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Iussen beeld en werkelijkheid
A.J.J. MEKKTNG,De Dom van bisschop Adalbold ll te
Utrecht. De architectuur en de rol van een elfde-eeuwse
bouwheer. Clavis Kleine Kunsthistorische Monografieën 15
(Utrecht: Clavis Stichting Publicaties Middeleeuwse Kunst,
1997). 64 p. ill. kÉn. ISBN 90-756í6-03-1. Í 19,50. Besteladres: Clavis, Postbus 1521, 3500 BM Utrecht.
Als onderdeel van enkele studies over de middeleeuwsekerken op het
Utrechtse Domplein heeft de architectuurhistoricusAART J.J. Mexxnc
recentelijk een monografie gepubliceerdover de zogehetendom van Adelbold, dit wil zeggenover de herbouw van de UtrechtseSint-Maartenskathedraal fussen 1017 en 1023. Van deze voorgangervan de gotische domkerk
zijn betrekkelijk weinig bronnenbewaard gebleven.Zelfs dat schaarsebronnenmateriaalis door Mekking maar voor een klein deel benut. Veel meer
waarde hecht hij aan de mede door hemzelf ontwikkelde architectuuriconologie. Daarin wordt een doorslaggevenderol toegekendaan de bekende of
althans bekend verondersteldesymboliek van de architectonischeelementen
die de bouwers en hun opdrachtgeversin de gebouwenzoudenhebbenopgenomen om aan hun aspiratiesuitdrukking te geven. Vaak met veronachtzaming van andere bronnen vindt uit die kennis of vermeende kennis een
opeenstapelingvan hypothesenplaats, die vervolgens als feiten worden
beschouwdop grond waarvanverstrekkendeconclusiesworden getrokken.l
Over Mekkings nieuwe publicatievalt in de eersteplaatsop te merken dat de
lezer die niet met de Utrechtse situatie en de Utrechtse bronnen bekend is
zijn betoog op een aantal punten niet zal kunnen volgen. Dat geldt onder
andere de precieze situering van de verschillendeonderdelenvan de reconstructie die Mekking heeft gemaakt van het modulaire bouwstelsel dat
volgenshem is gehanteerd.Hij legt een raster van vierkantenmodulesop

1.Een uitvoerig overzichtvan Mekkingsopvattingenen methodeis te vinden in'Torenhogemisverstanden?',
BulletinKNOB 1993,147-156,als reactieop de kritischerecensies
van diens inaugurelerede (A.J.J. MEKKINc, Het Spel met Toren en Kapel. Bouwenpro
en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht. Clavis Kleine Kunsthistorische
'Wat kan archiMonografieën 12 (Zurphen 1992), van de hand van K. vAN DERPLoEG,
tecruurin de middeleeuwen
betekenen?',
BulletinWOB 1992, l2l-127, en A.J. veu opN
HovEN vAN GglvopRtN, 'Een toren van achterenen van voren', Jaarboek Oud-Utrecht
'Vernieuwendesuggestie
1992, 149-171. De laatsteconcludeerde(p. 168):
en boude
was dat Mekking de
berveringgaanbij hem hand in hand-' Van der Ploegsslotconclusie
'zo verraderlijkegrens hrssenaanvaardbare
hypotheseen speculatieteveel uit het oog
verloren'had (p. 126).

í Utte(ht, Dom vonAdalbold. Re(oflsttu.tieuan dt plategtond aan de
hanclvan hct orrspronkelijhemodulenWin Boercfijn).
