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Eeuwenlang werden bezoekers van de Utrechtse D o m geconfronteerd 

met wat ziin traan heten de Overoude Tafelen of Domtafelen: twee hou-

ten borden waarop in dichtvorm kort en bondig de geschiedenis van de 

stad Utrecht en van de Domkerk zelf beschreven stond. Al in de 16de 

eeuw verschenen deze Latijnse verzen in druk. Bij de orkaan van 1674, 

deed instorten, zijn de borden ver-
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I nog tal van andere optekeningen uit 

eeuwse verleden van de stad Utrecht. Momenteel is 
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basis van twee 15de-eeuwse hand-

; licht gekomen. Reden voor een her

nieuwde studie van deze interessante bron, plus een nieuwe editie met 

vertaling, dit mede in verband met het plan om de tekst van de beide 

Tafelen dit jaar, 750 jaar na de eerstesteenlegging van de gotische Dom, 

opnieuw een plaats in de kerk te geven. 
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Inleiding 

Onder de talrijke gebeeldhouwde en geschilderde opschriften en teksten die in de late 

Middeleeuwen in de Dom te zien en te lezen waren, namen de Domtafelen met boven

staande - Latijnse - historieverzen over de stad en de kerk een prominente plaats in. 

Voor historisch geïnteresseerde bezoekers van de Dom waren deze teksten belangwek

kend genoeg om ze volledig over te schrijven. Juan Cristobal Calvete de Estrella (f1593), 

de Spaanse edelman en humanist, die in het gevolg van prins Filips II meereisde tijdens 

diens blijde inkomst van 154g en op 3 en 4 oktober van dat jaar bij de plechtigheden in 

de Dom aanwezig was, drukte ze in zijn reisverslag El felicissimo viaie d'el muy alto y 

muy poderoso Principe Don Phelippe (1552) integraal af en gaf er een Spaanse vertaling 

en toelichting bij.2 Ludovico Guicciardini (1523-1589) uit Florence publiceerde ze even

eens en wel in zijn Descrittione di tuttii Paesi Bassi (1567), de eerste historisch-topografi-

sche beschrijving van de Nederlanden.3 De Utrechtse historicus Aernout van Buchel 

(1565-1641) nam ze op in zijn verzamelhandschriften 4en kort daarvoor had de jurist mr. 

Plaatsbeschrijving en kroniek van de stad Utrecht 

Alom bevloeid door de stroom van de Rijn, Holland, 

Omsloten door de oceaan en de armen van de zee, 

In dat land werd met nieuwe muren de stad Antonina' 

In de tijd van Nero gebouwd. 

Deze heeft het woeste Slavenvolk vernield en op dezelfde plaats 

Werd daarna het nieuwe fort van de Wilten gesticht, 

Met verheven torens, en dat heeft het volk van de Abrodieten vervolgens 

Geheel en al geslecht en tot de grond toe neergehaald. 

Hierop werd de burcht Traiectum met hoge muren 

Gesticht door de christus vererende Franken; maar deze heeft 

Het Deense gepeupel geheel in puin gelegd, waarbij het alle 

Burgers en ook de geestelijken in één klap met het zwaard heeft gedood. 

Tenslotte heeft bisschop Balderik2 nieuwe muren gebouwd, 

Die door de hulp van God nog steeds overeind staan. 

Aldus is, werkelijk, van heel het Hollandse land 

Utrecht de hoofdstad, tot op de dag van vandaag. 

1. De burcht van Antonius. Bedoeld wordt de Romeinse tribuun Antonius, die ten tijde van de christen

vervolgingen onder keizer Nero (54-68) uit Rome naar Germania zou zijn gevlucht en daar aan een 

burcht aan de Rijn zou hebben gesticht. Zie: Broer & De Bruijn 1997,106-107. 

2. Bisschop Balderik (917-975). 
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Cornells Oem (ca. 1539-1599) hetzelfde gedaan.5 Behalve de tekst van de verzen geven 

al deze beschrijvers ook enige informatie over het uiterlijk van de borden en de plaats 

in de kerk. In dit artikel komen eerst die laatste punten aan bod: hoe zagen de borden 

eruit, wanneer werden ze gemaakt en waar in de kerk hingen ze? Daarna zal worden 

ingegaan op de vorm en inhoud van de teksten, op de handschriften, edities en ver

talingen waarin zij zijn overgeleverd en op de herkomst en datering. Tenslotte beste

den we aandacht aan de vraag waar het jaartal 7254 voor de eerstesteenlegging van de 

gotische Dom vandaan komt en het veronderstelde verband met de Domtafelen. De 

nieuwe teksteditie en vertaling zijn als bijlage opgenomen. 

De Domtafelen: uiterlijk, ouderdom en plaats in de kerk 

Over het uiterlijk van de Domtafelen hebben we slechts summiere gegevens. Calvete 

de Estrella omschrijft ze als 'twee grote borden met enige verzen', die 'hangen aan de 

kapitelen van de twee pilaren die voor het koor staan, en wel zo hoog, dat men ze met 

Kroniek en plaatsbeschrijving van de Utrechtse kerk 

In de tijd van Dagobert', koning van de Franken, 

Ziet, daar werd op deze grond hier gesticht 

Vooreerst een fraaie kerk van St. Thomas in de nabijheid van de burcht 

Traiectum, de kerk die het vreselijke Friezenvolk heeft verwoest; 

Maar als eerste heeft bisschop heer Clemens4 haar 

Ter ere van St. Maarten later weer opgebouwd 

In de tijd van de trage koning Childerik5; en deze kerk heeft 

Bisschop Adelbold6 afgebroken, waarop hij 

Een nieuwe kerk heeft gesticht in de tijd van de eerste 

Tot keizer gekozen Hendrik7, welke een groep van twaalf 

Bisschoppen tegelijk heeft ingezegend8; tenslotte is bisschop 

Hendrik9 begonnen om deze kerk van hem te vernieuwen 

In de tijd van koning Willem.'0 Wie dan toch? 

Wel, hij die vermaard was als graaf van Holland. 

3. Koning Dagobert I {623-639). 

4. Willibrord, aartsbisschop van de Friezen met Utrecht ais zetel (695-739). 

5. Dit is onjuist: Willibrord kwam in 695 naar Utrecht, in de tijd van de Frankische koning Childebert II 

(694-711). Zijn voorganger Childerik II overleed al in 675. Zie: Broer & De Bruijn 1995, 38. 

6. Bisschop Adelbold (1010-1026). 

7. Hendrik II, koning van het Duitse rijk (1002-1024), keizer (1014-1024). 

8. 26 juni 1023. 

9. Bisschop Hendrik van Vianden (1249-1267). 

10. Willem II, graaf van Holland (1234-1256), koningvan het Duitse rijk (1247-1256). 

ARIE DE GROOT EN KA] VAN VLIET DE DOMTAFELEN 



Het schip en hei koor van de Dom, gezien 

naar het oosten. Tekening door fitter 

Saenredam, 1636. HUA, collectie Beeld, nr. 

28394-

moeite kan lezen. De vorm van de 

letters is weliswaar groot en mooi, 

maar door ouderdom versleten l.'1 

Daarna geeft hij de tekst van de 

borden, waarvan het eerste rechts 

en het tweede links hangt. 

Guicciardini - die al in de 16de 

eeuw ervan werd beschuldigd voor 

zijn Descrittione het werk van 

Calvete te hebben geplunderd -

geeft een sterk gelijkende beschrij

ving, maar heeft de borden moge

lijk wel zelf gezien, want hij ver

meldt als extra gegeven dat het 

om houten borden gaat en spreekt 

niet over de kapitelen waaraan ze 

WÊm zouden hangen/ 

De slijtage aan de letters, die ook 

door hem wordt genoemd, moet in 1574 zijn verholpen. In 1573 en 1574 liet het 

Domkapittel een aantal tekst- en wapenborden in de kerk opknappen: successievelijk 

de wapenborden van het Gulden Vlies in het koor en de keizerlijke wapenborden (alle 

uit 1546), een bord over St. Maarten dat in de sacristie werd bewaard, een memoriebord 

voor bisschop David van Bourgondië (t 1496) in het noordtransept en verder nog 'twee 

borden hangende in't cruyswerck'.8 Het kan bijna niet anders dan dat met die laatste 

twee de beide Domtafelen bedoeld zijn. In elk geval zijn sedertdien geen klachten over 

de slechte leesbaarheid meer bekend. Van Buchel heeft het er niet over; hij vermeldt 

wel iets anders, namelijk dat de titels boven beide tafels in rode letters ('minio') zijn 

geschreven.' 

In 1549 moeten de borden bijna tachtig jaar oud zijn geweest. De fabriekrekeningen 

van de Dom van het boekjaar 1471/72 bevatten twee uitgavenposten die sinds lang met 

de Domtafels in verband zijn gebracht, en er is geen aanleiding dat verband in twijfel te 

trekken. De ene post vermeldt de betaling van 10 stuivers aan de schilder Gysbert van 

Heumen 'van een groot berdtte schrijven, dat hanght aen een pijl re', de andere betreft 

de uitgave van 20 stuivers 'voor het schilderen en maken van een nieuw bord met oude 

verzen, dat hangt aan een pilaar in het midden van de kerk (...), dat later door een ande

re schilder nog eens is verbeterd'.10 Het is mogelijk dat de eerstgenoemde post slaat op 
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het in de tweede post genoemde verbeterwerk en dat de twee posten samen dus op 

slechts één Domtafel betrekking hebben. Maar de fabriekrekeningen bevatten zoveel 

ongespecificeerde verzamelposten dat het verbeteren van de belettering van het ene 

bord en de leverantie van het houtvoor het andere bord evengoed daarin verstopt kun

nen zijn. Hoe dit ook zij, we gaan er vooralsnog van uit dat beide Domtafelen in of 

omstreeks 1471 nieuw zijn gemaakt. 

Tot zover strekken de concrete gegevens over uiterlijk en datering van de borden. Uit 

wat we weten van andere borden en tekstschilderingen kunnen we ons beeld echter 

nog iets aanvullen. Zo mogen we ervan uitgaan, dat de letters zoals in de 15de eeuw 

gebruikelijk in gotisch minuskelschrift waren uitgevoerd. Uit dat lastig leesbare schrift 

laten zich ook sommige vergissingen verklaren die in de overgeleverde afschriften 

voorkomen. Enkele tekstborden uit omstreeks 1600 die nu nog in de Jacobikerk aanwe

zig zijn, " geven ondanks het iets latere schrifttypeeen goede indruk van hoe we ons de 

Domtafelen moeten voorstellen: rechthoekig van vorm met een eenvoudige lijst, 

staand formaat, de versregels in 

zwarte letters, misschien met de 

hoofdletters in de regels maar in 

elk geval met de titels erboven in 

rood. De borden in de Jacobikerk 

kunnen ook een indicatie geven 

voor de afmetingen van de Dom

tafelen, die weliswaar minder re

gels telden, maar opvielen door 

hun grote letters. We zuilen moe

ten denken aan een formaat van 

zeker 2 bij 1,50 à 1,75 m. 

Volgens de i6de-eeuwse beschrij

vers hingen de borden aan twee 

pijlers vóór het koor, dat wil zeg

gen in de kruising (viering) van de 

kerk. De rekeningen van 1471 spre

ken over 'een pijlre', resp. een zuil 

of pilaar in het midden van de kerk 

('ad columpnam in medio eccle-

sie'). Daarmee is niet de kruising 

bedoeld maar het middenschip (de 

Tekstbord met de Zaligsprekingen, ca. 1600. 
Utrecht, Jacobikerk (noorderzijbeuk). Foto: 
Arie de Croot. 

ARIE DE GROOT EN KA] VAN VLIET DE DOMTAFELEN 



'middelkerke' in het Oudnederlands), dat wil zeggen de middenbeukvan het oude rom-

aanse schip dat toen grotendeels nog overeind stond. Deze locatie moet echter een ti j

delijke oplossing zijn geweest en kan hooguit geduurd hebben tot het moment dat, na 

de voltooiing van het gotische transept in 1480, het romaanse schip werd gesloopt. We 

mogen aannemen, dat de Domtafelen toen naar het kruisingsvak zijn overgebracht, 

net zoals in die tijd het orgel vanuit de romaanse westbouw naar het noordtransept 

werd verplaatst. 

Na het verbod op de katholieke godsdienst in 1580, vermoedelijk bij de herinrichting 

van de kerk voor de gereformeerden in 1586, zijn de Domtafelen nogmaals verhuisd. In 

de 17de eeuw hingen zij aan het westeinde van het gotische schip, vlakbij het westpor

taal, hetzij aan weerskanten daarvan, hetzij -wa t het meest logisch l i jkt- aan de twee 

eerste schippijlers.,; Daar zijn ze blijven hangen tot 1674, toen ze bij de tornado van ï 

augustus " verloren zijn gegaan.I4 

De situering in het kruisingsvak behoeft nadere beschouwing, niet alleen omdat de 

borden voor die plaats moeten zijn gemaakt en de langste tijd van hun bestaan daar 

hebben gehangen, maar ook omdat het aannemelijk is dat hun voorgangers eveneens 

daar te zien zijn geweest. Want zeker is dat de teksten veel ouder waren dan hun dra

gers uit 1471: 'een nieuw bord met oude verzen', zegt een van de rekeningposten uit dat 

jaar. 

