
Enige hypothesen 
van Dr. G. C. Labouchere over het 
middeleeuwse Utrecht. 

door Th. Haakma Wagenaar 

Op 8 januari 1971, daags voor zijn 75ste verjaardag, overleed mijn vriend 
George Charles Labouchere, kunsthistoricus, kenner van de architectuurge
schiedenis in Europa en van de historie van zijn geboortestad. Onder de vele 
vaak geniale theorieën, welke hij zich al converserende liet ontvallen, - veron
derstellingen welke hij helaas niet op schrift stelde -, wil ik een drietal op deze 
plaats in de publiciteit brengen. Of het met zijn instemming zou zijn? Waar
schijnlijk niet, want perfectionist als hij was, vreesde hij iets op schrift te stel
len dat niet volkomen onaanvechtbaar was. 
Labouchere kon niet bouwkundig tekenen, als gevolg van de jammerlijke nog 
steeds bestaande lacune in de opleiding tot architectuur-historicus. Geduren
de de veertig jaar, waarin ik met hem contact had, heeft hij mij steeds aan
gemoedigd een reconstructie van de voormalige Utrechtse Mariakerk te ma
ken. Hij hoopte dat men er eens toe zou komen onder het gebouw van Kun
sten en Wetenschappen opgravingen te verrichten, ter verkrijging van gege
vens omtrent de romaanse kooraanleg. Dat zo'n opgraving ter plaatse prak
tisch onuitvoerbaar zou blijken, negeerde hij. Het wachten bleef op de ont
graving onder K. & W. Zie daar een van de oorzaken dat aan een door hem 
voor de architectuurgeschiedenis der middeleeuwen in de Nederlanden cen
traal gesteld monument, hoewel altijd weer onderwerp van gesprek, geen mo
nografie is gewijd, terwijl het materiaal ervoor door hem was opgestapeld. 

Een van Labouchcres hypothesen over de Mariakerk en de situering ervan in 
de stad, is, dat bij deze kerk een keizerlijke palts had moeten worden gebouwd, 
tot uitvoering waarvan het niet is gekomen. 
Deze theorie kende ik als mondeling geponeerde stelling. Zij liet mij niet los 
en ik had mij tot taak gesteld haar toch te publiceren. Mijn tekeningen er
voor waren al gereed, toen ik bij toeval onder nagelaten aantekeningen van 
Labouchere een onvoltooid artikel of memorandum vond, dat waarschijnlijk 
bedoeld was om bevoegde instanties te animeren de mogelijke resten van de 
romaanse koorfundamenten bloot te leggen. 
In dit manuscript vond ik nu juist de historische componenten van zijn palts
theorie. Om deze te kunnen verduidelijken bracht ik de plattegrond van de 
stad, zoals deze gedurende de middeleeuwen zich heeft ontwikkeld, in teke
ning, met weglating van het stratenplan. De nadruk is daarbij gelegd op de 
burcht, dus het voormalige castellum, op de immuniteitsgrenzen der kapit-

13 



GRONDSLAGEN VOOR DE OMTREKVORM VAN DE STAD UTRECHT 
OVER DE R I V I E R L O P E N . D E DUBBELE TOLSTEEGPOORT EN DE P 

° ° Q O 3 J O Ù O O 

Afbeelding 1 Grondslagen voor de omtrekvorm van de stad Utrecht tot 1600 

14 



OT 1600 
\ATS VAN 

WAARIN HYPOTHESEN VAN LABOUCHERE 
DE ST MARIAKERK BINNEN DE OMMURING 

CASTELLUM= BURCHT 
VERONDERSTELDE RIVIERLOOP 

• OUDSTE WFCFN TFLAND 
KERKEN VAN VOOR 1200 

+ f + *+ IMMUNITEITSCRFNZFN 
=w= WA LTOPE NS VAN VOOR 1300 
*&* IDEM RECONSTRUCTIF 
\ STENEN VEST/NCl/FKKEM im-fc 
\ AARDEN BOLWERKENZSZ'" 

BELANGRIJKSTE GRACHTEN 
KEI ZER5PA L EIS. L OF FN "JLA 

BISSCHOPSHOF 
PLAATS VOOR KFIZFRSPALTS 

PLAATS VAN DE TOLT OREN ? 

200 300 400 500 m 

°E 80LLAER TS TORENX 
FPLOUPEFOREN X 

o° G QESLOTEN STEEN 
" H SM EETOREN 1145 
J biJLHOUWERSTORENW 

o K St SEHVAASTORENjmd 

>° L VOL CE NS LABOUCHERE 
M IN 197/ QEVONDFNBFDDINÇ 

N QRENSÇRACHT ? 
O VERBINDINÇ RIET RIJN ? 
P PAROCHIEÇRFNS 

0 Q E VON DEN SCHOEI INC ('9 20) 
R IN 1971 ÇEVONDFN 3EDDIMÇ 

S VOORLOPIGE PALISSADE Xllt ? 
T PLAATS VAN EEN HOEKTOREN' 

16 • VII 71 

15 



tels ï) en de mogelijke bedding van Rijn en Vecht, zoals Labouchere deze ver
onderstelde. Daarmee leg ik een tweede hypothese van hem vast, waarover 
eerst het volgende. 

