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De creativiteit van de laatgotische Utrechtse bouwmeesters blijkt met 

name uit enkele van de door hen ontworpen torens, zoals bijvoorbeeld 

die van Amersfoort en Rhenen. 

Beide torens lijken in h u n opzet op 

de Utrechtse Domtoren . Volgens de 

Leidse hoogleraar Aart Mekking was 

deze Domtoren het machtsteken bij 

uitstek van de Utrechtse bisschop. 

Achter de navolgingen van de 

Domtoren zou dan ook vaak een bewuste polit iek van de bisschop heb

ben gezeten en dan vooral van David van Bourgondië (1456-1496). 

In dit artikel bespreekt de auteur aan de hand van Mekkings denkbeel

den enkele kopieën van de Domtoren en draagt hij een aantal sugges

ties aan waarom men zo graag de Domtoren navolgde. 
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heeft onder andere over de Staten van Utrecht 
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De symbolische betekenis van een gebouw 

Domus Dei, het Huis des Heren, dat was het kerkgebouw in de ogen van menige 

middeleeuwer. Zo sterk was deze associatie, dat ons woord voor kathedraal - Dom 

- hiervan afgeleid is '. Geen wonder dat de middeleeuwers alle mogelijke moeite en 

kosten ervoor over hadden om het kerkgebouw niet alleen zo fraai mogelijk, maar 

ook zo gepast mogelijk op te trekken. Aan de ene kant was het kerkgebouw de 

plek bij uitstek waar de bouwheer of de opdrachtgevers hun visitekaartje konden 

tonen. Hier lieten zij zien over hoeveel macht, relaties, rijkdom, cultuur en kennis 

ze beschikten: kortom wat hun positie in de maatschappij was. Aan de andere kant 

was het kerkgebouw de meest directe verwijzing naar God. Mits degene die een 

kerk bekeek maar over voldoende kennis beschikte dan kon hij in het gebouw een 

hele reeks aanwijzingen en symbolen vinden, die hem het christelijk geloof en de 

heilsgeschiedenis direct voor ogen brachten. En dan doel ik niet eens zozeer op de 

beelden of schilderijen maar op de architectuur van het gebouw zelf. 

Een korte uiteenzetting over een kenmerk van de middeleeuwse ideeënwereld is 

hier op zijn plaats. In hun manier van denken, schrijven en kijken maakten middel

eeuwers bijzonder vaak gebruik van vergelijkingen of allegorieën en symbolen. Het 

geloof was hierbij vaak het richtsnoer. Zo kan de stad Jeruzalem niet alleen staan 

voor de daadwerkelijke stad Jeruzalem in Israël maar ook voor de kerk, voor de 

zielen der gelovigen of voor het hemelse Jeruzalem, de verzameling van heiligen en 

geredden in het hiernamaals. Een afbeelding van een muur met een poort of een 

toren - symbool voor een stad - of de toren zelf kan op haar beurt dan weer staan 

voor de stad bij uitstek: Jeruzalem met al haar betekenissen en beloften. Kleuren, 

figuren, getallen, maten en hun onderlinge verhoudingen, dit alles is in de loop van 

de middeleeuwen uitgegroeid tot één groot, alomvattend en betekenisvol systeem. 

Zo kan het kerkgebouw symbool zijn voor de tempel van Salomo en moeten de 

omvang en de lichtinval ervan de gelovigen ertoe brengen aan het onstoffelijke, het 

geestelijke, het leven na het aardse te denken. Belangrijker nog dan de schoonheid, 

de esthetiek, is de betekenis van het gebouw in de middeleeuwse bouwkunst. Voor 

een geschoolde middeleeuwer maakt deze betekenis juist de schoonheid van een 

gebouw uit. Men bouwt niet alleen om wille van het uiterlijk of de schone schijn, 

maar om het ware te laten zien, de ordening, die God in de kosmos heeft aange

bracht. Neem het getal zeven: dit is de som van 3+4. Drie is het symbool van de 

cirkel - denk aan het getal pi (ruim 3) voor de berekening van de omtrek - of te wel 

van de hemel, het oneindige en ook het teken van de Drie-eenheid. Vier staat voor 

onder andere de vier windrichtingen, de vier elementen en de vier hoeken van de 

aarde. Het getal zeven verenigt zo hemel en aarde en is daarmee volmaakt. 

Dienovereenkomstig telt het schip van een middeleeuwse grote kerk vaak zeven 

traveeën of onderverdelingen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het getal twaalf, 
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het aantal der apostelen, ledere middeleeuwer, wiens kennis voorbij die van alle 

dag (en misschien was dit zelfs wel kennis van alle dag) strekte, wist dus waaraan hij 

moest denken als hij zag dat het koor van een kerk twaalf zuilen telde. Het symbool 

of insigne van de middeleeuwse bouwmeester is dan ook de cirkel of de passer; zijn 

kennis moest die van de geometrie zijn. Slechts zo kon hij zinvol orde aanbrengen 2. 

Daarnaast moesten de muren van zijn gebouw natuurlijk overeind blijven staan, 

maar dat is een heel ander verhaal. 

De Domtoren 

Wat heeft dit alles nu met de Domtoren te maken? Niet alleen de kerk maar ook 

de kerktoren had een dergelijke symbolische betekenis. Een toren was niet alleen 

handig om klokken in op te hangen - hoewel de grondlegger van de Moderne 

Devotie, Geert Groote, de Domtoren uitsluitend voor die functie wilde gebruiken 

- maar ook een symbool van de Kerk en haar heiligen en een teken voor een ieder 

om zijn blik omhoog te richten naar de hemel, waarvandaan de redding tenslotte 

komen moest \ Bovendien was een zeer groot bouwwerk, zoals de Domtoren nu 

eenmaal is, de plaats bij uitstek om de macht en de status van de bouwheren door 

middel van symbolen duidelijk te maken. 

In 1321 legden de heren van het Domkapittel de eerste steen voor de Domtoren. 

Waarschijnlijk hebben ze vrij abrupt voorrang gegeven aan de bouw van de toren 

boven die van het kerkgebouw, omdat de oude Domtoren in 1308 was ingestort4. 

In de loop van de volgende 60 jaar is het meeste geld dan ook voor de bouw van de 

toren bestemd. Dienovereenkomstig werden andere delen van het gebouw kariger 

en dus goedkoper uitgevoerd dan oorspronkelijk in de bedoeling lag. Helaas zijn er 

geen bouwrekeningen uit deze tijd overgeleverd. Dankzij de voorbeeldige studie 

van Vroom kunnen we ons echter wel een idee vormen waar de heren van de Dom 

het geld vandaan haalden om zo'n groot gebouw neer te zetten. Niet uit eigen zak 

en ook niet uit directe bijdragen van de gelovigen. De toren is waarschijnlijk 

gebouwd met geld, dat het Domkapittel heeft ontvangen op grond van het zogehe

ten bisschoppelijk mendicatorium, de bisschoppelijke 'bedelbrief. Dit is kort gezegd 

een complex rechten dat de bisschop aan de Dom heeft geschonken ter financiering 

van de bouw. Hieronder vielen door de bisschop en sommige kardinalen gegeven 

aflaten voor weldoeners van de Dom, maar ook het recht om door de inwoners 

van het bisdom ten onrechte verkregen goederen - bijvoorbeeld uit woeker, afper

sing of strandjutterij - op te eisen. Belangrijk hierin was de Sint-Maartensbede, een 

collecte die in elke parochie van het bisdom moest worden gehouden. De Dom was 

tenslotte de moederkerk van het bisdom en de pastoors of kerkmeesters waren 

verplicht voor de bouw van de Dom te collecteren. Het meeste geld brachten in de 

loop van de tijd de admissiegelden op, in ruil waarvoor het Domkapittel andere 
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De Domtoren omstreeks 1460. Links de Paulusabdij en de 

Pieterskerk. Detail van het middenpaneel van een drieluik met de 

voorstelling van Christus aan het kruis. Anoniem, circa 1460. 

(Centraal Museum Utrecht Bruikleen van de Rijksdienst Bee

ldende Kunst) 

bezitters van aflaten toestond om in het bisdom 

te collecteren. Opvallend is dat het Domkapittel 

juist tussen 1310 en 1322 dit zo belangrijke 

recht verwierf; een verband met de voorgeno

men bouw van de Domtoren ligt voor de hand s. 

