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Oud-Utrecht 

Het middeleeuwse bisdom Utrecht had een liturgie waarover in de 

archieven en bibliotheken het nodige is terug te vinden. Er blijken 

eigen Utrechtse gebruiken bestaan te hebben. De reformatie maakte in 

1580 een abrup t einde aan de 

publieke katholieke eredienst met 

zijn vele, lange en luisterrijke plech

tigheden onder andere in de kapi t 

telkerken van de stad. 

Een van de onderdelen van de ere

dienst vormden de paramenten, de 

gewaden, waarmee de priester en zijn assistenten zich bekleedden. 

Onderzoek wijst uit dat er grote verschillen bestonden in de kleur van 

de gewaden die in de Maartensdom en de er vlak naast gelegen 

Oudmunster- of Salvatorskerk gebruikt werden. Er bestond geen 

uniformiteit. Wat waren de verschillen en valt er iets te zeggen over het 

waarom daarvan? 
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Inleiding 

Wanneer we een beeld trachten op te roepen van de glorie en luister van de mid

deleeuwse eredienst, dan moeten we zeker in ons land beschikken over een rijk 

voorstellingsvermogen. Nergens is een liturgisch ensemble in zijn totaliteit bewaard 

gebleven. Nederland telt een groot aantal middeleeuwse kerkgebouwen maar stuk 

voor stuk zijn die in de loop der geschiedenis van hun oorspronkelijke interieur

stukken ontdaan. Meestal zijn ze wel als kerk in gebruik gebleven maar dan als 

preekkerk, geheel anders ingericht ten behoeve van de protestantse eredienst. De 

middeleeuwse kerken die in de 19de eeuw weer in katholieke handen geraakten, 

zijn weliswaar in die eeuw van een nieuwe bemeubeling voorzien, maar als we 

slechts denken aan de toen eveneens aangebrachte neogotische gasverlichtingsar-

matuur en andere anachronismen, beseffen we dat zo'n interieur een compilatie en 

een reconstructie was van wat ooit ter plekke te zien zou kunnen zijn geweest. 

Van de andere componenten, de niet-visuele, kunnen we ook weinig terug vinden. 

Het oor en de neus, twee zintuigen die in de eredienst ook een rol hebben, kunnen 

iets opvangen van de tijden van weleer als de oude kerkmuziek weer wordt uitge

voerd, als wierookvaten en waskaarsen roken en walmen. Maar de lijklucht die ook 

in de kerken hing zal zich daarmee - gelukkig - niet meer vermengen. 

Een onderdeel van die middeleeuwse eredienst vormden de gewaden, de paramen

ten die de priesters en hun assistenten droegen wanneer zij hun rituele godswerk 

verrichtten. Schilderijen, miniaturen, gebeeldhouwde taferelen en borduurwerken 

geven ons een indruk van de wijze waarop die middeleeuwse eredienst eruit zag. 

Een van de meest informatieve voorstellingen is dan de zogenaamde Gregorius-

mis '. Het thema van de Gregoriusmis komt op aan het einde van de middeleeuwen 

en heeft als theologische boodschap dat Christus in de mis waarlijk present is na de 

consecratie in de gedaanten van brood en wijn. Het brood is het lichaam van 

Christus, de wijn is het bloed van Christus. Het verhaal vertelt hoe tijdens een mis 

die de heilige paus Gregorius de Grote opdroeg, een van de omstanders twijfelde 

aan deze werkelijke tegenwoordigheid onder de gedaanten van brood en wijn, de 

realis presentia. Ten bewijze van zijn werkelijke aanwezigheid verscheen Christus, 

omringd door zijn lijdenswerktuigen, op het altaar. Uit zijn geopende zijde spoot Hij 

zijn bloed in de kelk. De twijfelaar was uiteraard stante pede van zijn twijfel verlost. 

De voorstelling van dit populaire verhaal levert ons een groot aantal panelen, 

gesneden taferelen, boekillustraties en andere kunstwerken op. Zij laten zien hoe 

de middeleeuwse mis en zijn verscheidenheid aan gebruiksvoorwerpen er in feite 

uitzag. Ook de gewaden, de zogenoemde paramenten, komen dan in beeld. Over 

het gebruik van de gewaden maar dan toegespitst op twee Utrechtse kapittelker

ken, de Sint Maartensdom en de Oudmunster- of Salvatorkerk, zal het in dit artikel 

gaan. 

Alvorens we echter onze blik richten op beide kapittelkerken dient eerst over de 
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gebruikte terminologie iets gezegd te worden. De paramenten worden in de straks 

te gebruiken bronnen aangeduid met het Latijnse woord ornomentum. Het woord 

heeft daar twee betekenissen die nauw met elkaar samen hangen. Allereerst bete

kent het 'de liturgische kleding van de celebrant en zijn assistenten, alsook de stoffen 

versieringen van het altaar, het koor en de kerk'. Het ornamentum bestaat dan uit 

een kazuifel, een dalmatiek, een tuniek, twee stola's, drie manipels, drie albes, drie 

amicten met versieringen, een of meer antependia voor het altaar en andere stofver-

sieringen. Kazuifel, dalmatiek en tuniek met toebehoren heten in ons land: driestel. 

Vervolgens heeft ornamentum een meer beperkte betekenis wanneer er staat orna

mentum cum dalmatica et tunica. In een dergelijke zin betekent ornamentum: kazuifel, 

want de dalmatiek en tuniek worden in deze formulering expliciet genoemd. In het 

onderstaande zal het kazuifel, het gewaad dat de celebrant aan heeft die de mis 

opdraagt, telkens de kern van ons betoog vormen. 

Indertijd heb ik een analyse gemaakt van het gebruik van de kleuren van de liturgi

sche gewaden, de zgn. kleurencanon, van het kapittel van Oudmunster2. Daarbij 

stelde ik de vraag of er overeenkomsten en verschillen te constateren zouden zijn 

tussen de praktijk van het kapittel van Oudmunster en die van de enkele meters 

noordelijker gelegen Domkerk. Toentertijd was 

ik slechts in staat een globale vergelijking te 

maken *. Thans zet ik mij ertoe die vergelijking te 

preciseren. Tevens wordt gepoogd enig licht te 

werpen op de redenen die aan deze verschillen 

ten grondslag zouden kunnen liggen. Daarbij 

dient vooraf te worden opgemerkt, dat deze stu

die een poging is meer te weten te komen over 

de liturgie in de middeleeuwen in twee 

Utrechtse kapittelkerken, zonder dat beschikt 

kan worden over een alles omvattende studie 

over deze materie4. Tot op heden is het rijke 

Utrechtse materiaal nimmer integraal bewerkt. 

Maar ergens moet een begin worden gemaakt. 

De kleurrijke 'verpakking' van de liturgie, de 

paramenten, in de Domkerk en de Oudmunster-

Meester van het Akense altaar, Gregoriusmis, (ca. 1500). Paus 

Gregorius die de mis opdraagt, de diaken (rechts) en de subdiaken 

(links) dragen respectievelijk een kazuifel, een dalmatiek en een tu

niek. Het is een fraai voorbeeld van een driestel want de drie gewa

den zijn vervaardigd van dezelfde stof, namelijk een blauwbrokaat 

Op de rugzijde van het kazuifel is een gekruisigde Christus gebor

duurd. Rijksmuseum Het Catharijneconvent inv. nr. RMCC s 6. 
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Kazuifel van rood fluweel met een van gouddraad en zijde gebor

duurd gaffelkruis, ca. 1525. Het kazuifel heeft niet meer zijn origi

nele wijde middeleeuwse vorm. Het is later, ca. 1800 versteld tot 

een zogenoemd Romeins model. Afgebeeld zijn van boven naar 

beneden: Christus kruisdood, de kruisafname en de graflegging. Het 

wapenschild boven het kruis is geïdentificeerd als GrauwaerL Deze 

Utrechtse familie telde nogal wat geestelijken. Mogelijk is het kazui

fel vervaardigd in opdracht van Antonius Grauwen die in 1534 vica

ris van de Dom te Utrecht was. Een andere mogelijkheid is dat het 

kazuifel hoorde bij de inventaris van de Grauwert-kapel in de 

Oudmunsterkerk. Rijksmuseum Het Cotharijneconvent inv. nr. ABM 

t 2093b. 

kerk en de bronnen die ons daarover inlichten, 

boden mij genoeg houvast om de resultaten van 

deze verkenning tot een artikel te verwerken. 

