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Aan de levenskrachtig gebleken handelsnederzetting Utrecht gaf 850 jaar ge
leden keizer Hendrik V door zijn hoge bescherming de mogelijkheden zich 
verder uit te breiden dankzij zijn bevestiging van de stedelijke rechten, die 
verleend waren door de stadsheer bisschop Godebald.1) Dit voorrecht gaf 
evenmin als de toezegging van bisschop Godebald het leven aan een nieuwe 
nederzetting; wel legde de keizerlijke gunst een soliede basis waarop moei
zaam en in lange jaren het imposante bouwwerk van de Middeleeuwse stad 
is gebouwd en de grondslag van een stedelijke gemeenschap, die nog heden 
een bloeiend bestaan voortzet. Door dit feit was de nederzetting een echte 
stad geworden. Herdenking van deze heugelijke gebeurtenis is duidelijk een 
verplicht bewijs van dank aan de talloze burgers en inwoners, die onze stad 
hebben groot gemaakt. Een duidelijke zaak. Minder duidelijk is de inhoud 
en de betekenis van wàt wij nu precies gaan herdenken. Deze bladzijden zul
len een poging inhouden een bevredigend antwoord te geven op de vraag wat 
„het stadsrecht" nu precies inhield. 
De gegevens over deze ontstaansperiode zijn schaars, hoe waardevol de enkele 
vermelde feiten ook zijn. Bovendien bestaan er gelukkig zijdelingse aanwij
zingen hoe de ontwikkeling binnen en buiten Utrecht zich heeft voltrokken: 
een vooral voorzichtig gebruik van de bronnen geeft een boeiend beeld. Deze 
voorzichtigheid heeft helaas vaak geleden onder de weetgierigheid, onder de 
zucht feiten te verhalen, die op geen enkele bron teruggaan. Zo aantrekkelijk 
is de wordingsgeschiedenis in de 12e eeuw, dat dit dun-begroeide terrein 
van naspeuring zo langzamerhand een platgetreden gebied is geworden, waar 
vele geschiedvorsers hebben rondgewandeld, geleid door de zeldzame rich
tingborden of - tot schade van de duidelijkheid - hebben rondgedwaald aan 
de hand van aanwijzingen die met meer fantasie dan waarheidsliefde door 
hen zelf werden neergezet. Het is een dwingende eis deze historische lusthof 
van de 12e eeuw te zuiveren van het gepote onkruid en omzichtig de land
mijnen te verwijderen, waarop een onderzoek kapot kan springen. De tuin 
der geschiedschrijving over 12e eeuws Utrecht zit inderdaad vol valkuilen en 
putten: het zou onbillijk zijn de nijvere navorsers hun halve waarheden hele
maal te verwijten. Gelukkig is het altijd mogelijk de veelvuldig opgediende 

*) De titel is te danken aan de vondst van P. van Daal. Gemeentelijk Archief Utrecht. 
1) Bevestiging van het Stadsrecht, 2 juni 1122, Oorkondenboek Sticht Utrecht (Ü.B.U.), 
T. nr. 308. 