Over de exacte localisering in het 

kruisingsvak geven de i6de-eeuwse 

beschrijvingen geen uitsluitsel. Cal-

vete de Estrella en Guicciardini mel

den slechts dat Tafel I - over de stad 

Utrecht - aan de rechterkant hing 

en Tafel II - over de kerk - aan de 

linkerkant. We nemen aan dat zij dit 

bedoelden als gezien vanuit het 

schip met het gezicht naar het koor, 

en dat klopt met de notitie van 

Cornells Oem, dat het eerste bord 

aan de zuidzijde hing en het tweede 

aan de noordkant.1S Later, toen de 

Domtafelen naar de westzijde van 

het schip waren verplaatst, was dat 

precies andersom." 

Het schip van de Dom na de tornado van 

i6j4, gezien vanuit de noordbeuk. Tekening 

door Herman Saftieven, 7674. HUA, collectie 

Beeld, nr. 28634. 
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Blijft over de vraag of de borden aan de twee oostelijke óf aan de twee westelijke krui

singspijlers hingen. De eerste optie lijkt het meest voor de hand te liggen, maar stuit bij 

nader inzien op bezwaren. Tussen de oostelijke kruisingspijlers was namelijk het dok

saal gebouwd, dat in het kruisingsvak naar voren en vermoedelijk ook naar opzij uit

sprong, waardoor er tot een hoogte van 435 meter nauwelijks ruimte geweest kan zijn 

voor tekstborden van enig formaat. Een hogere positie (zoals Calvete suggereert) komt 

echter evenmin in aanmerking, omdat daar heiligenbeelden waren aangebracht, zowel 

aan de westzijde van de pijlers als aan de noord-, resp. zuidkant, dat wil zeggen boven 

het doksaal. r Alleen aan de kant van de koorzijbeuken boden deze pijlers nog wel de 

nodige ruimte, maar zo'n van de kruising en van elkaar afgewende plaatsing is voor de 

borden niet erg waarschijnlijk. 

De beide westelijke kruisingspijlers hadden eveneens heiligenbeelden, maar tot mid

den 16de eeuw alleen aan de noord- en zuidzijde (d.w.z. aan de kant van het midden

schip), en het benedengedeelte was er onbezet. Deze pijlers moeten dus voldoende 

ruimte voor grote borden hebben gehad, en daarom nemen wij aan dat de Domtafelen 

daar waren aangebracht. 

Volgens Calvete de Estrella - Cuicciardini heeft dit niet overgenomen - zouden de bor

den hoog hebben gehangen 'aan de kapitelen'. De kapitelen van alle vier kruisingspij

lers zitten echter zeer hoog, op 24 m, direct onder de grote bogen van de viering; die 

situering is voor de borden ondenkbaar. Lager zittende kapitelen - op 12 m hoogte -

komen wel in de zijbeuken voor, maar zoals gezegd is ook die plaats niet waarschijnlijk. 

Aannemelijker is, dat Calvete de uitspringende kraagstenen bedoelde waarop de pijler-

beelden stonden. Misschien had hij bij die kraagstenen haken gezien waarmee de bor

den aan één kant aan de pijlers waren verankerd. De Domtafelen kunnen dan bijna ter 

hoogte van de beelden hebben gehangen, en wel daarnaast, aan de oostzijde. Vanwege 

de vorm van de pijlers - een ronde kern omgeven door slanke colonnetten - zullen ze 

niet recht op het oosten gericht zijn geweest, maar iets gedraaid naar het midden van 

de kruising. Op de tekeningen die Pieter Saenredam (1597-1665) in 1636 in de Dom 

maakte, zien we allerlei andere borden in een dergelijke positie. 

Na 1550 kregen de westelijke kruisingspijlers ook aan de oostzijde beelden. I8 Uit 

Saenredams tekening van het transept van de Dom blijkt dat de tapijtschildering die 

behoorde bij het nieuwe beeld aan de zuidwestelijke pijler (op de tekening centraal op 

de voorgrond) opvallend hoger was aangebracht dan de andere tapijtschilderingen in 

het schip en het transept. " Wellicht hield die hogere positie verband met de 

Domtafelen. Op deze tekening is onder de tapijtschildering (uit ca. 1566) en boven het 

ruggeschot van de pijlerbank (uit 1619) nog juist een stuk van de achterkant van een 

bord te zien, precies op de plek en in de positie die wij ons voorstellen voor de 

Domtafelen. Wanneer Van Buchel niet expliciet had vermeld dat de Domtafelen in zijn 

tijd bij het westportaal hingen, dan hadden we dit bord als Tafel I kunnen identificeren. 
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Het schip en het transept van de Dom, gezien van zuid naar noord. Tekening door Pieter Saenredam, 1636. HUA, collectie Beeld, nr. 

28595. 

De hier gereconstrueerde situering vertoont opmerkelijke overeenkomst met die in de 

voormalige Mariakerk. Daar zag men op de westelijke kruisingspijlers de bekende his

torieverzen over de stichting en de bouw van de kerk en de moord op bisschop 

Koenraad, die vanaf de 15de eeuw meermalen werden afgeschreven en gepubliceerd en 

die in de 17de eeuw door Saenredam werden vereeuwigd. 20 Ook daar bevond zich de 

eerste tekst op de zuidelijke en de tweede op de noordelijke pijler. Zij waren echter niet 

op borden geschilderd maar direct op het pijleroppervlak aangebracht, vermoedelijk als 

inscripties. 

Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen, dat dat laatste in de Dom ook het geval is 

geweest en dat de historieverzen oorspronkelijk in het oppervlak van de romaanse wes

telijke kruisingspijlers waren gegrift. Dan moeten bij de afbraak van die pijlers voor de 

bouw (vanaf 1469/70) van de gotische kruisingspijlers ook de inscripties verloren zijn 

gegaan en waren tekstborden nodig om de oude versregels op de nieuwe pijlers te 

laten terugkeren. Die nieuwe pijlers hadden immers geen vlakken die geschikt waren 

voor dergelijke grote inscripties. 

Bovenstaande hypothese zou kunnen verklaren, waarom in of rond 1471 nieuwe borden 

'met oude verzen' werden gemaakt, maar ook waarom er zoveel afschriften juist uit de 

tweede helft van de 15de eeuw stammen. Het verdwijnen van de inscripties vanwege 
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Het middenschip van de Mariakerk, gezien naar het westen, met de verzen van de stichtingslegende van de kerk op de beide krui
singspijlers. Schilderij door Pieter Saenredam, 1638. Hamburger Kunsthalle, inv.nr. 412. 

de afbraak van de romaanse kruisingspijlers moet schriftelijke vastlegging noodzakelijk 

hebben gemaakt. Geen bewijs voor de hypothese maar in dit verband wel curieus is, 

dat Aernout van Buchel een eeuw later bij zijn eigen afschrift van de Domtafelen 

opmerkte dat de verzen het waard zouden zijn om 'in steen gebeiteld' aan het nage

slacht te worden overgeleverd.21 

De functie van de borden 

De hypothese dat de oorspronkelijke Domtafelen aan de westelijke kruisingspijlers van 

de romaanse Dom waren aangebracht, opent verrassende perspectieven. In de romaan

se Dom maakte het kruisingsvak deel uit van het koor; het vormde het laagkoor, zoals 

thans, na de laatste restauratie, ten dele weer het geval is in de Pieterskerk. In de Dom 

moet die situatie hebben bestaan totdat in de eerste helft van de 14de eeuw het nieu

we gotische koor (toen nog opgetrokken zonder de hoge lichtbeuk) in gebruik werd 

genomen. Omdat wij ervan uitgaan dat de Domtafelen in hun oudste vorm in ieder 

geval van vóór 1321 dateren - waarover dadelijk meer -, impliceert dit dat de teksten, 

aan de koorzijde van de pijlers aangebracht, niet gericht waren op een in historie geïn

teresseerd publiek dat de Dom bezocht, maar allereerst en bovenal op de Domkanunni

ken zelf, op de bisschop en op alle anderen die gerechtigd waren in het koor plaats te 

nemen. De oorsprong van de stad en van de Domkerk werd hen zo permanent voor 
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Plattegrond van de Dom in het midden van de 75* eeuw (reconstructie). 

Legenda: Zwart: het romaanse schip en transept (vorm en positie van zuilen en pijlers hypothetisch). Gearceerd: het gotische koor 

en de Domtoren. A: kruising = laagkoor van de romaanse Dom. I en II: Domtafelen I en II op de romaanse kruisingspijlers, i: zuid-

beuk met graf bisschop Balderik. 2: middenschip met graf bisschop Adelbold. 3: noordbeuk met graf bisschop Hendrik van Vianden. 

Tekening: Arie de Groot. 

ogen gesteld. De gerichtheid van de teksten op het kapittel veranderde niet, toen de 

pijlers met de Domtafelen door de bouw van de gotische Dom buiten het koor kwamen 

te staan. 

Maar er is meer. De teksten gaan niet alleen over de historie van de stad en van de kerk, 

zij memoreren ook de grondleggers van de medio 13de eeuw actuele situatie: bisschop 

Balderik als bouwer van de nog bestaande stad, bisschop Hendrik van Vianden als ini

tiatorvan de ingezette nieuwbouwvan de (gotische) Dom. Nu is het opmerkelijk dat de 

Domtafelen zich min of meer in de nabijheid van de graven van deze bisschoppen 

bevonden: Balderik (t 975) lag in de zuiderzijbeuk nabij de deur naar het kapittelhuis, 

Hendrik van Vianden werd in 1267 begraven in de noorderzijbeuk. " Bovendien lag in 

het middenschip het graf van Adelbold (f 1026), de in Tafel II vóór Hendrik gememo-

Plattegrond van de Dom in het midden van de 16* eeuw (reconstructie). 

Legenda: D: doksaal. I en II: Domtafelen I en II aan de gotische kruisingspijlers. 1 en 2: locatie van de Domtafelen I en II in de if' 

eeuw. Tekening: Arie de Groot. 
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reerde bouwheer van de romaanse Dom. '* Wie in de latere 13de eeuw vanuit het koor 

het oog liet glijden van Tafel I naar Tafel II, richtte zijn blik dus ook op de graven van 

deze stichters, precies in de volgorde waarin zij in de Domtafelen werden genoemd. 

Na de voltooiing van het transept in 1480 moeten de nieuwe houten Domtafelen aan 

de nieuwe gotische kruisingspijlers zijn gehangen. Vanwege de verdere afbraak van het 

romaanse schip werden echter tezelfdertijd de graven van Balderik, Hendrik van 

Vianden en andere bisschoppen geruimd en naar de kooromgang overgebracht.24 Het 

verband met de Domtafelen is daardoor letterlijk uit het zicht geraakt. 

Na 1580 - het einde van de Dom als kathedraal - is de betekenis van de Tafelen nog ver

der teloorgegaan. Zij bevonden zich voortaan in een 'gereformeerde' kerk. Wat over

bleef was hun waarde als historisch document, als curiosum, een waarde die voor de 

i6de-eeuwse beschrijvers vaststond, maar door latere historici steeds lager werd inge

schat.25 De verplaatsing van de borden naar het westeinde van het schip, het minst 

aanzienlijke en-behalve als doorloop- minst gebruikte deel van de Dom, weerspiegelt 

hun afgenomen belang. 

Vergelijkbare borden en teksten in andere kerken 

De Dom is een van de drie Utrechtse kerken waarvan bekend is dat er teksten waren 

aangebracht over de stichtings- en bouwgeschiedenis en over de stichters. De andere 

twee zijn de Mariakerk met de al genoemde historieverzen op de kruisingspijlers en de 

Pieterskerk met het memoriebord voor bisschop Bernold, dat in zijn i7de-eeuwse vorm 

thans nog bestaat. 

In de Mariakerk leek de situatie het meeste op die in de Dom en de Dom zal hier als 

voorbeeld hebben gediend, eerder dan andersom. Onbekend is wanneer de historiever

zen, waarvan het eerste handelde over de kerkstichting en het tweede over de moord 

op de kerkstichter bisschop Koenraad (t 1099), op de pijlers waren aangebracht. De 

oudste overlevering van de teksten dateert uit de 15de eeuw.26 Wanneer de opschriften 

ouder waren dan 1421, wat een serieuze mogelijkheid is, dan mag hier een samenhang 

met het stichtersgraf verondersteld worden, want het graf moet tot die tijd op het 

laagkoor in de kruising hebben gelegen; daarna werd het naar het in 1421 gewijde goti

sche koor overgebracht.2: 

In de Pieterskerk was het verband tussen tekstbord en stichtersgraf, ook daar in de krui

sing gelegen, evident. In de Latijnse verzen, waarvan de oudste overlevering uit ca. 

1400 dateert, staat bisschop Bernold (t 1054) centraal; aan de stichting van de 

Pieterskerk is alleen een apart vierregelig onderschrift gewijd. Niettemin wordt Bernold 

in de verzen en werd hij op het grafmonument en in een destijds boven de triomfboog 

gesitueerde schildering uit 1490 nadrukkelijk als kerkenstichter gepresenteerd.2S 

Ondanks alle accentverschillen vertoonden de historieverzen in de drie Utrechtse ker

ken opvallende overeenkomsten, met name in hun situering aan de westkant van het 
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Het zogenaamde Bernoldbord uit de Pieterskerk, tegenwoordig bewaard in de noordbeuk van de kerk. Het 
bord in zijn huidige vorm dateert uit i6oj en werd gemaakt als vervanging van een ouder bord dat was ver
nield door soldaten die in de kerk waren gelegerd. Foto: Fotodienst HUA, 2004. 

oorspronkelijke laagkoor. De teksten waren allereerst voor de kanunniken bestemd, 

hetgeen trouwens voor de meeste teksten in de kapittelkerken gold en wat behalve in 

de situering ook tot uiting kwam in het gebruik van het Latijn. Ze maakten - wellicht 

ook in de Mariakerk - oorspronkelijk deel uit van de koorinrichting en moeten gezien 

worden in samenhang met de graven van de stichters. 

