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Een kathedraal is de technische en 
mentale topprestatie van de late 
middeleeuwen, een altijd nog tot de 
verbeeldingsprekende poging hemel 
en aarde met elkaar te verbinden. 
De Utrechtse Domkerk is ooit ge-
bouwd naar het model van een grote 
middeleeuwse Franse kathedraal. 
Hoewel de kerk geen bisschopszetel 
(‘cathedra’) heeft, en het midden-
schip in de 17e eeuw is ingestort, 
heeft het gebouw nog altijd kathe-
drale allure. Dit wordt veelal als 
een natuurlijk gegeven of als iets 
vanzelfsprekends beschouwd, maar 
is het toch niet. Gebouwen met deze 
allure treft men in Nederland niet 
vaak aan, en de kerk in de binnen-
stad van Utrecht mag als een uniek 
bouwwerk worden beschouwd. Het 
ligt daarom voor de hand om dit ka-
thedrale aspect eens extra aandacht 
te geven en in en om de Dom een 
project rond het thema ‘De Kathe-
draal’ te realiseren. 

50 jaar Citypastoraat Domkerk
Het project ‘De Kathedraal’ vindt 
plaats in 2020, het jaar waarin het 
Citypastoraat Domkerk Utrecht, in 
1970 begonnen door de toenmalige 
Dompastor dr. J. van der Werf, 50 
jaar bestaat. Sindsdien is de Dom 
een kerkelijk centrum geworden met 

een landelijke liturgische uitstraling 
en een professionele kerkmuzikale 
praktijk die zijn weerga in het land 
niet kent. De kathedrale Domkerk, 
met zijn monumentale orgel, speelt 
daarin een centrale rol, want zowel 
de liturgie als de kerkmuziek wor-
den er sterk door geïnspireerd. 
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Een hogere werkelijkheid
In onze vaak als vervlakt, gesecula-
riseerd en als consumptief beleefde 
samenleving blijft de Domkerk als 
kathedraal als een vingerwijzing 
naar een andere, hogere werkelijk-
heid overeind. Wie er binnentreedt, 
treedt een sacrale ruimte binnen. 
Het gebouw van de Utrechtse 
Domkerk is daarom niet alleen een 
historisch monument uit een rijk 
verleden, met een museale functie, 
maar een nog steeds uitdagend en 
inspirerend object dat, symbolisch 
gelegen op de grens tussen hemel en 
aarde, aanleiding geeft tot prikke-
lende en actuele vragen. Het heeft 
daarom ook nog altijd een religieuze 
en spirituele functie. Maar hoe leeft 
een protestantse gemeente anno 
2020 in een kathedraal? Welke mu-
ziek en welk soort liturgie horen er 
thuis? Wat is de eigentijdse functie 
van een kathedraal in een stad als 
Utrecht?

Breed programma
In het project dat het hele jaar 
doorloopt komen zowel de muse-
ale als de religieuze functie van de 
Domkerk als kathedraal aan bod in 
tentoonstellingen, concerten door 
de Domcantorij o.l.v. Domcantor 
Remco de Graas en door Domor-

ganist Jan Hage. Daarnaast zijn er 
rondleidingen, lezingen, educatie en 
vindt er een symposium plaats in 
het kader van 50 jaar Citypastoraat 
Domkerk.

Organisatie
‘De Kathedraal’ is een Domkerk-
breed initiatief van Domorganist 
Jan Hage waarin wordt samenge-
werkt met Citypastoraat Domkerk, 
Stichting en Werkgroep Zaterdag-
middagmuziek Domkerk, Stichting 
Vrienden van de Domkerk, de 
Tentoonstellingscommissie en de 
Educatieve Dienst van de Domkerk.
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Opening: het Jaar van de  
kathedraal in de Domkerk 
Een voorproefje van het jaarpro-
gramma kunt u meemaken op 
zondag 2 februari, van 14.00 – 16.30 
uur. De expositie van het werk van 
Jim Harris zal dan voor het eerst  
te zien zijn en ingeleid worden  
door Erna Flokstra. Domorganist  
Jan Hage speelt ‘Cathédrales’ van 
Louis Vierne.
Professor August den Hollander 
houdt een lezing onder de titel  
‘Kansen en bedreigingen voor de 
kathedraal als religieus cultureel  
erfgoed.’ Na afloop wordt er een 
hapje en drankje geserveerd. 