feiten en aanduidingen opnieuw naast elkaar te plaatsen tegen een breder 
achtergrond dan het plaatselijke en zelfs dan het landelijke gebeuren. Verder 
kan het resultaat van een intense bestudering van de stadsgeschiedenis ge
durende de laatste tientallen jaren 2) gebruikt worden. 
Het begin van de handelsnederzetting Utrecht, die gelegen was bij de Buur-
kerk, gaat terug tot de vroege 10e eeuw, wanneer de beëindiging van de ver
woestende Noormannentochten en het herstel van het rijksgezag een veilig 
bestaan waarborgen. Onze streken, die tezamen de delta van Maas en Rijn 
vormden, waren nog woeste dunbevolkte gebieden, zoals trouwens het meren
deel van Westeuropa. Armoedige en dicht beboste streken in het oosten en ein
deloze moerassen in de lager gelegen westelijke delen bepaalden tezamen het 
karakter van bewoning en grondgebruik. Slechts hier en daar konden moei
zaam open plekjes bouwgrond een schrale oogst opbrengen. De smalle klei-
stroken langs de rivieren gaven wèl een kans op grazige weiden en weelderige 
akkers. Zulke stromen waren er veel, vooral in het drassige land naar de 
kust toe. Zo schonk het water levenbrengend eten en drinken. Maar niet altijd: 
veelvuldig zweepten stormen het zeewater diep het land in, of deed de smelten
de voorjaarssneeuw de rivieren zwellen; dan liepen de onbedijkte landen 
onder water, zodat mensen en vee verdronken. „Op 26 mei (1173) volgde 
de grootste watersnood, die een hevige kracht ontketende zoals niemand 
uit Utrecht ooit had gezien. Alle burgers werden met schrik vervuld over de 
ontvolking van het platteland. Vergeefs probeerde men in angst en beven 
met schrik en bange verwachtingen de stroom met dammen te keren Het 
scheelde niet veel of de stad Utrecht was niet blijven bestaan omdat het 
gevaar zo lang aanhield en zulke omvang aannam. Maar na drie dagen daal
de het water langzaam door de barmhartigheid van God en de stroom keer
de terug in zijn bedding".3) Hongersnoden en epidemieën volgden onafwend
baar op dergelijke rampen. 

De onveiligheid door de veelvuldige oorlogen was een andere plaag. Dubbel 
waardevol waren de wijkplaatsen, waarvan de nederzetting Utrecht er één was. 
Reden van ontstaan waren immers de natuurlijke hoogten van Domplein en 
Buurkerkhof, waar reeds de Romeinen eeuwen geleden de bescherming tegen 
het water door kunstmatige ophoging hadden gegarandeerd. Vanaf deze ter
pen konden de Utrechters angstig maar voorlopig veilig uitkijken over het 
ontvolkte platteland". 

Op het Domplein lag bovendien de burcht van de bisschop, die omstreeks 
920 door bisschop Balderik was herbouwd na de Noormannentijd. Een veili
ge wijkplaats maar ook een politiek en cultureel centrum, een nederzetting 
van consumenten, die begunstigd werd door het rijksgezag waarvan de bis
schop-stadsheer de plaatselijke en landelijke vertegenwoordiger was. Deze 
plaats, deze bisschoppelijke „civitas", nederzetting, trok de handel tot zich 

2) In de veelheid van bronnenuitgaven en literatuur kunnen hier alleen dankbaar ver
meld worden de Elenchus fontium historiae urbanae, I, Leiden. 1967. een onschatbare 
bloemlezing van stedelijke geschiedbronnen en de monumentale, baanbrekende werken 
v a n E ^ Ennen .Frühgeschichte der europäischen Stadt. Bonn. 1953. en H. Planitz Die 
deutsche Stadt im Mittelalter. 2e dr.. Keulen. 1965. r ianuz . u i e 

3) Annales Egmundenses, W. H. G., 3e S., nr. 61, (1933), p. 181. 
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door de ligging aan de belangrijke verkeersweg van de Rijn. De economie 
werd bevorderd door de bisschoppelijke muntslag, die de keizer in 936 
schonk4) en in 975 door de riviertol van Muiden, de voorhaven van 