ratcr (tckLnin.Q
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teruggevondenpregotischefundamentrestenen komt zo tot een driedelige
kruisbasiliek met een westbouw - waarover dadelijk meer - een atrium van
vier modulen breed en diep, en een voorbouw van vier modulen breed en
twee modulen diep. De kerk zou bestaanhebben uit een even breed, maar
betrekkelijk kort schip van drie modulen diep en een dwarsschip van zes
modulen breed en twee diep. Het geheel werd volgens de auteur besloten
met een 'getrapte' oostbouw,waarbij de kerk vanaf het dwarsschipvan west
naar oost met één module aan beide zijden afnam om te eindigenin een twee
modulenbreed en diep hoogkoor.Zie voor dit alles de hierbij op p.43 afgedrukteafbeeldingI uit zijn publicatie. De verdereafbeeldingenirt De Dom
van Adalbold 11 geven van de verschillendeonderdelenechter niet meer dan
een globale indruk. Om duidelijk te maken waar het om gaat - en als voorbeeld hoe het beter kan - wordt hierbij op p. 46 een plattegrond afgedrukt
van dat deel van de bebouwing dat in deze bespreking aan de orde wordt
gesteld: de westbouw. Overigens zljn de in deze reconstructiegetrokken
lijnen in een aantal gevallenminder zeker dan ze lijken; het bronnenmateriaal is nu eenmaalin meer dan één opzicht gebrekkig.
Mekking heeft zijn reconstructie van Adelbolds dom opgetrokken op archeologisch getraceerdefundamentresten
die niet alleen betrekkelijk gering, maar
ook nog verschillend van samenstellingzijn en waarvan de datering allerminst vaststaat.Een deel van die fundamentenbestaatuit keienfunderingen.
terwijl op andere plaatsen tot op grote diepte fraai tufstenen kistwerk is
aangetroffen.2Mekking zegt van deze fundamenten wel dat 'werd vermoed
[cursivering van mij, MdB] dat zlj tot de vroeg-elfde-eeuwsekathedraal
behoorden' (p. 9), maar een na deze opmerking te verwachtenanalyseheeft
hij er niet aan gewijd. Het spreekt voor zich dat alleen al hierom zijn
reconstructiegrotendeelsop drijfzand is gebouwd.
Over een aantal zaken die Mekking in zijn boekje over Adelbolds dom te
berde brengt, matig ik me geen oordeel aan omdat ik me er niet toe gekwalificeerd acht. Andere zullen kortheidshalvebuiten beschouwingblijven en
elders worden behandeld.Ik wil me hier beperkentot enkele onderdelenvan
Mekkings betoog waarin hij zijn hypothesenondersteuntmet geschreven
brornen. Het gaat om zaken die al uirvoerig aan de orde zijn gekomen in
mijn dissertatie Husinghe ende hofstede. Ze hebben vooral betrekking op het
'De Dom van
Z.ZieT.l. HoEKSTRA,
van Utrecht(10101026)'in:
AdelboldII, bisschop
Utrecht kruísptmt van de míddeleeuwsekerk. Clavis KunsthistorischeMonografieén 7
(Utrecht 1988) 95-108; C.J.C. BRoERen M.W.J. DE BRUUN,De eerste kerken in
Utrecht: Sint-Thomas,Sinï-Salvator,Sint-Maarten(Utrecht 1995) 22-26; T.J. HOEKSTRA,
'Enkele kanttekeningen De eerste kerken in Utrecht', Madoc lO (1996)
bij
36-43; en
C.J.C. BRoERen M.W.J. DE BRUUN,'Van tempeltietot kathedraal'.Westerheem
46
(1997n
) r. 4. 1-10.
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meest westelijke deel van het domcomplex,de omgeving van de oude SintMaartenstoren,de voorgangervan de huidige domtoren(op de op p. 46 afgedrukte plattegrondB3).r De oude toren werd aan twee einden begrensddoor
andere gebouwen: aan de noordkant door een tweetal huizen (Ba en Cr) en
aan de zuidzijde door delen van het bisschopshof(A', A' en Aa). Dankzij de
belendingendie in de bronnenbetreffendedeze bebouwinggenoemdworden,
kunnen ze - \n combinatie met de archeologischegegevensen de latere situatie - gebruikt worden als een legpuzzel, en dat heb ik dan ook gedaan.