Uitgebreide historieverzen als in de Utrechtse kerken kennen wij verder alleen in de 

Plechelmuskerk te Oldenzaal. In de sacristie aldaar bevond zich vroeger een bord met 

een twaalfregelig Latijns gedicht waarin bisschop Balderik als stichter van het kapittel 

(954) werd geëerd. Inhoudelijk leek het het meest op het Bernold-bord in de Pieters

kerk. Vermoedelijk hoorde dit bord bij Balderiks graf dat in 1481, na overbrenging vanuit 

Utrecht van een deel van zijn gebeente, in de kerk was aangelegd.:'' Enkele latere voor

beelden vinden in een aantal in de 17de eeuw herbouwde, gereformeerde kerken in 
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De zuidelijke zijbeuk van de Pieterskerk, gezien naar het oosten. Tussen de zuilen door is de muur te zien die 

het laagkoor van de kerk afsloot en waarop het 'Bemold-bord' uit 160} was geplaatst. Tekening door Pieter 

Saenredam, 1636. HUA, collectie Beeld, nr. 28603. 

Noord-Holland (Broek in Waterland, Edam, De Rijp, Schermerhorn). 

Er waren in laatmiddeleeuwse kerken veel meer opschriften, tekstschilderingen en 

tekstborden van allerlei soort aanwezig dan meestal gedacht wordt, de talrijke inscrip

ties op graven, epitafen en memorietafels nog buiten beschouwing gelaten. Verreweg 

de meeste zijn echter verloren gegaan. Uit hetgeen de tijd wel heeft doorstaan kunnen 

we opmaken, dat teksten met betrekking tot de stichting en bouw van kerken een oud 

en wijdverbreid verschijnsel zijn geweest.,0 Een zeer vroeg voorbeeld in onze streken 

vormt de Clematius-inscriptie in de St. Ursulakerk te Keulen. Daarin verklaart de 

Romeinse senator Clematius (ca. 400) op zijn kosten en op zijn grond ter ere van Ursula 

en haar maagden de basiliek vanaf de fundamenten te hebben herbouwd overeenkom

stig een gedane gelofte. " 

Latere gedenkstenen en inscripties bleven bewaard in Hildesheim (St. Michael, 1010), 

Neuss (St. Ouirinus, 1209), Parijs (Nôtre-Dame, 1257), Ulm (Münster, 1377), Bern (Mün

ster, 1421) en Neurenberg (St. Lorenz, 1439-1477), om een aantal West-Europese voor

beelden te noemen. '2 De twee gedenkstenen in de Utrechtse Domtoren (1321,1321-1382) 

horen eveneens in dit rijtje thuis. " Vanaf de late Middeleeuwen kwamen bovendien 

geschilderde teksten met bouwdata veelvuldig voor op muren, gewelven, balken en 

andere onderdelen van de kerk, en ook op borden. 

Het betreft in al deze voorbeelden echter steeds teksten die zijn aangebracht bij gele

genheid van de eerstesteen legging of de voltooiing van de bouw of ter herinnering aan 
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een andere specifieke gebeurtenis, zoals een wijding of een brand. De Utrechtse tekst

borden, die in dichtvorm en soms ook als verdichtsel terugblikken op oorsprong, stich

ting en geschiedenis van kerk en kapittel en op de persoon van de stichter, vormen een 

categorie apart, een categorie die vooralsnog zeldzamer lijkt en nader onderzoek ver

dient. 

Nadere analyse van de tekst: vorm en inhoud 

Naar de vorm gezien zijn de Domtafelen te karakteriseren als een elegisch distichon. 

Metrisch gezien bieden de Latijnse verzen, zestien verzen in de eerste strofe en veertien 

in de tweede, namelijk een consequente afwisseling van hexameters en pentameters. 

Deze dichtvorm stamt uit de Oudheid maar werd ook in de Middeleeuwen veel beoe

fend. 

Vergelijking van de verschillende handschriften waarin de tekst is overgeleverd, leert 

dat beide strofen waren voorzien van een opschrift of, zo men wil, titel. Boven de eerste 

strofe vinden we reeds in het oudste handschrift het opschrift: Topographia etchrono-

graphia civitatis Traiectensis. Blijkens twee latere handschriften, waaronder de 

Monumenta van Van Buchel, kende de tweede strofe een vergelijkbaar opschrift, te 

weten: Chronographie/ et topographia ecclesie Traiectensis. Volgens Van Buchel stonden 

de opschriften in rode letters boven de verzen vermeld.34 

Deze opschriften benadrukken de tweeledige opzet van het gedicht: een kroniek en 

plaatsbeschrijving van enerzijds de civitas Traiectensis, waarmee behalve de stad 

Utrecht ook de burcht Traiectum wordt bedoeld, en anderzijds de ecclesia Traiectensis, 

de Utrechtse kerk, hier te lezen als de Utrechtse Dom of St. Maartenskerk. De plaatsing 

van de Tafelen op de beide westelijke kruisingspij

lers, met de eerste strofe op de zuidelijke en de 

tweede op de noordelijke pijler, bracht deze opzet 

als tweeluik ook fysiek tot uitdrukking. 

De eerste strofe beschrijft in kort bestek de lotge

vallen van de Utrechtse burcht. Deze werd gesticht 

in de tijd van keizer Nero (54-68), daarna meerdere 

keren verwoest, maar steeds opnieuw herbouwd, 

eerst door de Wilten, vervolgens door de Franken 

en ten derde male, nadat de burcht en zijn bewo

ners aan de Denen (de Noormannen) ten prooi 

waren gevallen, door bisschop Balderik (917-975). 

De fundatiesteen van de Domtoren uit 7327 {onder) en de steen 

ter gelegenheid van de voltooiing van de toren in 7382 (boven), 

ingemetseld in de westelijke muur van de Domtoren, ter linker 

zijde van de doorgang. HUA, collectie Beeld, nr. $2gs3. 
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Balderiks muren dan zouden daarna steeds hebben standgehouden, dus tot in de tijd 

waarin de Tafelen werden opgeschreven, waarbij Utrecht was uitgegroeid tot hoofd

stad van 'werkelijk heel het Hollandse land'. 

Daarna volgt in tweede strofe een kleine kroniek van de St. Maartenskerk, de Utrechtse 

kathedraal. Deze begint bij het St. Thomaskerkje dat ten tijde van de Frankische koning 

Dagobert (623-639) bij de burcht Traiectum werd gesticht. Verwoest door het vreselijke 

('atrox') volk van de Friezen, werd dit kerkje door bisschop Clemens, oftewel Willibrord 

(695-739), opnieuw opgebouwd en gewijd aan St. Maarten, tater had deze kerk moeten 

wijken voor de nieuwe Dom van bisschop Adelbold, feestelijk gewijd door maar liefst 

twaalf bisschoppen (1023), waarna tenslotte bisschop Hendrik (1249-1267) ten tijde van 

Willem II, graaf van Holland (1234-1256) en koning van het Duitse rijk (1247-1256), een 

aanvang had gemaakt met de vernieuwing van de Dom - een referentie aan de eerste-

steenlegging voor de herbouwvan de Dom in gotische stijl anno 1254. 

Wat bij nadere bestudering van de beide Tafelen opvalt, is de nadruk die wordt gelegd 

op de continuïteit in de historie van de Utrechtse burcht en de St. Maartenskerk. Hoe 

vaak ook verwoest of afgebroken, steeds werden zij op dezelfde plaats herbouwd. Dit 

wordt onderstreept door het gebruik van termen als 'ibidem' (r. 5) en 'hinc' (r. 9) in de 

eerste strofe en 'abinde' (r. 8) in de tweede. Nog krachtiger is de formulering aan het 

begin van de tweede strofe 'in isto presenti fundo' (r. 1-2). '5 Aldus wordt de oorsprong 

van de stad Utrecht in één doorgaande beweging teruggevoerd tot de tijd van keizer 

Nero, slechts enkele decennia na de geboorte van Christus, terwijl de stichting van de 

Utrechtse kerk wordt verbonden met koning Dagobert, heerser van de Franken, die in 

de eerste strofe worden opgevoerd als christicoli, vereerders van Christus. 

Die christelijke signatuur ligt ook besloten in de benaming die de Domtafelen aan de 

eerste stad of burcht geven: Antonina. Deze naam verwijst naar de Romeinse tribuun 

Antonius, die, zoals we in de Chronographia van Jan Beke (ca. 1350) kunnen lezen36, ti j

dens de eerste christenvervolgingen onder Nero uit Rome moest vluchten, naar het 

noorden van het Romeinse rijk trok en daar een vesting bouwde langs de Rijn ter plaat

se van de latere burcht Traiectum. Ervan uitgaande dat de Domtafelen al bestonden 

toen Beke aan zijn kroniek werkte-over de datering van de Tafelen dadelijk meer-vor

men zij de oudste bron voor deze Antonina-overlevering, die ook na Beke nog herhaal

de malen in de Utrechtse historiografie opduikt.37 De naam Traiectum, die blijkens 

eigentijdse bronnen al in de Romeinse tijd als aanduiding voor het Utrechtse castellum 

werd gebruikt38, blijft in detekstvan de Domtafelen voorbehouden aan de burcht zoals 

die door de Franken werd gebouwd. 

Een andere boodschap die in de Domtafelen doorklinkt betreft het primaat van de St. 

Maartenskerk als eerste en oudste kerk van de stad. Die claim spreekt niet alleen uit de 

verbinding tussen de door Willibrord gebouwde St. Maartenskerk en het oudere, 

Frankische St. Thomaskerkje, maar vooral ook uit de bewering dat Willibrord 'prior', als 
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eerste, met de bouw van de St. Maartenskerk zou zijn begonnen. Over die andere kerk 

die Willibrord na zijn wijding tot aartsbisschop van de Friezen in 695 binnen de muren 

van het Utrechtse castellum bouwde, de St. Salvatorkerk, wordt hier met geen woord 

gerept, maar impliciet wordt hier gesteld dat de bouw van die kerk dus later was dan 

die van de St. Maartenskerk. Daarmee gaan de Domtafelen een stap verder dan de 

eigentijdse bronnen, die ons op dit punt in het ongewisse laten.39 

Vanaf de 13de eeuw zien we hoe niet alleen in de Domtafelen maar ook op andere 

plaatsen in de Utrechtse geschiedschrijving de positie van de St. Maartenskerk als oud

ste en eerste Utrechtse kerk met de nodige stelligheid wordt geponeerd, waarbij indi

rect steeds de voorrangspositie van deze kerk ten opzichte van de andere Utrechtse 

kapittelkerken, die van St. Salvator in het bijzonder, wordt onderstreept. Heel begrijpe

lijk wanneer we zien dat die andere kapittelkerken in Utrecht, veel meer dan in andere 

bisdommen, van oudsher een nogal sterke positie hadden ingenomen ten opzichte van 

het kathedraalkapittel. 

Voor alles treft bij lezing van de Tafelen echter het onmiskenbaar Hollandocentrisch 

perspectief. Hollandia, dat vormt het kader waarbinnen de historie van stad en kerk 

zich afspeelt, vanaf de eerste tot de laatste regel. Het meest nadrukkelijk is die notie 

aanwezig in de eerste strofe, die besluit met Utrecht als 'hoofdstad van werkelijk heel 

het Hollandse land'. Maar ook het einde van de tweede strofe grijpt hierop terug, wan

neer de bouw van Hendriks nieuwe kerk wordt verbonden met de regering van koning 

Willem II, die toch vermaard was als graaf van Holland. 

De typering van Utrecht als hoofdstad van Holland treft des te meer, wanneer we 

weten dat Utrecht in vroegere eeuwen dikwijls als civitas Fresiae of Fresiae urbs werd 

aangeduid, hoofdstad van Friesland.40 Friesland heeft hier nog de oude, vroegmiddel

eeuwse betekenis als landsnaam voor de hele kuststreek vanaf het Zwin tot de 

Lauwers, dus inclusief Holland en Zeeland, een betekenis die door de opkomst van het 

graafschap Holland in de tweede helft van de 11de eeuw geleidelijk in onbruik raakte. In 

die tijd werd Holland de benaming voor het graafschap tussen Maas en Vlie, zij het zon

der West-Friesland, dat zich tot ver in de 13de eeuw aan de macht van de graaf bleef 

onttrekken. " Onder invloed van de voortgaande expansie van de macht van het 

Hollandse gravenhuis zien we hoe vanaf de 13de eeuw ook Utrecht wel tot Holland 

wordt gerekend. Het vroegste voorbeeld daarvan is te vinden in de De proprietatibus 

rerum van de Engelse geleerde Bartholomeus Anglicus, een encyclopedisch werk uit de 

jaren dertig van de 13de eeuw, dat later in de Middeleeuwen een grote verspreiding 

kende en in diverse volkstalen werd vertaald. Bij zijn beschrijving van de provincie 

Holland, dat wordt omgrensd door Friesland, Brabant, Vlaanderen en de Noordzee, 

noemt deze auteur Utrecht als 'civitas capitalis'. Deze passage werd later, in het mid

den van de 14de eeuw, dankbaar door Jan Beke gebruikt bij het schrijven van het eerste 

hoofdstuk van zijn Chronographie*.42 Ook daar treedt Utrecht naar voren als hoofdstad 

van Holland. Beke kende echter ook de Domtafelen, waarin we dus een soortgelijke 
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aanduiding vinden.43 Binnen de groep van Utrechtse bronnen vormen de Domtafelen 

derhalve de oudste overlevering volgens welke Utrecht als hoofdstad van Holland 

wordt genoemd. 

