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De Utrechtse dom was in de late middeleeuwen niet langer het exclu

sieve domein van de bisschop en kanunniken. Tussen 1243 en 1484 

werden in deze kerk ongeveer 50 kapelanieën opgericht ter bevordering 

van het zielenheil van bepaalde personen. Het grootste deel van deze 

stichtingen kwam voor rekening van leden uit het domgemeenschap. 

De kapelanieën en de daaraan verbonden priesters, kapelaans 
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Inleiding ' 

De meeste bezoekers, die heden ten dage een rondwandeling maken in de nog altijd 

imposante gotische Domkerk te Utrecht, realiseren zich nauwelijks, dat zij slechts een 

glimp waarnemen van de laatmiddeleeuwse sfeer van de toentertijd enige kathedraal 

in de noordelijke Nederlanden.2 Dat verre verleden toont zich thans in schaarse monu

mentale overblijfselen, waaronder het graf van bisschop Gwijde van Avesnes (1301-

1317), de oudste grafstenen, vervlakte muurschilderingen en al dan niet gehavend 

beeldhouwwerk. De rooms-katholieke geloofsbeleving, het religieuze fundament 

onder de raison d'être van de Dom, heeft al sinds 1580 gedwongen plaatsgemaakt voor 

protestantse kerkdiensten. De oorspronkelijke eigenaar, het Domkapittel, heeft de her

vorming dan wel in aangepaste vorm overleefd maar moest uiteindelijk in i8n toch het 

veld ruimen ten gevolge van een tweede secularisatiegolf tijdens de Franse overheer

sing. Kortom: er is tegenwoordig maar weinig dat de herinnering aan de dagen van 

weleer levend houdt in de Dom. De spreekwoordelijke 'tand des tijds' heeft er danig 

huisgehouden en om te proeven van het 'rijke roomse' leven in de middeleeuwse Dom 

is men eerder aangewezen op Het Utrechts Archief, waar zich de papieren nalaten

schap van het Domkapittel bevindt. 

'Kapittelwereld' 

Eertijds was de Dom op de eerste plaats een, om het in moderne terminologie uit te 

drukken, religieus continubedrijf met als core business de dagelijkse koordiensten. De 

Dom was het werkterrein van een omvangrijke groep geestelijken, die tezamen, zoals 

Stuart Moore het zo treffend omschrijft in zijn studie over de Dom in de zestiende 

eeuw, de 'Utrecht kapittelwereld' (sic) vormden.3 De Domgemeenschap was inderdaad 

een wereld op zich. Enerzijds was zij vanwege de godsdienstige taken tamelijk geslo

ten, veelal beducht voor inmenging van buitenaf, die niet zelden ais 'vreemde smetten' 

werden beschouwd, en uitermate gespitst op het behoud van haar rechten. Aan de 

andere kant stond zij vanwege haar macht, rijkdom en invloed in het volle seculiere 

leven en had zij in het wereldlijk bestuur van het Sticht een grote stem in het kapittel. 

Rijke schakering aan functionarissen 

Ten onrechte wordt de Utrechtse Dom soms alleen geassocieerd met bisschop en 

kanunniken. De eerstgenoemde vertoonde zich in werkelijkheid zelden in de kerk, waar 

traditiegetrouw zijn zetel (cathedra) stond. De kapittelheren maakten weliswaar de 

dienst uit en streken ook de meeste inkomsten op, maar buiten hen waren er zeker 

vanaf de veertiende eeuw, toen de organisatie tot wasdom was gekomen, vele andere 

personen aan de Utrechtse Dom verbonden. 

Zo treffen we in de late middeleeuwen naast de deken, proost-aartsdiaken, thesaurier, 

scholaster-cantor en kanunniken in willekeurige volgorde nog de navolgende functio

narissen aan: kapelaans, koorgezellen, koorzangers, de koorzangersmeester, onderzan-
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75e eeuws afschrift van Wstincs Camerboeck, indertijd in bezit 
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opsomming van de verschillende functionarissen in de Dom. 
HUA, dom inv. nr 68. 

gers, de rector der scholieren, twee kosters voor de 

kerk, een koster voor de slaapzaal, een klokkenlui

der, drie roededragers, een proost van St Odiliën-

berg, een proost van Eist en een derde van West-

Friesland, de aartssubdiaken-koorbisschop, week-

priesters, weekdiakens en weeksubdiakens, een 

bakker, schenker en slager, twee zielpriesters, een 

zelfde aantal keizerlijke kapelaans, de kapelaan 

van de bisschop, een epistel- en een evangelielezer, 

de organist, de ezelleider, notarissen en de secreta

ris, diverse kameraars om de verschillende goede-

rencomplexen, zoals de Grote en Kleine kamer, te 

beheren, zegelbewaarders, de architect, een drietal 

directe medewerkers van de proost-aartsdiaken, bestaande uit een gezel, officiaal en 

vicaris, iemand die boeten oplegde aan personen, die zich op feestdagen schuldig 

maakten aan handel drijven en andere ontoelaatbare handelingen, een aan- en afwezi

genschrijver tijdens de koordiensten, een advocaat, een schout en last but not least een 

schoonmaker. " 
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Meerderefuncties in één persoon 

Het bestaan van zo'n rijk geschakeerd palet aan functionarissen was een gevolg van de 

indeling van de taken en functies in verschillende aandachtsgebieden, zoals hetgeeste-

lijk-liturgische, economisch-beheersmatige, administratieve en juridische. Dat bete

kende echter geenszins, dat bij elke afzonderlijke functie ook een aparte persoon 

behoorde. Integendeel, een Domkanunnik of andere aan deze kerk verbonden geestelij

ke kon meerdere functies tegelijk vervullen. Daarbij waren bepaalde, uiteraard belang

rijke, in hoog aanzien staande en met macht omgeven taken louter aan kanunniken 

voorbehouden, terwijl de meer uitvoerende steevast door lager geplaatste geestelijken 

werden verricht. Zo was de 'kameraar', d.w.z. de rentmeester over de grote goederen-

complexen altijd een kanunnik, terwijl de eigenlijke boekhoudkundige taken ten deel 

vielen aan een ondergeschikte geestelijke. 

Domkanunniken en kapelaans 

Lange tijd hebben de kanunniken niet alleen hiërarchisch maar ook getalsmatig de 

boventoon gevoerd in de Utrechtse Dom. Officieel waren er in de late middeleeuwen 37 

zogeheten geprebendeerde kanunniken, d.w.z. kanunniken met een aan hun ambt ver

bonden vast inkomen.5 Het aantal kanunniken kon naar believen van het kapittel nog 
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Jan van Scorel (Schoorl I4g5 - Utrecht 1562), Portretten van vijf leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap ca. 7547. Olieverf op 

paneel. Centraal Museum Utrecht, Inv.nr 2376. Foto : Centraal Museum. De persoon ter linkerzijde afgebeeld is Domkapelaan Jan 

van Dam. De tekst onder zijn portret luidt: 

Heer Ian van Dam vicarius then dom[m]e 

Hierusalem sach ie na mijn begeren 

dusent vijfhondert eenenveertich alomjmje 

screefmen na die geboort ons beeren. 

verder worden opgehoogd maar de boventalligen waren wel 'in verwachting' (expec-

tans), wat in de praktijk neerkwam op inkomen noch stemrecht in het kapittel. Zij dien

den zich dus de kosten voor hun levensonderhoud uit inkomstenbronnen elders te put

ten en konden slechts hopen, dat zij op een goede dag een volwaardig Domkanonikaat 

zouden ontvangen. 

Vanaf het derde kwart van de veertiende eeuw waren de kanunniken echter in kwanti

tatief opzicht van de eerste plaats verdrongen door een andere groep geestelijken-, de 

kapelaans. De kapelaans behoorden tot het tweede echelon binnen de Domgemeen

schap. In hiërarchisch en in materieel opzicht moesten zij hun meerdere blijven erken

nen in de Domkanunniken. Er is evenwel nog een ander duidelijk verschil aan te wijzen. 

De liturgische taken van de Domheren bewogen zich primair op het terrein van de koor

diensten, het geheel van collectief in het Domkoor uitgevoerde missen, gezangen en 

gebeden. De kapelaans vonden hun voornaamste religieuze bestaansreden in het door

gaans solitair lezen van zielmissen aan altaren in de kapellen en aanpalende ruimten 

rond het koor. Aangezien er naast de hierboven gememoreerde dissertatie van Stuart 

Moore enige jaren geleden ook een omvangrijke en doorwrochte studie over de kanun

niken van het naburige kapittel van Oudmunster is verschenen en in de loop der tijd 

enkele beroemde én beruchte Domkanunniken voor het voetlicht gebracht zijn in arti

kelen, laten wij hier die groep verder voor wat zij is. Ze hebben al genoeg in de publici

taire schijnwerpers gestaan en wij richten onze blik op de kapelaans." Ondergeschikt 

als zij waren in de middeleeuwse geestelijke hiërarchie, zijn zij tot op heden ook onop

vallend gebleven in het Utrechts geschiedkundig onderzoek. Het wordt zo langzamer

hand tijd daarin verandering te brengen al was het alleen maar om duidelijk te maken 

dat de Utrechtse kapittelwereld meer behelsde dan alleen bisschoppen en kanunniken. 
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De kapelaan: een vlag met vele ladingen 

Een interessant fenomeen uit de middeleeuwen is het gegeven, dat soms achter één 

naam of aanduiding een diversiteit aan ambten en functies schuil kan gaan. Dit gaat in 

ieder geval op voor de benaming 'kapelaan' (capellanus). In oorsprong staat de naam 

capellani voor de hoeders van de mantel (cappa) van S. Maarten, de voornaamste reliek 

van de Merowingische koningen. Vanuit deze taak werden de kapelaans al ras aan dat 

hof met de zielzorg van de koningen zijn familie belast. Ze kwamen daarmee binnen het 

religieus domein en hun 'werkplaats', de kapel (capella), veranderde daarmee van een 

bewaarplaats van de koninklijke relieken tot een gebedsruimte. Onder de Frankische 

koning Peppijn kregen de (hof-)kapelaans opnieuw een taakuitbreiding. Zij werden inge

zet voor het opstellen en vervaardigen van oorkonden en andere bestuurlijk-administra

tieve werkzaamheden. De capella regis, het gezelschap van koninklijke kapelaans onder 

leiding van een aartskapelaan/aartskanselier, steeg tijdens de Karolingische (achtste-

negende eeuw) en met name de Ottoons-Salische periode (tiende-elfde eeuw) in beteke

nis tot een Staatsinstrument van groot belang. Capabele geestelijken werden tot dit 

ambt geroepen en tegelijkertijd was de koninklijke kapel een kweekvijver voor konings

getrouwe en invloedrijke bisschoppen. Het instituut van de hofkapel verspreidde zich in 

de loop der tijd over de hoven van bisschoppen, hertogen en graven.7 Ook de Utrechtse 

bisschoppen hebben zich aantoonbaar vanaf de vroege twaalfde eeuw, vermoedelijk al in 

de elfde eeuw, laten omringen door kapelaans om hen bij te staan in het bestuur van het 

diocees en Sticht. 8 Deze lieden werden ondermeer uit de Utrechtse kapittels gere

kruteerd. De Utrechtse bisschoppen waren evenwel geen voorlopers in deze. Hun colle

gae te Freising bedienden zich al sinds eind achtste-begin negende eeuw van kapelaans.'' 

Naast de grandeur kennen we in de middeleeuwen ook kapelaans van meer nederige 

aard: i) de huiskapelaan, 2) de kapelaan als hulp van de pastoor in de parochiekerk en 3) 

de kapelaan, die exclusief tot taak had zielmissen voor overledenen te lezen. '" Met de 

laatste soort kapelaan houden we ons hier bezig. 

Zojuist is opgemerkt, dat één naam een veelheid aan functies kon herbergen. Het 

omgekeerde is ook het geval. Uitgerekend voor de kapelaan als lezer van dodenmissen 

bestaat een palet aan synoniemen. In de middeleeuwse noordelijke Nederlanden, 

Utrecht incluis, treffen we hem dikwijls aangeduid als vicaris (vicarius letterlijk: vervan

ger), soms nader gepreciseerd als eeuwig vicaris (vicarius perpetuus), omdat deze gees

telijke zijn ambt in principe voor onbeperkte tijd vervulde. " Overigens werd 'vicaris' 

ook weer gebruikt voor een scala aan functionarissen. i : De benamingen sacellanus, 

afgeleid van sacella (= kleine, besloten bidruimte), altarist (altarista = altaardienaar, 

afgeleid van altare (altaar)) en rector altaris (bestuurder van een altaar) komen minder 

in de dombronnen voor. Eén bepaald synoniem treffen we in onze streken niet aan 

maar is daarentegen algemeen gangbaar in Engeland: chantry chaplain (cantarista = 

kapelaan van een cant(u)aria = oorspronkelijk de diensten verricht door een privé kape

laan, later kapelanie).13 
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De eerste kapelaniestichting in de Dom 

Het wordt tijd binnen te treden in de Utrechtse Dom en onze aandacht te richten op de 

aanwezige kapelanieën en hun bedienaren. Voor een juist begrip starten we met een 

definitie van een kapelanie. Een kapelanie is een beneficie (d.w.z. een geestelijk ambt 

met daaraan vast gekoppeld bepaalde inkomsten) verbonden aan een bepaald altaar 

(maar niet het hoofdaltaar) in een kerk (kapittel-, parochie-, kloosterkerk enz), waarbij 

een priester verplicht op gezette tijden zielmissen lasen mogelijk andere memoriedien

sten verzorgde voor één of meer specifiek benoemde overledenen ten behoeve van hun 

zielenheil. Aan de kapelanie waren goederen verbonden, zoals landerijen, huizen e.d., 

waaruit de kapelaan als bezitter van het beneficie pachten, renten en andere inkom

sten voor zijn levensonderhoud trok. De essentie van de kapelanie en gelijkertijd de 

hoofdtaak van de kapelaan was gelegen in het bevorderen van het zielenheil, ofwel 

permanent investeren in een 'eeuwig leven' verzekering voor een persoon of een select 

gezelschap. Bovenal was de kapelanie een bijzonder soort dodenherdenking, die bin

nen de liturgie van de laat middeleeuwse kerk een aanzienlijke plaats innam en waar

aan op verschillende manieren vorm gegeven was.14 

Stichtingen elders en vroegste kapelanie in Utrecht 

Het kapelaniewezen, zoals bedoeld in de gegeven definitie, deed zijn intrede in de Dom 

in 1243. Daarmee was de kathedraal zowel binnen als buiten Utrecht allerminst koplo

per. Bij onze zuiderburen werden al kapelanieën in de twaalfde eeuw gesticht, zoals in 

de OLV kathedraal te Doornik omstreeks 1173 en in het kapittel van S. Pieter te Rijssel 

tussen 1183-1187.15 In de stad Utrecht schreef blijkens de overgeleverde bronnen de ben

jamin onder de kapittels de vroegste kapelanie op haar naam. Waarschijnlijk kort vóór 

21 november 1197 stichtte Allinus (ca 1150-ca 1222), kapelaan van de opeenvolgende 

Hollandse graven Floris III (1157-1190), Dirk VII (1190-1203) en Willem I (1203-1222), alsme

de benedictijner monnik te Egmond, een aan S. Joris, OLV en S. Jan Evangelist gewijde 

kapelanie in het kapittel van S. Marie, waaraan hij op dat moment als kannunik verbon

den was. '6 Allinus, in die dagen een voornaam man aan het grafelijke hof, deed dit 

geheel op eigen initiatief en kosten uit piëteit jegens zijn enige jaren tevoren overleden 

heer, graaf Floris. Kort daarop, in ieder geval vóór eind september 1198, verrichtte graaf 

Dirk VII een aanvullende dotatie uit zijn eigen goederen en hij bepaalde daarbij, dat 

met instemming van het kapittel van S. Marie het collatierecht, d.w.z. het recht tot aan

stelling van een geestelijke voor de kapelanie, voor altijd aan de graven van Holland 

zou blijven. De dienstdoende priester behoorde ten eeuwige dage missen te lezen voor 

het zielenheil van Dirk zelf en zijn ouders. Daarnaast was hij verplicht gezamenlijk met 

de kanunniken de koorgebeden bij te wonen en stond hij onder het geestelijk gezag 

van de deken van S. Marie. 

