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De Dom van Aken

Inhoud
De Dom van Aken is een Rooms-katholieke kerk. Zijn beschermvrou-
we is Maria, Moeder Gods. Dat de Mariakerk überhaupt tot dom, 
zelfs tot bisschopskerk werd benoemd, is het resultaat van haar 
vrij recente geschiedenis. Tot aan de Franse Revolutie (1789-1799) 
behoorde Aken tot het bisdom Luik en de huidige dom deed dienst 
als kerk van een stift en een parochie.
 
Vanwege zijn opmerkelijke historische en kunsthistorische betekenis 
werd de Dom van Aken in 1978 opgenomen op de werelderfgoedlijst 
van de UNESCO - het eerste Duitse monument en één van‘s werelds 
eerste 12 monumenten op de lijst.

De Dom van Aken

8
8 Hoeken heeft het octogoon. Sinds de 
antieke oudheid wordt dit als de ideale 
architectonische vorm gezien. Op de 8ste 
dag is Christus herrezen. 8 duidt ook op de 
eeuwige zaligheid, een verbinding met de 
8 zaligsprekingen van de Bergrede - afge-
beeld op de bodemplaten van de Barbaros-
sa kroonluchter. 
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Archeologische vondsten en ontdekkingen tonen aan 
dat Aken al sinds de Romeinse tijd permanent bewoond 
was. Desondanks wordt de plaats pas in 765 voor het 
eerst schriftelijk vermeld, toen koning Pepijn († 768) hier 
het kerstfeest vierde. Destijds vormde de nederzetting in 
Aken met de omliggende contreien een groot koninklijk 
domein. De hoofdkerk van dit domein, later bekend 
als de heilige Mariakerk, was koninklijk eigendom. Ze 
fungeerde echter tevens als openbare parochiekerk en 
maakte hierdoor deel uit van de organisatorisch-juridi-
sche structuur binnen het bisdom. Een kerk met deze 
juridische vorm werd destijds in het Latijn ook capella 
genoemd. In de 19e eeuw leidde de benaming capella 
tot de foute (helaas nog altijd wijd verbreid) conclusie 
dat de Mariakerk een privéoratorium van de koning was: 
een kapel binnen de palts, die voorbehouden was aan 
de kerkdienst van het hof.

Wanneer de Mariakerk is gesticht, is niet bekend. Zeker is 
dat ze reeds in de 7e eeuw bestond, maar ze is waar-
schijnlijk zelfs ouder. Karel de Grote liet rond 800 een 
nieuw gebouw oprichten waarvan de essentiële elemen-
ten tot op heden bewaard zijn gebleven. In deze periode, 
zeker niet later, richtte hij ook een stift in deze kerk op, 
d.w.z. een gemeenschap van clerici, die volgens bepaalde 
regels leefden (kanunniken). Hun voornaamste taak was 
de viering van de liturgie: meerdere malen per dag verza-
melden de kanunniken zich voor de dienst, die de mis en 
getijden omvatte. Hun ononderbroken gebed moest ertoe 
bijdragen dat het zielenheil van de heerser en zijn familie 
en het voortbestaan van het rijk gewaarborgd waren. Het 
Akense stift is vermoedelijk de enige geestelijke geme-
enschap die Karel de Grote heeft opgericht.

Op 28 januari 814 stierf Karel in Aken en werd die zelfde 
dag in zijn Mariakerk begraven. 7  In 1002 werd hier ook 
de jeugdige keizer Otto III begraven; hoewel hij in Italië 
stierf, was het zijn wens in Aken bij Karel te worden 
bijgezet, de keizer die hij zo had vereerd. 8  11

De Dom en 
zijn geschiedenis

In 813 werd Lodewijk de Vrome en 817 Lothaar I in de Mariakerk tot 
medekeizer gekroond. Vanaf 936 lieten zich hier, met het oog op 
de vroegere Karolingische betekenis van Aken, de Oost-Frankisch-
Duitse heersers tot koning wijden. 8  

Vanwege haar reliquiaire rijkdom werd de kerk de bestemming van 
vele pelgrimstochten. Uiterlijk sinds 1349 wordt ieder zeven jaar 
de „Akense Heiligdomsvaart“ gehouden, geruime tijd één van de 
meest beduidende bedevaarten van Europa. Tijdens de heiligdoms-
vaart worden de vier „grote heiligdommen“ getoond en vereerd: 
het Mariakleed, de windselen van Jezus, het onthoofdingsdoek 
van Johannes de Doper en het lendendoek van Christus. Ze worden 
bewaard in de Mariaschrijn. 9  

Als gevolg van de Franse bezetting van Aken tegen het einde van 
de 18e eeuw en de hierop volgende vereniging met Frankrijk werd 
het stift ontbonden. Met de oprichting van het eerste bisdom van 
Aken in 1802 werd de Mariakerk een bisdomkerk (dom). Reeds in 
1821 werd dit bisdom weer opgeheven, de stad Aken viel vervolgens 
onder het aartsbisdom Keulen en de Mariakerk werd wederom een 
stiftskerk (munster). Met de oprichting van het tweede, huidige 
bisdom Aken in 1930 werd de stiftskerk weer een dom.
 