Jammer genoeg ontbreken er nogal wat stukjes en ook de vorm en omvang
ervan is meestal niet bekend. Daarom is het des te kwalijker dat Mekking
slechfsselectief gebruik maakt van deze gegevens.Hij isoleert enkele ervan
om ze voor zijn hypothetische standpuntente kunnen gebruiken en bekommert zich niet om de consequenties
die dat heeft. Kort gezegd komen zijn
meest recente ideeën erop neer dat er ter plaatsevan de gotischedomtoren
een Torhaus of poortgebouw met Sint-Michielskapel heeft gestaan en ten
noorden daarvan een toren, de oude Sint-Maartenstoren.Verder situeert hij
een bisschoppelijkezaal ten zuiden van het Torhaus.Hiermee komt Mekking
terug op een aantal eerder door hem ingenomenstandpunten,zoals zijn identificatie van een bisschoppelijkezaal met het bisschoppelijkconsistorie, de
aanwezigheid van deze ruimte in het door hem ook eerder al aangenomen
poortgebouw en de situering van de Sint-Michielskapelin een ten noorden
van dat poortgebouwstaandeSint-Maartenstoren.í
Mekkings nieuwe publicatie kan op deze punten nauwelijks een verbetering
worden genoemd,niet op het punt van de reconstructieen nog minder waar
het de bewijsvoering betreft. Om zijn hypothesevan een poortgebouw ter
plaatsevan de gotischedomtoren te ondersteunen(pp. 36-37) voert hij een
oorkonde uit 1360 aan waarin de bisschop spreekt van craemsteden die
neffen onsen gruuthuse t'Utrecht gheleghensiin onder den wulfte, op die side
daer onse poorte staet, also alse Vulqv,ynus die betymmert heeft, nit den
anderen hofsteden die daer op biden siden buten denselven ghewulfte
gheleghensiirz.s Volgens Mekking zou ik deze bron ten onrechte hebben
toegepastop de zuidkant van de Servetstraat(Aa); ze zouden betrekliing
hebbenop de westzijdevan het door hem verondersteldeTorhaus.Anders

studie van
3.M.W.J. DE BRUUN,Husinghe ende hofstede.Een institutioneel-geografische
de rechtspraak ot,er onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwer. Stichtse
HistorischeReeks 18 (Utrecht 1994), met name 82-83, 105-124,126-130,158-162en
1 6 51- 6 9 .
4.A.J.J. MEKKING,'Pro turri Trajectensi'in:J.B. Br,oeux, red., Annusquadrigamundi.
Opstellenover middeleeuvsekunst opgedragenaan prof. dr. Anna C. Esmeijer (Zutphen
1989),129-151,aldaar140-142.
5.Zte Husingheendehofstede,109.
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Br Schip van de domkerk.
B2 Atrium fussentoren en schip van de dom.
83 Sint-Maartens- of domtoren met mogelijke onderdoorgangen op de
verdiepingde Sint-Michielskapel.
Ba Huis en erf van de dom (het erf in l24l gesitueerdsub capella sancti
M ichaelís ver sus septentrionem).
85 Plaatswaar zich rond 1480 het consistorievan de domproostbevond.
C1 Heilig-Kruiskapel,behorendtot het kapittel van Oudmunster.
C2 Oudmunsterkerk.
C3 Claustraal huis en erf van Oudmunsterten noorden van de dom (in
1179, 1240 et 1243 gesitueerdiuxta turrim sancti Martini en in l24l en
1303prope capellam sancti Michaelis).

Afb. 2. Reconstructievan de UtrechtseSint-Maartenstoren
en zijn omgeving
in 1320.

dan hij beweert (p. 36), wist en weet ik best raad met deze tekst. De oorkonde van 1360 is namelijk opgenomenin een dingtaaluit 1419, waarin ook andere stukken staan.Daartoebehoort een oorkondeuit 1297, waarin al dezelfde hofsteden en craemstedenvermeld werden als in de oorkonde uit 1360.6
Zewerden toen gesitueerdan des bisscopshuus in der borch, van sunte Michiels capelle íotter graft, dus niet alleen bij de toren maar langs de hele
Borchstraat(de voorgangervan de huidige Servetstraat).De processfukken
uit 1419 handelen over een geschil tussen de bisschop en de toenmalige
bezitter van de percelen,Lambert van Zuilen. Dit hield verband met het feit
dat Lambert in de muur van het bisschopshof- tot miins heren hovewaert in
- gebouwd had. De bisschop had die muur echter afgebroken.TUit alles
blijkt dus dat de hofstedenen craemstedenin kwestie aan de zuidkant van de
Servetstraatlagen (Aa), tegen het bisschopshofaan. Alleen de meestoostelijke craem- of hofstede zal aan de toren met de Sint-Michielskapel hebben
gegrensd.sHet in de oorkonde van 1360 genoemdegewelf, waaronderzich

A Bisschopshof.
