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De Dom van de Utrechtse bisschop Adelbold II (1010-1026) is het 

onderwerp van een boek van dr Aart Mekking, dat najaar 1997 ver

scheen. Arie de Groot bespreekt in dit artikel een aantal onderdelen 

van Mekkings reconstructie en plaatst daar de nodige vraagtekens en 

kanttekeningen bij. Met name levert 

hij ernstige kritiek op Mekkings wil

lekeurige gebruik van gegevens uit 

de geschreven bronnen. Tevens biedt 

hij een aantal nieuwe visies, zoals 

omtrent het graf van Adelbold en 

omtrent de situatie aan de westzijde 

van het Domplein vóór de bouw van de huidige Domtoren. 

Met dit artikel is een debat ingezet: Aart Mekking geeft een reactie op 

de geleverde kritiek, en daarna volgt een antwoord van de auteur. 

Arie de G 

geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Hij is gespecialiseerd in Nederlandse kerkbouw en 

kerkinrichting in de zestiende/zeventiende en de 

negentiende eeuw, en publiceerde meermalen op dit 

gebied. Hij bereidt een proefschrift voor over de 

Utrechtse Dom in de Reformatietijd. 
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/A: door S. Muller Fz., igoi 8: door P. Séjourné, igig-ig2i 

In het eerste kwart van de elfde eeuw liet Adelbold II, van 1010 tot 1026 bisschop van 

Utrecht, de oude St.-Maartensdom van bisschop Balderik (918-976) afbreken en een 

nieuwe bouwen. Volgens een tijdgenoot werd de nieuwe St.-Maartensdom niet alleen 

in zeer korte tijd gebouwd, maar was deze ook door Adelbold 'met verbazend grote 

kennis van zaken gefundeerd en ontworpen'. 

Dit laatste citaat, de vertaling van 'miro ingenioa tefundatum et ordinatum', is het uit

gangspunt voor het boekje van de teidse hoogleraar middeleeuwse architectuurge

schiedenis dr Aart J.J. Mekking, getiteld De Dom van bisschop Adalbold II te Utrecht, in 

1997 verschenen in de kleine Clavis-reeks '. Mekking (die in tegenstelling tot de tegen

woordig gangbare praktijk Adelbold spelt als Adalbold ') beoogt hiermee 'een recon

structie [te bieden] van de Dom van Adalbold II op basis van ontwerpmethodes uit de 
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Afb. 1. Vier pogingen tot reconstructie van de romaanse Dom, gepubliceerd in de periode igoi-ig82. 
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bouwtijd en schriftelijke gegevens over inrichting en het gebruik van bepaalde gedeel

ten van de kerk . Het meeste onderzoek hiervoor werd al omstreeks 1988 gedaan, in 

verband met de manifestatie 'Utrecht middeleeuwse kerkenstad' van dat jaar, maar de 

toenmalige tekstversie werd nog niet rijp geacht voor publicatie '. Het boek, dat een 

uitwerking is van een voordracht tijdens het Willibrord-congres in november 1995, 

vormt nu een bijdrage aan het teidse 'Domplein-projekt', waaraan onder Mekkings lei

ding door drie promovendi gewerkt wordt of is. Tegelijk met het boek van Mekking is 

ook de eerste van de drie geplande dissertaties verschenen, die over de St.-Salvatorkerk, 

waarop Jos Stöver in september 1997 te Leiden is gepromoveerd \ 

Mekkings publicatie trok mijn aandacht, omdat ik zelf al geruime tijd met de Dom als 

studieobject bezig ben. Weliswaar richt mijn onderzoek zich op de inrichting van de 

gotische Dom in de periode van de reformatie, meer dan een half millennium na Adel-

bolds activiteiten, maar het blijkt meermalen noodzakelijk tot ver in de tijd terug te 

gaan om bepaalde situaties die in de zestiende eeuw bestonden te kunnen verklaren. 

Een zo goed mogelijk beeld van de romaanse Dom, waarvan een gedeelte nog tot ca 

1480 in gebruik was, is daarom ook voor mij van belang. Dit beeld hoopte ik in 

Mekkings publicatie te vinden, maar zoals hierna zal blijken, heb ik op nogal wat pun

ten mijn twijfels of bezwaren. Ik wil mijn kanttekeningen hier naar voren brengen als 

een bijdrage tot een mijns inziens juister en genuanceerder beeld van de romaanse 

Dom. 

De opzet van Mekkings reconstructie 

Hoe zag de romaanse Dom, c.q. de Dom van Adelbold, er uit? Met die vraag hebben in 

het verleden al meerdere geleerden zich beziggehouden, onder anderen S. Muller Fz., P. 

Séjourné, Th. Haakma Wagenaar en P.M.M. Pijnenburg (afb. 1) '\ Muller en Séjourné 

moesten dit doen aan de hand van uitsluitend schriftelijke bronnen, enkele afbeeldin

gen van twijfelachtige betrouwbaarheid daargelaten. Pas na hun tijd zijn bouwhistori

sche waarnemingen gedaan en opgravingen verricht, in de jaren '20 en '30 op het 

Domplein en in de jaren '80 in de Dom zelf. Daarbij zijn funderingsresten en vloerfrag

menten gevonden die tot de Dom van Adelbold behoord moeten hebben, al is het de 

laatste jaren omstreden of althans de onderste delen ervan niet uit vroeger tijd stam

men . Overigens zijn de opgravingen door ruimtelijke omstandigheden nogal beperkt 

geweest. Daardoor is alleen het westelijke deel van de romaanse Dom redelijk traceer

baar, de oostelijke helft van het schip is geheel terra incognita; de vondsten in het 

transept en het koor zijn summier en meestal niet eenduidig te interpreteren 8. 

Op deze archeologische resten en op zijn uitgangspunt dat Adelbold niet alleen als 

bouwheer, maar ook als ontwerper van het bouwconcept van de Dom is opgetreden 9 

en daarbij volgens de regels van zijn tijd zal hebben gewerkt, schetst Mekking een glo-
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Afb. 2. A.J.J. Mekking, Reconstructie van de 
plattegrond van de Dom van Adelbold aan 
de hand van het oorspronkelijke modulen-
raster. Tekening W. Boerefijn. Uit: Mekking, 
'997, "fb. i. 

bale plattegrond van het gebouw, 

of beter gezegd het rastermodel, 

dat aan de plattegrond ten grond

slag moet hebben gelegen en voor 

de verhoudingen van de verschil

lende onderdelen bepalend is 

geweest (afb. 2). Dit abstracte ras

ter is overeenkomstig de Vitru-

viaanse 'ordinatio' opgebouwd uit 

vierkante eenheden, de modules, 

waarbij het kruisingsvak vier mo

dules telt, de schiptraveeën elk 

twee, de zijbeukstraveeën elk één, 

enz. Het brengt Mekking tot de re

constructie van een romaanse 

kruisbasiliek met een westbouw, 

waarvóór een atrium en een door 

traptorens geflankeerd poortge

bouw. De oostpartij zou bestaan 

hebben uit een drie traveeën diep 

koor, afgesloten door een halfron

de absis en geflankeerd door rechthoekige annexen (elk één module) en kleine absidio-

len tegen de transeptarmen. 

Hoewel zoals gezegd deze reconstructie, met name aan de oostzijde, gebaseerd is op 

summiere en veelal moeilijk interpreteerbare overblijfselen en het getekende raster 

slechts 'een abstractie [is] van de plattegrond van de gebouwde kerk' - er is helaas van 

afgezien een meer uitgewerkte plantekening in het boek op te nemen -, heeft deze 

plattegrond voor Mekking toch een tamelijk definitief karakter, waaraan soms vérrei-

kende hypothesen en conclusies worden verbonden. 

De plattegrond van de koorpartij 

Deze hypothesen roepen nogal wat vragen op. Zo worden bijvoorbeeld de veronderstel

de rechthoekige, in een boven- en benedenruimte verdeelde annexen tussen de ab-

sidiolen en het middenkoor in verband gebracht met de Lotharingse kloosterhervor

ming onder de Ottonen, en dit leidt later in het boek zelfs tot de vérgaande conclusie, 
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dat 'het gebruik van 'reformatorische' elementen in de oostpartij van zijn nieuwe ka

thedraal [erop wijst] dat Adalbold het kapittel aan een hervormingsgezind regime zal 

hebben onderworpen' '". 

Nu is het bestaan van die annexen gebaseerd op één stukje fundering in de zuiderkoor-

beuk van de huidige Dom, en daarom is hun aanwezigheid (om niet te spreken van hun 

inwendige indeling) toch nog wel erg onzeker. Want heeft die fundering wel een muur 

gedragen, of kan het ook een koppelfundering geweest zijn waarboven zich een boog 

bevond, zodat er een volledige kapel geweest zou kunnen zijn? Dergelijke koppelfunde

ringen zijn immers ook in de westbouw aangetroffen, en ook in alle Bernold-kerken. 

Mekking neemt deze mogelijkheid evenwel niet in overweging. Om de aanwezigheid 

van de annexen aannemelijk te maken brengt hij de twaalfde-eeuwse kerken van 01-

denzaal en St.-Odiliënberg naar voren als 'dochterkerken' van de Dom, die beide zulke 

nevenruimten en absidiolen of kapellen bezitten en die deze kooraanleg zouden heb

ben gekregen in navolging van Adelbolds Dom ". Maar ik vraag me af of Oldenzaal en 

St.-Odiliënberg niet even goed verklaard kunnen worden als navolgingen van meer 

nabije voorbeelden: Westfaalse (Minden, Freckenhorst), Rijnlandse (Knechtsteden, 

door Mekking zelf genoemd, maar afgewezen) of Maaslandse (St.-Barthélémy te Luik, 

Xhignesse). 

Wanneer men Mekkings verklaring volgt waarom Adelbold tot deze (veronderstelde) 

kooraanleg is gekomen, dan rijst bovendien de vraag, hoe deze zich verhoudt tot de 

kerken die Adelbolds opvolger Bernold (1027-1054) korte tijd later in Utrecht heeft ge

bouwd: de St.-Pieter, de St.-Jan en de St.-Paulus, het bekende 'kerkenkruis' met Adel

bolds Dom als middelpunt. In eerdere publicaties liet Mekking de Lotharingse klooster

hervorming ook daar een rol spelen ' ', maar de koorpartijen zien er geheel anders uit. 

Zo dwingend voor de aanleg van deze kerken was die kloosterhervorming kennelijk ook 

weer niet. Ik kan wel meegaan in Mekkings opvatting, dat de Bernold-kerken in platte

grond en opstand in opvallende mate zijn geënt op de door de Ottonen bevorderde 'kei

zerlijke' Ravennatische architectuur!'. Maar waarom zou dit ook al niet bij de Dom van 

Adelbold het geval geweest kunnen zijn? Die vraag dringt zich vanzelf op, wanneer 

men in Mekkings geschriften leest, 

dat in Luik bisschop Notger (972-

1008) al Ravennatische vormen 

verkoos voor de Dionysiuskerk al

daar '', en dat Adelbold ten tijde 

van Notger in Luik zijn vroegste 

opleiding kreegis. 

Afb. 3. Utrecht, v.m. St.-Pauluskerk, ge
bouwd ten tijde van bisschop Bernold, mid
den ne eeuw. Plattegrond op basis van de 
gevonden funderingen. Tekening H.W. van 
der Voet. Uit: TerKuile, 1959, fig. 1. 
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Zou het daarom niet zo kunnen zijn, dat in Utrecht de Dom van Adelbold het 'Ravenna-

tische' prototype geweest is waarnaar de Bernold-kerken zijn gemodelleerd "'? Saillant 

detail daarbij is dat de abdijkerk van St.-Paulus niet alleen de voor de Bernold-kerken 

typerende zijkapellen (zijkoren) langs het middenkoor bezat, maar daarnaast ook nog 

eens absidiolen (afb. 3). 

Dergelijke vragen en overwegingen roert Mekking in het geheel niet aan, en dat is ver

wonderlijk, want zij lijken toch tamelijk voor de hand te liggen. 

De indeling van de westbouw 

Ook de westbouw die Mekking reconstrueert roept vragen op. Uit elfde- en twaalfde-

eeuwse bronnen, waaronder de Ordinarius van de Dom, staat wel vast dat in deze west

bouw drie altaren waren gelegen, gewijd aan Johannes de Doper, aan Maria en aan de 

aartsengel Michael. Mekking lokaliseert ze in het westelijke deel van het middenschip, 

boven elkaar: het altare/chorus Sancti Johannis op de begane grond, het altare/chorus 

Sancte Marie op een galerij daarboven en het altare Sancti Michaelis op een daar weer 

boven gelegen, tweede galerij. De vermelding omstreeks 1100 van bogen [arcus) in ver

band met de twee laatste altaren brengt Mekking tot de reconstructie van arcaden met 

respectievelijk zes en vijf bogen, waardoor de galerijen naar het schip geopend zijn. Op 

de begane grond wordt een driebogige arcade verondersteld ". 

De tekening die dit alles oplevert (afb. 4) is werkelijk prachtig en geeft een aantrekkelijk 

beeld van een perfecte Ottoonse architectuur. Toch zijn er wel enkele vraagtekens bij te 

plaatsen. 

Wat wordt met 'bogen' bedoeld? 

Allereerst roept de interpretatie van de in de bron

nen vermelde bogen twijfels op. Zij worden 

genoemd in verband met het branden van kaar

sen, en de begin twaalfde eeuw genoemde aantal

len van zes, respectievelijk vijf slaan nu eens op de 

bogen zelf, dan weer op de kaarsen die daar op de 

hoge feesten moeten worden gebrand ls. In de 

Ordinarius van omstreeks 1200 is ook sprake van 

vijf bogen bij het Michaelsaltaar '', maar het Ma

ria-altaar krijgt hier slechts twee kaarsen 'in arcu-

bus super altare' voorgeschreven:". 

Mag men in die bogen arcaden lezen zoals Mek-

Afb. 4. A.1.1. Mekking, Reconstructie van het inwendige van de 
Dom van Adelbold: westkoor naar het westen. Tekening W. 
Boerefijn. Uit: Mekking, 7997, afb. 5. 
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king die ziet, en zo ja, waar moet men zich de kaarsen dan precies voorstellen? Als ze op 

de (noodzakelijk aanwezige) balustraden of op iets hoger gesitueerde kaarsenbalken 

tussen de zuilen waren geplaatst, dan is het vreemd dat ze beschreven zijn als 'in arcu-

bus', en niet als 'sub arcubus' ('onder de bogen') of'inter columnas' ('tussen de zuilen'). 

In instructies voor het plaatsen van kaarsen betekent het Latijnse 'in' altijd 'op'; het 

wordt soms zelfs verwisseld voor 'super' of'supra': 'boven', 'bovenop'21. Het zijn de 

gebruikelijke voorzetsels bij lichtdragers. Met de bogen lijken geen grote bestanddelen 

van het gebouw bedoeld te zijn, maar kaarsendragers, want zij worden in één adem 

daarmee genoemd: '... laten wij zien, waar [de kaarsen] op de hoge feesten geplaatst 

moeten worden: op het hoogaltaar vier, vóór dit altaar zeven, op de ivoren kandelaars 

drie, op de grote kandelaars drie, op de kandelaar in het midden van het koor één, op de 

balk vóór het koor dertien, op de kroon zesennegentig, op de bogen van St.-Michael vijf, 

op de bogen van St.-Maria zes, op de kleine kroon van het St.-Johanneskoor dertien, 

vóór alle altaren zeven, boven de drie kerkdeuren drie;...";:. 

De bogen bevonden zich op of boven het altaar, dat is zeker; maar hoe zagen zij eruit? 

Ging het om een vroege vorm van een altaarretabel, of misschien - groter - om een hek

werk met bogen waartegen het altaar stond opgesteld 2ï? We weten alleen, dat deze 

bogen in het tweede kwart van de veertiende eeuw niet meer aanwezig waren :4. Ook 

dat feit zou er op kunnen wijzen, dat het gegaan moet zijn, om 'klein-architectuur', 

zoals retabels of hekken, eerder dan om grote bouwkundige onderdelen. 

Stond het Maria-altaar op een galerij? 

Een tweede bezwaar tegen Mekkings reconstructie van de arcaden is dat het Maria

altaar in de Ordinarius helemaal niet op een galerij gesitueerd lijkt te zijn. Bij het feest 

van Maria Hemelvaart wordt van de genoemde twee kaarsen namelijk gezegd dat zij 

worden ontstoken aan de kaars(en) vóór het (Maria?)koor ", en het is toch niet zowaar

schijnlijk dat men hiervoor met een brandende kaars een torentrap zou moeten bestij

gen. 