De Dom van Aken

Akense Heiligsdomsvaart 1951
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Het nieuwe gebouw, dat Karel de Grote rond 800 liet 
oprichten is grotendeels tot op heden behouden gebleven. 
Het gaat om de centrale bouw, het achthoekige midden-
gedeelte (octogoon) dat is omsloten door een zestien-
hoekige constructie, bestaande uit twee verdiepingen 
met bijgebouwen in alle vier hemelsrichtingen: de kleine 
oostelijke bijbouw, de westbouw met het hoofdportaal en 
de bijgebouwen in het noorden en zuiden. Op de begane 
grond van de centrale bouw hield het stift zijn dienst, en de 
bovenetage was voor de parochie.  
 
De keuze voor de minder voorkomende vorm refl ecteert 
de intentie om de architectuur betekenis te verlenen. De 
Mariakerk moest een representatie worden van de „Tempel 
van Salomon“ in Jeruzalem, die men zich als achthoekige 
centrale bouw voorstelde; de invloed van gebouwen zoals 
de San Vitale van Ravenna op de architectuur van de Aken-
se kerk berust niet op de imitatie van byzantijnse voorbe-
elden, maar op een navolging van een oudtestamentische 
prefi guratie van het huis van God, namelijk de „Tempel van 
Salomon“. Belangrijk was bovendien de voorstelling van 
het „Hemelse Jeruzalem“, een Bijbels beeld voor de hemel 
en voor de eschatologische manifestatie van het Koninkrijk 
Gods (Apocalyps 21; gouden cirkel 4 ). Deze twee visuele 
voorstellingen laten zich goed met de abstracte idee ver-
binden, dat ook getallen en verhoudingen signifi cant zijn. 
Met name het getal acht werd als teken van volmaaktheid 
gezien, net als bepaalde overeenkomsten of vermenigvul-
digingen ervan.
 
Hoewel de architectonische complexen naar elkaar verwij-
zen, was de palts zowel ruimtelijk als juridisch van de kerk 
en haar bijgebouwen gescheiden. Het hoofdgebouw van 
de palts, met de grote koningszaal, lag tegenover de Mari-
akerk op de hoogste plek van het terrein - op de plaats van 
het huidige stadhuis en met ongeveer dezelfde afmetin-
gen. De as van de koningszaal werd parallel aan de as van 
de kerk gelegd. Wanneer men tussen het complex met de 

Het bouwwerk

De Dom van Aken
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De Dom en de St. Foillan kerk aan het einde van WOII
Twee derde deel van de zuilen op de galerij zijn van Romeinse oorsprong, 
de rest dateert uit de 19e eeuw. 
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koningszaal en de kerk een langgerekte vleugel oprichtte, 
die de twee verbond, ontstond een orthogonaal ensemble 
met een indrukwekkende monumentaliteit.
 
De bijgebouwen in het noorden en zuiden van de Ma-
riakerk zijn verdwenen, net zoals de oostbouw en de 
bovenste rand van de westbouw. Tegenwoordig bekroont 
een neogotische toren de twee bewaard gebleven onderste 
verdiepingen van de Karolingische westbouw. Een krans 
met gevarieerde bijgebouwen siert de zestienhoekige 
Karolingsche bouw. Op één na zijn dit gotische gebouwen 
die tussen het midden van de 14e en het einde van de 
15e eeuw zijn opgericht. Ook het in 1414 voltooide koor 
behoort hiertoe 11 , het meest beduidende na-Karolingische 
bouwwerk van Aken; de barokke Hongaarse kapel werd 
net na het midden van de 18e eeuw gebouwd.
 
Op 21 oktober 1944 gaven de Duitse troepen in Aken zich 
over aan de Amerikanen. De hieraan voorafgegane heftige 
grondgevechten en de 74 luchtaanvallen na 1940 hadden 
bijna twee derde van de stad verwoest. Maar te midden 
van al het puin stond de Dom, wonderbaarlijk bijna in zijn 
geheel behouden gebleven. Dat de Dom door de brand-
bommen niet veel erger werd beschadigd, was te danken 
aan de „Domwache“ een groep jonge mensen die tussen 
1941-1944 tijdens de aanvallen de branden in de Dom 
blusten.