Aan de mogelijke loop van Rijn en Vecht door en om de stad, zijn reeds enige 
soms onderling geheel afwijkende veronderstellingen gemaakt. Hoewel de stu
die van Prof. Dr. J. H. Jongkees 2) in een aanvaardbaar beeld resulteert, dat 
nog weer eens is aangevuld door Ir. J. D. M. Bardet in een tekening,3) blij
ken de opgravingen in 1970 en '71 ondernomen in de omgeving van de Lange 
Nieuwstraat en bij de Rijnkade, ons met verrassingen te confronteren, welke 
in de tot dusverre opgezette theorieën niet werden voorzien en welke aan mijn 
in afb. 1 . . . weergegeven tekening summier zijn aangegeven, bij M en R.4) 
In afwachting van de resultaten van de onderzoekingen, welke door het phy
sisch geografisch laboratorium worden ondernomen, hierbij dan weer eens 
een originele hypothese van Labouchere omtrent de rivierlopen langs het stad
centrum. Labouchere veronderstelde dat de hoofdstroom van de Rijn ten 
zuidwesten van de stad bleef en zijn loop had vanaf de omgeving van het Le
dig Erf volgens de (o.a.) op J. van Deventer's kaart aangegeven weg naar 
het westen-richting-Oog in Al, bekend als karreweg en lijnpad.5) 
De veronderstelde aftakking van een Rijn- of Vechtarm bij het Ledig Erf 
laat Labouchere overeenkomstig de reeds door Heeringa en Jongkees aan
genomen loop door de Oudelle naar de Runnebaan lopen, zij het volgens 
een meer rechtstreeks tracé. 
In afb. 1 heb ik de bedding door Oudelle aangepast bij de vondsten gedaan 
tijdens de opgravingen in 1970. Ik voeg een meander aan de stroomloop toe in 
de omgeving van het Servaasbolwerk, waarbij de plaats van de gesloten steen 
en daarmee de theorie-Van Galen aan betekenis wint.6) De Vechttak vervolgt 
dan al of niet om Sint Pieter met een boog om het stadscentrum zoals alge
meen wordt aangenomen via de Minrebroederstraat, Ganzenmarkt, Oude 
Gracht. Maar bij de Drakenburgstraat laat Labouchere de stroom overste
ken in noordoostelijke richting naar de Voorstraat, om tenslotte halverwege 
de Plompetorengracht bij de Plompetoren het later ommuurde stadgebied te 
verlaten. 
Deze suppositie steunde onder anderen op een mondelinge mededeling van 
de heer G. van Klaveren Pzn, dat tijdens het funderen van het hoofdpostkan
toor aan de Neude een schoeiing werd gevonden, diagonaal zw-no door 

1) Bij het aangeven van de immuniteitsgrenzen is een tekening van mr. W. C. Schuy-
lenhurg gevolgd, welke een correctie is op de oudere versie van mr. S. Muller Fzn. in 
..Oude huizen te Utrecht". 
2) ..Aantekeningen over Utrechts oudste geschiedenis" in Jaarboekje Oud-Utrecht 
1945-46. 
3) Afgebeeld in R. Büjstra ..2000 jaar Utrecht" blz. 36. 
4) Opgravingen omgeving Lange Nieuwstraat in 1970 door het Inst. voor prae- en 
protohistorie in samenwerking met het physisch geografisch laboratorium. 
Opgravingen omgeving Achter Clarenbnurg door het I.P.P. en R.O.B. 
5) De naam ..Karreweg" bij G. G. Calkoen ..aanteekeningen omtrent de verdedigings
werken en de verdedigingsmiddelen der stad Utrecht van 1122 tot 1795" (handschr. 
1802*). 
6) Ir. J. van Galen ..Over Trecht en Utrecht" in Jaarboekje Oud-Utrecht 1954. 
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VOORMALI CF KAPITTELKERK VAN St MARIE UTRECHT 
DECONSTRUCTIE VAN DEKOORPLATTEÇRONÛ IN 1421 

Ä 

Afbeelding 2 Mariakerk, plattegrond van het gothische koor 

het bouwterrein. De Neude als haven zou er door zijn verklaard, evenals de 
bocht van de Voorstraat en de parochiegrens tussen Buurkerk en St. Jacob 
halverwege de Plompetorengracht. Vervolgens zou de Vecht dan via een gro
te slinger7) het latere stadsgebied weer binnenkomen en een loop volgen, wel
ke in de Waterstraat is te herkennen door de gebogen rooilijn en de straat
naam. Van het Paarde veld af zou de riviertak in de Daalsedijk zijn richting 
hebben vastgelegd, om dan tenslotte in de tegenwoordige Vecht uit te komen, 
via een grote meander waarin de vindplaats van het Utrechtse schip onder de 
van Hoornekade past. 
Deze hypothese ken ik uit gesprekken met Labouchere en uit enige in zijn pa
pieren gevonden op schaal getekende schetsen. Ik heb in afb. 1 er naar eigen 

7) Door mij werd nog een alternatieve meander in de tekening vastgelegd, welke ik 
baseer op het tracée van een weg, voorkomend op de kopergravure uit 1670, platte
grond van de stad door J. van den Aveele (A. B. R. de Vries. Prenten van Utrecht, 
no. 2). 
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inzicht varianten bij getekend. Bovendien acht ik het met Heeringa en Jong-
kees mogelijk dat er tussen het Paardenveld en de hoofdstroom van de Rijn, 
ook nog een verbinding heeft bestaan ten westen van de stad. De Bollaerts-
toren wordt door deze suppositie gesitueerd overeenkomstig een door van 
de Monde gegeven omschrijving „gebouwd op het verenigingspunt van Rijn 
en Vecht." 8) 

