle.

Ansfried, die zr:lÍ veel in deze kloostergemeenschap verbleef, overleed daar in

1010. De bedoeling m wellicht ook Ansfrieds eigen wens liikt te zijn geweest dat zijn

lichaam hier ook zou rusten. Alpertus beschriift hoe echter de Utrechters - die
Iiever hun in geur van heiligheid gestorven bisschop in Utrecht zefbegraven zagen

worden - het lichaam ontvreemdden en naárÍ de bisschopsstad brachten, waar het
in de aan Sint-Maarten gewijde domkerk ter aarde werd besteld2o.

Na de dood van Ansfried werd door de keizer Adelbold (1010-1026) tot bisschop
van Utrecht benoemd. Ook hij was - eigenlijk zelfs meer nog dan Ansfried - een
echte riiksbisschop, die niet alleen benoemd was door de keizer maar ook steeds
nadrukkelijk in dienst van het riiksgezag actief was, zelfs als legeraanvoerder. Net
als zijn voorganger heeft Adelbold zich echter ook steeds zeer betrokken gevoeld bij
wat tot dan toe waarschijnlijk nog een betrekkelijk kleine kloostergemeenschap op
de Hohorst was. Niet alleen bewerkstelligde hij dat in deze gemeenschap de regel
van Benedictus werd ingevoerd2r. Op een gegeven moment heeft hij ook zeUs
overwogen zijn ambt als bisrhop op te geven en als monnik in te treden. Hij werd
echbr van die stap weerhouden door één van zijn adviseurs, Poppo van Stavelot22.

A Í . í E R S F O d R
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Bisschop Bemold (1027 -1054)

Afr. 7. Afteelding aan bissclwp Bernolil. Dit portretje is

opgeilorneil in het ouilstt necrologium of'dodcnbek'

aan het kapittel aan Sint-Pieter. (Het Utrechts Archicf
(Rijksarchiefl, Sint-Pieter, ina. nr. 74)

Bisschop Adelbold overleed n 7026 en weÍd opgevolgd door Bemold (7027-10il),

opnieuw een door de koning benoemde bisschop, die op politiek terrein zeer nauw

met de vorst samenwerkte en als verhouweling vergaand in het bestuur van (een

deel van) het rijk betrokken werd. De koning zien we in deze periode de Utrechtse

kerk - waarvan Bemold het hoofd was - zeer uitvoerig begunstigen met allerlei

goederen en rechten en vooral ook wereldlijke bestuursmacht in delen van het

bisdom. Die uitbreiding van het vermogen van de Utrechtse kerk en de wereldlijke

macht van de bisschop - die onder Ansfried en Adelbold al min of meer begonnen

was, maÉu onder Bemold een zeker hoogtepunt bereikte - heeft deze laatste onder

meer in staat gesteld om met name in zijn bisschopsstad Utrecht maar ook

daarbuiten een opmerkelijke stichtings- en bouwactiviteit te ontplooien.

Na eerst omstreeks 1M0 in Deventer een kerk van Sint-Lebuinus te hebben laten

bouwen en daaraan ook een kapiftel te hebben verbonden, stichtte Bemold tegen het

midden van de elfde eeuw in Utrecht - naast de reeds bestaande kapittels van dom

en Sint-Salvator,/Oudmunster - nog twee van dergelijke gemeenschappen van

kanunnikery namelijk de kapittels van Sint-Pieter en Sint-Jan. Voor deze nieuwe

instellingen liet Bemold - respectievelijk ten oosten en ten noorden van de

bisschoppelijke burcht - grote nieuwe stenen kerken bouwen. En vanuit het

algemeen kerkelijk verÍnogen vooÍzag hij ze elk ook van een eigen verÍnogen -

landbezit en ook allerlei rechten - vanwaar uit de aan deze kerken verbonden

geestelijkeo de kanunnikery konden worden onderhouden.

Behalve de genoemde kapittelkerken liet Bemold ten zuiden van de burcht

omstreeks L050 nog een derde kerk bouwen waamaar toe hij de klooster-

gemeeÍrschap van de Hohorst liet overbrengen, die voorts als Sint-Paulusabdij naast

de Utrechtse kapittels een belangrijke plaats in de stad is gaan innemen. Van de

bouw van deze abdijkerk wordt melding gemaakt in onder meer de oorkonde die ter

gelegenheid van de wijding van de kerk op 26 juru 1050 werd opgemaakta (zie

aÍbeelding 15).

Opmerkelijk is - hiervoor is er al even op gewezen - dat al deze nieuwe

Utrechtse kerken elk een pahocinium kregen dat we eerder in de achtste eeuw

tegenkwamen bij en dat dus ontleend lijkt te zijn aan Sint-Salvator of Oudmunster.

Werd behalve het patrocinium van de Verlosser ook dat van Maria voorlopig nog

voor de oudste instelling gereserveerd, Sint-Pieter, Sint-Paulus en Sint-Jan gingen als

het ware over op de nieuwe kerken. Een vijfde kapittelkerk - die circa 1080 door

een opvof ger van Bemold, bisschop Koenraad (1.076-'1099), gesticht zou worden -

kÍeeg ten slotte nog het patrocinium van Sint-Marie toebedeeld. Met dit alles wordt
duideliik hoe men in de elfde eeuw - maar ook later nog - aankeek tegen de
ontwikkeling van de Utrechtse kerk en de kerken die geacht werden daarvan deel uit
te maken. Er was sprake v.rn een min of meer organisch verband, waarbij de nieuwe
kapitbl- en kloostergemeenschappen beschouwd werden als instellingen die
voortkwamen uit de oude gemeeruchap van Sint-Salvator of Oudmunster. In dat
opzicht verschilde hun positie in zekere zin niet van die van het domkapittel,
waaryÉrn - zoals hiervoor al werd opgemerkt - geenszins uitgesloten is dat het
zich eveneens vanuit Sint-Salvator ontwikkeld had. Hoe dan ook, waar het ook hier
weeÍ om gaat, is dat in de elfde eeuw - ftr€rst de dom, dat wil reggen de kathedraal
en hoofdkerk van het bisdom - de kerk en het kapittel van Sint-Salvator of
Oudmunster een in het geheel niet weg te denken plaats innam als de oudste
instelling en als erkende basis voor de Utrechtse kerk als geheel.

Keren we terug naar de bouw- en stichtingsactiviteiten van Bemold. Behalve dat de
kerken in Utrecht zÊlÍ van deze activiteiten getuigen, maken ook verschillende
andere bronnen hiervan melding, zoals middeleeuwse kronieken maar ook niet-
verhalende of zelfs niet-schriftelijke bronnen. Lopen we ze na, dan zijn er allereerst
dus de kronieken. Een 'Lijst van Utrechtse bisschoppen' (Catnlogus eViscoporum
Wtrajectinorum)2a spreekt van de stichting door Bernold in Utrecht van'drie kerkert
te weten die van Sint-Pieter en Sint-]an, waar hij kanunniken installeerde, en die van
Sint-Paulus, waarnaar toe hii de monniken aantrok, die Ansfried op de Heiligmberg
had gernstalleerd; in Deventer heeft hij ook een kerk gebouwd ter ere van Sint-
kbuinus, die hij met de meest schitterende geschenken sierde'.

De Annalen oon dc abdij oan EgmonrP meÍnoreren vooral de bouw van de Sint-
Pieter, waar Bemold zich na zijn dood liet begraven. De veertiende.eeuwse
kroniekschrijver Ian Bekd6 ten slotte spreekt weer oveÍ de bouw in Utrecht van twee
collegiale, dat àjn kapittelkerken, één ter ere van Sint-Pieter, de ander ter ere van
Sint-Ian; Bemold zou voorts de helft van de kapittelgerrreenschap van Sint-Salvator
hebben overgeplaatst naar Deventer, waÍu hij uit eerbied voor Sint-Lebuinus een
kerk van kanunniken vestigde. Uiteindelijk heeft hij, zo vermeldt Beke ook nog de
abdii van de eerbiedwaardige Anfried van de Heiligenberg naar Utrecht over-
gebracht, waar hii een conveÍrts- of een kloosteÍkerk ter ere van Sint-Paulus vestigde.