Nog groter wordt dat probleem, wanneer men de liturgie van Goede Vrijdag en de 

Paasnacht naleest. Op Goede Vrijdag wordt het kruis door twee priesters naar het Ma

ria-altaar gebracht en door de bisschop ineen daar gemaakt graf 'begraven'. Op dit graf 

wordt 'het grote kleed met de leeuwen' gelegd en er worden twee kaarsen geplaatst 

aan het hoofd- en het voeteneinde, die blijven branden tot het Te Deum op de dag van 

de Verrijzenis-''. In de Paasnacht nu worden tegen het ochtendgloren de Domheren 

door de klokkenluiders gewekt en komen zij in de Dom bijeen. Zij allen trekken op naar 

het graf en de twee priesters richten het kruis op uit het graf, terwijl een derde wierook 

verspreidt. Nadat de antifoon Cum Rex gloriae is ingezet en terwijl alle klokken luiden, 

brengen zij het kruis vóór het altaar van St.-Johannes, waar het blijft tot het begin van 

de metten 27. Dit alles is toch niet voorstelbaar wanneer de stoet, mét het kruis, een 

torentrap naar het Maria-altaar zou moeten op- en afgaan? De Ordinarius spreekt trou-

AS/E DE GROOT EEN DROOM VAN EEN DOM 



wens niet over opgaan of afdalen, maar alleen over 'procedunt', voortschrijden. Het is 

verder ook niet erg waarschijnlijk, dat men het graf op een galerij zou hebben ingericht, 

ook als we ons dit denken als een houten 'graftombe'2". 

Een alternatieve indeling van de westbouw 

Vanwege al deze bezwaren zou ik een andere indeling van de westbouw willen sugge

reren, die mij waarschijnlijker en logischer voorkomt, namelijk: in het zuidelijke com

partiment het altare/chorus 5. Mariae, in het noordelijke het altare/chorus S. Johannis, 

beide op de begane grond gesitueerd, en daartussen, in de middenbeuk en wel op een 

galerij, het altare 5. Michaelis. Dit lijkt enigszins op de reconstructie van Séjourné, 

behalve dat de plaats van de beide laatste altaren is verwisseld, en het Michaelsaltaar 

door mij op een galerij wordt gesitueerd. Er volgt uit de bronnen geen duidelijke nood

zaak het Johannesaltaar in de middenbeuk te plaatsen "'.terwijl de door mij voorgestel

de indeling niet alleen een vanuit theologisch oogpunt goede dispositie biedt, maar 

ook recht doet aan een aantal zaken die anders moeilijker te verklaren zijn. Zo krijgen 

nu de twee compartimenten, die door de koppelfunderingen in de beide zijbeuken 

begrensd zijn, een duidelijker betekenis. De koppelfundering in de middenbeuk draagt -

evenals bij Mekking - een galerij, maar de benedenruimte blijft nu vrij, waardoor het 

middenschip niet zo extreem kort wordt en er tevens een centrale westingang kan zijn 

geweest. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de Dom van Adelbold twee westingan

gen - ter weerszijden van de middenbeuk - heeft gehad, zoals Mekking veronderstelti0. 

De Ordinarius noemt maar één westdeur ", en zowel in de twaalfde als in de veertiende 

eeuw is in totaal van slechts drie kerkdeuren sprake, die in de veertiende eeuw gespeci

ficeerd worden als gelegen aan respectievelijk de noord-, de west- en de zuidzijde van 

het schip '2. De andere Utrechtse kerken - met uitzondering van de St.-Jan, die vermoe

delijk ooit een westabsis bezat - hadden eveneens slechts één westingang. Voorts kan 

de ligging van de drie altaren ook hun latere situering in de gotische Dom verklaren: de 

Michaelskapel in de Domtoren boven het westportaal ", het Johannesaltaar in de noor-

derkoorbeuk en het Maria-altaar aan de zuidzijde van het schip. Voor het Michaelsal

taar zal een hooggelegen plaats niet bezwaarlijk zijn geweest, noch in de romaanse 

Dom, noch in de gotische. In de Domliturgie speelde dit altaar vrijwel geen rol; de Ordi

narius meldt alleen dat op St.-Lucasdag er de mis moet worden gecelebreerd 'door een 

priester' '4, verder werd dit altaar slechts bediend door de kapelaan van de bisschop '5. 

Voor de beide andere altaren moet situering op de begane grond wel noodzakelijk zijn 

geweest, omdat zij enkele malen per jaar door de gezamenlijke Domgeestelijkheid wer

den bezocht. Het feit dat het Maria-altaar in de dertiende eeuw aangeduid wordt als 'in 

superiore parte ecclesie versus occidentem' ", hoeft nog geen plaats op een galerij te 

impliceren. Het niveauverschil van dit westelijke kerkgedeelte ten opzichte van de rest 

van het schip is misschien maar enkele treden geweest. 
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Het Maria-altaar en de Domproost 

Volgens Mekking bevond het Mariakoor zich evenwel op de verdieping en fungeerde 

het als 'seigneuraal koor' van de Domproost ". In de Statuta ecclesie Trajectensis vindt 

hij het bewijs dat de westpartij van de pre-gotische Dom 'de seigneurale 'pool' van het 

gebouw' was, omdat namelijk volgens deze Statuta 'het altaar in het Mariakoor op de 

verdieping van de westpartij was voorbehouden aan de proost van het Domkapittel'. Of 

het Mariakoor ook al vóór 1063 het 'eigenkoor van de proost-aartsdiaken' was, acht 

Mekking echter onzeker, omdat niet bekend is of de proosten toen al over aartsdiako-

nale bevoegdheden beschikten; mogelijk beschikte voordien de bisschop over dit koor. 

'Dit laat echter onverlet dat de Domproost, als eerste en hoogste vertegenwoordiger 

van de wereldlijke rechten van het kathedrale kapittel, een seigneuraal oratorium toe

kwam'. 

Dit laatste kan in algemene zin best waar zijn, maar dat het Mariakoor in de Dom van 

Adelbold dit seigneurale oratorium zou zijn geweest, is een conclusie die uit de ge

noemde bron beslist niet getrokken mag worden. Want leest men de Statuta ecclesie 

Trajectensis - meer bekend als Hugo Wstinc's Rechtsboek van de Dom !S - erop na, dan 

blijkt de bron te zijn een daarin opgenomen oorkonde uit 1243 •''', waarin Domproost 

Theodericus vier prebenden waarover hij de beschikkingsbevoegdheid heeft, aan het 

Domkapittel schenkt. Het gaat om de prebenden van de keldermeester {cellahus) en de 

keukenmeester (magister coquine) en van twee ondergeschikten. 

De inhoud van dit stuk komt in het kort op het volgende neer. De vier officia (die nog 

dateerden uit de periode dat de kapittelheren gemeenschappelijk samenleefden en de 

proost voor de materiële behoeften moest zorgen) werden tot nog toe onverschillig, nu 

eens aan kanunniken, dan weer aan leken gegeven. Voortaan echter zal de eerstge

noemde prebende, zodra deze vacant komt, gegeven worden aan een priester om de 

mis te celebreren aan het Maria-altaar, de tweede aan een priester die hiervoor de mis 

moet celebreren in de St.-Laurenskapel in het huis van de Domproost en die daarvoor 

bovendien de uitkering zal ontvangen die nu al bij die kapel behoortl0, en de derde en 

de vierde, kleinere prebenden gaan naar twee clerici, nog niet tot priester gewijde gees

telijken. De collatie (het benoemingsrecht) van deze vier prebenden blijft aan de Dom

proost en zijn ambtsopvolgers voorbehouden. Alle vier zullen als vicarissen aan de ge

tijden in het hoogkoor deelnemen, wat bij de prebenden gebruikelijk is geweest; de 

priestervicarissen zullen bovendien ieder ten minste eenmaal per week voor het ziele

heil van de Domproost, zijn voorgangers en zijn opvolgers bidden. De schenking door 

de Domproost van deze vier prebenden werd door het kapittel aanvaard en met het 

zegel bevestigd. 

Wat in 1243 heeft plaatsgevonden is dus de omzetting van oude officia met een aller

eerst materieel doel in vicarieën met een voornamelijk geestelijke bestemming ''. Het 

gaat in wezen om een vicariestichting, de eerste aanwijsbare in de Dom42, zoals er later 
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in de dertiende, en in de veertiende en vijftiende eeuw vele zijn geweest, van proosten, 

dekens en thesauriers, maar ook van kanunniken zondereen prei at uurschap. Als bewijs 

voor het functioneren van het Mariakoor als seigneuraal koor of eigenkapel van de 

Domproost in de elfde en twaalfde eeuw kan deze bron dus onmogelijk dienen, eerder 

zelfs van het tegendeel. Want het blijkt dat de Domproost vóór 1243 wel beschikte over 

een eigen huiskapel (St.-Laurens) met een daaraan verbonden uitkering voor de geeste

lijke die er de mis opdroeg, maar dat zo'n uitkering vanwege de Domproost toen klaar

blijkelijk nog niet bestond voor het Maria-altaar of voor een ander altaar in de Dom, 

want anders zou er bij de nieuwe opdracht voor de cellarius wel iets over gezegd zijn. 

Ook uit andere bronnen blijkt niets van het bestaan in de Dom van zo'n uitkering of 

vicarie van vóór 1243. Dit alles maakt het niet erg waarschijnlijk, dat de Domproost in de 

elfde of twaalfde eeuw een 'seigneuraal koor' in de Dom heeft gehad. Als het 'seigneu-

rale oratorium' dat volgens Mekking de Domproost toekwam, zal men wellicht de St-

Laurenskapel in zijn eigen huis moeten beschouwen, als hij dat toen al bezat43. 

Methodische gebreken 

Ik raak met deze kwestie aan het zwakke punt van het boek: de feitelijke bewijsvoering. 

Om zijn reconstructie te onderbouwen voert Mekking velerlei argumenten aan, maar 

de meeste daarvan zijn van tamelijk algemene aard, zoals vergelijkingen met kerken en 

situaties elders. Op zichzelf zijn deze natuurlijk zeer terecht, maar ze krijgen in 

Mekkings (hypothetische!) reconstructie van de Utrechtse Dom te vaak het karakter 

van 'bewijs'. Daardoor wordt het voor de lezer op den duur onduidelijk wat nu feitelijk 

vaststaat en wat niet, zeker wanneer een aanvankelijk aangenomen hypothese later in 

het betoog gaat dienen als vaststaande basis voor verdere hypothesen. Is dit al een ris

kante manier van werken, de kans op ontsporingen wordt nog groter door de selectieve 

en arbitraire manier waarop Mekking omgaat met het geschreven bronnenmateriaal 

dat wél rechtstreeks op de Dom betrekking heeft. Veel van de bestaande bronnen wor

den niet in de beschouwing betrokken, en de wél gebruikte worden meestal niet in hun 

oorspronkelijke vorm geciteerd, maar in excerpten of interpretaties uit de tweede of 

derde hand, en bovendien los van hun eigen context. Mekking toont ook weinig oog 

voor de tijdgebondenheid van de aangehaalde bronnen en gaat meestal voorbij aan 

het feit dat zich tussen de wijding van Adelbolds Dom in 1023 en de voorbereidingen 

voor de bouwvan de Domtoren in 1320 - om enkele in zijn betoog belangrijke jaartallen 

te noemen - in en om de Dom geweldige veranderingen hebben voorgedaan, bouwkun

dig, maar ook institutioneel en politiek. 

De genoemde manco's spelen ook een rol in de kwesties die nu aan de orde komen. 
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Het graf van Adelbold en het 'crux decussata' 

Adelbold stierf in 1026 en werd in de door hem gebouwde Dom begraven. Mekking 

schrijft - in het voetspoor van Muller en Haslinghuis/Peeters - dat de bisschop in ver

band met de bouw van het gotische schip in 1482 werd herbegraven in het kruisingsvak 

van het pas voltooide transept4'. 'Deze mededeling komt overeen met de vermelding 

dat het graf zich 'in media ecclesie' ('in het midden van de kerk') zou hebben bevonden. 

Het mag dus voor zeker worden aangenomen dat de tombe van Adalbold zich oor

spronkelijk in het korte schip bevond', en wel voor het Heilig-Kruisaltaar, dat zich in het 

romaanse schip, midden voor het laagkoor bevond (het laagkoor besloeg in de romaan-

se kathedraal namelijk het kruisingsvak), 'een begeerde laatste rustplaats onder voor

name personen'45. 

Ä 

Twee misverstanden rond het graf 

Deze situering in het schip klopt wel ongeveer (aangenomen dat het romaanse tran

sept zich inderdaad ter plaatse van het latere gotische heeft bevonden), maar dat is 

eigenlijk toeval, want de schijnbaar consistente argumentatie berust op twee misver

standen. De plaatsaanduiding 'in het midden van 

de kerk' voor het graf komt namelijk uit zestiende

en zeventiende-eeuwse bronnen, in het bijzonder 

van Buchelius, die de zerk omstreeks 1600 nog 'in 

medio (summi) templi' heeft gezien, vlakbij twee 

andere bisschopszerken (afb. 5)46. Op grond van 

Buchelius' beschrijving heeft Muller destijds ge

concludeerd, dat het graf toen in de kruising was 

gelegen. Dit is echter een misverstand, want 'in 

medio templi' of 'in medio ecclesie' betekent: 'in 

het middenschip' r , en daar heeft Buchelius de 

drie graven gezien. Hij beschrijft ze bij andere zer

ken die in de tweede en derde schiptravee (vanaf 

de kruising gerekend) kunnen worden gelokali

seerd '*"; dat is dus ongeveer de plaats die Mekking 

als de oorspronkelijke aanmerkt. 

In de lijn van de theorie van Muller, respectievelijk 

Mekking zou dit echter moeten impliceren, dat 

Adelbolds graf vóór 1482 ergens anders, verder 

westwaarts, heeft gelegen. Maar hier komt het 
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Afb. 5. Beschrijving (ca. 1615) van drie bisschopsgraven in het 

schip van de Dom, onder andere van Boudewijn II van Holland 

en van Adelbold II. Uit: Buchelius, Monumenta, fol. 21'. HUA, 

bibl. XXVIIIL i. 
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tweede misverstand, en dat is dat het graf verplaatst zou zijn. Het graf is echter niet 

verplaatst! Berichten in de fabriekrekeningen van 1482/83 die spreken over herbegra

vingen van bisschoppen, hebben niet betrekking op de drie genoemde bisschopsgraven 

in de middenbeuk, maar op die welke in de zijbeuken van het romaanse schip waren 

gelegen; alleen die werden overgebracht en wel naar de gotische kooromgang '',. De 

graven in de middenbeuk, die ver genoeg verwijderd lagen van de bouwputten die 

gemaakt moesten worden voor de nieuwe pijlerfunderingen, bleven op hun plaats. Dit 

moet ook het geval zijn geweest met dat van Burchardus, dat in de westbouw lag. Deze 

oude graven werden opgeknapt in 1516 en 1527/28 50, toen het gotische middenschip 

grotendeels gereed was. 

Het is dus niet zo, dat 'door de bouwvan de gotische Dom en de frequente begravingen 

ter plaatse helaas alle sporen van het oorspronkelijke graf van Adelbold (zijn) uitge

wist', zoals Mekking stelt51. Er zijn vooralsnog ook geen concrete aanwijzingen, dat het 

graf in de zeventiende eeuw is geruimd. Het is denkbaar dat thans alle sporen zijn ver

dwenen, maar dat moet dan worden toegeschreven aan latere gebeurtenissen: de tor

nado van 1674, de definitieve opruiming van de ruïne in 1826 en de plaatsing van het 

verzetsmonument in 1949. Het is echter zeker niet uitgesloten dat opgravingen nog 

iets van het graf aan het licht zouden kunnen brengen. 

Het 'crux decussata' 

Na zijn conclusie over de plaats van het graf van Adelboid, komt Mekking te spreken 

over het z.g. crux decussata of diagonaalkruis. Het snijpunt van dit kruis, 'dat tijdens de 

wijdingsplechtigheden van een kerk de hoekpunten van het inwendige van het ge

bouw met elkaar verbindt, moet zich ongeveer ter hoogte van de tombe van Adelbold II 

hebben bevonden'52. Hij gaat uitgebreid in op de praktische en vooral de symbolische 

aspecten hiervan, omdat 'het samenvallen van het waarschijnlijke snijpunt van het dia

gonaalkruis met de plaats van de tombe van de kerkstichter en het Kruisaltaar' voor 

hem een 'concrete aanwijzing' vormt dat het diagonaalkruis 'een rol heeft gespeeld bij 

het bepalen van het concept' van Adelbolds kathedraal ". 