In deze eerste kapelaniestichting zijn nagenoeg reeds alle ingrediënten opgenomen, 

die we in latere fundaties binnen de Utrechtse kapittels ook aantreffen: het doel van de 

FRANS RIKHOF KAPELANIEËN IN DE MIDDELEEUWSE U T R E C H T S E DOM m 



Oud-Utrecht 

oprichting, vaststelling van de patroonheilige(n), een (beknopte) taakomschrijving van 

de kapeiaan, bestaande uit het verzorgen van dodenmissen, alsmede het bijwonen van 

de koordiensten, de regeling van het recht tot voordracht, een opsomming van de goe

deren, die voor het levensonderhoud van de kapelaan worden aangewezen, en tenslot

te de plaatsing van de kapelaan onder de rechtsmacht van de deken, de voorman van 

het kapittel.17 

Eerste kapelanieën in de andere Utrechtse kapittels 

Nadat S. Marie in 1197 het spits had afgebeten met de introductie van het kapelaniewe-

zen, volgden de overige stadkapittels schoorvoetend. Omstreeks 1220 introduceerde 

proost Wouter van Oudmunster twee kapelanieën in de S. Salvatorkerk, zeven jaar 

nadien, op 12 april 1227, gevolgd door een stichting van eveneens een dubbele ka pela nie 

door proost Cozewijn van Randerode in de S. Janskerk.18 Zo'n 16 jaar later volgde de 

Dom, waarop we aanstonds verder ingaan. Het kapittel van S. Pieter sloot omstreeks 

1293 als laatste de rij met een kapelaniefundatie. " Het heeft dus al met al bijna een 

eeuw geduurd, voordat elk van de vijf Utrechte kapittels tenminste één kapelanie bin

nen haar kerkmuren had. Men kan daaruit afleiden, dat, hoewel deze geestelijke instel

lingen zich op geringe loopafstand van elkaar bevonden, noviteiten bij het ene kapittel 

niet altijd direct door de andere werden omarmd. Elk van de vijf Utrechtse kapittels 

kende hierin, evenals in de finesses van de organisatie, een eigen tempo en ontwikke

ling. 

De fundaties van Domproost Dirk van Randerode 

Terug naar de Dom: op 9 september 1243 vaardigde Domproost Dirk van Randerode, 

broer van de reeds vermelde Gozewijn, een oorkonde uit, waarin hij verklaarde, dat hij 

na verkregen instemming van het Domkapittel, ter zaliger nagedachtenis van hem, zijn 

voorgangers en opvolgers (ni. de Domproosten), een viertal prebenden (prebendae) aan 

het kapittel had geschonken.20 Deze prebenden waren tot dan toe bestemd voor even 

zovele leden van het keukenpersoneel, dat onder de proost viel. In het charter worden 

de keldermeester {cellarius) en de keukenmeester/kok {magister coquine) met name 

genoemd. Voor de beide andere keukendienaren wordt niet de moeite tot een nadere 

omschrijving genomen, omdat zij van geringer belang beoordeeld werden. De proost 

had van oudsher de beschikking over twaalf medewerkers, die in de tijd dat de kanun

niken en andere leden van de Domgemeenschap hun loon nog in natura ontvingen, 

belast waren met o.a. het verzorgen van spijs en drank. In het oudst overgeleverde Liber 

Camere van de Dom, dat rond 1200 op schrift is gesteld maar zeker nog vroegere 

gewoonten weergeeft, ontmoeten we deze twaalf 'hulpapostelen'. Naast de zojuist 

genoemde medewerkers komen we in dit gezelschap ondermeer een soort terreinbe

waker (unus custodiet monasterium), een klokkenluider, een timmerman, een paar bier

dragers, een tweetal hofmeesters en een bakker tegen. " In de loop van de dertiende 
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eeuw trad echter meer en meer 

een verschuiving op van uitdelin

gen in natura naar uitkeringen in 

geld, waardoor in ieder geval de in 

de voedselvoorziening werkzame 

functionarissen overbodig werden. 

J: 
Reorganisatie van het keukenperso

neel 

Deze ontwikkeling vormde de ach

tergrond voor de personele en 

materiële reorganisatie, die Dom

proost Dirk in 1243 doorvoerde. De 

prebende van de keldermeester 

zou voortaan worden aangewend 

voor het onderhoud van een priester, die als 'thuisbasis' het OLV-altaar kreeg toegewe

zen. Dit altaar bevond zich in die dagen in het westelijk deel van het romaanse kerk

schip.22 Ook het inkomen van de keukenmeester kwam ten goede aan een priester, die 

tegelijk zou fungeren als huiskapelaan van de proost. Hij diende zijn geestelijke arbeid 

te verrichten in de S. Laurenskapel in het bij de Dom gelegen Domproostenhuis.23 

De twee mindere prebenden vielen toe aan geestelijken (clerici), zonder dat hun een 

specifiek altaar werd toegewezen. Gevieren kregen zij een tweeledige taak: op de eer

ste plaats waren zij ieder afzonderlijk gehouden tenminste ééns per week een zielmis 

te lezen ten behoeve van proost Dirk, zijn voorgangers en opvolgers. Daarnaast moes

ten zij deelnemen aan de dagelijkse koordiensten en waren zij gehoorzaamheid ver

schuldigd aan de Domdeken. Domproost Dirk reserveerde echter voor hemzelf en voor 

zijn opvolgers het collatierecht. Van die bevoegdheid diende de proost dan wel binnen 

één maand na het vacant komen van een prebende gebruik te maken. Anders zou de 

Domdeken of bij diens afwezigheid de vice-deken binnen één week een nieuwe geeste

lijke moeten aanstellen.24 

Afwijkende dotatie 

Tot zover wijkt de kapelanieënstichting van Dirk van Randerode niet wezenlijk af van 

die in S. Marie uit 1197 of van de stichtingen, die we in het vervolg nog zullen tegenko

men. Ten aanzien van de goederendotatie constateren we echter wel een opmerkelijk 

feit. Bij de oprichting van een kapelanie was het doorgaans gebruikelijk, dat de vrome 
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stichter deze geheel uit eigen vermogen bekostigde. Dat is immers het wezenlijke quid-

pro-quo element: men offert als het ware eigen aardse bezittingen in ruil voor een con

stante en in principe eeuwig durende stroom van gebeden tot een of meer bescherm

heiligen, die geacht werden als voorsprekers bij God op te treden ten gunste van het 

zielenheil van de stichter en andere specifiek begunstigden. Dirk week van het gangba

re af, doordat hij goederen niet uit eigen zak maar uit de Domproosdij bestemde voor 

het onderhoud van vier geestelijken. De stichting kostte hem persoonlijk dus niets, 

maar werd met instemming van het Domkapittel mogelijk gemaakt enkel en eenvou

dig door een aanpassing in de bestemming. Nu is het in de Utrechtse kapittelgeschie

denis wel vaker voorgekomen, dat er onderling geschoven werd met goederen tussen 

de proost en het kapittel, maar bezien vanuit het wezen van een kapelaniestichting is 

dit een tamelijk uitzonderlijke gang van zaken. 

Inspiratie en imitatie 

Uitzonderlijk weliswaar maar niet uniek, want Dirk imiteerde in feite de zo-even geme

moreerde stichting van een dubbele kapelanie door zijn broer Gozewijn, proost van het 

kapittel van S. Jan, uit 1227.25 Indirect heeft hij zelfs een rol gespeeld in de totstandko

ming daarvan, want de aanpassingen van Gozewijn in het beheer van de proosdijgoe

deren hadden hem op gespannen voet gebracht met zijn medebroeders, de deken en 

het kapittel van S. Jan. Domproost Dirk was door beide partijen aangezocht als bemid

delaar {mediator) om tezamen met de deken en een drietal kanunniken van S. Jan het 

conflict bij te leggen. -6 Dirk had er dus met zijn neus bovenop gezeten en goed 16 jaar 

later, toen hij kennelijk zijn levenseinde voorvoelde, paste hij een nagenoeg overeen

komstige constructie toe, die zonder enig tegenstribbelen door het Domkapittel werd 

geaccepteerd. Het kapittel had overigens allerminst reden tot klagen. De vier nieuwe 

geestelijken vormden immers een welkome uitbreiding van het korps vaste koorgezel

len {chorisocii).r Vermeerdering van het aantal deelnemers aan de koordiensten bete

kende een grotere waarborg voor de uitvoering van de eredienst (cultus divinus), die 

vanwege het welig tierende absenteïsme onder de kanunniken een punt van aanhou

dende zorg was voor het kapittel. 

Met een laatste opmerking nemen we afscheid van Dirks kapelanieën. Deze werden al 

tijdens zijn leven in werking gesteld via de schenkingsoorkonde van 9 september 1243, 

maar klaarblijkelijk verschaften beide misfundaties toch onvoldoende garanties voor 

zijn zielenheil. Enige maanden na zijn overlijden op 14 april 1247 stichtten zijn execu

teurs-testamentair in de Dom van Keulen, waar hij de waardigheid van koorbisschop 

had bekleed, nog een uitgebreide herdenkingsdienst (anniversarium) op zijn sterfdag, 

die op de veertiende van elke volgende maand diende te worden herhaald (memoria).2" 
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Kapelaniestichtingen in de loop van de dertiende eeuw 

Zo rijk gedocumenteerd de eerste kapelaniestichting in de Dom is, zo schraal is de over

levering ten aanzien van de fundaties in de tweede helft van de dertiende eeuw. Toch 

zijn in de periode na de ingrijpende stadsbrand van 1253, die ook de Dom zwaar bescha

digde, maar liefst zes nieuwe kapelanieën gesticht. De overgeleverde gegevens over 

deze fundaties zijn echter uiterst mager. Van vier is de oprichtingsdatum onbekend, 

terwijl die van de andere twee redelijk zeker maar niet exact is vast te stellen. Bij één 

kapelanie valt de patroonheilige niet met zekerheid te achterhalen. Omtrent de stich

ters tasten we bij drie kapelanieën volledig in het duister. Hetzelfde geldt bij vijf van de 

zes kapelanieën ten aanzien van de dotatie en de te verrichten taken. Ter afsluiting van 

deze treurige litanie moet nog worden opgemerkt, dat volstrekt onbekend is op welke 

altaren de kapelanieën gesticht zijn en waar die zich in de toen nog romaanse Dom 

bevonden. We nemen wel aan, dat ze op bestaande altaren gevestigd zijn, maar meer 

dan een vermoeden is dit niet. Kortom, de stichting van dit zestal is met mist omgeven, 

omdat eigentijdse bronnen, die ons verder kunnen inlichten, nagenoeg ontbreken. 

Terminus ante quem 

Deze onbekendheid met de stichtingsgeschiedenis speelde al omstreeks 1345, toen 

Domkanunnik Wstinc zijn befaamde Camerboeck met allerlei binnen de Dom geldende 

regels en gewoonten samenstelde.29 Als Wstinc een opsomming geeft van de in de 

Dom gestichte kapelanieën, vermeldt hij tevens de stichter van deze beneficies op een 

viertal na. Die noemt hij bij de naam van de patroonheilige en daar kan maar één reden 

voor zijn: hij wist de naam van de stichters niet te achterhalen uit de geraadpleegde 

archivalia, noch op te diepen uit de herinnering van de Domgeestelijken. Deze kapela

nieën zijn gewijd aan respectievelijk de heilige Willibrordus, Andreas, Petrus en 

Barbara. •'" Overigens vergat Wstinc in deze opsomming nog een 'stichterloze' kapela

nie, die verderop in het Camerboeck wel ten tonele wordt gevoerd, de S. Stephanuska-

pelanie.31 In de lijst van Wstinc blijkt de kapelanie, die door Domkanunnik Wulfger 

omstreeks 1294 is gesticht, de vroegste te zijn, waaraan de naam van de stichter is 

gekoppeld.- Uit dit gegeven mogen we afleiden dat de kapelanieën, waarvan de stich

ter door Wstinc niet vermeld is, dateren van vóór dat jaar. We hebben hiermee alvast 

de terminus ante quem vastgesteld. 

Terminus post quem 

Voor de terminus post quem gaan we eveneens te rade bij Wstinc. In het Camerboeck 

heeft hij een aantal belangrijke en relevante kapittelstatuten opgenomen. Een daarvan 

handelt over de geldelijke uitkering, die kapelaans en andere geestelijken voor hun par

ticipatie als koorgezel in de koordiensten van de Dom ontvingen. In deze verordening, 

die rond 1327 moet zijn uitgevaardigd, brengt het Domkapittel een rangorde aan tussen 

een groep van negen oudste en voornaamste functionarissen en de overige kapelaans 

FRANS R1KHOF KAPELANIEËN IN DE MIDDELEEUWSE U T R E C H T S E DOM 



Oud-Utrecht 

om daarmee hun inkomen veilig te stellen. " Tot de bevoorrechte groep behoren de be

dienaren van de vijf kapelanieën in - naar wij stellig aannemen - rangorde van stich

tingsdatum: de kapelaans van de door proost Dirk van Randerode in 1243 gestichte 

twee kapelanieën en die van de kapelanieën van SS. Willibrordus, Stephanus en Bar

bara. Een nadere tijdsafbakening kunnen we aanbrengen aan de hand van een oorkon

de van 1 october 1280. Daarin draagt de Luikse Dom kanunnik Jan van Jupila het collatie-

recht (= benoemingsrecht) van een, jaren tevoren door hem nabij het graf in de 

Utrechtse Dom gefundeerde, kapelanie ter nagedachtenis van de in 1267 overleden 

Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden over aan de Domdeken. Jan van Jupila was 

lange tijd als scholaster aan de Utrechtse kathedraal verbonden geweest maar achtte 

het na zijn overstap naar Luik wenselijk om afstand te doen van het aanstellingsrecht 

van nieuwe bedienaren voor zijn kapelanie. Deze niet met name in het charter genoem

de kapelanie blijkt uit latere bronnen gewijd te zijn aan S. Barbara. 