Andere bronnen die melding maken van Bemolds bouw- en stichtingsactiviteiten
zijn bijvoorbeeld een boek met teksten van het leven van Sint-Maarten die - zo
blijkt uit een in dit boek aangebrachte aantekening - door Bemold geschonken was
aan het door hemzelÍ gestichte kapittel van Sint-PieteP. In een veertiende-eeuws
necrologium of 'dodenboek' van ditzelÍde kapittel van Sint-Pietera wordt vermeld
dat Bemold 'voor de heiligen Johannes de Doper (Sint-Jan), Petrus, Paulus en
Iebuinus vier mooie kerken heeft gestichÍ. Dt necrologium bevat ook een porhetje
van Bemold (zie afbeelding 7). Een later - vijftiende-eeuws - necrologium van
hetzelfde kapittelD bevat ongeveer dezelfde tekst als Beke.

l
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Afr 8. Afreelding aan ile tekst aoor in een codex, uaarin rerrneld u,ordt dat bisschop Bernold dit fuk
geschonken heef oan de dnr hemrelf aanaf het fundament gestichte kcrk uan Sint-Piebr. (Uniaersi-
teitsbibliothcek biden, inu nr Cod. Voss. Iat. Qu. 74, fol. 71-r.)

Een belangrijke bron is ook de rood zandstenen sarcofaag waarin Bemold in de
Pieterskerk was hgraven. Op de blauwe stenen zerk die de sarcofaag afdekte stond
te lezen: 'De heiligen Johannes de Doper, Petrus, Paulus, Lebuinus, aruro 1053, wiens

ziel ruste'3o. Tot slot kan nog worden gewezen op een zeer bekende zeventiende-
eeuwse afbeelding van het interieur van de Pieterskerk van Pieter Saenredam,
waaruit blijkt dat zich op een triomfboog tussen de viering en het schip van de kerk
een muurschildering bevond waarop bisschop Bemold was afgebeeld, omgeven

door modellen van de door hem gestichte kerken van Sint-Pieter, Sint-Paulus, Sint-

Jan en Sint-Lebuinus3l.

AJb 9 Inteàeur uan dc Sinl-Preterskcrk nafi het koor in lut oosten gezien, met rle laatmiddeleeuuts
muurschíldting unnrop bisschop Bernoltl rs nfgebeeld mel dt der door hem geshchte kerken Tekening uan
Piett'r Srertrtdnnt uit 1636 (Het Ufreclils Archieí T A Ib 4.2 )

Een kerkenkruis?

sprekend over de kerken van Bemold in utrecht kan niet worden voorbijgegaan aan

het idee dat hier sprake was van een zogenaamd kerkenkruis. Gegroepeerd rondom

de dom als middelpunt zouden de drie genoemde Utrechtse kerken - de Sint-fan in

het noordery de sint-Pieter in het oosten, de sint-Paulusabdij in het zuiden -, sarnen

met de eerst na de dood van Bemold, tegen het eind van de elfde eeuw door
bisschop Koenraad gebouwde kerk van sint-Marie in het westery elk het uiteinde
hebben gevormd van de arÍnen van een denkbeeldig kruis.

Aan dit kerkenkruis en de vraag of dit door Bemold volgens een in de elfde eeuw
bekmde en ook elders uitgevoerde conceptie was beoogd, is in 1988 in een uitvoerig

artikel aandacht besteed door de architectuurhistoricus A.J.]. Mekkin €r. Hij stelt het
kerkenkruis van Utrecht daarin voor als het resultaat van een duidelijk vooropgezet
plan, opgevat door keizer Hendrik III (1039-1056) na de dood van zijn vader, keizer
Koenraad II, in 1039 in Utrecht, en in de jaren daama uitgevoerd door bisschop
Bemold. Het kruis van kerkm rondom de dom, waar het hart en de ingewanden van
Koenraad begraven lagen, moest in de eerste plaats een eerbewijs zijn aan de
oveÍleden keiznr. Maar ook een hele reeks andere meer algemeen geldende noties
zouden de achtergrond van het beoogde patroon vorïnen.

Dat waren allereerst christelijk-allegorische noties: het kerkenkruis was een
verwijzing naar het kruis en de verlossing brengende kruisdood van Christus en als
zodanig een afweer tegen het kwaad. Voorts ook cosmologische denkbeelden: het
kerkenkruis was een verwiizing naar het Hemelse Jeruzalem. Tenslotte zouden ook
uitvoerige politiek-allegorische noties aan het kerkenkruis ten grondslag hebben
gelegen. Allerlei elementen in de dispositie of plaatsing van de kerken - aÍzon-
derliik en samen - zouden uitdrukking geven aan in de eerste helft van de eUde
eeuw levende ideeën omtrent de plaats van het koning- en keizerschap, en met name
de relatie ervan met het fficeldotiwn, het priesterschap, en de kerk33.

4fr. 10 Y:nart aan lltrecht dmr
Braun en Hogenberg aan omslreek
7570, met ilaain dqr miildtl uan
arcering gemarl<eerd dc ligging aan
fu wrschilbnde lctrkea in dc wm
oonemkruis
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"f 
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Uitgesproken voorbeelden van kerkenkruisen, waaraan genoemde concepties en
ideeèh ten grondslag lagen, zouden te vinden zijn in Bamberg en Paderbom. Het

kerkenkruis in de laatstgenoemde plaats is weliswaar nooit voltooid, maar de

plannen van bisschop Meinwerk (1009-1036) tot de aanleg ervan, zouden toch als

voorbeeld hebben gegolden voor het kerkenkruis dat bisschop Bemold voor zijn
bisschopsstad voor ogen stonds. Tot zover Mekking.

Op dit alles is vrij spoedig gereageerd, onder meer door de kerkhistoricus A. van
Berkum, die zich de vraag stelde of werkelijk historisch - dat wil zeggen op basis
van schriftelijke bronnen - aantoonbaar was dat Bemold in zeer nauwe samen-
werking met keizer Hendrik III en vanuit genoemde achterliggende ideeën het

kerkenkruis in UtÍecht heeft beoogd en deels gerealiseerds. Hij kwam daarbij -

kort samengevat - tot de slotsom dat er in het algemeen gesproken maar weinig en
in het werkelijk contemporaine - dat wil zeggen eigentijdse, elfde-eeuwse - schrif-
teliik bronnenmateriaal in het geheel geen aanwijzingen zlin voor de
veronderstelling dat met de bouw van meerdere kerken in verscheidene Duitse
bisschopssteden in de elfde eeuw van meet af aan gestreefd is te komen tot een
kerkenkruis. Voorts is er ook voor de veronderstellingen van Mekking ten aanzien
van mogelijke achterliggende concepties bij kerkbouwkundige activiteiten in de
elfde en eerste helft van de twaalfde eeuw in zowel het contemporaine als het latere
bronnenmateriaal weinig ondersteuning te vindens.

Bamberg en Paderbom

Bij de kritische bevindingen en conclusies van Van Berkum sluiten wij ons in grote
lijnen aan. ln het geval van Bamberg en van Paderbom, waamaar steeds wordt

verwezen als voorbeelden van het bestaan van elfde-eeuwse kerkenkruisen, zijn het

pas uit de latere twaalfde eeuw daterende bronnery die spreken v€rn een groepering
van kerken in modum crucis,'op de wijze van een kruis'. Bij een nadere Lreschouwing

van de voor Bamberg aangehaalde bron, een rond het midden van de twaalfde eeuw

geschreven levensbeschrijving van keizer Hendrik lI (1002-1024)37 bliikt evenwel dat

deze bron in het geheel niet spreekt van een door deze keizer beoogd kruis.