Hoe interessant deze beschouwingen over dit snijpunt van het crux decussata, waar

mee tijdens de wijdingsriten 'het middelpunt van de schepping' werd uitgebeeld '4, ook 

mogen zijn, wat die rol voor het bepalen van het bouwconcept nu in concreto kan zijn 

geweest, blijft in de weinige regels die Mekking daaraan besteedt wel zeer in het vage 

hangen ". 

De keizersgraven en het altaar van het Heilig-Kruis 

Veel concreter valt te spreken over het verband tussen het Heilig-Kruisaltaar en de kei

zersgraven, maar vreemd genoeg stipt Mekking dat punt helemaal niet aan. 

Zoals wel voor zeker wordt aangenomen, bevond zich midden op het laagkoor een 
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tombe boven de plaats waar de ingewanden van de keizers Koenraad II (t 1039) en 

Hendrik V (t 1125) waren bijgezet"'1. De keizers bezaten vanouds een prebende in het 

Domkapittel, die zij lieten waarnemen door twee priesters. Dit waren de twee preben-

darii imperii of vicarii imperiales, wier taak - naast deelname aan de koorgetijden - het 

was te bidden voor de keizer en het keizerrijk57. Zij nu waren verbonden aan het Heilig-

Kruisaltaar ante chorum, oftewel vóór het (laag)koor waar zich de keizersgraven bevon

den S8. Tot hun taken behoorde volgens Wstinc ook de zorg voor het Heilig-Kruisreliek 

{Lignum Domini), dat zij elke vrijdag en incidenteel bij andere gelegenheden in de pro

cessie moesten dragen (waren zij ook de twee priesters die het Kruis droegen op Goede 

Vrijdag en in de Paasnacht?5'), een gegeven dat Mekking wél vermeldt, maar in een 

ander verband "". In 1196 schonk keizer Hendrik VI het collatierecht van deze twee halve 

prebenden aan de Domdeken, om de continuïteit in de bezetting van deze ambten te 

garanderen61. 

De keizers en het Johannespatrocinium 

Mekking legt wel een direct verband tussen de keizers en het (mede)patrocinium van 

Johannes de Doper voor het eerder genoemde Johannesaltaar in de westpartij en voor 

het hoogaltaar62. Maar hoe belangrijk Johannes de Doper als patroonheilige voor de 

Duitse keizers ook mag zijn geweest, dit punt lijkt mij voor de reconstructie van de 

Utrechtse Dom toch minder van belang. Niet alleen is er geen concrete aanwijzing dat 

de keizers een bijzondere relatie hadden met het Johannesaltaar in de Dom (dit dus in 

tegenstelling tot het Kruisaltaar), men kan ook niet stellen, zoals Mekking doet, dat 'bij 

de wijding van Adalbolds Dom in 1023 het hoogaltaar in de eerste plaats aan deze zelf

de heilige [= Johannes de Doper] (werd) toegewijd', waardoor 'het bisdom Utrecht 

(werd) wedergeboren als een volwaardig lid van de rijkskerk'6'. De patroonheilige waar

aan de Dom in dat jaar werd toegewijd, was immers St.-Martinus. Dat blijkt duidelijk 

uit de contemporaine berichten. Amper een halfjaar na de wijding noemde Keizer Hen

drik II zelf de Dom 'de heilige Utrechtse kerk, in onze tijd gebouwd en in onze tegen

woordigheid gewijd onder het patrocinium van de gelukzalige aartsbisschop Marti-

nus...' '". En zijn opvolger Koenraad II sprak in 1025 over de kerk van bisschop Adelbold, 

'die is gebouwd ter ere van de heilige Martinus belijder en overige heiligen...' ' \ Onder 

die 'overige heiligen' zullen we zeker St.-Johannes de Doper en St.-Thomas mogen ver

staan, want in 1023 werd het hoogaltaar mede aan hen toegewijd. Dat zij in het bericht 

over die wijding vooropgaan en St.-Martinus pas na hen genoemd wordt, moet voor de 

middeleeuwse lezer volstrekt vanzelfsprekend zijn geweest, omdat de heiligen nu een

maal hun eigen hiërarchie kennen: hoe zou in de opsomming St.-Thomas vóór St.-Jo

hannes de Doper genoemd kunnen worden, en St.-Martinus vóór de beide anderen? 

Men mag er niet zomaar uit afleiden, dat de eerstgenoemde (want de oudste) van het 

drietal tevens de hoofdpatroonheilige was. Een soortgelijke strikte hiërarchische volg-

ARIE DE GROOT EEN DROOM VAN EEN DOM 



orde, gebaseerd op rang en anciënniteit, hanteerde het Domkapittel - evenals andere 

colleges - ook voor zichzelf"'. 

Het atrium, de aula en het consistorium van de bisschop 

Vóór de westbouw van de Dom moet zich een atr ium of voorplein hebben bevonden, 

met een voorbouw - mogelijk een voorpoort -, geflankeerd door (trap)torens. De funde

ring van de zuidelijke van deze torens, een veelhoekige traptoren, is thans nog zicht

baar vanuit de tuin van het vroegere Bisschopshof, nu Flora's hof genaamd. Op de 

noordwesthoek is in 1929-1930 de funder ing aangetroffen van een zwaardere hoekto

ren, nagenoeg vierkant (afb. 6 ) ' \ Mekking houdt deze niet voor oorspronkelijk gepland, 

omdat 'de symmetrische opzet van het complex vraagt om een tweede traptoren aan 

de noordzijde'' '8. Op een onbekend t i jdst ip zou deze traptoren hebben moeten wijken 

voor de grotere hoektoren, die hij vereenzelvigt met de in latere bronnen vermelde 

Sint-Maartenstoren ''". Dit is een twi j fe lacht ige stei l ing, omdat nergens blijkt dat de 

noordwesteli jke fundering van een ander type was dan de overige funderingsresten 

van Adelbolds Dom ™. En zou op een zwaarder benedendeel niet een smallere, veelhoe

kige toren gestaan kunnen hebben "'? Bovendien was, zoals hierna nog zal blijken, de 

grotere Sint-Maartenstoren toch echt verder zuidwaarts gelegen. Afgezien van dit 

UDMETING VAN rUNOEEMMO^N CjEVONDEN bY VEHSCHILLEN9E ONTG|IKAV!H* 

N BEN OMTBEK VAN DEN OoMT©CEN IN OEJABEN ÎOÇQ-1930 

Afb. 6. Overzicht van de funderingen, gevonden bij de Domtoren in de jaren 1922-1930. De lichter getinte fun
deringen aan weerszijden van de Domtoren behoren tot de romaanse Dom; de donkere in het midden zijn van 
het gotische schip en de Heilig-Kruiskapel. Tekening W. Stooker. Foto: RDMZ, nr. 56961. 
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punt, en al kan men zich afvragen of verder alles even regelmatig was ontworpen en 

volledig was uitgevoerd als Mekkings plattegrondraster toont, deze reconstructie op 

zichzelf is plausibel. 

De funderingen ten zuiden van de Domtoren 

Moeilijker wordt het, wanneer Mekking de in 1927/28 aangetroffen funderingsresten 

ten oosten van de genoemde zuidelijke toren, dat wil zeggen waar nu het ontvangstge

bouw ten zuiden van de huidige Domtoren staat, gaat interpreteren. Deze tufstenen 

funderingen gaan mogelijk eveneens tot de elfde eeuw, of opzijn laatst tot de twaalfde 

eeuw terug. Mekking komt aan de hand van de in 1927/28 gemaakte opmetingsteke-

ning (afb. 7) tot de reconstructie van een representatieve, tweebeukige zaaP. Maar dit 

is geheel in strijd met de beschrijving en interpretatie die G.C. Labouchère in 1928 ervan 

heeft gegeven n. Ook Mekkings hypothese over de functie van het gebouw is twijfel

achtig. Labouchère zag er op de begane grond geen representatieve ruimte in, maar 

een bergplaats. In de oorspronkelijke toestand kan zich alleen op de verdieping een 

belangrijke zaalruimte hebben bevonden :. 

Zeker is in elk geval, dat in dit gebouw na 1320 het consistorie was gevestigd waar de 

rechtszittingen plaatsvonden van de bisschoppelijke officiaal (afb. 8). Dit consistorie 

verving een ouder, vermoedelijk door bisschop Guy van Avesnes (1301-1317) gebouwd 

consistorium, waarvan de grond in 1320 door bisschop Frederik van Sierck (1317-1322) 

werd afgestaan aan het Domkapittel ten behoeve van de bouw van de Domtoren. 

Volgens Mekking moeten de genoemde funderingen behoord hebben tot een aula of 

zaalgebouw van de bisschop, dat o.a. in 1320 vermeld wordt, en bevond het oude, in 

1320 afgestane bisschoppelijke consistorium zich ten oosten daarvan, dat wil zeggen 

langs de zuidzijde van het atrium. Mekking verzet zich hiermee tegen de visie van 

OPMEIIKC CEVONDEN PUNDEEEIWCEN Afc zIIIDZUDC STOBEN 

Afb. 7. Opmeting van de funderingen ten zuiden van de Domtoren, 1327-1928; gebruikt door Mekking, ïggj (32, 
afb. g). Tekening W. Stooker. Uit: Labouchère, 1928, afb. j . 
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Afb. 8. Poort van het bisschoppelijke consistorie ten zuiden van 

de Domtoren (vernieuwd ca. 1540). Litho J. van Liefland, 1857, 

naar C. Craeyvanger, ca. 1830. HUA, T.A. Ma 3.3. 

Martin de Bruijn, die beide gebouwen meer west

waarts projecteert, namelijk de aula ten zuiden 

van de Servetstraat en het oude consistorium 

geheel of gedeeltelijk op de funderingen van het 

latere consistoriegebouw (afb. 9). 

Beide zienswijzen zijn in Oud-Utrecht al eerder 

bediscussieerd 75. De toen geuite opvatting van De 

Bruijn dat het oude consistorium op de gevonden 

funderingsresten zou hebben gestaan en gesloopt 

werd om op nagenoeg dezelfde plaats te worden 

herbouwd - door Mekking gekenschetst als een 

'onzinnige handelwijze' n - iijkt ook mij niet houd

baar. In zijn latere proefschrift heeft De Bruijn deze mening overigens genuanceerd 

door het terrein ten noorden van die funderingen erbij te betrekken en daarmee komt 

hij mijns inziens dichter bij de waarheid77. De argumenten die Mekking hier tegenover 

stelt, zijn echter volstrekt ontoereikend om zijn eigen opvatting te kunnen staven. Om 

dit duidelijk te maken moet ik wat uitvoeriger op dit strijdpunt ingaan. 

De oorkonde van 26 juli 1320 

Het cruciale document in deze kwestie vormt een oorkonde van 26 juli 1320, waarin bis

schop Frederik van Sierck toezegt het terrein van het oude consistorium, na afbraak van 

dit gebouw, leeg en vrij aan het kapittel af te staan ten behoeve van de bouw van de 

Domtoren. De letterlijke tekst van het eerste 

gedeelte luidt in vertaling als volgt: 

'Wij Frederik, bij de gratie Gods bisschop van 

Utrecht, maken aan allen bekend, dat wij, zuiver 

om God en uit eerbied voor de gelukzalige 

Martinus, onze patroon, alsmede op het verzoek 

van de eerwaarde heren deken en kapittel van 

onze Utrechtse [Domjkerk en van onze andere 

gelovigen aangaande de plaats van de nieuwe 

toren, te bouwen aan het [westjeind van onze 

voornoemde kerk, welwillend toestaan aldus: dat, 

wanneer ons consistorium is afgebroken, wij daar-

Toetichting bij de plattegrond. Omdat een precieze reconstructie van 
de middeleeuwse situatie problematisch is, geven de lijnen de huidige 
situatie weer en bepalen de cijfers - soms bij benadering - de plek van 
de middeleeuwse bebouwing, zowel vóór als na de bouw van de nieu
we domtoren. 1. Dom- of Sint-Maartenstoren met Sint-Michielskapel. 2. 
Huis van Oudmunster. 3. Bisschoppelijk consistorie. 4. Bisschoppelijke 
zaal met spinde en bottelarij. 5. Wenteltrap. 6. Doorgang voor de bis
schop langs de toren. 7. „Hofsteden ende craemsteden an des bisscops 
huus in der horch". S. Borchstraat {Servetstraat), g. Bisschopsweg. 

Afb. 9. Reconstructie van de situatie van toren, Michaelskapel, 

consistorie en aula vóór en na 1320. Tekening M.W.J. de Bruijn, 

iggi. Uit: De Bruijn, iggi, 46. 
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na de plaats van dit consistorium volkomen leeg en vrij ten behoeve van onze reeds 

genoemde kerk zullen afstaan tot aan de muur aan het oosteinde van onze aula, zoals 

het geweest is vóór de tijd van de eerwaarde vader, heer Guydo [van Avesnes], onze 

onmiddellijke voorganger, eertijds bisschop van Utrecht; en dat wij ons genoemde con

sistorium voortaan niet op een plaats van de genoemde [heren] deken en kapittel, maar 

op een van onze eigen plaatsen bouwen of laten bouwen en houden, echter pas nadat 

eerst de gebouwen ter lengte en breedte van de genoemde toren neergehaald en afge

broken zijn, waarvan het houtwerk, de balken, planken, daktegels en dakbedekking, 

samen met datgene wat in ons genoemde consistorium aan houtwerk aanwezig is, aan 

ons ten gebruike toevallen. Een doorgang en ruimte van acht voeten breed en net zo 

lang als de zijde van de genoemde toren zich uitstrekt, tussen de voornoemde toren en 

de ten zuiden daarvan gelegen muur van ons huis, behouden wij voor ons eigen 

gebruik om te gaan van onze aula naar het resterende gedeelte van ons gebouw en 

naar onze kerk'78. 

Mekking concludeert uit deze passage, 'dat bisschop (1317-1322) Frederik van Sierck, ten 

behoeve van de bouw van het Domschip, een terrein af[staat] waarop zijn voorganger 

Cwyde van Avennes een '... consistorium inferius...' had gebouwd, en dat voordien "... 

totum vacuum et liberum...' ('helemaal vrij en onbebouwd') was. Pas in 1485 werd deze 

rechtszaal gesloopt, in verband met de fundering van de pijlers van de eerste vier schip-

traveeën vanaf het transept. Zoals hiervoor al werd aangegeven, moet dit consistorium 

zich dus ten oosten van de huidige Domtoren hebben bevonden, en wel aan de zuidzij

de van het atrium. In de oorkonde van 1320 wordt de westelijke begrenzing van het ter

rein dat de bisschop afstond, en waarop zich de te slopen zaal bevond, als volgt aange

duid: '...ad murum aulae nostre circa finem orientalem...' ('tot aan de muur die zich aan 

het oostelijke uiteinde van onze aula bevindt'). 'Onze aula': dit moet wel het zaalge

bouw zijn waarvan de resten in 1927/28 werden opgegraven; er is immers geen enkel 

ander zodanig gebouw bekend dat aan de zuid-westzijde van het atrium grensde, de 

plaats waar het in de teksten om gaat'"'. 

Dat deze interpretatie geen recht doet aan de oorkonde van 1320 behoeft nauwelijks 

betoog. Mekkings leesfout of verschrijving: Domschip in plaats van Domtoren, komt 

misschien voort uit zijn mening dat het consistorium van bisschop Guy van Avesnes pas 

in 1485 ten behoeve van het Domschip is afgebroken, maar vervolgens wordt geheel 

voorbijgegaan aan de discrepantie die optreedt tussen de toezegging van bisschop 

Frederik in 1320 het consistoriumXerre'tn weer volkomen leeg en vrij over te dragen en de 

door Mekking genoemde afbraak pas in 1485. Het niet verklaarde tijdsverschil van meer 

dan anderhalve eeuw zou toch te denken moeten geven. 