Chronologie van de dertiende eeuwse fundaties 

Resumerend kunnen we de chronologie in de stichting van de zes kapelanieën als volgt 

reconstrueren. Na 1243, maar wel vóór 1267 zijn de SS. Willibrordus- en Stephanuskape-

lanieën gesticht. Door wie is niet bekend. Daarna volgde tussen 1267-1280 en waar

schijnlijk dichter bij 1267 de kapelanie van S. Barabara door Domscholaster Jan van 

Jupila. In 1287, zo deelt een zestiende eeuws register ons mee, richtte Domkanunnik 

Alexanderde S. Andreaskapelanieop.3'* Ergens tussen dejaren 1280-1294 zag de kapela

nie van S. Petrus het levenslicht maar ook nu weer blijft de naam van de stichter in 

nevelen gehuld. Omstreeks 1294 tenslotte vond de oprichting van de kapelanie, ver

moedelijk gewijd aan S. Paulus of aan Onze Lieve Vrouw, door Domkanunnik Wulfger 

plaats. En zo ontstond in de Dom binnen een halve eeuw een populatie van in totaal 

acht kapelanieën. Deze op zich niet geringe toename zou evenwel verbleken bij de 

explosieve groei gedurende de veertiende eeuw. 

Stichtingsjaar: 

Vóór 1267 

Vóór 1267 

Tussen 1267-1280S. 

1287 

Tussen 1280-1294 

Circa 1294 

Patroonheilige kapelanie: 

S. Willibrordus 

S. Stephanus 

Barbara 

S. Andreas 

S. Petrus 

S. Paulus of Onze Lieve Vrouw 

Stichter: 

Onbekend 

Onbekend 

Domscholaster 

Jan van Jupila 

Alexander (Scotus) 

Onbekend 

Domkanunnik Wulfger 
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De kapelanieën in het Nieuwe Werk 

Op vrijdag 21 juni 1303 vaardigde het Domkapittel een voor ons onderwerp belangrijk 

statuut uit. Daarin werden voorschriften en regelingen vastgesteld voor een groep van 

niet minder dan twaalf kapelanieën, die op twee na allen gevestigd waren in de kapel-

lenkrans aan de oostzijde van de Dom. " Alvorens we nader ingaan op de inhoud van 

deze akte, merken we op, dat anders dan de normaal geachte gang van zaken, deze 

oorkonde geen stichtingsakte was van de twaalf kapelanieën maar veeleer het sluit

stuk vormde van hun ontstaansgeschiedenis. Dit wordingsproces had zich al jaren 

tevoren in gang gezet maar helaas ontrekt een groot deel daarvan zich, bij gebrek aan 

overgeleverde bronnen, aan onze waarneming. 

Oudste berichten 

De plaatsing van de kapelanieën in de uit vijf kapellen bestaande kooromgang was 

geen toevalligheid. Na de grote stadsbrand van 1253, die de romaanse Dom gedeeltelijk 

in de as had gelegd, vatte men terstond het plan op om de kathedraal niet alleen te her

stellen maar tegelijkertijd te herbouwen in de toen modieuze gotische bouwstijl. Reeds 

in 1254 legde bisschop Hendrik van Vianden (1249-1267) de eerste steen, waarmee een 

grootscheepse en vooral langdurige bouwoperatie werd gestart, die voortduurde tot in 

de jaren twintig van de zestiende eeuw maar nimmer zijn daadwerkelijke voltooiing 

heeft bereikt. * Omstreeks 1295 werd de eerste fase van de nieuwbouw afgerond met 

Interieur van de Domkerk: oostelijke kooromgang ofwel het Nieuwe Werk, vanuit het noordwesten. Rechts 

inkijk in de kapel van SS. Petrus en Paulus en daarachter de kapel SS. Simon en Judas. Linksvoor een fragment 

van het Heilig Graf en daarachter de cenotaaf van bisschop Joris van Egmond. Tekening door J.Chr Crabijn, 

7987. HUA, Coll. beeldmateriaal, TA, cat. nr 2867g. 
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de oplevering van de kooromgang, die als eerste onderdeel van de gothische Dom werd 

aangeduid als het Nieuwe Werk (novum opus) maar tegelijk het oudste deel daarvan 

vormt. In dat jaar verschijnen daar ook de eerste tekenen van kapelanieleven. Op 16 

september doteerden de Utrechtse schepen en bankier Lambert de Vriese en 

Domkanunnik Jan van Westende tezamen twintig ponden ten behoeve van een van de 

twee kapelanieën op het H. Kruisaltaar 'achter het koor' (retro chorum).r Amper een 

maand later, op 9 october 1295, blijkt ook een tweede altaar aanwezig te zijn, dat vol

gens latere berichten aan SS. Simon en Judas gewijd is.'8 In 1299 vernemen we nog van 

gesellen, die singen in den niwen werke, ofwel van kapelaans, die missen lezen in het 

Nieuwe Werk, echter zonder enige nadere precisering. •". Daarna blijft het ogenschijn

lijk stil rond de kapelanieën tot het bovenvermelde kapittelstatuut van 1303. 

Twaalf kapelanieën op zes altaren 

Dan blijken er inmiddels zes altaren in het Nieuwe Werk aanwezig te zijn, waarop 

twaalf kapelanieën - naar analogie van de twaalf apostelen? - gefundeerd zijn: op elk 

altaar twee.'" Een kapelanie, die een altaar met een andere fundatie moest delen, werd 

ook wel 'portie' (portio) genoemd. Hoewel in het statuut de altaren en kapelanieën niet 

bij naam staan vermeld, weten we uit latere bronnen, dat het de navolgende beneficies 

betrof: 

Lokatie nr Patroonheilige altaar: Patroonheil ige kapelanie 

(1) SS. Dionysius en Bar tho lomeus i e por t ie S. Dionysius 

2e por t ie S. Bar tho lomeus 

(2) SS. Andr ies en Poncianus i e por t ie S. Andr ies 

2e po r t i e S. Ponc ianus 

(3) H. Kruis (achter het koor) i e por t ie H. Kruis 

2e por t ie H. Kruis 

(4) SS. P e t r u s e n Paulus 1e po r t i e S. Petrus 

2e porties. Paulus 

(5) SS. S imon en Judas i e por t ie S. S imon 

2e porties.Judas 

Voor het zesde altaar met de beide kapelanieën, die gewijd waren aan de H. Elfduizend 

Maagden, was geen plaats in de kooromgang, die maar vijf kapellen kende. Het bevond 

zich in eerste instantie in een kleine kapel aan de zuidzijde direct naast de kooromgang. 

Al vroeg in de veertiende eeuw zijn de beide fundaties vanwege de bouw van het zuid

portaal vermoedelijk verplaatst naar een ander altaar, dat schuin tegenover het portaal 

in de zuidelijke koorbeuk gelegen was. Het achtergebleven altaar viel mettertijd ten 

prooi aan de slopershamer. '*' In de zestiende eeuw verhuisden de twee kapelanieën 

nog een derde maal. De nieuwe bestemming werd toen de gelijknamige aan de noord-
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kant van het koor gelegen kapel, waardoor ze ten langen leste weer nauwe geografi

sche aansluiting vonden bij de andere kapelanieën van het Nieuwe Werk. 

De stichter(s) 

Nu de locaties van de kapelanieën vastgesteld zijn, kunnen we ons ten volle wijden aan 

de inhoud van het statuut uit 1303. Zoals reeds opgemerkt, is dit niet de eigenlijke stich

tingsakte, maar er wordt daarin wel degelijk gesproken van een oprichter (institutor), 

namelijk Domkanunnik Jan van Westende. Ook op zijn grafsteen, die pal voor de mid

delste kapel in de kooromgang ligt, staat hij alsfundator vermeld, zodat er twee over

tuigende eigentijdse bronnen bestaan. "Toch moeten we ons afvragen of Van Westen-

de die klus geheel op zichzelf geklaard heeft of dat hij daarin ondersteuning heeft 

gehad. Voor dat laatste is ook bewijs voorhanden. In 1295 deed Lambert de Vriese al een 

duit in het zakje voor de dotatie van een kapelanie in ruil voor memoriediensten tot in 

de eeuwigheid. Later dat jaar en in 1299 deed het Domkapittel gezamenlijk met Van 

Zegel van de Domfabriek met het tegenzegel van Domkanunnik Jan van Westende aan een vidimus d.d. 10 

november u8g betreffende een aflaat voor herstel en verfraaiing van de Utrechtse dom. 

HUA dom inv. nr417-2 = OSU, IV, 2397. 

Westende landaankopen ten behoeve van kapelanieën in het Nieuwe Werk. " Voorlo

pig houden we het erop, dat Jan van Westende, die rond 1289 als fabrieksmeester [pro

curator nove fabrice) betrokken was bij de Dombouw, de drijvende kracht is geweest 

achter de oprichting van de twaalf kapelanieën en daar zelf - maar niet als enige -

energieën vooral veel geld in gestoken heeft.H' Misschien ging de uitrusting van twaalf 

kapelanieën eenvoudigweg zijn geldelijke vermogens te boven en was hij in de realisa

tie van zijn plan afhankelijk van anderen. Anderzijds had het Domkapittel zelf een 

groot belang bij de instelling van de twaalf fundaties en is het daarom welwillend 

financieel bijgesprongen. 
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Hoofdtaak: vroegmissen lezen 

De kapelaans van het Nieuwe Werk waren uiteraard belast met het vieren van missen; 

echter niet met zielmissen, zoals men zou verwachten, maar met een ander type 

eucharistieviering. Zij waren allen primair gehouden afwisselend vroegmissen (primae 

missae) te lezen. De ene week namen zes priesters, op elk altaar één, de vroegmis voor 

hun rekening, waarna het andere zestal de week daarop zich van de taak kweet. De 

vroegmis behoorde vóór aanvang van de priem, een van de dagelijkse koorgebeden, 

verricht te zijn, opdat de kapelaans daarna volledig en zonder enig excuus voor afwe

zigheid konden participeren in die koorgebeden. Ook over de wijze van uitvoering van 

de vroegmis bevat het statuut voorschriften. Gedurende de week was een stille mis 

zonder gelui van klokken voorgeschreven. Op de zaterdagen konden vier misonderde-

len, het Kyrie Eleison, Gloria in excelsis, Sanctus en Agnus Dei, met half luide stem gezon

gen worden door twee collega-priesters of koorknapen. Op hoogtijdagen mochten de 

misvieringen met nog meer gezangen opgeluisterd worden. 

Vanwege het speciale karakter van hun taak is nu duidelijk, waarom het kapittel een 

grote interesse voor de groep kapelaans in het Nieuwe Werk aan de dag legde en niet 

Jan van Westende, maar het kapittel voorschriften daarover uitvaardigde. De vroegmis 

was een onderdeel van het koorgebed en het koorgebed op zijn beurt was bij uitstek 

een kapittelaangelegenheid. Vanaf de wisseling van de dertiende naar de veertiende 

eeuw, zo was de opzet, klonk elke dag opnieuw vroeg in de ochtend in de kooromgang 

van de Dom het monotone 'gezoem' van zes mislezende priesters, soms afgewisseld 

door zacht gezang. Het was het kapittel er veel aan gelegen om een continue uitvoe

ring te garanderen. De kapelaans werden hier als collectief verantwoordelijk voor 

gesteld, hetgeen inhield dat bij ziekte, overlijden, 

vertrek of afwezigheid van een van hen de anderen 

in evenredigheid zolang voor hem moesten waar

nemen. 
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Zielmissen 

Hoewel de vroegmissen hun voornaamste taak 

was, betekende dat niet, dat het lezen van zielmis

sen en de verrichting van memoriediensten voor 

de kapelaans van het Nieuwe Werk verboden 

vruchten waren. Integendeel, het statuut van 1303 

liet expliciet de mogelijkheid daartoe open, zeker 

waar het zielenheil bevorderende diensten voor 

Grafschrift van domkanunnik Jan van Westende: Johannes de 

Westende canonicus Jraiectensis et fundator XII vicariorum 

presbiterorum de Novo Opere. Uit: Aernout van Buchet, Monu-

menta passim in templis ac monasteriis Trajectinae urbis atque 

agri inventa, fo 751/. HUA Bibliotheek XXVIIL 7. 
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overleden medekapelaans betrof. De kapelaans zelf werden geacht daarin te investe

ren door bij vertrek of overlijden een bedrag ter grootte van één pond te reserveren 

voor een gemeenschappelijke jaardienst (anniversarium), bestaande uit een gezongen 

mis met vigilie. Buitenstaanders konden uiteraard tegen betaling eveneens een beroep 

doen op de kapelaans. Zojuist is al Lambert de Vriese vermeld. Evenzo schonk in 1324 

Hildegonde, verwante van Jan van Westende, landerijen te Vlist en Cothen, waarvan de 

pachtopbrengst deels ten goede kwam aan de kapelaans in het Nieuwe Werk, die in ruil 

daarvoor op de jaardag (= herdenkingsdag van het overlijden) van Hildegonde en haar 

broer Pieter zielmissen moesten lezen.45 

Verboden diensten 

Ten aanzien van het mislezen verschaft het statuut niet alleen voorschriften over wat 

te doen maar ook een aantal opmerkelijke bepalingen over wat te laten. Zo was het de 

kapelaans uitdrukkelijk verboden religieuze activiteiten te ontplooien, waarmee zij 

onder de duiven van de Utrechtse parochiegeestelijkheid konden schieten. Hieronder 

werd onder meer verstaan het horen van de biecht van leken, het opzeggen van de 

geloofsbelijdenis in het Diets (in Teutonico), preken, met wijwater sprenkelen en het in 

de Dom leiden van bruiden en kraamvrouwen, die na een reinigingsritueel weertoege-

laten konden worden tot de kerk (mulieres purificandae). Vermoedelijk zijn deze bepa

lingen niet als preventief maar als achteraf corrigerend bedoeld, omdat kapelaans zich 

daaraan al bezondigden en Utrechtse burgers kennelijk kerkten in de Dom. Onder druk 

van de benadeelde pastoors maar ook vanwege het feit, dat de Dom geen zielzorgende 

functie voor leken kende, zullen deze bepalingen in het statuut zijn opgenomen. 