Alb.11 Plnttegond tan dt'Donrhurg' in Psdtr-

hom cn fut teronderslelde ktrknkruis dnt uoor

fu helft gerenli*erd zou zijn

1 De dont

6 De ktrkran de berediclijner nbdij Abdinkhof.
-10 

De BusdorlL.rrk
(Overgcnomen uit: A l.l. Mckking, 'Een kruis
pnn ktr|tn rond Kunrnnds lnrt', p 36)

In de levensbeschrijving wordt in paragraaf 6 beschreven hoe bij de oprichting

van het bisdom Bamberg in 1007 door Hendrik II drie kerken werden gestiche een

kathedrale kerk die gewijd was aan de apostelen Petrus en Paulus en aan Sint-foris,

een kerk in het zuidelijk deel van de stad die als patroonheilige Sint-Steven had, err

tot slot een kloosteÍ in het noorden dat gewijd was aan Sint-Michiel en Sint-

Benedictus. Eerst veel later in de elfde eeuw werd onder bisschop Gunther - de

vierde bisschop van Bamberg - een vierde kerk gebouwd - buiten de stad in het

oosten - die gewijd was aaÍl Onze-Lieve-Vrouw en Sint4angolf; terwijl onder

bisschop Herman - de zesde bisschop van Bamberg - een begtn werd gemaakt

met een viifde, aan Sint-Jacob gewiide kerk - buiten de stad in het westen - die

overigeÍrs pas door de achtste bisschop, Otto, werd ingewijd. Het is uiteindelijk eerst

dan - en dat gebeurt in paragraaf 7 - dat de auteur zegt 'Aldus is de plaats

Bamberg met keÍken en patrocinia van heiligen op de wijze van een kruis aan alle

kanten omgeven, en viert zrj de dagelijkse en aandachtige dienst voor de gekruisigde

fezus Christus alsmede de dienst voor haar eerste grondlegger Hendrik Il, de meest

vrome keizer, en zijn medewerkers, opvolgers en allen die tot de vermeerdering [van

het kerkelijk vermogenl hebben biigedragen. [.....]'.
Zowel in de parafrasering van de bronnenpassages in de tekst van zijn artikel

alsook in de verwijzing naar en het citaat uit de bron in een noot draait Mekking de

paragrafen 6 en 7 oms. Hij laat daarbij bovendien de tekstgedeelten over de bouw -

pas in de tiid ná Hendrik II - van de andere kerkeo die volgens de tr,r'aalfde-

eeuwse schrijver van de Vita deel uitrnaakten van een kerkenkruis, geheel weg3e' Dat

et, zoals Mekking met het aldus aanhalen van de bronnenpassages suggereert, van

een duidelijk door Hendrik II gekoesterd en misschien eerst later voltooid plan

sprake is, valt bij correcte lezing uit deze bron niet aÍ te leiden: het in de tekst

gebezigde fundator, 'stichtel of 'grondleggel, slaat op de stichting van het bisdom,

van de stad Bamberg (Iocus Babenbergrnsis\ en niet oP de vorming várn een eventueel

kerkenkruis aldaar.

Afr. 12. Plattegrond oan dz 'Domburg' in

Bamberg en het teronderstelde lccrkenkruis al-

dnnr.

7. De Heinichsdom, de Andreaskapelle en de

bisschoppe líjke palt s.

2. De Sanka Michael.

3 De Sankt Stephan

5. De Sankt Gongolph

6 De Sankt lakob.
(Ooergerntwn uit: Al.l. Mekking, 'Een kruis

aan ler|cn rorul Kenroads hart', p. 36)

I

22 ?3



Ook ten aanzien van de situatie in Paderbom, waaÍ zoals gezegd het
veronderstelde kerkenkruis zelfs nooit gerealiseerd is, is waarschijnlijk pas later een
kruisvorm in de kerkendispositie gezien en heeft de omstreeks 1165 werkende
auteur van de Vita Meintoerci$ eerst achteraf aan Meinwerk plannen toegeschreven
die deze in werkelijkheid niet gehad heeft. Andere, meer contemporaine bronnen
maken geen melding van een kerkenkruis als opzet. En over de zeer uitvoerige
noties op het terrein van kruissymboliek en -mystiek, die bepalende factoren zouden
zijn geweest bij de bouwplannery ntrijgen alle, ook de genoemde twaalfdeeeuwse
gegevens. Al met al lijkt moeilijk vol te houden dat met betrekking tot kerkenkruisen
in de elfde eeuw zonder meer sprake was van een welomschreven en algemeen
bekend concept en al evenmin dat kerkenkruisen in Bamberg en met name in
Paderbom omstreeks 1050 een voorbeeld zijn geweest voor bisschop Bemold in
Utrecht. Uiteindelijk mag zelfs het feit dat niet in veel meer steden kerkenkruisen te
vinden, te herkennen en daarbij ook werkelijk goed gedocumenteerd zijn in de
bronnery gezien worden als een bevestiging van de indruk dat in de gevallen waarin
voor later tijd wel van een dergelijk kruis gesproken wordt rekening dient te worden
gehouden met de mogelijkheid van een interpretatie achteraf.
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Afr. 13. Afreelding tnn

een bladzijdt uit dc in

origineel urergebterde

Annalen uan Sint-Msnz,

die omstreeks 1138 uer-

den geschrnen. Vermeld

is hier dz strchtrng en

doteàng aan de kerk en

hel l(npitteL door bisschop

Koenrand. ('s-Graten-

hogr, Museum Meer-

m a n n o -lNe s tre e n ia nu m,

Hs 10 B 17,Iol 3)
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De Utrechtse geschreven broÍrnen

Vastgesteld hebbend dat met betrekking tot kerkenkruisen in de elfde eeuw van een

welomschÍeven en algemeen bekend concept geen sprake lijkt te ziin geweest,

betekent dit nog niet dat Utrecht in dit opzicht niet uniek kan zijn geweest en in de

elfde eeuw toch wel degelijk zijn kerkenkruis kan hebben gehad. Wanneer we echter

nagaÉm in hoeverre in de Utrechtse bronnen sprake is van zo'n - naar plannen van

Bemold of zelfs Hendrik III gesticht - kerkenkruis, dan moeten we constateren dat

niet alleen vanuit de weinige contemporaine bronnen voor de geschiedenis van het

elfde-eeuwse Utrecht, maar ook - en dat lijkt ons minstens zo veelzeggend - uit de

latere middeleeuwse bronnen niets van een kerkenkruis-idee te vememen valt. Er

wordt, zoals we hebben gezien, gesproken van de bouw door Bemold van een reeks

van kerken, maar van een door hem of de keizers beoogd kerkenkruis in Utrecht

wordt nergens melding gemaakt en uit geen van de schriftelilke bronnen valt ook

een dergelijk plan af te leiden.

Zo is er bijvoorbeeld geen enkele reden om aan te nemen dat Bemold reeds

plannen had voor de bouw van de kerk van Sint-Marie, waarrnee later omstreeks

1080 door bisschop Koenraad (107G1099) een kerkenkruis voltooid zou zijn. [n de

van kort na 1130 daterende Annalen van Sint-Marie, een voor de bouw van de kerk

en stichting van het kapittel praktisch contemporaine bron, wordt met geen woord

gerept over een kerkenkruisplan als bredere context voor de bouw van deze kerk.