Toen men in Utrecht na de grote stadsbrand in 

het midden van de 13e eeuw besloot de Dom

kerk opnieuw te bouwen, ditmaal in de nieuwe 

gothische stijl, zal men nog niet de huidige 

Domtoren als bekroning van dit werk in gedach

ten hebben gehad. Volgens de rijkelijk specula

tieve reconstructie van Haakma Wagenaar wil

den de bouwheren de kerk in de tweede fase van hun plan van een twee-toren

front voorzien. De beperkte ruimte, die er op het Domplein was, gecombineerd 

met de eisen van het kapittel van Oudmunster - dat op een eigen vrije toegang tot 

haar kerk en kerkhof bleef staan - betekende een wijziging van de plannen. De 

ambitieuze opzet van de Domkerk kon men niet waarmaken: de bouwheren moes

ten het plan van de kerk inkorten en besloten tot de bouw van één kolossale toren 

over te gaan, die met zijn monumentale vormen het belang van de kathedraal 

afdoende zou onderstrepen 6. Dit blijkt ook uit de symboliek, die men volgens 

Mekking in de architectuur van deze toren toepaste. De onderdoorgang van de 

toren is als poort niet alleen praktisch, maar ook symbool voor de entree naar het 

hemelse Jeruzalem, waarvan de kerk een afspiegeling hoopt te zijn. Ditzelfde geldt 

voor de bij veel Utrechtse kerken zo kenmerkende bovenste geleding, de lantaarn 

of open achthoekige bekroning (het octagoon). Het cijfer acht staat voor de weder

komst van Christus en verwijst naar het einde der tijden. Dit werd nog eens ver

sterkt, omdat de Domtoren in de middeleeuwen wit was geschilderd; een kleur die 

eveneens naar de Hemelse stad verwijst7. Volgens Aart Mekking is de onderste 

torengeleding met sokkel, doorgang, bogenreeksen, een eigen kapel voor de bis

schop en een arcade of galerij bovenaan echter ook een symbool voor vorstelijke 

heerschappij, en wel van de Utrechtse bisschop 8. Hierop zal ik straks terugkomen. 

De Domtoren en Aart Mekking 

Het kan niemand, die in de geschiedenis van Utrecht is geïnteresseerd, zijn ontgaan 

dat de Leidse hoogleraar in de geschiedenis van de bouwkunst Aart Mekking de 
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afgelopen jaren zijn niet geringe deskundigheid heeft aangewend om een aantal 

Utrechtse gebouwen te duiden. En dikwijls met verrassende resultaten: ik wijs hier 

op zijn mooie artikelen over het Utrechtse kerkenkruis, en over de Domtoren en 

het schilderij 'de aanbidding van het Lam Gods' door de gebroeders Van Eyck9. In 

zijn verleden jaar uitgesproken inaugurele rede voor de universiteit van Leiden 

heeft Mekking op kunstige wijze een aantal thema's verbonden, waar hij de afgelo

pen jaren aan heeft gewerkt: via de symboliek van de Utrechtse Domtoren, bis

schop David van Bourgondië en een aantal Stichtse kerktorens die in navolging van 

de Domtoren werden gebouwd, komt hij met de Utrechtse en Maastrichtse proost 

Gijsbrecht van Brederode in het zuiden van het land terecht, alwaar hij de 'konings-

kapel' van de Maastrichtse Sint-Servaas en de kerktoren de 'Lange Jan' in zijn spel 

betrekt10. Mekkings conclusies en hypothesen hebben echter een flinke hoeveel

heid kritiek te verduren gekregen en de nodige vragen opgeroepen " . 

Lang heb ik geaarzeld om als zoveelste in de rij mijn stem tegen Aart Mekking te 

verheffen, maar ik heb uiteindelijk gemeend dat het geen kwaad kan om een disso

nant te laten horen, al was het maar om te voorkomen dat de komende decennia in 

de gidsjes van vele lokale VW-bureaus wordt vermeld dat bisschop David van 

Bourgondië als heerser van het Sticht de toren van dorp X deed optrekken. Nu zegt 

Aart Mekking dit natuurlijk niet zo, maar deze mening kan toch al snel postvatten. 

Laten we Mekkings betoog in zijn oratie eens wat nader bekijken. Zijn uitgangspunt 

is de toren van de Utrechtse Dom, volgens hem 'het symbool bij uitstek van de 

landsheerlijke macht van de bisschop' '2. Volgens Mekking had de bisschop in 1320 

de plaats bepaald waar de toren diende te verrijzen. Zijn motief hiervoor was de 

behoefte 'aan een nieuw en representatief teken van macht', 'ongetwijfeld' in 

samenhang met zijn pogingen de zeggenschap van de aartsdiakens te beperken 13. 

Terecht heeft Martin de Bruijn erop gewezen, dat de bisschop in 1320 helemaal niet 

de plaats voor de toren aanwees, maar slechts ermee instemde om zijn consistorie 

af te breken ten behoeve van de bouw van de Domtoren. Tegelijk verzekerde hij 

zich ervan (weer) over een bisschoppelijke kapel in deze toren te kunnen beschik

ken 14. De bisschop was dus geen 'grondlegger' van de toren maar was slechts zijde

lings bij de stichting betrokken. Geheel in overeenstemming hiermee is, dat de bis

schop waarschijnlijk niet aan de eerste steenlegging voor de toren deelnam. 

Ook de samenhang met een overwinning van de bisschop in een strijd om de aarts-

diakonale macht, die Mekking 'ongetwijfeld' acht, lijkt mij teveel van het goede. Ten 

eerste ging de strijd, waarop hij doelt, tussen de bisschop en de aartsdiaken-proost 

van de Dom. Beiden hadden zoals we zullen zien geen formele zeggenschap over de 

Domtoren; verder was dit een geschil dat draaide om de geestelijke jurisdictie. Een 

Domtoren als 'teken van macht' zie ik niet direct gebouwd worden om uiting te 

geven aan een overwinning in een dergelijk conflict. Bovendien was bij het begin van 

de bouw in 1321 de bisschop geenszins zeker van een overwinning op de aartsdia-
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ken. Wel steunde de graaf van Holland in dit geschil zijn gunsteling, bisschop 

Frederik van Sierck, tegen de Domproost die de aanvoerder van de anti-Hollandse 

partij in het Sticht was. En inderdaad wisten graaf en bisschop de Domproost-aarts

diaken in 1318 een voor hem ongunstige overeenkomst af te dwingen. De 

Domproost ging hiertegen echter in beroep bij de paus. Aan de curie kreeg hij in 

1321 op alle fronten gelijk: de overeenkomst van 1318 werd door de paus buiten 

werking gesteld. Weliswaar wist ook de nieuwe bisschop Jan van Diest in I 324 een 

nieuwe, voor de Domproost ongunstige overeenkomst af te sluiten, maar uiteinde

lijk leidde dit volgens de geschiedschrijver van dit conflict slechts tot een 'decen

tralisatie van het bisschoppelijke gezag' ls. Het succes van de bisschop was dus maar 

beperkt van omvang. Het lijkt mij wat weinig voor een Domtoren. En dat terwijl de 

bisschop kort voor 1322 juist aan het Domkapittel de admissie van buitenlandse 

aflaten - de meest belangrijke inkomstenbron voor de bouw - had afgestaan. Hij had 

deze beter in eigen hand kunnen houden als hij de bouw van de Domtoren had wil

len controleren. 

Verder behoorden Frederik van Sierck en Jan van Diest, die keurig aan het handje 

van de graaf van Holland liepen, zonder twijfel tot de zwakste bisschoppen van 

Utrecht in de middeleeuwen. En juist onder zulke bisschoppen zou de eerste uit

bouw van een 'representatief teken van macht' zijn geschied '6? Terwijl uit de bis

schopsverkiezingen van 1322 blijkt, dat de Utrechtse kapittels - en waarschijnlijk 

ook de publieke opinie in Utrecht - nu net schoon genoeg hadden van de Hollandse 

overheersing '7. 

De bisschop en zijn toren? 

Ook op Mekkings uitgangspunt dat de toren van de Domkerk het symbool bij uit

stek voor de bisschop was, valt het nodige af te dingen. Wat had de Utrechtse bis

schop eigenlijk met de Domtoren te maken? Voor zover mijn kennis strekt, heeft 

de Utrechtse bisschop geen concrete bijdrage aan de bouw van Domkerk of 

Domtoren geleverd noch heeft hij op enigerlei wijze aan het onderhoud hiervan bij

gedragen. Dit alles was de taak en verantwoordelijkheid van het Domkapittel. 