Utrecht.5) 
Voor het ontstaan van het burgerlijke Utrecht is de aanwezigheid van 
deze bisschopsburcht bepalend geweest; alleen de aanwezigheid van der
gelijke centra van consumenten en van bestuurders heeft in Westeuropa 
het ontstaan van steden mogelijk gemaakt. Waar geen versterkte kern be
stond, verdwenen de handelsnederzettingen weer na korte of lange tijd, we
gens het gebrek aan levenskansen.") Sterker dan in andere plaatsen was de 
waarde van de residentie van de bisschop, vertegenwoordiger van zijn kei
zerlijke meester, die bij de Dom zijn eigen keizerlijk paleis bezat; de bis
schop was kerkvorst, maar ook heerser over een groot territorium tussen de 
zeekust en de IJsselstreken. Bovendien lagen de centrale organen van zijn 
geestelijk en wereldlijk bestuur in de omgeving, bemand door vooraanstaan
de geestelijken en door zijn „ministerialen" of dienstlieden, de van oorsprong 
onvrije ridders van zijn hofhouding. Begunstigd door de uitbreiding van zijn 
landsheerlijke macht had bisschop Bernold, 1027-1054, de Domburcht uit
gebouwd met twee kapittel-immuniteiten en een rijke Benedictijner abdij. 
Een generatie later werd omstreeks 1085 dit kruisvormige complex van gees
telijke nederzettingen voltooid door de immuniteit van St. Marie. 
Inmiddels was een nederzetting van kooplieden en handwerkers ontstaan 
op de westelijker terp rond de Buurkerk. Deze „vicus", de gangbare term 
voor een handelsnederzetting, onderscheidde zich van andere vici juist door 
de waardevolle nabijheid van de bisschoppelijke burcht. De naam verander
de in de 10e eeuw van „vicus" in „portus", van „wijk" of „straat" in „neder
zetting", „haven", of „stad". Voor Utrecht is de oudste vermelding in 1006 
te vinden," wanneer een laatste inval van Noormannen aanleiding is voor de 
inwoners 'hun nederzetting te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken in 
het bisschoppelijke kasteel.7) 
Wat weten we van deze nederzetting? Bitter weinig, eigenlijk niet meer dan 
de ligging ten westen van de Domburcht. De betekenis voor de handel blijkt 
uit de vermelding van Utrechter kooplieden in het toltarief van Koblenz,8) 
cl070 naast Vlaamse en Maaslandse handelaars. Utrecht staat door dit stuk 
te boek als één van de oudste handelsplaatsen in Nederland naast Bommel, 
Heerewaarden, Tiel en Deventer. 
Behalve deze wijk, „vicus", was er nog een andere van vroeger datum. Van 
deze nederzetting kennen wij zelfs niet eens de ligging. Eerst de feiten: de 
naam Oudwijk komt voor het eerst in 1165 voor als de aanduiding van de 
Stevensabdij ») aan de vroegere Vecht bij de tegenwoordige straat Oudwijk. Dit 

4) O.B.U.,I,nr. 101. 

6) W. Schlesinger, Über mitteleuropäischen Städtelandschaften der Frühzeit. Die Stadt 
des Mittelalters, I. Darmstadt. 1969. p. 248. 
7) Alpertus van Metz. De diversitate temporum. M.O. SS. IV. 1. 8. 
8) Hansisches Urkundenbuch. [, p. 3; de datering op c. 1070 is van L F. Niermeyer, 
Algemene Geschiedenis van de Nederlanden. II. p. 192. 
9) O.B.U., I, nr. 442. 
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Bevestiging van het stadsrecht van Utrecht door keizer Hendrik V, 
2 juni 1122, Oorkondenboek Sticht Utrecht, I, nr. 308. 

Benedictijner vrouwenklooster was in 1131 door Machtildis, de vrouw van 
burggraaf Arnold, gesticht. Verder bestond er een terrein „St. Jans Oudwijk" 
een eigendom van het kapittel van St. Jan, dat binnen de wal gelegen was' 
lenslotte was er het „Oudwijkerveld" buiten de stadsgracht, waarin aan de 
uiterste oostgrens de al genoemde abdij gelegen was. Tot zover de vaststaande 
gegevens: er is kennelijk een naamsverschuiving geweest van een Oudwijk 
dwz. een vroege nederzetting, die misschien maar uit één straat bestond' 
naar een Oudwijkerveld en een abdij Oudwijk. Eerlijk gezegd weten wij dus 
mets. Graag zou ik het bij dit bewijs van onwetenheid laten wanneer niet 
enige misvattingen bestonden, waarvan noodzakelijkerwijs iets moet worden 
gezegd. 