Er waren meer consistoria 

Mekking baseert zijn mening inzake de afbraak van het consistorium op de mededeling 

in de fabriekrekeningen van de Dom, dat in 1485 graafwerk werd verricht voor acht 
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gotische schippijIers !0, o.a. op de plaats waar het 'antiquum consistorium' had ge

staan *'. Hij verwondert zich erover, dat De Bruijn deze mededeling niet in verband 

heeft gebracht met de oorkonde van 1320. Maar het was heel terecht dat De Bruijn dat 

niet deed. Het 'antiquum consistorium' dat in of kort voor 1485 werd afgebroken, was 

namelijk niet het consistorie van de bisschoppelijke officiaal, maar dat van de officiaal 

van de Domproost". Dat blijkt uit een geschil tussen Dom en Oudmunster in het begin 

van de zestiende eeuw, waarbij dit vroegere consistorie van de Domproost, geheel of 

gedeeltelijk gelegen op grond van Oudmunster bij de Heilig-Kruiskapel en tegenover het 

bisschoppelijke consistorie, werd gememoreerd s'. Nu zou Mekking daartegen misschien 

willen inbrengen, dat dit antiquum consistorium niettemin het vroegere bisschoppelij

ke consistorium van Guy van Avesnes moet zijn geweest, dat dan na 1320 blijkbaar ter 

beschikking is gekomen van de Domproost en zijn officiaal, terwijl de bisschoppelijke 

officiaal verhuisde naar het gebouw naast de Domtoren. Maar ook die gedachte is 

onverenigbaar met de oorkonde van 1320: het oude bisschoppelijke consistorium moest 

in 1320 immers worden gesloopt, en wel voor de bouw van de Domtoren (niet van het 

Domschip). Dit consistorium moet dus geheel often dele op het terrein van de te bou

wen toren hebben gelegen M. 

Mogelijke ligging van de gebouwen 

Hoe moeten we ons de situering van een en ander nu voorstellen? Een zorgvuldige her

lezing van de oorkonde van 26 juli 1320 kan mijns inziens meer helderheid scheppen 

dan tot nu toe is verkregen (afb. 10). 

In de tekst worden, naast de nieuw te bouwen Domtoren en de Domkerk, enkele bis

schoppelijke gebouwen of ruimten genoemd die klaarblijkelijk niet identiek zijn, met 

name: het te slopen consistorium, de aula en een domus ('huis'), en verder nog neutraal 

aangeduide 'gebouwen' (edificia), al dan niet van de bisschop. Het beste aanknopings

punt voor de reconstructie vinden we in het slot van de tekstpassage, waar gesproken 

wordt over de doorgang van acht voeten breed, gelegen tussen de (nieuw te bouwen) 

toren en de muur (ten zuiden van die toren) van het bisschoppelijke 'huis'. De plaats 

van deze oost-west lopende gang is exact bekend, en het 'huis' moet dus wel op de 

elfde-/twaalfde-eeuwse funderingen hebben gestaan die Mekking identificeert als de 

bisschoppelijke aula. Nu zal dit 'huis' - waartoe door de opsteller van de oorkonde 

mogelijk ook aanbouwen werden gerekend, maar waarmee ik hier alleen het gebouw 

bedoel dat stond op de aangetroffen fundamenten - wellicht ook een zaal hebben 

bevat s \ maar die zaal kan toch niet de aula geweest zijn waarover de oorkonde van 

1320 spreekt. Want de doorgang tussen de toren en de muur van het 'huis' diende juist 

om te gaan van de aula naar 'het resterende deel van ons gebouw' en naar de Domkerk. 

Met 'het resterende deel van ons gebouw' moet het 'huis' zelf bedoeld zijn (namelijk 

wat over was na de sloop van de annexen), want eventuele andere bisschoppelijke 

gebouwen die voor deze aanduiding in aanmerking zouden kunnen komen, waren in 
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Afb. w. Alternatieve reconstructie van de situatie van toren, Michaelskapel, consistorie en aula vóór en na 

1320. Tekening A. de Croot, op basis van tekening All. Kipp in De Bruijn, 1994, 82.. 

1. St.-Maartenstoren met St.-Michaelskapel, tot 1320; in onderbroken lijn: Domtoren met St.-Michaelskapel 

vanaf 1321/1328. 

2. Consistorium van bisschop Cuy van Avesnes, tot 1320. 

3. 'Huis'van de bisschop; na 1320 bisschoppelijk consistorie 

4. Consistorie van de Domproost, na 1340, het Antiquum consistorium, gesloopt vóór of ca. 7485. 

5. Aula van de bisschop. 

6. 'Craemsteden'. 

7. Grulthuis. 

8. Dom. 
9. Atrium van de Dom. 

10. Heilig-Kruiskapel. 

de situatie van na 1320 niet meer aanwezig. Het 'huis' moest trouwens deels gesloopt 

often minste ingrijpend verbouwd worden, omdat het de toegang zou gaan bevatten 

naar de Michaelskapel in de nieuwe Domtoren8S. 

De aula die in 1320 genoemd wordt, moet gezien dit alles wel ten westen van de door

gang gelegen hebben, dat wil zeggen: ten zuiden van de Servetstraat. Het in 1320 te slo

pen bisschoppelijke consistorium lag ten oosten van de aula-, dat moet dus op het ter

rein ten noorden van het 'huis' zijn geweest. Mogelijk was het tegen het 'huis' aange

bouwd en besloeg het mede het grondstukvan de latere doorgang. 

Uit de oorkonde blijkt niet duidelijk of de grond van het consistorium tot dat moment 

toebehoorde aan de bisschop of aan het Domkapittel; voor beide mogelijkheden is wel 

iets te zeggen 87, en misschien hadden bisschop en kapittel wel ieder een deel van die 

grond in bezit. Het nieuwe consistorie zou in elk geval worden gevestigd op bisschop

pelijk terrein. Dat is inderdaad gebeurd, want het bisschoppelijke consistorie bevond 
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zich nadien ter plaatse van het 'huis', waar het tot de reformatie is gebleven. Er tegen

over werd in de loop van de veertiende eeuw het consistorie van de Domproost geves

tigd in het gebouw, dat tegen 1485 als het antiquum consistorium werd afgebroken. 

Het 'poortgebouw', de Maartenstoren en de Michaelskapel 

Was in 1320 het te slopen consistorium (en misschien ook een deel van de grond waarop 

het stond) eigendom van de bisschop, de andere gebouwen op het terrein van de toe

komstige Domtoren waren dat zeer zeker niet, want de bisschop noemt deze niet 

'onze', en spreekt al helemaal niet over het vrij en leeg opleveren en afstaan van het 

terrein. Wel heeft de bisschop bedongen dat het afkomende materiaal, met name het 

hout, aan hem zou worden afgestaan ten behoeve van zijn nieuwe consistorie. 

Tot die andere gebouwen moet in elk geval de Maartenstoren met de Michaelskapel 

hebben behoord. Hoe was de situatie op dat moment? 

In Mekkings visie bevond zich hier nog het voorgebouw van het atrium uit de tijd van 

Adelbold. Mekking reconstrueert dit naar het type van het Duitse keizerlijke Torhaus als 

een dwarsgeplaatst poortgebouw met op de verdieping boven de doorgang een keizer

lijke, later bisschoppelijke zaal: de latere Michaelskapel, en met flankerende traptorens 

aan de noord- en de zuidzijde. De enige grote verandering vóór de bouw van de 

Domtoren in 1321 zou zijn geweest de vervanging (in de twaalfde of dertiende eeuw) 

van de noordelijke traptoren door de grote klokkentoren van de kathedraal: de 

Maartenstoren naast de Michaelskapelss. 

Was Adelbolds 'poortgebouw' er nog in 1320? 

Nu is deze reconstructie voor de elfde en vroege twaalfde eeuw niet onmogelijk, al is 

voor het feitelijke bestaan geen ander 'hard' bewijs aanwezig dan de aangetroffen fun

dering van de zuidelijke traptoren, alsmede - iets minder hard - die van de noordelijke. 

Maar in de vroege veertiende eeuw moet een en ander er beduidend anders hebben 

uitgezien. Wanneer men alle branden en instortingen die in de twaalfde en dertiende 

eeuw hebben plaatsgevonden in aanmerking neemt, hoeft dat ook niet te verwonde

ren 89. 

Door al die rampen moet op zijn minst het zuidelijkste gedeelte van het voorgebouw 

zijn verdwenen, want blijkens de oorkonde van 1320 was het terrein hier tot aan de 

oostmuur van de bisschoppelijke aula geheel leeg en vrij, vóórdat bisschop Guy van 

Avesnes (1301-1317) er zijn consistorium plaatste. De Maartenstoren met de Michaelska

pel verkeerde in 1320 in ruïneuze toestand"". Of bij deze onderdelen nog iets aan de tijd 

van Adelbold herinnerde, valt niet uitte maken; ze zouden evengoed in de tweede helft 

van de twaalfde eeuw vrijwel nieuw opgetrokken kunnen zijn. Hun vroegste vermel

ding vindt men in elk geval pas in 1179, respectievelijk 1238 '!. Als bewijzen voor de 

reconstructie van de oorspronkelijke toestand van Adelbolds Dom kunnen deze bron-
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nen dan ook niet worden gebruikt. Het is opmerkelijk dat Mekking dat toch steeds pro

beert te doen, ook ais de redeneringen en argumentaties die hij daarvoor moet volgen 

onlogisch en gezocht worden. 

Een bewijsvoering tot in het ongerijmde 

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer Mekking een nog veel jongere bron aan

voert om aannemelijk te maken dat het veronderstelde poortgebouw tot in de veer

tiende eeuw heeft bestaan, - en daarmee tevens dat het heeft bestaan. Hij citeert daar

voor een bisschoppelijke akte uit 1360 waarin gesproken wordt over 'die craemsteden 

die neffen onsen gruuthuse t'Utrecht gheieghen siin onder den wulfte, op die side daer 

onse poorte staet, also aise Vulqwynus die betymmert heeft, mit den anderen hofste

den die daer op beiden siden buten denselven ghewulfte gheieghen siin") :. Mekking 

vertaalt het eerste deel van deze passage met 'de kramen die naast ons gruithuis te 

Utrecht gelegen zijn, onder het gewelf, aan de kant waar ons poortgebouw staat, ...'; 

het genoemde bisschoppelijke gruithuis lag ongeveer halverwege aan de noordzijde 

van de Borchstraat, de huidige Servetstraat (afb. 11). Eerder las Martin de Bruijn in deze 

passage 'neffen' als 'tegenover', en hij situeerde de plaatsen voor de marktkramen aan 

de zuidzijde van de Borchstraat, waarvan bekend is dat daar'craemsteden' waren langs 

de muur van het Bisschopshof, op bisschoppelijk terrein. Mekking wijst deze interpreta

tie af, omdat deze betekenis van 'neffen' volgens hem 'zeer ongebruikelijk' is. Toch 

1. Plattegrond van de 
zuidwesthoek van hel 
Domplein voordat in 
1320 de bouw van de go
tische Domtoren begon. 
Reconstructie op grond 
van de bestaande bron
nen door de schrijver. 
Tekening door Edsard 
Kylstra. 1982. 
1. Huizen van Oud-
m uns ter 
2. Boomgaard bij 4. 
(area) 
3. 'Camera' van Oud-
munster 
4. Huis van Oudmunster 
5. Huizen van de Dom 
6. Heilige Geesthuis 
7. Gruithuis 
8. Huis van de Dom 
9. Oude Michaelskapel 
10. Oude vergaderzaal 
van de bisschop 
11. 'Craemsteden' 
12. Bisschopshuis 
13. 'Sael, bottelrie, spin
de' 
14. Nieuwe consistorie 
15. Romaanse Dom 
16. Heilige Kruiskapel 
17. St.-Salvatorkerk 
18. Gotische Domtoren 
19. Gotische Dom 

-- "" m _ _ 

® 

H l Eigendo 

Ti vh Do m kap i 

Tiv Oudmuns 

m v .d .B isscho 

Afb. 77. Reconstructie van de zuidwesthoek van het Domplein vóór 1320, doorJ.E.A.t. Struick, ig8i; gebruikt door Mekking, 7997 (37, 

afb. 10). Tekening E. Kylstra. Uit: Struick, 1982b, afb. i. 
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heeft hij hier ongelijk en is deze interpretatie zeer goed mogelijk, en in dit geval zelfs de 

enig toepasselijke. Het middelnederlandse 'neffen', 'neven' (of een variant als 'tenef-

fen') betekent namelijk niet alleen 'naast', 'langs de zijde van', maar ook meer alge

meen 'in de nabijheid van'" , en aan die qualificatie voldeed de zuidzijde van de Borch-

straat tegenover het gruithuis volkomen. In deze betekenis vindt men 'neffen' of 'ten-

effen' vaker in de bronnen, juist ook met betrekking tot precies deze zelfde situatie". 

Mekking wordt overigens genoodzaakt zelf een nog veel ongewoner interpretatie van 

'neffen' te hanteren. Hij kan zich namelijk bij 'den wulfte, op die side daer onse poorte 

staet' niet indenken dat dit zou slaan op de toegang tot het Bisschopshof aan de zuid

zijde van de Borchstraat, maar stelt dat het moet gaan om een monumentaal poortge

bouw met een overwelfde doorgang: het poortgebouw van de Dom van Adelbold! Hoe 

men zich nu de aanduiding 'neffen onsen gruuthuse t'Utrecht' moet voorstellen acht 

hij 'minder eenvoudig', want er lag wel enige afstand tussen het gruithuis en dit poort

gebouw. 'Met 'neffen', in de zin van 'naast' kan dan 'aan dezelfde kant van de straat' 

zijn bedoeld. De 'craemsteden' zouden dan tegen de noordwand van de onderdoorgang 

gesitueerd moeten worden'". 

Nu is er een probleem: 'hoe kan een situatie, die op zijn laatst tot 1321 heeft bestaan, 

nog in een akte uit 1360 worden beschreven""'? De verklaring die Mekking hiervoor pre

senteert: het hardnekkig voortleven van sommige topografische aanduidingen, gaat 

misschien wel op voor min of meer 'tijdloze'topografische beschrijvingen en afbeeldin

gen, maar is in het onderhavige geval geheel ondenkbaar". Mekkings redenering leidt 

hier tot een ongerijmdheid, die niet had kunnen ontstaan wanneer hij de bewuste 

tekstpassage uit 1360 niet geheel uit zijn context had gelicht. Want die context is 

bepaald niet tijdloos: de bisschop erkent in 1360 dat ene TiedemanVrenken, burger van 

Utrecht, de houder is van de genoemde 'craemsteden', waarvoor deze aan de bisschop 

jaarlijks tijns verschuldigd is "\ Zou althans de plaatsbepaling van Mekking juist zijn, 

dan kunnen die 'craemsteden' in 1360 alleen maar gesitueerd worden in de doorgang 

van de op dat moment in aanbouw zijnde Domtoren. Met het veronderstelde poortge

bouw van Adelbolds Dom heeft dit niets van doen. 

Uit de wijdere context van de tekstpassage had Mekking echter ai dadelijk kunnen con

stateren dat zijn situering onjuist is. De oorkonde van 1360 kennen we namelijk uit een 

in 141g gevoerd rechtsgeding over de 'craemsteden', die, nadat een deel van de muur 

van het Bisschopshof was afgebroken, wederrechtelijk tot op bisschoppelijk terrein wa

ren uitgebreid. Behalve de oorkonde van 1360 werd toen ook een akte van 1297 geci

teerd, waarin dezelfde 'craemsteden' omschreven staan als 'den craemsteden, die 

gheleghen siin an des bisscops huus in der borch, van Sunte Michiels capelle totter 

graft'1''. Dat bewijst onweerlegbaar, dat zij gelegen waren langs de zuidzijde van de 

Borchstraat"1". 

Er isten slotte nog een heel ander probleem bij Mekkings opvatting. Alsertot 1320 niet

temin een poortgebouw zou hebben gestaan, dan kon dit door de bisschop toch onmo-
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gelijk als 'onse poorte' worden aangeduid, want het was niet zijn gebouw, maar dat 

van het kapittel "". Zelfs als hij het wel eens zo zou hebben genoemd omdat zijn kapel 

zich erin bevond, dan nog kon hij er niet juridisch over beschikken, zoals in de oorkonde 

van 1360 gebeurt. Ook dit laat maar één conclusie toe: met'onse poort', de poort van de 

bisschop, is wel degelijk die van het Bisschopshof bedoeld. Die poort vindt men ook in 

de vijftiende eeuw vermeld, met inmiddels 'cameren' aan weerszijden "'-. Het 'wulfte' 

waaronder in 1360 de 'craemsteden' gelegen waren, en dat Mekking aanvoert als argu

ment voor zijn hypothese van het poortgebouw, laat zich mijns inziens probleemloos in 

andere gedaante voorstellen, bijvoorbeeld in de vorm van een overwelfde galerij langs 

(een gedeelte van) de bisschoppelijke zaal aan de Borchstraat. 