Door de bisschoppelijke aflaatbrief van 1267 en door de verlening van het eerste 

bisschoppelijk mendicatorium in 1288 was het Domkapittel in staat om de bouw van 

kerk en toren te organiseren en te financieren. Hiermee hield de bijdrage van de 

bisschop echter op, afgezien van hernieuwde uitvaardigingen van het mendicatorium 

en een enkele schenking zoals bijvoorbeeld een glasraam en de befaamde kerststal 

'Bethlehem' door David van Bourgondië. Wel werden de meeste bisschoppen nog 

in de Dom begraven, waar ze een enkele maal ook een kapel of een altaar stichtten. 

Daarnaast wist de kerkvorst sommigen van zijn vertrouwelingen tot Domka

nunniken te laten aanstellen. 
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De bouw van de toren van Babel volgens een handschrift uit circa 

1370. In deze tijd werd de laatste hand gelegd aan de Domtoren. 

In de bouwloods worden vensters passend gemaakt; links wordt 

mortel gemaakt Tekening naar een miniatuur. (München, 

bayerische Staatsbibliothek, Cod. germ. S, f.29r. Naar G. Binding 

(red), Der mittelalterliche Baubetrieb Westeuropas. Katalog der 

zeitgenössischen Darstellungen, Keulen 1987) 

Natuurlijk was de Dom als voornaamste kerk 

van zijn bisdom ook de zetel of cathedra van de 

bisschop. In tegenstelling tot de elfde of twaalfde 

eeuw was deze band in de late middeleeuwen 

echter niet erg hecht. Op hoogfeesten moest de 

bisschop zijn gelovigen in de dienst voorgaan; of 

hij dit ook daadwerkelijk deed, is een andere 

vraag. Zijn intronisatie speelde zich voor een 

deel in de Dom af. Verder was de kerk en haar 

patroonheilige Sint-Maarten - en hier heeft 

Mekking zeker gelijk - het symbool van het bis

dom. Let wel: niet van de bisschop! 

Tenslotte bezat de bisschop met betrekking tot de Domkerk een aantal rechten, 

die terugwijzen naar een periode toen de band tussen bisschop en kathedraal nau

wer was dan in de late middeleeuwen. Samen met het Domkapittel mocht de bis

schop een Domkanunnik tot fabrieksmeester benoemen, die het toezicht op de 

bouw van de Dom had. Deze fabrieksmeester moest officieel verantwoording afleg

gen aan het kapittel èn aan de bisschop. In de praktijk blijkt echter weinig van dit 

recht. Verder kon de bisschop gratis gebruik maken van de diensten van de archi

tect van het Domkapittel '8. Tenslotte kreeg de bisschop, net als waarschijnlijk bij 

de oude Domkerk het geval was geweest, in de nieuwe kathedraal de beschikking 

over zijn eigen oratorium: de Michalskapel in de Domtoren, door een trap met de 

gebouwen van de bisschopshof verbonden " . Sinds het laatste decennium van de 

I 5e eeuw kon de Utrechtse kerkheer vanuit de bisschopsloge, die zijn Michalskapel 

met het schip van de Dom verbond, ongestoord het kerkelijke leven beneden hem 

gade slaan. Al met al niet veel. Met Vroom kunnen we concluderen dat ook in 

Utrecht de bisschop niet anders dan een gast in zijn eigen kathedraal was 20. 

Toren en kapittel 

Alles goed en wel zal Mekking zeggen: op institutioneel gebied heeft die bisschop 

dan misschien niet de volledige zeggenschap over 'zijn' Domkerk en Domtoren 

gehad, maar duidelijk is toch te constateren dat die Domtoren, naast religieuze 

symboliek ook een architectonisch schema kent, dat 'onlosmakelijk verbonden was 
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met vorstelijke heerschappij'2I. Uit heel zijn stuk blijkt dat Mekking met die vorst 

de bisschop bedoeld. Deze symboliek kan mijns inziens echter nog wel op een 

andere manier worden verklaard dan door louter en alleen naar de bisschop te ver

wijzen. Hierbij moeten we bedenken, dat de verhoudingen anders lagen dan in de 

elfde en twaalfde eeuw, waar Mekking zo mee vertrouwd is, het geval was. Zeker, 

de Leidse hoogleraar geeft toe dat de symbolische uitbeelding van machtsverhou

dingen sterk afhankelijk was van politieke omstandigheden, maar wijdt verder geen 

woord aan deze verhoudingen 22. 

Ik geloof namelijk in het geheel niet, dat de kanunniken van het Domkapittel in de 

14e eeuw ten koste van veel geld en moeite een visitekaartje en uithangbord voor 

de positie van hun kerkvorst hebben opgericht. Dat moest hij zelf maar doen, op 

eigen kosten en op zijn eigen terrein, bijvoorbeeld op de bisschopshof of op zijn 

kasteel de Horst. Maar niet op het terrein van lieden wier hele streven in de late 

middeleeuwen er nu juist op was gericht om zich zo onafhankelijk mogelijk op te 

stellen van hun geestelijk en wereldlijk heer en die vrijwel iedere bemoeienis van 

hun bisschop zoveel mogelijk trachtten te vermijden. Kortom, de bisschop was niet 

in de positie om tegen de wil van het Domkapittel de Domtoren als vlaggemast te 

gebruiken en het Domkapittel was niet geneigd dit toe te staan aan de kerkvorst. 

Op een andere plaats heb ik geprobeerd de complexe relatie tussen de bisschop en 

zijn Utrechtse kapittels compact weer te geven 23. De kapittels streefden naar een 

zo groot mogelijke autonomie, maar bisschop en geestelijkheid hadden elkaar nodig 

in hun pogingen het Nedersticht te vrijwaren van al te vrijpostige handelingen door 

omringende graven of lokale heren. 

Belangrijker voor dit verhaal is echter het gegeven, dat het Domkapittel zichzelf in 

uiteindelijk alle prinsbisdommen in het Duitse Rijk zag als medebezitter, als mede

heer of condominus, desnoods als verantwoordelijke toezichthouder, van de lands-

heerlijke macht. Het hoogtepunt van deze ontwikkeling ligt in de 16e eeuw, toen 

overal bisschop, Domkapittel en Staten in wisselende constellaties de macht deel

den. Dit geldt voor Keulen, Trier, Münster, Osnabrück, Mainz, Luik, Kamerijk en 

nog diverse andere bisdommen 2'. Deze Domkapittels beschouwden zich als erfhe-

ren, grondheren, ja zelfs als leenheren - de bisschop was dan de leenman! - en 'erf-

moeder' van het bisdom. Omstreeks 1571 wisten de Utrechtse kapittels zich nog te 

herinneren, dat ze 'vroeger samen met de bisschoppen de wereldlijke overheid 

waren geweest en de eerste plaats hadden bekleed 25. Toen dit geschreven werd, 

behoorde deze situatie al meer dan 40 jaar tot het verleden! 

Hoewel het in Utrecht in het begin van de 14e eeuw niet zo stellig werd geformu

leerd, beschouwden de vijf Utrechtse kapittels zich ook toen al naast de bisschop 

als dragers en beschermers van het landsheerlijk bezit van het Sticht. Samen met de 

bisschop hadden zij deel aan het goed van Sint-Maarten. Bovendien vormden zij het 

kiescollege en namen zij het bestuur waar na het overlijden van de bisschop26. In 
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dit geval is het opmerkelijk dat het Domkapittel juist in 13 15-1 3 17 een heftig con

flict met de andere stadskapittels had uitgevochten om deze rechten alleen te 

mogen uitoefenen. Misschien mogen we in de symboliek op de Domtoren een 

reminiscentie aan de strijd om deze rechten zien: een subtiele stille hint aan de 

andere kapittels en iedereen die het maar wilde zien 2"? 