Tegen Labouchere's interpretatie van de rivier door de stad als Vecht, valt in 
te brengen, dat het Romeinse castellum dan aan de Vecht en niet aan de Rijn 
zou hebben gelegen, al zou de omstandigheid dat voor de plaats van de Ro
meinse nederzetting het hoogste punt in een wisselvallig overstromingsgebied 
werd verkozen, deze uitzonderlijke situering ten opzichte van de Rijn kun
nen verklaren.9) 
Interessant is Labouchere's Rijn- en Vechttheorie, omdat deze grond geeft 
aan zijn volgende hypothese, welke mij zeer acceptabel voorkomt, aangezien 
er vestingbouwkundig niets tegen in valt te brengen. 
De hoofdstroom van de Rijn met een romeinse althans vroegmiddeleeuw
se handelsweg langs de linker dus zuidelijke oever, liet naar het westen stro
mend het castellum - de latere burcht - rechts liggen, zodat ter hoogte van het 
Ledig Erf een veerverbinding nodig was voor het verkeer naar de burcht en 
als schakel in een handelsweg naar het noorden. 
Op de „delineatio van 690" zien wij op de rechter oever in de omgeving 
van de latere Tolsteegpoort een opvallende grote ronde vestingtoren afge
beeld, waaromheen naar het schijnt een concentrische wal is aangegeven.10) 
Dit zou de toltoren kunnen zijn, waarmee de plaats van de tolheffing is aan
geduid. Met het graven van de Vaartse Rijn in 1148 ontstond een geheel nieu
we situatie. 
Ongeveer in het verlengde van de Westerkade maar ook tegenover de Gans-
straat werd een brug geslagen over de Tolsteegsingel, ter plaatse ongeveer dus 
van het veronderstelde romeinse overzetveer over de oude hoofdstroom van 
de Rijn. Beide bruggen leidden naar een eigen voorpoort, elk door twee ron
de verdedigingstorens geflankeerd. Achter elk dezer voorpoorten was een 
ommuurde dwingel, zoals ook in het Weerdpoortcomplex was opgenomen. 
De beide aan de stadszijde van deze dwingels gebouwde hoofdpoorten be
stonden uit een rechthoekig hoofdgebouw, met aan de naar de Oude Gracht 
gekeerde zijde nog eens een rechthoekige vestingtoren. 
De twee tolsteegpoortcomplexen waren eikaars spiegelbeeld en verbonden 

8) N. van de Monde „Bijdrage aangaande den Balderikstoren tusschen de Waard- en 
Catharijnepoorten, in verband met de oude bemuring der stad Utrecht" in: Tijdschr. 
voor gesch. oudh. en statistiek van Utrecht, 6e jaarg. 1840. 
9) Ir. J. van Galen neemt aan dat de ..Lijnpadsrijn" eerst na de romeinse bezetting 
en voor de 6e eeuw is ontstaan. Zie .,Schets van een geschiedenis van Trecht". Jaarb. 
Oud Utr. 1958. 
10) Zowel van de Monde als Van Galen vereenzelvigen die toltoren met de Bijlhou-
werstoren. Weliswaar stond laatstgenoemde op nagenoeg dezelfde plaats, binnen de om
muring van omstreeks 1550 maar precies tegen de buitenhoek van de 13e-eeuwse stads
muur. Zijn architectuur was kenmerkend voor de tweede helft van de 13e eeuw. Dat 
er veel oudere baksteen, nl. 34 x 16 x 8 in werd aangetroffen, kan betekenen dat ouder 
materiaal secundair werd gebruikt. 
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door een waterpoort met brug aan de stadszijde over de Oude Gracht.11) 
Waarom deze groot opgezette vestingwerken op slechts 30 meter onderlinge 
afstand? Labouchere neemt aan dat over de Vaartse Rijn geen brug lag. Tran-
siterend verkeer van Gelre naar Holland was nu genoodzaakt de oostelijke 
Tolsteegbrug en -poort te gebruiken, om direct daarna de stad via de wes
telijke Tolsteegpoort en -brug te verlaten in de richting Holland, niet dan 
nadat er binnen de stad tol was betaald. De naam Tolsteeg zou er mee zijn 
verkJaard, maar ook de merkwaardige dubbele aanleg wordt volgens deze 
visie begrijpelijk. 

Tenslotte nog een ingeving van Labouchere in zijn hieronder over te nemen 
onvoltooide artikel, namelijk waar hij spreekt over „de St. Maarten's to
ren, voorganger van de tegenwoordige Domtoren", waarin ook reeds een 
Michaelskapel blijkbaar zo was ingericht, „dat zij een bisschop als gewijde wijk-
plaats zou dienen." Deze veronderstelling heeft mij tot een analyse van de 
tegenwoordige toren en tot een reconstructie van diens oudste toestand ge
ïnspireerd. Het resultaat van dat onderzoek hoop ik binnenkort te publiceren. 

Thans de hypothese van Labouchere over de voormalige kapittelkerk van St. 

Voorstel tot een onderzoek naar de vermoedelijke gedaante der voorma
lige St. Mariakerk te Utrecht. 
Naar uit schriftelijke bronnen valt op te maken, is de in 1082 door bis
schop Koenraad gestichte kapittelkerk van St. Marie vóór 1099 gewijd, in 
1131 door brand geteisterd, daarna hersteld, tegen 1421 van een nieuw 
koor voorzien, omstreeks 1435 voor wat betreft de westelijke gevel ver
bouwd, in 1577 bij het beleg van Vredenburg beschadigd, in 1580 aan 
de Protestanten gekomen, tussen 1711 en 1715 voor wat de westbouw 
- van 1813 tot 1816 voor wat betreft het schip en het grootste deel van 
het dwarspand - in 1844 voor wat betreft het koor - gesloopt, zodat 
nog alleen de kruisgang over is. 
De gedaante der kerk is goed bekend door afbeeldingen en wel voor
namelijk door een reeks tekeningen, in 1636 door Pieter Saenredam, 
dan door tekeningen omstreeks 1790 door C. van Hardenberg, tenslotte 
ook door een plattegrond in 1812 door H. A. F. A. Gobius gemaakt. 
Daar Saenredam niet alleen ter plaatse naar de werkelijkheid getekend 
heeft maar ook met behulp van de aldus ontstane bladen constructiete
keningen heeft gemaakt, waarin hij aan het bouwwerk ontleende maten 
verwerkte, zijn laatstgenoemde evenzeer als de plattegrond van Gobius 
als opmetingen te beschouwen. Volgens een voor wat de redactie betreft 
waarschijnlijk uit de 13e eeuw dagtekenend opschrift, dat zich eertijds 
in de kerk bevond, zou deze gesticht zijn met behulp van keizer Hen
drik IV, als boetedoening, wegens de verwoesting van een Mariakerk 

11) De situatie is vastgelegd in een tekening (Jan van Scorel?) top. atl. Gem. Utr. 
no. De 7 - 4 (a). 
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in Milaan. Sindsdien heeft men aangenomen dat de kerk naar Italiaans 
voorbeeld is gebouwd. 