At Zaal van de bisschop(in 1297 gesitueerdan sunteMichiels capelle).
A2 Deel van het bisschopshuiswaar ná 1320 het bisschoppelijkconsistorie
werd gevestigd. De bisschophad van hieruit zowel in de oude als de
nieuwe toren toegangtot de Sint-Michielskapel.
A3 Poort, waarschijnlijk onder de bisschoppelijkezaal gelegen.
Aa Erven en 'kraamsteden'(in 1297 gesitueerdan des bisscopshuus in der
borch, van sunte Michiels capelle totter graít, en in 1360 als die craentsteden die neffen onsen gruuïhuse tUtrecht gheleghen siin onder den
wulfie, op die side daer onsepoorte staet, (...), mit den anderen hofsteden die daer op biden siden buten denselvenghewulfie gheleghen siin).
As Gruitlruis (gesirueerdteneffenons heren lwfl.

6.Omdat er sprake is van craemstedenneffen onsen gruuthusezal de aandtiding neffen
'tegenover'. Dat is minder uitzonderlijk dan
hier gebruikt zijn in de betekenisvan
Mekking beweert (p. 36). Het gruithuis bijvoorbeeld, dat onmiskenbaartegenover hel
stond(A5), wordt in een oorkondeuit
aan de noordkantvan de Servetstraat
bisschopshof
1414 ook gesitueerdteneffenons heren hof (zie Husingheendehofstede,108).
rechtsbronnen
7.Deze dingtaal is opgenomenin S. MULLERFz., ed., Middeleeuwsche
1883) dl. 2, 12'l-I30. De hele gang van zaken is,
van de sïad Utrecht ('s-Gravenhage
uiteraardmet bronvermelding,behandeldin Husingheende hofstede,109-110en 119,
maar daar maakt Mekking in zijn publicatiegeenmelding van.
8.Mekliing negeerttevenshet probleem dat de bisschopin de oorkonde uit 1360 spreekt
van onsepoorte, ÍerwrJlde domtoren, afgezienvan de bisschoppelijkeSint-Michielskapel,
aan het domkapittel toebehoordeen tevensbij dit kapittel in beheerwas (zie Dp BnutlN,
'Een
'Circa turrim Traiectensem'.
45-46. en VAN DENHovEN vaN GENDEREN, toren van
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de craemstede,n
bevonden,zal ofwel behoord hebben tot een monumentale,
overwelfde onderdoorgang- de poort van het bisschopshof(A3) - onder
de
bisschoppelijkezaal ofwel tot een galerij of overstek i"ng. .en deel van
de
Servetstraat.Het is overigensdenkbaardat in de MiddeÉeuwen deze poort
zich verder naar het westen bevond dan de tegenwoordige.wellicht dat
archeologischonderzoekover een en ander nog eensuitsluitselkan seven.
Ten noordenen noordoostenvan zowel de oude als de nieuwe eotiJchedom_
toren stond een claustraalhuis van het kapittel van oudmunster
1c3;. Ats
zuidelijke belendingvan dit huis worden vóór de bouw van de nieuwe toren
afwisselendde toren zelf en de Sint-Michielskapelgenoemd: in 1179, 1240
en 1243 wordt het gesitueerd naast de domtoren (iuxta turrim sancti Martini), in 1241 et 1303 bij de SinrMichierskaper (prope capellam sancti
Michaelis).e westelijk van dit claustraal huis stond een huis van de dom
(Ba), waarvan het erf in l24l eveneensonder de Sint-Michielskapelnaar
het
noorden toe (area sub capella sancti Michaelis yersus septentrionem) werd
gesitueerd.r'uit deze gegevenskan worden afgeleiddat dL kapel zich in
de
toren bevond. Dit blijkt verder ook nog uit een oorkondeuit l3)0, waarin de
bisschoponder meer spreektover het recht dat zijn voorgangershaddengehad op de kapel of het altaar van de oude toren (in capelta seu altari antique
turris) en op de toegang daarnaartoevanuit het bisschopshuis.ook in de
nieuwe toren zou de bisschopweer een dergelijke to"gang krijgen.rl Hij is
achterenen van voren', 155-158).De kamerendie tegende domtorenstonden,warenook
niet tijnsplichtig aan de bisschopmaar behoordenaan de domfabriek (zie Hui.singheende
hofstede,ll0-111). of er al kameren tegen de westkantvan de oude toren hebben
gestaan,is niet duidelijk. In ieder geval heb ik geen vermeldingenvóór
1365 aange_
troffen.