Datum: zondag 2 februari
Onderwerp: Opening het jaar van 
‘De Kathedraal’
Programma en tijd: 14.00 uur:  
Inloop en bezoek tentoonstelling 
14.30 – 16.00 uur: Inleiding August 
den Hollander, muziek door  
Jan Hage en inleiding door  
Erna Flokstra
Vanaf 16.00 uur rondleiding door 
Jim Harris en ontmoeting onder 
genot van hapje en drankje
Aanmelding: Voor 30 januari via: 
communicatie@domkerk.nl 

Erna Flokstra (studeerde theologie 
en kunstgeschiedenis) werkte als 
programmamaker politiek en cul-
tuur bij de Nederlandse Publieke 
Omroep en als docent cultuurge-
schiedenis en visuele communicatie 
op een Hogeschool voor de Kunsten. 
Momenteel maakt ze tentoonstellin-
gen en is ze lid van de tentoonstel-
lingscommissie van de Domkerk.

Jim Harris (Londen 1968) vestigde 
de aandacht op zichzelf en op zijn 
schilderijen, door zijn maandenlange 
geruisloze aanwezigheid in de Dom, 
terwijl hij veelal op de grond zittend 
zat te werken. Zwart wit, met inkt 
geschilderde fragmenten, die hoewel 
steeds vanuit een ander perspectief 

De Kathedraal
Lezingen/Symposia
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De Kathedraal
Lezingen/Symposia

waargenomen, de ruimte als een 
nieuw geheel tonen. Zijn schilder-
techniek benadrukt de zwaarte van 
de materialen waarmee de Domkerk 
is gebouwd. 

Jim Harris heeft zijn opleiding eind 
jaren tachtig en begin jaren negentig 
in Londen en Bristol gehad. Sinds 
1999 woont hij afwisselend in Am-
sterdam en Utrecht. Zijn tekeningen 
en schilderijen zijn in vele private 
verzamelingen opgenomen zoals de 
AkzoNobel Art Foundation, de Ae-
gon Kunstcollectie en in het Morat-
institut te Freiburg.

Dr. August den Hollander promo-
veerde in 1997 op een filologische, 
kerk- en boekhistorische studie:  
De Nederlandse Bijbelvertalingen 
1522-1545. Hij is sinds 2015 hoogle-
raar Religieus Cultureel Erfgoed  
aan de V.U. te Amsterdam.

Symposium: De toekomst van 
de kathedraal als hedendaagse 
Citykerk
Op 14 mei organiseert het Citypas-
toraat Domkerk in verband met zijn 
50 jarig jubileum een symposium 
met als onderwerp: De toekomst 
van de kathedraal als hedendaagse 
Citykerk.

De Domkerk is een echte City-
kerk. De City is het hele stedelijke 
gebeuren met alles wat zich daarin 
afspeelt, van kennis en cultuur tot 
commercie. De City wordt bevolkt 
door binnenstadbewoners, maar ook 
degenen die er werken en degenen 
die de binnenstad bezoeken. City-
kerken zijn monumentale kerken 
in het centrum van steden. Voor de 
burgers van de stad zijn het herken-
ningspunten van de identiteit van  
de stad, voor de bezoekers van 
buiten culturele aantrekkingspunten. 
Bezoekers van Citykerken zoeken 
rust en/of spiritualiteit in de scha-
duw van het liturgisch gebruik van 
vroeger en van vandaag, maar ze 
zoeken ook een cultureel middelpunt 
in de veelkleurigheid van de stad. 
De christelijke functie van Cityker-
ken leeft verder in de wekelijkse of 
zelfs dagelijkse praktijk van liturgie, 
spiritualiteit en in hun plek als oord 
van stilte en rust in een verder zo 
turbulente stad. Dat is een cruciaal 
verschil met musea en andere monu-
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menten in het publieke domein.
In dit symposium putten we zowel 
uit de laatste stand van het onder-
zoek naar Citykerken van de Pro-
testants Theologische Universiteit 
als uit 50 jaar praktijkervaring van 
Citypastoraat Domkerk. Professor 
Henk de Roest houdt een inleiding 
over het onderzoek en Dompredi-
kant Willem Roskam geeft zijn beeld 
van de toekomst van Citypastoraat 
Domkerk. 
Na de inleidingen is er een debat 
waar ook ds. Margreet Klokke, als 
‘extern’ Citykerk predikant aan deel-
neemt. Het symposium en het debat 
staan onder leiding van predikant/
journalist en presentator Elsbeth 
Gruteke.