Onderzoek vanuit andere perspectieven zou 

evenwel in de toekomst tot nuanceringen of 

zelfs gedeeltelijk andere conclusies kunnen lei

den. Door echter een eerste stap te zetten komt 

het gevondene in ruimere kring beschikbaar en 

wordt de kans aanzienlijk vergroot dat de 

Utrechtse liturgie die aandacht zal gaan krijgen 

die zij eigenlijk binnen de mediëvistiek, de litur

giewetenschap en de geschiedenis van de 

Utrechtse kapittels verdient. 

Het gebruik van liturgische kleuren 

Alvorens een beschrijving te geven van de kleurencanon zoals die vanuit de in de 

archieven overgebleven bronnen van de Dom te reconstrueren valt, verdient het 

aanbeveling vooraf in algemenere zin iets te zeggen over de kleuren die gebruikelijk 

zijn voor de gewaden die in de katholieke eredienst van de westerse christenheid 

worden gedragen. Laten we eerst kijken naar de huidige praktijk om aldus wat in 

het onderwerp thuis te geraken. 

Heden ten dage worden in ons land vier kleuren gebruikt. We raadplegen dan het 

Altaarmissaal dat in 1969 verscheen als uitwerking van de Constitutie over de litur

gie die het Tweede Vaticaans Concilie op 4 december I 963 uitvaardigde '. 

Wit is de vreugdekleur. Zij wordt gebruikt op feesten met een blij karakter zoals 

Pasen en Kerstmis, op feesten waarop Christus centraal staat en die geen accent 

leggen op zijn lijden, op feesten van zijn moeder Maria, op alle feesten van heiligen 

die niet de marteldood gestorven zijn, op feesten ter ere van de engelen en bij 

vreugdevolle gebeurtenissen als een huwelijkssluiting, de verjaardag van een bis

schopswijding, enz. 
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Rood is de kleur van het vuur en het bloed. Rood zijn daarom de gewaden op de 

feesten van de Heilige Geest zoals Pinksteren want de bijbel vertelt hoe de H. 

Geest de apostelen verscheen in de gedaante van vurige tongen (Hand. 2 : I -4). 

Ook zijn de gewaden rood op alle feesten van heiligen die als martelaren hun bloed 

voor Christus gegeven hebben. Verder worden rode gewaden aangetrokken wan

neer feesten van Christus zelf gevierd worden waarbij diens lijden of diens konings

schap centraal staan, bijvoorbeeld op Palmzondag als Christus' feestelijke intocht in 

Jeruzalem wordt herdacht. Of op 'Christus Koning', de laatste zondag van het ker

kelijk jaar. 

Paars is de kleur van de boete en inkeer. Paarse gewaden worden gedragen in de 

vier weken die aan het kerstfeest vooraf gaan (advent) en de veertig dagen die de 

voorbereidingstijd vormen op Pasen ( vasten of veertigdagentijd). 

In ons land wordt paars bijna altijd gebruikt bij begrafenissen. Dit in tegenstelling 

tot het buitenland waar vaak zwart gebruikelijk is. 

Groen is de kleur voor alle overblijvende dagen. De kleur heeft geen speciale bete

kenis maar vaak wordt gezegd dat groen de kleur van de hoop en verwachting is. 

Naast deze voorschriften kent het huidige Altaarmissaal ook enige vrijheid als het 

opmerkt: 'Op grotere feesten kunnen rijkere liturgische gewaden gebruikt worden, 

ook al zijn ze niet in de kleuren van de dag'. 

Het Missale Roman urn van 1570 

Als we een stap terugdoen in de tijd, komen we wat ons onderwerp betreft in de 

periode 1570-1970. In 1570 verscheen als uitwerking van de besluiten van het 

Concilie van Trente (1545-1563) het Missale Romanum. Dit boek uniformeerde de 

liturgie van de Latijnse christenheid en verving al de locale en diocesane missalen 

die in omloop waren. Alleen die bisdommen die reeds meer dan tweehonderd jaar 

in het bezit waren van een eigen liturgie ( en dat waren de meeste bisdommen bui

ten Spanje en Italië en praktisch alle kloosters van de benedictijnse traditie en de in 

de middeleeuwen ontstane orden, de minderbroeders en de augustijnen uitgezon

derd) mochten deze behouden. Veel bisdommen en orden die eigenlijk hun eigen 

liturgie mochten behouden, namen het Missale Romanum over, vaak niet alleen om 

inhoudelijke maar ook om financiële redenen. Dan denken we aan de rol die de 

boekdrukkunst speelde; het veel goedkopere produktieproces. In het gebied van de 

dan in feite niet meer funktionerende Utrechtse kerkprovincie, de Hollandse 

Zending, werd vanaf het begin van de 17de eeuw dit missaal algemeen ingevoerd. 

Tot 1969 is het in gebruik gebleven 6. 

Gedurende deze vier eeuwen was het gebruik van wit, rood, paars en groen nage

noeg identiek aan het hier boven beschrevene. Maar er zijn enkele verschillen. 

Zwart had in deze eeuwen een pregnante rol. Zwart werd altijd gebezigd bij begra-
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fenissen en bij herdenkingsdiensten voor overledenen. Een uitzondering op deze 

regel vormde een zogenaamde engelenmis, dat is de begrafenis van een kind jonger 

dan tien jaar. Dan werd juist wit gebruikt om aan te geven dat het gestorven 

kind(je) in zijn onschuld rechtstreeks naar de hemel was gegaan. Tevens werd 

zwart gebruikt op Goede Vrijdag, de dag van Christus' dood. Tegenwoordig zijn de 

gewaden op die dag rood om meer nadruk te leggen op Zijn lijden en Zijn konings

schap aan het kruis. Zwart werd tenslotte altijd gedragen op Allerzielen, de dag dat 

alle overleden gelovigen worden herdacht (2 november). 

Vaak werden de afgelopen eeuwen twee maal in het jaar roze gewaden gebruikt. 

Op de derde zondag van de advent en de vierde zondag van de vasten verving die 

kleur het paars. Dat gebeurde om aan te geven dat de respectievelijke voorberei

dingsperioden tot halverwege gevorderd waren. 

Deze kleurencanon is niet in 1570 ontstaan. In feite vormden deze gebruiken een 

codificatie van de gebruiken zoals die met name in Rome bij de pauselijke Curie 

reeds gepraktiseerd werden. Met het verschijnen van het Missale Romanum werd 

dit kleurgebruik echter voor nagenoeg geheel de Latijnse christenheid verplichtend 

voorgeschreven. 

Waaruit kwamen deze in Rome en elders reeds gebruikelijke kleuren voort? 

Voor de beantwoording van deze vraag belanden we in de 12de eeuw. De liturgie 

die in de loop van het eerste millenium van onze jaartelling vorm had gekregen, 

onderging tussen de 9de en de 12de eeuw een heroriëntatie7. Met name in allego

rische zin trachtten de theologen en gewijde schrijvers de teksten, handelingen en 

voorwerpen van de mis uit te leggen. Als we het over de kleurgebruiken hebben, is 

Lotharius Segni, die vanaf I 198 als paus Innocentius III de geschiedenis zou ingaan, 

degene die in zijn tractaat De saais altaris mysterio een uitleg gaf van de gebruiken 

die in Rome werden toegepast, dan wel toegepast zouden moeten worden. 

Wanneer we de mededelingen van Innocentius III leggen naast de voorschriften die 

het Missale Romanum van 1570 geeft, wordt het duidelijk dat de basis van het 16de 

eeuwse werk te vinden is in de 12de eeuw8. 