N. B. Tenhaeff bracht dit Oudwijk voor het voetlicht als de kern van de 
oorspronkelijke 7e eeuwse bisschopsresidentie en de plaats van de St. Maar-
12 



tenskathedraal van Willibrord 1()) in een poging de berucht geworden kathe
draalkwestie op te lossen. Dit dubbele probleem, waar de oudste St. Maar
tenskerk lag en hoe de verhouding was tot de Salvatorkerk, wil ik hier laten 
rusten al is het laatste woord er nog niet over gesproken.«) Terzake is alleen 
van belang de merkwaardige hypothese van Tenhaeff, die een Karolingisch 
„Vetus Traiectum", Oud-Utrecht, verbindt met de eveneens Karolingische 
"vicus" op het spoor van Oppermann &) volgens de formule: „Vicus Traiec-
'tam + vetus Traiectum = vetus V/CMS=Oudwijk«) Om met Jongkees te spre
ken- hierbij past slechts een uitroepteken!"1») Jongkees toont overtuigend 
aan dat vetus Traiectum een gebruik is geweest in de Karolingische kanse
larij zoiets als: er bestaat een eerbiedwaardige, oude nederzetting, die wij, 
kanselier en schrijvers, daarom het oude Utrecht noemen; de vicus Traiectum 
kennen wij al. Wat moeten wij verder met Oudwijk? Niets: wij kennen alleen het 
bestaan van een vicus, een wijk-nederzetting, die ouder geweest moet zijn dan de 
wijk ten westen van de Domburcht en die ergens, waar weten wij niet, ten oos
ten van de hoofdstroom van de Rijn heeft gelegen. Aarzelend kan veronder
steld worden dat de Karolingische „vetus vicus", Oudwijk, gelegen kan hebben 
aan de Vecht op de plaats waar later het klooster Oudwijk de naam van de 
verdwenen nederzetting overnam. 
Hiermee is al een ander stel van merendeels onoplosbare problemen aange
tipt de kwestie hoe de Rijn of beter de vele Rijntakken door en langs Utrecht 
hebben gelopen.«) Utrecht heeft zijn ontstaan en verdere opbloei m belang
rijke mate te wijten aan de bereikbaarheid die in de Middeleeuwen vrijwel 
uitsluitend aan de wateren te danken was dwz. aan de Rijn in zijn vele vertak
kingen. Het is daarom een uiterst belangrijke kwestie om vast te stellen hoe 
d" Rijn gelopen heeft. Een gewichtige vraag, maar ook een moeilijk probleem, 
waar vele onderzoekers hun tanden op stuk hebben gebeten, vooral om
dat gezocht werd naar iets wat er niet was. Tot in de dertiende eeuw waren de 
Rijn en de verschillende takken, m.n. de Vecht, onbedijkt en stonden in 
open verbindina met de zee. Zodoende konden deze stromen en stroompjes 
niet alleen ongehinderd hun beddingen verleggen wanneer een toevloed van 
water uit het oosten ons land binnenstroomde bijna ieder voorjaar, maar ook 
konden de mondingen verstopt raken. Door deze situatie is het duidelijk 
dat er geen sprake kan zijn van vaste beddingen. Verder bestond er in 
de moerassige streken ten westen van de Utrechtse heuvelrug een groot aantal 
stromen, die elk voor zich onderdeel uitmaakten van het stroomstelsel van de 

10) Diplomatische Studien over Utrechtsche oorkonden der Xe tot Xl le eeuw. Utrecht. 

l i j 3 DiUaats te woord kan trouwens alleen worden gesproken door de archeoloog die 
he eeluk of de vindingrijkheid heeft deze kerk van Willibrord terug te vinden Verder 
ziin aHeVagerf behandeld en ODgelost door R. R. Post. De St. Maartenskerk kathedraal 
van Utrecht Historisch Tijdschrift, X, (1931). p. 295. waar ook de verdere literatuur 

p ™ 0
d O p p e r m a n n . Untersuchungen zur Geschichte von Stadt und Stift Utrecht. West-

i T T J â ^ n o ^ P
0 n l S ^ c K ^ n l s van Utrecht. Jaarboekje Oud-Utrecht. 