De aanvullende regeling van 1352 

Regels uitvaardigen is één ding; ze stipt naleven een ander en zoals dat zo vaak gaat, 

trad ook hier na verloop van tijd enige sleet op. Daarom stelden de kapelaans van het 

Nieuwe Werk op 1 februari 1352 allerlei mettertijd ingeslopen gewoonten op schrift, ook 

omdat de jongere generatie geestelijken niet op de hoogte was van de oude voorschrif

ten. '6 Uit de oorkonde komt naar voren, dat de uitvoering van de primaire arbeid, de 

vroegmissen, niet altijd geschiedde door de voorgeschreven zes kapelaans maar soms 

door drie, waarbij men dan ter aanvulling ingehuurde geestelijken (mercenari'i) inzette. 

Absentie werd echter niet zondermeer getolereerd. Een afwezige kapelaan werd per 

week voor niet verrichte diensten aangeslagen voor één sterling (= een zilveren Engelse 

penning) of de gelijke waarde. Dat geld werd zolang gedeponeerd in een aparte spaar

kas (sparinga) en het totaal geïnde bedrag werd verdeeld op 11 november (S. Maarten) 

en 22 februari (S. Pieter) onder de presente en persoonlijk acterende kapelaans in het 

Nieuwe Werk.4" 

Om de misvieringen in goede banen te leiden hadden de kapelaans op eigen initiatief 

een koster (custos) aangesteld, die tegen een geldelijke vergoeding belast was met het 
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in gereedheid biengen van de altaren en na afloop van de dienst de ornamenten en 

paramenten weer diende op te bergen in de muurkast {armarium) in de drie middelste 

kapellen of in een houten kist, die stond in de overige drie bidruimten. De priesters van 

de Elfduizend Maagden kapelanieën hadden los van dit alles nog een speciale taak. Zij 

moesten ervoor zorgen, dat de bij hun altaar geplaatste olielamp 's nachts altijd bleef 

branden.,s 

Inkomsten 

De kapelaans van het Nieuwe Werk ontvingen voor hun verrichte werkzaamheden 

inkomsten uit drie bronnen. Het door het kapittel in 1303 gegarandeerde 'basisinko

men' voor het lezen van de vroegmissen bestond voor elke kapelaan uit 20 ponden per 

jaar met als bonus een gratiejaar (annus gracie), d.w.z. één jaar aan inkomsten, bij ver

trek aan hem uit te keren of na overlijden te betalen aan de nagelaten verwanten.49 

Eens te meer blijkt hieruit de betrokkenheid van het Domkapittel bij het bestaan en 

functioneren van dit gezelschap kapelaans. Geen enkele andere kapelaan in de Dom 

kon namelijk rekenen op een dergelijke materiële begunstiging door het kapittel. Ten 

tweede trokken de kapelaans inkomsten wegens het vieren van zielmissen uit een in de 

loop der jaren opgebouwd gemeenschappelijk fonds en uit aan de afzonderlijke kapela

nieën verbonden goederen. De derde bron aan inkomsten vormden de offergaven van 

bij de vroegmissen aanwezige personen. Aanvankelijk mocht elke kapelaan deze emo

lumenten zelf houden maar nadat op zeker moment hierover ruzie over was ontstaan, 

was men overgaan tot één centrale kas en maandelijkse evenredige verdeling. 

Goederenbeheer 

Voor het beheer van de 'gemene goederen' hadden de kapelaans in het begin van de 
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15e eeuwsformulierboek met de eed van trouw door kapelaans van het Nieuwe Werk bij hun aanstelling te 
zweren aan deken en Domkapittel. HUA dom inv. nr 65, fol. 12V-13. 
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veertiende eeuw uit hun midden twee rentmeesters of beheerders [procuratores) aan

gesteld, die zich gedurende één jaar bezig hielden met de inningen een juiste verdeling 

van de inkomsten. Na afloop van elk boekjaar werd de rekening afgehoord en tegelijk 

werden twee nieuwe rentmeesters aangesteld.50 Ook hierin kwam echter na verloop 

van tijd de klad. Blijkens de enig overgebleven rekening, die de jaren 1487-1494 beslaat, 

was er maar één kameraar aangesteld en nog wel voor onbepaalde tijd. Het afhoren 

was evenmin een jaarlijks terugkerende bezigheid. De periode 1487-1492 werd achter

eenvolgens op 4 en 16 december 1493 gecontroleerd. Nog een opmerkelijk detail uit 

deze rekening is, dat de kapelaans het in die jaren met de presentie ook niet meer zo 

nauw namen. Eind 1487 waren er slechts vier capax, d.w.z. priester én aanwezig; in 1488 

zeven en tussen 1489-1493 zes.,; 

Benoemingsrecht 

Als laatste onderdeel in de bespreking van de kapelaniën in het Nieuwe Werk wijden 

we nog een kort woord aan de wijze waarop de kapelaans werden benoemd. In het sta

tuut van 1303 had het Domkapittel bepaald dat Jan van Westende het benoemings- of 

collatierecht mocht uitoefenen. Na zijn overlijden viel de beurt toe aan het kapittel als 

collectief, waarbij de meerderheid regeerde over de minderheid. Dit systeem werkte 

evenwel wantoestanden in de hand, zodat het kapittel bij statuut van 26 juni 1341 een 

nieuwe regeling van toerbeurten introduceerde.,: Voortaan zou gebaseerd op de volg

orde in het koorgestoelte per week wisselend één kanunnik, de turnarius, het benoe

mingsrecht krijgen over de in zijn week opengevallen lagere beneficies, zoals kapela-

nieën, waarvan dat recht bij het kapittel als geheel behoorde.51 Of deze maatregel wer

kelijk misstanden heeft weten te voorkomen, laten we hier in het midden. Wel heeft ze 

stand gehouden tot ver na de Reformatie. 

De grote groep van overige kapelanieën 

Als we, om een anachronisme te gebruiken, van een hype in het stichten van kapela

nieën mogen spreken, dan viel die voor wat betreft de Utrechtse Dom in de periode 

1300-1370. In die zeven decennia zijn in totaal zo'n 23 fundaties opgericht, daarbij de 

zojuist besproken kapelanieën in het Nieuwe Werk niet meegerekend. Dat is veel meer 

dan in de jaren daarvoor en daarna. Het precieze aantal is overigens niet exact vast te 

stellen, omdat het ontstaan en de vroege jeugd van sommige van deze beneficies in 

dichte mist gehuld zijn. 

Topjaren en achteruitgang 

De rage van nieuwe kapelanieën beperkte zich niet tot de Utrechtse Dom. In de andere 

Utrechtse kapittelkerken dateert de grootste aanwas van deze stichtingen eveneens 

grosso modo uit de eerste helft van de veertiende eeuw.,4 Buiten Utrecht zien we een-
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zelfde beeld. In bijvoorbeeld de Notre Dame te Parijs blijken de hoogtijjaren van kapela-

niestichtingen in ditzelfde tijdvak te vallen. " Daaruit blijkt, dat de hoofdreden van de 

sterke toename van het aantal kapelanieën in de Utrechtse Dom niet primair gelegen is 

in de bouw van het nieuwe, grote gotische koor, dat in diezelfde jaren verrees. Er liggen 

andere oorzaken aan ten grondslag, die deels toe te schrijven zijn aan het toentertijd 

modieuze karakter van de kapelanie. Anderzijds kan de reorganisatie van de Domge

meenschap ook een rol gespeeld hebben, waarbij kapelaans het vaste corps van deel

nemers aan de koordiensten gingen vormen ten koste van de tijdelijke vicarissen, die 

van oudsher voor afwezige kanunniken insprongen. De nieuwbouw was uiteraard een 

bijkomend voordeel en ongetwijfeld een extra stimulans om de opgeleverde zijkapel

len zo snel mogelijk met altaren te voorzien. Was de romaanse kerk een langer leven 

beschoren geweest, dan waren ongetwijfeld ook hierin kapelanieën als paddestoelen 

uit de grond geschoten. 

Na 1370 nam het aantal nieuwe stichtingen evenwel met rasse schreden af. Het waar

om daarvan is vooralsnog niet geheel duidelijk. Een mogelijke verklaring zou kunnen 

zijn een verminderde aantrekkelijkheid vanwege de hoge materiële en financiële 

offers, die door de stichter opgebracht moesten worden. Misschien speelde ook een 

zeker terughoudendheid van het Domkapittel een rol, dat wilde voorkomen dat de Dom 

overwoekerd zou worden met kapelanieën. Wat daar ook aan ten grondslag ligt, in de 

resterende jaren van de veertiende eeuw werden nog maar twee fundaties opgericht. 

Gedurende de vijftiende eeuw zagen slechts negen kapelanieën het levenslicht. Na 1484 

zijn er geen nieuwe kapelanieën meer in de Dom gesticht: de kapelanie was hier als 

medium ter bevordering van het eeuwige zielenheil definitief uit de gratie geraakt. 

Stichters: Domproosten 

Verreweg het grootste deel van de ongeveer 32 kapelanieën, die tussen het begin van 

de veertiende eeuw en 1484 gesticht zijn, komt op het conto van leden uit de Domge

meenschap (zie Bijlage I). Buiten Dirk van Randerode hebben nog drie Domproosten 

hun zielenheil trachten te verzekeren via een kapelanie. Twee daarvan willen we nader 

voor het voetlicht brengen. Florens van Jutfaas fundeerde bij testament in 1333 de 

kapelanie van S. Martinus in de nabijheid van zijn graf, die hij naast een dotatie in land

goederen ook nog uitrustte met de ornamenten, paramenten en liturgische boeken uit 

zijn eigen huiskapel. Tot eerste bedienaar van de kapelanie stelde hij zijn huiskapelaan 

Pieter van Sciplede aan. Dat laatste is een mooi illustratie van functiewisseling zonder 

naamsverandering. Florens liet het daar niet bij, want hij besteedde ook nog een lieve 

duit aan maandelijkse memoriediensten in elk van de vijf Utrechtse kapittelkerken en 

riep tevens het fonds der biergoederen (bona cerevisiae) in het leven, waaruit de 

Domkanunniken bovenop hun prebende gerstenat in plaats van water kregen uitge

keerd.'6 

Zijn collega Zweder Uterloe trachtte in 1347, toen hij nog Domkanunnik was, een kape-
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lanie opte richten maar hij faalde in zijn opzet/ Wellicht houdt het mislukken verband 

met de turbulente tijden, waarin het Sticht toen verkeerde en met het feit dat Zweder 

optrad als vicaris-generaal van de vrijwillig in ballingschap gegane bisschop Jan van 

Arkel. ,s In 1368 deed hij, inmiddels opgeklommen tot Domproost, een hernieuwde 

poging en ditmaal met succes.55 Na zijn overlijden in 1378 werd hij bijgezet in de naar 

hem vernoemde kapel, waar ook zijn aan S. Maria Magdalena gewijde kapelanie geves

tigd was. '" Uit de 'casus Uterloe' komt een tweetal interessante zaken naar voren. Ten 

eerste was het geen wetmatigheid, dat kapelanieën alleen maar tegen het einde van 

iemands leven werden opgericht. Een kapelanie 'tijdens het leven' behoorde evengoed 

tot de mogelijkheid en daarvan is in de Dom verschillende malen gebruikt gemaakt. 

Ten tweede kon een stichting van een kapelanie om wat voor reden dan ook stranden. 

Het voorbeeld van Uterloe staat niet op zichzelf. Jaren tevoren, in 1322, had bisschop 

Frederik van Sierck (1317-1322) één dag voor zijn overlijden bij testament opdracht gege

ven hem te begraven in de Domkerk en in de nabijheid van zijn tombe een kapelanie op 

te richten.61 Aan het eerste is inderdaad gevolg gegeven: Frederik werd bijgezet in een 

datzelfde jaar aan de noordzijde van het koor voltooide kapel, die sindsdien zijn naam 

draagt. ',: Aan het tweede echterom onbekende reden niet. 

We keren nog even terug naar de door Zweder Uterlo opgerichte kapelanie, omdat die 

blijkens zijn testament in de uitvoeringvan de missen een opmerkelijke en -voorzover 

De kapel van bisschop Cwijde van Avesnesft 1377) in de dom met links een muurschildering uit ca 1420, voor

stellende de kruisiging van Jezus met Maria, Johannes en Margaretha. Daaronder heeft het altaar met de 

S. Margarethakapelanie bevonden. Rechts de graftombe van bisschop Cwijde. HUA, Coll. beeldverzameling, 

TA, cat.nr 7)5196. 
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wij weten - unieke variant bevat. Normaliter was de kapelaan van een kapelanie zelf 

belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van de geestelijke diensten. Uterlo 

wilde evenwel meer. Zijn kapelaan diende elke dag vier priesters uit de Dom (maar 

géén kanunniken) in te huren voor het lezen van zielmissen gevolgd door een bezoek 

aan zijn graf om aldaar nog de nodige gebeden (collecta) voor de gestorvene te recite

ren. Een tweede viertal priesters werd eveneens tegen betaling dagelijks opgetrom

meld om na afloop van de completen (het afsluitende koorgebed) nog de vigiliën voor 

de overledenen op te zeggen en met wijwater te sprenkelen. Kortom: de eigenlijke 

kapelaan was meer een organisator en toezichthouder dan uitvoerder. Of in de praktijk 

dit uitgebreide programma werkelijk en altijd tot uitvoering is gekomen, wagen wij te 

betwijfelen. In ieder geval zwijgen de bronnen hierover. 

Stichters: Domthesauriers en scholasters 

Onder de hoge Domgeestelijkheid, die zich met kapelaniestichting heeft bezig gehou

den, treffen we slechts één thesaurier (schatbewaarder) aan: Gijsbert van Jutfaas. Over 

zijn rol komen we nog nader te spreken. Het aandeel van de Domscholasters is iets gro

ter. Maar twee van hen, namelijk Gijsbert van Walenborch ergens tussen 1343-1387 en 

Willem van Rhenen in 1424, voelden zich geroepen om in de Dom een kapelanie voor 

hun zielenheil in te stellen. Grote afwezigen onder de Domelite zijn de dekens. Het is 

frappant dat deze groep, die juist tot taak had het religieus besefte leiden en te bewa

ken, het in dit opzicht althans, in de Dom heeft laten afweten. Mogen we dit beschou

wen als een indicatie van de minieme betrokkenheid van de dekens bij het religieuze 

welvaren van de kerk en gemeenschap waarover zij de scepter zwaaiden? 

Stichters: Domkanunniken en bisschoppen 

Ongeveer de helft van de kapelaniestichtingen in de Dom geschiedde door kanunniken. 