Op aanstichting van Mr. S. Muller Fz. heeft de architect Jozef Cuypers 
in 1890 een reconstructie van de kerk beproefd, welke in vijf bladen uit
gegeven is door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Cuy
pers nam de tekeningen van Saenredam, voorzover in het Utrechts Ge
meentelijk Archief aanwezig, benevens de plattegrond van Gobius tot 
grondslag. Hij reeds begreep de waarde van Saenredam's tekeningen als 
opmetingen, al hebben pas de onderzoekingen van P. T. A. Swillens (Pie-
ter Jansz. Saenredam, Amsterdam/Antwerpen 1935) een volkomen dui
delijk beeld van Saenredam's karakter en werkwijze opgeleverd. Zo heeft 
Cuypers bij zijn reconstructie voor wat betreft de hoofdafmetingen der 
kerk tamelijk juist de verhoudingen getroffen. Hij controleerde die re
constructie nog aan het thans in het Centraal Museum bewaarde stuk 
van een schalk van een der hoofdpijlers in het schip. 
De kunsthistorische kennis van de bouwkundige vormentaal der l i e en 
12e eeuw was echter ten tijde dat Cuypers zijn tekeningen maakte, nog 
heel wat gebrekkiger dan thans. 

Zo is men in publicaties tot nog toe bijna nergens vrijgekomen van de 
in het oude opschrift gegeven voorstelling, als zou de kerk naar Ita
liaans voorbeeld zijn gebouwd. 
Wel begreep men, dat dat opschrift historisch grote onjuistheden bevatte, 
waar niet Hendrik IV maar pas Frederik I Milaan verwoesten liet, en 
wel in 1162. Zo kwam men tot de voorstelling dat de romaanse delen 
der Utrechtse Mariakerk in de door Saenredam weergegeven gedaante 
pas van na 1162 dagtekenden; hiermede scheen zeer goed overeen te 
komen het feit, dat in Milaan en elders in Lombardije staande kerken, 
die opvallende gelijkenis met de Utrechtse Mariakerk vertonen, uit het 
tweede of het derde kwart der twaalfde eeuw moeten dagtekenen. Bo
vendien nam men ten onrechte aan, dat de Utrechtse Mariakerk in 1148 
verbrand is, zodat er nog in 1162 aanleiding geweest kon zijn om haar in 
Italiaanse stijl te herbouwen. In werkelijkheid echter heeft het vuur die 
kerk in genoemd jaar niet bereikt; de brand van 1131 is de enige, die 
door de bronnen wordt opgeleverd. Ernst Gall heeft nog in 1923 als 
zijn mening verkondigd, dat deze kerk uit de tweede helft der twaalfde 
eeuw moet dagtekenen; deze mening is tot 1939 door alle andere kunst
historici, die de kerk vermeld hebben, gevolgd. 

In laatstgenoemd jaar echter gaf ondergetekende op het te Utrecht gehou
den kunsthistorisch congres als zijn mening te kennen, dat de Mariakerk 
in de door Saenredam afgebeelde romaanse gedeelten wel degelijk nog 
in hoofdzaak een bouwwerk uit het laatst der elfde of het begin der twaalf
de eeuw moest zijn. 
De uit de voornaamste schriftelijke bronnen geputte jaartallen van de 
bouwgeschiedenis der kerk stelde hij dat jaar samen in zijn boekje „De 
oude kerken van Utrecht" (Utrecht z.j.); laatstelijk heeft hij nog eens 
in 1952 over deze kerk zijn mening geuit over de bouwgeschiedenis. His-
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torisch past de bouw van een dergelijke kerk, die in de rijkdom van haar 
aanleg alle kenmerken van een keizerlijke stichting heeft, zeer wel in de 
laatste regeringsjaren van Hendrik IV (1056-1106), toen te Utrecht bis
schop Koenraad (1076-1099) zijn allertrouwste partijganger tegen Paus 
Gregorius VII was. Daartegenover kan men minder aanleiding tot het 
bouwen van zulk een kerk vinden in de tweede helft der 12e eeuw, toen 
Frederik I in het nederrijnse gebied de oude keizerlijke palts te Nijme
gen (het Valkhof), dat in 1047 door hertog Godfried van Lotharingen 
verwoest was, weer hersteld had. 
Het is juist in de tijd omstreeks 1047, toen het Valkhof als verblijfplaats 
der keizers blijkbaar minder geschikt geworden was, dat de meeste ko
ninklijke en keizerlijke bezoeken aan Utrecht hebben plaats gehad. (Zie 
de opsomming van zulke bezoeken door schrijver dezes gemaakt in het 
Jaarboekje van Oud-Utrecht van 1930). Laatstgenoemd bezoek? is, voor 
zover men uit de geschreven bronnen kan nagaan, het enige dat een 
Duits keizer of koning na 1162 aan Utrecht heeft gebracht, vóórdat Wil
lem van Holland als gekozen Duits koning in 1248 in die stad verblijf 
hield. Laatstgenoemde was daarna nog te Utrecht in 1249, 1250, 1251, 
1252, 1253 en 1255; het is opmerkelijk dat hij bij zijn laatste bezoek de 
voorbereidingen trof voor de stichting van een St. Joriskapel in de 
voorhof (atrium) der Mariakerk. Maar dat is dan ook het laatste bezoek 
van een Duitse koning of keizer aan Utrecht. 
Dat na het Concordaat van Worms (1122), waarbij de bisschopskeuze 
van de keizer aan het Generaal Kapittel was overgegaan, de invloed van 
eerstgenoemde in Utrecht verminderde, blijkt ook uit de zeldzamer wor
dende bezoeken aan die stad, anderzijds is het opmerkelijk, dat men geen 
bericht heeft van een bezoek van Hendrik IV aan Utrecht in de tijd dat 
zijn trouwe volgeling Koenraad er bisschop was en zelfs niet in de tijd 
van diens opvolger Burghard (1099-1108), de laatste keizersgezinde bis
schop van Utrecht. Maar zijn opvolger Hendrik V verloofde zich in 
1110 met de engelse prinses Mathilde, een teken dat hij bijzondere waar
de hechtte aan betrekkingen met het gebied aan de overzijde van de 
noordzee, waarvoor in het Duitse rijk Utrecht toen de belangrijkste han
delsplaats was.*) 