14)5 VoPor7deze passage is een dankbaar gebruik gemaakt van een artikel van Jkvr. dr. 
J. M. van Winter over dit onderwerp, dat in de herfst van dit jaar zal verschijnen. 
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Rijn, behalve de belangrijker Krommerijn, de Ouderijn, de Vecht en de Lijn-
padsrijn.15) Het gevolg is dat enthousiaste, weetgierige schrijvers met juich-
kreten elk gevonden stuk rivierbedding of zelfs een vermoedelijk stroomdeel 
(meestal wegens het bochtige verloop van een straat of een weg, die zelfs de 
irrationele Middeleeuwers als regel niet krom maar als de rechte verbinding 
tussen 2 punten zullen hebben aangelegd, b.v. de bochtige Voorstraat) in ver
band brachten met allerlei andere gevonden rivierlopen. Het resultaat van deze 
goedbedoelde maar soms kronkelige redeneringen en hypothesen was een even
eens kronkelig beeld. In het algemeen moet op dit punt een eerbiedig stil
zwijgen uit onkunde alleen doorbroken worden bij duidelijke feiten; de hele 
waarheid zal alleen belicht kunnen worden wanneer het lopende onderzoek 
van het Fysisch Geografisch laboratorium en van verschillende archeologen 
is afgesloten.1») Dit neemt niet weg dat vele goede resultaten zijn bereikt, al is 
een totaal beeld nog niet te geven. Ook zijn er bepaalde stukken van de Rijn-
loop, die figuurlijk als een paal boven water staan. 

Om ons tot de hoofdzaken te beperken: er was de hoofdtak die met zeker
heid langs de Kromme Nieuwegracht en de Minrebroederstraat liep en de 
bocht bij de latere Stadhuisbrug vormde; over het overige verloop kunnen 
alleen vermoedens bestaan, die hier niet hoeven te worden besproken.16) 
De vraag of de laaggelegen en drassige Neude in open verbinding stond met 
de Rijn in de bedding van de latere Oudegracht kan niet worden beantwoord, 
althans niet voor de hier behandelde periode van de 12e eeuw.17) We weten al
leen dat pas in de 15e eeuw dit plein geschikt gemaakt werd tot markt en 
tournooiplaats door versteviging van de drassige bodem en het leggen van een 
bestrating. De hoofdtak van de Rijn was in de 11e eeuw nog een bruikbare 
stroom, die de geduchte Vikingen in 1006 naar Utrecht voerde. En tot in het 
midden van de eeuw bleef de bedding zichtbaar als een niemandsland tus
sen de immuniteiten van St. Jan en van de Dom, zodat de stad Utrecht, eige
naar van dit stuk grond, in de veertiende eeuw de Annastraat en de aangren
zende wanden van Minrebroederstraat en Oudkerkhof op dit terrein kon 
aanleggen. Maar kort voor 1127 blijkt deze Rijntak niet meer te voldoen: 
de Oudegracht is dan gegraven als een betere en kortere verbinding tussen 
de veronderstelde bochten bij Twijnstraat en Stadhuisbrug. Of is het juist 
andersom en verloor de oude bedding pas zijn betekenis omdat de kronkel 
van de rivier werd doorgraven? De laatste veronderstelling lijkt waarschijn-

15) Voor deze opmerkingen past het mijn dank te betuigen aan dr. C. Cup. drs Chr J 
H. van Rossum. mej. D. Dominicus en J. van den Berg. die vanuit het Fysisch-Geogra-
tisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht een uitgebreid onderzoek instellen 
naar het stroomstelsel van de Rijn. 
16) Een uiteenzetting is te vinden in R. Blijstra. 2000 jaar Utrecht. Utrecht 1969 p 50 
17) Juist in de dagen, waarin dit artikel is geschreven, werd OD 27 februari 1973 in de 
yinkenburgstraat en op de Neude rivierklei aangetroffen, die vlak onder het maaiveld 
lag boven een dikke laag veen. De betekenis van deze vondst, ongedateerd en in één 
enkele sleuf, moet nog gegeven worden, en in verband worden gebracht met andere on
derzoekingen^ die in deze omgeving zullen plaatsvinden. Voorlopig dank ik aan onze 
stedelijke archeoloog drs. T. Hoekstra het vermoeden, dat hier een veenmoeras lag. dat 
ui de 15e eeuw door het opbrengen van puin en klei is geëgaliseerd en geplaveid. Een 
haven kan met gelegen hebben op de plaats van een oud moeras, waar de besroeiin* in 
ondiep water dit veenpakket heeft doen ontstaan. 