Uit die groep springt de uit Dordrecht afkomstige Hugo Pollaert in het oog. Godvrezend 

als hij was, deed hij vele vrome werken tijdens zijn leven en stichtte in 1323 en 1333 twee 

aan S. Catharina gewijde kapelanieën. ',3 

Hoewel de Dom het spirituele bastion der kanunniken was, fungeerde de kerk tegelij

kertijd als de liturgische zetel en laatste rustplaats van de Utrechtse bisschoppen. Toch 

hebben maar drie bisschoppen, de mislukte poging van Frederick van Sierck in 1322 niet 

meegerekend, in hun kerk kapelanieën gesticht: Gwijde van Avesnes (1301-1317) deed dit 

omstreeks 1317 met de kapelanie van S. Margaretha, Rudolf van Diepholt (1423-1455) 

met de dubbele kapelanie van SS. Martinus en Elisabeth in 1455, en David van Bour-

gondië (1456-1496) fundeerde eveneens een duo, gewijd aan SS. Jacobus en Johannes in 

1484.'" Bisschop David liet het daar niet bij, want in datzelfde jaar richtte hij nog eens 

twee kapelanieën op in de kapittelkerk van S. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, niet ver 

van het tot zijn residentie verbouwde kasteel.65 
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Necrologium eind 14e eeuw met latere toevoegingen. Overzicht van de op 2g januari te vieren maand- en 
jaargetijden voor o.a. Domkapelaan Bertold van de Vismarkt, Domkanunnik Steven van Voorne en Domkape
laan Willem Bordoys. De koorgezellen ontvangen voor deze diensten 3 penningen voor deelname aan de vigi-
liën en 3 penningen voor de zielmis. HUA, dom, inv nr 398, fol. 7. 

Stichters: Domkapelaans 

Onder het lagere echelon in de Dom treffen we drie kapelaans aan, die het hebben aan

gedurfd hun kapitaal en goed in een Dom ka pela nie te steken. Maar ju ist hier blijkt eens 

te meer dat het op deze manier bevorderen van het zielenheil een dermate kostbare 

aangelegenheid was, dat dit eigenlijk alleen was weggelegd voor de werkelijk kapitaal

krachtigen. De dotatie moest immers in principe voldoende zijn om in het dagelijkse 

onderhoud van de aan de kapelanie verbonden geestelijke te kunnen voorzien. In 1320 

fundeerde kapelaan Willem Bordoys per testament de kapelanie van S. Margaretha, die 

hij materieel schraagde met een jaarlijkse aflossing uit de verkoop van zijn claustraa! 

huis en erf.66 Hoeveel penningen hiermee gemoeid waren is onbekend. Zeker was wel, 

dat met de laatste aflossing de inkomstenbron voor de bedienaar van de kapelanie 

opgedroogd zou zijn. En dus was de fundatie in 1365 op sterven na dood, toen zij door 

Domkanunnik Gerard van Westrenen werd 'hersticht' ofwel gereanimeerd met solide 

pachtopbrengsten uit landgoederen in de Dertig en Veertig Hoeven te Neerlangbroek.67 

De stichting in 1346 van de S. Blasiuskapelanie door Domkapelaan Dirk Grawert verliep 

vanaf het begin al dusdanig problematisch, dat nog in datzelfde jaar thesaurier Gijsbert 

van Jutfaas materieel moest bijspringen om de kapelanie van een vroegtijdige onder

gang te redden.68 

De derde stichting door een kapelaan kenmerkte zich niet zozeer door een gebrekkige 

dotatie maar meer door een slepende ontstaansgeschiedenis. Mogelijk al in 1413 waren 

er contacten tussen het Domkapittel en Jan Jansz., Domkapelaan en pastoor te 

Thamen, over de oprichting van de kapelanie van Onze tieve Vrouw in het uiterste wes

ten van hettoen nog romaanse schip van de Domkerk, maar pas in 1422 kreeg diedaad-
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werkelijk haar beslag.6'' Kortom: de kapelanieën van Domkapelaans kwamen niet onder 

een gelukkig gesternte van de grond. 

Stichters: wereldlijke heren en één vrouw 

De laatste categorie stichters van kapelanieën in de Dom zijn de buitenstaanders, allen 

leken. Kennelijk was het niet aantrekkelijk voor geestelijken, die niet aan de Dom ver

bonden waren, om daar hun zielenheil te laten behartigen door de stichting van een 

kapelanie. Het omgekeerde kwam overigens wel voor. Er zijn leden in de Domgemeen

schap geweest, die voor hun kapelanie een andere kerk prefereerden, omdat zij daar

mee een sterkere binding hadden. Het is trouwens de vraag of de Dom in dit opzicht 

ook voor leken wel zo aantrekkelijk was. Wij zijn geneigd die vraag negatief te beant

woorden. Laten we vooral niet vergeten, dat de Dom bovenal het rijk van de kanunni

ken was. Weliswaar waren pelgrims van harte welkom vanwege de financiële baten 

ten behoeve van de bouw van de nieuwe kathedraal, maar de Dom kende geen paro

chiale functies en vormde daarom een tamelijk gesloten gemeenschap. We zullen daar 

in de paragraaf over het collatierecht nader op ingaan.70 

In elk geval geschiedde de eerste twee stichtingen door leken niet uit vrije wil maar als 

zoenoffer. Omstreeks 1310 werd Lambert de Vriese, die we hierboven bij de kapelanieën 

in het Nieuwe Werk reeds als investeerder hebben ontmoet, tezamen met enkele 

medestanders door bisschop Cwijde van Avesnes veroordeeld tot de stichting van een 

kapelanie. Aanleiding was de moord in 13040p Jacob van Lichtenbergh en twee van zijn 

kompanen tijdens een straatgevecht in de stad Utrecht tussen de rivaliserende facties 

van de Fresingers en Lichtenbergers/1 Daarmee kregen zij de zwaarste materiële straf 

opgelegd. In het vonnis stond alleen voorgeschreven, dat deze kapelanie in de stad 

Utrecht gehuisvest moest worden.'2 Waarschijnlijk heeft De Vriese wegens zijn eerdere 

contacten met de Dom gekozen voor deze kerk. 

De andere als zoenoffer bedoelde kapelanie werd in 1323 opgericht door graaf Willem III 

van Holland (1304-1337) nabij het graf van de Utrechtse bisschop Willem II Berthout 

(1296-1301). Hij vervulde daarmee een belofte, die vele jaren eerder door zijn moeder 

was gedaan voor de eeuwige nagedachtenis van deze prelaat, die in juli 1301 in de strijd 

tegen de Hollandse graaf Jan II van Avesnesop Hoge Woerd nabij Monfoort gesneuveld 

was.73 De keuze voor de Dom was hier ingegeven door de aanwezigheid van bisschop 

Willems graf. Deze kapelanie was evenwel geen lang leven in deze kerk beschoren, 

zoals we nog zullen zien. 

De overige vier leken, die een kapelanie fundeerden in de Dom, deden dit voor zover 

bekend uit vrije wil en bewuste keuze. De voorkeur van ridder Dirk van Oudshoorn was 

bepaald door de aanwezigheid van het graf van zijn in 1322 overleden broer, elekt Jacob 

van Oudshoorn, voor wiens zielenheil hij vijfjaar later een aan S. Bartolomeus gewijde 

kapelanie in het leven riep."4 Diezelfde beweegredenen had de Utrechtenaar Pieter 

Ouderidder alias Grawert, die in 1328 de kapelanie van S. Fabianus stichtte ter nage-
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dachtenis van wijlen zijn zoon, Domkanunnik Walter van Zulen alias Ouderidder. ^ 

Schimmiger zijn de overwegingen van de Utrechtse Jutta de Bole, weduwe van Gijsbert 

Günther én de enige vrouw in het bonte gezelschap van kapelaniestichters, die in 1352 

de S. Nicolaaskapelanie fundeerde, en Lambert Gaesbeexcsz. van Culemborg, die om

streeks 1438 met een aan S. Maria Magdalena opgedragen kapelanie de rij van leke-

stichters in de Dom afsloot."6 

Aanstelling van kapelaans 

Notulen van de kapittelvergadering van woensdag 25 april 1548 

inzake de aanstelling door de drie oudste kapitulaire kanunni

ken, Melis van Zuylen van Nyevelt, Dirk Toets van Amerongen 

en Marcus van Weze, collatoren van de kapelanieën van SS. 

Martinas en Elisabeth, van Gotfried Gerardsz van Harderwijck 

tot nieuwe kapelaan. HUA, dom, inv. nr i-i6,fol. 50V. 

Het is in het voorgaande al gezegd: binnen de 

immuniteit (= rechtsgebied) van de Dom was er 

maar één de absolute heer en meester en dat was 

het college van deken en kanunniken. Aan deze 

strikte en onaantastbare hiërarchieke verhouding 

was iedereen binnen de Domgemeenschap onder

worpen. De macht van het kapittel sijpelde in alles 

door en dus ook in het recht tot aanstelling van 

kapelaans. Als we Bijlage I, kolom collatierecht 

overzien, dan blijkt dat vroeger of later dat recht 

nagenoeg exclusief bij het kapittel of leden daar

van kwam te berusten. Na 1341 was dat in meerder

heid de turnarius. Daarbij bleef het niet. Ook de 

kapelanie als beneficie en de daarbij behorende goederen vielen onder de rechtsmacht 

van het Domkapittel. Als we deze situatie met die van kapelanieën in parochiekerken 

vergelijken, dan zijn de verschillen opmerkelijk. Parochiekapelanieën waren zelfstandi

ge stichtingen, waarover de pastoor geen enkele zeggenschap had en waarvan het col

latierecht in handen bleef van de oprichter en zijn nazaten. 
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Benoemingrecht binnen de eigen gelederen 

Het principe, dat het benoemingsrecht hoe dan ook bij het kapittel of een van haar 

leden kwam te berusten, was voor de meeste stichters van kapelanieën van meet af 

aan een duidelijke en acceptabele zaak. Dat is ook niet verwonderlijk, aangezien de 

overgrote meerderheid van fundators zelf hiertoe behoorde. Sowieso moest voor de 

oprichting van een kapelanie in de Dom altijd vooraf toestemming van het kapittel 

worden verkregen. Het onwrikbaar vasthouden aan het principe dat het collatierecht 
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binnen de eigen gelederen moest blijven, komt duidelijk naar voren in de kwestie, die in 

1327 speelde rond de zojuist genoemde kapelanie van graaf Willem III. Deze had bij de 

stichting daarvan in 1323 zijn zinnen gezet op een permanent bezit van het collatierecht 

door de Hollandse graven. Zijn verre voorganger, graaf Dirk VII, had dat immers in 1198 

ook voor elkaar gekregen in het kapittel van S. Marie. Het Domkapittel wilde echter 

geen uitzondering op de regel maken met als gevolg, dat graaf Willem niets anders 

restte dan de kapelanie maarte verplaatsen naar het Utrechtse Catharijneconvent van 

de Johanitterorde. v Daar kreeg hij wel zijn zin, maar als tegenprestatie moest tot in de 

eeuwigheid de kapelaan uit hun midden gekozen worden. ~8 Er was in die dagen nog 

een tweede kapelanie, eertijds gesticht door Lambert de Vriese c.s., waarover het kapit

tel nog niet het benoemingsrecht had weten te bemachtigen, omdat het bij de 

Utrechtse bisschoppen berustte. De overdracht daarvan werd in 1329 tussen beide par

tijen in alle pais en vree geregeld. De Domdeken ontving dit recht van bisschop Jan van 

Diest (1322-1340), zoals in de bewaard gebleven oorkonde geschreven staat, uit dank 

voor bewezen diensten.79 

Al met al viel er dus, in tegenstelling tot de situatie in parochiekerken, voor buiten

staanders die een kapelanie fundeerden in de Dom, weinig (materiële) eer te behou

den. Het kapittel bemoeide zich met alles en als klap op de vuurpijl moest het collatie-

recht, een veel gebruikt middel om verwanten, vrienden of favorieten aan een geeste

lijk ambt te helpen, aan diezelfde instelling worden afgestaan.*" 

Aanstellingsprocedure 

De procedure voor de aanstelling van een nieuwe kapelaan in de Dom verliep in het 

kort als volgt. Na het openvallen van een kapelanie volgde tijdens een kapittelvergade

ring een voordracht (collatlo, presentatie* ofwel nominatio) door de bevoegde collator 

aan de verzamelde kanunniken. Na beraad en ampele overwegingen werd, als er ten

minste geen beletselen waren, het voorstel goedgekeurd en de kandidaat tot het bene

ficie toegelaten (admissio). Indien de nieuwe kapelaan zelf aanwezig was, nam de 

deken hem de eed van trouw af en leidde hem naar zijn plaats in het koorgestoelte in 

de kerk (installatió). Van dit alles werd door de kapittelnotaris aantekening gehouden 

in de resolutieregisters.81 

Dit was de normale gang van zaken. Het kapittel kreeg vanaf de veertiende eeuw ech

ter te maken met een macht die succesvol kon uitdagen op het terrein van het benoe

mingsrecht, nl. de paus. Zeker in de vijftiende en zestiende eeuw meldden zich met 

regelmaat geestelijken, die in het bezit waren van een pauselijke gunstverlening voor 

een opengevallen kapelanie. Hoewel het kapittel van deze inmenging allerminst 

gecharmeerd was, kon het niet anders dan schoorvoetend en waar mogelijk met lijd

zaam verzet meegaan in deze ontwikkeling.82 Soms leidde deze pauselijke reservaties 

tot complexe maar voor ons vermakelijke situaties. Dit geldt bijvoorbeeld voorde kwes

tie die speelde in september 1415 en januari 1416: een klassiek geval van 'twee honden 
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vechten om een been, de derde gaat ermee heen'. In de eerste maand klopten maar 

liefst vier geestelijken bij het Domkapittel aan, die allemaal als zaakwaarnemer een 

pauselijk privilege toonden voor de recent vacant gekomen S. Bartholomeuskapelanie 

ten gunste van hun cliënt. Het kapittel verwees allen terug naar de Apostolische stoel, 

want daar moest maar uitgemaakt worden wie de beste papieren voor dit beneficie 

bezat. In januari 1416-al die tijd bleef de S. Bartholomeuskapelanie dus zonder bezitter 

- meldde zich opnieuw een procureur met een pauselijke oorkonde met ditmaal daarin 

het definitieve besluit. Het kapittel nam daarop zoals gewoonlijk enige bedenktijd en 

hakte daags daarna de knoop door ten gunste van de laatstkomende.83 

Werk en inkomen 

Alle kapelanieën in het grote peloton van na 1303 waren, zoals blijkt uit Bijlage 1, kolom 

Intentie, opgericht ten behoeve van het zielenheil. De geestelijken, die deze beneficies 

bedienden, hadden dus als voornaamste taak het op gezette tijden lezen van zielmis

sen en wellicht bijkomende werkzaamheden, zoals een gang naar het graf van de over

ledene, waar nog de nodige gebeden werden opgezegd. Toch zijn de overgeleverde 

stichtingsakten en andere bescheiden niet bepaalde scheutig in het verstrekken van 
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Register van kapelanieën eind 75e eeuw. Opsomming van de paramenten en goederen van de 5. Bartholo
meuskapelanie, gesticht door Dirk von Oudshoorn in de kapel van Sierck met daarbij de naam van de toenter
tijd dienstdoende kapelaan Arnold van der Bildt. HUA, dom, inv. nr2Ôjg,fol. nv. 
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een taakomschrijving van de kapelaans. Slechts bij tien kapelanieën, te weten de beide 

gewijd aan S. Catharina (1323 en 1333), S. Margaretha (1364), S. Maria Magdalena (1368, 

gesticht door Uterloe), SS. Martinus en Andreas (1424, gesticht door Van Rhenen), 

wederom S. Maria Magdalena (1445, opgericht door Uten Elsweerd), SS. Maarten en 

Elisabeth beide porties (1455) en SS. Jacob en Johannes ie en 2e portie (1484), worden we 

hierover ingelicht. Dat is opvallend weinig en de redenen daarvoor zijn ons niet duide

lijk. Het zou kunnen zijn, dat er voorafgaand aan de stichting mondelinge afspraken 

werden gemaakt tussen kapittel en stichter. In dat geval rijst direct de vraag waarom 

men juist over het punt, waar het allemaal om draaide, namelijk de zielmis, niets in het 

testament, stichtings- of andersoortige akte heeft laten opnemen. Hoe dit ook zij, wij 

gaan er vanuit, dat de kapelaans één of meer zielmissen per week lazen en we hebben 

in de bronnen ook geen aanwijzingen gevonden, die duiden op afwijkingen. De voor 

hun religieuze arbeid benodigde ornamenten, zoals een miskelk, en paramenten, waar

onder een kazuifel en altaarkleed, bewaarden de kapelaans in de onmiddellijke nabij

heid van hun altaar in een altaarkast (armarium) of een kist. si Zij maakten dus niet 

gebruik van de sacristie, waarin het liturgische gerei en kledij van de kanunniken werd 

opgeborgen. 