Het bouwwerk

De Dom van Aken
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Rondgang

De Dom van Aken

Blik op de Karolingische 
centrale bouw vanuit het 
zuidwesten.
1  Het metselwerk dat sinds de 19e eeuw te zien is, was 
oorspronkelijk van rood pleister voorzien. Enkel de zeer 
spaarzaam aangebrachte versiering was waarschijnlijk 
licht (wit?) beschilderd. Het octogoon werd in de 12e en 
13e eeuw aan de buitenkant rondom verhoogd met een 
blinde arcade en acht driehoekige puntgevels (1870-72 
vernieuwd). In 1663 werd het barokke tentdak geplaatst. 
De brug tussen het octogoon en de toren ontstond in de 
19e eeuw in navolging van een voorbeeld uit de 12e of 13e 
eeuw.

Op het Domhof
2  De maten van het huidige Domhof komen ongeveer 
overeen met het Karolingische atrium.

De originele elementen van de Karolingische westbouw gaan tot aan 
de gordellijst boven de grote rondboognis, het glas in de grote goti-
sche vensteropening werd voor het laatst in 1954 vernieuwd (ontwerp 
van Ewald Mataré). In 1879-84 plaatste men op de twee overgeble-
ven verdiepingen van de westbouw een neogotische toren (ontwerp 
Hugo Schneider); op de galerijen werden tot aan 1965 de “vier grote 
heiligdommen“ tijdens de heiligdomsvaart getoond, net als op de 
verbindingsbrug naar het octogoon. 
 
In het portaal uit 1788 zijn de deurvleugels van het Karolingische 
hoofdportaal opgenomen. De eenvoudige maar tevens monumen-
tale ornamenten verdelen de oppervlakken in acht antiquiserende 
cassettes. Samen met de overige Karolingische bronzen voorwerpen 
in Aken – drie sets kleinere deurvleugels en de acht grote traliewerken 
van de balustrade op de galerij - tonen de veelbeduidende vleugels 
van het hoofdportaal de artistieke receptie van de antieke oudheid 
in de Karolingische tijd. Deze grote gietsels zijn, afgezien van de met 
klinknagels vastgemaakte deurkloppers, in één stuk in verloren was 
techniek vervaardigd. Het zijn monumenten van de bewonderenswaar-
dige technische competentie van een werkplaats die rond 800 in Aken 
het vak beoefende.

Gotisch Koor en het octogoon met de 
verbindingsbrug naar de toren

Het Domhof met de Karolingische westbouw, 
waarop in de 19e eeuw een toren werd geplaatst
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Rondgang

De Dom van Aken

Het voorportaal
3  Hier staan twee bronzen sculpturen. Een fonteinfi guur 
in de vorm van een pijnappel, gegoten in de 9e-10e eeuw, 
met restanten van de personifi caties van de vier rivieren 
van het paradijs. De fi guur sierde waarschijnlijk oorspron-
kelijk een fontein in het atrium. 2  De zogeheten „wolf“ 
was van origine een beer. Volgens de actuele stand van 
zaken dateert de plastiek uit de 3e eeuw v.Chr. en was 
oorspronkelijk onderdeel van een jachtgroep. Op een nog 
onbekend tijdstop (rond 800?) kwam het beeld naar Aken 
en bevindt zich uiterlijk vanaf het einde van de 14e eeuw 
in het hoofdportaal, vandaar de naam „wolfsdeur“.

De centrale bouw
4  Het octogoon is, zeker voor een pregotische ruimte, 
ongemeen stijl geproportioneerd (maten: 30,47m hoog 
en 15,55m breed): in de gecreëerde concordantie van de 
dimensies, hier van de hoogte (octogoon) en de breedte 
(zestienhoek), moet de volmaaktheid tot uitdrukking 
worden gebracht.

Het octogoon met een blik op de troon van wit
marmer op de galerij

De pijnappel en de wolf, van origine een beer, 
sieren het voorportaal 
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De Dom van Aken

Elementen die de uitstraling van de binnenruimte bepalen 
zoals de mozaïeken, de marmeren wandbekleding en de 
siervloer, werden in twee campagnes tussen 1880 en 1913 
aangebracht.
Allereerst werd het centrale gewelf van het octogoon 
onder handen genomen. Hier was reeds in de 9e eeuw 
een fi guratief mozaïek aangebracht. Dit maakte in 1719-20 
plaats voor stukwerk. Het stukwerk werd op zijn beurt 
tussen 1870-73 verwijderd. Het huidige mozaïek van 
1880-81 is een historische poging het verloren mozaïek 
te herstellen (een ontwerp van Jean-Baptiste de Bethu-
ne, Brugge, later Gent). Het is net als het origineel een 
afbeelding van het Bijbelse visioen van de Huldiging van 
Christus door de 24 oudsten (Apocalyps, 4) .
Tussen 1901-13 werden de resterende oppervlaktes in het 
octogoon en de zestienhoek samen met de vloer voorzien 
van marmer en mozaïek; in tegenstelling tot het mozaïek 
van het centrale gewelf gaat het hierbij om een nieuw 
ontwerp in Wilhelmijns-neobyzantijnse stijl (ontwerp Her-
mann Schaper, Hannover). Ook de oorspronkelijke vloer 
was gemaakt van antiek marmer in verschillende kleu-
ren, maar hiervan zijn slechts enkele restanten bewaard 
gebleven.  
 
