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H E T SCHIP VAN Dl. DOM 

In Amsterdam is het idee naar voren gebracht, om in samenhang 
met de restauratie van de Torensluis de [an Roodenpoorts toren, die 
met deze brug qua ontwerp één geheel vormde, te lui bouwen i) . 
Een der fraaiste scheppingen van Hendriek de Keyser, gesloopt in 
1829 omdat men tegen kostbare herstellingen opzag, zou daarmede 
u-eer tot leven gebracht worden. 

In hoeverre dit idee uitvoerbaar /al blijken te zijn — op korte 
termijn althans — kan ik niet beoordelen. Dat hei plan uitvoerbaar 
is en levensvatbaarheid bezit, blijkt alleen al uit de vurige reaelies 
welke zijn gepubliceerd naar aanleiding van ir Meischke's gedocu
menteerd betoog over de mogelijkheid en de wenselijkheid van deze 
herbouw. Een plan, dat ieder voor onuitvoerbaar en onzinnig aan
ziet, wordt niet met ernst besneden. 

Wie heelt in Utrecht het woord ,,herbouwen" niei eens geassocieerd 
met. . . . de herbouw van het schip van de Dom? Bovenbedoeld plan 
zou aangegrepen kunnen worden om niet een serieus uitgewerkt 
voorstel voor de herbouw van het schip van de Dom voor de dag te 
komen. Wie dat verwacht, /al hier worden teleurgesteld. Ik ga geen 
argumentatie opbouwen. Ongetwijfeld immers zal op elk argument 
vóór deze herbouw er een te vinden zijn, dat dit weer ontzenuwt. 

Ik spreek slechts de voorspelling uit, dàt hel schip er over vijftig 
jaar weer zal stààn. Met het risico, dat men in 1992 zal zeggen: ach, 
hij dacht toen, dat het nog vijftig jaar zou duren . . . 

Dat er overigens een bijzonder fraaie ruimte zal ontslaan wanneer 
men tot deze herbouw overgaat, hebben tallozen in het najaar van 
1) Ir. R. Meischkc, De Toren van de Torensluis in Ons Amsterdam, okt. 1961 
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Alb. 1. Gezichl in het schip van de Dom te. Utrecht door Pieter Saenreclain. 

1961 kunnen constateren op de tentoonstelling van de werken van 
Pieter Saenredam. Vrijwel alle lezers van dit maandblad zullen daar 
met de in afbeelding I weergegeven tekening — welke overigens ten 
allen tijde in hel gemeentearchiel geraadpleegd kan worden — zijn 
geconfronteerd, liet is /onder twijfel een der allermooiste tekeningen 
van Saemvdam; vol liefde heelt hij dit prachtig interieur weer
gegeven. 
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Wanneer men weer in werkelijkheid kan zien, wat door deze te
kening wordt gesuggereerd, dan zal men met verbazing constateren, 
dat de Dom van Utrecht — reeds nu het enige stuk gotiek in Neder
land dat tot de niet-nederlandse l i teratuur is doorgedrongen — tot 
het beste behoort van wat er aan klassieke gotiek builen Frankrijk 
is te vinden. 

En misschien zal daardoor on/e oude Domtoren — zelfs los van de 
gotiek een van de knapste architectuur scheppingen ooit gemaakt — 
eindelijk ook eens buiten ons land de eer krijgen, die hem toekomt! 

De Jan Roodenpoortstoren zou rond één miljoen gulden moeten 
kosten. Door de tegenstanders van het plan is opgemerkt, dat dit 
nog best eens kon tegenvallen. Maar zelfs met ecu overschrijding 
van 100 % is het daarmee gemoeide bedrag een tractie van dat wat 
nodig /al zijn voor de Dom. Men /al clan moeten denken in een 
orde van grootte van 15 tot 25 miljoen gulden (op de huidige basis!). 
Een groot bedrag natuurlijk, maar hoe dikwijls wordt er in on/e 
huidige maatschappij niet betrekkelijk gemakkelijk mei dergelijke 
bedragen omgesprongen! Zou men er een kunstmaantje voor kunnen 
afschieten of een atoombomproef voor kunnen nemen? Niet. of nau
welijks, naar ik aanneem. En wie weet daar na enkele jaren, laat staan 
na een generatie, nog wat van? En ook bij technische projecten met. 
een afschrijvingstijd van enkele tientallen jaren stapt men over een 
dergelijke uitgave wel heen (schepen, verkeersplannen, luchthavens). 
En voor werken die als ,,blijvend" zijn bedoeld is een bedrag als dit 
dikwijls maar een aanloopsom, zowel voor plannen van vrij mate 
riële aard (inpolderingen, waterwegen) als van zuiver culturele opzet 
(universiteitscentra, het „redden" van egyptische tempels, de opera 
van Sydney). 

Ongetwijfeld /al het veel voeten in de aarde hebben aleer de/e 
som voor „een kerk" is vrijgemaakt, maar er is geen reden, waarom 
het niet kan. 