14 



lijk, zeker bij een latere doortrekking van de Oudegracht tot in de Vecht 
waardoor de grote lus van de Vecht tot onbeduidendheid verviel. Dit ver
moeden wordt versterkt door de vermelding van Heda in het jaar 1148 na 
een grote stadsbrand: „Toen werd voorzien in de toekomstige gevaren; om 
gemakkelijk over water te kunnen beschikken werden grachten door de stad 
gegraven en wateren aangevoerd uit de Rijn, die voortdurend wegstroom
den naar de rivier de Vecht. Daardoor kwam de stad er fraaier uit te zien 
wegens de bruggen, werd beter uitgerust om branden te bestrijden en vooral 
meer geschikt gemaakt als handelsweg."™) Het is vooral de laatste functie van 
verkeersroute, die de Rijn voor de vroegste Utrechtse stadsgeschiedenis tot 
een onmisbare levensbehoefte heeft gemaakt. 
Langs de Rijn lagen zodoende in het begin van de 12e eeuw op de oostelijke 
oever de residentie van de bisschop en aan de westzijde de nederzetting van 
de kooplieden. Deze tweeledigheid is eigen aan alle ontluikende steden van 
deze tijd. In Utrecht werd dit dualisme duidelijk door het verschil in bestuur. 
Over de burcht voerde de bisschoppelijke burggraaf het bewind, de schout 
oefende gedelegeerd landsheerlijk gezag uit over de kooplieden en de hand
werkers in de handelswijk en de stadsgraaf stond boven beiden.»") In 1105 
wordt voor het eerst een schout genoemd, Galo.2«') Hiermee is een duidelijke 
aanwijzing gegeven voor de eigenheid van de linksrijnse nederzetting, al was 
Utrecht nog geen stad. 
Een soortgelijke situatie treffen wij aan in de weinige plaatsen in de Neder
landse Rijn- en Maasdelta en daarbuiten in het Rijnland en het Maasgebied. 
Al deze streken behoorden tot het Rijk en hadden dezelfde voorwaarden ge
meenschappelijk, waardoor nederzettingen met een stedelijk karakter konden 
ontstaan. Ook de economische omstandigheden waren gelijk. Wanneer wij 
Utrecht vergelijken met plaatsen die in dezelfde tijd uitgroeiden tot kennelijk 
stedelijke gemeenschappen, dan kunnen wij sommige lacunes aanvullen; het 
is wel nodig dat gegevens over andere nederzettingen in verband staan met 
wat wij over Utrecht weten. 
Binnen het latere Nederland bestonden vóór de invallen van de Noormannen 
de plaatsen Dorestad, Witla aan de Maasmond, Maastricht, Deventer en 
Utrecht Na het ophouden van deze rooftochten verschenen Tiel, Zaltbom-
mel Heerewaarden, Groningen (sinds 1006) en Stavoren. Deze plaatsen ver
toonden verschillen en overeenkomsten. Alle waren „emporia" of „vici", 
trefpunten van rondreizende kooplieden, die nog niet aan een bepaalde plaats 
waren gebonden. In de eerste helft van de 11e eeuw begint de zwervende 
handelaar zich te vestigen op bepaalde gunstig gelegen plaatsen waar een 
natuurlijke haven, een kruispunt van waterwegen of andere gunstige facto
ren aanwezig waren. Een tweede verschil, nu van politieke aard, was de 
nabijheid van een kasteel, waar de puur passieve bescherming werd gegeven 
in de vorm van een wijkplaats bij oorlogsgevaar of - nog belangrijker - de 

18) Wilhelm! Hedae, Historia episcoporum Ultraiectensium, ed. A. v. Buchell, Utrecht, 

19) Mej. dr. A. J. Maris. Van voogdij tot maarschalksambt, Utrecht. 1954. 
20) O.B.U., I, nr. 273. 
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Toltarieven van Utrecht, vastgesteld door bisschop Godebald 1127 
O.B.U., I, nr. 309. 