De vraag staat centraal welke toe-
komst is weggelegd voor kathedrale 
Citykerken. Afgewisseld met muziek 
op het hoogste niveau belooft het 
een inspirerend symposium te 
worden.

Elsbeth Gruteke is predikant in  
Zeewolde en daarnaast werkzaam 
als journalist en presentator.

Margreet Klokke is sinds 2018 pre-
dikant van de Leidse Binnenstads-
gemeente in de Hooglandse kerk. 

Daarvoor was zij lange tijd werk-
zaam in de Haagse Kloosterkerk.

Henk de Roest is hoogleraar prak-
tische theologie aan de Protestantse 
Theologische Universiteit.

Willem Roskam is sinds januari 
2020 predikant van Citypastoraat 
Domkerk. Daarvoor was hij vijf 
jaar verbonden aan de Protestantse 
Gemeente in Lexmond. 

Datum: donderdag 14 mei
Onderwerp: De toekomst van de 
kathedraal als hedendaagse Citykerk
Programma en tijd:  
tussen 18.00 en 19.00 uur: Ont-
vangst met een lichte maaltijd
19.00 – 21.00 uur: Symposium. 
Afgewisseld met muziek
Vanaf 21.00 uur: informele  
ontmoeting met hapje en drankje
Aanmelding: voor 9 mei via:  
communicatie@domkerk.nl

Domkerklezing op 2 oktober: 
De bouw van de Domkerk  
in Utrecht 
Het oprichten van een kathedraal 
was de grootste technische, logis-
tieke en financiële prestatie van 
een middeleeuwse gemeenschap. 
Dat ging gepaard met vallen en 
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opstaan, in aansluiting op wat er 
al stond. Bouwmaterialen werden 
over honderden kilometers aan-
gevoerd. De huidige steigers in en 
om de Dom maken het mogelijk de 
bouwgeschiedenis tot in detail te 
reconstrueren, een verhaal dat on-
danks anderhalve eeuw restaureren 
en redeneren steeds weer nieuwe 
inzichten oplevert. 
Tijdens de lezing zal op de toepas-
sing van de natuursteen worden 
ingegaan, waar die vandaan kwam 
en hoe het transport en de commu-
nicatie verliepen. Illustratief is de 
levering en montage van de zandste-
nen treden voor de zuidwestelijke 
traptoren in het jaar 1466-1467 die 
zijn af te leiden uit het materiaal, 
de merktekens en oude rekenin-
gen. Van de kapconstructies was al 
bekend dat die werden geprefabri-
ceerd, maar dit blijkt nu ook op na-
tuursteen van toepassing. Tenslotte 

komen overeenkomsten en verschil-
len van de Utrechtse kathedraal met 
soortgenoten aan de orde. 

De Domkerklezing is een jaarlijks 
terugkerend evenement en is een 
initiatief van Stichting Vrienden  
van de Domkerk.

Prof. dr. Dirk J. de Vries (1952) is 
als bouw- en architectuurhistoricus 
werkzaam bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed Amersfoort en 
bekleedt sinds 2000 een bijzondere 
leerstoel Erfgoed en Bouwhistorie 
aan de Universiteit Leiden.                   

Datum: vrijdag 2 oktober 
Onderwerp: De bouw van  
de Domkerk in Utrecht
Tijd: 16.00 uur: Inleiding afgewis-
seld met muziek en aansluitend  
een hapje en drankje



8 |  De Kathedraal Jaarthema Domkerk Utrecht 2020

In 1970 startte Citypastoraat Dom-
kerk onder leiding van ds. Hans van 
der Werf als nieuwe gemeente in de 
monumentale kathedrale Domkerk.
Sindsdien vindt er iedere zondag en 
op de kerkelijke feestdagen in de 
Domkerk een dienst van Schrift en 
Tafel plaats. Ook zijn er de zogehe-
ten getijdengebeden op zondag- en 
woensdagavond om 19.00 uur en 
van maandag t/m zaterdag om 12.30 
uur. Op maandagochtend om 7.00 
uur is er een ochtendgebed. 
Naast de vieringen bruist het in de 
Domkerk altijd van allerlei activitei-
ten op het gebied van geloof, kerk, 
muziek, cultuur en samenleving. 
Na de restauratie in 1986 is de 
Domkerk ook dagelijks open voor 

bezoek. Een grote groep vrijwilli-
gers maakt deze openstelling van de 
Domkerk mogelijk.