9.oorkondenboekvan het sticht utrecht [osL!, dln. I en II, ed. s. Mur_lsn Fz.,
A.c.
BoUMANen K. HperuNca (utrechr en 's^Gravenhage
l9?o-1940)nrs. 502 (1179 juni
27);956 (1240 oktober30);973 (1241decembert9); en gg5 (1243mei 23); Rijksarchief
in utrecht [RAU], Archief van het kapittelvan oudmunster
[oudmunsrerl,*. +lt ltlol
juli 25). Deze oorkondenzijn, met nog enkele andere,opgenomen
in een Íranssumprvan
1373juni 4 (RAU, Oudmunster935-1, fol. t-3).
'informatief',
10.osu lr, m. 974. Mekking noemrdezevermelding
maar weet, begrijpelijk. geen raad met deze teksr(zie pp. 35-36), omdat hij hem niet in de contextvan de
anderegegevensplaatst.
II.RAU, Archief van het domkapittel[Dom], nr. 404 (1320 juli 26). De betreffende
passage luidÍ: quod ingressus a domo nostra in capellam dicte turris construendam,
regressuset usus capelle eiusdemac omne ius quod predecessoresnostri in capella seu
altori antique turris retro habuerunt, remanebuntnobis er no$ris successoribissemper
saÀ'i. Mekking verwarl (pp. 33-3a) het consistorievan de bisschopten zuiden van de
domtoren (A') met het consistorievan de domproost(85). Dit Iaatstebevond zich
omstreeks1480 tussende Heilig-Kruiskapel(cI) enheÍ atrium (82), aan de anderezijde
van de doorganglangsde toren, tegenoverhet bisschoppelijk
consistorie(Ar), zoalsbliikt
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nog steedsvoor een deel aanwezig in de zogehetenbisschopstrapnaar de
Michielskapel.
Mekking brengt bovenstaandegegevensniet met elkaar in verband en gebruikt er slechtseen deel van. Hij maakt van de toren en de kapel twee afzonderlijke gebouwen (pp. 35-38), waarbij hij zich baseert op funderingen
die bij het zojuist genoemdeperceelvan de dom (Ba) gevondenzijn. Ze zijn
ongeveervierkant, in tegenstellingtot de resten van een veelhoekigetraptoren aan de zuidzijde. Er is echter geen enkele noodzaak aanwezigolr] van
die fundamenteneen apartetoren te maken. Integendeel,wanneerdie er geweest was, zou het in 1241 vermeldeperceel niet onder de SinrMichielskapel maar onder de Sint-Maartenstorengesitueerdzijn. Hoe zou dan bovendien de toegangvanuit het bisschopshuisnaar de in de antiqua turris gesitueerde kapel verklaard kunnen worden? Het bisschopshofIag immers vele
meters verder naar het zuiden toe. Een en ander laat overigensde mogelijkheid onverlet dat zich onder de oude domtoren,net als onder de nieuwe, een
onderdoorgang(B3) heeft bevonden. Daarbij moet echter worden aangetekend dat er nooit een bron is aangetroffendie van een poort spreekt; er is
altijd sprakevan ofwel de Sint-Maartenstoren
ofivel de Sint-Michielskapel.