Over de tijdens het episcopaat van bisschop Koenraad gebouwde kerk van Sint-

Marie vermeldt de kroniek slechts dat'het eerste en voomaamste altaar van de

gelukzalige Maria, dat later naar het westen is verplaatst, gewiid is door de heer

bisschop Koenraad'ar. Bekend is dat naast bisschop Koenraad keizer Hendrik fV bii

de grondlegging van kerk en kapittel van Sint-Marie een rol heeft gespeeld. tn het

eveneens twaalfde-eeuwse martyrologium van het kapittel wordt zowel de rol van

de bisschop als die van de keizer bil de bouw van de kerk en de stichting van het

kapittel gememoreerd: van Koenraad wordt gezegd dat hij de stichter van de kerk

was en de prebenden van de broeders had ingesteld; de keizer geldt als weldoener

van het kapittel, die opdracht gaf de kerk te wijden en de prebenden bevestigdeaz.

Aangenomen mag worden dat wanneer er werkelijk sprake was van een

veelomvattend, vooral door de keizers voorgestaan kerkenkruisplan dat met de

trouw van Sint-Marie zijn voltooiing vond, daar hier - in de bronnen van Sint-Marie

zelf - toch op enigerlei wijze aan gerefereerd zou zijn. Van een al ten tiide van

keizer Hendrik III en bisschop Bemold begonnen, maar Pas later onder hun

opvolgers voltooid proiec! of anders zelfs van eerst door keizer Hendrik IV en

bisschop Koenraad opgevatte plannen om mede op basis van de reeds door Bemolcl

gebouwde kerken een kerkenkruis te realiseren. blijkt zoals we zagen evenwel niets.

Ook in de latere historiografie wordt bisschop Koenraad nergens geafficheerd als

uitvoerder en voltooier van plannen voor een kerkenkruis in Utrecht of zic'n we

anderszins gesproken worden over een verondersteld kruis. Dat geldt bifvoorbeeld
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voor de al eerder aangehaalde bisschopslifst, waar de passage over de bouw van de
kerk van Sint-Marie in zoverre zeer interessant is dat hier vermeld wordt dat deze
kerk gebouwd werd naar het voorbeeld van een kerk in Milaan6. Kennelijk vond
men dat de moeite van het vermelden waard en had mm dus oog voor het feit dat
een bepaald idee ten grondslag lag aan de bouw van een kerk en de uitvoering
ervan. Des te veelzeggender is het daarmee dat ook hier, in deze brorl niet wordt
verwezen ÍraaÍ een eventueel kerkenkruis. Hetzelfde geldt voor de kroniek van ]an
Beke die over het moeizame verloop van de bouw van de Mariakerk een tamelijk
uitvoerig verhaal biedt, maar over een kerkenkruis - waary.ul sint-Marie als het
sluitstuk kon worden beschouwd - in het geheel niet repta. wanneer op enig
moment in de Middeleeuwen in de dispositie of plaatsing van de groep kerken een
kruis was gezien, dan zou deze symboliek zonder meer ziin gebruik! uitgewerkt en
aldus ook ergens in het schriftelijk bronnerrmateriaal haar weerslag hebben gehad.

De ligging van de kerken

Door Mekking werd in tweede instantie - namelijk in reactie op het artikel van Van
Berkum, toen het schriftelijk bewijsmateriaal onvoldoende was gebleken - vooral
de dispositie, de ligging, van de kerken zelf benadrukt als doorslaggevend argument
voor het bestaan van een utrechts kerkenkruis en de plannen daartoe bij de
bisschoppen Bemold en Koenraad. Het ging daarbij vooral om de ligging van de
kerken van sint-fan eÍl sint-Marie, die dermate ongunstig zou ziin geweest dat er
wel zeer zwaarwichtige redenen moesten zijn om deze ketken daar te bouwen waar
ze uiteindelijk verrezen. De keuze van deze locaties zou aldus voor alles bepaald zijn
door het plan tot de aanleg van het kerkenkruis. FIad een dergelijk plan voor een
kerkmkruis niet bestaan, dan zou voor de bouw van genoemde kerken de keuze
voor andere plaatsen elders in de stad meer voor de hand hebben gelegen, aldus
Mekkings.

In het geval van de kerk van sint-Jan zou het gegaan zijn om een plek die door
Mekking gekwalificeerd wordt in termen van een sooÉ moeras, inderdaad een
weinig voor de hand liggende plaats voor de bouw van een kerk. Dat men niettemin
voor een dergelijke ongunstige locatie koos hield verband met een duidelijk plan
voor een kerkenkruis. Juist om de kerk zelf toch zn vep.l mogelijk naar het zuiden -

dat wil zeggen zo dicht mogelijk bij de dom te laten staan - zou volgens Mekking
voorts ook de pandhof - in tegenstelling tot wat in onze streken gebruikelijk heet te
zijn - niet aan de zuidkant van de kerk, maar ten noorden daarvan zijn gepland.
Daar zou echter deze pandhof juist vanwege de slechte bodemgesteldheid nooit
gebouwd zijn. ook de plek van de kerk van sint-Marie zou - vooral gezien de
moeite die men, zo verhaalt Bekee, gehad zou hebben met de aanleg van de funda-
menten - eveneens een weinig geschikte en daarom niet voor de hand liggende zijn
geweest.

Ap. 14. De ligging aan de kerkzn aan

ilom, Sint-Salwtor, Sint-Picter, Sint-

pstlus, Sint-lan, Sint-Maric en de Buur'

ke*. Hier\ zijn ile aan ueerszijden oan

le Rijnloop gebgen oetmtallcn Searccerd

u&ígegeoen. Alben ile kerlen aan Sint-

fuloator en Sint-Paulus stondm niet op

een oeaenual, maat in de lagngelegm

komgronden. (Iek. M.W.]. de Bruiin' op

bosis aan geganns aan L. aan der Tuuk)
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Was echter de situering van beide kerken werkelijk zo slecht als Mekking

veronderstelt, zodat er niet dan met de grootst mogelijke moeite gebouwd kon

worden? Kan de locatie niet door andere factoren bepaald zijn dan door de plannen

voor een kerkenkruis? En was het ook inderdaad zo dat er op het moment dat deze

kerken werden gebouwd elders andere, eventueel betere locaties voorhanden

waren?

Voor wat betreft het eerste punt valt op te merken dat het op zich al weinig

aannemelijk is dat men - om wat voor dwingende planologische reden ook - op

daarvoor ongeschikte plaatsen kostbare werken, zoals stenen kerken in de elfde

eeuw waren, zou hebben gebouwd. Duidelijk is echter dat zowel in het geval van

Sint-Jan als dat van Sint-Marie bodemkundig gezien van ongunstige locaties geen

sprake is. Voor wat betreft Sint-Jan wijst niets oP een ligging in een moeras.

lntegendeel, de kerk blijkt gebouwd op de noordelijke oeverwal van de Riin, op een

stevige ondergrond van zand en klei, zo bliikt uit het verslag van het archeologisch

onderzoek in en rond de fanskerkaT. De exacte plaats van de kerk lilkt in het gebied

als geheel wel een zekere laagte te vormen, maar dat het zou gaan om een moerassig

terrein en werkelijk ongunstige omstandigheden is zonder meer onwaar. Sporen van

veen (moeras) zijn nergens aangetroffen. En ook een evenfueel ten noorden van de

kerk geplande pandhof is minder ongebruikeliik dan Mekking wil doen geloven -

men treft ze overal in Europa aan - en zeker wiist het niet noodzakeliikerwiis op

e€n opzet voor een kerkenkruis of enig ander plan.
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4fr. 15. Vidimus uit 7307 (aan een zsidimus uit hetzzlftle jaar) aan rte n*onde uit 7050, waarin bisschop
Bernold dc abilij in Utrecht bewstigt in het bezit aan haar dnr zijn lr@lgangers Ansfried m Aitelbyl
geschonken gedercn en ztlf nk - ter gelegmheid aan tle wrhuizing aan de ahrlij naar Utrecht m de inwijding
uan de klmsterkerk aldaar - een nicuue schcnking itut. (Het Lltrechts Arctrbf, sint-paulus, nr.43)