Naast het symposium op 14 mei is 
er in verband met het 50-jarig jubi-
leum een bijzondere viering op:

Zondag 31 mei om 10.30 uur
In een feestelijke Pinksterdienst 
staan we stil bij 50 jaar Citypasto-
raat Domkerk. Voorganger in de 
dienst is ds. Willem Roskam, Dom-
pastor. Natuurlijk klinkt er ook veel 
muziek van de Domcantorij onder 
leiding van Remco de Graas en van 
Domorganist Jan Hage.

De Kathedraal
Citypastoraat Domkerk 
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Februari – april: Tentoonstelling 
van Jim Harris; Steen, hout,  
water en licht.
Jim Harris (Londen 1968) liet zich 
voor deze tentoonstelling inspireren 
door het eeuwenoude steen en  
hout, het water en de lichtval op  
het steen en hout en het water in  
de binnenstad van Utrecht.  
(opening tentoonstelling op  
2 februarie; zie ook pag. 4)

Mei – juli: Vera Galis (Delft 1959) 
maakt objecten van zeer uiteenlo-
pende grootte waarbij zij gebruik 
maakt van materialen als roestvast 
staal, messing, koper en goud, in de 
vorm van draad, staf, buis en plaat. 
Ondanks de solide uitstraling van de 
materialen, zijn haar objecten licht 
en luchtig, soms lijken ze zelfs in de 
ruimte te zweven. Het gebruik van 
scharnierende elementen draagt bij 
aan de luchtig ruimtelijke impressie. 
Zoals Jim Harris de zwaarte en de 
stapelingen van stenen elementen 
benadrukt, zo maken Galis objecten 
de beschouwer attent op de combi-
natie van mathematisch inzicht met 
geduldig vakmanschap. Dat geldt 
voor haar kunst zowel als voor de 
architectuur van de Dom: ze zijn 
het resultaat van berekenen, meten 
en bouwen. Het resultaat van Vera 

Galis’ inspanningen is een ‘trans-
parante etherische wereld die niet 
alleen licht suggereert en verplaatst, 
maar ook reflecteert’. Precies dat 
wat zo eigen is aan de gotische  
kathedralenbouw.

De Kathedraal
Citypastoraat Domkerk 

De Kathedraal
Exposities  

Object Vera Galis, rvs, messing, koper, goud, 24 x 24 x 33 cm



Juli – augustus: Droom in steen 
In de zomermaanden van 2020 
wordt een tentoonstelling gewijd 
aan de gotische Domkerk. De bouw 
van de Utrechtse Dom begon of-
ficieel in 1254, maar in feite pas in 
1284 en heeft eeuwen geduurd.  
De romaanse Domkerk werd in fa-
sen vervangen. In het begin van de 
16e eeuw was er geen geld en geen 
animo meer. Renaissance en Refor-
matie deden hun invloed gelden...
Tussen 1254 en 1560 hebben maar 
liefst 14 bouwmeesters aan de 
Domkerk/-toren gewerkt. Hun ken-
nis en ervaring deden zij op bij hun 
werk aan grote gotische kathedralen 
die in die tijd werden gebouwd. Zo 
stonden voor Utrecht de Dom van 
Keulen en grote Franse kathedra-
len model, in het bijzonder die van 
Amiens.
Het plan is om in juni een lezing te 
organiseren die verband houdt met 
deze tentoonstelling. Nadere informatie 
volgt later.

September – oktober:  
Eveline van der Pas is benaderd 
vanwege haar Fiber Art in de 
Grote Kerk van Leeuwarden in 2015 
(Hooglied) en de expositie ‘Wie zeg-
gen de mensen dat ik ben?’ waar-
voor zij ‘BOVEN HET MAAIVELD, 
een Parabel - Verguisd, verscheurd, 
genaaid, gehangen, gereinigd, gehecht, 
verbonden’ maakte in 2018. Eveline 
van der Pas laat zich inspireren door 
de dialoog tussen kunstwerk en 
de ruimte waar het voor gemaakt 
wordt. Licht en luchtstroming zijn 
daarbij bepalend voor een wis-
selwerking, waardoor de ruimte 
wordt bezield. De aanwezigheid, 
beweging en adem van de toeschou-
wers en verandering, verschuiving, 
intensiteit van (dag-)licht neemt je 
van moment tot moment mee in de 
eeuwigheid van het nu.
In haar installaties verbindt Eveline 
haar met vilttechniek gemaakte 
werken met andere natuurlijke 
materialen, maar ook met water, 
licht, spiegels, fotografie, projecties 
en geluid, meestal bestaande uit 
natuuropnames gecombineerd  
met muziek
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Negen concerten
In negen concerten komen verschil-
lende aspecten van de kathedraal 
aan de orde. Daarnaast is er een 
serie orgelconcerten met werken 
van Louis Verne in verband met zijn 
150e geboortejaar. 