Als we nogmaals Bijlage I, kolom Intentie bezien, dan blijkt dat we hieromtrent beter 

worden voorgelicht. Van iets meer dan de helft, dat wil zeggen van zeventien kapela

nieën, weten we tot welk doel ze zijn opgericht. Daarentegen zijn er vele fundaties, 

waarover we in dit opzicht wederom in het duister tasten. Slechts in vier gevallen 

betreft het oogmerk niet het zielenheil van de stichter zelf, in combinatie met dat van 

verwanten en dierbaren, maar louter dat van anderen. We hebben ze hierboven al ont

moet: Lambert de Vriese c.s. voor de vermoorde Jacob van Lichtenbergh en medestan

ders (ca 1310), graaf Willem III voor de gesneuvelde Utrechtse bisschop Willem II 

Berthout (1323}, Dirk van Oudshoorn voor zijn overleden broer Jacob (1327) en Pieter 

Ouderidder voor zijn zoon Walter van Zulen (1328). 

Andere taken en werkzaamheden 

Naast hun primaire taak als bevorderaar van het eeuwige leven in de hemel, verricht

ten de kapelaans nog een aantal nevendiensten. De voornaamste hiervan was deelna

me als koorgezel aan de dagelijkse koorgebeden, waartoe elke kapelaan qualitate qua 

was gehouden. Hierin lag, zoals reeds aangegeven bij de kapelaans van Dirk van 

Randerode, de voornaamste winst voor het kapittel. De kapelaans vormden voor de 

koorgebeden een onmisbaar element juist omdat zij in tegenstelling tot de kanunniken 

strikter aan 'huis' gebonden waren. Zo vaardigde het kapittel in 1324 een statuut uit 

over de afwezigheid van zowel de kanunniken als de kapelaans. Een kanunnik werd een 

jaarlijkse 'vakantieperiode' van zes aaneengesloten weken toegestaan met behoud van 

zijn volledige prebende. Voor een kapelaan gold maar een periode van drie weken.85 

Dat verlof werd in 1506 opgetrokken naar niet minder dan drie maanden per jaar.86 Dat 
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Notulen van de kapittelvergadering van zaterdag 8 October 1552 inzake de creatie van Domkapelaan Elias van 
Zyl tot erekannunik. HUA, dom, invnr i-i6,fo nSv. 

was echter nog steeds de helft van de periode, die de kanunniken gegund was. Een bij

komende koortaak waren de memorievieringen, die dagelijks gemeenschappelijk met 

de kanunniken plaatsvonden om de overleden medebroeders uit de Domgemeenschap 

en externe intimi te herdenken.87 

De kapelaans waren, in hun nevenfunctie van koorgezel, dus een permanenter aanwe

zig quorum in het Domkoor. Zij konden evenwel ook als stand-in van absente kanunni

ken en hun medebroeders optreden. Was het eerste het geval, dan werden zij sedert de 

late veertiende eeuw op tijdelijke basis tot erekanunnik (canonicus honoris) gecreëerd.88 

Eer moeten we hier wel letterlijk opvatten, want aan deze doorgaans kortstondige ver

hoogde status kon een kapelaan geen enkel recht ontlenen. 

Collectief en misstichtingen 

Uit die jaren horen we ook de eerste geluiden over het bestaan van het collectief van de 

'gemene kapelaans'. Dit college mag zeker niet als een belangenvereniging worden 

beschouwd, omdat het kapittel zulks niet zou dulden, noch mag het verward worden 

met de koorgezellen.8'-' Het werkterrein van gemene kapelaans strekte zich grotendeels 

uit tot het bij toerbeurt lezen van zielmissen en gebeden voor de overledenen, behoren

de bij misstichtingen. De misstichting was een nieuw fenomeen, dat we kunnen be

schouwen als de opvolger van het verouderde kapelanieconcept. Het deed in de Dom 

zijn intrede in 1451 met een misstichting door thesaurier Hendrik Raescop. '>0 We bren

gen in herinnering, dat na 1484 geen nieuwe kapelanieën meer zijn gesticht in de Dom. 

Het funderen van persoonlijke zielmissen ging evenwel door maar nu in de vorm van 

een misstichting. Deze vertoonde ten opzichte van de kapelanie enkele fundamentele 

verschillen: geen beneficie, geen patroonheilige(n), geen vaste bedienaar en dus geen 

regeling van het collatierecht, geen fonds met onroerende goederen tot onderhoud van 

de kapelaan maar betaling van de priesters uit een (los-)rente of anderszins voor dit 

doel gereserveerde som geld. 
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Verschillende inkomstenbronnen 

Hoe eerzaam en eervol hun werkzaamheden ook waren, de kapelaans moesten er wel 

mee in hun onderhoud kunnen voorzien. We hebben zojuist al gezien, dat een onvol

doende gefundeerde kapelanie geen lang leven beschoren was. Het materiële funda

mentvan de Domkapelanieën werd gevormd door grondbezit, waaruit doorgaans twee 

maal jaarlijks, op S. Maarten (= 11 november) en S. Pieter ad cathedram (= 22 februari) 

pachtgelden werden ontvangen. Sporadisch werd pacht uit panden en erven getrok

ken. " De omvang van de dotaties en daarmee de inkomsten van de dienstdoende 

kapelaan verschilde per kapelanie. Sommigen, zoals de kapelaans van de door de bis

schoppen Rudolf van Diepholt en David van Bourgondië gestichte beneficies, hadden 

een goed belegde boterham, terwijl anderen met veel minder moesten rondkomen. 

Buiten het basissalaris konden de kapelaans hun inkomen in de Dom nog verder opvij

zelen, bijvoorbeeld door deelname aan de koorgebeden. Maar deze presentiegelden 

waren niet voor allen weggelegd. Het kapittel had ergens in het eerste kwart van de 

veertiende eeuw het aantal daarvoor in aanmerking komende koorgezellen/kapelaans 

bepaald op zestien. Dat getal werd in 1333 nog eens verhoogd met vier maar daarna 

nooit meer. ''- Een derde bron van inkomsten vormde de deelname aan de memorie

diensten, terwijl ook het ambt van erekanunnik geld in het laatje bracht. Ten vierde 

beschikten de kapelaans sedert de late vijftiende eeuw nog over de mogelijkheid om 

wat bij te verdienen door participatie in het corps der gemene kapelaans. Los hiervan 

konden ook nog zij geestelijke ambten verwerven buiten de Dom met alle financiële 

voordelen van dien. 

Nevenfuncties 

Naast het verrichten van geestelijke arbeid traden sommige kapelaans op als openbaar 

notaris of als kapittelnotaris. Ook fungeerden zij dikwijls als getuige bij rechtshandelin

gen, gezien het voorkomen van hun namen in vele notariële oorkonden. Deze laatste 

functies en werkzaamheden zijn evenwel geen specifiek uitvloeisel van het kapelaan

schap. Elke ontwikkelde geestelijke kon zich in principe bekwamen en laten aanstellen 

tot notaris. 

Lokatie van de kapelanieën 

Ter afronding van dit artikel willen we nog enkele woorden wijden aan de plaats van de 

kapelanieën in de Dom. Een kapelanie was altijd gevestigd op een altaar. Niet zelden 

werd een kapelanie vereenzelvigd met deze zichtbare offertafel en om die reden ook 

aangeduid als 'altaar' (altare). Toch moeten we het onderscheid tussen kapelanie en 

altaar goed in het oog houden. Het eerste was in de Dom een beneficie; het tweede 

behoorde tot het instrumentarium voor de misviering. Elke kapelanie had een altaar als 

thuisbasis maar omgekeerd herbergde niet ieder altaar een kapelanie. Zo was in de 
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Dom het hoogaltaar verboden gebied voor kapelanieën. Wel kon, zoals hierboven dui

delijk geworden is, een altaar meerdere kapelanieën huisvesten. Die in het Nieuwe 

Werk boden plaats aan elk twee kapelanieën, het S. Nicolaasaltaar en S. Jan Baptistal

taar spanden evenwel de kroon met ieder vier. 

Bijlage II verschaft een overzicht van de altaren met bijbehorende kapelanieën en de 

lokatie van de altaren is aangegeven op de bijgevoegde kaartjes van de Domkerk.93 In 

het oog springt direct, dat verreweg de meeste altaren en kapelanieën zich bevonden in 

de kapellen rond het koor en aan de oostzijde van het transept. Het koor zelfwas kape-

lanievrij. Een groot deel van deze ruimte werd opgesoupeerd door het koorgestoelte en 

zij was bovenal bedoeld voor het verrichten van de gemeenschappelijke koorgebeden, 

missen en memoriediensten. Het oude romaanse schip heeft lange tijd onderdak gebo

den aan een stuk of tien kapelanieën. Met de afbraak en bouw van het gotische schip 

tussen ca 1480-1517 zijn zij verplaatst naar elders in het transept en het koor. Na de vol

tooiing van het schip zijn daar aanwezige kapellen wel gewoontegetrouw voorzien van 

altaren maar deze bleven verstoken van nieuw gestichte kapelanieën. Mogelijk zijn in 

de loop van de zestiende eeuw nog enkele kapelanieën teruggekeerd naar het nieuwe 

gotische schip, maar zekerheid daaromtrent leveren de bronnen niet. 

De kapelanieën ten grave gedragen 

Hoewel kapelanieën in principe voor een tijdsduur tot de jongste dag waren opgericht, 

was hun in realiteit een veel korter leven beschoren. Na 1484 raakten zij uit de mode 

maar de bestaande fundaties bleven op een enkele na gehandhaafd."4 Ze hadden onge

twijfeld nog eeuwen kunnen overleven, ware het niet, dat het religieuze tij ten gevolge 

van de reformatie een dramatische wending nam. De doodsteek werd hun toegebracht 

door het verbod op de uitoefening van de katholieke eredienst in augustus 1580, maar 

hun doodstrijd zou nog jaren duren. De kapelaans mochten geen zielmissen meer 

lezen, ze bleven echter wel in bezit van het beneficie en genoten daaruit de vruchten. 

Eerst in de tweede helft van de zeventiende en de eerste decennia van de achttiende 

eeuw, toen ervan een katholiek element in de geseculariseerde Domgemeenschap nog 

maar amper sprake was, zijn de kapelaniegoederen successievelijk door het kapittel 

verworven en bij het grote kapittelcorpus gevoegd. '" Daarmee was het eertijds zo 

nadrukkelijk in de Dom aanwezige kapelaniewezen voorgoed aan de vergetelheid over

geleverd en hooguit nog af en toe voorwerp van historisch onderzoek. 
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over het kapelaniewezen in de Utrechtse Dom tijdens de middeleeuwen. Ik dank Arie de Groot voor zijn commentaar. 

2. Vgl Groot, De, 2004,14-15. 

3. Moore, 1988, IV. 

4. Muller, ed., 1895,53-121. 

5. Volgens Wstinc behoorden er negen priester-kanunniken, tien diakenen, tien subdiaken en negen kanunniken-scholieren, ofwel 

jonge kanunniken in opieiding in het genot van een prebende aan de Dom verbonden te zijn. Dat maakt het totaal op 38 maar de 

Domdeken had qualitate qua sinds 1118 een dubbele prebende. Feitelijk waren ervan oudsher 41 prebenden in de Dom, waarvan de 

verdeling als volgt was: 37 voor de kanunniken, één tweede voorde deken, een prebende voor de koster van de slaapzaal (custos dor-

mitorii), een die genoten werd door de twee keizerlijke kapelaans en nummer 41, de zgn altaarprebende (prebenda altaris), die 

bestemd was voor de geestelijken, die missen lazen aan het hoogaltaar in de Dom. Zie Muller, ed., 1895,18 en 48. 

6. Zie noot 3. Tevens Hoven van Genderen, Van den, 1997, Idem, 1991,197-225, Suir, 1977,7-56 en Dekker, 1981, 61-84. 

7. Lexicon, 2002 s.v. Erzkanzler, Hofkapelle, Kanzlei, Kanzler, Kapellan en Kapelle. Zie de aldaar vermelde literatuur. 

8. OSU, I, nr273 (1105). Onder de vermelde getuigen komt een AdaIbertus capellanus episcopi voor. Wellicht is hij dezelfde als Domdeken 

Adalbertus, die in 1108 [OSU, I nr 277) als getuige in een oorkonde wordt genoemd. 

9. Haider, 1977, 57. 

10. Nolet en Boeren, 1951, 339-343. 

11. De tijdelijke vika ris kwam inde Utrechtse Dom voor vanaf ca de elfde eeuw tot 1333. Dit was een geestelijke, die tijdens afwezigheid 

van een kanunnik tegen vergoeding diens plaats tijdens de koordiensten innam. Wegens misstanden is bij kapittelbesluit het inzet

ten van de vicarius temporalis of non perpetuus in de Dom afgeschaft. Muller, ed., 1895,181-182. 