Uiteraard hebben aan de kleuren tussen het laatste kwart van de 12de eeuw en het 

laatste kwart van de 16de eeuw meer schrijvers aandacht besteed. Het is echter in 

dit verband niet nodig nader op die andere schrijvers in te gaan. Er is slechts één 

uitzondering, een auteur die in populariteit de andere schrijvers verre heeft over

troffen, zelfs paus Innocentius. Het betreft Wilhelmus Durandus, bisschop van 

Mende, meestal Durandus van Mende genoemd. Hij leefde van 1237 tot 1296. Als 

bisschop van de Franse stad Mende maar nog niet in het bezit gesteld van zijn zetel, 

schreef deze pauselijke stadhouder van de Romagna tussen 1285 en 1291 een aan

tal werken dat beoogde zijn clerus een dieper begrip bij te brengen van de heilige 

handelingen die zij bij hun bediening verrichtten. Het zeer uitvoerige werk dat de 

titel draagt Rationale divinorum officiorum bestreek de hele liturgie van die dagen in 
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Koorkapschild voorstellende de wijding van 

Willibrord tot bisschop. Het rugschild is afkomstig 

van een koorkap die versierd was met taferelen uit 

het leven van Willibrord, de eerste bisschop van 

Utrecht Hij zit hier op een zetel en krijgt de mijter 

op het hoofd geplaatst. De ton, die verwijst naar 

een wijnwonder, is een van Willibrords heiligenattri-

buten en heeft met de plechtigheid zelf niets te 

maken. Omdat in de Oudmunsterkerk en de 

Domkerk Willibrord hoog vereerd werd, is het 

waarschijnlijk dat dit kostbare borduurwerk uit een 

van beide kerken afkomstig is. Borduurwerk in 

gouddraad en zijde, ca. 1510. Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent, inv. nr. ABM t 2077. 

acht boeken. Deze handelen over I) 

het kerkgebouw, zijn meubilering en 

versiering, 2) de kerkelijke bediena

ren en hun taak, 3) de liturgische 

gewaden, 4) de mis, 5) het kerkelijk 

gebed, 6) het kerkelijk jaar, 7) de hei-

ligenfeesten en 8) de tijdrekening en de kalender. Het werk genoot een ongekende 

belangstelling. Er zijn veel handschriften van bewaard gebleven en, sedert de uitvin

ding van de boekdrukkunst, zijn er zeker vóór 1500 drieënveertig drukken versche

nen. Na 1500 volgden er nog ongeveer vijftig. Straks zullen we op dit interessant 

liturgisch werk terug komen. 

Oudm unster 

Was in het bovenstaande, namelijk in het huidige Altaarmissaal, in het Missale 

Romanum van 1570 en in het tractaat van Innocentius III, sprake van symbolische 

betekenissen die werden toegekend aan de kleuren, in de Utrechtse kapittelkerk 

van Oudmunster troffen we een geheel afwijkende situatie '. Daar was op de eerste 

plaats sprake van een kleurgebruik dat op een enkele uitzondering na juist geen 

symbolische betekenis had. Duidelijk laat zich dat bijvoorbeeld illustreren aan de 

feesten van de apostelen. Terwijl voor allen - op Johannes de Evangelist na die geen 

gewelddadige dood stierf - gold (en geldt) dat zij martelaren waren en dientenge

volge de kleur van de gewaden rood zou moeten zijn, werd in Oudmunster geen 

rood op deze feesten gebruikt. De feestdag van Petrus en Paulus (29 juni) en 

Andreas (30 nov.) werd in blauw gevierd. De feesten van Jacobus de Mindere en 

Philippus (I mei), Jacobus de Meerdere (25 juli), Bartholomeus (24 aug.), Mattheus 

(21 sept.) en Simon en Judas Thaddeus (28 okt.) werden in groen gevierd. Het feest 

van Thomas (21 dec.) en Matthias (24 febr.) in wit. Johannes de Evangelist (27 dec.) 

werd in rood gevierd. Voor hen die gewend zijn aan de symbolische kleuren klinkt 

een dergelijke rij curieus. 
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Aurifries voorstellende Willibrord die in Katwijk aan land stapt De 

koorkap was aan de voorzijde breed geboord met twee maal drie 

geborduurde taferelen (ourifriezen). Drie daarvan zijn bewaard 

gebleven. De hap die aan de bovenkant uit het tafereel is geknipt, 

duidt erop dat het borduurstuk later hergebruikt is op een kazuifel. 

Borduurwerk in gouddraad en zijde, ca. 1510. Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent, inv. nr. ABM t 2103. 

Welke was dan wel de Oudmunsterse kleuren-

canon? Zij blijkt, als we de gebruiken nauwgezet 

ontleden, te bestaan uit een volgorde van kleu

ren die niet op symboliek gebaseerd was, maar 

op de rang van het feest. Die rang kon op twee 

manieren tot stand komen. De eerste manier 

was dat een kerkelijke feestdag volgens alge

meen gebruik een hoge rang had. Evidente voor

beelden vormen Kerstmis en Pasen. In de hele 

christenheid werden en worden deze feesten als 

hoogfeesten gevierd. 

De tweede manier was dat een feest in een 

bepaalde plaats, bisdom, kapittel of klooster, in 

ons geval het kapittel van Oudmunster, een 

hogere rang dan gewoonlijk had verworven, dan 

wel dat er een feest met meer of minder plech

tigheid werd gevierd. Het betrof feesten die 

elders ook werden gevierd maar daar een lagere 

rang voerden. Een voorbeeld is Bonifatius (6 

juni). Omdat Bonifatius beschouwd werd als de patroonheilige van de Oudmunster-

kerk, en een patroonsfeest voor elke kerk een belangrijk feest is, werd het feest 

van Bonifatius in deze kapittelkerk met grote luister gevierd. Elders was dat niet het 

geval. Een ander voorbeeld is Odulphus (12 juni). De Oudmunsterkerk bewaarde 

belangrijke relieken van deze vaderlandse geloofsverkondiger. Het feest stond er 

hoog op de ranglijst,0. 

Een verlaging in rang ten opzichte van het algemeen gangbare kwam ook voor. Het 

feest van Petrus en Paulus (29 juni), de prinsen der apostelen, werd bijna overal 

zeer plechtig gevierd. In Oudmunster daarentegen zien we dat die dag geen hoog

feest was. De reden daarvan was dat het een hoogfeest was van het kapittel van 

Sint Pieter, namelijk het patroonsfeest. De kanunniken van Oudmunster trokken, 

evenals de andere Utrechtse kapittelheren, in processie naar de Pieterskerk om er 

de statie te houden. Dat hield in dat in navolging van wat te Rome geschiedde, de 

geestelijken van bepaalde kerken (een deel van) de liturgie vierden in een andere 

kerk. In de eigen kerk kreeg dit feest dientengevolge minder aandacht. 
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Welke waren nu de kleuren die in de Oudmunsterkerk gedragen werden? De 

kapittelkerk kende er zes: goud, rood, blauw, groen, wit en zwart; en wel in deze 

volgorde. 

De goudbrokaten gewaden (het ornamentum aureum) stonden voorgeschreven 

voor de hoogfeesten: Kerstmorgen, Paasmorgen, Pinksteren en Allerheiligen. 

Alsmede voor de patroonheilige van de kerk, Bonifatius (6 juni), en de verjaardag 

van de kerkwijding (19 mei). Tenslotte werden de gouden gewaden aangetrokken 

op het feest van de stichter van de Oudmunsterkerk, Sint Willibrord (7 nov.), en 

op het feest van Odulphus die in Oudmunster zijn graf had ( 12 juni). 

De tweede kleur was rood. In het ornamentum rubeum de meliore flueto (de rode 

gewaden van het beste fluweel) zien we onder andere gevierd worden de 

Besnijdenis des Heren (I jan.), Driekoningen (6 jan.), Maria Lichtmis (2 febr.), 

Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Drievuldigheidszondag 

(eerste zondag na Pinksteren) en Sacramentsdag. 

Ook enkele heiligenfeesten hebben dit ornamentum, onder andere de diaken en pro-

tomartyr (eerste martelaar) Stephanus (26 dec. = Tweede Kerstdag) en de aartsen

gel Michaël (29 sept). 

De derde kleur was blauw, het ornamentum blaueum. Het werd gedragen op Derde 

Paasdag, Derde Pinksterdag, het Octaaf van Driekoningen, het Octaaf van 

Sacramentsdag en op een aantal heiligendagen. We noemen bijvoorbeeld Paulus' 

Bekering (25 jan.), Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei), de Geboorte van 

Johannes de Doper (24 juni), Petrus en Paulus (29 juni), Fredericus (18 juli), 

Kruisverheffing (3 aug.), Elisabeth van Thüringen (19 nov.) en Maria Presentatie (21 

nov.). Zoals te zien valt: een mengelmoes van feesten ter ere van martelaren, belij

ders, weduwen, de moeder Gods, enz. 

De vierde kleur was groen, het ornamentum winde. Het werd bijvoorbeeld gebruikt 

op Vierde Paasdag, Vierde Pinksterdag, het Octaaf van Hemelvaart, Antonius Abt 

(17 jan.), Philippus en Jacobus (I mei), het Octaaf van Petrus en Paulus (6 juli), 

Laurentius (10 aug.), de Translatio Witlibrordi (overbrenging van de relieken) (19 

okt.), Martinus (I I nov.) en Barbara (4 dec). We ontwaren naar huidige begrippen 

dezelfde mengelmoes. 