Het mag duidelijk zijn dat ik eerder het Domkapittel dan de bisschop de auctor intel

lectualis van de Domtoren acht. Dat wil niet zeggen, dat de toren tegen de bisschop 

was gericht. Verre van dat. Het was toch ook zijn kathedraal en Sint-Maarten was 

beider schutspatroon. De kapittels hadden behoefte aan een daadkrachtige lands

heer, zeker in de decennia na 1320. Meer ook dan de Domkerk was haar toren met 

de bisschop verbonden: hij had er zijn kapel; de toren was met zijn instemming 

gebouwd op wat oorspronkelijk zijn grond was geweest en in de doorgang onder 

de toren door werden - als verpersoonlijking van zijn rechtsmacht - beelden van de 

bisschoppen geplaatst2S. De bisschop kon met het concept van de toren ongetwij

feld vrede hebben. De symboliek erop verwijst echter naar de landsheerlijke macht 

van Sint-Maarten en niet naar die van uitsluitend de bisschop zoals Mekking wil. Dat 

dit gevolgen heeft voor zijn verhaal hoop ik zo aan te tonen. 

Toren en stad 

De toren was namelijk niet alleen een symbool voor bisschop en Domkapittel. Ik 

wil hier niet diep op ingaan, maar slechts aanstippen dat Mekking teveel voorbij gaat 

aan de vraag wie de toch ingewikkelde en esotherische symboliek begrepen zal heb

ben. De bouwmeesters zeker, de in bouwkunst of theologie genteresseerde kanun

niken en geestelijken, bisschoppen met een wat bredere belangstelling. Zal de kring 

veel groter zijn geweest29> Theologische kennis was in het laat-middeleeuwse 

Utrecht een schaars goed, dat vooral bij de bedelorden gezocht moet worden. De 

best opgeleide kanunniken waren praktijkjuristen, adviseurs en bestuurders. Het is 

onduidelijk in hoeverre kennis van deze symboliek algemeen goed onder de gelet

terden was, om nog maar niet te spreken over de minder of niet-geschoolden. 

Er was echter een heel wat opvallender en heel wat minder gecompliceerd symbool 

in de Domtoren te zien. Nog steeds is Utrecht in eerste instantie Domstad. Toen 

er nog geen Neudeflat en andere betonkolossen waren, moet dit nog duidelijker 

zijn geweest. De Domtoren was in de middeleeuwen in de Noordelijke Neder

landen een ongeëvenaard gebouw. Geert Groote heeft zich niet voor niets opge

wonden: groot, machtig, praalziek en verspillend, een ware toren van Babyion. Nu 

kende Utrecht in de middeleeuwen in tegenstelling tot vele Vlaamse steden geen in 

het oog springende burgerlijke gebouwen: hier geen fraai stadhuis of magnifiek bel

fort. Hoewel groot viel de belangrijkste parochiekerk, de Buurkerk, in het niet bij 
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de naburige Dom met haar toren. Het is dus niet verwonderlijk dat ook de 

Utrechtse burgers de Domtoren omarmden. Mekking zelf geeft hiervoor de beste 

illustratie door Geert Groote aan te halen: de toeristen die Utrecht bezoeken, zul

len nieuwsgierig zijn en de hoogte van de toren willen weten; ze zullen hierop de 

inwoners om informatie verzoeken. 'En dan zullen niet toe te juichen lofspraken op 

de toren loskomen. De burgers beroemen zich erop... Het volk gaat prat op de 

toren en de bouwheren...voelen zich gevleid door de roem'30. 

De toren als symbool van stedelijke macht en kracht. Dit is wel heel wat anders dan 

het Hemelse Jeruzalem van de theoretici! We zitten hier dan ook in de late middel

eeuwen, toen een Keuls kroniekschrijver kon schrijven dat de naam Keulen verhe

vener was dan alle andere namen behalve die van Jezus " . De autonomie van de 

stad was op haar hoogtepunt. Uit het vervolg van Mekkings verhaal blijkt duidelijk 

dat uiteindelijk niet alleen Utrechters hun Domtoren bewonderden, maar dat ook 

anderen de toren als symbool van een zelfbewuste stad konden opvatten. Kortom: 

meer mensen dan alleen de Utrechtse bisschop konden de toren als symbool 

gebruiken: ook de kapittels, de Staten en de burgerij32. Na deze nuancering van 

Mekkings uitgangspunt kunnen we de lijn van zijn betoog verder volgen. Door te 

sterk vast te houden aan de, laat ik zeggen, I Ie en I2e-eeuwse betekenis van de 

gebruikte heerserssymboliek is hij mijns inziens een aantal malen tot foutieve of 

minstens overhaaste conclusies gekomen. 

Het spel met toren en kapel 

Mekking bespreekt in zijn oratie eigenlijk de activiteiten van bisschop David van 

Bourgondië (1456-1496) en een reactie daarop. Hij begint ermee te stellen dat 

David, direct na zijn komst in het Sticht, Amersfoort om haar trouw beloonde met 

een kopie van de Domtoren: de Lieve-Vrouwetoren waarvoor de eerste steen vol

gens Mekking in 1457 werd gelegd. Nu geloof ik dat Mekking zich wat dit laatste 

betreft vergist " . Bovendien wekt hij hiermee de suggestie, dat Amersfoort onder

geschikt was aan een almachtige bisschop, terwijl de situatie eerder andersom was. 

De eerste jaren na 1456 was de positie van David nog uiterst wankel: steunend op 

Amersfoort en op zijn familieleden verweerde hij zich moeizaam tegen Utrecht en 

de op de achtergrond werkzame Brederodes. 

Formeel was de bisschop net als in Utrecht ook stadsheer van Amersfoort. In de 

praktijk kwam het er echter op neer dat ook Amersfoort zich zo onafhankelijk, zo 

soeverein mogelijk wenste te gedragen. De houding van de stad rond 1457 kunnen 

we juist zo goed inschatten door de klachten van David van Bourgondië zelf, die 

Amersfoort in 1462 van rebellie beschuldigde. Toen hij eindelijk vaster in zijn zetel 

zat, en Utrecht bereid vond om hem te steunen tegen haar oude concurrent, pakte 

hij meteen Amersfoort aan. Een stad die juist omdat ze Davids voornaamste steun-

B. VAS DES' HOVIS' VAS' (WSDf'REN EEN TOREN VAN ACHTEREN EN VAN VOR! N UjJ 



Oud-Utrecht 

Amersfoort komtnde ra-a Vf recht vertoonde zigaldu* \1^Sß 

*4r 

Gezicht op Amersfoort vanaf de Berg. Pentekening door D. van der Burg, I 139. (RAU, Topografische Atlas nr. 330) 

punt in de moeilijke jaren na 1456 was, zich verder onder het bestuur van de bis

schop had kunnen uitwringen en belangrijke bisschoppelijke rechten had geusur-

peerd ,4. De Amersfoortse toren stond op stedelijke grond; de mirakels die Maria 

in de kapel bij de toren verrichtte, strekten de stad tot sieraad. David heeft zover ik 

weet niet financieel aan de bouw van de toren bijgedragen noch hier zeggenschap 

over gehad. Ook hier lijkt mij de toren vooral een symbool van een zelfbewuste 

stad. In navolging van Utrecht, dat de Domtoren als stedelijke symbool had, bouw

de Amersfoort haar toren. 

Kunnen we dan, zoals Mekking doet, zeggen dat David een teken liet stellen, dat hij 

Amersfoort met een toren beloonde, dat hij een machtssymbool in Amersfoort had 

opgericht? Of dat David, na zijn gevangenschap in Amersfoort in 1483, de stad haar 

hoogheidsteken afnam door, net zo als in Amersfoort het geval was, ook aan de 

Domtoren een bisschoppelijke loge - een hoog gelegen verbinding tussen toren en 

kerk bestemd voor de bisschop - te laten bouwen ''? Te veel eer voor de 

Bourgondische bastaard, dunkt me. De stad Amersfoort kreeg door eigen ijveren 

haar eigen politieke en religieuze symbool. Wie weet heeft bisschop David aan de 

constellatie ervan bijgedragen, de Maria-symboliek onderstreept en de verbinding 

door middel van een loge tussen toren en kapel bewerkstelligd '6. Dit alles blijft een 

hypothese. Mekking heeft ongetwijfeld gelijk als hij erop wijst, dat de Bourgondiër 

van deze symboliek op de hoogte was en ermee werkte. Denk alleen aan de mun

ten die hij deed slaan met daarop koning David en een harp 37. Ik denk ook dat hij 

gelijk heeft met te stellen dat David een speciale band en bedoeling had met de 

Domtoren. Zijn plannen voor de bouw van een kerktoren in zijn stad Wi jk bij 
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Duurstede zijn daar een overtuigend bewijs voor. Maar Amersfoort was ongetwij

feld niet aan haar toren begonnen als deze slechts een symbool van landsheerlijke 

macht was geweest. De stad trachtte deze macht nu juist terug te dringen. 