Tijdens zijn bezoek van 1122 geraakt Hendrik V met bisschop Godebald 
in twist, zodat laatstgenoemde binnen de kerk, blijkbaar de Dom, moet 
vluchten. De keizer bevoordeelt nu ook de bewoners der stad om hen als 
bondgenoten tegen de bisschop te hebben. Krachtens een dan door hem 
uitgevaardigde oorkonde, waarin tolvrijdom wordt verleend, wordt de
ze ook genoten door ieder, die bijdraagt tot de bouw van de Utrechtse 
stadswallen. 
Binnen deze kwam nu, met de andere kapittelkerken en de Paulusabdij, 
de Mariakerk te liggen. Om door wallen een beschermde woonplaats te 
Utrecht te hebben, was de keizer nu niet langer aangewezen op de gast
vrijheid van de hem niet vriendelijk gezinde bisschop, bij wie hij in zijn 
binnen de burcht bij de Dom gelegen bisschopshof placht te worden ont-
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Afbeelding 4 Pieter Saenredam, gezicht op de Mariakerk, tekening voltooid 18 
september 1636 (toestand vóór 12 sept.) 

vangen. Hiermede kreeg de keizer de gelegenheid om binnen de stads
wallen, bij de reeds door bisschop Koenraad gestichte Mariakerk, een 
eigen keizerlijk verblijf te bouwen, waardoor de vorstelijke aanleg van die 
kerk nog beter tot haar recht zou kunnen komen. In 1131 echter verbrand
de de kerk; een kerkwijding had waarschijnlijk pas na 1138, anderzijds 
wellicht nog vóór 1150 en waarschijnlijk vóór 1165 plaats. Bij een door 
Floris de Zwarte, broeder van de graaf van Holland, geleide opstand 
tegen de bisschop, verschansten zich Floris' volgelingen blijkbaar met 
goedvinden van koning Lotharius in de Mariakerk, die toen zo kort na 
de brand nog niet herwijd kan zijn geweest. De Mariakerk was blijkbaar 
het aangewezen steunpunt voor 's bisschops tegenstanders; wellicht heb
ben deze voor hun bedreiging reeds gebruik kunnen maken van een bij 
de kerk in aanbouw zijnd keizerlijk verblijf. 

De toestand te Utrecht ontwikkelt zich dan zo, dat uit de strijd tussen 
keizer en bisschop en tussen de bisschop en de eveneens in macht op
komende vorsten de bewoners der stad tenslotte het grootste voordeel 
trekken. De 12e eeuw geeft een grote uitbreiding van het burgerlijk 
element te zien; terwijl in 1131 de Buurkerk nog de enige kerspelkerk 
was, waren hier tegen 1200 alle drie latere kerspelkerken ook al aanwe
zig. Aan de kapittelkerken blijkt in genoemde eeuw over het algemeen 
slechts gebouwd te zijn, wanneer dat door brand noodzakelijk was ge
worden. Alleen aan de Dom is tegen 1180 de St. Maartenstoren, voor
ganger van de tegenwoordige Domtoren, toegevoegd, in welke de bis-
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schop zijn St. Michaelskapel had. In die toren was deze ('de kapel?) 
blijkbaar zo ingericht, dat zij een bisschop als gewijde wijkplaats kon 
dienen. Ook dit is kenmerkend voor de toenmalige verhoudingen bin
nen de stad, waar deze kapel haar functie als wijkplaats blijkbaar over-
gekregen heeft van de uiteraard niet gewijde bisschopstoren, de bij een 
beleg in 1159 zwaar gehavende zuidwestelijke hoektoren van de burcht. 
Genoemd beleg had de bisschop van de burgerij en van zijn eigen minis-
terialen te verduren; de keizer, te Utrecht in deze jaren al geheel op het 
tweede plan, probeert er zijn invloed nog te behouden door de andere 
partijen tegen eikaar uit te spelen. Onder zulke omstandigheden is het 
niet wel denkbaar dat men de Mariakerk herbouwd zou hebben in de 
keizerlijke stijl, die zij bijzonderlijk door de indeling van westbouw en 
schip, op de tekeningen van Saenredam vertoont. Verder is het al om 
stilistische redenen uitgesloten, dat die herbouw van nog latere tijd zou 
zijn, van het midden der 13e eeuw, toen Willem van Holland de eerste 
Duitse koning was, die na het midden der 12e eeuw bijzondere belang
stelling voor Utrecht, zelfs voor haar Mariakerk betoonde. Uit een 
historisch oogpunt is het dus wel waarschijnlijk te achten, dat de Ma
riakerk al voor 1131, toen zij door brand beschadigd is en vervolgens 
hersteld heeft moeten worden, haar kenmerkende hoofdvormen heeft ge
had. 

De vraag is nu, of men ook langs stijlkritische weg tot deze slotsom komt. 
Wanneer men de kleine groep Lombardijse kerken, die opmerkelijke 
motieven met de Mariakerk gemeen hebben, in het geheel der Italiaanse 
architectuurontwikkeling van de l ie en 12e eeuw beschouwt, dan is het 
niet wel mogelijk ergens bezuiden de Alpen andere bouwwerken aan te 
wijzen, waaraan deze motieven kunnen zijn ontleend. 

Tot zover het onvoltooide memorandum van Laboucherc over de Maria
kerk. 