De Dom van Utrecht is indertijd tot stand gekomen door cle activi
teit en de geestdrift van een klein gemeenschapje, in aantal te ver
gelijken met wat we nu een groot dorp of een klein provinciestadje 
noemen. H e t ' w a s inderdaad te klein, de werken zijn nooit geheel 
voltooid en dit feit heeft de ondergang van het schip tengevolge 
gehad. 

Maar een herbouw nu zal geen aangelegenheid hoeven zijn van 
één stad. Hierbij is minstens het gehele land betrokken. Met nadruk: 
het gehele land. De reacties op een artikel in het Stadsblad van 
november 1961 over de Janskerk toonden aan dat sommigen menen, 
dat geloofscontroversen het monumentenbeleid beïnvloeden. Onge
twijfeld is ook in dit verband wel eens opgemerkt, dat wanneer de 
Dom weer rooms-katholieke cathedraal was geworden, het schip er 
weer geweest zou zijn. Maar voor een werk als dit is er geen sprake 
meer van, dat dit alléén het rooms-katholickc volksdeel clan wel het 
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\ lb . 2 Ruines van de Domkerk na de verwoesting in 1674. 

hervormde zou aangaan. Het betreft hier het monument van hél 
christendom en deze kwestie raakt als zodanig alle christenen en hen 
die weten, dal hun cultuur op een christelijke beschaving berust. 
lui dan nog: minstens het gehele huid. Het is immers zeer wel denk
baar, dat de culturele samenwerking tussen alle huiden die leven van
uit een christelijke traditie zodanig wordt, dat men de grootste lasten 
voor de instandhouding van het cultuurbezit gemeenschappelijk /al 
gaan dragen. 
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Ondertussen heelt liet vermoedelijk meermalen weinig gescheeld, oi 
het schip wàs reeds opgebouwd. Rond anderhalve eeuw heeft men de 
ruïnes laten staan (afbeelding 2) en dat is zeker niet uit liefde- voor 
ruïnes of uit luiheid geschied.2) Ken instandhouden van ruïnes om 
zichzelfs wil, zoals in Engeland al sinds lang veelvuldig voorkomt, is 
hier nooit bijzonder populair geweest. Eigenlijk heeft slechts de 
„ruïne van Brederode" genade gevonden. Over het algemeen is de 
Nederlander véél te veel op netheid gesteld, om een ruïne - in een 
stadscentrum nog wel! — lang in stand te houden. Bovendien steil 
hij een zo onproductief gebruik van de grond weinig op prijs. 

Ail). !5. Bergen op /.oom St. Gertrudiskerk vóór 1717 en na de herbouw. 

Wanneer dus de mogelijkheid lot herbouw niet — al was hei mis
schien maar in een ver verschiel voor ogen had gestaan, dan waren 
de resten ongetwijfeld veel eerder gesloopt. De 17de eeuw stond trou
wens in het geheel niet vreemd tegenover hel begrip ..herbouw'*. Op 
de tentoonstelling „Levend erfdeel" is daaraan de nodige aandacht 
geschonken.3) Méér gotische gebouwen dan doorgaans wordt ver
moed zijn voor een zéér groot deel in de 17de eeuw vernieuwd! 
Ook de 18de eeuw durfde herbouw aan, zij 't niet over het algemeen 
minder respect voor de oorspronkelijke opzet. Een van de bekendste 
gevallen is wel de herbouw van de ruïne van de St. Gertrudiskerk te 
liergen op Zoom na de beschieting van 1747. Ken herbouw, die zeker 
een interessante visie toonde, maar die een resultaat opleverde, dat 
toch niet in de schaduw van de oude basiliek kon staan (afbeelding 
3) .4) 

/ ie ook Catalogus Historisch Museum. I t recht 1928, iir. 1191; afb. 12. 
Tol 1 maart 1962 in Bouwcentrum, Rotterdam. 
C. L. T. G, in Bulletin Kon. Ned. Oudh. Bond. 1956 kolom 23. 
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AU). !. Stadhuis van Atrecht. Boven: na de verwoesting in 1914—1918. Beneden: 
na de herbouw. ii 
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Dat men de herbouw van het schip van de Dom, toen deze een
maal in de eerste decennia na de s tormramp achterwege was gebleven, 
niet uitvoerde in de 18de eeuw is misschien daarom wel een reden 
tot dankbaarheid. Utrecht miste trouwens in deze tijd de /wier, die 
vele andere steden kenmerkte, zodat er wel /eer weinig kans geweest 
zou zijn op een goede oplossing in echt 18de-eeuwse trant. 

In het begin van de 19de eeuw was — zeker in Neder land — de be
langstelling voor de gotiek zo gering, dat het idee , ,herbouw" geen 
aanhangers meer kon vinden. Men ruimde in 1826 met een rustig 
geweten de restanten op. 