Een zelfde bezwaar geldt voor Mekkings reconstructie van de gang van zaken in 

Groningen. In 1469 poogde hertog Karel de Stoute Groningen - dat formeel tot het 

Sticht behoorde - in te lijven om zo de basis te leggen voor een koninkrijk 

Friesland, waarvan hij de eerste koning zou worden. Onmiddellijk legden de bis

schop en Groningen hun onderlinge geschillen bij en stelden zich gezamenlijk tegen 

de hertog teweer. Tegelijkertijd begon de stad met de bouw van de nieuwe Martini-

toren naar het model van de Domtoren. Ook hier spreekt Mekking weer van een 

'machtsteken-bij-uitstek van de landsheer'. Ook hier ligt de zaak echter gecompli

ceerder. Het Utrechtse Domkapittel - dat vanouds rechten in Groningen had gehad 

- en de Staten bemoeiden zich eveneens met de zaak. De stad Groningen, die van 

alle steden in de Noordelijke Nederlanden wel het onafhankelijkst was - en streef

de naar de status van vrije rijksstad - erkende door het bouwen van de toren zeker 

niet een niet bestaande machtspositie van de bisschop 38. Wel erkende zij deel uit 

te maken van het Sint-Maartensgoed: juist zo, door een losse relatie met een verre 

bisschop, kon zij haar onafhankelijke status het beste bewaren. 

Belangrijker nog: door de bouw van haar kolossale toren onderstreepte zij haar 

positie als machtige, quasi-onafhankelijke stad. Bisschop, Staten en Groningen kon

den zich ieder op hun manier in dit symbool herkennen. 

Grenspalen 

Interessant is zeker, dat Mekking constateert dat in het Sticht 'torens als grenspa

len' zijn gebruikt en wel voornamelijk om de onzekere grens met het Hollandse 

Gooiland af te bakenen. Bisschop David zou in diverse plaatsen kopieën van de 

Domtoren hebben doen bouwen om zo aan te geven dat dit gebied tot het 

Nedersticht behoorde. Mekking kon hier wel eens een mooi argument voor zijn 

visie hebben. In Loenen en de beide Eemnessen bezat de bisschop inderdaad het 

gerecht, terwijl zeker de beide laatste kerktorens een rol hebben gespeeld in de 

Hollands-Utrechtse grensconflicten. Er zijn hier echter nog heel wat principiële 

kwesties op te lossen alvorens een ondubbelzinnige conclusie getrokken kan wor

den. Zo is nog te weinig bekend over de datering van deze torens. Wanneer kun

nen we bovendien spreken van een kopie van de Domtoren en wanneer niet3'? 

Voorlopig ben ik uitgaan van een toren, die uit minstens twee duidelijk onderschei

den geledingen bestaat, die zijn voorzien van drie spitse spaarnissen waarvan het 

middelste vaak een galmgat kan zijn. Kenmerkend is dat de grotere torens nog een 

derde geleding tellen, achthoekig van vorm en open van uiterlijk. 

Helemaal lastig zijn vragen naar de opdrachtgever en/of financier voor de bouw van 
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deze torens. Wat doen we met de toren van Nieuw-Loosdrecht, dat bij mijn weten 

niet tot het Nedersticht behoorde? Hebben we hier dan een toren in Holland, die 

juist tegen het Sticht was gericht40? De kerk van Loenen stond nu juist in de 

Hollandse heerlijkheid Kronenburg; in de familie Van Amstel van Mijnden ziet men 

de bouwheren ervan. Ook hier dus Hollanders (of tenminste Hollandse 

Utrechters) en niet een Utrechtse bisschop als instigator. In het Gooi laat verder 

de toren van Kortenhoef verwantschap met die van Eemnes zien. Ook dit maakt 

het moeilijker om er symbolen van Davids macht in te zien. Voor zover hier duide

lijkheid over bestaat, dateert men de bouw van de torens van Eemnes, Loenen, 

Soest en Amerongen bovendien alle in de eerste helft of in het begin van de 16e 

eeuw, dus na de tijd van bisschop David 41. Allemaal zaken, die de hypothese van 

Mekking op zijn zachtst gezegd minder ondubbelzinnig maken. 

Gaasbeek ? 

Gelijksoortige 'grens'-motieven veronderstelt Mekking voor de functie van kerkto

rens in de plaatsen, die Jacob van Gaasbeek tot 1459 in zijn bezit had. David van 

Bourgondië nam deze in dat jaar van hem over, waarbij hij en de Staten van het 

Nedersticht zich moeite moesten geven om de aanspraken van Davids halfbroer 

Anton van Bourgondië te weerleggen. Om zijn positie te onderstrepen zou David 

op enkele vroeger Gaasbeekse plaatsen, zoals te Amerongen, te Houten en te 

Soest een kopie van de Domtoren hebben laten plaatsen. Dit is zeker mogelijk, 

maar dezelfde vragen als hierboven - met name over de datering en de financiering 

van de bouw - kunnen gesteld worden. 

Lastiger nog is Mekkings claim voor Rhenen. Met Mekking zie ik als hoofdreden 

voor het optrekken van de fraaie Rhenense toren de concurrentiedrang ten opzich

te van Amersfoort: de wonderbare Cunera mocht niet onderdoen voor Onze 

Lieve Vrouwe, die net met een nieuwe toren was gesierd. Dat hiervoor nu juist de 

Domtoren als model werd aangezocht, verklaart de Leidse hoogleraar uit de bij

zondere positie van Rhenen als grensvesting en uit het feit, dat Anton van 

Bourgondië tot 1472 op deze stad aanspraken had gemaakt. 

Een aantal zaken pleit hiertegen. De situatie in Rhenen was anders dan die van de 

andere Gaasbeekse goederen, waar de heer van Gaasbeek tot 1459 de hele lage 

jurisdictie in handen had. De bisschop bezat toen in Rhenen echter al de helft van 

het gerecht; en de andere helft hadden de heren van Gaasbeek van de bisschop in 

leen. Toen de bouw van de toren in 1492 op het einde van Davids leven begon, 

lag de strijd met zijn halfbroer al in een ver verleden. Bovendien was Rhenen net 

als Amersfoort en Utrecht een stad waar de bisschop niet die zeggenschap over 

had, die hij in Wijk bij Duurstede genoot. Ook Rhenen kende een streven naar zo 

groot mogelijke autonomie. En juist Rhenen had weinig redenen om de bisschop 
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dankbaar te zijn: deze had de bisschoppelijke munt en tol naar zijn geliefde Wijk 

overgebracht waardoor hij Rhenen economisch een zware slag had toege

bracht 42. 

Opvallend is verder, dat de parochiale rechten te Rhenen bij de Duitse Orde berus

ten. Juist Mekking wijst erop, dat de architectuur van deze orde met haar grote, 

over meerdere bouwlagen doorgetrokken spaarnissen, één van de voorbeelden 

voor de Utrechtse Domtoren was 43! Interessant is ook de mogelijkheid, dat de 

eerste geleding van de Cuneratoren al in de 14e eeuw is ontworpen, waarbij de 

architect van de Utrechtse Domtoren, Jan van den Doem, voor dit werk in aan 

merking komt. Als bouwer van de 16e eeuwse toren wordt aan Clemens van der 

Goude gedacht, die ook adviseur was bij de bouw van de toren van de 

Nicolaaskerk in Kampen, die eveneens Utrechtse trekken vertoont44. Ik kan niet 

bewijzen dat David van Bourgondië geen invloed op de bouw van de Rhenense 

toren heeft uitgeoefend, maar is het niet minstens zo waarschijnlijk, dat traditie van 

de Duitse Orde en concurrentie met Amersfoort ertoe hebben bijgedragen dat 

men er in Rhenen voor koos om een kopie van de Domtoren neer te zetten? 

In het geval van Wijk bij Duurstede heeft Mekking echter onomstotelijk gelijk. 