Wat Sint-Marie aangaat, hebben er zich wellicht - zoals Beke later verhaalt -

problemen voorgdaan bij de aanleg van de fundamenten van de kerk. Daarmee is

evenwel niet gezegd dat de plek absoluut ongeschikt of z.elÍs ma.u onguÍrstig was

vooÍ kerkbouw. Uiteindelijk heeft ook in het geval van Sint-Marie archeologisch

onderzoek uitgewezen dat de locatie dit geenszins was. Ook deze kerk blifkt

gebouwd te zijn op een oeverwal van de Rijo zo geeft het verslag van het

ardreologisch onderzoek in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen - waaÍ

zich de resten van de kerk van Sint-Marie bevinden - duidelijk aans. Mekkings

veronderstelling dat voor de bouw van deze kerken met weinig geschikte locaties

genoegen is genomen in verband met een duidelijk vooropgezet plan voor een

dispositie van de kerken in de vorm van een kruis, lijkt daarmee een zeer voomÉune

gfond te verliezen.

Aardig is het in dit verband overigens op te merken dat uiteindeliik alleen de

Sint-Paulusabdij op een betrekkelijk ongunstige locatie gebouwd iq namelijk niet op

een oeverwal maar in de daarachter gelegen komgronden, die hier de OudeIIc,'het

oude dal', werden genoemd4e (zie afbeelding l4). Deze ongunstige situering blijkt

bijvoorbeeld uit de emstige wateroverlast waarvan later, in de tweede helft van de

veertiende eeuw, in de omgeving van de ten noorden van de abdij gelegen Oud-

munstertraÍrs, de tegenwoordige Trans, melding wordt gemaakÉ.

Met deze constateringen omtrent de situering van de verschillende kerken is zeker

niet gezegd dat deze een willekeurige is. Behalve de in bodemkundig opzicht

geschikte locatie zijn er verschillende andere factoren die meebepalend kunnen zijn

geweest voor de keuze van plaatsen om te bouwen. Sterk betwijfeld wordt alleen of

uit de ligging van de kerken zelf een vooropgezet plan voor een kerkenkruis valt af

te leiden.

In beginsel zullen door Bemold de kerken van Sint-Pieter, de Sint-Paulusabdij en

van Sint-fan eenvoudigweg zijn gebouwd op daarvoor geschikt geachte plekken zo

dicht mogeliik bii de waarschijnlijk omstreeks die tijd uitgelegde bisschoppelijke

burchtsl, waarbinnen zich onder meer de dom en Sint-Salvator bevonden. In de

oorkonde van bisschop Bemold uit 1050 voor Sint-Paulus wordt over de situering

van de abdij slechts gesproken in termen van windrichtir&'op een vlakte ten zuiden

van de burchí, wat op zichzelf in het geheel niet wijst op een kerkenkruiss2. Wellicht

is ook de situering van de beide andere kerken aldus - naar de windrichting -

trepaald, waarbii dan - vanwege een aldaar ter plaatse nog aanwezige Rijnloop -

de kerk van Sint-Jan iets verder dan Sint-Pieter en Sint-Paulus van de burcht

verwijderd kwam te liggen.

Nadat aldus aan drie zijden van de burcht kerken waren verrezen, elk omgeven

met een zeker gebied dat als immuniteit bij het kapittel of klooster hoorde, lijkt -

ook zonder dat sprake was van een plan voor een kerkenkruis - cle keuze van

bisschop Koeruaad ongeveer veertig jaar nadien voor de lcratie van Sint-Marie in het

westelijk deel van de stad in zekere zin een voor de hand liggende. Als er - behalve
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de geschiktheid van de locatie - verder iets is dat met enige zekerheid kan worden
aangemerkt als factor die bepalend was voor de keuze van deze plek, dan is het
vooral de aanwezigheid van de burgerlijke nederzetting stathc en de ligging van de
Buurkerk geweest direct ten westen van de burcht, waardoor de kerk van sint-Marie
meeÍ naar het westen en daarmee verder van de burcht en de overige kapittelkerken
kwam te liggens. Dat er voor een nieuwe kerk en de daarbij behorende immuniteit
rondom de burcht veel andere, meer geschikte locaties voorhanden w.ue-n -

waarvan men dan zou hebben aÍgezien vanwege een kerkenkruisplan - lijkt niet
erg waarschiinliik. uit de ligging van sint-Marie valt daarom uiteindeliik, net zo min
als uit de ligg g van sint-|an, een bij Bemold of eventueel Koenraad levend plan
voor een kerkenkruis af te leiden.

Ontwikkeling op kerkelijk-institutioneel terrein

Een voomaam bezwaar tegen het idee van een kerkenkruis vloeit ten slotte vooÉ uit
de elfde-eeuwse kerkelijk-institutionele onfwikkeling in Uhecht zoals hiervóór is
geschetst en de wijze wa.uop in de beschouwingen over een Utrechts kerkenkruis
praktisch voorbij wordt gegaan aan de positie van sint-salvator of oudmunster.
Hoogstens wordt opgemerkt dat Sint-Salvator een oudere kathedrale kerk zou ziin
geweests of zelfs dat het van deze kerk was dat de patrocinia zijn overgegaan op de
nieuw gestichte kerkens. De dom evenwel zou als kathedraal, maar volgens
Mekking in de eerste plaats als graÍkerk van Koenraad II, het centrum van het kruis
zijn geweests en de drie jongere kapittels en de abdij van Sint-Paulus daaromheen
de uiteinden ervan. voor sint-salvator lijkt daarmee alleen nog van een enigszins
vage niet meer dan marginale plaats naast de dom sprake te zijnsT. Sterk betwijfeld
mag worden of met een dergelijke voorstelling recht wordt gedaan aan de in de elÍde
eeuw en gehele Middeleeuwen door misschien wel ten opzichte van de dom als
kathedrale kerk geringere, maar toch zeker niet te verwaarlozen betekenis van Sint-
Salvator.

ln dit verband is het interessant te wijzen op de later als nogal afwijkend
bestempelde situatie in Utrecht, dat niet zoals elders in andere bisschopssteden
alleen het domkapittel een overwegende plaats innam in het bestuur van het
bisdom, maar samen met het domkapittel steeds in elk geval ook de vier niet-
kathedrale kapittels geacht werden de Uhechtse kerk te representeren en aldus een
gelijkwaardige rol speelden bij het bestuur. We achten het zeer wel denkbaar dat
deze situatie juist in de elfde eeuw is ontstaan en dan vooral verklaard dient te
worden vanuit de bijzondere omstandigheid dat in Utrecht de Sint-Maartenskerk
weliswaar kathedraal maar niet de Utrechtse moederkerk was, z-elfs integendeel de
aan de dom verbonden gemeenschap, evenals de andere, jongere kapittels, feitelijk

geacht werd te zijn voortgekomen uit Sint-Salvatof. [n het geval van de jongere

kapittels is, zo werd al eerder opgemerkt, deze oorsprong zeeÍ treffmd tot

uitdrukking gebracht in de keuze van de aÍzonderlijke patrocinia - sint-Pieter, sint-

Jan de Oop"i 
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Sint-Marie - die alle ontleend ziin aan de uit de oorkonde van

Karel Martel uitz2'bekende nevenpatrocinia van het oude sint-salvatoÍfionasteium

van Willibrord.
ln de loop van de tiid zijn er van de kant van het domkapittel ulriike pogingen

ondemomen om aan deze uitzonderlijke situatie een eind te maken, dat wil ze88e

de overige kapittels van het bestuur maar bijvoorbeeld ook van de bisschops-

verkiezing uit te sluiten en deze voorrechten voor zich te reseryeren. Tegenover de

pretenties van het domkapittel hebben de overige utrechtse kapittels in het

ig"-"..r eensgezind een front gevormd en zich met succes geweerd. Samen ziin ze

,t""d, d" utrechtse kerk bliiven vorÍnen. Bepalend voor dat succes was steeds de

moeilijk te loochenen positie van sint-salvator als de moederinstellin& alsmede de

door eenzelfde ooÍspÍong in die moederinstelling in beginsel aan het domkapittel

gel i jkwaardigeposi t ievandeover igekapi t te lsenookdeSint-Paulusabdi j ,d ie
Lt"na"np samen geacht werden de Utrechtse kerk te vorÍnen. Deze belangrijke

plaats van Sint-Salvator, die in de woege ontwikkeling van de Utrechtse kerk wel'

maar in de institutionele ontwikkeling in de elfde eeuw zeker niet volledig is

onderkend, vindt op geen enkele wiize uitdrukking in de ideeën omtrent een elfde-

eeuws Utrechts kerkenkruis.