Mekking bezit onmiskenbaargrote kennis van de middeleeuwse architectuur
en de daarover bestaandeliteratuur. Wie in zijn publicatiesde noten raadpleegt, wordt echter zeldenrechtstreeksnaar de primaire geschrevenbronnen
verwezen. Doorgaansgeeft hij literatuur op, en dat is dan in veel gevallen
nog literatuur die niet op het behandeldegebouw zelf betrekkingheeft, maar
slechts op situatieselders die door Mekking vergelijkbaaren daardoor toepasbaarworden geacht.Van een rechtstreekseonderbouwingvan zijn betoog
door middel van schriftelijke primaire bronnen die op het behandelde
gebouw zelf betrekking hebben, is bij Mekking in het algemeen slechts
sprake wanneer en voorzover hij ze meent te kunnen gebruiken voor zijn op
grond van,zijn architectuurtheorieingenomenstandpunten,en dat dan nog
vaak op een manier die de toets van de bronnenkritiekniet kan doorstaan,
noch op het punt van de weergave noch op die van de interpretatie.Het
spreekt voor zich dat een dergelijke manier van werken zelden tot een
bevredigendresultaatleidt. Trouwens, het feit dat veel van de op grond van
de architectuuriconologieingenomenstandpuntenvan Mekking bij toetsing
aan de geschrevenbronnen onhoudbaarzijn gebleken,doet het ergstevrezen

uit processtukkenuit het begin van de zestiendeeeuw, waarin onder meer sprake is van
het consistorium dominí prepositi et archidiaconi Traiectensis circa capellam sancte
Crucis, in opposito consisïorii episcopalis(RAU, Dom, nr. 570). Door dit misverstand
komt nagenoeghet hele betoogvan Mekking over de bebouwingvan het bisschopshof
ten
zuidwestenen ten zuiden van de domtoren op losse schroevente staan. Elders zal
uitvoerigop dezeproblematiekwordeningegaan.
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voor zijn ideeën die bij gebrek aan deze en andereprimaire bronnen niet te
toetsen zijn. Met name bij de vroegmiddeleeuwsebouwkunst is dat doorgaanshet geval.
Ook wanneer er bij Mekking sprake is van het bestrijden van standpunten
van andereonderzoekers,gebeurtdat vaak met voorbijgaanaan of verkeerde
toepassingvan aangevoerdegegevensen argumenten.l2Van dit laatste ter
afsluiting nog een voorbeeld. In noot 107 van zijn boekje verwijt Mekking
'triomfweg' tussen de
mij dat ik voor de door hem al eerder aangenomen
'kaarsrecht'
heb gebruikt.
kapittelkerk van Sint-Marie en de dom het woord
In mijn dissertatieschreef ik namelijk bij een afbeeldingvan de Utrechtse
Zadelstraat(afb. 52, p.347):'Van een kaarsrechtevia triumphalis,waarvan de Mariakerk naar de domtolangs de keizer bij plechtigegelegenheden
ren zou zijn getrokken, lijkt geen sprake te zijn geweest'. Elders in mijn
boek (pp. 86-87) heb ik de onaaruremelijkheidvan een dergelijke via triumphalis aan de hand van de bronnen beargumenteerd.Maar daar verwijst Mekking niet naar. Afgezien van de vermelding van literatuur over triomfwegen,
die ik blijkens genoemdenoot had moeten raadplegen,laat hij het bij boven'kaarsrecht'de
'[kwalifiopmerking:
staandcitaat en maakt achterhet woord
'De
Bruijns
catie van De Bruijn, AJJMI', om zijn noot te besluiten met:
'kaarsrecht' heb ik
reactie is suggestief, niet informatief'. De aanduiding
echter alleen gebruikt omdat die door Mekking zelf als argumentwerd ingebracht om het bestaanvan een Utrechtse via triumphalls aannemelijk te maken. In het artikel waarop mijn opmerkingenbetrekking hebben, sprak hij
namelijk van'een brede en volkomenrechteweg'.r3Als reactieop zijn hy-

12.Ik heb daar al eensop gewezenin een reactieop Mekkingsartikel'Pro rurri Trajec'Circa turrim TraiectensemII', Maandblad Oud-Utrecht 65 (1992),
tensi'. Deze reactie,
in
de literatuurlUstvan Mekkings boekje over de dom van Adelbold
54-55, komt niet
voor, evenmin als mijn in eerste instantiegeschreven'Circa turrim Traiectensem',
'Super
Maandblad Oud-Utrecht 94 (1991) 45-47. Alleen Mekkings eigen repliek daarop:
loco turris nove (...)', MaandbladOud-Utrecht65 (1992) 10, is in zijn lijst opgenomen.