Met de ‘Gargouilles et chimères’, 
de titel van een van de Pièces de 
Fantaisie van Louis Vierne voor 
orgel, belanden we in de tegenstel-
ling tussen de goddelijke en duivelse 
machten. Deze zijn zichtbaar in de 
vaak fantastisch gevormde water-
spuwers aan de buitenkant van de 

kathedraal. De tegenstelling engelen 
en demonen zal weerklinken in 
werken van Bach, Vierne, Messiaen 
en in improvisaties. Daarbij zullen 
afbeeldingen van waterspuwers 
worden geprojecteerd en poëzie 
rond dit thema gedeclameerd.

De kathedraal kent ook een intimi-
derende kant. Door de grote hoogte 
en enorme ruimtewerking en de 
steenmassa voelt een mens zich, 
soms angstaanjagend klein.  
De klank van een groot orgel kan  
dit effect nog versterken. In dit pro-
gramma ‘angstaanjagende’ muziek 

De Kathedraal concerten 
Zaterdagmiddagmuziek 
Domkerk  
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van William Bolcom (Black Host) en 
muziek voor de combinatie orgel en 
electronica en orgel en slagwerk.
De ruimtelijkheid van de kathedraal 
is door verschillende componisten 
uitgebuit door (vocale)ensembles op 
verschillende plaatsen in de ruimte 
op te stellen. De Domcantorij voert 
dergelijke muziek uit, gecompo-
neerd in de Venetiaanse traditie 
door Gabrieli en Heinrich Schütz 
(die deze werkwijze overnam), en 
nieuwe muziek van Daan Manneke.

In de Franse orgelmuziek is het 
genre Carillon een heuse traditie. 
Componisten als Dandrieu, Vierne, 
Dupré en vele anderen componeer-
den deze werken. In dit concert 
klinken Carillons voor orgel, terwijl 
op het echte carillon, de beiaard 
van de Domtoren, orgelwerken te 
beluisteren zijn.

Een kathedraal is bij uitstek een 
plaats van mystiek en spiritualiteit. 
In aansluiting daarbij zijn twee 
programma’s samengesteld. Een 
orgelconcert met werken van onder 
anderen  Tournemire (uit ‘L’Orgue 
mystique’), Messiaen en compo-
nisten van de zogeheten nieuwe 
spiritualiteit en Baltische componis-
ten. Daarnaast een concert door de 

Domcantorij met werken van Arvo 
Pärt, Morten Lauridsensen en Eric 
Whitacre.

En bijzondere traditie is die van 
de Engelse kathedraalmuziek. De 
Cantores Martini voeren werken 
uit van Tallis, Mundy en Sheppard. 
Tenslotte is er een programma, 
geheel gewijd aan de kerkwijding, 
met composities uit de Nôtre-Dame-
school en Dufay.

Programmering steeds op 
zaterdagmiddag om 15.30 uur. 
Inleidingen zijn om 14.45

2 mei: Gargouiiles et Chimères
Rondom de waterspuwers. Een 
‘spetterend’ concert met afbeeldin-
gen van waterspuwers, poëzie en 
orgelmuziek. Werken van onder 
anderen Johann Sebastian Bach, 
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Louis Vierne, Olivier Messiaen en 
improvisatie.
Domorganist Jan Hage. Voorafgaand 
is er een inleiding om 14.45 uur.

23 mei: Hoogtevrees
De intimiderende kant van de ka-
thedraal en het grote orgel. Compo-
sities voor orgel, orgel en slagwerk 
en orgel en tape van onder anderen 
Tom Bruynel, William Bolcom, 
Wolfgang Rihm, en Jakob TV. 
Tatiana Koleva, slagwerk en Domor-
ganist Jan Hage. Voorafgaand is er 
een inleiding om 14.45 uur.