Geen middeleeuws concePt

Op grond van deze en alle eerdergenoemde overwegingen ziin we van mening dat

net niet erg waarschiinlijk is dat met de zo uitgesproken ideeën over een Utrechts

kerkenkruis een elfde-eeuwse realiteit is weergegeven. Zelfs van een middeleeuws

concept van e€n kerkenkruis liikt geen sprake te ztin. Uitermate interessant is in dit

verband te wiizen op een aÍbeelding die zich bevindt in de kapel van de vijftiende-

eeuwse bisschop Rudolf van Diepholt in de domkerk, waarbii de wapens van de vier

niet-kathedrale kapittels gegroepeerd ziin rondom de dom: sint-Pieter in het oosten'

sint-Jan in het noorden, sint-Marie in het westen en tot slot - in plaats van de sint-

Paulusabdij - sint-salvator in het zuiden. Er is hier dus in elk geval een echte plaats

ingeruimd voor sint-salvator, maar het'vertrouwde' kerkenkruis, met sint-Paulus

als zuidelijke arm, valt er moeiliik nog in te herkennen'

V o o r w a t b e t r e f t h e t c o n c e p t , h e t i d e e v a n e e n k e r k e n k r u i s , m e n e n w e d a t e r

uiteindeliik veeleer reden is om aan te nemen dat het hier gaat om een constructie en

interpretatie achteraf. Voor zover we hebben kunnen nagaan was het de Utrechtse

archivaris mr. s. Muller Fz., die in 1898 als eerste het begrip kerkcnkruis, met de

dom centraal, voor Utrecht geÏntroduceerd heeft in zijn artikel'De st. salvatorkerk te

Utrecht. Eene Merovi.rgi..Àe kathedraal'se, waarbii hii verwiist naar A. Tibus, Dit'

Stadt Miinster, dat in 1882 verschenen wasd. Mullers artikel vcrscheen eerder al' in

1.897, inhet Duits in: westdeutsche zeitschilt fiir Geschitrtte untl Kunst, opmerke-lilk
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geÍro1Jgnog zonder vermelding van een Utrechts kerkenkruis. Van een kerkenkruis
spreekt Muller vervolgens in 1902 ook in zijn oude huinn te LltrechFl. Daama blijkt
het idee wii algemeen i.garg te hebben gevonden en liikt er aan de realiteit ervan
nauwelijks nog getwijfeld te (mogen) worden. Er is echter alle reden om dit - met
van Berkum - toch te doen en het bestaan v.rn een kerkenkruis als vooropgezet
plan hoogst onwaarschiinlijk b achteÍI.

Afr. 16. Het gaulf uan de kapl wt RuMf wn Diepdt in ilc itottíkc* met dc wopens oan ilc oier nbt-
knthedrale Wttcls - Sint-Salaatot in het zuiden (linksbvefl), Siilt-Pietet in het nsten (tzc}tsbotwt), Sint-
Jan in het nnrdcn (redrt*ttder), SinfMaric in let uestea (lit*sonder) -, altc gegroeped mnd ilat oan ile
dom (in het midden)' Het wapn oan de Sint-Paulumbdij ontbtukt in ilezz Inatmiddcbeuw* cottfguntie. (Foto
M.W.J. de Bruijn1998)

Bouwactiviteiten van bisschoppen

ook wanneer we het idee van een utrechts kerkenkruis bij bisschop Bemold laten
varen, dan blijft opmerkelijk diens stichtings- en bouwactiviteit in Utrecht en elders.
uitgangspunt bij de beoordeling van deze activiteiten dient - meer dan wat voor
een grootscheepse totaalopzet ook - echter vooral te zijn het belang dat het stichbn
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van kerken e1r daaÍaan verbonden gemeenschaPPeÍr van geeEtijken in die tiid zelf -

gestióte kerken verrezen.

In een artikel over de bouwactiviteiten van bisschoppen en abten in de periode

van de tiende tot de twaalfde eeuw is door W. Giese62 uiwoerig uiteengezet hoe het

bouwen van kerken een voorrErne rol heeft gepeeld in het ideaalbeeld van de hoge

geetelijkheid, zrrals dat spreekt uit onder meer de bisschopsrzÍae - dat ziin

levensbeschrijvingen van heilige bisschoppen - uit die periode. Bouw err ook her-

bouw van kerken worden als onderdeel van het optreden van bisschoppen in die tiid

hoogliik geprezcng.
voor wat betreft de aan die bouwactiviteit ten grondslag liggende motieven bii



dienst van zijn diocees ook duideliike materiële opgavenó7, waaronder de zorg voor

het beheer van het kerkelijk verÍnogen. Dit kerkelijk verÍnogen, dat in het algemeen
gesproken in deze periode door diverse schenkingm van de Duitse koningen aan-
zienlijk werd uitgebreid, diende door de bisschop in de eerste plaats te worden
aangewend voor de eerder genoemde primaire taak van de kerlg het eren van God,
zo veel en zo uitgebreid als maar mogelijk was, en daarom ook voor kerkbouw. De
omstandigheid dat aldus in het bouwen van kerken en het stichten van
gemeenschappen van in die kerken dienstdoende geeeteliiken de verschillende
'normale' bisschoppelijke plichten samenkwamer! nraar voorts ook dat het de
mogelijkheid bood die'normald plichten op een biizondere wijze uit te voereÍL te
verheffen tot meer en aldus het 'normale' te overtreffen, maakten bouw- en
stichtingsactiviteibn welhaast tot iets vanzelfsprekends voor bisschoppen om zich
op te richten. Daarmee konden deze activiteiten zich ook ontwikkelen tot kristal-
lisatiepunt voor een componmt in het bisschopsideaal van die tijdff. Het bouwe'n en
stichten van kerken bepaalde zeer nadrukkelijk de faam en het prestige van een
bisschop, zoals met name in de vitm - de levensbeschrijvingen van die bisschoppen
- maÍu ook in andere bronnen tot uitdrukking komt.