12. Met 'vicaris', dat in zijn algemeenheid 'vervanger' betekent, kon ondermeer worden aangeduid de paus (vicarius Christi, vicarius Dei), 

een pauselijke legaat (legatus natus), wijbisschop (vicariusgeneralis in pontificalibus), hulpbisschop in geestelijke zaken (vicariusgenera

lis in spiritualibus),een gedelegeerde kanunnik uiteen Domkapittel om sede vacante het bestuur van een bisdom op zich te nemen (vica-

rius capitularis), een tijdelijke vervanger van een afwezige kanunnik tijdens de koorgebeden (vicarius temporalis of graciosus), de plaats

vervanger of stadhouder van de (Utrechtse) kapittel proosten in het beheer van de tot de proosdij behorende lenen (vicarius prepositi), 

een gedelegeerde met beperkte volmacht van een inquisiteur (vicarius generalis), een blijvende vervanger van een pastoor [vicarius per

petuus) en eengeestelijke, die op huurbasis de pastoor in een parochiekerk bijstaat (vicarius of sacerdos mercenarius). 

13. Wood-Legh, 1965,1-29. 

14. Zie voor de verschillende vormen van dodenherdenking o.a. Angenendt, 1997,712-716, Bueren,i999,50-64, en Lauwers, 1996,376-381. 

15. Pycke, 1986,184-189 en Baekelandt, 1965,4-5. 

16. OSU, II, 1940, nr 540 (1198 vóór september 24) = Koch, ed., 1970, nr 230 (1198). Zie over Allinus Burgers, 1997, 65-115. Wij veronderstel

len, dat de terminus ante quern van de stichting 20 november 1197 is, omdat toen het altaar, waarop de kapelanie gehuisvest werd, 

door Istfrid, bisschop van Ratzeburg gewijd is 

17. De rechten en plichten van de Utrechtse kapitteldekens (decani) kwamen onderling in grote lijnen overeen. Zie over de bevoegdhe

den van de Domdeken Muller, ed., 1895, 78-83 en over positie van de deken in het kapittel van Oudmunster Hoven van Genderen, 

Van den, 1997,125-129. 

18. OSU II, 1940, nrs 686 en 687 (ca 1220). Zie tevens t.a.p. nr 685 (ca 1220). 

19. OSU V.i, 1959, nr 2597 (1293 augustus 28): testament van jan van Achterhus, priester en eeuwig vikaris (= kapelaan) in de S. 

Pieterskerk. Deze datum is dus een terminus ante quem voor de eerste kapelaniestichting in deze kerk. 

20. Een prebende is een vast aan een geestelijk ambt gekoppeld inkomen. Oorspronkelijk werd onder een prebende verstaan uitkerin

gen in natura aan kanunniken en monniken. 

21. Muller, ed., 1903,1 Liber Camerae, 29-30. 

22. Groot, De, 1998,11-15. 

23. De Domproosten verbleven in die tijd nog nabij de Domkerk. Tegen het einde van de 13e eeuw bouwden de Domproosten Borchard 

FRANS RIKHOF KAPELANIEËN IN DE M I D D E L E E U W S E U T R E C H T S E DOM 



Oud-Utrecht 

van Henegouwen (ca 1275-1285) en Adolf van Waldeck (1285-1301) een kasteel te Doorn, dat zich omstreeks 1350 ontwikkelde tot de 

vaste residentie van de proosten. 

24. In de oorkonde wordt gesproken van de maior de capitulo, ofwel de oudste kanunnik in anciënniteit. Deze kanunnik staat in het 

Rechtsboek van Wstinc (Muller, ed., 1895) omschreven als de vice- of waarnemend deken. We gaan er echter vanuit, dat de oudste 

kanunnik al veel vroeger in de tijd qualitate qua de functie vice-deken bekleedde. 

25. OSUII, 1959,nrs 760 (1227 april 12). 

26. Ibidem mjs^ (1227 maart 22). 

27. De deelnemers aan de koordiensten in de Dom en andere (Utrechtse) kapittels vielen uiteen in twee groepen: de koorheren ofwel de 

kanunniken en de koorgezellen (chorisocii), d.w.z. alle andere participanten, die niet de rang van kanunnik bezaten. 

28. OSU II, 1940, nrs 1126 (1247 juni). Dirks broer Gozewijn, proost van 5. Jan en Domdeken te Keulen, was een van de executeurs. 

29. Het uit 1345 daterende Liber camere ofwel Camerboeck van Domkanunnik Hugo Wstinc (spreek uit: Uustinc) behandelt de regels, zeden 

en gewoonten binnen de toenmalige Dom. Wstinc noteerde alles wat hij daarover las, zag en vernam. Zijn feitelijke beschrijving van de 

gang van zaken en wie er allemaal aan de kathedraal verbonden waren en wat zij tot taak hadden, verwierf in de late middeleeuwen 

binnen én buiten de Domgemeenschap de status van leidraad en richtsnoer ten aanzien van de inrichting. Voor de moderne onderzoe

ker, wiens band met de Dom er louter een van historische interesse is, is het nog steeds eenfundgrube. HUA, archief Domkapittel, inv.nr 

67 (14e eeuws exemplaar) en 68 (i5eeeuws afschrift). Wstincs geschrift is uitgegeven door Muller, ed., 1895. 

30. Muller, ed., 1895, 33. 

31. Muller, ed., 1895,192. 

32. Muller, ed., 1895, 34. Zie voor het testament van Wulfger OSU, V, nr 2614(1294). 

33. Mulier, ed., 1895,191-192. 

34. HUA, Domkapittel, inv.nr 2249, pag. 10. 

35. HUA, Domkapittel, inv.nr 2969, en Muller, ed., 1895, 26-29. 

36. Vroom, 1981, 236-237 en 246. 

37. OSU V, 1959, nr 2705 (1295). 

38. OSU V, 1959, nr 2708 (1295). 

39. OSU V, 1959, nr 2922 (1299). Ketner spreekt overigens in het regest bij deze oorkonde abusievelijk over Chorälen (koorzangers). Hier 

moet kapelaans gelezen worden. 

40. Muller, ed., 1895, 27: '—duodecim sacerdotes ad sex altaria, in nostra nova fabrica jam construda —'. 

41. Groot, De, 2006,76-77, die de door Haslinghuis en Peeters, 1965,194, 233-235, 299-300. Heeringa, 1927, 66-70 opgegeven lokaties en 

chronologie modificeert. 

42. Haslinghuis en Peeters, 1965, 378, waarin een tweetal onvolkomenheden staan. Van Westende was geen Domvikaris, noch zijn er 

kapelanieën gesticht op het hoogaltaar in de Dom, aangezien dit niet toegestaan was. 

43. Zie noten 37, 38 en 39. 

44. Jan van Westende verschijnt vanaf 1280 regelmatig in oorkonden. Naast de functie van fabrieksmeester, d.w.z. toezichthouder van

uit het kapittel op de bouwen de financiën, bekleedde hij in 1294 het ambt van kameraar, terwijl hij in 1300 plaatsvervanger van de 

Domproost was. Naderhand trad hij nog op als vice-deken. Hij is gestorven tussen 1322-1324. 

45. HUA, Domkapittel, inv.nr 2975. 

46. HUA, Domkapittel, inv.nr 2970. 

47. HUA, Domkapittel, inv.nr 2974. Oorkonde eveneens van 1 februari 1352. 

48. Muller, ed., 1895, 89. 

49. Muiier, ed., 1895,29 over inkomen en ibidem 27-28 over het gratiejaar. 

50. Zie noot 47. 

51. HUA, Domkapittel, inv.nr 2972, speciaal folio 1 en 2. 

52. Muller, ed., 1895, 29-33. 

53. Een week ving aan op zaterdag bij zonsondergang en duurde tot hetzelfde tijdstip de zaterdag daarop. Daarbij was het moment van 

vakant komen van een beneficie van belang en niet het tijdstip, waarop dat bekend werd. 

54. Hoven van Genderen, Van den, 1997,147-148. Zie tevens voor een globaal overzicht van kapelaniestichtingen in het bisdom Utrecht 

ten tijde van Jan van Arkel (1343-1364) Rutgers 1970, 200-206. 

55. Eldin, 1994, 70. 

56. HUA, Domkapittel, ïnv. nr 1474. Het testament is uitgegeven in Cappon, 1992, Bijlage XI, 345-350. 

57. HUA, Domkapittel, inv. nr 2862. 

58. Rutgers, 1970,51-54. 

59. HUA, Domkapittel, inv.nr 2863. 

60. Haslinghuis en Peeters, 1965, 293. 

61. HUA, Domkapittel, inv.nr 203. Het testament is uitgeven in Hofman, 1906, 230-233. 

62. Haslinghuis en Peeters, 1965, 291-292 en 339. 

63. HUA, Domkapittel, inv.nrs 2820, 2826 en 2831. In 1340 riep Pollaert postuum tezamen met zijn executeur-testamentair Hugo Wstinc 

een tweetal beneficies van zielpriester in het leven. Die zielpriesters waren belast met onder meer de geestelijke bijstand in het ster

vensuur van kapelaans en andere leden uit de lagere standen binnen de Domgemeenschap, de uitvaartmissen en naderhand 

memoriediensten. Zie Muller, ed., 1895, 21-26 en Cappon, 1992, Bijlage XII, 351-354. 

64. HUA, Domkapittel, inv.nrs 2801, 2871-2 en 2785-2. 

65. Dekker, 1977, 4en inv.nr 207. 

66. HUA, Domkapittel, inv.nr 2725. 
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67. HUA, Domkapittel, inv.nr 2685, fo 204. De landerijen in de Veertig Hoeven had Van Westrenen in gemeenschappelijk bezit met het 

Domkapittel. 

68. HUA, Domkapittel, inv.nr 2746. 

69. HUA, Domkapittel, inv.nr 1-2, fo 21 en inv.nr 2685, fo 258V-260. 

70. Zie over pelgrimages in de Utrechtse Dom Rikhof, 1997,737-747 en de aldaar vermelde literatuur. 

71. Berkelbach van der Sprenkel, 1933,101-124, met name 109-110, en Burgers, 1991, 20-21. 

72. Immink en Maris, 1969, nr 206. Zie tevens ter plaatse nrs 188 en 200 (1307), 203 (1314), 220 (1310) en bijvoegsel nrs VII, VIII en XIII. Zie 

ook Burgers, 1991,24-26. 

73. NA, archief graven van Holland, inv.nr 398, fo 8 = Berkelbach van der Sprenkel, 1937, nrs 592 en 593. Zie tevens Niermeyer, 1950,303. 

Bisschop Willem is na zijn dood enige jaren in het Catharijneconvent begraven geweest alvorens zijn stoffelijk overschot werd over

gebracht naar de Dom. Zie Haslinghuis en Peeters, 1965, 255-256. 

74. HUA, Domkapittel, inv.nrs 2728-1 en 2. 

75. HUA, Domkapittel, inv.nr 2777. Zie voor een genealogie van de familie Grawert in die tijd Van den Hoven van Genderen, Van den, 

1997, 371-372-

76. HUA, Domkapittel, inv.nrs 2885 en 2857. 

77. Het Catharijneconvent lag toentertijd tussen het Vredenburgen het Paardenveld. Graaf Willem II had hier al een kapelanieter nage

dachtenis van bisschop Willem gesticht, zodat de verplaatsing naar deze lokatie voor de hand lag. 

78. NA, archief graven van Holland, inv.nr 398, fo iov en n = Berkelbach van der Sprenkel, 1937, nrs 776 en 784. 

79. Muller, ed., 1895,33-34. 

80. Zo bepaalde het Domkapittel ten aanzien van de door Jutta de Boie opgerichte S. Nicolaaskapelanie, dat die voorlopig gevestigd diende 

te worden op het gelijknamige altaar. HUA, Domkapittel, inv.nrs 2885. De stichting van kapelanieën in parochiekerken verliep volgens 

een geheel ander stramien. Zie voor voorbeelden van deze procedure HUA, Archivalia Apost. Vicarissen, inv.nrs. 253 en 254. 

81. Zie bijvoorbeeld kapittel, inv.nr 1-14 fo 35V. De route van benoeming van een kapelaan in een parochiekerk was ook afwijkend van 

die in de Dom. Deze begon bij een benoeming (= voordracht en toekenning van het materieel deel van het beneficie) door de stich

ter, gevolgd met de institutie {= goedkeuring en verlening van het geestelijk ambt) door de aartsdiaken, in wiens resort de kapelanie 

viel. De afronding vond plaats met een openbare aankondiging van de aanstelling door een lokale geestelijke in de kerk, waar de 

kapelanie gehuisvest was. Werden er binnen enkele dagen geen bezwaren ingediend, dat volgde de lijfelijke inbezitstelling van de 

nieuwe kapelaan in zijn kapelanie. Zie voor voorbeelden van deze procedure HUA, Archivalia Apost. Vicarissen, inv.nrs 233, 248-249. 

82. Muller, ed., 1895,225. 

83. HUA, Domkapittei, inv.nr 1-2, fo's 37V, 38 en 40. 

84. Zie hiervoor HUA, Domkapittel, inv.nrs 2678 en 2679. Overigens berusten onder de kapelaans ook de direct op de kapelanie betrek

king hebbende archiefstukken, zoals de stichtingsakte, pachtakten van landerijen e.d. In opdracht van het kapittel opgestelde stuk

ken, zoals registers, werden bewaard in het kapittelarchief. 

85. Muller, ed., 1895,199-201. 

86. Het statuut uit 1506 werd nog herbevestigd in 1574. Muller, ed., 1903,152 en 153 noot 1. 

87. Zie HUA, Domkapittel, inv.nrs 339 en 400 {necrologia) en de serie rekeningen van de Kleine Kamer (= HUA ibidem inv.nrs 633 M 8 ) , 

onderdeel exposita (= uitgaven), dat steevast aanvangt met een opsomming van dagelijkse memoriediensten gedurende het boek

jaar, dat liep van 1 octobert/m 30 september. 

88. Zie bijvoorbeeld HUA, Domkapittel, inv.nr 1-10: kapittelresolutie van 20 december 1503 inzake de creatie van Domkapelaan Splinter 

Woutersz. Zie tevens HUA, Domkapittel, inv.nr 735. Zie over erekanunniken in het naburige kapittel van Oudmunster Hoven van 

Genderen, Van den, 1997,116-117. 

89. Vgl Heeringa, 1929, 368 kopnoot. Hij vereenzelvigt wel beide begrippen en plaatst om die reden in de inventaris abusievelijk enkele 

stukken onder de afdeling 6.14.32 De Gemene vicarissen. 

90. In dit jaar fundeerde Raescop, naast Domthesaurier tevens proost van S. Marie en kanunnik van Oudmunster, een misstichting in de 

Blasiuskapei in de Dom. De in de westelijke muur van deze kapel gemetselde gedenksteen wegens zijn overlijden is tegenwoordig 

goeddeels aan het oog onttrokken door de aanwezigheid van een heren- en damestoilet. Zie Haslinghuis en Peeters, 1965, 292 

(afbeelding van de Blasiuskapei vóór de laatste restauratie), 293 en 398. Zie over de gemene kapelaans en misstichtingen in 

Oudmunster Hoven van Genderen, Van den, 1997,147-148. 

91. Zo bezat de S. Margaret ha kapelanie, gesticht door bisschop G wijde, een huis enerfin het Utrechtse Oudelle, waaruit erfpacht werd 

ontvangen. HUA, Domkapittel, inv.nrs 28551-5 en 2856. 