David van Bourgondië was hier de nieuwe stadsheer met een aanzienlijk sterkere 

positie dan te Rhenen, Amersfoort of Utrecht. Hij vestigde zijn bisschoppelijk hof in 

de stad, gaf de stad allerlei voorrechten, breidde het kasteel uit, begunstigde het 

kapittel van Wijk, en gaf de aanzet tot de verbouwing van de kerk, waarin hij uitein-
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delijk ook begraven werd. De toren van Wijk zou volgens het ontwerp inderdaad 

een fraaie kopie van de Domtoren zijn geworden. Waarschijnlijk heeft David hier

mee duidelijk willen maken, dat hij na al zijn moeilijkheden met de stad Utrecht, in 

Wijk een alternatieve bisschopsstad had gevonden. De Dombouwmeester Cornelis 

de Waal zou dan ook deze toren hebben ontworpen, waarbij hij van de ontwerpte

keningen van de Domtoren zelf gebruik heeft kunnen maken 45. 

De Domtoren was niet alleen een symbool van de bisschop, maar ook van het 

Domkapittel, de stad Utrecht en de Staten van het Nedersticht. Bovendien konden 

ook uitheemse steden de toren goed gebruiken op symbolische of esthetische 

gronden. 

Domproost Gijsbrecht van Brederode en Maastricht 

In zijn oratie weet Mekking op fraaie wijze vervolgens twee van zijn liefdes, Utrecht 

en Maastricht, te verbinden. Een Maastricht, waar rond 1470 de Bourgondische 

macht steeds sterker werd gevoeld. Volgens Mekking liet in dit hol van de leeuw de 

grote tegenstander van de Bourgondiërs, de Franse koning Lodewijk XI, een 

'koningskapel' aan de Sint-Servaas bouwen, die een directe navolging was van zijn 

eigen koninklijke kapel in Parijs, de Sainte-Chapelle. Om dit anti-Bourgondische 

teken te versterken, liet - nogmaals volgens Mekking - de vroegere tegenstander 

van bisschop David van Bourgondië, de Utrechtse Domproost en proost van Sint-

Servaas, Gijsbrecht van Brederode, tussen 1467 en 1470 op de toren van de 

Maastrichtse parochiekerk van Sint-Jan een achthoekige lantaarn bouwen naar het 

voorbeeld van de Utrechtse Domtoren. 

Deze 'Brederode-connectie' komt bij mij uiterst ongeloofwaardig over. Mekking 

gaat hier associatief te werk zonder ook maar het geringste bewijs voor zijn hypo

these te hebben, behalve de opvallende samenloop van omstandigheden, dat er 

rond deze tijd een 'Utrechtse' toren wordt afgebouwd en een Utrechtse proost 

ook een proosdij in Maastricht bezit. 

Mekking overschat echter de positie van de proost van Maastricht. Had deze enige 

invloed op het ontwerp van de toren van de Lange Jan in Maastricht? Mekking geeft 

hiervoor geen bewijs. De proost had een andere positie dan in de elfde of twaalfde 

eeuw het geval was geweest. Hij had weliswaar oude hoogheidsrechten behouden, 

maar was zijn plaats als voorzitter van het kapittel al lang kwijt en beheerde niet lan

ger de meeste wereldlijke bezittingen van zijn instelling. Kapittel en proosdij zijn in 

de late middeleeuwen vrijwel gescheiden eenheden. Als het Servaaskapittel in de 

15e eeuw al veel invloed had op zijn parochie van Sint-Jan, dan zeker niet de proost 

van Sint-Servaas. Al in 1218 had de proost het patronaatsrecht - het recht om onder 

andere een pastoor te benoemen - over de Sint-Jan aan het kapittel geschonken 46. 

Wat overblijft, is een kerkelijke prelaat, die zijn functies meestal delegeert, vaak 
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afwezig is en in den verre van zijn inkomsten uit de proosdij van Sint-Servaas geniet. 

Mekking vergist zich ook in de relatie tussen David van Bourgondië en Gijsbrecht 

van Brederode. Zeker, zij waren oude tegenstanders en in 1470 zou de bisschop 

Brederode zelfs gevangen nemen en de macht van zijn familie trachten te breken. 

Maar in de jaren tussen 1460 en 1470 was hun verhouding redelijk te noemen. 

Gijsbrecht was raad, stadhouder en kastelein-rentmeester van de bisschop. Hij was 

in een aantal gevallen de bisschop ter wille en was volgens de eigen familiekroniek 

niet ontevreden met zijn positie 4 \ 

Brederode werd zelfs proost van Sint-Servaas door zijn Brugse proosdij te ruilen 

met uitgerekend Anton Haneron, de vroegere paedagogus of leermeester van 

David van Bourgondië, later een vertrouweling van de bisschop en een secretaris 

van hertog Karel de Stoute! En dan toch een anti-Bourgondisch teken oprichten 

door de 'Davidstoren op het Vrijthof te ontkrachten'? Gijsbrecht zou wel slimmer 

zijn geweest. Bovendien ontbreken alle gegevens, die een nadere band tussen 

Brederode en Maastricht zouden kunnen doen veronderstellen. Zover ik weet is 

Brederode niet of nauwelijks in Maastricht geweest en heeft hij na drie jaar zijn 

proosdij alweer afgestaan. Toch geen teken van enige betrokkenheid. 

Ik zie dus geen redenen van institutionele of persoonlijke aard, die Brederode tot 

een dergelijke daad gebracht hadden kunnen hebben. Daarnaast kan men nog een 

aantal andere vragen stellen. Slechts de Utrechtse torenbekroning, het octagoon, 

werd overgenomen. Dit was eerder het symbool van het Hemelse Jeruzalem dan 

teken van vorstelijke macht. Kunnen we in Maastricht dan wel spreken van de 'bis

schoppelijke' toren? 

Zelfs al was het zo dat de proost van Sint-Servaas voor de toren van de Sint-Jan 

verantwoordelijk was - en nogmaals ik zie geen 

aanleiding hiertoe - kan dan niet evengoed de 

voorganger of de opvolger van Brederode hier

voor verantwoordelijk zijn geweest48? Beiden 

bezaten als proost van Sint-Servaas de hoge 

jurisdictie; Brederodes opvolger, de in Utrecht 

niet onbekende Evert Zoudenbalch, had boven

dien de hoge heerlijkheid Urk en Emmeloord en 

de heerlijkheid over de bij Utrecht gelegen 

Weerd in handen. Voldoende reden en ambitie 

om 'zichzelf te manifesteren door middel van 

architectuur'. Of komt alleen Brederode in aan-
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(Universiteitsbibliotheek van Luik, Hs nr. 13. Gemeentelijke 

Archiefdienst Utrecht, neg. C 37.264.) 
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merking omdat [iekking een pendant zoekt voor de door Lodewijk XI gestichte 

koningskapel? Ook Haneron en Zoudenbalch kenden Utrecht echter goed. 

Kunnen we bij gebrek aan bewijs niet beter de hele Maastrichtse proost buiten 

beschouwing laten en slechts constateren dat men in Maastricht, waarschijnlijk uit 

een combinatie van symbolische en esthetische motieven, voor het Utrechtse octa-

goon heeft gekozen? Daarbij moeten we voorlopig maar in het midden laten wie die 

'men' is geweest. Er bestonden zeker genoeg contacten tussen Utrecht en 

Maastricht om deze beïnvloeding mogelijk te maken. 

Nog meer vragen 

Veel kerktorens hebben in dit artikel hun spitsen naar de hemel gericht. Lang niet 

altijd kon daarbij een duidelijk verband met de Utrechtse bisschop of het Utrechtse 

Domkapittel worden gelegd. Uitsluitend een op de bisschop gerichte symbolische 

benadering toe passen, lijkt mij dan ook niet terecht. Bovendien blijven vooralsnog 

veel vragen onbeantwoord. Wie was verantwoordelijk voor de bouw van een 

toren, waar kwam het ontwerp vandaan, wanneer vond de bouw plaats en in welke 

gevallen kunnen we spreken van een navolging van de Utrechtse Domtoren? 