actieve aanmoediging van een gezagsdrager wiens inkomsten stegen door de 
opbrengsten uit de handelsnederzetting. Wanneer deze noodzakelijke voor
waarden niet aanwezig waren, verviel de nederzetting tot de onbeduidend
heid van het dorp van voorheen. Een bijkomstige omstandigheid was de ge
ringe omvang van de handel: niet alle handelsplaatsen konden een econo
misch toereikend aandeel krijgen. Zo verdwenen Witla en Dorestad, maar 
ook Tiel, Heerewaarden, Zaltbommel en Stavoren verloren hun kortstondige 
betekenis. Alleen Groningen, aangebouwd tegen de zetel van een bisschoppe
lijke vertegenwoordiger, Deventer, dat steunen kon op een bisschoppelijke 
hof, Maastricht, dat als voormalige bisschopsstad resten van de voormalige 
residentie bewaard had, en Utrecht overleefden de ongunst van de moeilijke 
begintijden omdat zij pasten in de economische structuur. 
Deze vroege plaatsen hadden het karakter van marktnederzettingen, omdat 
de keizer vergunning gaf aan zijn leenmannen, deelgenoten in de uitoefenig 
van zijn gezag, een dergelijke markt te stichten. Sinds de tijd van de Ottoonse 
keizers van de 10e eeuw waren talrijke van dergelijke marktplaatsen op deze 
wijze opgericht en begunstigd door de toestemming munt te slaan en tol te 
heffen; deze maatregelen bevorderden de handel omdat vreemde kooplie
den geld in handen kregen of verplicht waren bij de tolplaats aan te leggen. 
Deze markten kregen een meer dan plaatselijke of regionale betekenis door 
de toeneming van het verkeer sinds de 10e eeuw. Ook intern veranderden 
de nederzettingen door de aanleg van een marktplein, door de stichting van 
gebouwen voor opslag en verblijf en door de ontwikkeling van een eigen 
marktrecht, het koopmansrecht dat zonder duidelijk te zijn omschreven vre-
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de en veiligheid garandeerde voor de handelaars, waar zij zich ook in het 
Rijk bevonden.'21) Hun economische betekenis werd door de keizers, de dra
gers van het centrale gezag, op de juiste waarde geschat als de leveranciers 
van noodzakelijke levensbehoeften en als de motoren tot een hernieuwde, 
zéér bescheiden geldhandel, waardoor niet alleen het algemeen belang van 
alle onderdanen gediend werd, maar ook de kas van de keizer mede werd 
gevuld; de kooplieden droegen immers vrijwillig of gedwongen ruim bij om 
hun handel te mogen voeren. Omgekeerd bracht de toenemende handel de koop
lieden ertoe zich te gaan organiseren. Op reis vormden zij voor gemeenschap
pelijke beveiliging en voor de bevordering van hun belangen bij vreemde vors
ten zg. hansen of gilden, die door een onderlinge eed werden bevestigd. In 
hun eigen woonplaats, waar zij tevens als gastheren fungeerden, traden soort
gelijke eedgenootschappen op met het streven het beheer van de plaatselijke 
markt in handen te krijgen. Bijna vanzelfsprekend kwamen uit deze verlan
gens, die gelijkelijk bestonden in alle Westeuropese plaatsen, vooral in de 
streken waar de handel was geconcentreerd - Italië, het Rijnland, Vlaanderen 
en de Maasstreek - spanningen voort tussen de koopliedengemeenschappen 
en de plaatselijke gezagsdragers. Uit deze voedingsbodem is geleidelijk het 
idee geboren van een apart recht voor dergelijke handelsnederzettingen, die pas 
door de formeel juridische erkenning tot steden in de volle zin van het woord 
uitgroeiden. 