De zuilen in de bogen van de bovenverdieping maken deel 
uit van de Karolingische inrichting. Twee derde van de 
inrichting is gemaakt van Romeinse spolien en één derde 
werd in de 19e eeuw toegevoegd.
De kroonluchter (koper verguld) in het midden van het 
octogoon werd in 1180 door keizer Frederik I „Barbaros-
sa“ († 1190) en zijn vrouw Beatrix († 1184) geschonken. 
Het is een representatie van het „Hemelse Jeruzalem“, 
het Bijbelse visioen van de hemel als Gods goudschitte-
rende stad, die aan het einde der tijden zal nederdalen. 
(Apocalyps 21)

5  Al vanuit de ingang ziet men het hoofdaltaar, tussen 
octogoon en koor in het oostelijk juk van het zestien-
hoek. Het altaar werd in 1951 samengevoegd en in 1972 

in het kielzog van de liturgiereformatie uit het koor naar zijn 
huidige locatie verplaatst. Hier stond tot 1400 het Karolingische 
Petrusaltaar. De zijdelingse platen en de mensa zijn gemaakt van 
Romeins marmer dat reeds in de Karolingische tijd was hergeb-
ruikt. Op de voorzijde prijkt de „Pala d‘Oro“, het gouden ante-
pendium: 17 gedreven reliëfs in geplet goud uit het begin van de 
11e eeuw (houten lijst 1951) tonen in de buitenste rechthoekige 
vlakken de lijdensweg van Jezus, van de intocht in Jeruzalem 
(boven links) tot aan de Opstanding (onder rechts, vrouwen bij het 
lege graf). In het midden staat Christus iets hoger en omringd door 
Maria, Michael en de symboolgestalten van de vier evangelisten. 
De oude omlijsting is verloren gegaan, de oorspronkelijke bestem-
ming van het werk onbekend. Stilistisch zijn de reliëfs verwant 
aan de reliëfs op het Gouden Boekband (Schatkamer), eveneens 
gedreven goud.

6  Voor de rechter, oostelijke pilaar van het octogoon staat het 
vereerde genadebeeld van Aken. Een houten Onze Lieve Vrouwe 
beeld bekleed met textiel (pas vanaf de 17e eeuw).

7  Over de vormgeving en de exacte locatie van het oorspronke-
lijke graf van Karel de Grote wordt al heel lang gediscussieerd. In 
814 werd de keizer in de Mariakerk begraven; bij de heiligverkla-
ring in 1165 werd zijn lichaam verplaatst naar een reliquiarium. Te-
genwoordig rusten de beenderen grotendeels in de Karelsschrijn. 

Rondgang

De messing adelaarslessenaar uit 
de 15e eeuw met in de voorgrond 
het graf van keizer Otto IIIHet Akense genadebeeld

12
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Rondgang

Hier, in het zuidoostelijke juk van de omgang stond tot 
1788 aan de buitenmuur een constructie in de vorm van 
een arcosolium, een nisgraf met een boog, waarin de Pro-
serpina sarcofaag (nu Schatkamer) was ingebouwd. Tot 
in de 17e eeuw beschouwde men deze constructie als het 
oorspronkelijke graf van Karel de Grote. Daarna kreeg de 
opvatting dat het ging om een gedenkmaal steeds meer 
bijval. Meer recente, goed gefundeerde standpunten gaan 
er nu wederom van uit dat het vermeende gedenkteken 
weldegelijk het eerste graf van de keizer was.      

De Karolingische oostbouw
8  In het gedeelte tussen het zestienhoek en de Maria-
schrijn (Karolingische oostbouw), waar nu de stoelen sta-
an, stond het oude hoofdaltaar van de kerk, gewijd aan 
de heilige Maria. Van Otto I (939) tot Ferdinand I (1531) 
werden hier 30 koningen gewijd en gekroond. De viering 
van de mis aan dit altaar was van 997 tot het einde van 
de 18e eeuw middels pauselijk privilege voorbehouden 
aan de zeven kardinaal-priesters van de 14 tot kardinaal 
verhoven kanunniken van het Mariastift, de bisschop van 
Luik en de aartsbisschop van Keulen. In 1786 werd het 

oude hoofdaltaar afgebroken.
In een graf ten westen van het Mariaaltaar (achter het huidige 
hoofdaltaar) werd Otto III in 1002 begraven; zijn sarcofaag werd 
in 1414 naar het gotische koor overgebracht. 11