Ik ben het met Mekking eens dat we de achthoekige torenbekroning of het octa-

goon, zoals de Domtoren dit heeft, meestal slechts zien wanneer een stad het ont

werp van de Domtoren overnam 4'. Eist (Gld.) is hierop een uitzondering. In dit 

geval kan de oude band met het Domkapittel misschien de verklaring bieden. Ook 

in een aantal andere plaatsen (Dalfsen, Tiel) valt een (oude) band met het 

Domkapittel of soms ook met de bisschop (Emmerik) aan te wijzen. In de tweede 

helft van de 15e eeuw is deze band echter wel heel smal geworden! In het 

Nedersticht is er verder nog verwantschap met de torens van Westbroek en 

Montfoort, waarvan de laatste door de grote tegenstander van de bisschop is 

gebouwd 5". In de Betuwe zijn naast Tiel en Eist ook de torens van Lienden, Hien en 

IJzendoorn door de architectuur van de Domtoren beïnvloed. Mogelijk is een band 

met Utrechtse instellingen hier van invloed geweest. 

Wat doen we echter met de kerken waar zover ik weet geen enkele verbinding is, 

zoals Elburg, Monnikendam, Ransdorp, Den Briel, en de Sint-Eusebius in Arnhem of 

de Sint-Laurens te Rotterdam? Of torens waarvan het ontwerp slechts gedeeltelijk 

op dat van de Dom lijkt zoals de Bakenesserkerk te Haarlem of de toren van de 

Nieuwekerk te Delft voor de brand van 1536? Opvallend is verder het plan voor de 

Grote Kerk van Dordrecht, net als Amersfoort aan Maria gewijd en eveneens van 

een kleiner traptorentje voorzien. Evenals Amersfoort en Rhenen een bedevaart

plaats, en net als deze twee torens is ook het ontwerp voor de Dordtse toren ten 

dele een navolging van de Dom compleet met een achthoekige bekroning. 

De Utrechtse stedelijke parochiekerken en de kerken van het Utrechtse platteland 
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De bouw van de toren van Babel volgens een miniatuur in de 

wereldkroniek van Rudolf von Ems. De man met de winkelhaak 

rechts van de ladder is de bouwmeester. Rechts onderaan staat met 

stok of scepter de opdrachtgever. Met tredmolens worden de ste

nen omhooggehesen. Tekening naar een miniatuur uit circa 1340-

1350. (Zürich, Zentralbibliothek, Cod. Rh. 15, f.6v. Naar G. Binding 

(red), Der mittelalterliche Baubetrieb Westeuropas. Katalog der 

zeitgenössischen Darstellungen, Keulen 1987) 

zijn volgens de architectuurhistoricus Meischke 

niet bijzonder ('metselaarsgothiek' noemt hij ze) 

en waarschijnlijk niet gebouwd of verbouwd op 

grond van ontwerpen die door de loodsmees-

ters van de Dom waren gemaakt51. Doordat 

men misschien minder geld en moeite aan het 

kerkgebouw zelf besteedde, was het wel moge

lijk in korte tijd fraaie torens te bouwen. Voor 

Wijk bij Duurstede en Rhenen denkt Meischke 

aan de Dombouwmeester Cornelis de Waal als 

architect van beide torens; voor Amersfoort 

oppert hij de Utrechtse steenhouwer Willem 

Backerweerd als mogelijkheid 52. Bij de keuze van het ontwerp zal de opdrachtge

ver de doorslag hebben gegeven. Maar hoe groot was de rol van de adviseur of de 

ontwerper? Bij toeval weten we dat de meester van de toren van Ransdorp - in 

opzet op de Domtoren lijkend -Jan Poeyt heette en in Xanten onder de Utrechter 

Willem Backerweerd had gewerkt. Nu bestaat er de mogelijkheid dat hij ook voor 

de toren van Loenen verantwoordelijk is. Wilden zijn opdrachtgevers per se een 

navolging van de Domtoren en zochten ze daarom contact met iemand die hiervan 

op de hoogte was of heeft Poeyt ze deze suggestie gedaan? 

Bouwmeesters die vaak rondreisden en slechts kort aan projecten waren verbon

den, gecombineerd met de handel in natuursteen hebben ertoe geleid dat kenners 

van de bouwkunst steeds minder belang hechten aan het idee, dat het hele land in 

regionale, in de streek gewortelde bouwscholen valt onder te verdelen " . Ligt hier

in soms een deel van de verklaring waarom men buiten het Nedersticht de 

Domtoren navolgde of 'Utrechtse' elementen in de torenbouw combineerde met 

kenmerken uit de Brabantse gothiek? Verder onderzoek in rekeningen, bijvoor

beeld in de stadsrekeningen van Amersfoort, brengt misschien nog nieuwe gege

vens aan het licht over de ontwerpers van deze torens en hun onderlinge relaties. 

Tot die tijd zullen we ermee moeten leven dat veel onduidelijk is. Opdrachtgevers 

zullen op grond van religieuze en wereldlijke symboliek en op grond van de status 

en de uitstraling, die de Domtoren bezat, ervoor gekozen hebben om onderdelen 

van de Domtoren bij hun eigen kerken te kopiëren 54. 
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Conclusie 

In zijn oratie heeft Aart Mekking een mooi eerbetoon voor de Utrechtse 

Domtoren opgericht. Hij heeft althans mijn ogen geopend voor de symbolische 

betekenis van onderdelen van de Domtoren. Door de bespreking van vele voor

beelden van navolging van deze toren heeft hij laten zien dat achter een aantal van 

deze bouwactiviteiten een bewuste politiek kan hebben gezeten. Hierbij heeft hij 

echter zozeer de nadruk op David van Bourgondië gelegd en zulke stellige uitspra

ken over de bisschoppelijke politiek gedaan, dat menige nuance of andere mogelijk

heid hem ontgaan is. Vernieuwende suggestie en boude bewering gaan bij hem hand 

in hand. Ik hoop echter voldoende aangetoond te hebben dat het de moeite loont 

om hierin een scherper onderscheid aan te brengen. Om bij Mekkings schaaktermi-

nologie te blijven.' niet elke toren kan een paardesprong maken. 

Gebruikte afkortingen 

RAU Rijksarchief in de provincie Utrecht 
OM Archief van het kapittel van Oudmunster 
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Noten 

1 Zo werd al in 1058 in Utrecht een overeenkomst gesloten 'in domo sancti Martini' (OSU, I nr.220). 

2 Een goede, hoewel wat 'Duitse' introductie geeft Binding, 1991. 

3 Voor de toren als symbool van de kerk: Mekking, 1989, 143-145. 
4 Haakma Wagenaar, 1975, 20. 

5 Vroom, 1981, 165-222:281 -299. 

VA V DEX l /OIF .V l'.-I.V GE.KDEREX EEN TOREN' VAN ACHTEREN EN VAN VOREN 



Oud-Utrecht 

6 Haakma Wagenaar, 1975, 16-28. Vergelijk ook Peeters, 1982, 123-124; Struick, 1982, 132-133. Over de eerste ontwerpen en 

de toestand op het Domplein bestaan echter veel onduidelijkheden. Zo heeft men aanvankelijk toch gedacht het schip aan de 

toren vast te kunnen bouwen (Haslinghuis, ! 965, 459). 

7 Haakma Wagenaar, 1975, 32; Mekking, 1992, 135-143. Nadat ik dit artikel had geschreven, verscheen een reactie op 

Mekkings oratie, waarin Kees van der Ploeg vooral op kunsthistorische gronden vraagtekens bij de opvattingen van Mekking 

plaatst. In dit stuk heb ik er kortheidshalve vanaf gezien zijn meer principiële vragen in mijn beschouwing te betrekken. 

8 Mekking, 1992, 137-142; Haakma Wagenaar, 1975, 37. In het in noot 7 genoemde artikel van Van der Ploeg betwijfelt de 

auteur overigens dat de Domtoren deze symbolische betekenissen bezat. Met name bij het achtkant denkt hij eerder aan een 

'architectonische formule zonder meer'. 

9 Mekking, 1988, 1989 en 1991. 

10 Mekking, 1992. 

11 Zie de stukken van pater Van Berkum, Joost Michels en Ad van Pinxteren en van Martin de Bruijn, en Mekkings repliek hier

op in respectievelijk Maandblad Oud-Utrecht 62 (1989) 1-3, 52-56, 81-86; 64 (1991) 45-47; 65 (1992) 10; 54-55 en in 

Millennium 2 ( 1988) 150-157; 4 ( 1990) 61 -63. Zie ook de kritische reactie van Van der Ploeg. 

