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Beste leden,
Op 8 oktober wordt de jaarlijkse

Algemene Ledenvergadering
gehouden. In deze bijeenkomst zullen we het afgelopen verenigingsjaar beschouwen, nemen we
afscheid van enkele bestuursleden en zullen enkele kandidaats-bestuursleden worden voorgesteld
aan de leden. In de bijgaande agenda en stukken voor de ALV is hierover meer informatie te
vinden. Aansluitend gaan we luisteren naar de 262ste lezing getiteld:

Het bouwbedrijf van de Domtoren
Historicus René de Kam zal ons mee terug nemen naar
het 14e eeuwse Utrecht en de bouw van de huidige
(Gotische) domtoren. Zijn onderzoek naar het bouwbedrijf
van de nog altijd hoogste kerktoren van Nederland heeft
veel nieuwe informatie aan het licht gebracht. Zo zou de
toren aanvankelijk 126 meter hoog worden in plaats van de
huidige 113 meter. Ook is er sprake geweest van een
klassiek tweetorenfront. Hoe de bouw in verschillende
fasen is verlopen, welke afwegingen zijn gemaakt en wat
de uitdagingen waren waar het bouwbedrijf mee te kampen
had, komen uitvoerig aan bod. En staat de domtoren nu
scheef of niet? Zijn onderzoek zal resulteren in een boek
dat in het voorjaar van 2014 bij Uitgeverij Matrijs zal
verschijnen. Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten
en zal René de Kam enkele uiterst boeiende tipjes van
sluier oplichten!
De volledige Domkerk met vieringstoren
(1660). Beeld: British Museum, via de
facebookpagina “Bouwdomtoren”

René de Kam is al jaren het historisch geweten van Utrecht en werkt vanaf 2001 voor de gemeente
Utrecht als coördinator publieksbereik. Hij heeft veel boeken geschreven over Utrechtse
onderwerpen, variërend van het publicaties over het Utrechtse stadhuis, het verdwenen Jugendstil
gebouw “De Utrecht”, glasvondsten en het verdwenen Nijeveld in Leidsche Rijn. René heeft
geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, maar ook een lerarenopleiding geografie
gevolgd.
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