 
9  Mariaschrijn (houten kern, zilver verguld, emaillen, edelste-
nen), rond 1220 - 1238. Werd vervaardigd als verzamelreliquiari-
um voor de voornaamste relieken van de Mariakerk. Ook nu nog 
worden in de schrijn de vier grote heiligdommen bewaard. Aan 
de voorzijde, in het midden, staat Maria met het kind, aan de 
achterzijde Karel de Grote, aan de rechterzijde Christus en links 
paus Leo III († 816); aan weerszijden zijn bovendien de twaalf 
apostelen afgebeeld. De reliëfs op het dak tonen scènes uit het 
leven van Christus, van de verkondiging tot aan zijn kruisiging. De 
schrijn was tot aan de afbraak van het Mariaaltaar 8  verhoogd 
achter het altaar opgesteld. 

In de Mariaschrijn worden de vier grote heiligdommen bewaard: kleed van 
Maria, onthoofdingsdoek van Johannes de Doper, windselen en het lendendoek 
van Christus

De Barbarossa kroonluchter van verguld 
koper in het midden van het octogoon
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Het koor
Het koor is alleen toegankelijk als onderdeel van een rondleiding.

10  Boven de deur van de sacristie prijkt de ambo (houten 
kern, koper verguld, edelstenen, ivoor, bruinvernis). Dit 
podium voor het voordragen van liturgische teksten (geen 
preekstoel) werd tussen 1002 en 1014 geschonken door 
Hendrik II († 1024) en is voorzien van een balustrade en 
lessenaar. De ambo is op ingrijpende wijze gerestaureerd. 
Te zien zijn drie ivoren beeldsnijwerken (6e eeuw)aan 
de linkerbuitenkant ; boven in het midden is een antieke 
agaatschaal, aan weerszijden links en rechts een berg-
kristal (wie goed kijkt, herkent een kopje met schotel), 
linksboven een reliëf met de evangelist Mattheus (de 
resterende drie reliëfs, de glasschaal in het midden en de 
agaatschaal onder zijn niet origineel). De ambo behoort 
tot de „zeer kostbare inrichting“, die Hendrik als schade-
loosstelling voor onttrokken voorwerpen had geschonken. 
Zijn oorspronkelijke locatie in de Karolingische centrale 
bouw is niet bekend.

11  Het gotische koor met het sanctuarium werd tussen 
1355 en 1414 gebouwd. De brede, zeer hoge zaal bereikt 
in het oosten zijn hoogtepunt (lichte hoogste ca. 31,60m) 
in een polygoon dat wordt gevormd uit negen zijden van 
een veertienhoek (enige gotisch koor van 9/14 ). De muren 
lossen zich bijna geheel in het glas op. De druk van het 
gewelf, dat bij een eenschepig bouwwerk niet door een 
uitgestrekt systeem aan steunberen wordt weggeleid, 
wordt opgevangen door een complex muurankersysteem. 
De vier dwarsliggende ankers en de zes (grotendeels ver-
nieuwde) ringvormige ankers zijn gotisch. De ankerbalk 
boven het gewelf werd in de 20ste eeuw ingebouwd.
 De vensters behoren met een hoogte van ca. 25,60 m tot 
de grootste gotische vensters die het geeft. Het maaswerk 
dateert hoofdzakelijk uit de 19e eeuw. De bijbehorende 
verglazing werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
woest. De huidige glazen vensters werden tussen 1949 
en 1951 naar ontwerpen van Walther Benner (polygoon) 

Het hoofdaltaar met de pala d’oro voor het gotische koor 
met de stralenkransmadonna uit de 15e eeuw.met de stralenkransmadonna uit de 15e eeuw.

Links: de ambo, versierd met verguld koper,
ivoor en edelstenen.
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en Anton Wendling (lange zijdes) gemaakt, in 1979-80 
werden hierbij de vensters van Wilhelm Buschulte (in het 
westen) geplaatst.
De fi guren op de pijlers werden in 1430 toegevoegd en 
zijn afbeeldingen van de twaalf apostelen met Maria en 
Karel de Grote.
Het koorgestoelte uit 1782 neemt de plaats in van een 
ouder gestoelte. De zwevende Stralenkransmadonna van 
Jan von Stevensweert dateert uit 1524 (1685 bijgewerkt). 
De messing adelaarlessenaar dateert uit de 15e eeuw 
(in de 18e en 19e eeuw veranderd). Hierachter, in oosteli-
jke richting, bevindt zich sinds de 15e eeuw het graf van 
keizer Otto III met de eenvoudige grafplaat uit 1834.