De stelling omtrent de keizerspalts vindt steun in de architecturale opzet van 
de verdwenen kapittelkerk, zoals die uit de door Gobius en Saenredams' te
keningen verschafte aanwijzingen min of meer herkenbaar wordt. 
Omtrent de romaanse kooraanleg is vrijwel niets bekend. 
Was er een kooromgang, zoals bij de O.L. Vrouwekerk te Maastricht? Was 
het koor eenbeukig en werd het dan rond zoals meest gebruikelijk, - veel
hoekig zoals de Bernoldkerken, in Utrecht dus de St. Pieters- en de St. 
Janskerk en de St. Paulus Abdij, - of recht gesloten? Met de laatste moge
lijkheid houd ik pas rekening sinds bij de opgravingen in de St. Nicolaaskerk 
(1970) de grondslagen van een rechte koorsluiting aan het licht kwamen.12) 
Inderdaad alleen een opgraving kan misschien op deze vragen een antwoord 
aan het licht brengen. 
Een kooromgang houd ik bij de St. Marie niet voor waarschijnlijk, aangezien 

12) H. H. van Regteren Altena en S. E. van der Leeuw ..Verslag over het oudheidkun
dig bodemonderzoek in de Nicolaïkerk"' in concept Jaarverslag 1969 en 1970 over de 
restauratie vijf Hervormde Kerken in de binnenstad van Utrecht. 
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het latere gothische koor, omtrent de plattegrond en de opstand waarvan wij 
door de bewaarde tekeningen goed zijn ingelicht, ook geen deambulatorium 
bezat. Een gothisch koor moet toch worden beschouwd als een ruimere en 
rijkere vervanger van de romaanse koorpartij en niet als een remplaçant met 
een bescheidener opzet. Met Jozef Cuypers acht ik een half ronde koorapsis 
zeker mogelijk, maar mijn voorkeur gaat nu naar een recht koor. De ge-
dachtengang past in mijn veronderstelling, waarbij de kruisbandgewelven en 
de galerijen van de St. Nicolaaskerk worden beschouwd als te zijn geïnspi
reerd op de Mariakerk. Een uitwendig rechte koorsluiting wordt aan het oos
telijke koor van de keizerdom te Worms aangetroffen. 

Jozef Cuypers heeft bij zijn reconstructie van de St. Marie veel verkeerd of 
over het hoofd gezien, dat toch in de getekende ooggetuigenissen ter beschik
king was. De indicaties, welke in de opmeting van Gobius zijn vastgelegd zijn 
hem, blijkbaar geen architectuurdetective, ontgaan. Zo heeft hij geen aanwij
zing gezien in de ongelijke hartmaten tussen de steunberen van het gothische 
koor. Deze onregelmatigheid zou een aanwijzing kunnen zijn dat bij de bouw 
van de steunberen profijt is getrokken van de fundamenten van het romaanse 
koor. De steunbeer B in afb. 2 en afb. 3 kan op de grondslag van een ro
maanse voorganger zijn opgetrokken, welke de romaanse koorsluiting schraag
de.13) Maar de steunbeer A staat niet halverwege triomfboog en steunbeer 
B. Indien ook deze afwijking van hetgeen bij gothische nieuwbouw aanne
melijk zou zijn, met een nog aanwezige fundering in verband moet worden 
gebracht, dan kan in de plaats van de steunberen A en B de omtrek van een 
rechthoekige zijkapel worden gezien. Het wordt dan al heel verleidelijk om 
zich op de grondslagen van zo'n „zijkapel" een koortoren te denken. De 
symmetrie van het romaans leidt tot het veronderstellen van twee flankerende 
koortorens, zo'n reconstructie past bij de keizerlijke allure, welke het ont
werp voor deze kerk overal kenmerkt. 

Of die torens ooit zijn opgetrokken, of alleen in aanleg hebben bestaan, blijft 
wegens het ontbreken van afbeeldingen van voor 1400 een onbeantwoorde 

13) In afb. 2 is de plattegrond van het gothische koor getekend zoals dat uit de opme
ting van Gobius is te herkennen. De met getrokken lijnen aangegeven gewelfribben ver
binden de door Gobius vastgelegde muurschalken, waarbij opvalt dat deze gewelven 
niet ontspruiten op de daartoe geëigende plaatsen, in de assen van de steunberen A, 
B en C. Men kan denken aan een door Gobius begane meet- of tekenfout en de gewel
ven bouwtechnisch lokaliseren zoals in de gebroken lijnen is aangegeven. Daarbij valt 
dan het onverklaarbare verschil tussen de steunbeerafstand A-B en B-C op. Zelfs bij 
deze in gebroken lijnen getekende gewelven heb ik bij steunbeer A nog moeten smokke
len om althans inwendig twee gelijke traveeën van 5,35 m te verkrijgen. Ook dan is de 
plaats van steunbeer A 25 cm te veel naar het westen. Het brede gewelfvak van 6,20 m 
zou inwendig een storend effect opleveren en van zo'n onregelmatigheid blijkt niets in 
het schilderij van Saenredam (Rijksmuseum no. 2099, cat. Saenredam tent. 149) waarin 
het interieur van het koor is afgebeeld. Aangenomen mag worden, dat de tekening van 
Gobius betrouwbaar is; de gewelven moeten dan volgens de getrokken lijnen in afb. 2 
worden gereconstrueerd. 

De afstand van gordelboog tot gewelfsleutel is dan overal gelijk (aangeduid met n). 
Het noordelijke zijkoor had blijkens aftekeningen na de sloop ook stenen gewelven, ver
moedelijk overeenkomstig de getrokken lijnen. Bij het geheel van het hoofdkoor en 
dwarsschip afgescheiden interieur was de onregelmatige traveeverdeling hier minder 
storend. Dat de geruit gearceerde steunberen A en B op oudere grondvesten staan, wordt 
in elk geval wel duidelijk. 
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Ô Marircn JUKL L-a,^L*t}t: 

Afbeelding 5 Pieler Saenredam, westgevel van de Mariakerk, 30 augustus 1636 

vraag. Oosttorens behoren bij de „Kaiserdome", zelfs strookt daarmee dat 
het grondvlak ervan iets groter is dan dat van de westelijke ge vel torens.14) 
Toen dit romaanse koor met zijn mogelijke oostelijke torens omstreeks 1420 
werd afgebroken, was de keizerlijke status ervan in elk geval nog zo levend, 
dat niet alleen op de koningsstijl van het gothische koordak het beeld van 
keizer Hendrik IV werd geplaatst, maar bovendien op de nok van dezelfde 
kap nog eens een grote kroon, evenals op de spits van de traptoren ten noor
den van het koor.15) 