12 Mekking, 1992, 5, 14; idem, 1989, 129, 142. 

13 Mekking, 1989, 130-132. 

14 De Bruijn, 1991 en 1992. 

15 Mulders, 1943, 104-110, I 18-1 19. Cf. Dillo, 1984, 305-318, die tot een gunstiger beoordeling van de positie van de bisschop 

komt. De belangrijke vraag wie de provisor-deken aanstelt blijft echter onbeantwoord. 

16 Mekking, 1989, I 38-1 39. Overigens was ook Domproost Floris van Jutphaas een verwant van graaf Willem III. 

17 De Domtoren zou zo welhaast tot een Hollands symbool in Utrecht worden. Deze gevolgtrekking lijkt mij evenzeer bezijden 

de waarheid als die van L. Heiten, die al eens bepaalde delen van de Domkerk verklaard heeft uit de aanspraken van Floris V 

op Schotland (Heiten, 1988). 

18 Vroom, 198 I, 249-250. Wel werkte Jan van den Doem in 1372 aan een kasteel van de bisschop (Van de Ven, 1934, 40) en 

vermoedt Meischke, 1988, 90 dat de Dombouwmeester Cornelis de Waal verantwoordelijk is voor de toren van Wijk bij 

Duurstede. 

19 Alle speculaties, gissingen en reconstructies over de oude Maartenstoren en het consistorie van de officiaal laat ik hier rusten. 

20 Vroom, 1981, 35. 

21 Mekking, 1989, 138 en 142-143. 

22 Mekking, 1989, 143. 

23 Hoven van Genderen, 1987, 26-30. 

24 Hoven van Genderen, 1987, hoofdstuk VIM. Voor de 16e eeuw vooral: Christ, 1989, met name 277-278, 315-328. 

25 RAU, OM nr. 10: 'uti olim cum episcopis condominos primum locum habere'. 

26 Hoven van Genderen, 1987, o.a. 26-30 en 49-50 met verdere literatuur. Niettemin zegt men al in 1368 van het Utrechtse 

Domkapittel, dat het probeert 'alleen heren te wezen, den biscop alleen te kiesen, tlant alleen te berichten als zi voertijts 

begheert... hebben'. Ibidem, 150 noot 45. 

27 Ibidem, 17-26. Nog een mogelijkheid is dat de symboliek op de Domtoren gericht was tegen de afhankelijkheid van het Sticht, 

dat toendertijd een 'protectoraat' van het graafschap Holland was, zeer tegen de zin van de kapittels. 

28 Haslinghuis, 1965, 433. Uit de aanwezigheid van deze beelden kan niet worden opgemaakt, dat de toren hèt symbool van de 

bisschop was. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de beelden van bisschoppen die voor 1537 het schepenhuis Hasenberch sierden. 

Dit soort beelden treft men gewoonlijk aan bij landsheerlijke gerechtsgebouwen. Misschien heeft het consistorie van de bis

schoppelijke officiaal tot plaatsing van de beelden in de Domtoren geleid?. 

29 Van der Ploeg, 123 vindt dat Mekking aan de fundamentele vraag voorbijgaat, namelijk of dergelijke architectonische symbo

len zo kunnen worden uitgedrukt 'dat ze voor de goede verstaander ook inderdaad verstaanbaar zijn'. 

30 Post, 1967, regel 129-136. Vertaling gedeeltelijk naar Mekking, 1989, 132. 

31 Henn, 1987,237-240. 

32 Zoals in dit hele stuk ga ik voorbij aan de religieuze betekenis van de toren. Niet dat deze niet belangrijk was, maar omdat 

niemand zich hiertegen verzet zal hebben. 

33 Mekking, 1992, 5: 'Hij beloonde de goede stad Amersfoort om haar trouw met een kopie van de Domtoren'. De stadsreke

ning levert niet het bewijs dat Mekking erin ziet, namelijk dat de toren in 1457 werd begonnen. In het door Mekking gebruik

te excerpt van de stadsrekening uit dat jaar blijkt hiervan niets. Ook de aanwezigheid van de hertog van Gelre, de bisschop 

van Osnabrück en anderen bij de eerste steenlegging lijkt mij verre van zeker. Amersfoort beloont slechts de speellieden of 

de nar van deze heren. Onduidelijk is echter of zij tegelijkertijd in de stad waren. Bovendien wordt er geen wijn geschonken 

aan de hoge heren zelf, wat toch de normale stedelijke praktijk was. In tegenstelling tot Mekking zie ik in de gegevens uit de 

stadsrekening slechts normaal diplomatiek overleg met het Oversticht en bovendien het bezoek van buitenlandse speellieden. 

Dezen trokken uit propagandaoverwegingen rond of luisterden met hun spel heuglijke gebeurtenissen elders op. Uit niets 

blijkt echter dat dit met de Amersfoortse toren te maken had of met het bezoek van hertogen. Rootselaar 1878 II, 39-42. Zie 

ook Beukers, 1988, 41-42. We kunnen dus beter vasthouden aan de traditionele datering tussen 1444 en 1471 (Meischke, 

1988,90). 

34 Zie Zilverberg, 1951, 21-23 en 26-28. Zilverberg meent dat Amersfoort dit juist na 1460 deed omdat ze ervan uitging dat 

David dit uit dank zou toestaan. Veel logischer is dat de stad al direct na 1456 deze politiek volgde. 

35 Op deze loge ga ik verder niet in. Voor een leek op dit gebied is het onduidelijk in hoeverre dit eind 15e eeuw het symbool 

was dat Mekking erin ziet. Symboliek heeft zo zijn eigen wetten, maar de tot nu toe 'geaccepteerde' verklaring voor deze loge 
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aan de Domtoren verliest hierdoor natuurlijk niet zijn geldigheid. De heren van Oudmunster stonden op hun vrije onder

doorgang. Gezien alle praktische problemen, die het Domkapittel bij de bouw van het schip ondervond van Oudmunster, 

waarbij David nog bemiddeld heeft, en gezien het feit dat de Dom de bouw van de loge bekostigde, is symboliek niet de over

heersende reden voor de bouw van de loge geweest. In Amersfoort heeft, zoals Mekking al suggereert, het verschil tussen 

stedelijke en kerkelijke grond, tussen toren en kapel, misschien meegespeeld. 

36 Gezien de veranderde omstandigheden lijkt mij het elfde-eeuwse concept van de 'theoreticus architectus', de bisschop-bouw

heer die de bouwkundige schema's voor de kerken van zijn diocees bedenkt, niet meer op te gaan. Ik vermoed dat Mekking 

hier stilzwijgend nog teveel aan denkt (Mekking, 1991, 108-1 I 0). 

37 Met dit soort argumenten moet voorzichtig worden omgegaan. In het getijdenboek van de burggraaf van Montfoort, vaak 

tegenstander van de Utrechtse bisschop en overtuigd Hoek, staat een miniatuur van koning David met zijn harp, met op de 

achtergrond uitgerekend de Domtoren (net als op het schilderij van Van Eyck als symbool voor Jeruzalem). 

38 Zo had juist David in 1460 in geldnood afstand gedaan van zijn laatste restje zeggenschap in Groningen. Kenmerkend genoeg 

meldde hij zich ook ziek voor de belangrijke vergadering, waarin Groningen en het Sticht hun verweer tegen Karel de Stoute 

opstelden. Nip, 1990,89. 

39 Blijkens zijn noten 44 en 100 is Mekking, 1992 zich hiervan bewust. In de tekst van zijn oratie houdt hij er echter te weinig 

rekening mee. 

40 Terzijde: kerktorens namen niet de publieke functie in, die Mekking ze toedicht. Plakkaten werden niet aan de toren beves

tigd, maar aan de deuren van het kerkgebouw zelf, zodat het grootste aantal mensen - bij hun bezoek aan de kerk - bereikt 

kon worden. 

41 Berg, I 953, vooral 135-136. Prins-Schimmel, 1975, 12, 83, 106, I 10-1 I I. 

42 Iterson, 1960, 168-169, 172-173, 232, 248-249, 250-251. 

43 Mekking, 1989, 137-138. Iterson, 1964, 25-44. Jong, 1988, 2-10. 

44 Van Iterson en de Jong, ibidem. Meischke, 1988, 91 ziet in deze 'meester Clemens' echter slechts een smid, die bij het ophan

gen van de klokken behulpzaam was. Hij denkt aan de bouwmeesters van de Dom of de Sint-Jan als architect. 

45 Meischke, 1988,90. 
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