De vijfde kleur was wit, het ornamentum album. Het werd bijvoorbeeld gedragen op 

het feest van paus Gregorius (12 maart), Gertrudis van Nijvel (17 maart), 

Benedictus (21 maart), Maria Magdalena (22 juli), Catharina van Alexandrie (25 

november) en Sint Nicolaas (6 dec). Tevens werden witte gewaden aangetrokken 

op alle zondagen van de advent en alle zondagen vanaf Septuagesima tot en met 

Palmzondag. Uit het gebruik van wit op deze zondagen valt af te leiden dat deze 

kleur onder andere wees op een tijd van voorbereiding en boete. Zij werd frequent 

gebruikt in de perioden die aan Kerstmis en Pasen voorafgingen. 

Viel een heiligenfeest waarop in gewone omstandigheden rode, blauwe of groene 
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gewaden zouden worden gedragen in de advent of in de vastentijd, dan werden de 

kleurige paramenten vervangen door witte. Zo konden bijvoorbeeld Maria 

Lichtmis, Paulus' Bekering en Ambrosius (4 april) in het wit worden gevierd. Op het 

feest van de evangelist Marcus (25 april) werd vanouds een bid- en boeteprocessie 

gehouden. Marcus werd altijd in het wit gevierd. Maar viel 25 april bijvoorbeeld op 

een zondag van een hogere rang, dan verhoogde het feest van Marcus zich en 

waren de gewaden groen van kleur. 

Veel Mariafeesten werden in het wit gevierd. Blijkens de tekst van onze bron, een 

kostersboekje uit 1525-1530 waarvan nog twee latere handschriften zijn bewaard 

gebleven, was dit gebruik in ontwikkeling. We lezen enkele keren donec albae emp-

tae sunt (totdat witte gewaden zullen zijn aangeschaft). Een exacte verklaring voor 

de overgang naar wit op Mariafeesten valt niet met zoveel woorden uit onze bron 

op te maken. Maar we kunnen twee redeneringen in overweging nemen, overigens 

bedenkend dat die met elkaar strijdig zijn. De eerste is een conservatieve gedach-

tengang. Zij knoopt aan bij het in de Oudmunsterkerk opvallende gebruik van witte 

gewaden op de zondagen in de advent (en de vasten). Omdat de adventsliturgie 

sterke accenten legde op Maria die weldra het Christuskind ter wereld zou bren

gen, kon de behoefte onstaan op grond van analogie bij de andere Mariafeesten ook 

witte gewaden te gaan gebruiken. 

De tweede redenering gaat uit van de uniformering vanuit Rome. Deze valt in de 

Latijnse christenheid een algemene tendens te noemen. We zagen hierboven dat in 

de praktijk van Rome voor Mariafeesten wit de voorgeschreven kleur was. Wit was 

ook de kleur die bij de maagdelijkheid paste. Zou het kapittel zich in het midden van 

de 16de eeuw bij deze praxis van de paus hebben willen aansluiten? Op grond van de 

discussie die straks volgt, heb ik een sterke voorkeur voor de eerste verklaring, die 

van de analogie. 

Als zesde kleur tenslotte troffen we in Oudmunster zwart, het ornamentum nigrum. 

Zwart werd gebruikt op Goede Vrijdag, Allerzielen (2 nov.) en bij alle begrafenissen 

en zielemissen. Het is de kleur van de rouw. 

Daarnaast werden de zwarte gewaden gebruikt op alle dagen tussen Remigius (I 

okt.) en Pasen waarop niet een andere kleur stond voorgeschreven. Zwart was dus 

de restkleur in het winterhalfjaar (zoals groen dat in het Missale Romanum van 1570 

voor het gehele jaar zou worden). Dan zijn er nog enkele heiligenfeesten waarop 

zwart gedragen werd: het Octaaf van Michael (6 okt.), Cecilia (22 nov.) en Félicitas 

en de Zeven Gebroeders (10 juli). Een verklaring voor deze drie dagen valt (nog) 

niet te geven maar nader archiefonderzoek zou wel eens aan het licht kunnen bren

gen dat op deze dagen de weldoeners van Oudmunster werden herdacht met een 

plechtige zielemis, danwei dat de feesten zo laag van rang waren dat zij in de rest

kleur gevierd werden. 

Ook was er een restkleur voor het zomerhalfjaar. Het was een ornamentum rubeum 
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Aurifries voorstellend de weigering van koning Radboud om door 

Willibrord gedoopt te worden. Borduurwerk in gouddraad en zijde, 

ca. 1510. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, im. nr. ABM 11104. 

pejus de flueto, een rood gewaad van mindere 

H l kwaliteit fluweel dan het zojuist genoemde 

v/.: rubeum de meliore fluelo. Het werd gedragen op 

'|«v alle zon-, feest- en weekdagen tussen Pasen en 

p'< het feest van St. Remigius (I okt.) als de kalender 

' $$ niets bijzonders voorschreef. We mogen ons bij 

•«£ die gewaden van mindere kwaliteit fluweel waar-

; j | schijnlijk oudere gewaden voorstellen, die enigs-

Ä'V zins versleten waren. Het gaf geen pas deze op 

';.v. de feestdagen te gebruiken. Het waren daagse 

•K;I paramenten geworden. 

Als we de kleurencanon van Oudmunster verge-

•S' lijken met die welke Innocentius III en Durandus 

g M van Mende te boek stelden, en die via het 

Concilie van Trente en het Tweede Vaticaans 

Concilie tot de hedendaagse praktijk hebben 

geleid, is zonneklaar dat het kapittel van 

Oudmunster in de uitmonstering van de cele

brant en zijn assistenten een geheel eigen prak

tijk volgde. Er zijn slechts enkele overeenkom

sten zoals het gebruik van zwart in tijden van 

droefheid en rouw. Maar terwijl Innocentius en Durandus zwart ook voor de 

advent en de vasten aangaven en zij de mogelijkheid boden zwart te vervangen 

door paars, zien we in Oudmunster dat in plaats van zwarte gewaden juist op deze 

zondagen witte werden gebezigd " . Zwart als restkleur valt in Oudmunster geen 

enkele symbolische betekenis toe te kennen. 

De Dom van Utrecht, de Ordinarius en het Rechtsboek 

Over de praktijk in de Domkerk zijn we niet zo gedetailleerd ingelicht als over die 

in de Oudmunsterkerk. Zo'n handig kostersboekje als zich in het archief van 

Oudmunster bevindt, is in het archief van de Utrechtse kathedraal niet bewaard 

gebleven. Er zijn twee belangrijke bronnen. De vroegste liturgische bron met 

betrekking tot de kleurencanon is de Ordinarius uit de 13de eeuw, overgeleverd in 

een 14de eeuws handschrift, en uitgegeven door een pater benedictijn van de 

Paulusabdij te Oosterhout en liturgist, Dom Paul Séjourné '2. De tweede bron is 

een hoofdstuk uit het Rechtsboek van de Dom, dat dateert uit het midden van de 
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Aurifries voorstellend het sterfbed van Willlbrord. Borduurwerk in 

gouddraad en zijde, ca. 1510. Rijksmuseum Het Catharijneconvent 

im. nr.ABM t 2/05 

14de eeuw. S. Muller Fzn., de Utrechtse gemeen

te-archivaris, publiceerde het Rechtsboek in 

1895. Beide bronnen zijn ons bewaard gebleven 

in één handschrift. 

Laten we eerst de Ordinarius uit de vroege 13de 

eeuw nader beschouwen. De Ordinarius kent 

zes kleuren: rood, wit, zwart, groen, geel en 

blauw. Het gebruik van sommige kleuren lijnt 

met Romeinse gebruiken zoals zwart op Goede 

Vrijdag en bij begrafenissen. Maar er zijn evenzo

veel afwijkingen te constateren. Als we ons con

centreren op het kazuifel dat de celebrant tij

dens de mis draagt, komen we tot de volgende 

opsomming: 

Zwart: Goede Vrijdag, begrafenissen, het grafbe-

zoek op Paasmorgen, de Nachtmis en de 

Dageraadsmis van Kerstmis, St. Jan de Evangelist 

(27 dec.) en de periode van 31 december tot 13 

januari. 

Rood: de vontwijding op Paaszaterdag, de dagen 

in de Pinksterweek en het octaaf van Pinksteren. 

Wit: feesten van het H. Kruis, Pontianus (14 jan.) 

en Agnes (21 jan.). 

Groen: Nieuwjaar en Driekoningen. 

Geel: Andreas, Laurentius, Apostel Thomas, Benignus (28 juni), Willibrord (7 nov.) 

en Stephanus (26 dec). 

Blauw: Onnozele Kinderen (28 dec). 