Het mag duidelijk zijn dat deze opmerkelijke gezichtspunten belangrijke aanknopings

punten bieden voor het dateren en het bepalen van het ontstaansmilieu van de 

Domtafelen. Alvorens hier nader op in te gaan, is het echter van belang om eerst een 

goed inzicht te krijgen in de handschriftelijke overlevering van deze bron. 

Overlevering, editie en vertaling 

Waar de originele borden sinds 1674 ontbreken, zijn we voor de tekst van de 

Domtafelen aangewezen op de diverse optekeningen uit de tijd daarvóór. Na her

nieuwd bronnenonderzoek kunnen we vaststellen dat het hierbij om een negental 

optekeningen gaat, waarvan zeven in handschrift en twee in druk.44 Op twee na berus

ten alle handschriften in Het Utrechts Archief en de Universiteitsbibliotheek te Utrecht. 

Ook van de beide drukwerken bevinden zich exemplaren bij deze instellingen. 

Het oudste handschrift (A) dateert uit het midden van de 15de eeuw en is te vinden in 

een verzamelhandschrift met afschriften van diverse, meest theologische teksten, 

afkomstig uit het Utrechtse regulierenklooster.45 Dit handschrift geeft alleen de eerste 

strofe, over de Utrechtse burcht. Aan te nemen valt dat deze versie door een Utrechtse 

hand werd opgetekend, mogelijk direct naar de inscriptie in de Domkerk. 

Incompleet is ook handschrift B, waarin weliswaar ook de tweede strofe is opgenomen, 

maar enkel de eerste vijf regels.46 Het betreft hier een codex uit de tweede helft van de 

15de eeuw met de Chronographia, de bekende kroniek van Jan Beke uit het midden van 

de 14de eeuw, gevolgd door de 

Continuatio V en een verder ver

volg tot in 1456. De tekst van de 

Domtafelen is door een andere 

hand uit de 15de eeuw toegevoegd 

op het titelblad, dat naast enkele 

eigendomskenmerken uit de 15de 

en 17de eeuw ook een deel van de 

tekst van de fundatiesteen van de 

Domtoren bevat. -7 Blijkens een 

notitie door de kopiist bovenaan 

het titelblad werd deze codex door 

kanunnik Bernardus de Delle 

' A ~ y w - ocnut»*v' fbCZl» ca - *v**4é<, 

jßvr ^t&àùk tvVy-0 v W 71 Het oudst bewaarde afschrift van de 
Domtafelen (eerste strofe), midden 15de 
eeuw (handschiflA). UBU, hs. 386, f. 2sgr. 
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geschonken aan zijn kapittel, het St. Martinikapittel te Emmerik. Het sterfjaar van deze 

Bernard van Delle, het jaar 1492, dat eveneens op deze titelpagina staat vermeld, kan 

worden beschouwd als datum ante quem voor het ontstaan van de codex en het 

afschrift van de Domtafelen.,K 

De oudste volledige overlevering van de Domtafelen is te vinden in een afschrift van de 

Hollandse kroniek van Jan Gerbrandszoon van Leiden (C), eveneens uit de tweede helft 

van de 15de eeuw.4' Het betreft hier de eerste redactie van de Hollandse kroniek, tot

standgekomen in de jaren 1467-1469. 5" De kopiist heeft de tekst van de beide Tafelen 

geïnterpoleerd in de kroniek, waarbij hij deze laat voorafgaan door een datering van de 

herbouw van de Utrechtse Dom door Hendrik van Vianden in 1254 en volgen door een 

korte opsomming van de belangrijkste relieken aldaar.51 

Een opvallende gelijkenis met dit handschrift vertoont het afschrift door Willem van 

Berchen (D).,2 Dit afschrift is te vinden op de laatste bladzijde van een kleine kroniek 

over de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland-Zeeland, een werkje dat hij 

in de jaren vóór zijn overlijden in 1481 zou hebben 

geschreven. " De sterke overeenkomst met hand

schrift C wekt de indruk dat Willem van Berchen 

zich bij zijn weergave van de Domtafelen direct of 

indirect op dit handschrift heeft gebaseerd.54 

Uit de 16de en vroege 17de eeuw staat ons een vijf

tal optekeningen ter beschikking, die aan het 

begin van dit artikel alle reeds ter sprake zijn geko

men bij de beschrijving van de uitvoering en de 

plaats van de borden in de kerk. Het betreft ener

zijds de beide in druk verschenen werken Elfelkis-

simo viaie d'el muy alto y muy poderoso Principe 

Don Phelippe van Juan Cristobal Calvetede Estrella 

uit 1552 (E) en de Descrittione di tutti i Paesi Bassi 

van Ludovico Guicciardini uit 1567 (F), anderzijds de 

handschriftelijke optekeningen van Cornelis Oem 

(G) en van Aernout van Buchel in het eerste deel 

van diens Commentarius rerum quotidiarum (H) en 

in zijn Monumenta passim in templis ac monasteriis 

Trajectinae urbis atque agri inventa (I). " Zoals eer

der opgemerkt, moet Calvete de Estrella de Tafelen 

zelf hebben gezien en opgetekend bij de blijde 

intocht van prins Filips in Utrecht begin oktober 
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Het oudst bewaarde volledige afschrift van de Domtafelen, ca. 

1467-7469 (handschrift C). Foto: Stadtbibliothek Trier, hs. 

1288/79, 4°, f S8v. 
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1549. Ook Guicciardini zal Utrecht persoonlijk hebben bezocht, maar bij zijn weergave 

van de Domtafelen blijkt hij zich bijna volledig op de uitgave van Calvete de Estrella te 

hebben verlaten. % Het afschrift van Oem staat geheel op zichzelf en werd omstreeks 

1580 door hem vervaardigd naar de originele borden in de Domkerk.v De totstandko

ming van het genoemde deel van Van Buchels Commentarius valt te dateren in de jaren 

1588-1599, de passage met de Domtafelen als zodanig omstreeks 1592. Zijn iwonumenia 

stamt grotendeels uit de jaren tussen 1610 en 1620 en dat mag ook voor zijn beschrij

ving van de Domtafelen worden aangenomen. Ongetwijfeld kende Van Buchel de bor

den uit eigen waarneming maar bij zijn weergave van de tekst valt op dat de versies 

van de Commentarius en de Monumenta nauwelijks van elkaar verschillen en dat deze 

bovendien op veel plaatsen dezelfde varianten vertonen als bij Calvete de Estrella en 

Guicciardini.™ Dat wekt de indruk dat Van Buchel zich in dezen vooreen belangrijk deel 

op hun werk heeft gebaseerd. Zeker is dat hij het werk van de laatste goed heeft 

gekend. 

Tot slot van dit overzicht zij nog gewezen op de oudste Nederlandse vertaling van de 

Domtafelen van de hand van Jacobus Franszoon Cortgeen van der Goude. Deze berijm

de vertaling is terug te vinden in zijn Stichtsche cleyne chronicke,d\e in 1605 in drukver-

scheen.w 

Overzien we dit geheel, dan kunnen we vaststellen dat van de negen beschikbare over

leveringen uit de periode tussen het midden van de 15de eeuwen 1674, er vier (A, E, G, I) 

op eigen waarneming van de beide borden in de Domkerk teruggaan. Voor B, C en H is 

dit niet zeker, terwijl D direct of indirect lijkt gebaseerd op C en F een kopie is van E. 

Vervolgens kan worden vastgesteld dat in ieder geval A en wellicht ook B en C antérieur 

zijn aan de vervanging van de oorspronkelijke inscriptie door de twee houten borden in 

1471. De andere optekeningen zijn alle van later datum, waarbij enkele onjuistheden in 

E wellicht zijn te verklaren uit de verminderde leesbaarheid van de borden in het mid

den van de 16de eeuw, vermoedelijk de reden voor de opknapbeurt van 1574. Opmerke

lijk is dat uit de periode van na 1620 geen nieuwe optekeningen meer bekend zijn. De 

toenemende verspreiding in druk - denk vooral aan de vele herdrukken van het werk 

van Guicciardini die in de 17de eeuw op de Nederlandse markt verschenen - heeft daar

bij zeker een rol gespeeld. 

Met dat al bieden A, B en C de beste mogelijkheden voor een correcte editie. Omdat 

alleen C de volledige tekst bevat, is dit handschrift als basis gekozen voor de editie. Dit 

ondanks het feit dat C vermoedelijk niet direct naar het origineel is opgetekend. Daar 

waar A en B beide een andere lezing geven dan C, is hieraan dan ook de voorkeur gege

ven.60 Jammer genoeg ontbreken in C de beide opschriften. Voor de eerste strofe kan 

dat gemis worden aangevuld uit A, voor de tweede strofe staan ons alleen de latere 

handschriften G en I ter beschikking. Voorts hebben wij in het kritisch apparaat ook de 

varianten van E en I opgenomen, aangezien deze in latere publicaties veelvuldig als 

bron zijn aangehaald."1 
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Daarmee biedt deze editie een betere weergave van de oorspronkelijke tekst dan die 

van N.B.Tenhaeff uit 1913. ''z OokTenhaeff maakte gebruik van A en B maar moest voor 

het vervolg van de tweede strofe terugvallen op de eerdere uitgave door Van Asch van 

Wijck uit 1838, die voor dit gedeelte de oudere gedrukte versies van Calvete de Estrella 

en Guicciardini raadpleegde, alsmede een niet nader omschreven afschrift dat destijds 

ten stadhuize werd bewaard. 63 Daarenboven is hier ook een nieuwe Nederlandse ver

taling bijgevoegd.'" 

Herkomst en datering 

De herkomst van de Domtafelen wordt gezocht in kringen van het Utrechtse Domka

pittel. Zoals eerder vastgesteld legt de tweede strofe sterk de nadruk op de positie van 

de St. Maartenskerk als eerste en oudste kerk van Utrecht. Daarmee sluit deze naadloos 

aan bij de pogingen die het Domkapittel in de late Middeleeuwen heeft ondernomen 

om haar voorrangspositie als kathedraalkerk ten opzichte van de andere Utrechtse 

kapittels te versterken.f'5 Maar ook de oorspronkelijke situering van de Tafelen aan de 

westelijke kruisingspijlers in de kerk-en dit is in de oudere literatuur nog onvoldoende 

gezien - geeft steun aan de gedachte om de herkomst van de Tafelen in het Domkapit

tel zelf te zoeken. Zoals hierboven uiteengezet, reikte het koor van de Domkanunniken 

in de tweede helft van de 13de en de vroege 14de eeuw tot in het transept en vormden 

deze pijlers dus de westelijke afsluiting daarvan. De tafels maakten daarmee deel uit 

van de koorinrichtingen waren dus primair bedoeld voorde kanunniken zelf, als middel 

om de identiteit van de eigen gemeenschap te versterken. 

Waar het de datering van de Tafelen betreft, lopen de opvattingen uiteen. Waar de 

vroegste afschriften en vermeldingen van de Tafelen niet verder teruggaan dan tot het 

midden van de 15de eeuw, kan de ouderdom alleen op basis van de inhoud ervan nader 

worden bepaald. Duidelijk is dat de tekst dateert van na de aanvang van de herbouw 

van de Dom door Hendrik van Vianden. Volgens latere overlevering vond de eerste-

steenlegging voor de bouw van het nieuwe gotische koor plaats in 1254, één jaar na de 

grote stadsbrand waarbij ook een deel van de Domkerk werd beschadigd.'* De uiterste 

datum post quem ligt echter besloten in de twee laatste regels van de tweede strofe, 

waarin de aanvang van deze herbouw wordt geplaatst in de tijd van koning Willem 

('regis Wilhelmi tempore'), die beroemd was ('erat') als graaf van Holland. Het bestuur 

van Willem II was bij de vervaardiging van de Tafelen dus reeds verleden tijd. Zoals 

bekend kwam Willem II in 1256 op ongelukkige wijze om het leven bij een expeditie 

tegen de West-Friezen, om precies te zijn op 28 januari. 