92. Muller, ed., 1895,181-182 en 191-192 en Muller, ed., 1903,153 noot 2. Tot die 24 fortuinlijken behoorden ook de twee lezers van het epis

tel en evangelie, de rector der scholieren en de klokkeluider. In de latere uitbreiding zijn ook de beide zielpriesters begrepen. De tota

le omvang van het presentiegelden ontvangende gezelschap lag dus op 26, waarvan 20 kapelaans. 

93. Bijlage II is gebaseerd op Rikhof, 1988,198-201, 253-269 en Groot, De, 2006,75-90 en 334-335. De lokatie van sommige altaren en dus 

ook van de daarop gevestigde kapelanieën is slechts bij benadering vast te stellen. 

94. De kapelanie van Onze Lieve Vrouw was omstreeks 1450 geïncorporeerd door het kapittel. Een bedienaar werd niet meer aange

steld en de opbrengsten werden aangewend door de viering van Mariamissen. In 1566 werd de ie portie van de kapelanie van SS. Jan 
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delen. 

95. Heeringa, 1929, 335-365 kopnoten bij de paragrafen van de afzonderlijke kapelanieën, waar het jaartal van de goederenacquiratie 

vermeld staat. 
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Oud-Utrecht 

BIJLAGE I: OVERZICHT VAN KAPELANIESTICHTINGEN 
Stichting Patroonheilige ka pela nie Stichter 

1243 Si.-Jan Evangelist Ie portie Dirk van Randerode 
1243 St.-Jan Evangelist 2V portie Dirk van Kanderode 
1267-1280 tussen St.-Barbara Jan van Jupila 
1280 vóór St.-Stephanus onbekend 
1280 vóór St.-Wiüibrordus onbekend 
1280-1294 tussen ca St.-Petrus onbekend 
1287 St.-Andreas Alexander (Scotus) 
1294 St.-Paulus of Onze Lieve Vrouw (mogelijk) Wutiger 
1295-1303 tussen SS. Dionysius en Barthoiomeus Ie portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen SS. Dionysius en Barthoiomeus 2e portie Jan van Westende 
1295-1303 lussen SS. Andreas en Pontianus Ie portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen SS. Andreas en Pontianus 2e portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen H. Kruis achter het koor Ie portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen HL Kruis achter het koor 2e portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen SS. Petrus en Paulus Ie portie Jan van Weslende 
1295-1303 tussen) SS. Petrus en Paulus 2c portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen SS. Simon en Judas Ie portie Jan van Westende 
Î295-1303 tussen SS. Simon en Judas 2e portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen Elfduizend Maagden Ie portie Jan van Westende 
1295-1303 tussen Elfduizend Maagden 2e portie Jan van Westende 
1303 St.-Thomas Maurits Sealekin 
14e eeuw b eg in St.-Jan Baptist Udo de Vriese e.a. 
1310 ca SS. Petrus en Christophorus I .ambert de Vriese e.a. 
1315-1337 tussen St.-Sebastianus Zweder van Voome 
1317 ca St-Margaretha Gwijde van Avesnes 
1320 St.-Margaretha Willem Bordoys 
1322 onbekend (geen doorgang gevonden) Frederick van Sierck 
1323 onbekend (mogelijk S. Laurentius) Willem 111 van Holland 
1323 St-Catharina Hugo Poliaeri 
1326-1328 tussen St.-Fabianus Willem Cappelaen 
1327 St.-Barthoiomeus Dirk van Oudshoorn 
1328 St.-Fabianus Pieter Ouderidder alias Grawert 
1333 St.-Martinus Florens van Jutfaas 
1333 St.-Catharina Hugo Pollaert 
1337 Sl.-Nicoïaus Steven van Voorne 
3342 ca SS. Jan Baptist en Jan Evangelist Jan van Arkel 
1343-1387 tussen St.-Chrisiophorus en Tienduizend Martelaren Gijsben van Walenborch 
1346 St.-Blasius Dirk Grawert en Gijsbert van Jutfaas 
1347 onbekend (in 1368 heropgericht) Zweder Uterloe 
1352 St.-Nicolaus Jutte de Bole 
1364 St.-Margaretha Gerard van Westrenen jr 
1366 Tienduizend Martelaren Frederik van Doesborch 
3368 St.-Maria Magdalena Zweder Uterloe 
Î 392 vóór Onze Lieve Vrouw onbekend (mogelijk Wulfger uit 1294) 
1396 SS. Catharina en Apo! Ionia Willem van Kouster 
1409 vóór St.-Paulus onbekend (mogelijk Wulfger uit 1294) 
1414 ca Onze Lieve Vrouw Jan Jansz. 
1424 SS. Martinus en Andreas Willem van Rhenen 
1438 vóór St.-Maria Magdalena Lambert Gaesbeexesz van Culemborg 
1445 St.-Maria Magdalena (opnieuw) Jan Uten Elsweerd 
1455 SS. Martinus en Elisabeth le portie Rudolf van Diepholi 
1455 SS. Martinus en Elisabeth 2e portie Rudolf van Diepholi 
1484 SS. Jacobus en Johannes le portie David van Bourgondie 
1484 SS. Jacobus en Johannes 2e portie David van Bourgondie 
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BIJLAGE I (vervolg) 

Ambt/status Collatierccht Intentie 

domproost domproost proost Dirk van Randerode, zijn voorgangers en opvolgers 

domproost domproost proost Dirk van Randerode. zijn voorgangers en opvolgers 

domscholaster Jan van Jupila -> domdeken -> tumarius bissschop Hendrik van Vianden 

onbekend thesaurier -> tumarius zielmissen voor ? 

onbekend thesaurier zielmissen voor ? 

onbekend thesaurier zielmissen voor? 

domscholaster thesaurier -> tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik domdeken en kanunniken-weekpriester zielmissen voor ? 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis, zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis, zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis, zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

do m kanunnik Jan van Westende -> kapittel -> tumarius vroegmis. zielmissen en memoriediensten 

domkanunnik domkapittel -> tumarius zielmissen voor ? 

burgers stad Utrecht Utrechtse bisschop -> domdeken Jacob van Lichtenberg!! en medestanders 

domkanunnik domdeken -> tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik domdeken -> tumarius zielmissen voor ? 

bisschop van Utrecht Horens van Jutfaas -> kapittel -> tumarius zielmissen voor ? 

domkapelaan domdeken ouders en zichzelf 

bisschop van Utrecht 

graaf van Holland bisschop Willem Berthout 

domkanunnik domdeken zielmissen voor ? 

dom kanunnik domkapittel -> tumarius zielmissen voor ? 

burger, broer van de elekt Dirk van Oudshoorn -> kapittel -> tumarius zijn broer, elekt Jacob van Oudshoorn 

burger stad Utrecht domkapittel -> tumarius zijn zoon. domkanunnik Walter van Zulen alias Ouderidder 

domproost Horens van Jutfaas -> kapittel -> tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik domdeken ouders, weidoeners en zichzelf 

domkanunnik Steven van Voorne -> kapittel -> tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik/bisschop Utrecht tumarius ouders, broer Robert, zusters en zichzelf 

domscholaster tumarius zielmissen voor ? 

domkapelaan, domthesaurier tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik tumarius zielmissen voor ? 

burgeres stad Utrecht Jutta de Bole -> haar zoon Jan > tumarius voorgeslacht, echtgenoot Gijsberi Gunter en zichzelf 

domkanunnik tumarius zielmissen voor ? 

domkanunnik Gerard van Wesirenen -> tumarius ouders, oom kanunnik Gerard van Westrencn Sr en zichzelf 

domproost domdeken + 2 langst residerende kanunniken zielmissen voor ? 

onbekend onbekend zielmissen voor ? 

domproost tumarius ouders en zichzelf 

onbekend onbekend zielmissen voor '.' 

do m kapel aan Jan Jansz. -> koorzangersmeester ouders, broer Gerard Jansz en zichzelf 

domscholaster scholaster en kleine kameraar zielmissen voor ? 

burger Domdeken voorgeslacht, ouders en zichzelf 

domkanunnik Domdeken Herman van Lokhorst, ouders en zich/elf 

bisschop van Utrecht drie oudste kapitulaire kanunniken ouders en zichzelf 

bisschop van Utrecht drie oudste kapitulaire kanunniken ouders en zichzelf 

bisschop van Utrecht domdeken en kastelein van slot Duurstede voorgeslacht, verwanten, vrienden, weldoeners en zichzelf 

bisschop van Utrecht domdeken en kastelein van slot Duurstede voorgeslacht, verwanten, vrienden, weldoeners en zichzelf 
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Oud-Utrecht 

BIJLAGE II: PLAATS VAN DE ALTAREN EN KAPELANIEËN 

Nr Altaar Daarop gevestigde kapelanicfën) 

Nieuwe Werk 
1 SS. Dionysius en Barthoïomeus St.-Dionysius P' portie 

St.-Barthoïomeus Ie portie 
2 SS. Andries en Poncianus St.-Andries P' portie 

St.-Poncianus 2l portie 
3 H. Kruis achter het koor H. Kruis Ie portie 

H. Kruis 2'* portie 
4 SS. Petrus en Paulus St.-Petrus P'portie 

St.-Paulus T portie 
5 SS. Simon en Judas St.-Simons P'portie 

St.-Judas T portie 
6 Elfduizend Maagden 

Koor zuidzijde 

Elfduizend Maagden Ie portie (begin 14e eeuw. zie nrs 7 en 15) 
Elfduizend Maagden T portie (begin 14e eeuw zie nrs 7 en Î 5) 

7 St.-i.aurentius Kapeianie door graaf Willem III (1328-1328), S. Murentius? 
mogelijk St-Laurentius Elfduizend Maagden Ie portie, {14e eeuw-1540. zie nrs 6 en 15) 

Elfduizend Maagden 2' portie. (14e eeuw-1540, zie nrs 6 en 15) 
Kapel Jan van Arkel 

8 SS. Jan Baptist en Evangelist SS. Jan Baptist en Evangelist Ie portie 
(vanaf 1342) SS. Martinus en Andreas 2'' portie 

Kapeianie door domkanunnik 7.weder Uterlo (zie nr 19) 
9 St.-Catharina 

Kapel (Î wijde van Avesnes 

St.-Catharina P' portie 
St.-Catharina 2' portie 

11) St.-Margaretha 
Kapel Rudolf van Diepholt 

St.-Margaretha 

11 SS. Mariinus en Elisabeth 

Domproostenkapel 

SS. Martinus en Elisabeth P' portie 
SS. Martinus en Elisabeth 2'' portie 

12 St.-Jan Evangelist 

Koor noordzijde 

St.-Jan Evangelist P' portie (vanaf ca 1497; zie nr 30) 
St.-Jan evangelist T portie (vanaf ca 1497; zie nr 30) 

13 St.-Jan Baptist St.-Jan Baptist Ie portie 
St.-Martinus T portie 

14 St. -Fabian us 

Kapel Elfduizend Maagden 

St.-Eabianus P' portie 
St.-Pabianus T' portie 

15 (St.-Ursula en) Elfduizend Maagden 

Kapel Frederik van Sierek 

Elfduizend Maagden P' portie (ca 1540. zie nr 7) 
Elfdui/.end Maagden T portie (ca 1540. zie nr 7) 

16 SS. Wiilibrordus en Stephanus St.-Wiilibrordus P'portie 
St.-Stephanus 2l' portie 

17 St.-Maria Magdalena St.-Maria Magdalena 
IS SS. Barthoïomeus en Andreas 

Kapel /.weder l'terloe 
Sî-Bartolomeus P'portie 

19 St.-Maria Magdalena 

Blasiuskapcl 

St.-Maria Magdalena (zie nr 8) 
mogelijk SS. Catharina en Apollonia (vanaf ca 1480. zie nr 31 > 

20 St.-Blasius 

Transept voor het koor 

St.-Blasius 
St.-Andreas 2'' portie 

21 St.-Petrus St.-Petrus Ie portie 
SS. Petrus en Christophorus 2e portie 
Si.-Christophorus en Tienduizend Martelaren 3C portie 
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22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 

Sl.-Sebas(ianus 
Tienduizend Martelaren 
St.-Thomas 
Onze Lieve Vrouw 
St.-Nicolaas 

voormalij; romaanse schip 
Onze Lieve Vrouw 
St.-Paulus 
Onze Lieve Vrouw 

St.-jan Evangelist 

SS. Catharina en Apollonia 
St.-Thomas 
St.-Nicolaas 

St.-Barbara 

16e eeuw gotische schip 
Onze Lieve Vrouw 
St.-Paulus 
mogelijk SS. Catharina en Apollonia 
mogelijk S. Barbara 

St.-Sebasiianus 
Tienduizend Martelaren 
Si.-Thomas (vanaf ca 1470: zie nr32) 
Onze Lieve Vrouw (ca 1480-1508/1515, zie nrs 27 en 35) 
St.-Nicolaas Ie portie (vanaf ca 1480; zie nr 33) 
St.- Nieolaas 2° portie (vanaf ca 1480; zie nr 33) 
SS. Jacobus en Johannes l l portie 
SS. Jacobus en Johannes T portie 

On/e 1 .leve Vrouw (ca 1450 opgeheven) 
St.-Paulus (ca 1480-1501/1502. zie nr 36) 
St.-Jan Evangelist T portie (tot ca 1350. dan naar 30) 
Onze Lieve Vrouw (Jan Jansz ca 1414-1480. zie nrs 25 en 35) 
St.-Jan Evangelist Ie portie (vanaf ca 1350 tot ca 1497, zienr 12) 
St.-Jan Evangelist 2" portie (vanaf ca 1350 tot ca 1497. zie nr 12) 
SS. Catharina en Apollonia (tot ca 1480. zie nrs 19 en 36) 
St.-Thomas (tot ca 1470. zie nr 24) 
St.-Nicolaas Ie portie (tot ca 1480. zie nr 25) 
St.-Nicolaas 2'' portie (tot ca 1480, zie nr 25) 
Sl.-Barbara (lol ca 1480. zie nr 37) 
St.-Margaretha (tol ca 1480. zie nr 37) 

Onze Lieve Vrouw (ca I 508/1 515. zie nrs 25 en 29) 
St.-Paulus ( verm 1501 of begin 1502. zie nr 28) 
SS. Catharina en Apollonia (tot ca 1480. zie nr 311 
St.-Barbara (vermoedelijk na 1520. zie nr.34) 
St.-Margaretha (vermoedelijk na 1520. zie nr 34) 

Plattegrond van de dom met daarop aangegeven de plaatsen van de altaren, waarop kapelanieën gevestigd zijn. De nummers van 
de altaren corresponderen met Bijlage 2 van het artikel. 
Links: Dom met Romaans schip (se kwart 15e eeuw) 
Rechts: Dom met Cotisch schip (2e kwart 16e eeuw) 
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