12  Karelsschrijn (houten kern, zilver verguld, emaillen, 
edelstenen, bruin vernis), tussen 1182 en 1220. Al in 1215 
werden in het bijzijn van Frederik II († 1250) de relieken 

van keizer Karel uit een ouder reliquiarium in de (schijnbaar 
destijds nog niet voltooide) schrijn overgedragen. In 1165 werd 
Karel de Grote op een (voor die tijd) rechtgeldige wijze heilig 
verklaard. Zijn lichaam werd in het bijzijn van de bevoegde kerke-
lijke ambtsdrager (bisschop en metropoliet), keizer Frederik I en 
andere grote namen met ceremonieel uit zijn graf verheven. Aan 
de voorzijde troont Karel de Grote. Boven hem Christus die zijn 
zegen geeft, aan weerszijden paus Leo III en aartsbisschop Turpijn 
van Reims; aan de achterzijde troont Maria tussen Michael en 
Gabriel, boven haar de personifi caties van geloof, hoop en liefde; 
op iedere langszijde acht (!) Frankisch-Duitse heersers; op het 
dak zijn in acht (!) reliëfs scènes uit het leven van Karel de Grote 
afgebeeld, volgens pseudohistorische overleveringen.

13  Katheder (troon) van de bisschop, 2001 (ontwerp Elmar von 
Reth). Wanneer de bisschop zelf voorgaat tijdens de liturgie, 
wordt de zetel voor de Marianschrijn geplaatst; zo niet staat hij 
hier en verwijst op het bisschoppelijk ambt.

Rondgang

1215 werden de relieken van Karel in de Karelsschrijn verheven.
De vensters in het koor zijn een van de
grootste ter wereld
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De Dom van Aken

De kapellen in het noord-
westen van de centrale 
bouw
14  De kapel van de heilige Nicolaas (galerij met Michael-
altaar) werd in de tweedehelft van de 15e eeuw opge-
richt. Tot aan het einde van de 18e eeuw diende het als 
grafkapel van de kanunniken. De beschilderingen dateren 
uit de 19e eeuw, de beglazing uit 1951-60 werd ontworpen 
door verschillende kunstenaars (het grote venster aan de 
noordzijde is van Wilhelm Geyer). De neobarokke bekle-
ding van het altaar werd in 1922 voor het genadebeeld 6  
gemaakt (ontwerp Joseph Buchkremer). Aan de oostelijke 
muur staat het veel vereerde beeld Onze Lieve Vrouwe van 
Smarten. De romaanse doopsteen (tweede helft 12e eeuw, 
voet jonger; deksel 1696) hoort eigenlijk in de doopkapel 
op het Domhof.

De Nicolaaskapel is een ruimte voor het stille gebed.

15  In het zuidwesten van de Nicolaaskapel bevindt zich 
de toegang tot de Allerheiligenkapel. Dit is gedeeltelijk 
een overblijfsel van een Karolingisch verbindingsgebouw 
tussen de koningszaal van de palts en het atrium van de 
Mariakerk. Deze kapel, die in de jaren 1954-55 opnieuw 
werd ingericht, is gewijd aan de Akense bisschoppen en 
wijbisschoppen; onder de vloer bevindt zich de afdekplaat 
van de bisschopcrypte.

Bovenverdieping
In het westelijke juk staat de beroemde Akense troon: een 
zetel van marmer, op een hoog, stenen voetstuk. Volgens 
oude , echter ongeverifi eerde overleveringen gaat het om 
de troon van Karel de Grote. De eigenlijke zetel van wit 
marmer werd waarschijnlijk in de tijd tussen de bouw van 

de kerk rond 800 en de eerste koningskroning van 936 opgericht. 
Of het onderste deel met de 6 tredige trap deel uitmaakte van 
het oorspronkelijke ensemble is niet met zekerheid te zeggen. 
De marmeren elementen (platen van de zetel, vier treden van de 
trap) zijn van hergebruikt Romeins materiaal; aan een bordspel 
op de zuidzijde („Molen“) is af te lezen dat de betreffende plaat 
in een eerder bouwkundig samenhang horizontaal was geplaatst. 
Volgens de huidige stand van kennis is het niet mogelijk om de 
bedoeling en de betekening van de oorspronkelijke construc-
tie nauwkeuriger te bepalen. Tijdens de koningskroningen van 
936-1531 speelde de troon in ieder geval een signifi cante rol: na 
de zalving en kroning bij het Mariaaltaar op de begane vloer 8  
volgde hier de intronisatie van de koning.
 
Tegenover, in het oostelijke juk van het zestienhoek (aan de an-
dere kant van het octogoon, waar het orgel staat) stond tot 1803 
het Verlosseraltaar (Kruisaltaar) (afb.); het altaar werd gebruikt 
voor de dienst van de pastorie. Tevens werden aan dit altaar de 
twee Karolingische keizerkroningen voltrokken.
 
Het bronzen traliewerk (rond 880) behoort vanuit technisch oog-
punt tot de meest kostbare werken uit de Karolingische kunst.