Bisschop Bemold als bouwer van kerken

Niet anders dan elders in het Duitse rrjk ?Àl het ook in Utrecht bij de bouw- en

stichtingsactiviteiten in de tiende en elfde eeuw - meer dan om de realisering van

koninkliike projecten wa.uaan verregaande politiek-religieuz€ concepties (als

kerkmkruisen) terr grondslag lagen - in de eerste plaats gegaan zijn om de

praktisch-principiële invulling van de religieus-kerkelijke plióten en taken door de

bisschoppen znlÍ. Bij hen zal het initiatief tot kerkbouw hebben gelegen. Zoals al

eerder is opgemerkt, had ook de keizer een taak en verantwoordelijkheid tegerrover

de kerk die met die van de bisschoppen vergelijkbaar. Binnen zijn eigen bereik had

hij de plicht om de kerk in staat te stellen haar functie - het eren van God in de

liturgie - op optimale wljzn te vervullen. Dit betekende onder meer het verschaffm

en vervolgens ook garanderen en bescherÍnen van het vermogen van de kerk, de

materiële basis voor haar bestaan en functioneren. Dat de rol van de keizers in

Ukecht verder is gegaan dan het begunstigen van de kerk en zli zich bijvoorbeeld

ook actief hebben bemoeid met de bouw van kerken blijkt - aÍgezien van de

kapittelkerk van Sint-Marie@ - nergens. Het zijn in UtÍecht toch in de eerste plaats

steeds de bisschoppen geweest die kerken bouwden.

Vrij algemeen wordt aangenomen da! zoals hiervóór ook al is aangegevery in de

tiende eeuw, na ziin terugkeer uit Deventer, bisschop Balderik de in de Noorman-

nentijd aangerichte schade aan het castellum en de daarbinnen gelegen kerken van

Sint-Maarten en Sint-Salvator herstelde dan wel deze kerken herbouwde' Mogelijk is

hij evenwel ook elders in het bisdom stichter of bouwer geweest van kerken, waar-

aan eventueel ook gemeenschappen van geesteliiken verbonden war-en' Zo zott

BalderikdereedsbestaandekerkuunElsthebbenuitgebreid,heefthi ihetf ionaste-

ium inSint-Odiliënberg hervormd en van een stevrger materiële basis voorzien'

werd hem het klooster á ti"t opg"aragen en heeft hii mogeliik ook in Deventer de

vanouderdomverval lenkerkvanSint-IrbuinusvemreuwdT0.Volgenseenlatere

overleveringzouBalderikbovendienookdestichterziingeweestvanhetkapittelin

Oldenzaaln.

Bisschop Ansfried'stichtte', zoals we gezien hebben' voorts vanuit Utrecht een

nieuwe kloostergemeenschaP op de Hohorst en verstevigde verder tevens door

verschillende schenkingen ,riï ,i;., eigen bezittingen de materiële basis. van de oudere

gemeenschappen van sint-salvator Á do-r. van Ansfried is ook wel verondersteld

dathi jaanheteindvandetiendeofhetbeginvandeelfdeeeuwdeUbechtseSint-

Salvatorkerk heeft hersteld en vergroot' Peetersts verwiist in dit verband naar een

oorkondevanAnsfried,waarinde,e"",'soederenschenkingaandekerkenvanSint-

SalvatorenSint-Maartendoet,teneindedaardedierrstaanGodteherstel len'7a.Dat

ditevenwelduidtopeenverwoestingvanbeidekerkeneneenhersteldaamadoor

Ansfried valt sterk te betwiifelen. of dus Ansfried werkeliik grote bouwactiviteiten

heeft ontplooid in utrecht ínlrt onduiaeliikre. Niet uitgesloten is overigens dat ten

t i i d e v a n A n s f r i e d _ v a n w i e z o w e l d e s p e c i a l e v e r e r i n g v o o r M a r i a a l s o o k d e

duideliik monastieke u'pi'uti"' bekend ziin - het oude monastzium vart Willibrord'

dat behalve aan sint_salvator met name ook gewiid was aan onze-Lieve-Vrouw,

naast de aan Sint-Maarten gewiide dom weer meer oP de voorgrond trad'

Van Ansfried, op*'olguï Aa"fUota is wel bekend dat hii na een brand in 1017 een

(zo goed als) nieuwe irnuu*" Sint-Maartensdom liet bouwen' die in 1023 in

aanwezigheid van keizer Hendrik Il werd gewiidT6' Adelbold zou voorts ook

bouwactivi teitenhebbenontplooidinTielaanhetkloosteraldaar,enmisschienook

in het toentertiid tot het bisdám Utrecht behorende Emmerikz'

Meer nog dan zijn voorgangers' die goede relaties onderhielden met de Duitse

keizers, liikt Bemold steeds in nauw contact gestaan te hebben met keizer Hendrik

III, die de utrechtse kerk uitvoerig begunstigde met schenkingen van bezit en

belangriike rechten, waarvoor 
""" 

pus'""d" bestemming gevonden moest worden'

Niet slechts lijkt er sprake geweest te ziin van talriiker schenkingenTs' zii behelsden

opz ichookmeervers t rekkenderechten ,voora lookwere ld l i j ke .Hetza l ju is tdoor

deze uitbreiding van het kerkelilk vermogen zrln Seweest dat Bernold in de

gelegenheid werd gesteld op het terrein van het bouwen van kerken en het stichten

v a n n i e u w e , m e t e e n z e k e r b e z i t a l s m a t e r i ë l e b a s i s u i t g e r u s t e i n s t e l l i n g e n _

kapittels en een abdii - ziin voorgangers niet eenvoudigweg na te volgen maar

vooral ook te overtreffen'

Aan te nemen valt dat behalve persoonlijk-religieuze overwegingen - de zorg

omhete igenz ie lenhe i lTg_ookb i iBerno lc l indeeers tep laa tsmot ievend ieverband

houc lenmetz i in taakenpos i t iea ls ( r i j ks )b isschopenver t rouwe| ingvandeke izer

hemtotzi inbouw-". ' , t i .ht i . , 'g,uct ivi teitenhebbenaangezet.PrestigeoverweglnSen
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en machtsvertoon zullen bij de bouw van het drietal groots opgezette stenen kerken
in Utrecht zeker ook een rol hebben gespeeld. Door naast de reeds bestaande
kapittels van dom en Sint-Salvator nog eens twee nieuwe gemeenschappen van
kanunniken te stichten - waarvan de hoofdreden van bestaan op zich 'de

vermeerdering van de goddeliike erediensí door koordiensten en het lezen van
missen wase - voldeed Bemold echter vooral ook aan zijn bisschoppelijke taak, die
eveneens gelegen was in dat vermeerderen v€rn die goddelijke eredienst en het
aanwenden daartoe van de hem ter beschikking staande middelen. Na Bemold zou,
zoals we zageÍr, teÍr slotte bisschop Koeruaad nog een viifde kerk en kapittel, gewijd
aan Sint-Marig stichten en doteren

ln hoeverre er bij de stichtingsactiviteit teverrs van praktisch-economische
motieven sprake is geweest en daarom delen van het toen sterk toenemmde
kerkelijk verÍnogen vanuit het oogpunt van efficièrnt beheer als afzonderliike
verÍnogens zijn toegekend aan verschillende geesteliike instellingen, valt moeiliik te
reggen.Dat geldt evenzeer voor de veronderstelling dat de bisschop juist in deze tijd
in verband met zijn toeg€Íromen en ingewikkelder geworden (wereldliike!)
bestuurstaken meer geestelijken rond zich wenste, die bij dat bestuur konden
worden ingeschakelde. En feiteliik gaat het ook op voor het idee dat de bisschoppen
het opportuun achtten bezit en rechten - in plaats van aan leken - vooral aan
geestelijke instellingen over te dragen, om op die manier te voorkomen dat hij ziin
greep daarop verloor. Dergelijke overwegingm kunnen allemaal een rol hebben
gespeeld. Dat zn evenwel van overwegend belang ziin geweest, achten we
twijfelachtig. Uiteindelijk zal het in eerste en laatste instantie gegaan zijn om het
kerkelijk-religieuze motief van de vermeerdering van de eredienst.