De praktijk van het Domkapittel is niet tot zo'n sluitend geheel te reconstrueren 

dat men voor bijna alle dagen van het jaar de kleur van de gewaden zou kunnen 

bepalen. Nogal eens geeft de Ordinarius geen mededelingen omtrent bepaalde fees

ten. Een andere maal staat er dat de keuze van de gewaden aan de custos wordt 

overgelaten (secundum voluntatem suam). 

Ook komt het voor dat er een term gebruikt wordt die voor ons geen kleurimpli-

catie meer bevat, bijvoorbeeld de casula episcopi Godefridi (het kazuifel geschonken 

door bisschop Godfried van Rhenen (I 156-1 178). Vanuit de expliciet meegedeelde 

kleuren zou een speurtocht door West-Europa ondernomen kunnen worden ten

einde de familieleden van de I2de-eeuwse Domgebruiken te vinden, namelijk 
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die kapittel- en kloosterkerken die een gelijke of nagenoeg gelijke usus hanteren. 

Dan kijken we nu naar de tweede, complementaire bron die de situatie geeft van 

het midden van de 14de eeuw. In het Rechtsboek van de Dom bevindt zich onder 

het hoofdstuk De officio custodis (de taak van de custos, de bewaarder van de kerk

schat) een paragraaf die in een van de overgeleverde versies de titel De ministracio-

ne ornamentorum (Over het gebruik van de gewaden) draagt. Het is een tekst die 

een groot aantal lacunes in de Ordinarius kan opvullen, dan wel correcties aan

brengt'3. Séjourné maakte daarvan reeds gebruik toen hij de Ordinarius in 1919-

1921 uitgaf. Het betreffende tekstgedeelte in het Rechtsboek is echter niet van de 

samensteller ervan, Hugo Wstinc. Het is een citaat van een andere auteur. Kon 

Muller het citaat niet woordelijk vinden, ook ik speelde het niet klaar het te trace

ren. De tekst waarmee Wstinc de betreffende paragraaf inleidt, luidt als volgt: 'De 

manier dan volgens welke dezelfde bewaarder van de kerkschat de gewaden van 

degenen die in de eredienst zullen dienen, klaar legt, voeg ik hier aan toe, en wel op 

de manier waarop de zeereerwaarde deken Henricus, die gezaghebbend is in zijn 

uitspraken over religieuze zaken, het met redenen omkleed heeft voorgeschre

ven' 14. Deze Henricus wordt geïdentificeerd met Henricus van Jutphaes, domdeken 

ten tijde van Hugo Wstinc I5. Aan hem droeg Wstinc het Rechtsboek op, zoals te 

lezen staat in de eerste regels van het werk. Dat deken Henricus zelf de geestelijke 

vader van de liturgische rubriekentekst zou zijn, komt mij onwaarschijnlijk voor. Ik 

vond geen andere aanwijzing dat Henricus van Jutphaes zich specifiek met zo'n 

onderwerp zou hebben bezig gehouden dan dat hij in de opdracht sacre theologice 

facultatis bacularii (baccalaureus in de theologie) wordt genoemd. Veeleer lijkt de 

tekst mij een compilatie of een letterlijk citaat van een bestaande tekst van een 

andere, oudere schrijver, die van toepassing was op de praktijk in de Domkerk, dan 

wel die als nieuwe praktijk in het midden van de 14de eeuw werd voorgeschreven. 

Het elf kolommen tellend citaat dat op Wstincs inleidende zin volgt, lijkt op het 

eerste gezicht nauwe verwantschap met Durandus' hoofdstuk over de kleuren in 

zijn Rationale divinorum officiorum te hebben '6. In zijn uitgave van het Rechtsboek 

preciseerde Muller in dit tekstdeel tweeëntwintig passages uit de Bijbel. Bij nadere 

lezing zijn daar nog tien bijbelcitaten die minder duidelijk zijn, aan toe te voegen. 

Wanneer we evenwel dezelfde stof bij Durandus van Mende opslaan, tellen we 

achtentwintig bijbelpassages die, zoals in het Rechtsboek, nu eens met bronvermel

ding, dan weer meer verhuld in de tekst zijn opgenomen. Maar een systematische 

vergelijking van Durandus' tekst met de Utrechtse levert slechts weinig gelijke bij

belcitaten. De meeste bijbelcitaten die Durandus aanhaalt en die eerder vaak ook 

door Innocentius III werden gebruikt, zijn in het Rechtsboek niet te vinden. 

Daarentegen verschijnen er in het Rechtsboek bijbelteksten die niet door de beide 

andere auteurs als legitimatie zijn benut. Ik geef een voorbeeld. Over Wit te 

Donderdag lezen we bij Innocentius III: 'Op Wit te Donderdag worden witte gewa-
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den gedragen vanwege de wijding van het chrisma dat ten behoeve van de zuiver

heid van de ziel wordt gewijd. Want ook de evangelielezing spreekt ten principale 

over de zuiverheid in die plechtigheid. Wie een bad genomen heeft, zegt het evan

gelie, hoeft zich niet meer te wassen behalve zijn voeten; hij is immers helemaal 

rein. En vervolgens: 'Als ik u niet gewassen zal hebben, zult ge mijn deelgenoot niet 

zijn'(Joh. 13: 10 en 8). 

In het Rechtsboek lezen we: 'Op Witte Donderdag, wanneer de genademiddelen 

van de kerk worden ingesteld en geconsacreerd, worden de goede en kostbare 

paramenten gebruikt vanwege de waardigheid van het mysterie. Die gewaden wor

den gebruikt die de custos van de paramenten de meest passende zal vinden', ledere 

verwijzing naar de bijbel ontbreekt. 

Een tweede voorbeeld waarbij het Rechtsboek overvloeit van bijbelse notaties en 

Durandus veel soberder is, is de passage over de kerkwijding. Durandus schrijft: 'Bij 

de kerkwijding worden altijd witte paramenten gebruikt op wat voor een dag de 

wijding ook wordt gevierd, omdat bij de kroning van een paus de mis van de dag 

wordt gezongen; maar bij de wijding van het kerkgebouw wordt de wijdingsmis 

gezongen. Want de kerk wordt maagdelijk genoemd volgens de tekst van de apos

tel: ik heb u immers verloofd met uw enige bruidegom Christus om u als een onge

repte maagd tot Hem te voeren. Over deze bruidegom lezen we in het Hooglied: 

Volledig schoon zijt gij, mijn vriendin, en geen enkele smet heb ik op U gevonden; 

kom van de Libanon, enz. Dezelfde toch die wordt gewijd moet in het wit versierd 

zijn, hetgeen betekent dat zijn klederen ten alle tijde wit moeten zijn, zo als zijn 

leven onbesmet moet wezen'. De geciteerde teksten zijn 2 Kor. I I : 2 en Hooglied 

4 : 7 . 

Het Rechtsboek levert bij de kerkwijding liefst vijf verwijzingen naar de Heilige 

Schrift. Er wordt verwezen naar Numeri 7 waar Mozes de verbondstent inricht. 

Vervolgens wordt het boek I Ezra 6: 15-16 genoemd; de passage verwijst naar de 

inwijding van de tempel van Jeruzalem. De derde verwijzing betreft I Koningen 

8:65-66, waar we lezen: 'Bij die gelegenheid vierde Salomo, en met hem een grote 

menigte uit heel Israël, vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van Egypte, het 

feest in de tempel van Jahwe onze God zeven dagen lang; met de andere zeven 

dagen veertien dagen lang. Op de achtste dag liet hij het volk heengaan.' De vierde 

verwijzing gaat naar I Makkabeeën 4 : 56-58a: 'Acht dagen lang vierden zij het feest 

van de altaarwijding, waarbij zij vol vreugde brandoffers opdroegen, alsmede lof- en 

dankoffers. Zij versierden de voorgevel van de tempel met gouden kransen en schil

den, herstelden de poorten en de zalen en plaatsten nieuwe deuren. Er heerste 

grote vreugde onder het volk.' Tenslotte wordt Exodus 39 genoemd. 'Voor de 

dienst in het heiligdom werden ambtsgewaden vervaardigd van paarse, karmijnrode 

en scharlaken wol. Voor Aaron maakte men de heilige gewaden zoals Jahwe aan 

Mozes bevolen had...' Wanneer het Rechtsboek aan het slot van het hoofdstuk 
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over de kleuren nogmaals over de kerkwijding spreekt, verschijnt het al eerder 

genoemde citaat uit het Hooglied (4: 7). 