Tenhaeff veronderstelde destijds dat de Tafelen pas konden zijn totstandgekomen 

nadat de herbouwvan de Dom enigermate was voltooid. Daarnaast wees hij op de ver

heerlijking van Holland die de beide strofen kenmerkte. Derhalve meende hij het ont

staan van de Tafelen te mogen plaatsen in de jaren na 1274, in de tijd dat de invloed van 
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de graaf van Holland in Utrecht zeer dominant werd; zij dienden als eerbetoon aan 

graaf Floris V (1256-1296), zoon en opvolger van Willem II. Omdat elect Jan van Nassau, 

die zichzelf in 1288 als fundator van de nieuwe Dom presenteert, in de Domtafelen ner

gens wordt genoemd, moesten zij bovendien van vóór 1288 dateren.67 Deze datering 

werd echter weldra aangevochten door H.P. Coster, die in zijn proefschrift over de kro

niekvan Beke de aandacht vestigde op de sterke overeenkomsten van deze kroniek met 

de Domtafelen wat betreft de 'urbs Antonina' en het idee van Utrecht als onderdeel 

van Holland. Daarmee zouden de Tafelen volgens Coster tot de geschiedschrijving uit 

de eerste helft van de 14de eeuw behoren. Ouder dan het begin van de 14de eeuw 

waren zij stellig niet.68 

Op het standpunt van Coster valt echter het een en ander af te dingen. Zoals eerder al 

aan de orde kwam, komen we al voor het midden van de 13de eeuw een beschrijving 

van Utrecht als hoofdstad van Holland tegen en was het deze beschrijving die later 

door Beke werd gebruikt. Een datering van de Tafelen vóór het begin van de 14de eeuw 

behoort dus wel degelijk tot de mogelijkheden. Frappant is bovendien dat, zoals ook 

Tenhaeff al heeft opgemerkt, het begin van de bouwvan de Domtoren in 1321 niet in de 

Domtafelen wordt vermeld, hetgeen bij een ontstaan later in de 14de eeuw toch zeker 

voor de hand hebben gelegen. '•'' 

Wanneer we dit jaar als datum ante quem aanvaarden, blijft over de vraag op grond 

waarvan we de totstandkoming van de Tafelen binnen het vastgestelde tijdvak tussen 

1256 en 1321 nog exacter zouden kunnen bepalen. Tenhaeff richtte zich daarbij enerzijds 

op de voortgang van de bouwvan de nieuwe gotische kerken anderzijds op de conjunc

tuur in de politieke verhoudingen tussen Utrecht en Holland. Dat de invloed van 

Holland in het Utrechtse in de jaren na 1274 bijzonder groot was, zal niemand willen 

bestrijden, maar het probleem is dat datzelfde met evenveel, zo niet meer recht kan 

worden beweerd voor andere jaren in de genoemde periode. Dat geldt in het bijzonder 

voor het begin van de 14de eeuw, toen de Utrechtse bisschopsstaf eerst in handen 

kwam van Gwijde van Avesnes (1301-1317), nota bene een broer van de graaf van 

Holland, en vervolgens van Frederik van Sierck (1317-1322), al evenzeer een zetbaas van 

de graaf. Waar elect Jan van Nassau nog als een onmachtige opponent van Floris V 

gold, opereerden de twee laatstgenoemden van meet af aan als vertegenwoordigers 

van de Hollandse belangen. Het episcopaat van Gwijde van Avesnes lijkt ook om een 

andere reden een geschikte periode voor de totstandkoming van de Domtafelen. Juist 

in die tijd werd immers de laatste hand gelegd aan de voorlopige voltooiing van het 

gotische koor, een passend moment om het werk aan de herbouw van de Domkerk als 

historisch feit in de kerk presentte stellen.70 

Bij nadere beschouwing kleven aan een datering van de Tafelen in dit episcopaat echter 

toch enige bezwaren. Zo is een dergelijke datering moeilijk in overeenstemming te 

brengen met onze eerdere veronderstelling dat de teksten van de Tafelen in eerste 
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instantie op de westelijke kruisingspijlers van de Romaanse kerk werden aangebracht. 

Van deze pijlers was begin 14* eeuw immers bekend dat ze in de nabije toekomst zou

den moeten wijken voor de bouw van de gotische kerk. Een tweede bezwaar is dat de 

naam van bisschop Gwijde in de verzen van de Tafelen niet wordt genoemd. Om dezelf

de reden viel voor Tenhaeff ook de periode van hernieuwde bouwactiviteit onder elect 

Jan van Nassau af: ook de naam van deze elect, ofschoon in verschillende oorkonden als 

fundator van de nieuwe kerk genoemd 71, komt niet in de Tafelen voor. Wie wel met 

naam en toenaam aan het slot van de verzen wordt genoemd is bisschop Hendrik van 

Vianden. En daarmee rijst de vraag of de verzen niet toch reeds onder zijn bestuur een 

plaats in de kerk hebben gekregen. 

Dat het werk aan de nieuwe kerk aan het eind van zijn episcopaat nog niet al te hard 

was opgeschoten, lijkt ons, in tegenstelling tot Tenhaeff, geen belemmering. Dat 

Hendrik een aanvang had gemaakt met de nieuwbouw, was immers reden genoeg voor 

een eervolle vermelding en dat hij inderdaad de eerste steen had gelegd staat wel vast. 

De vraag is of een datering in de tijd van Hendrik van Vianden ook te verdedigen valt in 

het licht van de verhoudingen tussen Utrecht en Holland. Daartoe zullen we ons wat 

meer in het verloop van zijn bestuur moeten verdiepen, niet alleen in de periode na de 

dood van Willem II in 1256 - hierboven als datum post quem bestempeld - maar ook in 

de jaren daaraan voorafgaand. 

Hendrik van Vianden, zo kunnen we vaststellen, had zijn bisschopszetel in hoge mate 

te danken aan Roomskoning Willem II. Na het overlijden van bisschop Otto III, een oom 

van Willem II, in maart 1249 bemoeide de jonge koning zich intensief met de opvolging 

om zo de greep van Holland op het Utrechtse bisdom te behouden. Daarnaast genoot 

Hendrik de steun van de invloedrijke Keulse aartsbisschop Koenraad van Hochstaden 

(1238-1261), die een verwant van hem was en met wie hij als proost van de Keulse Dom 

goede contacten onderhield. De Utrechtse kapittels hadden hun keus echter laten val

len op Gozewijn van Randerath, de proost van St. Jan. Zowel de paus als koning Willem 

II weigerden echter zijn kandidatuur te aanvaarden. De paus verklaarde de verkiezing 

ongeldig en wees de Utrechtse bisschopszetel eigenmachtig aan Hendrik van Vianden 

toe, die door Willem II onmiddellijk als elect werd erkend. De kandidaat van de 

Utrechtse kapittels wist echter van geen wijken en pas nadat de kwestie in 1250 op een 

synode in Luik onder voorzitterschap van een pauselijk legaat opnieuw in het nadeel 

van Gozewijn was beslecht, kon Hendrik, vergezeld van de koning, in Utrecht zijn 

opwachting maken. ~: Twee jaar later zou hij de bisschopswijding ontvangen."1 

In de jaren van zijn koningschap (1247-1256) heeft Willem II de stad maar liefst achtmaal 

bezocht, waarvan vijfmaal in de jaren na de verkiezing van Hendrik van Vianden - een 

frequentie die sinds keizer Hendrik V begin 12de eeuw niet meer was voorgekomen.74 Al 

in de winter van 1249, toen hij de stad op uitnodiging van zijn oom bisschop Otto III 

bezocht, had Willem II het burgerschap van de stad Utrecht ontvangen. Tijdens datzelf-
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de bezoek had hij door de aankoop van een groot stuk grond en de schenking van een 

grote som geld de stoot gegeven voor de bouw van een nieuw klooster voor de 

Utrechtse dominicanen. '5 Ook andere Utrechtse instellingen, zoals de Utrechtse kapit

tels, de St. Paulusabdij en het Duitse huis werden door hem begunstigd, evenals de bur

gers van de stad, aan wie hij bij zijn bezoek in juni 1252 een belangrijk privilege schonk. 

In r l ^ t v o l f r i o i a^ r h p m i d r l p l r l p h i i c a m p n m p t Ho k'pnlco a ra r t ch icc rhnn in Hp h p v i n p t\/wic + ,,, „„..„^..„^ j J. . - ...j - ~. -- ... • • „„ ,„^, .„ r ,,. „^ ... ö_ „....,! 

van Hendrik van Vianden met Gijsbrecht IV van Amstel en enkele andere bisschoppelij

ke ministerialen, die met steun van de graaf van Gelre de strijd hadden aangebonden 

met hun heer. 

De goede contacten met de Roomskoning liepen echter ernstige schade op in de zomer 

of het najaar van 1255, toen de koning bij een bezoek aan de Utrechtse Mariakerk een 

steen naar zijn hoofd kreeg geslingerd. De koning was woedend en dreigde korte met

ten te maken met de stad als de boosdoener niet spoedig aan hem zou worden uitgele

verd. Omdat zijn aandacht de maanden daarna geheel werd opgeëist door de strijd 

tegen de West-Friezen, bleven concrete maatregelen voorlopig uit. Maar ook nadat hij 

in januari 1256 onverwacht was gesneuveld in deze strijd, bleven de verhoudingen tus

sen Holland en Utrecht hevig verstoord. Terwijl Van Amstel en een aantal andere minis

terialen aan Hollandse zijde meestreden, zocht de bisschop de steun van de stad. 

Ondertussen was het bestuur over het graafschap Holland in handen gekomen van 

Willems broer Floris, die de voogdij kreeg toegewezen over Willems minderjarige op

volger Floris V. Het duurde twee jaar eer er een einde kwam aan het conflict met Hol

land en Van Amstel en de verschillende partijen overeenstemming bereikten over een 

vredesakkoord, de zogenaamde vrede van Bodegraven. Daarbij werd onder meer be

paald dat de stad een bedrag van 1500 mark aan Holland moest betalen om de misdaad 

tegen Roomskoning Willem II te vergoeden en dat de bisschop een som van 1000 pond 

ontving van Gijsbrecht van Amstel, die hem bovendien samen met zijn medestrijders 

barrevoets en in boetekleed gehuld in de Utrechtse Dom om vergeving moest vragen.76 

De bouwvan een bisschoppelijke burcht in Vreeland aan de Vecht, vermoedelijk begon

nen in hetzelfde jaar 1257, moest ervoor zorgen dat een nieuwe opstand van de zijde 

van Van Amstel tegen de bisschop in de toekomst zou worden voorkomen.77 

In de jaren na 1257 wordt de politiek van bisschop Hendrik vooral gekenmerkt door her

haalde strijd met de graaf van Gelre, die eerst in de zomer van 1261 werd beeïndigd. Van 

Amstel toonde zich in deze jaren loyaal aan de bisschop en leverde een actieve bijdrage 

aan de strijd tegen Gelre. De verhouding met Holland lijkt goed en daarin komt geen 

verandering wanneer Floris de Voogd in maart 1258 sneuvelt op een toernooi in 

Antwerpen en de voogdij in handen komt van zijn zuster Aleid, weduwe van Jan van 

Avesnes. Veel bijzonderheden uit de jaren van haar bestuur zijn er niet bekend, maar 

het is opmerkelijk dat de Utrechtse bisschop op haar verzoek verschillende oorkonden 

heeft uitgevaardigd ten behoeve van bijvoorbeeld het door haar broer Willem II 

gestichte klooster Koningsveld bij Delft en het Heilige Geesthuis aldaar.78 Omgekeerd 
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bevestigde Aleid kort na haar aantreden twee tolprivileges die haar broers Willem II en 

Floris de Voogd aan de Utrechtse St. Paulusabdij en het Duits Huis hadden verleend. '' 

Een aantal Hollandse edelen was echter ontevreden over haar bestuur en riep de hulp 

in van haar oom graaf Otto II, die Aleid en haar aanhangers in januari 1263 een zware 

nederlaag toebracht bij Reimerswaal en daarna zelf het bestuur over Holland en 

Zeeland op zich nam - een situatie die heeft aangehouden totdat de jonge Floris V in 

1266 het graafschap zelf mocht gaan regeren. 

Keren we na deze korte uitweiding terug naar de vraag in hoeverre de verhouding tus

sen Holland en Utrecht tijdens het bestuur van Hendrik van Vianden een datering van 

de Domtafelen toelaat in de tweede helft van zijn episcopaat, dat wil zeggen na de 

dood van Willem II in 1256 (26 januari) en voor het overlijden van Hendrik in 1267 (4 juli). 

Duidelijk is dat de dominantie van Holland in het Utrechtse na het onfortuinlijke over

lijden van eerst Willem II en vervolgens Floris de Voogd beduidend minder is dan in de 

beginjaren van Hendriks bestuur. Desondanks blijkt er na de vrede van Bodegraven 

weer ruimte voor hernieuwde samenwerking. F. van Oostrom heeft er recent de aan

dacht op gevestigd hoezeer Aleid zich zowel tijdens als na haar bewind als voogdes van 

Holland en Zeeland afficheerde als zuster van wijlen Roomskoning Willem ('quondam 

soror domini Wilhelmi regis Romanorum illustris') en zich voor zijn nagedachtenis 

heeft ingezet.80 Dat maakt het aannemelijk dat zij zich ook heeft bekommerd om het

geen haar broer in Utrecht in gang had gezet. Daarbij valt in de eerste plaats te denken 

aan de voortzetting van de door Willem II geïnitieerde bouwwerkzaamheden aan het 

Utrechtse predikherenklooster, dat uiteindelijk in 1270 of 1271 zou worden gewijd.81 

Maar zou niet ook het werk aan de gotische kathedraal, dat de bisschop in 1254 was begon

nen, stellig met instemming, wellicht zelfs met materiële steun van de Roomskoning, in dit 

kader passen? Dat de aanvang van de herbouw van de (gotische) Dom in de Domtafelen zo 

nadrukkelijk in de tijd van wijlen Willem II van Holland wordt geplaatst, lijkt althans een 

aanwijzing dat zijn naam ook in Utrecht met de start van dit project werd verbonden. Hoe 

dit ook zij, een datering in de jaren na 1257, meer in het bijzonder de voogdijperiode van 

Aleid van 1258 tot begin 1263, lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren. 