De Maartenstoren en de Michaelskapel 

Zoals gezegd bevond zich aan de westzijde van het atrium in 1320 in elk geval de oude 

Maartenstoren met de Michaelskapel, of wat daarvan nog over was. De Bruijn conclu

deerde op grond van de door hem onderzochte oorkonden dat de Maartenstoren en de 

Michaelskapel éénzelfde gebouw geweest moeten zijn, omdat deze benamingen in 

beschrijvingen van belendende percelen als synoniemen gebruikt lijken te zijn '"•'. Op 

grond van dezelfde bronnen bestrijdt Mekking dit; hij ziet ze nu - anders dan in zijn eer

dere publicaties - alstweete onderscheiden gebouwen: de Maartenstoren op de noord

westhoek (op de daar aangetroffen vierkante fundering), en de Michaelskapel ten zui

den daarvan, ter plaatse van de huidige Domtoren "". Doordat Mekking zich niet schijnt 

te realiseren, dat De Bruijn de Maartenstoren met Michaelskapel óók ter plaatse van de 

huidige Domtoren lokaliseert en niet op de noordwesthoek, krijgt zijn betoog hier een 

enigszins onwezenlijk karakter. 

Dat De Bruijn met zijn vereenzelviging van toren en kapel gelijk heeft, blijkt uit een 

door hem niet geciteerde, maar in dit verband zeer relevante passage uit het slot van 

de al vaker genoemde oorkonde van 26 juli 1320. Daarin verklaart de bisschop namelijk 

dat hij - naast het recht de overdekking van de doorgang langs de toren in de toren

muur te bevestigen - geen andere servituten op de nieuw te bouwen Domtoren claimt 

dan het recht van toegang tot en gebruik van de te maken torenkapel, en al het recht 

dat zijn voorgangers tot enige tijd terug hebben gehad 'op de kapel of het altaar van de 

oude toren' '°5. Deze formulering verbindt de toren en de kapel onlosmakelijk met el

kaar. Aangezien beide auteurs de Michaelskapel ter plaatse van de huidige Domtoren 

lokaliseren, mag nu ook de situering van de oude Maartenstoren op diezelfde plaats als 

vaststaand worden aangenomen. 

Geheel onzeker is echter hoe dit bouwwerk eruitzag. Maakte het vierkante bouwdeel 

op de noordwesthoek van het atrium toen nog deel uit van het complex? Had de 

Maartenstoren ook een doorgang naar het atrium, zoals later de Domtoren? De bron

nen geven hierover geen uitsluitsel. 

Het is wel aannemelijk, dat het Michaelsaltaar pas in de dertiende eeuw in de toren is 
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gekomen. Blijkens de Ordinarius zou het omstreeks 1200 nog in de Dom geweest moe

ten zijn; de eerste vermelding van de Maartenstoren als Michaelskapel is van 1238. Er is 

geen reden omaan te nemen- zoals Mekking doet - dat er twee Michaelskapellen tege

lijkertijd in functie zijn geweest ""', want over een Michaelsaltaar of een ander bis

schoppelijk altaar in de Dom vernemen we na 1200 niets meer; een verplaatsing lijkt 

meer voor de hand te liggen. Er is misschien wel wat te zeggen voor Mekkings hypothe

se, dat eerder de keizer op deze plaats zijn kapel had, al is daar geen enkel bewijs voor. 

Maar of dan deze paltskapel ook aan Michael was gewijd (waarom niet aan bijvoor

beeld Maria?) en al kort na de wijding van de Mariakerk in 1099 in handen raakte van 

de bisschop, zoals Mekking stelt '07, is zeer de vraag; want in welk opzicht maakte de 

monumentale Mariakerk, op geruime afstand van de palts gelegen, een kleine paltska

pel als dagelijks privé-oratorium overbodig? De liquidatie van de keizerlijke palts in de 

twaalfde en dertiende eeuw zou er even goed of eerder mee te maken kunnen hebben. 

De bezittingen van de palts zijn toen geheel aan de kapittels van Dom en Oudmunster 

gekomen, ook - als deze al ooit aan de keizer hadden behoord - de gebouwen aan de 

westzijde van het atrium 108. Maar hoe dit alles ook zij, de bisschop moet in de dertiende 

eeuw zijn eigen kapel hebben gehad in de Maartenstoren, direct bij zijn paleis gelegen, 

en niet meer in de Dom. 

Ik wil ten slotte nog een paar kleinere zaken aanstippen, voor ik tot een conclusie kom. 

De schuddemantel 

Zeer merkwaardig is Mekkings uitleg van de term 'schuddemantel'. Mekking stelt, dat 

de zuidoosthoek van het atrium, 'vlak bij een van de toegangen tot de kerk', diende als 

asielplaats voor vervolgden, en gaat dan verder: 'Deze plek droeg de schijnbaar onzinni

ge naam van 'Schuddemantel' hetgeen natuurlijk als 'schutmantel' moet worden geïn

terpreteerd, een woord dat in het Duits in samenstellingen als 'Schutzmantelmadonna' 

voortleeft. Het beeld van de mantel van de vorstin waaronder bedreigde personen in de 

Middeleeuwen - met succes - asiel zochten, ligt hieraan ten grondslag'109. Ik ben bang 

dat Mekkings gewoonte alles theologisch en symbolisch te duiden, hier een nieuwe 

legende introduceert. De naam 'schuddemantel' - met het middelnederlandse woord 

'schudden' inderdaad in de betekenis van 'beschutten', 'beschermen' - lijkt mij begrij

pelijker te worden als we hem niet met het duitse 'Schutzmantel', maar met het franse 

'garde-robe' vergelijken. In de schuddemantel stonden de bergkisten waar de Dom

geestelijken hun koorklederen bewaarden en die aan- en uittrokken "°. Het was geen 

plek in de buurt van de ingang, maar het ingangsportaal zelf. Een van de 'schuddeman

tels' van de gotische Dom was het nog bestaande zuidoostportaal, waarin thans de 

'Domwinkel' is gevestigd. Een tweede, kleinere, lag ten oosten van de sacristie. 
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Afb. 12. Zegel van de provisoren van de Dom, 1292 

[=1293], 7februari (reeds in gebruik in 1263). HUA, 

OM, nr. 2$o8. Foto-. RDMZ, nr. 80844. 

W^ 

Het zegel van de provisoren van de Dom 

In hoofdstuk 3, aan het eind van zijn reconstructie van Adelbolds Dom, behandelt 

Mekking het zegel van de provisoren van de Dom, een afdruk uit 1292 (= 1293; afb. 12) '". 

Hij veronderstelt dat dit zegel de Dom van Adelbold weergeeft en gebruikt het als een 

soort controle achteraf. Mekking komt tot de conclusie dat zijn reconstructie en de 

afbeelding op het zegel niet met elkaar in tegenspraak zijn. Dit lijkt mij een boude 

bewering, want niet alleen valt het niet mee Mekkings visie zonder meerte delen, maar 

middeleeuwse afbeeldingen van gebouwen zijn ook vrijwel nooit eenduidig te inter

preteren, zodat de interpretatie gemakkelijk in de zelf gewenste richting gebogen kan 

worden "2. Bovendien ontkomt Mekking bij een van de torens niet aan een cirkelrede

nering"3. 

Voorts behoeven twee dingen die hij aan het begin van ditzelfde hoofdstuk zegt, enige 

correctie. Zo is het niet helemaal juist dat dit zegel de enig bekende afbeelding van de 

Dom van Adelbold zou zijn; want althans het (volledige?) romaanse schip komt - zonder 

oostelijk transept en ingeklemd tussen het gotische koor en de Domtoren - ook nog voor 

op het bekende drieluik in het Centraal Museum daterend uit ca 1460 (afb. 13). De be

trouwbaarheid van deze weergave kan niet op voorhand lager worden aangeslagen dan 

die van het zegel. De ontdekking in 1979 van een westelijk transept in de ondertekening 

van dit schilderij, door Haakma Wagenaarop bouwkundige gronden voorspeld (afb. 14) "4, 
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Afb. 73. De Dom omstreeks 1460. Detail van 
een drieluik (middenpaneel) van een ano
nieme Utrechtse meester, ca. 1460. Utrecht, 
Centraal Museum. Foto: RDMZ, nr. 8oig2. 

geeft niet alleen meer grond aan 

deze betrouwbaarheid, maar 

maakt ook Mekkings plattegrond 

van de oostelijke delen nog onze

kerder dan ik die al heb aange

merkt. 

Verder is het ook niet juist dat na 

Muller, die in 1901 een onvolledig 

exemplaar (uit 1263) van dit zegel 

besprak "\ niemand meer heeft 

oenrobeerd deze afbeelding van 

de oude Dom te interpreteren. 

Want Muller zelf kreeg korte tijd 

later het exemplaar uit 1292/1293 

in handen, en schreef naar aanlei

ding daarvan in 1902 een vervolg-

artikel. Zijn interpretatie luidde, 

dat de romaanse Dom twee complete westtorens bezat, maar sloot ook niet uit, 'dat de 

provisoren eenvoudig eene gephantaseerde kerk hebben willen aanduiden, embleem 

der Utrechtsche kerk' ' " . Vervolgens hebben ook Séjourné, Haakma Wagenaar en 

Pijnenburg het zegel vergeleken met de schriftelijke en archeologische bronnen, en hun 

reconstructies er mede op gebaseerd " . 

f 

Conclusie 

Het is duidelijk, dat ik grote vraagtekens zet bij Mekkings reconstructie van de Dom van 

Adelbold. Vanwege de selectiviteit en onzorgvuldigheid in het gebruik van geschreven 

bronnen, de ondoorzichtige vermenging van feiten en hypothesen, de vaak gezochte 

redeneringen en de manier waarop werkelijk alles met theologische, symbolische of 

politieke betekenissen verklaard schijnt te moeten worden, vind ik dat Mekking ons in

zicht in de Dom van Adelbold meer vertroebelt dan verheldert. En dan ben ik nog voor

bijgegaan aan allerlei fouten of tekortkomingen in de noten "s, de literatuurlijst "5 en 

de afbeeldingen 12". 

De verdienste van Mekking is, dat hij de Dom van Adelbold een plaats wil geven in het 

geheel van de romaanse kerkbouw van het Duitse keizerrijk. Op dit gebied toont hij zich 

ARIE DE GROOT EEN DROOM VAN EEN DOM 



Oud-Utrecht 

DOORTREK. VAN.'BE OOM' Op fiETTI3,ipT1EK_yMJ±VlSo 
Z;0AL5 i>E-^DESTAMP: : IN WE^KET.UK.HE1KMCCVZUW ÇEVESV 

Afb. 74. De Dom omstreeks 1460. Werkelijke 

toestand volgens Th. Haakma Wagenaar, 

reconstructietekening op basis van het drie

luik van ca. 1460 en de daarop aangetrof

fen ondertekening. Uit: Haakma Wagenaar 

1978-1980, fig. 42b'. 

ook zeer belezen. Is veel van wat hij 

hierover te berde brengt al eens in 

zijn eerdere publicaties uiteengezet, 

in dit boek worden deze beschou

wingen vastgeknoopt aan de spaar

zame gegevens die hij over de Dom 

van Adelbold -of eerder: de romaan-

se Dom - meedeelt. Maar omdat die 

gegevens in sommige gevallen 

onjuist, in andere gevallen twijfel

achtig of niet eenduidig zijn, komen 

deze beschouwingen nogal eens in 

de lucht te hangen. Meerdere zou

den gevoeglijk geschrapt kunnen 

worden als zijnde op zichzelf inte

ressant, maar hier niet relevant. 

Over de werkelijke Dom van Adel-

bold zoals die was in de elfde eeuw 

komen we feitelijk niet meer te weten dan wat uit de fragmentarische funderingsresten 

al eerder viel af te leiden, met alle voorbehouden die daarbij te maken zijn. De rol van 

Adelbold als bouwheer komt ook niet verder uit de verf dan de - door mij niet aangevoch

ten - hypothese dat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor het globale geometrische 

patroon, waarbij nog in het midden gelaten moet worden hoe dit er precies uitzag. Alles 

bijeen is dat niet veel, maar veel meer is ook niet mogelijk. De contemporaine gegevens 

die rechtstreeks op de Dom van Adelbold betrekking hebben zijn nu eenmaal uiterst 

schaars. Het beeld dat Mekking oproept is dan ook goeddeels een door hem zelf gescha

pen beeld: dat van een voorbeeldige Ottoonse kerk, bisschoppen en keizers waardig. Het 

moet gezegd, Mekkings Dom is prachtig en intrigerend: een droom van een kerk. Maar is 

die droom ooit werkelijkheid geweest? Dat lijkt mij te mooi om waar te zijn... 

Reactie van Aart J J . Mekking 

De angst voor het beeld en de verbeelding zijn twee handicaps die een bepaalde cate

gorie beoefenaren van verschillende takken en soorten van geschiedwetenschap nog 

steeds met zich mee dragen. De angst voor het beeld is niet, zoals men wellicht zou ver-
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wachten, per se een reformatorische angst. De Libri Carolini, het antwoord van Karel de 

Grote op de besluiten van het concilie van Nicaea (787) en het geschrift dat Bernard van 

Clairvaux rond 1124 richtte aan abt Guillaume de Saint-Thierry, zijn middeleeuwse mijl

palen in de strijd tegen de afgoden van de ogen: het intrigerende, het ontroerende en 

het huiveringwekkende dat zich niet in letters laat vangen. De pedagogische veroorde

ling van het stripverhaal, de film en de televisie is daarvan de voortzetting in onze tijd. 

De christelijke wereld heeft het beeld steeds gewantrouwd en het woord verheerlijkt. 

Omdat deze houding een theologisch fundament heeft kon zij zich zo onwrikbaar wor

telen in het fundament van de westelijke wetenschapsbeoefening. Schijnbaar van 

geheel andere oorsprong, maar evenzeer christelijk door een onwrikbaar geloof in de 

'vooruitgang' en de uiteindelijke openbaring van 'de waarheid' is de positivistische 

analyse van het verleden. Zij baseert zich, in haar meest extreme vorm, enkel op 'de fei

ten' in het, nog nimmer bevestigde, geloof dat 'de waarheid' dan vanzelf achterhaald 

zal worden. Het is echter de creatieve, kritisch getoetste verbeelding, die ons aspecten 

van de waarneembare wereld in heden en verleden kan tonen. Op haar zijn de model

len gebaseerd waarmee de natuurwetenschappen werken en waarmee grote ontdek

kingen als die van de relativiteitstheorie zijn gedaan. 

Geen enkele zichzelf respecterende, moderne wetenschap zal, mede vanwege het 

bovenstaande, nog uitgaan van 'feiten'. 'Feiten' zijn immers niets anders dan gegevens 

die in het licht van bepaalde vooronderstellingen werden geïnterpreteerd. Aan deze 

wetenschap ontkomt geen sterveling. Daarmee vervalt ook elke aanspraak op waar

heid en volstrekte objectiviteit. Dit zijn hooguit ethische categorieën die wij, ter 

bemoediging van ons zelf, in ons onderzoek kunnen pogen te benaderen. Er rest slechts 

één redmiddel, ook voor de historicus: de creatieve fantasie. Om deze zinvol aan het 

werk te kunnen zetten is niet alleen aanleg maar ook kennis, ervaring en intuïtie ver

eist, gepaard aan goed ontwikkelde zelfkritiek. Alvorens gegevens tot 'spreken' kunnen 

worden gebracht, heeft men immers een concept, visie of denkkader nodig waarin deze 

een betekenisvol verband met elkaar kunnen aangaan. Dit concept is de raam- of basis

hypothese in het kader waarvan tal van hulp-hypothesen moeten worden ontwikkeld 

die altijd strikt dienen te sporen met het uitgangspunt. 

Voor mij was het rijkskerkelijke kathedraal-concept dat bisschop Adalbold II, geschoold 

als hij was in de 'architectuurtheorie', in Utrecht liet verwezenlijken, de raamhypothe-

se. Het dwingende karakter van de hypothese, en mijn consequente vasthouden eraan 

in de hulp-hypothesen, heeft mijn criticus af en toe danig geïrriteerd. Zaken die keurig 

opgelost leken, omdat 'men' ze in bepaalde kringen inmiddels als onweerlegbare 'fei

ten' beschouwt, heb ik weer overhoop gehaald. Zo is er de kwestie van 'die craemste-

den die neffen onsen gruuthuset'Utrecht gelegen siin onderden wulfte, op di sidedaer 

onse poorte staet'. Wat moeten wij met het gewelf dat alleen in deze passage over de 

craemsteden in de nabijheid van de bisschoppelijke toren en -hof opduikt? Duiden, 
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dunkt mij; en dan niet als 'overwelfde galerij' zoals De Groot, zonder enige aanwijzing, 

doet. Het probleem dat zich ten aanzien van de tekst voordoet als gevolg van mijn 

interpretatie van deze 'poorte' als het poortgebouw dat de bisschop als seigneuraal 

attribuut toekwam, is genoegzaam besproken. Ik houd er echter aan vast todat een 

overtuigend alternatief is gevonden. Men zou er hooguit aan kunnen toevoegen dat 

het ook een omschrijving van de onderste geleding van de nieuwe Domtoren met haar 

onderdoorgang zou kunnen zijn, die echter werd geformuleerd als ging het om zijn 

voorganger, het poortgebouw. Een tweede 'feit' dat al vaker naar voren is gebracht, 

betreft de vertaling van 'turris' met toren. Zo eenduidig is dit begrip echter niet. Het 

kan eveneens slaan op een hoog(er) bouwlichaam dat al of niet van torens is voorzien. 