Een benedictijner abdij in de stad

Ook de vestiging door Bemold van een benedictijner abdij in zijn bisschopsstad

diende dat doel. Evenals kanunniken hadden ook monniken zich toegelegd op

koorgebed het in de kloosterregel van Benedictus centraal staande opus Dei of werk

Gods. Hun vestiging in Uhecht betekende dus eveneens een vermeerdering van de

goddelijke eredienst. Monniken echter golden door hun in beginsel van de wereld

afgewende leefwijze bovendim als een bijzondere groep christenen, die dichter bij

God stonden en door wier gebed, dat als bijzonder effectief en heilzaam werd

beschouwd, God ook ten behoeve van anderen benaderd kon worden. Door het

stichten en begunstigen van een kloostergemeenschap konden meÍrsen van buiten

die gemeenschap betrokken worden en delen in die heilzame werking van het gebed

van de kloosterlingen. fuist ook vanwege die heilzame werking, die geacht werd uit

te gaan van een monnikengemeenschap naar de wereld erbuiten, zal het door

Bemold van belang ziin geacht naast de oude en door hemzeU nieuwgestichte

kapittels eveneens een abdij in zijn bisschopsstad te hebben.
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Dit gold waarschijnlijk nog eens te meer omdat net in die periode onder de

kanunniken het gemeenschappelijk leven, zoals dat in beginsel ook voor hen was

vooÍgeschÍevm, begon te desintegreren. Het feit dat van kanunniken, in tegen-

stelling tot wat voor benedictijner monniken gold, geen gelofte van armoede geëist

werd maar persoonlijk bezit was toegestaan, had tot gevolg dat op den duur door

een deel van de kanunniken het gemeenschappeliik leven werd oPgegeven en het

wonen in afzonderlijke eigen huizen voor velen van hen normaal werd. In UtÍecht

zifn er belangriike aanwijzingen dat al omstreeks het midden van de elfde eeuw

kanurniken apaÍt gingen wonen. Zo is bijvoorbeeld de uitleg van de bisschoppelijke

burcht in die tiid wel in verband gebracht met de behoefte aan meer ruimte voor

aÍzonderlijke huizen voor de kanunniken van dom en Sint-Salvator, terwijl de

immuniteiten van de tezelfdertifd gestichte kapittels van Sint-Pieter en Sint-Jan direct

al ruime-r zljnopgeznÍ.om plaats te bieden aan die afzonderlijke claustrale huizen82.

Niet uitgesloten moet worden geacht dat deze teloorgang van het gemeen-

schappelijk leven voor een deel van de kanunniken omstreeks het midden van de

elfde eeuw voor Bemold een reden is geweest in zijn stad ook een abdij te vestigen,

om zo dit gemeenschappelijk leven toch in een andere vorm te handhaven. Aan de

aanwezigheid van wél in gemeenschap levende geestelijken, wier leefwijze in

persoonlijke armoede mede bepalend werd geacht voor het hoge rendement van hun

gebed, zal zeker belang zijn gehecht door Bemolds. Naast de koordienst die door

kanunniken werd verzorgd, zou zo in Utrecht ook het gebed van monniken plaats-

hebbeO voor het welzijn van de wereld en het volk, en meer in het bijzonder voor

dat van de stichters en begunstigers van de abdije.

Dat er in die situatie voor gekozen is een reeds bestaande gemeenschap, het

bisrhoppelijk eigenklooster op de Hohorst, naar Utrecht te halen, zal te maken

hebben gehad met het feit dat deze gemeenschap haar bestaansrecht als benedictijner

abdil inmiddels had bewezen, maar via haar stichter Ansfried ook haar wortels had

in Utrecht. Omstreeks 1050 zal zeker nog het besef aanwezig zijn geweest dat de

kloostergemeenschap op de Hohorst ongeveer een halve eeuw eerder was ontstaan

uit het Utrechtse morustcium van Sint-Salvator. Daarmee was feiteliik haar

oorsprong niet anders dan die van het domkapittel en de omstreeks het midden van

de elfde eeuw gestichte kapittels van Sint-Pieter en Sint-Jan, waarvan zoals al eerder

is opgemerkt de aan het oude monasteium ontleende patrocinia de band met deze

moederinstelling aangaven. Evenals de kapittels zal daarom ook de abdij in die tiid,

hoewel elders gevestigd, beschouwd ziin als een loot aan de stam van de Utrechtse

kerk, zoals die haar basis had in het UtrechB monasteium. De notie van verbon-

denheid met UtÍecht en de instellingen aldaar is, zo menen we, het voomaamste

motief geweest om de abdii, monastiek opvolgster van Willibrords stichting en daar-

mee als het ware een stukje Utrecht, van de Hohorst naar de bisschopsstad terug te

halen en als Sint-Paulusabdij een plaats te geven naast en temidden van de kapittels

van Sint-Salvator, dom, Sint-Pieter en kort daama ook het kapittel van Sint-fan.



Besluit

Vatten we de voomaamste bevindingen aangaande het Utrechtse kerkenkruis kort

sarner! dan kunnen we stellen dat er in het geheel geen schriftelijke gegevens - niet

uit de elfde eeuw rnar ook niet uit de latere Middeleeuwen - zijn die spreken van

een kerkenkruis in Utrecht en van plannen daartoe bij de bisschop-bouwheren of

zelfs de keizers. Ook uit de kerken z-elf, of hun verhouding en ligging ten opzichte

van elkaar, valt daaromtrent niets af te leiden. Positieve'lrr-wlizeí voor een Utrechts

kerkenl<ruis ziin er dus niet.

Er pleit bovendien een en ander tégen het kerkenkruis, zoals dat voor Utrecht in

het algemeen wordt voorgesteld, met de dom als cmtrum en Sint-Salvator als een

enigszins onduidelijke bijkerk. Het hele idee doet geen recht aan de veel ingewik-

kelder want heel eigen kerkelijk-institutionele ontwikkeling in Utrechg waarbij niet

de kathedrale kerk van Sint-Maarten en het daaraan verbonden domkapittel, maar

de kerk en het kapittel van Sint-Salvator als de instelling golden, die aan de basis

heeft gestaan van de Utrechtse kerk en vanwaar uit alle overige - in de tiende en

elfde eeuw nieuw ontstane - kapittels geacht werden te zijn voortgekomen.

De bouw- en stichtingsactiviteit van met name de elfde eeuwse bisschoppen

dient te worden gezien als het resultaat een complex van factoren. Naast

persoonlijke vroomheid van de afzonderlijke bisschoppen, een sfeer van

economische groei en een algehele religieuze opleving, die bij deze activiteiten een

rol speelden, was het verder vooral ook de wijze wa,uop in die tijd aangekeken werd

tegen de positie en taken van niet alleen de bisschop maar ook van de koning of

keizer. Beiden werden geacht gezamenlijk en eendrachtig in dienst van de kerk en

haar taak op te treden. Voor de koning betekende dat zoals gezegd onder meer het

beschermen en vooral ook het begunstigen van de kerk, wat hij - eveneens om

verschillende andere redenen - ook deed. Het gold voorts als plicht van de

bisschop om - waar hem de middelen ter beschikking stonden - de toenemende

rijkdom van zijn kerk aan te wenden voor wat ziin primaire taak als bisschop was:

de vermeerdering van de goddelijke eredienst. Hoe had hij dat anders kunnen doen

dan door meer kerken te bouwen en meer geesteliiken aan te stellen voor die

eredienst.

Duidelijk blijkt aldus dat het kerkenkruis van Utrecht geen middeleeuwse reali-

teit is geweest. Het is een negentiende-eeuwse 'ontdekking', waarschijnlijk van de

archivaris mr. S. Muller Fz., in 1898. In de loop van de daaropvolgende honderd jaar

is dit idee uitgegroeid tot een haast mythische voorstellin& waÉrrvoor - het kan niet

genoeg benadrukt worden - geen enkele steun in de middeleeuwse bronnen te

vinden is. Een zuiverder voorbeeld van een 'invented tradition's wordt zelden

aangetroffen.
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