Er is nog een ander argument dat pleit voor een dergelijke datering. Zoals hierboven 

reeds geconstateerd bestaat er een onmiskenbare samenhang tussen de oorspronkelij

ke situering van de Domtafelen en de graven van de in deze Tafelen gememoreerde 

founding fathers, de bisschoppen Balderik, Adelbold en Hendrik. Die, tot op heden nog 

niet eerder opgemerkte configuratie kan bij nadere beschouwing eigenlijk alleen maar 

uit de tijd van bisschop Hendrik zelf stammen. De plaats van zijn graf, op één hoogte 

met Balderik en Adelbold, zal bisschop Hendrik zelf met zorg hebben gekozen. En om

dat zowel de tekst als de plaatsing van Domtafelen in de kerk daar zo nadrukkelijk op 

aansluiten, zullen ook deze reeds in de jaren vóór zijn dood zijn geconcipieerd. Waar

schijnlijk zijn ze toen ook reeds op de beide kruisingspijlers aangebracht, zodat het graf 

van Hendrik het sluitstuk van de hele compositie vormde.8: Dat Hendrik doelbewust 
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aan een prestigieuze nagedachtenis heeft gewerkt, blijkt overigens wel uit zijn testa

ment, dat ons in oorkonde is overgeleverd. Daarin schonk hij het kasteel Vreeland aan 

de Utrechtse kerk en bepaalde hij dat alle Utrechtse kapittels en kloosters jaarlijks een 

aanzienlijk bedrag ontvingen voor het onderhouden van zijn memorie.83 

Aldus komen we tot de conclusie dat de tekst van de Domtafelen moet zijn ontstaan in 

de periode tussen de dood van Willem II in 1256 en die van Hendrik van Vianden in 1267, 

en gezien het pro-Hollandse karakter ervan naar alle waarschijnlijkheid in de jaren na 

de vrede van Bodegraven in 1257 en vóór het einde van de voogdij van Aleid in 1263. 

Daarmee vormen de Domtafelen de oudst bekende Utrechtse kroniek.S4 

Tot slot nog een opmerking over een ander opvallend element van de Domtafelen 

waarop eerder werd gewezen, namelijk de St. Maartenskerk als eerste en oudste 

Utrechtse kerk. Want plaatsen we het ontstaan van de tekst in dit tijdsgewricht, dan 

wordt de verleiding groot om het impliciete pleidooi voor het primaat van de St. 

Maartenskerk in verband te brengen met de opvattingen binnen de Utrechtse geeste

lijkheid in de tijd van bisschop Hendrik. Hierboven is uiteengezet hoe de meerderheid 

van de Utrechtse clerus zich na de dood van bisschop Otto III in 1249 uitsprak voor de 

verkiezing van Gozewijn van Randerath en hoe deze verkiezing daarna door de paus 

ongeldig werd verklaard, om vervolgens Hendrik van Vianden als elect aan te wijzen. 

Dit gebeurde weliswaar met als argument dat de verkiezing had plaatsgehad zonder 

verlof van de paus vooraf, zoals Rome kort daarvoor voor alle Duitse bisdommen had 

bepaald, maar speelde hierbij niet ook een rol dat de Utrechtse kapittels zich bij hun 

verkiezing beriepen op de oude Utrechtse gewoonte dat zij in gezamenlijkheid over de 

electie besloten en daarmee het primaat van het Domkapittel zoals dat in het canonie

ke recht was vastgelegd, negeerden?8S Jammer genoeg bieden de beschikbare bronnen 

ons geen inzicht in de wijze waarop de discussie binnen de Utrechtse clerus is gevoerd. 

Maar op grond van de formulering van de Domtafelen mag op zijn minst worden ver

moed dat deze kwestie reeds in 1249-1250 een belangrijke rol heeft gespeeld. * 

Behalve op de Domtafelen kan in dit verband ook worden gewezen op de bouw van de 

gotische Dom. Waar de Domtafelen de historie gebruikten om de voorrangspositie van 

de Dom ten opzichte van de andere Utrechtse kerken te funderen, diende het grootse 

opgezette bouwplan van de nieuwe kathedraal hetzelfde doel. Had de Dom tot dan toe 

de andere kerken in de stad in hoogte nauwelijks overtroffen, door de hoog oprijzende 

gotische architectuur werd dat verschil enorm vergroot. De nieuwe Dom en de Tafelen 

vormden zo een exponent van dezelfde politiek, een politiek die in de eerste plaats met 

Hendrik van Vianden zelf kan worden verbonden. Op de achtergrond speelt echter 

voortdurend de invloed van zijn verwant en beschermheer, de Keulse aartsbisschop 

Koenraad van Hochstaden, die al in 1248, toen Hendrik nog Domproost in Keulen was, 

de eerste steen had gelegd voor de bouwvan een nieuwe gotische Dom aldaar.8" 
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Hierboven is meermalen het jaartal 1254 genoemd in verband met de eerstesteen leg

ging voor de bouwvan de nieuwe Dom door Hendrik van Vianden. Er zijn diverse publi

caties over de Dom te vinden waarin dat jaartal figureert. Maar stellen we de voor de 

hand liggende vraag naar de bron van dit gegeven, dan blijft een bevredigend ant

woord uit. Zo verwijzen EJ. Haslinghuis en C.J.A.C. Peeters in hun beschrijving van de 

Dom naarde kroniek van Beke, maar het jaartal vinden we daar niet.8* De enige die zich 

meer diepgaand in de herkomst van het jaartal van de eerstesteenlegging heeft ver

diept, lijkt de Utrechtse archivaris S. Muller Fzn., die in een artikel over de romaanse 

Dom de veronderstelling uitte dat dit jaartal was af te leiden uit de verzen van de 

Domtafelen. Een aantal letters van de oorspronkelijke verzen was volgens hem in rood 

gemarkeerd, welke letters tezamen in Romeinse cijfers het betreffende jaartal te lezen 

gaven. Omdat uit de overlevering van de verzen niet meer viel op te maken welke let

ters dan wel gerubriceerd waren, meende Muller de juistheid van zijn veronderstelling 

echter niet meer te kunnen controleren. *'' 

Op deze plaats willen wij de houdbaarheid van Müllers veronderstelling nog eens nader 

onderzoeken - een passende exercitie gezien de grootse viering van 750 jaar gotische 

Dom juist dit jaar. Indien de Tafelen inderdaad een chronogram met het jaar 1254 

bevatten, dan zullen we in de verzen van een of beide strofen het jaar in Romeinse cij

fers moeten kunnen terugvinden. Daarbij gebiedt de regel van deze dichtfiguur dat elk 

van de benodigde letters niet vaker dan nodig in de betreffende dichtregels voorko

men. Bij hernieuwde lezing van de verzen blijkt echter dat geen van beide strofen aan 

deze voorwaarde voldoet. Ook de beginletters van de opeenvolgende versregels bieden 

geen uitkomst. En zelfs wanneer we ons beperken tot de laatste regels van de tweede 

strofe, de regels die direct betrekking hebben op de kerkbouw door bisschop Hendrik, 

gaat het chronogram mank. Nu geeft Van Buchel bij zijn optekening van de Tafelen in 

de Monumenta aan dat de opschriften van de beide verzen in rood waren; van andere 

rubriceringen maakt hij geen gewag. Echter, ook wanneer we de letters voor het 

bewuste jaar in de woorden van een van beide opschriften zoeken, blijft een sluitende 

oplossing voor het gezochte chronogram uit. Ergo: Muller lijkt abuis. 

In die opvatting worden we gesterkt wanneer we de vermoedelijke bron voor Müllers 

veronderstelling natrekken. In zijn annotatie verwijst hij namelijk onder meer naar een 

voetnoot in Van Buchels uitgave van de kroniek van Beke-en voorde goede orde: dat is 

de uitgave waaruit ook Haslinghuis en Peeters citeren. Het is Van Buchel zelf, die daarin 

bij de passage van Beke over de eerstesteenlegging door bisschop Hendrik het jaartal 

1254 geeft en vervolgens wijst op een van de Domtafelen, die bevat: 'annos fundati et 

restaurati hujus templi minio notatos', de jaren van de stichting en de herbouw van 

deze kerk, aangegeven in rood.' '"' Er is hier echter geen sprake van 'annum' maar van 

'annos', en daarmee zal Van Buchel geen jaartallen in absolute zin doch veeleer globale 

tijdsaanduidingen hebben bedoeld. Dergelijke globale tijdsbepalingen zijn in de 
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Domtafelen immers volop te vinden, concrete jaartallen nergens. Dat deze 'annos' in 

rood waren aangegeven, blijkt niet uit zijn eigen beschrijving in de Monumenta, waar 

alleen van de opschriften wordt gesteld dat ze rood waren. 

Daarmee blijft echter de vraag waar het jaartal van deeerstesteenlegging dan wel in de 

bronnen wordt gevonden. Zeker, Van Buchel zelf noemt het jaartal 1254 in dit verband 

in de eerder aangehaalde voetnoot. Maar kende hij weiiicht een oudere bron? De tijd 

van bisschop Hendrik zelf brengt ons hier niet verder: een steen ter nagedachtenis van 

de eerstesteenlegging is niet bekend, oorkonden die deze gebeurtenis memoreren 

evenmin en ook het grafschrift van de bisschop laat ons in het ongewisse. De Annalen 

van St. Marie vermelden wel de grote brand van 1253 maar hebben geen mededelingen 

voor het jaar daarna. Beke meldt ons zonder omwegen dat bisschop Hendrik 'ad funda-

mentum novae fabricae Traiectensis lapidem primitivum imposuit', de eerste steen 

heeft gelegd voor de fundering van de nieuwbouw van de Utrechtse Dom, maar noemt 

geen specifiek jaartal. Een bericht in soortgelijke bewoordingen vinden we in de 

Utrechtse bisschopskroniek. '" 

Bij ons onderzoek naar de overlevering van de Domtafelen stuitten we in handschrift C 

(derde kwart 15de eeuw) echter opeen korte passage over de herbouwvan de Utrechtse 

Dom door bisschop Hendrik, direct aan de Domtafelen voorafgaand, waarin deze expli

ciet aan het jaartal 1254 wordt gekoppeld.'2 Daarnaast vonden we dit jaartal ook in de 

i6de-eeuwse uitgave van bisschoppenlijst van P. Bockenberg uit 1586 en die bron heeft 

Van Buchel goed gekend." Het jaar 1254 blijkt dus al in de 15de eeuw onafhankelijk van 

de Domtafelen te worden gememoreerd als het jaar van de eerstesteenlegging door 

bisschop Hendrik. Aan te nemen valt dat deze overlevering teruggaat op oudere 

Utrechtse bronnen, die niet meer voorhanden zijn. 

Hoe dit ook zij, alles wijst erop dat het jaartal 1254 historisch juist is en dat de viering 

van de 750ste verjaardag van de gotische Dom met recht in dit kalenderjaar wordt 

gehouden. 

Bijlage 

I Tabula 

[Topographia et chronographia civitatis Traiectensis]3 

Circumquaquebfluens Hollandia gurgite Renic, 

Cingiturocceanidfluminibusque maris, 

In qua cume muris urbs Antoninaf novellis 

Tempore Neronis edificata^fuit. 

Hanc devastavit fera Slavicah gens et ibidem 

Castrum WiltorurrV conditurJ inde novum, 
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Turribus excelsis, quod ab hinck plebs1 AbroditorurrT 

Funditus evertens diruit usque solum. 

Hinc Traiectense castrum cum" menibus0 altis 

Conditur a Francis christicolis"; sed idem 

Vulgusq Danorum confregit humotenus, omnes 

Cum clero cives insimul ense necans. 

Denique Baldricus' presuls nova menia' struxit, 

Que" modo subsistunt auxiliante deo. 

Sic Hollandensi" terre™ veraciter omni 

Traiectum constat urbs capitalis adhuc. 

Il Tabula 

[Chronographia et topographia ecclesie Traiectensis]* 

Tempore Francorum Dagoberti regisyin istoz 

Presentiaa fundo conditur ecce decens 

Primitus ecclesia Sancti Thomebb prope castrum 

Traiectum, quam gens Frisica" fregit atrox; 

Sed prior antistes dominus Clemens ob honorem 

Sancti Martini post renovavit eamdd 

Desidisee Hildriciff sub tempore regis; at illam 

Presul86 Adelboldushh fregit, abinde" novam 

Ecciesiam fundans Henrici tempore primi 

Cesaris" electi, quam duodena cohors 

Pontificum pariter benedixit; denique presulkk 

Henricus cepit11 hanc renovare suam 

Ecciesiam regis Wilhelmimm tempore, quisnam 

Hollandensisnn erat00 inclituspp ecce comes. 

a Opschrift op basis van A. C: 'Topographia simul et chronographia civitatis Traiectensis', I: 'Chronographia simul et topographia civi

tatis Traiectensis'. Ontbreekt in C en de andere handschriften, 

b D: 'Cirumquaque', E: 'Circunquaque'. 

c E en I: 'Rheni'. 

d E, G en I: 'Oceani'. 

e I: 'turn', 

f C en D: 'Anthonina'. 

g E en I: 'aedificata'. 

h B: 'Flavica', E: 'flamma', I: 'flammaque'. 

i E:'Vuiltorium'. I:'Vultorum'. 

j G:'condidit'. 

k G:'ad hinc', E en I:'adhuc'. 