Westpartijen van kerken, die lang niet altijd torens dragen, worden vaak zo genoemd. 

Wie een voorbeeld wil hebben zoeke na in mijn boek over de Sint-Servaas (1986) waar 

en wanneer de west bouw van deze kerk zo wordt genoemd. Zo zou ik bij nagenoeg elke 

kritiek van De Groot op mijn interpretatie van teksten die betrekking hebben op het 

westelijke deel van het Dom- en bisschopscomplex, en die door Martin de Bruijn als 

eerste in het kader van zijn dissertatie-onderzoek als onderdeel van een groep naar 

voren zijn gebracht, een zinvolle bedenking naar voren kunnen brengen. Ik zal dat niet 

doen en mij beperken tot de constatering dat de topografische en architectonische 

aanduidingen in deze teksten onderling veelal tegenstrijdig zijn en vaak voor meerdere 

uitleg vatbaar. Dat is niets bijzonders, temeer daar vele begrippen die daarin worden 

gebruikt nog geen gefixeerde en/of gespecialiseerde betekenis hebben. 

Waarom hecht een architectuurhistoricus als De Groot dan zo veel waarde aan deze tek

sten en zo weinig aan visuele, architectonische gegevens. Dat heeft zonder twijfel te 

maken met de irrationele voorkeur voor het woord boven het beeld in onze cultuur. Als 

man, die op grond van zijn onderzoeksobject het omgekeerde zou moeten doen, wil ik hem 

toeroepen dat de kathedraal van Adalbold te'Dom' is voor woorden; te zeer een object dat 

is ontwikkeld vanuit een strikt-visueel typologisch denken dat zich wel in schema's en wis

kundige ratio's maar nauwelijks in woorden laat vangen; zeker niet in die van een tijd 

waarin een geijkte architectuuranalyse en -beschrijving nog geheel onbekend was. 

Het is interessant dat Arie de Groot zelf een zeer overtuigende demonstratie geeft van 

de betrouwbaarheid van een precieze en consequente visuele waarneming in vergelij

king met een tekstuele interpretatie; zonder dit uiteraard zo te bedoelen. In zijn para

graaf 'Twee misverstanden rond het graf' laat hij zien dat de secundaire literatuur, 

waarvan ik, bij gebrek aan tijd, gebruik heb gemaakt om mijn hypothese over de plaats 

van Adalbold's graf nader te beargumenteren, foutieve informatie verschaft. Hij moet 

echter in hetzelfde tekstgedeelte constateren dat de plaats die ik opper naar alle waar

schijnlijkheid de oorspronkelijke is. Hoe kan dat nou? De door mij genoemde plaats 

kwam niet voort uit de lezing van cryptische teksten maar uit de consequente uitwer

king van het ontwerpstramien van de kathedraal in het licht van de toenmalige inwen-
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dige dispositie van een bisschopskerk in het Heilige Romeinse Rijk. 

Dat eigentijdse licht schijnt overigens niet bepaald rijkelijk over De Groots tekst. 

Uitgesproken donker wordt het aan het einde van zijn verhaal waar hij, bijna verbij

sterd, de staf breekt over mijn interpretatie van het begrip 'Schuddemantel' als plaats 

voor kerkasiel. Hij kan zich niet meer inhouden: 'Ik ben bang dat Mekkings gewoonte 

alles theologisch en symbolisch te duiden, hier een nieuwe legende introduceert'. 

Helaas, waarde criticus, hier ben ik niet aan het woord, maar leen mij slechts als spreek

buis voor een indrukwekkende en eeuwenlange exegetische traditie waarin al het 

geschapene, en met name alle gebouwen en objecten, bestemd voor de eredienst, wer

den geallegoriseerd. Dat wil zeggen dat alles op meerdere betekenis-niveaus werd 

geïnterpreteerd. Zo was het kerkportaal, overal het decor van openbare handelingen 

zoals huwelijk en rechtspleging, dientengevolge een permanent symbool van gerechte

lijke bescherming en immuniteit. Hoe komt Haslinghuis, en met hem De Groot, nu aan 

zijn garderobe? In de eerste plaats als kinderen van onze, volstrekt geseculariseerde, 

tijd. Nadat de reformatie de allegorisering van de wereld een eerste grote slag had toe

gebracht, maakte de verlichting de 'onttovering' van de wereld af. Het vooruitgangsge

loof van de vorige eeuw verschafte ons de illusie dat alles is zoals het is. Een schudde

mantel wordt zo een garderobe, omdat Haslinghuis (De Dom van Utrecht, 1965, 227) een 

kleine ruimte ten oosten van de Librye van de Dom, die rond 1495 'Scuddemantel' werd 

genoemd, vanuit dit materieel-ééndimensionale denken slechts in verband kon bren

gen met de hangkisten met 'Choorcleederen' die zich daarin eens bevonden. Het is ech

ter de enige keer dat de frequent voorkomende benaming 'Scuddemantel' met mense

lijke kleding in verband kan worden gebracht. Of dit verband aan de noord-oostzijde 

van de Dom oorspronkelijk is, weet niemand. Wel weten wij dat een aantal portalen 

van de Dom en van de Oude of Sint-Hyppolituskerk in Delft zo werden genoemd. Geen 

spoor van kapstokken aldaar, maar in Delft wel een 'Ballincshuus' in de directe nabij

heid (D. Oosterbaan. De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen, Den Haag 1973, 

25). Dit kan niets anders zijn geweest dan een asielplaats voor mensen die uit de stad 

waren verbannen; of word ik geacht hieraan een soort kaatsbaan te denken, waar met 

ballen werd gespeeld? Neen dat is toch echt te dom voor woorden. 

De Groot heeft gelijk als hij de slordige afwerking van het boekje kritiseert. Ik zou daar

bij het volgende willen aantekenen: als de Leidse Letteren Faculteit mij niet af en toe 

een assistent zou toewijzen om mij bij allerlei werkzaamheden ten behoeve van onder

zoek en onderwijs bij te staan, zou de berg bijna-voltooide manuscripten gigantisch 

toenemen, en zou vrijwel geen ervan kunnen worden gepubliceerd. Dit is een gevolg 

van ons aller stemgedrag: minder geld voor het universitaire onderwijs, een hogere 

werkdruk aldaar, en een bedreiging van de kwaliteit. Dit is geen excuus, en zelfs geen 

klacht, maar een indirecte, wellicht wat ongewone, hommage aan mijn toenmalige 

assistent die het verschijnen van het boekje over Adalbolds Dom mogelijk maakte. Wie 

weet of het manuscript ooit nog van de plank zou zijn gekomen. 
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Antwoord van Arie de Groot op de reactie van Aart Mekking 

De korte reactie van Aart Mekking laat zich lezen als een mooie persiflage, maar ik vat 

het stuk serieus op en zal er ook aldus op proberen te antwoorden. 

Om te beginnen. Ik ben het volkomen met hem eens: de 'creatieve, kritisch getoetste 

verbeelding' is voor de historicus van wezenlijk belang. Nu zie ik bij Mekking wel zijn 

creatieve fantasie, zijn verbeelding, maar mis ik te vaak zijn zelfkritiek. En waarom 

staat hij mij die creatieve fantasie niet toe, wanneer ik een oplossing suggereer voor 

een probleem als het gewelf boven de 'craemsteden'? 

Met wat hij zegt over de 'raam- of basishypothese' bevestigt Mekking in elk geval mijn 

conclusie, dat zijn voorstelling van de Dom van Adelbold 'goeddeels een door hemzelf 

geschapen beeld is'. Dat hij van een basishypothese uitgaat en probeert het 'concept' 

consequent uit te werken, is volstrekt legitiem, en ook vanzelfsprekend, zou ik zeggen. 

Maar de terloopse vergelijking met de natuurwetenschappen - de relativiteitstheorie, 

toe maar - gaat niet op (of ziet Mekking de geschiedenis volgens natuurwetten verlo

pen?), en het 'dwingende karakter' strookt mijns inziens niet met zijn eerdere uitspraak 

dat 'elke aanspraak op waarheid en volstrekte objectiviteit' vervalt. De basishypothese 

lijkt voor Mekking een dogma te zijn geworden, waaraan de 'feiten' ondergeschikt wor

den gemaakt, in elk geval wanneer ze hem niet uitkomen. Met zijn algehele relative

ring gooit Mekking bovendien alle 'feiten' op één hoop. Hij blijkt niet in staat ze naar 

hun intrinsieke waarde (authenticiteit, betrouwbaarheid, context) te taxeren en te 

schiften, juist doordat hij alleen met losgeknipte citaatjes werkt en het grotere verband 

waaruit ze afkomstig zijn, niet wil zien. De relativering verdwijnt overigens geheel 

wanneer een uit de grabbelton opgediept 'feit' wél bij de hypothese lijkt te passen. 

Mekking toetst de 'feiten' aan de hypothese, in plaats van de hypothese te toetsen aan 

de 'feiten', zoals volgens mij in de wetenschap nog steeds grondregel is. 

Verder kan ik Mekking geruststellen: als architectuurhistoricus hecht ook ik groot be

lang aan visuele en architectonische gegevens, evenzeer als aan schriftelijke. Evenzeer. 

Immers: zonder 'beeld' is geen architectuur denkbaar, maar zonder schriftelijke gege

vens geen geschiedenis. Ik zou in mijn stuk overigens veel minder aandacht aan teksten 

hebben besteed, wanneer Mekking deze niet zelf te berde had gebracht en niet begon

nen was daarbij anderen, meestal geheel onterecht, te kapittelen. Want let wel: Mek-

kings betoog is voor een zeer groot deel op teksten gebaseerd, echter slechts zelden op 

primaire, maar bijna steeds op secundaire en tertiaire; daarop heb ik hem bekritiseerd. 

Mekkings 'zinvolle bedenkingen' tegen mijn punten van kritiek (ik ben in de nog niet 

vermelde 'bedenkingen' zeker geïnteresseerd) hebben mij geen aanleiding gegeven 

mijn vorige tekstversie op deze punten te matigen. 

Wat de plaats van het graf van Adelbold betreft, Mekking claimt triomfantelijk dat zijn 
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hypothese voortkwam uit 'de consequente uitwerking van het ontwerpstramien van de 

kathedraal ... (etc.)', maar dat blijkt niet zo duidelijk uit zijn boek (Mekking 1997, 15). 

Deze plaats in het schip vóór het koor ligt trouwens nogal voor de hand als men een

maal weet dat het graf in het schip lag, Mekking zelf verwijst in een noot naar een 

opsomming van niet minder dan 24 soortgelijke gevallen. Heeft dit met het 'ontwerp-

stramien' van het gebouw te maken? Daar versta ik toch iets anders onder. De platte

gronden van die 24 kerken zijn immers onderling nogal uiteenlopend, en het snijpunt 

van het crux decussata valt er meestal helemaal niet samen met de grafplaats van de 

stichter. Wat is dan nog de zeggingskracht van Mekkings hypothesen hieromtrent? 

Over Mekkings interpretatie van het begrip 'schuddemantel' in het boek was ik alleen 

verbaasd. 'Verbijsterd' ben ik pas over zijn vasthoudendheid in deze. Ik had gedacht bij 

mijn kritiek te kunnen volstaan met een simpele verwijzing naar de twee edities van 

Haslinghuis' Bouwkundige termen. De aanvankelijk korte noot 110 heb ik nu maar uitge

breid met nog wat extra vindplaatsen, zodat ik hier naar deze noot verwijs als ant

woord. Maar omdat ik vermoed dat Mekking dergelijke vindplaatsen niet overtuigend 

zal vinden, is hier nog een meer principiële vraag: Hoe is het mogelijk, dat de middel

eeuwer in het begrip 'schuddemantel' een verwijzing zag naar de 'schutmantel' (van 

Maria), wanneer dat woord 'schutmantel' in die betekenis in het Middelnederlands 

helemaal niet bestond? Want Mekking zal mij dat woord (hoe gespeld dan ook) in het 

Middelnederlandse!) woordenboek of in het WNT toch eerst moeten aanwijzen, voordat 

ik hem geloof. Zelfs in de oudere drukken van Van Dale's Groot Woordenboek der Neder

landse Taal komt men dat woord nog niet tegen. In mijn Middelnederlandsch Hand

woordenboek vind ik wel 'ballinchuus': 'Het huis waarin 'ballingen' worden bewaard of 

opgesloten'. Is dat hetzelfde als Mekkings 'asielplaats voor mensen die uit de stad 

waren verbannen'? Op Mekkings idee van 'kaatsbaan' was ik niet gekomen, maar ik 

vind dat ook wel een aardige suggestie. Zoals bekend zou er bij of in de pandhof van de 

Utrechtse Janskerk vroeger een kaatsbaan zijn geweest, vandaar waarschijnlijk zijn 

associatie. 

Op één punt echter moet ik Mekking beschaamd gelijk geven: ik ben inderdaad een 

kind van de secularisatie. Gevoel voor middeleeuwse symboliek en allegorie is mij nooit 

bijgebracht, de grote middeleeuwse theologen en geleerden, met wie Mekking zo 

gemeenzaam omgaat, zie ik in onbereikbare sferen boven mij verheven, en mijn den

ken is inderdaad volstrekt aards en materieel-ééndimensionaal. Ik was me dat allemaal 

nooit zo bewust geweest, maar nu is het mij gaan dagen. 

Blind voor symboliek en zonder visie heb ik de afgelopen jaren mijn onderzoek in het 

Domarchief verricht. Tot overmaat van ramp stijfde mijn (naar ik nu inzie: oppervlakki

ge) lectuur van de archiefstukken mij nog in mijn blindheid. Ik kwam er namelijk heel 

veel in tegen dat ik dacht gewoon te begrijpen, en ontmoette er allerlei personen - van 

kosters en klokkenluiders tot proosten en andere prelaten en af en toe zelfs een bis-
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schop - met wie ik zelfs enige verwantschap meende te kunnen voelen. Van de kapittel

heren - zij leken me vaak heel praktische mensen en dat sprak mij aan - heb ik veel ge

leerd, althans dat dacht ik. Alleen vond ik, ja zélfs ik, dat ze teveel bezig waren met ma

teriële in plaats van met geestelijke zaken: hun landerijen, hun rechten, hun geld, alsof 

daar alles om draaide. 

Thans besef ik, dat ik alles met de verkeerde bril heb gelezen. Ik las slechts wat er stond, 

maar zie, dat is verkeerd. Er stâàt niet wat er staat, het is alles allegorisering. Zo heb ik 

ook die kapittelheren geheel verkeerd beoordeeld. 'Hun landerijen', 'hun geld': ik zag 

niet in dat dit natuurlijk allereerst verwijzingen zijn naar het Paradijs en naarde schat in 

de hemelen, dit wij ons moeten verwerven. Deze archiefstukken zijn verraderlijke lec

tuur voor twintigste-eeuwse geseculariseerde ogen. 

Nu wordt mij ook duidelijk waarom Mekking zich altijd zo verre houdt van het archief: 

hij zou anderen - kinderen van de secularisatie - in de verleiding kunnen brengen daar 

ook naar toe te gaan, en er net als ik de verkeerde dingen te lezen. Zo'n Dom archief zou 

eigenlijk op de Index moeten. 

Ik denk dat ik mijn in duisternis opgeschreven archiefaantekeningen maar op de brand

stapel werp. 
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De auteur dankt Llewellyn Bogaers, Martin de Bruijn, Aart Mekking en Louise van Tongerloo voor hun bereidheid een eerdere versie 

van deze tekst van commentaar te voorzien. 

1 AJ.J. Mekking, De Dom van bisschop Adalbold II te Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse bouwheer, Utrecht, 1997 

(Clavis kleine kunsthistorische monografieën, 15); 64 pag., geïll. Hierna afgekort als: Mekking, 1997. Het betreffende citaat op p. 7. 

2 De reden waarom voor deze wat ouderwetse en tot voor kort ook door Mekking zelf niet gebruikte spelling is gekozen, wordt niet 

verklaard. In contemporaine oorkonden komen beide schrijfwijzen voor, alsmede de varianten Adelbald en Adalbold. Zie OSU, 1,155 

(nr. 165) e.v. 