14) Mainz. Spiers, Worms Maastricht O.L. Vr. 
15) Zie o.a. tekening Saenredam. top. atl. Gem. Utr. Id. verz. no. 92 (repr. ld. 3-27) cat. 
tent. 148. 
Zie over dit beeld van Hendrik IV: P. T. A. Swillens „Rijck Hendriksz van Beest, beeld-
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Afbeelding 6 Picter Saenredam, westgevel van de Mariakerk, toestand na 13 sep-
tenber 1636 

Mijn reconstructie wijkt op dit punt dus af van die van Jozef Cuypers. 
Ook de westelijke geveltorens plaats ik dichter bij de westgevel. Het grond
plan volgens Cuypers ziet er logischer uit, maar getuigt van een 19e en 20e-
eeuwse logika. Het is ook in tegenspraak met de opmeting van Gobius, waar
in de achterwand van de westelijke kruisgangarm tot tegen de zuidelijke kerk
muur doorloopt. Het door Cuypers in de plattegrond aangeven geblinde nis

houwer te Utrecht" Jaarb. Oud-Utrecht 1950. 
Over een 19e-eeuws beeld van Hendrik IV: maandblad Oud-Utrecht 1966 blz. 7. 
Vgl. ook de kroon op de daktoren van de voormalige St. Salvatorkerk met de oudste 
papieren binnen de burcht. 
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je in de voorwand van de zuidelijke toren, door Saenredam op een van zijn 
interieurtekeningen vastgelegd,16) houd ik voor een dichtgemetseld raam. 
Mijn reconstructie strookt bovendien met de perspectieftekeningen van Saen
redam en een zeer betrouwbare aanblik uit het noorden van A. Beerstraten 
± 1660.17) 
Merkwaardigerwijs is dit het enige onderdeel, de plaats van de westelijke to
ren, waaromtrent Labouchere op transparantpapier zijn gedachten heeft vast
gelegd en hij lokaliseert de torens nog oostelijker dan Cuypers deed. Ik acht 
die reconstructie eveneens onaanvaardbaar. 

Rest mij de aandacht te vestigen op een essentieel status symbool, het atrium, 
omsloten door twee rondgaande galerijen boven elkaar. Jozef Cuypers heeft 
ook reeds deze dubbele narthex-porticus herkend, doch naar mijn mening 
te zwaar gedetailleerd.18) Mijn reconstructie is aangepast bij de bouwtrant van 
het schip met lichte kolommen en trekstangen. 
Omtrent de architectonische detaillering staat weinig vast, zodat slechts een 
suggestie ervan mogelijk is, zoals in afb. 7 is aangegeven. 
De veronderstelling omtrent deze narthex berust uitsluitend op de tekening 
en het schilderij van Pieter Saenredam afb. 5 en 6. Dat in 1255 sprake is van 
het „atrium" bewijst niet dat de ombouwing met de vorstelijke galerij be
stond.10) 
Dat in de aftekening van de boven elkaar liggende galerijen tegen de westge
vel, zoals Saenredam die met grote nauwkeurigheid heeft vastgelegd, niet een 
restant van een gesloopte narthex moet worden gezien maar de aanzet van 
een niet gerealiseerde galerij is alleen „bouwpsychologisch" te beredeneren. 
In of omstreeks 1433 werd de westgevel ingrijpend veranderd. Een „antiqua 
rosa" werd vervangen door een gothisch roosvenster van grotere afmeting. Op 
de begane grond werden gothische ramen aangebracht, waarvoor klaarblijke
lijk twee tegen de gevel staande halve kolommen met teerling kapiteel het 
veld hebben moeten ruimen. Om die steunpunten weg te kunnen nemen zou 
tevoren de gehele narthex moeten zijn afgebroken. Indien men tot een derge
lijk omvangrijk sloopwerk zou hebben besloten ter wille van een modernise
ring van het westelijke kerkfront, zou het toch wel van weinig gevoel voor af
werking getuigen als men de resterende vier muurzuilen zinloos liet staan. Zelfs 
al zou op grond van bouwvalligheid de narthex al lang vóór 1433 zijn ge-
amoveerd, ook dan geeft de gevel, wanneer men zich de gothische vensters 
daaruit wegdenkt, niet het aanzien van een met zorg uitgevoerde afbraak. 
Bovendien zou dan de weggebroken verdiepingvloer geen aftekening hebben 
achtergelaten, hetgeen dan onwaarschijnlijk wordt. 

16) Orig. verz. E. J. Poynter, Londen (repr. ld. 4.1.) cat. tent. no. 163. 
17) Orig. British Mus., London, (repr. top. atl. ld. 3.56). 
18) Afgebeeld in: de Roever en Dozy ..Het leven van onze voorouders" (Ie druk). 
Cuypers laat in de perspectief tekening ook de vieringtoren en het transeptdak zien. het
geen van de gekozen standplaats onmogelijk is. Bovendien herkent hij zijn eigen recon
structie niet en ziet de kap op het pseudo transept aan voor een verticaal schot tussen de 
torens. 
19) Uit het werk van Haslinghuis en Peeters over de Dom weten wij, dat de term 
atrium ook voor Kloosterhof werd gebezigd. 