Mijn conclusie luidt dat de tekst die deken Henricus van Jutphaes aan Hugo Wstinc 

ter hand stelde, niet een versie van Durandus geweest zal zijn. Weliswaar ademt de 

Utrechtse tekst de geest van Durandus, maar die wijze van kijken was gebruikelijk 

in de periode dat het Rechtsboek ontstond. Al vanaf de 9de eeuw trachtten diverse 

auteurs de mis, inzonderheid het kleurgebruik van de gewaden, een uitleg te geven 

en er een diepere zin aan toe te kennen. Een legitimatie uit het Oude en Nieuwe 

Testament hoorde daarbij. Of de Utrechtse tekst schatplichtig is aan een andere 

bekende auteur en niet uit de eigen kring voorkwam, bracht het onderzoek, zoals 

boven gezegd, (nog) niet aan het licht. 

Wat is de verhouding tussen de Ordinarius en het Rechtsboek? De Ordinarius is 

allereerst een boek dat uitgaat van de eredienst. Ordinarii ontstonden in West-

Europa toen de behoefte opkwam de rubrieken, gezangen, lezingen en gebeden 

voor de eredienst vast te leggen omdat men het niet allemaal meer kon onthouden. 

De Ordinarius, een codex die aan een ketting klaar lag ter raadpleging in de ruimte 

waar de kanunniken samen kwamen en zich omkleedden voor zij de kerk betraden, 

fixeerde de riten, gezangen, lezingen en gebeden en handelingen. Daarnaast legde 

de Ordinarius van de Dom ook een aantal aan de eredienst gekoppelde uitdelingen 

aan de Domkanunniken en anderen vast, alsmede functioneerde het als Obituarium, 

kalender van de overledenen die herdacht dienden te worden. 

De Ordinarius van de Dom begint op St. Remigius, I oktober, de eerste dag van het 

kerkelijk winterhalfjaar. Ze behandelt achtereenvolgens de twaalf maanden. De 

kerstcyclus wordt daarin als onveranderlijk feest (Kerstmis valt altijd op 25 decem

ber) meegenomen. 

Als het hele jaar behandeld is, het zogenoemde Sanctorale of Eigen der heiligen, volgt 

nogmaals een beschrijving van het kerkelijk jaar. Nu staan echter niet de heiligen

dagen maar de zondagen centraal, het Temporale of Eigen der tijd. Achtereenvolgens 

komen aan bod zondag Septuagesima, de vasten, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, 

Drievuldigheidszondag, Sacramentsdag en de zondagen na Pinksteren. Daarop 

volgt de advent waarna de kerst

dagen tot en met 28 december 

nog eens beschreven worden, nu 

De diaken leest het evangelie. De diaken, te herkennen aan zijn 

gewaad, zingt het evangelie uit het missaal dat op het altaar staat 

De priester staat rechts en luistert; de subdiaken zwaait het wie

rookvat Een akoliet (rechts) houdt het scheepje vast waarin de wie-

rookkorrels bewaard worden. Links staan twee misdienaars die 

toortsen dragen. Houtsnede uit G. van der Goude, Boexken van der 

Misse, Gouda, 1506, Koninkl. èibl., Den Haag. 

CASPER H. STAAL DE KLEUREN VAN DE L I T U R G I S C H E GEWADEN 



met voorschriften die niet allemaal in de eerdere beschrijving te vinden waren 17. 

Het Rechtsboek heeft een andere achtergrond. Het gaat uit van de rechten en 

plichten van het Domkapittel, zijn leden en zijn personeel. Langs deze veeleer juri

dische weg houdt het Rechtsboek zich met de eredienst bezig, namelijk wanneer 

het te spreken komt over het ambt van custos, degene die gaat over de schatkamer, 

de sacristie en de eredienst. In dit gedeelte komen ook de kleuren van de klaar te 

leggen gewaden aan de orde. 

Wat deelt ons het Rechtsboek mee over het kleurgebruik ten Dom? Het betreffen

de gedeelte van het Rechtsboek is opgebouwd uit vijfentwintig paragrafen. Het 

vangt aan met de advent en doorloopt vervolgens een systematiek die in de eerste 

helft zijn ordening grotendeels ontleent aan het Temporale van het kerkelijk jaar. 

Vervolgens wordt het Sanctorale als voornaamste leiddraad genomen. Telkens 

tracht de auteur per paragraaf het kleurgebruik te funderen met citaten en redene

ringen die aan de bijbel zijn ontleend. 

Hij begint met de advent en de vasten. Zwart is de te gebruiken kleur. De geciteer

de bijbelplaatsen zijn Tobias 12:8, Nehemias I : 14 en Psalm 34 : 13. Deze drie tek

sten spreken van vasten en bidden, hetgeen de schrijver verbindt met nederigheid. 

De kleur van de nederigheid is zwart, zegt hij. 

Vervolgens spreekt hij over de andere zondagen van het jaar behoudens die welke 

vallen in de paastijd. In concreto zijn dat twee perioden, namelijk de zondagen tus

sen Driekoningen en het begin van de voorvasten (zondag Septuagesima) '8, en de 

zondagen tussen Pinksteren en de eerste zondag van de advent. In de huidige prak

tijk zijn dat alle groene zondagen. In het Rechtsboek zegt de auteur: rood is op al 

deze zondagen de gewenste kleur 'wegens de herinnering aan het lijden en de ver

rijzenis van Christus, omdat Christus, op het kruis genageld, met doornen 

gekroond en met een lans doorstoken, een rood gewaad draagt. En zoals hij op het 

kruis gestorven is, zo geloven wij dat hij ook is verrezen'19. 

Op de weekdagen dat er niets bijzonders te vieren valt, is de kleur van de gewaden 

niet vastgelegd, zegt hij. 

Daarna volgt een aantal bijzondere dagen uit het Temporale. De auteur begint met 

het Triduüm Sacrum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. 

Op Witte Donderdag zijn de mooiste en kost

baarste paramenten in gebruik. Er wordt niets 

over de kleur meegedeeld maar het is duidelijk 

dat het beste van het beste wordt aangetrokken. 

Op Goede Vrijdag, de treurdag om Christus' 

kruisdood, schrijft het Rechtsboek zwarte gewa-

De priester geeft aan het eind van de mis de zegen met de pateen. 

Houtsnede uit G van der Goude, èoexken van der Misse, Gouda, 

IS06, Koninkl. Bib/, Den Haag. 
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den voor, waarbij de auteur refereert aan de droefheid des harten en de nederigheid 

die niet alleen innerlijk is maar ook uiterlijk getoond dient te worden. We herken

nen de redenering als gelijkluidend aan die van de vasten en de advent. 

De volgende paragraaf spreekt over Paaszaterdag en tegelijk over de zaterdag voor 

Pinksteren. Op beide dagen vindt de wijding van doopwater plaats. De auteur 

schrijft mooi paramenten voor met een voorkeur voor witte 'omdat door het 

doopwater wij niet alleen worden gereinigd van onze uiterlijke smetten, maar 

omdat wij ook innerlijk gereinigd en schoon gewassen worden'20. 

Voor Pasen zelf worden witte gewaden voorgeschreven. Daarbij wordt verwezen 

naar de witte klederen die de engelen droegen die op het lege graf hadden plaats 

genomen. Evenwel, zo vervolgt de schrijver, er mogen ook rode paramenten gedra

gen worden 'vanwege het sacrament van de passie'21. Hierbij beroept de auteur 

zich op de profetie van Jesaja 63 : 23, waar over de Messias wordt gezegd dat zijn 

kleed rood is en zijn bloed gesprenkeld over zijn kleren. 

Op basis van dezelfde Jesaja-tekst wordt rood op Hemelvaartsdag gebruikt 'want 

zoals Christus geleden heeft, zo is Hij ook verrezen, ten hemel gevaren en zo zal 

Hij komen oordelen op de jongste dag'22. Ook wit mag op Hemelvaartsdag 

gebruikt worden. De twee mannen die tot de apostelen zeiden: 'Mannen van 

Galilea, wat staat gij verwonderd naar boven te zien', waren immers in witte gewa

den gehuld (Hand. 1:11). 

Op Pinksteren zijn rode gewaden in gebruik. In de Handelingen van de Apostelen 

lezen we hoe de Heilige Geest de leerlingen verscheen in de gedaante van vurige 

tongen. Rood is de kleur van vuur. Maar voor Pinksteren staat een tweede moge

lijkheid open. Omdat de apostelen, zoals het verhaal vertelt, in verschillende talen 

spraken over de grote daden die God aan hen verrichtte, en omdat de gaven van de 

Heilige Geest verschillende zijn, mogen ook gewaden van verschillende kleuren 

door elkaar heen gedragen worden. Naast de Handelingen wordt verwezen naar de 

Eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe, 12:4. 'Er zijn verschillende 

gaven, maar slechts één Geest'. 