3 Mekking, 1997, achteromslag. 

4 Idem, 52. 

5 Stöver, 1997. 
6 Muller, 1901 en 1902; Séjourné, ed., 1919-1921; Haakma Wagenaar, 1975 en 1978-1980; Pijnenburg, 1982. Muller baseerde zich groten

deels op archiefonderzoek van G.G. Calkoen. 

7 Zie Hoekstra, 1988,100 e.V.; Broer en De Bruijn, 1995,20, 22 e.V.; Hoekstra, 1996,39 e.v.; Strouken, 1996; Broer en De Bruijn, 1997, 2 e.v. 

Mekking roert dit punt niet expliciet aan, maar volgt wel Beke in diens opvatting dat Adel bold de oude Dom van Balderik afbraken 

ter zelfder plaatse een nieuwe bouwde (Mekking, 1997,45-46). 

8 Hoekstra, 1986; Hoekstra, 1988,102 e.v. 

9 Hoewel 'ordinäre' ('bepalen') een tamelijk algemeen woord is, kan het meer inhouden dan alleen het geven van een opdracht. In het 

geval van Adelbold mag men aannemen dat hij in grote lijnen heeft aangegeven hoe de kerk moest worden. Of in hetzelfde citaat 

('miro ingenio a te fundatum et ordinatum') 'fundatum' slaat op het leggen van de funderingen, is de vraag. 'Fundare' is een alge

meen woord voor 'stichten', 'grondvesten'. Wanneer men doelde op de bouwkundige funderingen, gebruikte men meestal het 

woord 'fundamentum'; in het betreffende geval had men dan iets mogen verwachten als 'afundamentis erectum'. Beke spreekt wei 

in deze zin: 'Adelboldus [...] nove fabrice fundamenta iecit,...' (Bruch, ed., 1973,75). Vgl. ook Surdèl, 1998, 54. 

10 Mekking, 1997,11,47. 

11 Idem, 11-14. Lenferink, 1998,186-187, volgt de hypothese van Mekking, maar levert geen nieuwe argumenten om deze hypothese te 

onderbouwen. 

12 Zie Mekking, 1988, 43; Mekking, 1991,110-112,116,128. 

13 Mekking, 1988, 43; Mekking, 1991, 118 e.v.; Mekking, 1992b, 50 e.v. Ik laat hier de rol die Mekking, 1991, passim, aan aartsbisschop 

Herimann van Keulen toeschrijft, in het midden. 

14 Mekking, 1991,122-123. 

15 Mekking, 1997, 50. 

16 Vgl. Lenferink, 1998,187, die Ravennatische invloed voor de muurgeleding van de Dom suggereert, om de muurgeleding met boog-

nissen in Oldenzaal te verklaren. 

17 Mekking, 1997,18-21. 

18 Muller, ed., 1895, 84-85. 

19 '... et desuper in varcubus erunt candele'; Séjourné, ed., 1919-1921, [15], fol. 30". 

20 Séjourné, ed., 1919-1921, [14], fol. 29". 

21 Bijvoorbeeld: 'in eburneis candelabris', 'in majoribus candelabris', 'super ossea candelabra', 'supra majora candelabra'; Muller, ed., 

1895,84,85. 

22 '... ubi [candele] in summis festivitatibus ponende sint, videamus. Supra principale altare quatuor, ante ipsum altare Septem, in 

eburneis candelabris III, in majoribu? candelabris tres, in candelabro medii chori una, in trabe ante chorum tredecim, in corona C 

absque quatuor, in arcubus sancti Michaelis quinque, in arcubus sancte Marie sex, in parva corona chori sancti Johannis tredecim, 

ante omnia altaria VII, supra tria hostia ecclesie tres...'; Muller, ed., 1895,84-85. Over de grote kroon: zie Van Cauteren, 1988, 80-81. 

23 Vgl. Braun, 1924, II, 277 e.v., 649 e.v. Er zijn romaanse retabels bekend metboogsteilingen, zie bijvoorbeeld ibidem, 308 en Tafel 206. 

Of moeten we misschien denken aan een vroege vorm van zoiets als de laatgotische bronzen Leuchterbogen [^o^\r\ het koor van de 

Dom van Xanten, die in wezen een (bronzen) kaarsenbalk is, door pijlertjes ondersteund? 

24 Wstinc merkt bij de regeling voor het plaatsen van de kaarsen op, dat, hoewel deze regeling kan afwijken van water inde Ordinarius 

en het Liber Camerae voorgeschreven staat, zij in deze tijd (1342) toch moet worden gevolgd, omdat de aantallen kaarsen soms ver

minderd, soms vermeerderd zijn, 'vooral omdat de kronen en het koor en de bogen waarvan [daar] sprake is, niet [meer] bestaan' 

('presertim cum corone et chorus et arcus, quorum fit mencio, non existant'); Muller, ed., 1895, 89-90. 

25 '...et erunt due candele in arcubus super altare, que incenduntur candele ante chorum'; Séjourné, ed., 1919-1921, [14], fol. 29''. 

26 'In hac die episcopus missam cantabit, Sepulchrum Domini visitabit et crucem sepeliet. (...) Completo officio (...) dantur due stole 
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duobus sacerdotibus.qui suscipiunt crucem et portant ante altare sancte Marie. Et ibi sepulchro facto sepelitur. Et super sepu Ich rum 

ponitur pallium magnum cum leonibus et due candele, una ad capud et una ad pedes, que non extinguuntur usque in diem resur-

rectionis, quando cantatur Te Deum'; Séjourné, ed., 1919-1921, [26], fol. 4i*-42. 

27 'Summo diluculo, ante lucem surgent campanarii et excitabunt dominos, tam in dormitorio quam in domibus. Postquam autem 

simul convenerint, dantur due candele duobus pueris et cappa sacerdoti nigra, si episcopus presens non fuerit, et due stole duobus 

sacerdotibus et thuribulum tercio puero cum incensu. Oui omnes procedunt ad sepulchrum, et duo sacerdotes cum stolis élevant 

crucem de sepulchro; tercius autem tenet thuribulum; et imposita antiphona Cum Rex glorie deferunt crucem ante altare sancti 

Jona n nis. Interim sonant u romnes ca m pa ne, et remanet ibi usque dum matutine incipiuntur'; Séjourné, ed., 1919-1921, [27], fol. 42 .̂ 

28 Nog in de zestiende eeuw stond er aan de westzijde van het (gotische) Domschip een houten 'Heüig Graf; zie De Groot, 1994, 59,82. 

29 Weliswaar wordt het altaar in de Ordinarius eenmaal aangeduid met 'in fine monasterii', maar datzelfde wordt ook van de westin

gang gezegd, die bij Mekking ook niet in het midden is gesitueerd. Zie Séjourné, ed., 1919-1921, [9], fol. 23, en [13], fol. 27. Het argu

ment van een voor het Johanneskoor noodzakelijk grote ruimte 'vanwege de aard en de omvang van de liturgische plechtigheden 

die zich aldaar voltrokken', dat Mekking aanvoert (Mekking, 1997,18), zou evenzeer moeten gelden voor het door hem op de galerij 

gedachte Maria-altaar. De beide zijcompartimenten lijken, mede dankzij hun oost-west-richting, voldoende ruimte voor deze plech

tigheden te hebben geboden. 

30 Mekking, 1997, 26 e.v. 

31 '... ostium in fine monasterii'; Séjourné 1919-1921, [9], fol. 23. 

32 Muller, ed., 1895, 84-85, 269; Muller, ed., 1888,490,493,494. 

33 Zie ook hierna de paragraaf: 'De Maartenstoren en de Michaelskapel'. 

34 "... abaliquosacerdote'; Séjourné, ed., 1919-1921, [i], fol. 12. 

35 Dit ambt werd vervuld door een van de Dom kanunniken; hijzelf of een door hem aangestelde vervanger moest de altaardienst ver

zorgen; Muller, ed., 1895,17-18, 98. In 1298 is sprake van missen, op het altaar van de Michaelskapel te celebreren voor de leden van 

de Grote Kalender Broederschap door een hiertoe te benoemen priester; OSU, V.2, 385-386 (nr. 2896); Rientjes, 1929, 36. 

36 OSU, II, 376, nr. 1002 (1243,9 sept); zie ook 358, nr. 974 (1241, s.d.): 'superius ad occidentem'. 

37 Mekking, 1997, 22-23; de hiernavolgende citaten zijn uit deze paragraaf. Niet in overeenstemming hiermee lijkt mij de opmerking op 

pagina 42, dat de Domproost gebruik ging maken van het bisschoppelijke Michaelsoratorium, dat volgens Mekkings reconstructie 

een verdieping hoger lag. 

38 In 1895 uitgegeven door S. Muller Fz.; hier geciteerd als Muller, ed., 1895. Statuta ecclesie Traiectensis is de 'officiële', door Séjourné 

gebruikte benaming. 

39 Muller, ed., 1895, 20-21. Het origineel in HUA, Dom, nr. 2670 (acte 1243, 9 sept.). Ook elders afgeschreven en/of gepubliceerd: Muller, 

ed., 1892,171-172; OSU, II, 376-377 (nr. 1002). 

40 '... insuper idem sacerdos habebit redditus, nunc ad ipsam capellam pertinentes'; Muller, ed., 1895, 20. 

41 De materiële taken waren gereduceerd tot bepaalde voedsel- en wijnuitdelingen (in natura of in geld) aan de kanunniken; Muller, 

ed., 1895,102. 

42 Van den Hoven van Genderen, 1997,145-146, naar gegevens van F.H.A. Rikhof. Hun gebruik van de termen 'kapelanie'en 'kapelaan' 

in plaats van 'vicarie' en 'vicaris' neem ik niet over, omdat dit voor mijn eigen periode (zestiende/zeventiende eeuw) meer nadelen 

dan voordelen zou opleveren. Overigens werden ook de twee priesters die de keizersprebende vervulden en wier collatie in 1196 aan 

de Domdeken werd gegeven, nadien aangeduid als vicarii of capellani, hoewel hun status hoger was; zie hierna de paragraaf: 'De 

keizersgraven en het altaar van het Hei lig-Kruis'. 

43 De in 1243 gestichte vicarie van het St.-Laurensaltaar is in de veertiende of het begin van de vijftiende eeuw naar de Dom overge

bracht en samen met die van het Maria-altaar voortgezet als de twee Domproostenvicarieën op het altaar van Johannes de 

Evangelist aan de zuidwestzijde van het schip. Eind vijftiende eeuw zijn beide vicarieën mét dit altaar verplaatst naar de thans nog 

bestaande Domproostenkapel tegen het zuidtransept van de gotische Dom. 

44 Mekking, 1997,14; Muller, 1906, n; Haslinghuis en Peeters, 1965, 273, 366. 

45 Mekking,i997,14-15. 

46 Namelijk die van Boudewijn II van Holland (1178-1196) en van een niet meer identificeerbare bisschop. Muller, ed., 1906,171 (ca 1592); 

Buchelius, Monumenta, fol. 21' (ca 1615). 

47 Men kan dus niet zeggen, dat het 'in dit geval op het schip van de kerk slaat' (Hoekstra, 1988,105), want het is de normale betekenis. 

Een oud Nederlands equivalent is: 'in de middelkerk'. Een plaats in het kruisingsvak werd aangeduid als 'in cruce (ecclesie)' of als 

'ante chorum'. 

48 Onder andere het familiegraf van Van Lochorst; zie De Groot, 1994, 79. Dat de bisschopszerken in het schip iagen, blijkt ook uit de 

rekeningen van 1527/28 (zie noot 50). 

49 Alberts, ed., 1969-1976, II.2, 80, 84, 85, 93 (rek. 1482/83); er worden in deze posten geen namen genoemd, met uitzondering van die 

van Balderik. De vermelding van '3 eyken doetklsten' (80) heeft kennelijk geleid tot vereenzelviging met de drie graven in de mid-

denbeuk, maar het aantal past evengoed bij de graven in de kooromgang. Dat waren er volgens Buchelius namelijk vier (voor negen 

bisschoppen samen), maar één van deze vier (van Willem van Mechelen, die twee onbekende bisschoppen bij zich kreeg) was hier 

vóór 1482 reeds aanwezig. De opschriften van deze graven bij Muller, ed., 1906,172-173; vgl. Buchelius, Monumenta, fol. 13V. 

50 Alberts, ed., 1969-1976, II.3, 332 (rek. 1516/17}: 'Item gegeven Egbert den steenhouwer van dat hij bysscop Burchardus graftsteen die 

letteren rontom gemaect heeft [...]... 4 10 - -'; 734 (rek. 1527/28): 'Item de mandato capituli pro sculptura sepulturarum dominorum 

episcoporum videlicet Baldewini de Hollandia et Adelboldi in navi ecclesie sepultorum simul 13 flor. holl. facit ...16 5 - -'. 

51 Mekking, 1997,18. 

52 Idem, 15. 

53 Idem, 16. 
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54 Idem, 18. 

55 Idem, i6. 

56 Hazewinkel, 1929, 29,31; Van Cauteren, 1988, 78-80. 

57 Muller, ed., 1895,19,102. 

58 Vgl. de situatie in de Domkerken van Spiers (Speyer) en Worms, de grafkerken van de Sailers, waar het Hei lig-Kr uisaltaar eveneens in 

verband stond met de graven van de keizers en hun familieleden; zie Schmid, 1984, 682 e.v., 688 e.V., 720 e.v. 

59 Muller, ed., 1895,102. Zie hiervóór, de paragraaf: 'Stond het Maria-altaaropeen galerij?'. 

60 Mekking, 1997,26. 

61 Muller, ed., 1895,19; OSU, 1,469-470 (nr. 530); zie ook Muller, ed., 1892,249. 

62 Mekking, 1997, 24-26. 

63 Idem, 24. 

64 '... sanctae Traiectensi ecclesiae, nostris temporibus constructae et nobis presentibus dedicatae sub patrocinio beatissimi Martini 

archiepïscopi,...' (1024,3 jan.); OSU, 1,168 (nr. 179). 

65 '... quae est constructa in honore sancti Martini confessons caeterorumque sanctorum...' (1025,26 juli); OSU, 1,171 (nr. 182). Deze voor

beelden zijn nog met vele andere te vermeerderen. 

66 Zie bijv. Müller, ed., 1895,122-123. 

67 La bouchère, 1929; La bouchère, 1931,33. 

68 Mekking, 1997, 35. 

69 Idem, 35,42. 

70 La bouchère, 1929; Haslinghuis, 1956, 86; Haslinghuis en Peeters, 1965,161,167; Hoekstra, 1988,104. 

71 De functie van deze toren moet een andere zijn geweest dan die van de zuidelijke traptoren, onder andere doordat de verbindings

weg van de keizerspalts naar de Dom via deze toren liep. 

72 Mekking, 1997, 32-33. 

73 Labouchère, 1928, 27 e.V., 36 e.v. De door Mekking weggedachte binnenmuren waren blijkens Labouchères beschrijving oorspronke

lijk (tufsteen, kistwerk). Het voor Mekkings reconstructie essentiële zuilbasement vormt daarentegen een dubieus gegeven: 

'Midden in het huis stond op den tufstenen vloer een baksteenen voetstuk, waarop ios een schijfvormigstuk basaltlava lag. Wellicht 

rustte hierop een zuiltje.' (Labouchère, 1928, 29). Omdat de genoemde tufstenen vloer over de funderingen van de binnenmuren 

heen liep, is de situatie met binnenmuren dus de oorspronkelijke geweest, en de situatie met zuiltje(s) de jongere, - precies het 

omgekeerde van wat Mekking beweert. Gezien het materiaal baksteen is die jongere situatie op zijn vroegst dertiende-eeuws, mis

schien zelfs pas van na 1320. Het gevonden basement kan overigens, omdat het geen diepere fundering had, niet zwaar belast zijn 

geweest. 