6 juni: Carillons
Carilloncomposities voor orgel en 
orgeltranscripties voor beiaard. 
14.30-15.00 uur Beiaard Domtoren. 
15.30-16.30 uur Bätzorgel Domkerk. 
Magosia Fiebig, beiaard en Domor-
ganist Jan Hage.

20 juni: Transcendentie I
Mystieke muziek in een mystieke 
ruimte. Composities van Johann 
Sebastian Bach, Johann Pachelbel, 
Olivier Messiaen, Arvo Pärt en Jan 
Welmers.
Domorganist Jan Hage. Voorafgaand 
is er een inleiding om 14.45 uur.

27 juni: Engelse kathedraalmuziek I
Ralph Vaughan Williams, Mass in  
g-minor; Herbert Howells, Canticles.
Domcantorij onder leiding van 
Domcantor Remco de Graas.  
Voorafgaand is er een inleiding  
om 14.45 uur.

4 juli: Orgelconcert door de drie 
kathedraalorganisten van Utrecht
Wouter van Belle (R.K. Catharinaka-
thedraal)
Floris van Gils (Oud-Katholieke 
Gertrudiskathedraal)
Jan Hage (Domkerk)

19 september: Transcendentie II
Mystieke muziek in een mystieke 
ruimte. Muziek van Arvo Pärt,  
Morten Lauridsen, Eric Whitacre. 
Domcantorij o.l.v. Domcantor 
Remco de Graas. Voorafgaand is  
er een inleiding om 14.45 uur.
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26 september: Engelse  
kathedraalmuziek II
Muziek van o.a. Thomas Tallis,  
William Mundy, John Sheppard.
Cantores Martini onder leiding 
van Domcantor Remco de Graas. 
Voorafgaand is er een inleiding om 
14.45 uur.

10 oktober: Ruimte
De ruimtelijke werking van de  
kathedraal. Muziek van onder an-
deren Giovanni Gabrieli, Heinrich 
Schütz en Daan Manneke (opdracht-
compositie).
Domcantorij onder leiding van 
Domcantor Remco de Graas.

17 oktober: Muziek rondom  
de kerkwijding
Muziek van de Nôtre-Dame-school, 
Guillaume Dufay en gregoriaans.
Cantores Martini onder leiding van 
Domcantor Remco de Graas.

150 jaar Louis Vierne, organist 
van de kathedraal Nôtre-Dame 
te Parijs 
(Louis Vierne -1870-1937) door  
Domorganist Jan Hage

In het seizoen 2020 van de Zaterdag-
middagmuziek wordt ruimschoots 
aandacht besteed aan het oeuvre 

voor orgel van Louis Vierne. Ten 
eerste is hij dit jaar 150 jaar gele-
den geboren, en ten tweede was 
hij organist van de Nôtre-Dame 
in Parijs, zodat aandacht voor zijn 
werk goed past in het project ‘De 
Kathedraal’. Vierne componeerde 
vele werken voor uiteenlopende 
bezettingen. Zijn composities voor 
orgel worden algemeen beschouwd 
als de belangrijkste Franse bijdrage 
aan de orgelliteratuur sinds César 
Franck. Zwaartepunt vormen de 6 
imposante symfonieën en de reeks 
Pièces de Fantaisie. De laatste zijn 
een reeks karakterstukken waarvan 
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sommige met titels die refereren aan 
de kathedraalthematiek zoals  
‘Cathédrales’ en ‘Gargouilles et 
Chimères’. Het is muziek die de 
ruimtelijke en imponerende as-
pecten van een groot orgel in een 
kathedrale ruimte ten volle recht 
doet. Zijn stijl laat een ontwikkeling 
zien van Franse romantiek zoals 
we die kennen van César Franck 
en Charles-Marie Widor naar een 
meer door muzikaal impressionisme 
gedomineerd idioom en tegelijker-
tijd een toenemende chromatische-
schijfwijze. 