Op de octaven van Pasen en Pinksteren wordt hetzelfde gewaad gedragen als op 

het hoogfeest. 

Dan noemt de schrijver Sacramentsdag, de donderdag na de eerste zondag na 

Pinksteren. Rood is een passende kleur vanwege de al boven genoemde gedachte

nis aan Christus' passie. Maar ook witte gewaden kunnen gedragen worden vanwe

ge de reinheid die ieder moet bezitten die Christus in de eucharistie wil ontvangen. 

Geciteerd wordt de bekende Paulustekst 'wie onwaardig heeft gegeten en gedron

ken, heeft zichzelf het oordeel gegeten en gedronken' (I Kor. I I : 29). 

Met Sacramentsdag sluiten de mededelingen betreffende het temporak. 

Het sanctorale begint met Kerstmis, omdat dit feest geen wisselende datum heeft 

maar altijd op 25 december valt. Op Kerstmis dienen de mooiste gewaden gebruikt 
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te worden, ongeacht wat de kleur ervan is. Dit voorschrift wordt beargumenteerd 

met de gedachte dat alle schatten Gods op het kerstfeest door Christus' geboorte 

wereldkundig worden gemaakt. 

Op Nieuwjaar (I jan.) en Driekoningen (6 jan.) worden dezelfde gewaden gebruikt 

'omdat op die feestdagen de kerk in haar gezangen de vele, grote en verschillende 

wonderen van Christus gedenkt'2j. 

Dan volgt een paragraaf over het feest van de kerkwijding. De beste gewaden die

nen gebruikt te worden. Daarbij wordt verwezen, zoals boven gemeld, naar vijf 

oudtestamentische boeken. In die teksten komen allerlei kleuren voor zoals paars, 

karmijnrood, scharlaken en wit. Dat het bijbelse kleurgebruik letterlijk naar de 

christelijke liturgie zou zijn overgeplaatst, is onjuist. Nergens in West Europa is dat 

het geval. Het Oude Testament wordt geciteerd maar niet letterlijk nagevolgd24. 

Het Oude Testament wordt typologisch gebruikt. 

Na de kerkwijding volgen de feesten van de engelen. De schrijver geeft voor deze 

feesten drie mogelijkheden. Rode gewaden zouden passend zijn want hoe dichter 

de engelen het goddelijk aanschijn naderen, des te vuriger gloeien en branden zij 

van liefde. Ook veelkleurige gewaden kunnen gebruikt worden. Uit de profetie van 

Ezechiël wordt geciteerd: 'Om u heen een omheining van edelstenen', waarna 

negen edelstenen volgen. De derde mogelijkheid is een wit parament. Onder ver

wijzing naar de kerkvader Hiëronymus worden de engelen vergeleken met de 

maagden: wit duidt op hun beider zuiverheid. 

Voor de feesten van de glorierijke maagd Maria worden witte gewaden voorge

schreven vanwege Maria's ongerepte kuisheid. Als andere mogelijkheid noemt de 

auteur veelkleurige of purperen gewaden vanwege de veelsoortige deugden van de 

moeder Gods. 

De feesten van de apostelen, evangelisten en de martelaren moeten in het rood 

gevierd worden ter herinnering aan hun lijden. Geciteerd wordt het boek 

Openbaring: 'Gelukkig zij die hun klederen wassen in het bloed van het lam' (7:14). 

Op de feesten van belijders kunnen de kosters zelf een keuze maken al naar gelang 

de graad van het feest. Vaak zullen, zo zegt hij, witte gewaden gekozen worden 

want de belijders zijn als rozen en lelietjes van dalen. Wij denken bij rozen eerder 

aan rood dan aan wit. Hier moet dan ook worden opgemerkt dat het Rechtsboek 

weliswaar de vulgaat citeert uit het Hooglied (2: I I), maar dat het citaat niet cor

rect is. Het Rechtsboek spreekt over flos rosarum et lilia convallium; de vulgaat heeft 

het over flos comp/ (veldbloem) et lilium convallium. In dezelfde regel wordt tevens 

een vergelijking getrokken tussen de belijders en de sterren des hemels, een verwij

zing naar Daniël 12:3, 'Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel 

en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen voor eeuwig 

en immer schitteren als de sterren'. 

Voor de feesten van maagden en weduwen die niet de marteldood zijn gestorven, kan 
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de koster zelf zijn keuze bepalen. Maar wit verdient de voorkeur voor de feesten van 

de maagden. Zij gelijken immers in hun reinheid op de engelen. Maagden huwen niet 

en worden niet uitgehuwelijkt. Citaten uit het Boek Openbaring en de Klaagliederen 

van Jeremia worden ter ondersteuning aangewend (Openbaring 3:4; Klaagl. 4 : 7). 

Op het hoogfeest van Allerheiligen (I nov.), als de gedachtenis gehouden wordt van 

engelen, maagden, martelaren en belijders gezamenlijk, wordt het kostbaarste orna

mentgedragen. Maar rood is heel passend vanwege de apostelen en martelaren in deze 

schare. Wi t is evenzeer aanbevelenswaardig vanwege het visioen van Johannes die de 

zaligen zag staan voor de troon van het lam, in witte klederen gekleed (Apoc. 7 : 9). 

Bij begrafenissen en zielemissen moeten altijd zwarte gewaden gedragen worden 

vanwege de droefenis en de rouw. 

Boeteprocessies vragen eveneens zwarte gewaden. Uit Job wordt aangehaald: 'Ik 

doe boete in stof en as' (Job 42 : 6). En uit het Mattheus-evangelie wordt geciteerd 

dat de steden Sidon en Tyrus zich al in zak en as bekeerd zouden hebben als zij de 

wonderen gezien hadden die elders geschied waren (Mt. 11:21). 

Op feesten van het Heilig Kruis moeten rode gewaden worden aangetrokken 'want 

het kruis wordt alleen aanbeden omdat Christus in zijn lijden op datzelfde kruis is 

vast gehecht geweest'25. 

Tenslotte gaat de laatste paragraaf van het hoofdstuk nogmaals in op het feest van 

de kerkwijding. Op deze (tweede) plaats worden witte gewaden gedragen. De legi

timatie wordt gevonden in het Hooglied waar de tekst 'Schoon zijt gij, mijn vrien

din, en op u is geen smet' (Hoogl. 4 : 7) wordt betrokken op de kerk. 

Met betrekking tot de liturgische kleuren vertoont het Rechtsboek ook een andere 

systematiek dan de geschriften van Innocentius III en Durandus van Mende. In het 

Rechtsboek wordt eerst het Temporak behandeld, vervolgens wordt in algemene 

zin gesproken over de heiligenfeesten. De kleuren worden in chronologische wijze 

gegeven: de advent, de vasten en zo door tot de zondag na Pinksteren. Vervolgens 

komen Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen, de kerkwijding en de heiligenfeesten 

aan de orde. De heiligenfeesten worden, zoals we zagen, groepsgewijs behandeld.' 

de engelen, de Mariafeesten, de feesten van de apostelen, evangelisten, martelaren 

en martelaressen, de belijders, de maagden die geen martelaressen zijn, de wedu

wen die geen martelaressen zijn, Allerheiligen, begrafenissen, boetedagen en de 

feesten ter ere van het Heilig Kruis. Telkens vindt de behandeling beknopt en bere

deneerd plaats: bijbelcitaten vormen de fundering. Bij Innocentius III en Durandus is 

de rangschikking juist op kleur gemaakt. Daar is de ordening: wit, rood, zwart, 

groen. 

Als het Rechtsboek naast de Ordinarius wordt gelegd, zien we hoe het twee eeu

wen jongere Rechtsboek een sterk uniformerende strekking heeft. In de Ordinarius 

zit weinig theologie, terwijl de passage over de gewaden in het Rechtsboek juist 

veel theologie bevat. Het valt dan ook aan te nemen dat de regels van het 
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Rechtsboek, die eenvoudiger zijn te onthouden omdat ze systematiek bevatten en 

die geheel tegemoet komen aan de hang naar symboliek bij de uitleggingen over de 

mis, de regelgeving van de Ordinarius langzaam nu eens vervangen, dan weer aange

vuld zullen hebben. Een bewijsplaats voor zo'n aanvulling is de inventaris van de 

Dom in 1504. Terwijl in de Ordinarius blauw een keer expliciet wordt genoemd, 

maar deze kleur in het Rechtsboek ontbreekt, levert de bewuste inventaris ons een 

compleet blauw driestel2(i. Ook moet hier vermeld worden dat de enige op de 

liturgie betrekking hebbende schildering die tot op heden bekend is uit de omgeving 

van het Domkapittel, namelijk het fresco in de piscina van het huis De Rode Poort 

aan het Domplein, ons een celebrant laat zien in een blauw kazuifel T'. 