Rondgang

Karolingisch traliewerk van bronsDe Akense troon
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Lotharius-kruis Buste van Karel de GroteIngang van de Schatkamer

De Schatkamer van de Dom

De Schatkamer van de Dom van Aken is een van de 
meest beduidende kerkelijke schatkamers die het geeft. 
Sinds 1979 is ze ondergebracht in de kruisgang. De 
bouwgeschiedenis van de Akense kruisgang is complex, 
en over zijn aanvangen is niets bekend. Met de bijbe-
horende gebouwen vormt de kruisgang het tweede, 
grotendeels niet liturgische centrum van het oude Mari-
astift – naast de kerk als liturgisch centrum. De architec-
tuur van de kruisgang toont ook nu nog doorgaans 
gotische vormen uit verschillende periodes.

De kruisgang is slechts beperkt toegankelijk.

De objecten uit de schatkamer zijn niet samengebracht 
vanuit een op kunst georiënteerde verzameldrift; 
veelmeer gaat het om delen uit de inrichting van de 
Mariakerk van de afgelopen 1200 jaar. De meeste stuk-
ken zijn verbonden aan de viering van de liturgie of de 
relikwieëncultus.  

➔ Karolingische kunst in de Schatkamer Werken van klein 
formaat zijn in Aken nauwelijks bewaard gebleven. Diptychon 
(ivoor), gebruikt als boekband, begin 9e eeuw. De zes reliëfs 
thematiseren de opstanding van Christus.

➔ Ottoonse kunst in de Schatkamer Naast de twee goud-
smeedwerken van groot formaat in de Dom zijn ook in de Schat-
kamer buitengewone voorwerpen ondergebracht – met name het 
Lotharius-kruis, een processiekruis van rond 980. De sierzijde 
toont, in de vorm van een camee van de beroemde keizer Augus-
tus, de verhoogde Christus in de hemel. Op de sobere zijde is de 
kruisiging gegraveerd.
De sierzijde (crux gemmata) toont, in de vorm van een camee van 
de beroemde keizer Augustus, de verhoogde Christus in de hemel.

➔ Gotische goudsmeedkunst o.a. drie kostbare, grotere reli-
quiariums met een geheel eigen vormgeving voor de relikwieën 
van Karel de Grote.

Borstbeeld van Karel de Grote (zilver, deels verguld en 
geëmailleerd, edelstenen, voor een deel antieke edelstenen en 
cameeën), rond 1350. Kroon misschien iets ouder en daadwer-

De Schatkamer 
van de Dom
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De Schatkamer van de Dom

kelijk als heerserinsigne gebruikt. Reliquiarium voor de 
schedelkap van Karel de Grote.
Talrijke gotische reliquiariums waaronder het Karelre-
liquiarium, het Armreliquiarium en het gedetailleerde 
Drietorenreliquiarium zijn in de Schatkamer te zien. 
Naast een reliekhouder in de vorm van een schijf en 
de reliquiariums voor de Kleine Heiligdommen prijken 
goudsmeedwerken zoals de kostbare kroon (inclusief 
foedraal), die Margareta van York 1468 tijdens haar hu-
welijk met Karel de Koene in Damme (Vlaanderen) droeg 
en later aan het Akense genadebeeld schonk. 6  

➔ De beroemde Proserpina sarcofaag (marmer, 1ste 
kwartaal 3e eeuw) is geen echte „schat“. Ze maakte 
deel uit van het arcosolium voor Karel de Grote. 7  Hierin 
werden de sterfelijke resten van de grote keizer van 814 
tot 1165 bewaard. 12

Praktische tips

Dom
Geopend
April – december: dagelijks 7.00 – 19.00 uur
Januari – maart: dagelijks 7.00 – 18.00 uur

Entree vrij
Een toeristische bezichtiging van de Dom van binnen is 
tijdens de misdiensten niet mogelijk, d.w.z. bezichtigingen 
iedere werkdag vanaf 11.00, zaterdag en zondag vanaf 
12.30.
Het voorportaal, de centrale bouw en de twee kapellen 
in het noordwesten (Nicolaas- en Allerheiligenkapel) zijn 
buiten de misdiensten voor iedereen toegankelijk. Koor 
en galerij zijn enkel met een rondleiding toegankelijk. De 
Hongaarse kapel, waarin het Allerheiligste wordt bewaard, 
is voorbehouden aan bidders; de kapellen van de heilige 
Michael, Karel, Hubertus, Matthias en Anna zijn net als de 
doopkapel niet toegankelijk.