11 januari, Symphonie nr. 1
8 februari, Symphonie nr.2
29 februari, Symphonie nr. 3
14 maart, Symphonie nr. 4
11 april, Symphonie nr. 5
3 oktober, Symphonie nr. 6
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De Kathedraal 
Rondleidingen

Dagexcursies Domkerk- 
Pieterskerk (Romaans-gotiek)
In dit arrangement kunnen deelne-
mers kennismaken met markante 
voorbeelden van de gotische en 
romaanse bouwstijl in Utrecht: de 
gotische Domkerk met een interes-
sante voorgeschiedenis, waaronder 
ook een romaanse periode, en de ro-
maanse Pieterskerk uit de 11e eeuw 
in de nabijheid van de Dom. 
Tijdens een plenaire inleiding wor-
den de principes en kenmerken van 
de twee bouwstijlen toegelicht en 
ook de verschillen tussen beide. In 
de daarop volgende rondleidingen in 
de twee kerken krijgt dit een boei-
end vervolg en verdieping.
   
De Domkerk is samen met de Dom-
toren het bekendste monument van 
Utrecht. De Dom was hét centrum 
van religieuze én politieke macht in 
de Middeleeuwen. De geschiede-
nis, die zijn sporen duidelijk heeft 
nagelaten, de gotische architectuur 
en het interieur maken de Domkerk 
tot een indrukwekkend geheel.
De Pieterskerk (gebouwd in de 
jaren 1040-1048) heeft veel van zijn 
ingetogen en romaanse karakter 
weten te behouden. Kenmerkend 
zijn de rozerode zuilen, waarvan er 
zes nog origineel zijn. Zij zijn elk uit 

één stuk zandsteen gemaakt. Zeer 
bijzonder is de crypte onder het 
koor, met de sarcofaag van bisschop 
Bernold (1054). 

Wanneer: Op afspraak
Waar: Domkerk en Pieterskerk, 
Utrecht
Info en reserveringen (uitsluitend 
voor groepen): 
http://www.domkerk.nl/nl/bezoek/
rondleidingen  
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Rondleidingen boven in  
de Domkerk
De zondagrondleidingen boven in de 
Domkerk in de zomer van 2019 wa-
ren een groot succes. In totaal zijn in 
de periode mei tot en met oktober 
zo’n 400 bezoekers mee naar boven 
geweest tijdens 58 rondleidingen.  
Zij waren unaniem positief. 
De deelnemers bezoeken onder 
begeleiding van ervaren rondleiders 
het triforium, de middeleeuwse zol-
ders en een stukje dak. Het trifori-
um is de galerij halverwege de kerk, 
op 16 meter hoogte. Men krijgt zo 
een unieke ervaring van het licht,  
de hoogte en ruimte van de Dom  
als gotische kathedraal.
Het plan is om de rondleidingen in 
de lente en zomer van 2020  
te vervolgen. 

Als het weer het toelaat, zijn 
groepsrondleidingen ‘op niveau’ op 
afspraak ook op andere momenten 
mogelijk.

Wanneer: Lente en zomer 2020 op 
vastgestelde tijden; daarnaast voor 
groepen op afspraak
Waar: Domkerk 
Info en aanmeldingen voor  
groepen op afspraak:  
officemanager@domkerk.nl
Reserveringen rondleidingen voor 
individuele deelnemers in lente  
en zomer 2020:  
https://www.domtoren.nl/nl/activi-
teiten/geheimen-van-de-zolder
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De Kathedraal
Algemene informatie

De Domkerk is dagelijks open  
voor bezoek maandag t/m vrijdag
mei - september: 10.00 - 17.00 uur
oktober - april: 11.00 - 16.00 uur
zaterdag: 10.00  / 11.00 - 15.15 uur
zondag (het hele jaar): 12.30 - 16.00 
uur 

Contact
Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht
T 030-2310403 (ma t/m vr 9.00 - 
12.00 uur)
secretariaat@domkerk.nl 

Citypastoraat Domkerk 
scriba@domkerk.nl

Zaterdagmiddagmuziek  
Domkerk
info@zaterdagmiddagmuziek.nl 

Stichting Vrienden van  
de Domkerk
vriendendomkerk@domkerk.nl 

Bekijk ook onze website  
www.domkerk.nl en blijf op  
de hoogte van onze activiteiten  
& het actuele nieuws door onze  
social media-kanalen te volgen: 

(in alle gevallen Domkerk Utrecht ingeven) 

     Citypastoraat Domkerk Utrecht
 Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
     Stichting Vrienden van de Domkerk

Colofon
Eindredactie: Bram Schriever
Foto’s: Christopher Parker,  
Marco van der Werf e.a.
Vormgeving en opmaak: 
Koning Harder - concept & ontwerp
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