In beide gevallen gaat het om publicatiesdie rechtstreeksbetrekking hebbenop het ook
nu weer door hem behandeldeonderwerpen kritisch zijn ten aaruienvan zijn methodeen
de uitwerking daarvan.
13.A.J.J. MEKKING,'Een kruis van kerken rond Koenraadshart'in: Utrechtkrutspunt
van de middeleeuwsekerk, 2l-53, aldaar42-44. Als enige Utrechtsebron daarvoor geeft
kopie van een zestiende-eeuwse
hij daar een fragment weer van een negentiende-eeuwse
'een kaarsrechttracee' in Spiers en Goslar,
plattegrondvan Utrecht. Verder wijst hij op
waarbij hij tevenseen plattegrondvan de situatie in Spiersafdrukt. Nu spreekthij echter
van 'het grote huizeneilanddat midden in de triomfstraat te Spiers is ontstaan'. Vergele'huizeneilandje'
ken daarbij zou het
[kwalificatie van Mekking] in de Utrechtse Zadel'als
blokkade'zou hebbenopgeworpen[opnieuwkwalificastraat,dat ik
onoverkomelijke
tie van Mekking en niet van mijl, in het niet zijn gevallen.

potheseheb ik op p. 87 van Husingheendehofstedeonder meer gewezenop
'het smalle en zeker niet rechte tracé' van de Zadelstraat,de Borchbrug en
de Borchstraatin de Middeleeuwen.'oWiens reactie is er nu eigenlijk suggestief?
M . W . J . D EB R U I J N

VER KEN N IN G
Het bisdom Atrecht: tien iaar historiografie
Naar aanleidingvan: B. DPI-uIIRE, Le diocèsed'Arras de 1093 au milieu du
XIV siècle. Recherchessur la vie religieuse dnns le nord de la France au
Mo1,en Áge. Mémoires de la Commission départementaled'Histoire et
31 (2 dln.; Arras, 1994).
d'Archéologie du Pas-de-Calais
des
évêquesd'Arras (1093-1203).Collection
B.-M. TocK, ed., Les chartes
de documentsinédits sur I'histoire de la France. Sectiond'histoire médiévale
et de philologie20 (Paris, 1991).
B.-M. Tocr, (Jne chancellerieépiscopaleau XIf siècle: Le cas d'Arras
(Louvain-la-Neuve,
1991).
L. Kr,nv, Die Errichtung des BistumsArras, 1093/4. Beihefte der Francia 33
(Sigmaringen,1994).
J. AvRIL, ed., Les statuts synodauxfrangais du XII( síècle. Tome N: Les
statuts synodaux de l'Ancienne Province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon,
Soissonset Tournai). Collection de documents inédits sur I'histoire de
France. Section d'histoire médiévaleet de philologie 23 (Paris, 1995) 18122',1.
Het bisdom Atrecht werd het laatste decennium duchtig bestudeerd' Een
drietal complementerende studies zorgde ervoor dat het middeleeuwse
bisdom het best gekende in de Nederlandenwerd, zodat het meteen als
referentiekaderkan dienen voor iedereendie met kerk en religie tijdens de
14.Dat was al zo zonder de bebouwingdie zich minstenssinds de dertiendeeeuw tegen'huizeneilandje' laat
over de Zadelstraatbevond en die Mekking mij ten offechte een
-toren,
en de Borchde
Borchstraat
en
de
domkerk
noemen. De lengteassenvan enerzijds
brug en anderzijds die van de Zadelstraatlagen - en liggen - namelijk niet in elkaars
verlengde. Doordat zowel de Borchstraatals de Borchbrug veel smaller waren dan de
huidige Maartensbrugen Servetstraat- zij bestrekenalleen het noordelijk deel van het
tegenwoordigetracé - leidde dit bij de Lijnmarkt tot een dubbele knik in de weg (zte
Husingheendehofstede,82-87).Ik wil hieropnog eensuitvoerigterugkomen