In de Ordinarius treffen we tevens een aantal gebruiken waarover het Rechtsboek 

een andere opvatting ventileert. Zullen die eeuwenoude gebruiken zijn veranderd 

sedert het midden van de 14de eeuw? De indruk bestaat van wel. Een voorbeeld 

vormen de gele kazuifels. De Ordinarius schrijft die voor op de feesten van 

Andreas (30 nov.), Laurentius (10 aug.), de apostel Thomas (21 dec), Benignus (18 

juni), Willibrord (7 nov.) en Wi ro (8 mei). Geel komt echter in het Rechtsboek niet 

expliciet meer voor. Met betrekking tot de mar

telaren schrijft het Rechtsboek, zoals we boven 

zagen, rood voor. In concreto betreft dat 

Andreas, Laurentius, Benignus en de apostel 

Thomas. 

Ten aanzien van de andere twee die belijders 

zijn, geldt dat het Rechtsboek wit adviseert. 

Maar het Rechtsboek zegt ook dat paramenten 

gebruikt mogen worden die de custos geschikt 

oordeelt, dat wil zeggen al naar gelang het feest 

plechtig of minder plechtig wordt gevierd. 

Impliciet kan hier dus geel zijn toegestaan vol

gens het oud gebruik. Maar de al eerder 

genoemde inventaris van 1504 vertoont toch 

geen gele paramenten meer. 

Uiteraard zit er nog een element in de bruik

baarheid van de Ordinarius. Het boek regelde 

de liturgie in de romaanse Domkerk. Na de 

13de eeuw is er sprake van een gotische Dom 

die er qua liturgische dispositie anders uitzag. 

Op de gewaden hoeft deze bouwkundige wijzi

ging geen effect gehad te hebben. Maar waaraan 

Hundwassing tijdens de mis, schildering in de piscinanis van het huis 

De Rode Poort, Domplein 4-5 te Utrecht, 14e eeuw. 
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de gewaden wel onderhevig waren was de veranderende mode en de slijtage. Zelfs 

de mooiste paramenten versleten door het gebruik en dienden vervangen te wor

den. In die vervangingen konden kleurwisselingen zich eenvoudig voltrekken. 

Als we chronologisch recapituleren zien we ten Dom in de 12de eeuw een geheel 

eigen gebruik dat hier en daar connecties onderhoudt met de Romeinse praktijk. In 

het midden van de 14de eeuw ontmoeten we een tractaat dat nauw aansluit bij de 

liturgie in de eeuwige stad, maar dat tegelijk andere, niet-Romeinse gebruiken 

mogelijk laat. Het laat zich aanzien dat die verromeinsing in de Domkerk voorzet in 

de daarop volgende eeuwen totdat het verbod op de publieke uitoefening van de 

katholieke eredienst in 1580 een eind aan alles maakt. 

Ten tijde van de Hollandse Zending wordt het Missale Romanum met zijn gedetail

leerde kleurvoorschriften ingevoerd. Maar dan is de Domkerk niet meer de locatie 

waar het van toepassing is. 

De Dom en Oudmunster 

Terug naar de vergelijking tussen de usus van de Dom en van Oudmunster. 

We hielden ons bezig met de liturgie in de Utrechtse Maartensdom en keken naar 

de liturgie in de nog geen twintig meter verderop gelegen kapittelkerk van 

Oudmunster. We moeten concluderen dat er sprake is van grote verschillen in het 

kleurgebruik. Valt er over de achtergronden van die verschillen meer te zeggen? 

Met alle voorzichtigheid waag ik een poging die ik een werkhypothese zou willen 

noemen. Waarom die grote voorzichtigheid? Dat is omdat dit artikel (dat zijn inspi

ratie onder andere vond in de rijkdom aan paramenten die uit de middeleeuwen 

over zijn gebleven bijvoorbeeld in de fraaie collectie van het Museum Het 

Catharijneconvent), zich alleen gericht heeft op het kleurgebruik. De paramenten 

zijn echter van de liturgie - mag ik het wat gewoontjes zeggen - een deel van de ver

pakking. De inhoud zelf, de gebeden, de gezangen, de lezingen, zij kwamen in dit 

artikel niet aan bod omdat een overzicht over de liturgie in het oude bisdom 

Utrecht nog niet geschreven is. Wanneer we over de 'verpakking' iets willen zeg

gen, dan is het eerste dat opvalt hoe groot de verschillen waren tussen beide ker

ken. De tendens dat de kathedraal van een bisdom als mater ecclesiae wordt gevolgd 

door de andere kerken in dat bisdom, ging voor Oudmunster niet op. De sterke 

indruk is dat Oudmunster in ieder geval NIET op de Domkerk wilde lijken en dat zij 

vasthield aan oude, niet Romeinse gebruiken. De Dom daarentegen zien we wel op 

Rome georiënteerd zijn. De Dom raakte rijp voor het liturgisch ideeëngoed dat na 

het Concilie van Trente algemeen geldend werd. 

Waarom conformeerde het kapittel van Oudmunster zich niet aan de Romeins 

liturgische kleurencanon? Ik denk: om toch vooral van de Dom af te blijven wijken. 
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Het kapittel van Oudmunster had grote pretenties en voelde zich gelijkwaardig aan 

het Domkapittel. Het Domkapittel streefde er echter naar de hegemonie te ver

overen, iets wat overal in West-Europa gebeurde in bisschopssteden waar meer 

kapittels gevestigd waren. In Utrecht mislukten de pogingen van het Domkapittel. 

Een beroemde bewijsplaats is dat in Utrecht het Domkapittel er niet in slaagde de 

bisschopskeuze geheel aan zich te trekken. Deze bleef altijd een zaak van de vijf 

kapittels gezamenlijk28. Een ander, meer aan ons onderwerp verwant bewijs is de 

statieliturgie in Utrecht. De Domkanunniken bleven de gehele middeleeuwen door 

op zekere dagen in processie naar andere kapittelkerken trekken om daar het offi

cie en de mis, of een van beide bij te wonen. Er waren wel conflicten over de pre

cedence en het feit dat de Domkanunniken in hun eigen kathedraal wilden blijven, 

maar uitgestorven is de statieliturgie pas toen de publieke uitoefening van de katho

lieke eredienst in 1580 werd verboden 29. 

De hier gegeven werkhypothese verdient nader onderzoek. Zijn er meer elemen

ten in de liturgie van Oudmunster die duiden op een oude praxis die niet evolueer

de terwijl er in de Domkerk wel sprake van ontwikkeling was? Of nog scherper 

geformuleerd: omdat er in de Domkerk wèl sprake van ontwikkeling was. Of lag 

slechts het tempo in die evolutie bij het kapittel van Oudmunster veel lager dan in 

de Domkerk? Vragen die om een exactere beantwoording vragen dan ik hier geven 

kon. 

In de bibliotheek en bij de kapittelheren van Oudmunster bevonden zich zeker 

twee exemplaren van het Rechtsboek van de Dom met daarin opgenomen de pas

sage waarover deze kleurenstudie handelt30. Het maakt de indruk dat het boek 

daar eerder gediend heeft om in juridische geschillen te kunnen beschikken over 

dezelfde teksten waarover de 'collega's en concurrenten' beschikten, dan om er bij

voorbeeld de eigen praktijk op het gebied van de liturgische kleding op te modele

ren31. 
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Gebruikte afkortingen 

AAU Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 

ABM Aartsbisschoppelijk Museum 

BMH Bisschoppelijk Museum Haarlem 

LWB Liturgisch Woordenboek 

RAU Rijksarchief Utrecht 

RMCC Rijksmuseum Het Catharijneconvent 

Bronnen 

Rijksarchief Utrecht 
Domkapittel: 

inv. nr. 67, Liber camerae 

Kapittel van Oudmunster: 

inv. nr. 7, H. Wstinc, Tractaat over de rechten en gewoonten van het Domkapittel 

inv. nr. 392-1, Register gediend hebbend voor de koster of onderkoster, Ordo ornamentorum, 1525-1530 

inv. nr. 392-2, idem, 1550-1600 

inv. nr. 393-3, idem, 1570-1576 

inv. nr. 397, Ordinarius 
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