Domplein, monumentale vrijplaats
Ruimte voor dialoog

Publiek, spiritueel, cultureel en wetenschappelijk
Intrinsiek, ingetogen allure

Gelaagd en meervoudig

Oorsprong van Nederland

Ziel van Utrecht

Patin van eeuwen
Zonder ambitie tot macht

Ode aan het alledaagse

Getormenteerd eigenzinnig
Journalistieke elite en eigenzinnig mopperende volkscultuur
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De identiteit van het Domplein
De nieuwe identiteit van het Domplein
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deze elite speelt ook de academische

beelding, stem van die diversiteit, zonder

houding en de verbinding met de
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gelijke plaatsen hebben zelf hulp van
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pressie van hun karakter te komen.

tot niets, zeker niet tot zeker weten of tot

organisatie van de kerstening van
Willibrord en Bonifatius, voor het leggen
van de staatkundige basis van Nederland
met de Unie van Utrecht en voor de Vrede
van Utrecht, de eerste stap op weg naar
de vorming van het huidige Europa.

Diverse wereldlijke en spirituele stromingen vonden er hun basis zonder dat het
gebied zelf een machtscentrum werd of
liet ontstaan. Het Domplein heeft geen
ambitie tot macht. Als een arbiter of
provider staat het boven en niet tussen
de partijen. Deze neutrale superioriteit is
vanzelfsprekend en onuitgesproken.
Normaliteit, rust, analytische objectiviteit, wetenschap, bovenpartijdigheid en
ontzag gaan hier hand in hand. Het
gebied is daardoor in iedere periode
geladen met meervoudige betekenissen,

identiteit maakt communicatie over het Domplein makkelijker

identiteit laat je kennismaken met het Domplein

De Dom waarnaar het plein is vernoemd
is een uitdrukking van devotie en van
bemiddeldheid. Een combinatie van mystiek en expressie, die beide verwijzen
naar de wens om de maat der dingen te
zijn. Door het verloren gaan van het middenschip, dat de toren en de kerk oorspronkelijk verbond, is het huidige plein
ontstaan, een restplek. Daarvoor waren
er twee kleinere pleinen, aan beide zijden van het schip. De inéénstorting van
het middenschip heeft een open ruimte
gecreëerd waar de wind vrij spel heeft.
Wat wij nu Domplein noemen is tegelijk
de binnenplaats van het Castellum, de
achtertuin van het bisschoppelijk paleis
Lofen.

arrogantie. Dit kan resulteren in een
De plek laat zich kennen via subtiele en

getormenteerde eigenzinnigheid, het

avontuurlijke ingangen naar het ‘hier-

neigt naar afzien. Afzien van één belang,

voormaals’, een gestolde werkelijkheid in

afzien van subjectiviteit, afzien van

een vaak letterlijk ondergrondse wereld.
Via een dergelijke ontdekkingstocht kan
de fascinatie in de bezoeker ontstoken
worden. Hij bevindt zich hier voelbaar in
contact met een gelaagde geschiedenis,
voor velen een ontzagwekkende ervaring
van continuiteid van het geheel en zijn
eigen bescheiden plaats daarin. Deze
mogelijkheid tot kosmologische ervaring
blijft op en rond het Domplein, en dat is
bijzonder, steeds verbonden met het
normale, het gewone, het alledaagse:
‘We moeten ook nog even boodschappen
doen!’ Het lijkt een soort achteloosheid
over de historische rijkdom, maar de
relevantie van het alledaagse zit diep
vergrendeld in het karakter van Utrecht.
De historische fundamenten van Paleis
Lofen zijn tegelijk ook onderdeel van een
feestkelder, dat kan je jammer vinden,
maar arrogant zijn vindt de Utrechter nog
erger.

daadkracht, afzien van eigen vrije
expressie, afzien van bijzonderheid of
groots doen, afzien als maat der dingen.
Door het bijzondere in het gewone
zichtbaar te maken en gewone in het
bijzondere kan het Domplein onder deze
Utrechtse deken uitkomen. Het moet dan
vormen zoeken die het alledaagse met
avontuur verbinden, de eerbied voor het
monumentale met nieuw gebruik, het
grootse met ‘ons’ plein, gastvrijheid met
stilte, het heilige met het wereldlijke en
de bovengrondse met de ondergrondse
wereld.

pisch Utrechtse eigenzinnigheid. Functies
die passen bij het nieuwe Domplein zijn
geladen met deze ‘alledaagse eerbied’.
Daarbij past een voortzetting van de experimenten met vormen van beschaving
zoals die er al eeuwen plaatsvinden. Een
voortzetting daarvan vult de ruimte opnieuw als huis van publieke, culturele en
spirituele dialoog. Het Domplein was de
oorsprong van Nederland. Kan het
opnieuw een dergelijk kristallisatiepunt
zijn voor openstaande vragen en
botsende tendensen van het nieuwe
Nederland? Voorzover functies als deze er
nu al zijn liggen zij nog verscholen achter
de façades van de bestaande panden. Dit
vraagt om vormen van ontsluiting,
waarmee de binnenwerelden van buiten
kenbaar en zichtbaar worden. Het vraagt
ook om uitnodigen tot ontmoetingen van
spirituele, wetenschappelijke, publieke
en recreatieve aard. Daarmee kan het
plein weer op haar eigen wijze geschiedenis schrijven. Voor de stad, haar gasten
en mogelijk opnieuw voor Nederland en
Europa. Als ingetogen monumentale vrijplaats voor experimenten en ontmoeting.

zonder zich tot één van hen te bekeren.
Zowel deze meervoudigheid per periode
als de historische gelaagdheid over de

April 2006, Holland Branding Group in

perioden heen vraagt nu om onthulling.
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identiteit verbindt waarden, klantgroepen en professionals

en doorvoer van de Romeinen, voor de

identiteit biedt hen inspiratie, sturing en toetsing

Deze plaats bood ruimte voor de handel

identiteit verbindt ruimtelijke, sociale, economische en culturele aspecten van het Domplein

In het algemeen gedijen pleinen bij een

monumentale geschiedenis. In vogel-

identiteit is bedoeld voor iedereen die plannen en ontwerpen maakt voor het Domplein

Het Domplein is een plek met 2000 jaar