29 



VOORMALIQE KAPITTELKERK VAN St^MARlF TE UTRECHT 
SCHETSMAIICE RECONSTRUCTIE VAN DE ONL^ITCE'/OF/iDE NARTHFX 
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Afbeelding 7 Schetsmatige reconstructie van de onuitgevoerde narthcx gezien 
uit de standplaats van Saenredam in afb. 4 en 5 

Nee, het is veeleer aannemelijk dat wij voor ons zien de aanzetten voor een la
ter op te trekken voorbouw. De uitvoering daarvan werd tijdens de opbouw 
van de gevel met het oog op de te verwachten zetting van die gevel, volgens 
de middeleeuwse bouwpraktijk uitgesteld. Door gewijzigde politieke omstan
digheden, zoals Labouchere aannemelijk maakt, kwam van dit uitstel afstel. 
Was die bovengalerij alleen bedoeld langs de westgevel van de kerk of ook 
boven andere vleugels van de ontworpen narthex? 
Zonder twijfel ook boven de bedoelde zuidelijke en de noordelijke colonna
de, want onder de eerste en de zevende muraalboogvulling op de verdie
ping tekent Saerredam een absidiool-achtige nis. Deze nissen zijn alleen denk
baar in de as van daarop gerichte gangen of galerijen. Ergo is er een bovenga
lerij boven de zijvleugels van de narthex bedoeld. 
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Utrecht kende een dergelijke aanleg en opbouw reeds bij Adelbold's dom. De 
voorhof ten westen van de romaanse dom werd geëncadreerd door colonna
des, boven de zuidelijke waarvan een overdekte gang de bisschoppelijke 
vertrekken -, boven de noordelijke een dergelijke gang, welke Lofen -, met 
de westpartij van de romaanse dom verbond.20) 
Een verbindingsweg op verdiepinghoogte is kenmerk voor een gang, waar
langs zich een vorst of prelaat begeeft.21) Aangezien uit geen enkel archiefstuk 
iets blijkt van een nieuwe keizerpaltz bij de keizerlijke St. Marie, mag men 
aannemen dat zo'n paleis nooit tot stand is gekomen. De bijbehorende hoge 
verbindingsgangen hadden op zich zelf geen enkele zin en bleven mitsdien 
achterwege, maar dat in het ontwerp van de Mariakerk met een keizerlijk 
paleis is rekening gehouden, wordt door de aanzetten voor de bovengalerijen 
van de monumentaal ontworpen narthex, zoals Saenredam deze heeft gezien, 
wel zeer waarschijnlijk. 
Tenslotte kan de vraag worden gesteld waarom zo'n paleis juist daar, ten wes
ten van het stedelijk centrum, de wijk Stathe werd ontworpen en waarom men 
niet tot modernisering van het paleis Lofen annex de cathedraal binnen de 
burcht besloot. Ook deze vraag laat zich beantwoorden. 
Een vorstelijke vesting of residentie wordt altijd aan de rand van de stad bin
nen of tegen de stedelijke verdedigingswerken aangelegd. Bij mogelijke oproer 
kan de heerser altijd van buiten hulp verkrijgen zonder door een rebelleren
de burgerij daarvan te worden afgesneden, terwijl hij bij een aanval van bui
ten af zich veilig binnen de stadsmuren bevindt. De voorbeelden zijn legio: 
het oude Louvre te Parijs, de Bastille te Parijs, het Steen te Gent, het Steen 
te Antwerpen, de Tower in Londen en tenslotte in de 16e eeuw de vesting 
van Karel V, het kasteel Vredenburg te Utrecht getuigen alle van dit principe. 
In 1122 bevestigde Keizer Hendrik V het recht krachtens het welk de woon
stad Utrecht zich door een grote stadsmuur mocht beveiligen. 
Mogelijk waren de plannen voor die ommuring al van oudere datum. In elk 
geval, van het moment af dat zij tot uitvoering kwamen, dus na 1122, lag het 
paleis Lofen strategisch op een onveilige plaats. Het is waarschijnlijk dat in 
het grote ommuringsplan een nieuwe keizerpalts, geïncorporeerd in het nieu
we verdedigingstelsel, werd opgenomen. Dat de stichter van deze kappitelkerk 
in 1082 reeds een paleiskerk bij een verdedigbare palts op een strategisch 
verantwoorde plaats buiten de bebouwde kom van de in opkomst zijnde koop
mansstad zou hebben beoogd, is niet waarschijnlijk. Het keizerlijke zaalge
bouw Lofen dagtekent van omstreeks 1080 en dat is de tijd waarin de Maria-
kerk werd gesticht. De hypothese van Labouchere over de ontworpen kei
zerpalts vindt, als wij de architectuur van de Mariakerk analyseren, daarin 
volledig steun. De situering wijst er op, de grote galerijen in het schip en de 
ontworpen narthex met de bovengangen. 

20) Hierover uitvoeriger in een binnenkort verschijnende verhandeling over de Dom
toren, met adviezen voor de ter hand te nemen onderhouds- en herstellingswerken van 
de hand van de schrijver in opdracht van de hoofddirecteur van Openbare Werken te 
Utrecht. 
21) Vgl. de verbindingsgang tussen het voormalige Karolingisch paleis te Aken (ter 
plaatse van het raadhuis) naar de keizerlijke bovengalerij in de Dom. 
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Afbeelding 8 Gefantaseerde palls bij de St. Marie, gezien uit het zuidoosten. 
1 singelgracht; 2 noordelijke immuniteitsgrens; 3 de ,,plaats, 
keizerlijk terrein; 4 paleis; 5 atrium en narlhex; 6 kapittelzaal; 
7 kloosterhof; 8 terrein voor kanunniken. 

Het gebied aan de noordzijde van de Mariakerk heet van oudsher Maria-
„plaats" en niet Maria„kerkhof", zoals bij de Utrechtse kerkpleinen gebruike
lijk was. Ook hierin ziet Labouchere een aanwijzing dat hier representatie
gebied voor het keizerlijk gezag was bedoeld. Het grote portaal was, evenals 
bij de dom, aan de noordzijde van de kerk. Bij de dom was daar het plein, 
waaraan Lofen was gelegen. Lof en lag ten noord-westen van de dom. In de 
immuniteit van St. Marie was volgens Labouchere de ingang van het paleis 
bedoeld aan het plein ten noorden van de kerk, evenals het plein voor het 
stadhuis (op de Stadhuisbrug) „plaats" genoemd.22) 

22) In Aken lag de palts (tegenwoordig raadhuis) ten noorden van de vvestpartij van 
de Dom. In Worms was de palts aan de noordzijde van het ..Königschor", d.i. het weste
lijke koor gesitueerd en daarmede op de begane grond zowel als op de verdieping via 
een portaal verbonden. (Vriendelijke mededeling ir. W. Marres). 
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