74 Labouchère, 1928,37. 

75 De Bruijn, 1991 en 1992; Mekking, 1992a. 

76 Mekking, 1997,34. 

77 De Bruijn, 1994,114-115. 

78 'Nos Fredericus Dei gratia episcopusTraiectensis notum facimus universisquod pure propter Deum et ob reverentiam beati Martini 

patroni nostri, necnon ad supplicationem venerabilium virorum decani et capituli ecclesie nostre Traiectensis aliorumque fidelium 

nostrorum super loco turris nove construende, ad fines eiusdem ecclesie nostre predicte condescendimus in hunc modum: quod 

amoto nostro consistorio, dimittemus ilium locum eiusdem consistorii inferius totum vacuum et liberum ad usus iam dicte ecclesie 

nostre usque ad murum aule nostre circa finem orientalem, sicut extitit ante tempora venerabilis patris domini Guydonis, inmedia-

ti predecessoris nostri olim episcopi Traiectensis, et idem consistorium nostrum non in loco dictorum decani et capituli sed in aliquo 

locorum nostrorum ponemus seu poni faciemus de cetero et teneri, superius vero depositis et amotis edificiis ad dicte turris longi-

tudinem et mensuram, quorum ligna trabes tigna tegule ac tecture una cum hiis que in dicto nostro consistorio de lignis existunt, 

usui nostro cedent, viam et spatium octo pedum in latitudine usque ad tantum in longitudine quantum dicta turris se protendit a 

latere, ad residua edificü nostri, et ad dictam nostram ecclesiam de aula nostra procedendi, inter turrim predictam et murum domus 

nostre versus partem meridionalem existentem nostris usibus réserva m us'; HUA, Dom, nr. 404 (1320, 26 juli). In gedeelten gepubli

ceerd in De Bruijn, 1992, 54, en 1994,114 (noot 216). 

79 Mekking, 1997, 33-34. 

80 Namelijk voor het westelijke deel van het gotische schip, niet voor 'de pijlers van de eerste vier schiptraveeën vanaf het transept', 

zoals Mekking, 1997,33, beweert. 

81 Alberts, ed., 1969-1976, II.2,166-167 (rek. 1485/86); Haslinghuis en Peeters, 1965,175. 

82 De Bruijn, 1994,137-138. 

83 '... quod fuit quondam consistorium domini prepositi et archidiaconi Traiectensis circa capellam Sancte Crucis in opposito consistorii 

episcopalis et itlo consistorio prepositus et archidiaconus Traiectensis et suusofficialis pro tempore pacifice usi sunt in sua iurisdic-

tione exercenda, absque contradictione quacunque prefatorum dominorum sancti Salvatoris...'; HUA, Dom, nr. 570, antwoord 

Domkapittel op klachten van Oudmunster, ongedat. (ca 1507), ongefol. 

84 Het is hooguit denkbaar, dat het antiquum consistorium vanaf 1320 als tijdelijk onderkomen heeft gediend voor het bisschoppelijke 

consistorie, zolang het gebouw ten zuiden van de Domtoren hiervoor nog niet gereed was. Het consistorie van de Domproost is op 

zijn vroegst in 1340 naar deze plaats verhuisd; HUA, Dom, nr. 559 (1340, 25 jan.). Over het precieze tijdstip van deze verhuizing 

bestaat overigens geen zekerheid; vgl. De Bruijn, 1994,137-138. 

85 Zie hiervóór, de paragraaf: 'De funderingen ten zuiden van de Domtoren'. 

86 in deze zin spreekt het vervolg van de oorkonde; het kapittel diende op eigen kosten voor een goede afdekking van de (tijdelijk) 

geamoveerde gedeelten te zorgen, totdat het'huis'weer hersteld zou zijn. De overdekking van de doorgang tussen de toren en het 
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'huis' zou door beide partijen worden betaald. Dat deze doorgang op een verhoogd niveau zou zijn gelegen, zoals Haakma 

Wagenaar wil, berust op een onjuiste vertaling van de Latijnse tekst. Zie Haakma Wagenaar, 1975, 23, 99-100; Haakma Wagenaar, 

1978-1980, 6, 61, 64. 

87 Het 'propter Deum', 'welwillend toestaan', 'afstaan ten gebruike van' en het voorbehoud inzake de doorgang ten zuiden van de te 

bouwen toren, wekken de indruk dat de bisschop rechten op de grond bezat en het afstaan als een grootmoedige gunst moest wor

den gezien. Daarentegen suggereren de passages over het opleveren van het terrein in de toestand waarin het was vóór bisschop 

Guy, alsook over de nieuw te kiezen plaats: niet op terrein van het kapittel, maar op eigen grond, dat de bisschop het cons'tstorium 

destijds op terrein van het kapittel had mogen plaatsen. 

88 Mekking, 1997,31-42. 

89 De Annalen van St.-Marie melden branden in 1131,1148 en 1253; Muller, ed., 1888, 476, 497, 481. De Maartenstoren zou in 1208 zijn 

ingestort, volgens Labouchère een verschrijving voor 1308; Haakma Wagenaar, 1975, 93-94; Haakma Wagenaar, 1978-1980,39-40. 

90 Door instorting van de kapel (volgens Labouchère in 1308, zie noot 89) heeft de dienst door de kapelaan fof diens vicaris) van de bis

schop er geruime tijd stilgelegen; in 1328, toen de Michaelskapel was herrezen in de nieuwe Domtoren, werden de diensten hervat. 

Zie de oorkonde van bisschop Jan van Diest, 1328,17 mei: 'Sed quoniam propter ruinam dicte capelle [sancti Mychaelis in Traiecto], 

ipsadebitoserviciodestituta, premissa aliquo tempore indesuetudinem abierunt;dictaque capella nunc de novo ad honorem Dei et 

beati Michaelis Archangeli sanctarumque celestium virtutum sit sumptuoso opere restaurata, dignum duximus, ut honores privilé

gia et jura pristina sibi eciam restauremus,...'; Muller, ed., 1895,17. 

91 OSU, 1,448 (nr. 502); II, 330 (nr. 932); De Bruijn, 1994,109 (noot 187}, 158 (noot 468). 

92 Mekking, 1997, 36; De Bruijn, 1994,109. 

93 Verwijs en Verdam, IV, 2299, 2373-2375; VIII, 237. 

94 Namelijk het gruithuis als gelegen nabij of tegenover het Bisschopshof, bijvoorbeeld in 1414: '... opter hofstede daer dat gruythuys te 

staen plach, teneffen ons heren hof van Utrecht..'; in 1429/30: 'Item de domo et area quondam gruythuys, sita in opposito curie 

Traiectensis...'; De Bruijn, 1994.107 (noot 169), 108. 

95 Mekking, 1997, 37. 

96 Ibidem. 

97 'Zoals menigeen uit eigen ervaring zal weten, leiden topografische beschrijvingen en tekeningen een lang en hardnekkig leven; 

zolang niemand de moeite neemt opnieuw ter plaatse te gaan kijken, een situatieschets te maken, en opmetingen te doen, worden 

de oude gegevens steeds weer opnieuw gebruikt. Het zou de moeite lonen systematisch onderzoek te doen naar deze vorm van 

topografische 'bestandsvervuiling'.' (Mekking, 1997, 37). De voorbeelden die Mekking in noot 98 hierbij noemt (de Tempel van 

Jeruzalem, topografische kaarten en beschrijvingen) zijn niet vergelijkbaar met een juridisch document als de acte van 1360. 

98 Muller, ed., 1883-1885, II, 129; De Bruijn, 1994,109. 

99 Deze passage heeft Mekking wel voor een ander doel geciteerd, maar het evidente verband met de acte van 1360 wordt door hem 

ontkend; Mekking, 1997, 35-36 en 55 (noot 91). 

100 Muller, ed., 1883-1885, II, 127-130, citaat 128; De Bruijn, 1994,109-110. 

101 Ten onrechte gaat Mekking er vanuit, dat het westelijke deel van het atrium -met uitzondering van de noordelijke traptoren (die hij 

als de latere Maartenstoren ziet) - aan de bisschop toebehoorde (Mekking, 1997, 42). Opmerkelijk genoeg geeft de plattegrond, 

enkele pagina's eerder geplaatst (37, afb. 10), dit alles duidelijk aan als eigendom van het Domkapittel! 

102 '... cameren de voer an onsen hove bynnen Utrecht te beyden zeyden der poerten stonden...' (1443); De Bruijn, 1994,109. 

103 De Bruijn, 1991,47; De Bruijn, 1994,109. 

104 Mekking, 1997, 35 e.v. 

105 '... quod ingressus a domo nostra in capellam dicte turris construendam, regressusque, et usus capelle eiusdem, ac omne ius quod 

predecessores nostri in capella seu aItari antique turris retrohactenus habuerunt, remanebunt nobis et nostrissuccessoribus semper 

salvi...'; HUA, Dom, nr. 404. 

106 Mekking, 1997,41. 

107 Ibidem. 

108 De Bruijn, 1994,124. Ook het collatierecht van de twee imperiale prebenden in de Dom schonk de keizer in 1196 aan de deken van het 

kapittel en niet aan de bisschop; Muller, ed., 1895,19; OSU, I, 469-470 (nr. 530); zie hiervóór, de paragraaf: 'De keizersgraven en het 

altaar van het Heilig-Kruis'. 

109 Mekking, 1997,30-31. 

110 In deze betekenis is de term 'schuddemantel'opgenomen in Haslinghuis, 1986, 325, en in Haslinghuisen Janse, 1997,411. Ter nadere 

adstructie van deze functie geef ik hier het kapittelbesluit van 18 juni 1549, waarbij de junior-vicarissen die bergkisten hadden in de 

schuddemantel, werd opgedragen deze af te staan ten behoeve van de kanunniken, en zelf een andere plaats te zoeken om hun 

koorklederen op te bergen ('Decretum Scuddemantel. Eodem die prelibati domini decreverunt et ordinarunt quod vicarii iuniores 

habentes cistas in loco vulgariter scuddemantel sito in ecclesia Traiectensi, cedent dominis canonicis quaerentque sibi alium locum 

ad reponenda ipsorum superpellicia etc.'; HUA, Dom, nr. 116, fol. io8u). Het omkleden wordt soms terloops vermeld: '... in den schud-

denmantel dair mijn heeren hoir hoir [lees: hair hair, = hun pij] wttrecken...'; HUA, Dom, nr. 65V1, fol. 224" (rek. 1571/72). In de schud

demantel bevond zich ook een wasbak, waar de priesters hun handen konden wassen; Tenhaeff, ed., 1946, ll.i, 408 (rek. 1466/67); 

vgl. ook 147, 389 (situering in noot 2 onjuist), 451, 556-558 (rek. 1407/08,1464/65,1469/70,1479/80). 

111 Mekking, 1997,43-45. HUA, OM, nr. 2508; OSU, V.i, 92-93 {nr. 2567). De datering op de betreffende oorkonde, 7 februari 1292, is gere

kend volgens de Paas- of Boodschapstijl; deze datum is identiek met 7 februari 1293 volgens de tegenwoordige jaarstijl. 

112 Anderen probeerden hetzelfde, maar kwamen tot zeer verschillende interpretaties en reconstructies. Zie Muller, 1901, 308 e.V.; 

Muller, 1902; Séjourné, ed., 1919-1921,190; Haakma Wagenaar, 1978-1980, 28; Pijnenburg, 1982,123, alsmede 130, waar J.C.N. Renaud 

Pijnenburg aanvalt op diens gebruik van het zegel. 
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113 Op pagina 21 zegt Mekking uit het zegei het bestaan af te leiden van een'langwerpig torenachtig lichaam' boven het Johanneskoor 

(in zijn reconstructie het westkoor van het middenschip), maar bij de analyse van hetzegel op pagina 43-44 schrijft hij: 'Op het wes

telijke uiteinde van het dak verheft zich een forse toren. Omdat zich ter piaatse de westpartij van de kerk bevond, zal hiermee de 

centrale toren zijn bedoeld die door mij boven de drie westelijke koren werd gereconstrueerd'. Een alinea verder (44-45) meldt hij, 

weer in overeenstemming met pagina 21, dat deze toren ons alleen door dit zegel bekend is. 

114 HaakmaWagenaar, 1978-1980,28-30, 50, en fig. 42-42C; Pijnenburg, 1982,122-123. Zie ook Hoekstra, 1988, 95-96 en 107, noot 4; diens 

bezwaren tegen het bestaan van dit (niet uitspringende) westelijke transept zijn mij niet geheel helder. 

115 Muller, 1901,308 e.v. 

116 Muller, 1902,117. Deze opvatting ook bij Haslinghuis en Peeters, 1965,158 e.v. 

117 ZienootH2. 

118 Een paar voorbeelden. De literatuurverwijzing in noot 40 heeft geen betrekking op de afbraak van het oude Maria koor in de west

bouw, zoals de noot aangeeft, maar op de nieuwe noordelijke schipkapellen van de gotische Dom, waarvan er één gewijd was aan 

(Maria en) de Twaalf Apostelen. Ter voorkoming van misverstand: deze kapel was niet de voortzetting van het oude Mariakoor. 

In noot 43 schrijft Mekking: 'Hoewel uit de Ordinarius het tegendeel blijkt, gaat Séjourné er bijvoorbeeld van uit, dat de Dom een 

doopvont bezat'. Dat is slechts een halve waarheid. Want uit de Ordinarius blijkt juist niet dat de daarin genoemde doopvont zich in 

deSt.-Salvatoren niet in de Dom bevond. Dat wordt alleen duidelijk uit andere bronnen (zie Broer en De Bruijn, 1994,164; De Groot, 

1994, 44 en 89, noot 13; De Groot en Van Tongerloo, 1997, passim). Mekkings eigen promovendi hebben dat ook na verloop van tijd 

moeten ontdekken. Zo vindt men de lokalisering van de doopvont in de Dom nog bij Van Weiie, 1994,189,192; pas in latere publica

ties van de Leidse onderzoeksgroep is dit bijgesteld. 

In noot 107, betreffende het beloop van het tracé Zadelstraat-Maartensbrug-Servetstraat tussen de Mariakerk en de Dom, doet 

Mekking het voorkomen alsof de kwalificatie 'kaarsrecht' niet van hemzelf, maar van De Bruijn afkomstig zou zijn. Dat is onjuist. 

Mekking zelf beschreef deze route als 'een brede en volkomen rechte' 'via triumphalis' voor keizerlijke processies en gebruikte in dit 

verband de term 'kaarsrecht'. Zie Mekking, 1988,42,44. 

119 De titelverwijzingen in de noten corresponderen niet altijd met de literatuurlijst. Enkele titels zijn daarin zelfs geheel niet terug te 

vinden, waaronder Mekkings eigen proefschrift uit 1986 over de Sint-Servaaskerk in Maastricht, in de noten meermalen aangehaald 

(zie noten 44 e.v., 51 e.v., no e.v.). Ook zijn opstel over de Bernold-kerken, waarnaar op pagina 51 wordt verwezen, komt niet in de lijst 

voor (bedoeld is Mekking, 1991). Maar er ontbreken ook titels die Mekking in de noten weliswaar niet benut heeft, maar die in een 

literatuurlijst over dit onderwerpen van deze omvang (140 à 150 titels) toch wel verwacht hadden mogen worden, omdat ze-anders 

dan vele wel vermelde titels - rechtstreeks betrekking hebben op de Dom van Adelbold, of ruimer: de romaanse Dom van Utrecht en 

annexe gebouwen. Ik noem hier slechts de volgende: Muller, ed., 1895; de publicaties van Labouchère (die van 1930 impliciet wel 

genoemd als Jaarboek Oud-Utrecht 1930, maar niet gebruikt in noot 53); Hazewinkel, 1929; Tenhaeff, ed., 1946; Haslinghuis 1956 (in 

noot 84 abusievelijk aangeduid als Haslinghuis en Peeters, 1965); Alberts, ed., 1969-1976; Pijnenburg, 1982; Struick, 1982a en 1982b. 

Voorts zou het correct zijn geweest, wanneer Mekking van de discussie rond het bisschoppelijke consistorie in het Maandblad van 

Oud-Utrecht ook de twee bijdragen van De Bruijn had opgenomen (De Bruijn, 1991 en 1992), en niet alleen zijn eigen reactie daarop. 

Verder kan aan de meer recente buitenlandse titels nog Binding, 1996 toegevoegd worden, een werk dat direct raakt aan Mekkings 

benaderingswijze. 

120 In de plattegrond op pagina 4, een nieuw vervaardigde tekening die is gebaseerd op de in Hoekstra, 1988, 97, gepubliceerde platte

grond van de funderingsrestanten, is van het voorbeeld helaas ook de verkeerd aangegeven schaalstok overgenomen. 

Afbeelding io op pagina 37 is ontleend aan de publicaties van Struick uit 1982. Ais herkomst staat echter vermeld: 'uit: Mekking 

1989, afb. 6'! In technische zin moge dat juist zijn, want Mekking heeft die afbeelding in 1989 ook gebruikt (toen wel met correcte 

bronvermelding) en nu een reproductie van die reproductie gemaakt, maar in auteursrechtelijke zin lijkt het me op z'n zachtst 

gezegd aanvechtbaar. De geringe authenticiteit van een deel van het afbeeldingenmateriaal doet trouwens ook aan de technische 

kwaliteit afbreuk. 
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