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DE O P H E F F I N G VAN DE VIJF U T R E C H T S E K A P I T T E L S 

Voor zover wij weten is er op geen enkele wijze aandacht geschonken 
aan hei lei t., dat bij decreet van keizer Napoleon van 27 februari 
1811 i) - nn 150 jaar geleden - een einde gemaakt werd aan het 
eeuwenlange beslaan der vijl utrechtse kapittels. Menigeen zal zich 
afvragen of het in de herinnering terugroepen van de/e daad van 
Napoleon wel van belang is. Wij dachten van wel, omdat de kapit
tels van de Dom, Oudnuinster , Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie in 
vroeger tijden een veel beduidender rol in het geestelijk en maat
schappelijk leven van onze stad hebben gespeeld, dan men in het 
algemeen nu nog weet. 

De keizer der Kransen bepaalde in het opheffingsdecreet o.m. „dat 
alle goedeien van geestelijken oorsprong in de departementen van 
Holland, welker revenuen niet strekken lot het salariëren van leer
aren van den godsdienst, tot goedmaking van de daartoe betrekke
lijke kosten, of van die voor het publiek onderwijs", met de domein-
goederen verenigd werden. Eenzelfde lot trof de bezitters van goe
deren „bevorens bezeten dooi gilden of stichtingen, welke afge
schaft zijn, of door bevoorregte ligchamen". Kinnen drie maanden 
moesten aan het secretariaat van de generale intendance der finan
ciën en van de publieke schatkist alle stukken worden toegezonden, 
waaruit was af te leiden „zulke sommen als zij mogten hebben be
taald" en wat zij gedurende de laatste vijf jaren aan inkomsten ge
noten hadden 2 ) . 

Direct na ontvangst van het bericht, kwamen de kanunniken van 
de kapittels bijeen. Die van St. Pieter op 11 maart 1811:{). De heien 
werden ervan op de hoogte gebracht, dat „op gisteren" een brief van 
cle staatsraad intendant-generaal der Finantiën in Holland was ont
vangen mei een afschrift van het keizerlijk bevel, waarin geadviseerd 
werd „om ten spoedigste de somma waarvoor UEd. desselfs praeben-
de heelt gekogt, benevens desselfs revenuen der vijf laatste jaren op 
te gee ven". 

Door de Domheren werd de kwestie enige dagen later (op 15 
maart) besproken 4). Men ,,meende in 't zekere geinformeerd te zijn, 
van eenige nadeelige geruchten dewelke er zins wijnige dagen nopens 
de- vernietiging der Capitullen verspreyd wierden". In een laatste 
poging om de dreigende ondergang te keren, werd besloten twee 
heren (mr. H. M. A. J. van Asch van Wyck van Oudmunster en mr. 
H. L. Swellengrebel van St. [an) naar Parijs af te vaardigen om „op 
alle mogelijke wijze ten voordele van de capitule aldaar werkzaam te 

i) Décret impérial concernant les huns ecclésiastiques dans les Département de 
de la Hollande. 

2) Vertaling van }. M. Kempei in de door hem uitgegeven Verzameling van 
weilen en decreten betrekking hebbende toi de inlijving en organisatie der 
Hollandsche Departementen. Den Haag. 1812. blz, 596 e.v. 

:{) Archief van hel kapittel van St. Pieter nr. .">(). 
4) Archief van hel kapittel ten Dom nr. 2, deel 25. 
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zijn". Niels mochl echtei baten. De inspecteui der domeinen E. 
Temminck zou weldra naar Utrecht komen om de gelden in bezit 
te nemen en onder de administratie van A. J. Mansvelt, rentmeester-
generaal der domemen in hei voormalig departement Utrecht te 
brengen, [saäc ). A. Gogel, de latere minister van Financiën, twij
felde er niei aan ol de kapittelheren /ouden hem, als intendant-
generaal, alle vereiste medewerking -even, want alleen dàn zon hij 
„eene zoo veel mogelijk volledige schadeloosstelling bij de kei/er 
kunnen „obtineren". Zo kwam ook aan hel beslaan van het Dom- \ 
kapittel een einde. De deken van hei kapittel bezegelde het slot met 
„een gepasten en aandoenlijker) aanspraak over het vernietigen zoo 
van de/en als van den anderen capiinlen, dewelke altijt van het 
hoogste aanbelang voor den Stad en derzelver ingezetenen waren 
geoordeeld en zoo vele notabele Familien tot een werkelijk soutien 
hebben verstrekt " 