Wanneer men daarmee nog even had gewacht, dan had het schip 
— daarvan ben ik overtuigd -- er nu weer gestaan. In 1822 namelijk 
begint men de Dom van Keiden naar de oude ontwerpen met een 
ongekend enthousiasme al te bouwen. Eeuwenlang was er aan dit — 
nu zo bekende — monument niets meer gedaan. Hoewel men zich 
thans Keulen nauwelijks meer zonder dit symbool kan denken, werd 
nog in 1840 het silhouet beheerst door de toren van Gross St. Mart in . 

Ook in Utrecht komt er in de jaren '30 van de vorige eeuw 
weer zoveel belangstelling voor de Dom, dat men opdracht geeft tot 
het vervaardigen van opmetingen en maquettes.5) 

Men vrage overigens niet, op welke wijze de nodige herstellingen 
worden verricht! Zou men een herbouwen van het schip (het Utrecht 
van 1840-'50 was niet onwelvarend!) met voldoende deskundigheid 
tot stand hebben kunnen brengen? We moeten dit laatste ernstig be
twijfelen: de kennis van de gotiek, de ,,trant der spitsbogen" ofwel 
de ,,ogivale stijl" stond nog wel zéér in de kinderschoenen, evenals die 
van de oude bouwmaterialen. 

Het interpreteren van de talrijke beschikbare gegevens, zoals de 
tekeningen van Saenredam en Saftleven, vereist zeer veel begrip vóór 
en kennis van de gotiek. Maar dat men onder deze voorwaarden tot 
zeer exacte reconstructies kan komen, lijdt geen twijfel.0) 

Dat men dit nu veel beter kan dan een eeuw geleden — en over 
enkele decennia allicht nog beter — moge blijken uit enkele voor
beelden van herbouw-na-oorlogsschade. Men vergelijke enkele 19de-
eeuwse reconstructies als de (nu verbrande) middentoren van de St. 
Servaas te Maastricht en de westpartijen van de cathedraal van St. 
Albans en de Dom van Spiers met de practisch herbouwde hallen van 
leper, met het stadhuis van Atrecht (afbeelding 1), met de ca the-
dralen van Soissons en Reims, met de kerken van Arnhem (afbeelding 
5) en Rot terdam. 

Nogmaals: ik bepleit hier niet de herbouw, ik voer geen argumenten 

5) Catalogus Historisch Museum, nrs 1195—1199; afb. L3 
(i) Reeds in 1906 zijn reconstructies getekend voor hel boek De Dom van Utrecht 

van S. Muller Fz. Plaat V1IÏ: liet schip en de bisschopsloge met de doorgang 
naast de toren. Plaat XV: de westelijke afsluiting van het schip. De recon
structies zijn ten dele achterhaald, maar ze tonen aan wal met nauwgezette 
studie is te bereiken, 
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Ail). 5. Hel herbouwde schip van de Grote kerk te Arnhem (1961) na de ver-
woes (ing 1944— 194 5. 
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aan om het te doen, ik bestrijd niet de moeilijkheden die /uilen 
rijzen (waarvan die van het verkeer over het domplein zeker niet de 
kleinste is!) en ik geef geen methode aan om tot dit doel te geraken. 
Het probleem is namelijk in 't geheel niet urgent, zoals dat van de 
Jan Roodenpoortstoren. Voorlopig is er nog handen vol werk aan het 
overeindgebleven deel: koor en dwarsschip. T e klein is dit trouwens 
alleen bij hoogtijdagen. En inmiddels is er reeds /éér veel bereikt 
sinds Muller in 1906 klaagde, dat „de hoofdkerk van ons land tegelijk 
de gruwelijkst bedorven tempel heeten moet van geheel Neder
land".?) 

Ook het probleem van de omgeving is eigenlijk nu nog méér ur
gent. Iedere gotische kathedraal komt immers het best tot zijn recht 
in een stad, die nog duidelijk de sporen toont van zijn middeleeuws 
verleden in schaal, stratenplan en bebouw ing. 

Hoeveel aantrekkelijker komen niet de cathedralen van Chartres of 
Canterbury uit dan die van Reims, Amiens of Abbeville? 

Ook Utrecht heeft — helaas niet meer aan het Domplein zeil' - nog 
veel bewaard wat qua structuur middeleeuws is. ken groot deel daar
van maakt juist nu een moeilijke tijd door, het /al nu gerestaureerd 
moeten worden of verloren «»aan. 

Om de Dom tol zijn recht te laten komen, is dus het restaureren 
van hui/en, liefst in groter verband, van essentieel belang. Aan wat 
nu urgent is kan gelukkig in toenemende mate aandacht geschonken 
worden. 

Voor het overige beperk ik mij dus lot de voorspelling, dal het 
schip van de Dom er over vijftig ]n<ir uwer zul staan! 

C. L. T . G. 

N.B. Auteur dezes bevindt zich momenteel op achtduizend kilometer afstand. 

De lezers kunnen hun reacties dus even laten bezinken voor ze deze aan hem 
mededelen! 

7) Muller o.e., p. 24. 
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