I E: 'plaebs'. 

m A: 'Abrotodorum', B: 'Abrotidorum', G: 'Abrotidonum'. 

n CenD:'quod'. 

o E en I: 'moenibus'. 

p G: 'cristicolis' 
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A: 'Wlgus' , B:'WulgUS'. 

A e n G: 'Baldericus', B: met toevoeg ing boven de regel: 'de Clivis' 

E: 'praesul ' . 

t Een h 'moen ia ' . 

u Een 1: 'Ouae'. 

V A: 'Hol landese ' . 

w E en 1: ' terrae' . 

X l/pSCmiJ L üp üäSiS v 

y G: 'regis' ontbreekt 

z CenD:'illo'. 

S3 E en 1: 'Praesenti'. 

bb E: Thomae'. 

cc D: 'Frisonica'. 

dd Hiereindigt B. 

ee Cen D: 'Presidis'. 

ff G:'Hilderici' 

SR E: 'Praesul'. 

h h G:'Adelbodus' 

ii 1: 'et inde'. 

i! E en 1: 'Caesaris'. 

kk E: 'praesul'. 

II Een 1: 'coepit'. 
(Ti m E en 1: 'Guilielmi'. 

nn E: 'Hollandesis'. 

0 0 G:'at' 

pp E en 1: 'inclytus'. 
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Snoep, 1975 • D.P. Snoep, Praal en propaganda. Triumfalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw, Alphen aan den Rijn, 

1975-
Stolz, 1977 • G. Stolz, 'Die zwei Schwestern. Gedanken zum Bau des Lorenzer Hallenchores 1439-1477', in: H. Bauer e.a. (Hrsg.), 500 Jahre 

Hallenchor St. Lorenz zu Nürnberg 1477-1977, Neurenberg, 1977,1-21. 

Tenhaeff, 1913 • N.B. Tenhaeff, Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot XIIe eeuw (Bijdragen van het Instituut voor 

Middeleeuwse Geschiedenis 1), Utrecht, 1913. 
Tenhaeff, ed., 1946 • N.B. Tenhaeff (ed.), Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht II.1 (RGP, grote reeks 88), 's-

Gravenhage, 1946. 

Vliet, Van, 2002 • K. van Vliet, In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227, Zutphen, 2002. 

Weiland, ed., 1888 • L. Weiland (ed.), 'Annales et notae S. Mariae Ultraiectenses', in: Monumenta Germaniae Historica, Scriptures 15-2, 

1888, Hannover, 1298-1303. 

Wolfs, 1984 • S.P. Wolfs OP, Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon, Assen, 1984. 

Zwager, 1968 • H.H. Zwager, LudovicoGuicciardini en zijn Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, bijlage bij herdrukken van Guicciardini, 

1612, Amsterdam, 1968; Haarlem, 1979. 

Noten 

De overlevering van de Domtafelen in handschrift en druk werd in kaart gebracht door Kaj van Vliet, het onderzoek naar de uitvoe

ring en plaatsing van de borden in de kerk door Arie de Groot. De laatste verzorgde de eerste drie paragrafen, de eerste de daarop 

volgende vier, alsmede de editie en vertaling. Een woord van dank is hier op zijn plaats aan Erwin Mantingh en A. Orban, professor 

Laat Latijn in Utrecht en Nijmegen, wier opmerkingen met name de editie en de vertaling zeer ten goede zijn gekomen. 

Calvete de Estrella, 1552, 300V-301V. Over Filips' intocht en over dit boek: Van Asch van Wijck, 1846; Snoep, 1975, 18-21; Van den 

Boogert, Kerckhoff e.a., 1993, 250. 

Guicciardini, 1567,199-200. Deze uitgave werd later in de 16de en 17de eeuw vele malen herdrukten vertaald. In 1612 verscheen erbij 

Willem Jansz. Blaeu in Amsterdam ook een Nederlandse vertaling van het werk: Guicciardini, 1612. Over die uitgave: Zwager, 1968. 

Van Buchel, Commentarius-. UBU, hs. 798, vol. 1, f. i7r (ca. 1592). Het eerste deel is uitgegeven als: Muller, ed., 1906. Voor de Dom

tafelen zie aldaar p. 181-182. Van Buchel, Monumenta: HUA, Bibliotheek, XXVII Li, f. 4V-5r(ca. 1610-1620). Zie over deze handschriften: 

Langereis, 2001, 72 e.v. 

Het afschrift is te vinden in een band met diverse aantekeningen en afschriften, alsmede stukken van en over de rooms-katholieke 

Dordtse families Boucquet, Bleyenburg en Oem uit de jaren 1567-1603, afkomstig van Herman Oem (t 1639), pastoor van Dordrecht, 

aartspriester van Zuid-Holland en assessor van het vicariaat van Utrecht: HUA, verzameling OKN, inv.nr. 664, f. gv. De afschriften 

van inscripties en epitafen op f. 5r-i3v zijn te dateren in de ja ren omstreeks 1580: enerzijds stammen de meest recente teksten onder 

deze afschriften van 1576, anderzijds worden hierin zaken als aanwezig beschreven die in de periode 1580-1586 zouden verdwijnen. 

De afschriften in deze band zijn niet van de hand van Willem Boucquet Blasius, zoals de beschrijving in de inventaris (Rikhof, 1992, 

145) suggereert, maar kunnen met zekerheid worden toegeschreven aan mr. Cornells Oem, raad van de koning in het Hof van 

Holland, die tenminste sinds de jaren zeventig in Utrecht verbleef en daar in 1599 op zestigjarige leeftijd overleed: Balen, 1677,1178. 

Deze identificatie berust op het feit dat de band begint (f. 5r) met gedenkstenen en epitafen in Swichum en Sneek betreffende het 

Friese geslacht Van Aytta, bij een waarvan in de marge genoteerd staat: 'Epitaphium parentum uxoris meae'. Cornelis Oem nu was 

gehuwd met Gellia van Hoytema, 'naaste nicht' van Viglius van Aytta (1507-1577), de bekende president van de Geheime Raad en de 

Raad van State. Het feit dat een aantal afschriften in deze band, alle door dezelfde hand, betrekking heeft op juridische en staatkun

dige zaken, wijst eveneens in de richting van Cornelis Oem. De eerder genoemde priester Herman Oem, zoon van Herman Oem (t 

1623) en Catharina Boucquet, was een achterneef van Cornelis. De families Oem en Boucquet waren door onderlinge huwlijken 

nauw met elkaar verbonden. 

'Ay en aquel templo dos tablas grandes con unos versos (...}, las quales penden delos capiteles delos dos pilares, que estan delante 

d'el coro, y tan altos, que con trabajo se puede leer, aunque la forma delà letra es grande y hermosa, pero gastada por la antiguedad 

del tiempo'; Calvete de Estrella, 1552,300V. 

'... alcuni versi Latini, bencheinculti all' usodi quei tempi, chesonoscritti in due gran' quadri di legno pendenti a due colonne, poste 

davanti al Coro délia sopradetta chiesa di S. Martino, a grandissime lettere, ma molto consumate dal tempo'; Guicciardini, 1567,199. 
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De (niet geactualiseerde) vertaling in de Amsterdamse editie van 1612 luidt als volgt: '... sommighe Latijnsche veersen, slechtelijck 

ghedicht nae het ghebruyck van dien tyde, de welcke gheschreven staen in twee groote houten tafelen, hanghende aen twee 

Colomnen voor den Choor van Sint Martens kercke, met overgroote letteren seer verdonckert ende vergaen door lanckheydt van 

tyde'; Guicciardini,i6i2, 260. 

8. Betaling aan Jan Jacobsz. schilder: 'Item van twee borden hangende in't cruyswerck te verlichten mitte materialen ende het verly-

men, 2 fl. 12 st.' HUA, archief Dom, inv.nr. 651-11,! 34.1v. Vermelding van de andere borden: ibidem, f. 297r, 30or, 3081". 

9. Van Buchel, Monumenta, f. 4V, 5r. 

10. 'Itemdedi pro pictura et factura novetabule cum antiquis versibus pendentisad columpnam in medio ecclesie 20 st.; que postea per 

pictorem alium fuit adhucsemel reformata'; Tenhaeff, ed., 1946,473; de eerste post ibidem, 470. 

11. Twee van deze borden - m e t de Tien Geboden en met de Zaligsprekingen-zijn optekeningen van Pieter Saenredam afgebeeld aan 

weerskanten van het middenkoor. Zie De Groot, Van Heemstra e.a., 2000, 204-206, cat.nr. 41; 214-215, cat.nr. 44. 

12. 'Circa turrim ad portam occidentalem intranti statim occurrunt tabulae duae versibus sequentibus inscriptae...'; Van Buchel, 

Monumenta, f. 4V. De situering nabij het westportaal staat ook in Van Buchels commentaar bij de kroniek van Beke: Lapp van 

Waveren, ed., 1643, V> n o ° t f- l n Saenredams tekening van het Domschip is op de eerste pijler links vooraan niets van een bord te 

zien, maar men realisere zich dat deze pijler - anders dan de tekening suggereert - slechts tot een hoogte van ca. 4 m is weergege

ven; zie De Groot, Van Heemstra e.a., 2000, 232-234, cat.nr. 50. 

13. 22 juli volgens de toen in Utrecht nog gebruikte tijdrekening ('oude stijl'). 

14. Halma, 1725, dl. 1,71; Blondeel, 1757, 26. 

15. HUA, verzameling OKN, inv.nr. 664, f. gv. 

16. Van Buchel, Monumenta, f. 4V. Opvallend is, dat Van Buchel zich bij het eerste bord vergiste en 'versus austrum' ('aan de zuidkant') 

schreef, wat hij later corrigeerde. Mogelijk had hij Guicciardini's aanduidingen rechts en links voor de respectievelijke borden nog in 

gedachten. 

17. Over deze beelden: De Groot, 1994, 51-52, 78-79. 

18. Dat geldt in elk geval voor de zuidwestelijke pijler, waar een beeld werd gesticht boven het graf van kanunnik Adriaan van 

Isendoorn (t 1566}. Of een door Domproost Cornelis van Myerop(t 1572) gewenst beeld aan de noordwestelijke pijler is gerealiseerd, 

is onzeker. Zie De Groot, 1994,78-79. 

19. De Groot, Van Heemstra e.a., 2000, 235-237, cat.nr. 51. 

20. De Groot, Van Heemstra e.a., 2000,118-121, cat.nr. 10; 163-165, cat.nr. 25. Voor de overlevering in handschrift en druk zie hierna noot 

26. 

21. '... carmina de urbis antiquitate et progressu, digna certe quaeobantiquitatis memoriam marmore sculpta ad posteros transmitte-

rentur'; Muller, ed., 1906,181. 

22. De locatie van deze graven wordt beschreven in de Catalogus episcoporum Ultrajectinorum (ca. 1340): Muller, ed., 1888, 490, 494-

495. Een nieuwe, verbeterde uitgave met vertaling van dit werk, inclusief de latere uitbreidingen van de oorspronkelijke tekst die 

door Muller niet de moeite van het uitgeven waard werden bevonden, is in voorbereiding bij J.TJ. Jamaren CA. van Kalveen. 

23. De Groot, 1998,16-17. 

24. De Groot, 1998,17, 41 (noot 49). Een deel van Balderiks gebeente is naar Oldenzaal gebracht en daar begraven; Van Vliet, 2002,186-

187. 

25. Calvete de Estrella, Guicciardini en ook nog Van Buchel in zijn Commentarius namen de verzen serieus. In de Monumenta, f. 4V, ech

ter noemde Van Buchel het eerste vers echter al 'deels juist, deels onwaar' ('urbis origo partim vera partim falsa'). Blondeel zag er 

geen enkel bewijs in voorde Romeinse oorsprong van Utrechten achtte ze ook niet ouder dan uit i400; Blondeel, 1757,25 e.V., 29. 

26. Carasso-Kok, 1981, nr. 259. In aanvulling op de bij Carasso-Kok vermelde handschriften en drukken zij gewezen op de afschriften 

door Cornelis Oem (HUA, verzamel ing OKN, inv.nr. 664, f. 10, ca.1580) en Aernout van Buchel (Van Buchel, Commentarius, dl. 1, f. igv-

2or; Muller, ed., 1906,187-188) en de publicatie door Bockenberg, 1586, 89-91. 

27. Haverkate en Van der Peet, 1985,40. 

28. Voorde Latijnse tekst zie: OSU, 211; Van Akeriaken, 1954,53-57 (met vertaling). Zie ook: Bogaers en De Groot, 2002, 218. 

29. Van Vliet, 2002,186-187. 

30. Kloos, 1992, 64-65. 

31. Schäfke, 1985,264-266, geeft afbeelding, tekst en vertaling. Indien de gedenksteen een vervalsing zou zijn, zoals lange tijd is aange

nomen, kan hij toch niet later gedateerd worden dan in het begin van de gde eeuw. 

32. Zie teksten en/of afbeeldingen in: Binding, 1996,301-302; Funken, 1981,147-150; Gaus, 1977; Mojon, 1960,17, 23,177; Stolz, 1977,20. 