De heien van Si. Jan zochten op andere wijze uitstel van ex« 
cutie te verkrijgen. In hun vergadering van 16 maart 1811 5) gingen 
zij accoord met het vertrek van de heren mr. F. ). O. Boymans van 
St. Pieter en mr. F. II. A. Drieling van Oudmunster naar Amster
dam om met de hoogste vertegenwoordiger van de kci/cr in ons 
land, gouverneur-generaal Charles Francois Lebrun, hertog van Plai
sance „deswegens ie aboucheeren en bij vernieuwing het belang der 
capittelen aan te bevelen". De heren waren de dag tevoren reeds 
vertrokken en kwamen terneergeslagen terug, omdat hun duidelijk 
was geworden, dat de opheffing der kapittels op geen enkele wijze 
meer was tegen te houden. De minister had echter toegezegd „bil
lijke schade vergoeding" te zullen geven. Ieder lid moest daartoe op
gave doen van de prijs, waai voor hij „zijne Pracbende" gekocht had 
en verder rustig de komst van de heer Temminck afwachten. Mo 
gelijk kon het nog „daar heen gedirigeerd worden, dat het achtel 
stallige behoorlijk verantwoord en geliquideerd werde". Uiteraard 
waren allen ,,/eer aangedaan en gel rollen wegens het nadeel daar
door aan Hen en aan de gehele stad 6) toegebracht". Zij zagen ech
ter geen andere weg dan in het keizerlijke bevel te berusten. Op 
vrijwel gelijke wijze kwam ook aan het bestaan van de kapittelen 
van Oudmunster en St. Marie een einde. 

Het is beslist onmogelijk om in het bestek van deze bijdrage de 
ontwikkeling, die de kapittels in de loop der eeuwen ondergingen, 
enigszins volledig te behandelen. Lagen aanvankelijk hun werkzaam
heden uitsluitend op geestelijk terrein en zijn zij in feite te be
schouwen als een voortzetting van de oude gemeenschappen van 
geestelijken rond de bisschop en de bischopskerken 7), Qp den duur 
5) \idii<f v;m het kapittel van Si. fan nr. 1, deel 32. 
<5) IL Keetell vermeldt in zijn Dagverhaal, dal de burgerij dooi de vernietiging 

der kapittels „ecne jaarïijksche verteering van ruim 150.000 guldens" zou 
derven. 

7) W. Nolel en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen \m 
sterdam. 1951. 1)1/. 177. 
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lieten zij zich ook in politiek opzicht gelden. In hel gewest Utrecht 
waren zij - samen niet de ridderschap, de stad en de kleinere steden 

evenredig in de statenvergadering vertegenwoordigd. En na de 
reformatie wisten zij zich daar als „geëligeerden" te handhaven. 

Aan lnin eigenlijke betekenis kwam echter door de hervorming 
een einde. Het lidmaatschap van een kapittel werd allengs een ere
titel. Van kerkelijke handelingen was geen sprake meer. I lei bezit 
van prebenden of preuves«) was alleen financieel nog maar van 
belang. Dat deze sterk in waarde stegen, toen aan de eigendom er
van ook politieke voordelen verbonden werden, spreekt vanzelf. 
Meermalen werd op deze ongewenste toestand de aandachl geves
tigd. De opbrengst der kapittelgoederen /on veel beter voor kerk
en schooldienst en voor sociaal werk kunnen worden aangewend, zo 
werd beweerd. Het hielp echter allemaal niets. Tot in 1811 kei/d 
Napoleon zijn besluit nam en onder het eeuwenoude bestaan van de 
kapittels voor goed een streep zette. 

A. GRAAFHUIS. 
s) lot hei Domkapittel behoorden vanouds K) prebenden. De andere kapittels 

bezaten er in totaal 102 (Oudmunstei 22, Sint Pieter 30, Sint lan 20 en 
Sint Marie 30). 

NOGMAALS: DE KATTENKAMPEN T E AMERSFOORT 

In het vorige nummer - op I>1/. 123 - wijdt de heet S. W. Melchior 
een korte beschouwing aan de Kattenkampen te Amersfoort. Hij 
schrijft o.a. „Waaraan de Kattenkampen zijn naam te danken heeft, 
heb ik nergens gevonden." 

Helaas heb ook ik dat nimmer zwart op wit gevonden, maar be
treuende Metgensbleek in de onmiddellijke nabijheid schrijft de 
heer Melchior: „Ik las eens een verhaaltje dat het voor enige eeuwen 
geleden geschiedde, dat een paar amersfoortse juffers als katten ver
kleed hier in de maneschijn poot aan poot gedanst hadden. Latei-
werden ze wegens heresie gevangen genomen. Het verhaal /al wel af 
komstig zijn van de onvolprezen speurder in Amersfoorts verleden 
pastoor Rootselaar". 

Lijkt het teveel verondersteld dat de naam „Kattenkampen" met 
de/e zaak verband houdt? Het lijkt mij zelfs zeer voor de hand lig 
gend, vooral als men zich in dit „verhaaltje" verdiept. Want dit is 
namelijk in het geheel geen „verhaaltje". Bovendien heeft het niets 
te maken met de onvolprezen pastoor-archivaris Rootselaar. 

Om te beginnen vinden we het verhaal reeds vermeld in „Beschrij
ving der Stad Amersfoort" door A. van Bemmel, gedrukt in 176Ö, 
op pag. 284 e.v. Voorts vloeide uit het dansen als katten verkleed 
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