Rondleidingen
Iedereen kan zonder vooraanmelding deelnemen aan de 
rondleiding in het Duits. De rondleiding duurt ca. 45 min 
en vindt iedere dag plaats:
Maandag tot vrijdag: 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30;

De Schatkamer 
van de Dom

Karel de Grote werd oorspronkelijk in de 
Proserpina sarcofaag begraven
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Zaterdag en zondag: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Rondleidingen in het Engels ieder dag om 14.00 uur

Tickets en trefpunt voor alle rondleidingen
Dominformatie (z.o.z.)
Prijs: 4 Euro; gereduceerd tarief: 3 Euro
Schoolklassen: 2,50 Euro per scholier
Toeslag voor bezichtiging buiten de reguliere openingstij-
den: 200 Euro 

Geen rondleidingen op de volgende dagen:
Nieuwjaarsdag (1.19/ donderdag voor Carnaval/ Carna-
valszondag/ Carnavalsmaandag/ Witte Donderdag/ Goede 
Vrijdag / Goede Zaterdag/ Paasmaandag/ Pinksterzondag/ 
Allerheiligen (1.11)/ / Heiligavond (24.12.) / Kerstmis (25.12.) 
/ Oudejaarsdag (31.12.)
Wegens speciale gelegenheden (speciale missen, concerten 
etc.) kunnen rondleidingen op het laatste moment uitvallen 
of worden verschoven.

 
 De Dom is voor rolstoelgebruikers alleen op de 

begane grond toegankelijk. Wij verzoeken u vriendelijk de 
toegang via de Krämertür (tussen Katschhof en Krämer-
straße) te gebruiken. Gelieve dit vooraf te melden aan de 
toezicht van de Dom in het voorportaal, de toezicht 
assisteert u graag.

Schatkamer van de Dom
Openingstijden
Januari – maart: maandag 10.00 – 13.00; 
dinsdag – zondag 10.00 – 17.00 
April – december: maandag 10.00 – 13.00; 
dinsdag – zondag 10.00 – 18.00
Op de volgende dagen is de Schatkamer gesloten: Nieuw-
jaarsdag (1.1) / donderdag voor Carnaval / Carnavalszon-
dag / Carnavalsmaandag / Goede Vrijdag / Heiligavond 
(24.12.) / Kerstmis (25.12.) / Oudejaarsdag (31.12.)
Paasmaandag en Pinkstermaandag is de Schatkamer van 
10.00 – 18.00 uur geopend.

Praktische tips

Entree 
5 Euro/ gereduceerd tarief: 4 Euro (scholieren, studenten, senio-
ren; groepen vanaf 10 personen: 3,50 Euro p.p; familiekaart: 
10 Euro (ouders met kinderen onder 18 jaar)

Rondleidingen
Er zijn geen publieke rondleidingen door de Schatkamer - enkel 
groepsrondleidingen op afspraak! Wij raden onze bezoekers aan 
gebruik te maken van de audioguide (Duits/Engels/Frans/Neder-
lands/Italiaans/Spaans); Audioguide voor kinderen (Duits).

Tickets en trefpunt voor alle rondleidingen 
Dominformatie (z.o.z.) 
Rondleidingen vanaf 10 personen: (45 min.) 
Ticket: 6,50 Euro p.p.; gereduceerd tarief: 5,50 Euro p.p.; 
schoolklassen: 4,50 Euro p. scholier.
Toeslag voor vreemde talen: 20 Euro per groep.
Toeslag voor bezichtiging buiten de reguliere openingstijden: 
200 Euro

 De nieuwe schatkamer is aangepast aan gehandicapten. 
Een lift voor rolstoelen met toegang tot de beneden verdieping en 
de eerste etage bevindt zich aan het einde van de ingang (gelieve 
aan de kassa melden!): WC voor gehandicapten.

Rondleidingen door de Dom en de Schatkamer (90 min.)
Enkel vooraf te boeken als groepsrondleiding.
Ticket: 9 Euro p.p.; gereduceerd tarief: 7,50 Euro p.p.; 
schoolklassen: 5 Euro per scholier
(120 minuten: 10 / 8,50 / 6 Euro / p.p.)
Toeslag voor vreemde talen: 30 Euro per groep
Toeslag voor bezichtiging buiten de reguliere openingstijden van 
Dom en Schatkamer: 300 Euro
Dom- en Schatkamerrondleidingen voor groepen graag op tijd 
aanmelden via:
tel: +49 (0)241 477 09-127
Fax: +49 (0)241 477 09-150
E-mail: domfuehrung@dom.bistum-aachen.de
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1  blik vanuit het 
    zuidwesten
2  Domhof
3  voorportaal met 
    bronzen fi guren

4  centrale bouw
5  hoofdaltaar
6  genadebeeld
7  voormalig graf van
    Karel de Grote

8  locatie oude Mariaaltaar
9  Mariaschrijn
10 Ambo
11  Gotisch Koor

12 Karelsschrijn
13  Katheder 
14  Nicolaaskapel
15 Allerheiligenkapel
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