33. Van Campen, 1951,46 e.v.; Haslinghuis en Peeters, 1965,456 e.v. 

34. Zie de editie In de bijlage. 

35. Opmerkelijk is dat in dezelfde regel het St. Thomaskerkje niet binnen de muren van de burcht maar in de directe nabijheid daarvan, 

'prope castrum', wordt gesitueerd. C.J.C. Broer en M.WJ. de Bruijn vermoeden dat men in de 13de eeuw ervan uitging dat de 

Romeinse burcht kleinerwasdande latere middeleeuwse burcht en dat deze zou hebben gelegen ter plaatse van het middeleeuwse 

bisschopshof, ten zuiden van de Servetstraat In die optiek was de voorganger van de St. Maartenskerk inderdaad niet binnen maar 

vlakbij het castrum gelegen. Boeren De Bruijn, 1995, 21. 

36. Bruch, ed., 1973, cap. 2, p. 5. 

37. Uitvoerig hierover: Broer en De Bruijn, 1997,104 e.v. 

38. Vgl. het Lexicon van Nederlandse toponiemen tot uoo: Künzel e.a., 1989, 357-358 (Utrecht). Zie ook: Broer en De Bruijn, 1997,100. 

59. Bonifatius meldt ons in zijn veel geciteerde brief aan pausStefanus II uit 753 zelfs zonder omhaal dat Willibrord zijn bisschopszetel 

niet in de St. Maartenskerk plaatste maar in de door hem nieuw gestichte St. Salvatorkerk. Pas later in de 8ste eeuw heeft de St. 

Maarten de St. Salvator uit deze positie verdrongen. Van Vliet, 2002, 84. 
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40. Verschillende voorbeelden uit de nde eeuw bij: Blok, 1969,349, n. 15. 

41. Burgers, 1999. 

42. Bruch, ed., 1973, 8-9 (met op p. 8 het citaat van de betreffende passage uit het werk van Bartholomeus Anglicus). Zie in dit verband 

ook: De Boer, 1988,28-29. 

43. Over de verhouding tussen de kroniek van Beke en de Domtafelen zie hierna paragraaf 6. 

44. De meeste handschriften worden ook genoemd in het Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen: 

Carasso-Kok, 1981, nr. 368. Voor onze editie van de tekst van de Domtafelen hebben we de overlevering in handschrift en druk van 

na 1674 buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voorde bij Carasso-Kok vermeide optekening in een afschrift van het Chronlcon 

van Dirk Frankenszoon Pauw, in de 10de eeuw vervaardigd op last van Pieter Bondarn (UBU, hs.1650, p. 347-348). 

45. UBU.hs. 386, f. 239r(p.475). 

46. UBU, hs. 785, f. ir. 

47. Vgl. tekst volgens de uitgave van: Van Campen, 1951,46-47; Haslinghuisen Peeters, 1965,457, nr. 2. 

48. Dederich.,1971,120. 

49. Trier, Stadtbibliothek, hs. 1288/79,4°.f- 88v. 

50. Vgl. Carasso-Kok, 1981, nr. 302. 

51. Zie in dit verband ook het in noot 43 genoemde handschrift. 

52. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hss. 8037-8050, f. 313V. Op alle punten waar C afwijkt van A, B en de diverse latere handschriften 

vertoont D dezelfde varianten (eerste strofe r. 3: 'Anthonina', r. 9: 'quod', tweede strofe r. i: 'illo', r. 7: 'presidis'). Opmerkelijk is dat 

deze varianten ook voorkomen in het in noot 44 vermelde handschrift. 

53. Carasso-Kok, 1981, nr. 396. 

54. Dat de verhouding zoen niet omgekeerd is, volgt uit het feit dat in D de verzen achterelkaar door zijn geschreven, waarbij het begin 

van de verzen weliswaar met hoofdletters is aangegeven maar dat niet overal consequent is gebeurd. Zie bijvoorbeeld in de eerste 

strofe het beginvan r. 12 ('omnes'i.p.v. 'cum') en de tweede strofe r. 7 ('at' i.p.v. 'presul'). 

55. Zie hiervóór noten 2-5. 

56. Zie hiervóór p. #. 

57. Zie hiervóór noot 5. 

58. Dit geldt niet alleen de meer klassieke spelling van 'Rheni' (r. i), 'Oceani' (r. 2), 'aedificata' (r. 4}, 'moenibus' (r. 9), 'Quae' (r. 14), 'terrae' 

(r. 15) in de eerste strofe en 'Praesenti' (r. 2), 'Caesaris' (r. 10), 'coepit' (r. 12), 'Guilielmi' (r. 13) en 'inclytus' (r. 14) in de tweede, maar ook 

een tweetal geheel afwijkende lezingen, namelijk 'flammaque' (I) en 'flamma' (E) in plaats van 'Slavica' (r. 5) en 'adhuc' (E en I) in 

plaats van 'ab nine' (r. 7) in de eerste strofe. 

59. Van Cortgeen van derGoude, 1605, 9-12. Van de tweede strofe vertaalde hij alleen de eerste tien regels. 

60. Het betreft 'Antonina' in plaats van 'Anthonina' (r. 3), 'cum'voor'quod' (r. 9) in de eerste strofe en 'isto'voor'illo' (r. 1) in de tweede. 

Deze lezing wordt ook ondersteund door alle latere handschriften, met uitzondering van het direct of indirect op C gebaseerde 

handschrift D. Daarnaast is in r. 7 van deze strofe, ofschoon niet in A of B overgeleverd, niet'Presidis' aangehouden, maar 'Desidis', 

dit in navolging van alle latere handschriften, wederom met uitzondering van D. 

61. Omdat de handschriften ten aanzien van de interpunctie onvoldoende consequentie vertonen, is deze in de editie naar eigen inzicht 

aangebracht. 

62. Tenhaeff, 1913, 55-56. 

63. Van Asch van Wijck, 1838, 18-20. Aan te nemen valt dat het door Van Asch van Wijck genoemde afschrift identiek is met: Van 

Engelen, Grafs en wapen der kerken van Uytrecht, een handschrift in drie delen van ca. 1710 dat deels een afschrift van de 

Monumenta van Van Buchel behelst, deels een aanvulling daarop. In dit handschrift, dat al in de i8de eeuw in het bezit van de stad 

was en tegenwoordig wordt bewaard in de bibliotheek van Het Utrechts Archief, is de passage met de Domtafelen uit de 

Monumenta te vinden in dl. 2, p. 11-12. 

64. Bij deze vertaling hebben we gepoogd zo dicht mogelijk bij de Latijnse tekst te blijven. Daarbij is geen rekening gehouden met het 

metrum van de oorspronkelijke tekst. Een probleem bij de vertaling vormt de combinatie van hettoponiem 'Traiectum' met de ter

men 'castrum', 'urbs' en 'civitas'. Wij hebben ervoor gekozen om in het eerste geval te vertalen 'fort' of 'burcht Traiectum', in het 

tweede en derde 'stad Utrecht' (en in r. 3 'stad Antonina'), al kan bij 'urbs' ook heel goed op de burcht worden gedoeld. 

65- Vgl. Post, 1933,69 e.V.; Van den Hoven van Genderen, 1987,17-26. 

66. Over de bronnen voor het jaartal 1254, zie de laatste paragraaf van dit artikel. De grote stadsbrand van 1253 wordt vermeld in de 

Annalen van St. Marie: Weiland, ed., 1888,1303. 

67. Tenhaeff, 1913,56. Dezelfde datering bij F. Ketner in zijn studie over elect Jan van Nassau: Ketner, 1957, 25. 

68. Coster, 1914, 282, n. 2. Bruch ging in de inleiding bij zijn editie van de Chronographia van Beke nog een stap verder met zijn overigens 

niet verder uitgewerkte suggestie dat Beke's kroniek met zijn vele gemeenplaatsen met de Domtafelen wellicht zelfs de oudste van 

de beide overleveringen zou zijn. Daarmee zou het ontstaan van de Domtafelen verschuiven naar de jaren na ca. 1350. Bruch, ed., 

1973, XLIV. In het licht van de bouwgeschiedenis van de gotische kerk lijkt dat echter weinig aannemelijk. Het ligt immers voor de 

hand, ook gezien het onvermeld blijven van de aanvang van de bouwvan de Domtoren in 1321, dat de Tafelen ofwel kort na aanvang 

van de bouw in 1254 of bij voltooiing van het koor omstreeks 1300 inde kerk zijn geplaatst. Ook C.J.C. Broer en M.WJ.de Bruijn heb

ben er onlangs voor gepleit om de Domtafelen als een zelfstandige historische bron te beschouwen, onafhankelijk van (en dus 

ouder dan) de kroniek van Beke: Broer en De Bruijn, 1997,122, n. 25. 

69. Tenhaeff, 1913,56, n. 2. Hoezeer de fundatie van de Domtoren in het verlengde lag van de opsomming aan bouw- en herbouwactivi

teiten die in de tweede strofe van de Tafelen wordt gegeven, blijkt wel uit handschrift B, waar de tekst van de fundatiesteen voor de 

Domtoren uit 1321 (in origineel nog steeds aan de westzijde van de toren te zien) direct na de verzen van de Tafelen in afschrift wordt 

gegeven. Zie ook hiervóór noot 33. 
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70. Vgl. Haslinghuis en Peeters, 1965, 336-337. 

71. OSU, 2349 (1288 sept. 8) en 2397 (1289 nov. 10, vidimus van 2349). 

72. Uitvoerig over de perikelen rond Hendriks verkiezing: Oppermann, 1908-1909, dl. 2,193-197; Post, 1933, 68-71; Labouchère, 1930, 61-

62. Aartsbisschop Koenraad van Hochstaden had zijn invloed al eerder in Utrecht doen gelden door in de jaren na 1245 verschillende 

Utrechtse prelaten uit hun ambt te zetten die aanhangers waren van de door de paus afgezette (Staufische) keizer Frederik II. Aldus 

kwam de benoeming van Gobert van Perweis als Domproost (1245/47) en van Dirk van Wickrath, een andere bloedverwant van 

Koenraad, als Domdeken (1246) en proost van St. Salvator (1247) tot stand. Bij het aantreden van Hendrik waren de belangrijkste 

ambten bij het Utrechtse Domkapittel dus al in handen van proteges van de Keulse aartsbisschop. 

73. Vermoedelijk vond de wijding plaats in oktober 1252, toen Roomskoning Willem zich gedurende enkele weken in Keulen ophield en 

daar tal van Utrechtse kwesties werden afgehandeld. Vgl, OSU, 1267-1273. In een oorkonde van aartsbisschop Koenraad van 25 okto

ber van dat jaar wordt Hendrik voor het eerst bisschop genoemd: OSU, 1267. 

74. Vgl. Labouchère, 1930, 60-65. 

75. Oppermann 1908-1909, dl. 2,194-195; Labouchère, 1930, 61; Wolfs, 1984, 424-425. 

76. OSU, 1413 (1257 juni 12). De toenadering tussen Floris de Voogd en Hendrik van Vianden vond waarschijnlijk al eerder plaats, namelijk 

in het voorjaar 1257, toen Floris de in januari tot nieuwe Roomskoning verkozen Richard van Cornwales uit Engeland was gaan halen 

en deze in gezelschap van onder meer de aartsbisschop van Keulen en de bisschoppen van Utrecht en Luik had begeleid tot diens 

kroning op 17 mei in Aken. Hierover: Oppermann, 1908-1909, dl. 2, 203; Hugenholtz, 1966, 28-29. 

77. Janssen en Bente, 1995. Volgens andere berichten zou Hendrik al in 1252 met de bouw van het kasteel Vreeland zijn begonnen: Van 

Amstel,i999, 84-85. 

78. Koningsveld: OSU, 1569 (1262 juni 11); H. Ceesthuis te Delft: OSU, 1576 (1262 dec. 5) en 1678 (1265 okt. 24). Zie voorts OSU, 1608 (1264 

jan. 19), 1621 (1264 mei 10) en 1669 (1265 juni 24). 

79. OSU, 1459 (1258 okt. 3) en 1473 (1259 jan. 20). 

80. Van Oostrom, 1996,110-112. 

81. Wolfs, 1984, 245. 

82. Dat de tekst van de Domtafelen pas na zijn dood zou zijn aangebracht lijkt ook in het licht van de uitgesproken Gelderse signatuur 

van zijn opvolger elect Jan van Nassau niet erg waarschijnlijk. Vgl. Ketner, 1957. 

83. OSU, 1717 (1267 mei 15). De naam van het door hem gebouwde kasteel Vreeland was ook op zijn grafschrift terug te vinden: 'Struxi, 

Martine, Vredelant pro pace tuorum. / Pace beatorum fruar, ut tecum sine fine.' Muller, ed., 1888, 495. 

84. Ouder ook dan het verloren gegane liber memorialis van het Domkapittel, dat aan het eind van de 13de eeuw zou zijn geschreven 

door de Dom kan un nik Rudolf van Stoutenburg. Zie: Broer en De Bru ij n, 1997,103. 

85. Post, 1933, 44-71, m.n. 62 en 69-71. Het betoog van Post wordt enigszins vertroebeld doordat hij vele pagina's (p. 45-52) wijdt aan de 

wijze waarop de inhoud van de zogenaamde Koenraadoorkonde {OSU, 253) zich tot de verwikkelingen rond de bisschopsverkiezing 

van 1249-1250 zou verhouden. In navolging van Tenhaeff dateerde hij de totstandkoming van dit falsum in 1249-1250 doch tegen
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