Een eerste stap naar een dergelijk streven was de vorming van een eedge
nootschap, een zg. „coniuratio", een samenzwering zonder de latere strafbare 
bijbedoeling, die de drager werd van het streven van kooplieden en handwer
kers naar eigenheid. Beroemd in onze streken is de oudste „coniuratio", die in 
1076 werd aangegaan in de bisschopsstad Kamerijk.22) Deze beweging kreeg 
zijn kansen door de bewuste politiek van de keizers Hendrik IV en V, die 
in de burgers bondgenoten kregen in de politieke moeilijkheden waarin bei
de vorsten verkeerden. 
Hoe was de toestand in Utrecht? Uit een oorkonde van 1127 23) weten wij, 
dat reeds onder vroegere keizers en bisschoppen vier vaste markten in Utrecht 
bestonden. Hieruit kunnen wij het bestaan van een oude marktnederzetting 
afleiden. 
Onder de bisschop Godebald, 1114-1127, gaf deze landsheer formeel maar 
mondeling „ius et consuetudinem", een stadsrecht en de gebruiken die daarbij 
hoorden, aan de Utrechtse burgers. Voor wij verder ingaan op deze weinig 
duidelijke toezegging, is het zaak de achtergrond te belichten waartegen deze 
gunstverlening plaats vond. 
Sinds 1075 waren paus en keizer gewikkeld in de zg. investituurstrijd om het 
benoemingsrecht van de bisschoppen, dat tot dan toe in handen lag van de 
keizer. Op grond van dit recht en met gebruikmaking van de aldus aangewezen 
kerkvorsten en van hun landsheerlijk gezag had de keizer een netwerk van 
vertegenwoordigers van zijn bestuur opgebouwd. In dit langdurige conflict 

21) H. Planitz. Die deutsche Stadt im Mittelalter, p. 81. 
22) Ibidem, a 102. 
23) O.B.U.. î. nr. 322. 
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werden de burgers van de bisschopssteden betrokken, die een onverwachte me
destander tegen de machtige bisschop vonden in de nog machtiger persoon 
van de keizer. Het was immers altijd de bisschop die weigerde het gezag over 
de nederzetting hoe dan ook uit handen te geven. Eén enkel voorbeeld: in 
1074 hadden de verbonden Keulse kooplieden tegen hun aartsbisschop het 
onderspit moeten delven, maar het ingrijpen van keizer Hendrik IV ver
schafte in 1106 de burgers de gewenste eigenheid.24) Bisschop Godebald van 
Utrecht had vrij snel na zijn benoeming door de keizer partij gekozen voor 
de pauselijke wens naar een vrije positie van de kerk.25) Het moet een open 
vraag blijven of Godebald de steun van de Utrechtse burgers gezocht heeft 
om zijn positie tegen de keizer te versterken. In ieder geval heeft Godebald 
hun rechtsgemeenschap erkend. In de latere jaren nam de Utrechtse kerkvorst 
een verzoenende houding aan en zocht met andere prelaten toenadering tot 
de vorst. Deze houding leidde tot vermindering van de spanning; geleidelijk 
werd in voortgezette besprekingen in 1121 de basis gelegd voor een compro
mis tussen de keizer en de pauselijk gezinde bisschoppen. Op 26 maart 1122 
bezocht Godebald de keizer te Aken en deze reisde met hem mee terug naar 
Utrecht. 
Eenmaal in de bisschopsstad brak de bestaande spanning uit tot een conflict. 
„Keizer Hendrik (V) vierde Kerstmis in Utrecht. Tijdens deze feestdagen ont
stond ruzie tussen de hovelingen en de dienstlieden (onvrije ridders) van de 
bisschop, die zodanig verliep, dat het hele gevolg van de keizer en tegelijk de 
stad in opschudding raakte en van beide zijden groepen gewapenden kwamen 
toslopen. Er ontstond een verwarde vechtpartij, alsof een samenzwering was 
gesmeed tegen de keizer door de Utrechtse burchtbewoners. Zo ontbrandde een 
felle strijd omdat de ene partij aanviel en de anderen zich verdedigden. Velen 
sneuvelden. De meesten van de burchtlieden werden gevangen genomen; de 
overigen namen hun toevlucht tot een sterke toren, die daar stond. Ook de 
bisschop werd als een medeplichtige aan de beweerde laaghartige aanslag 
gevangen genomen en schuldig verklaard aan majesteitsschennis. Later werd 
hij tegen betaling van een aanzienlijke geldboete en met veel moeite vrijgelaten 
op verzoek van vele aanzienlijken uit die streken en voornamelijk van aarts
bisschop Frederik van Keulen."26) 
De kroniekschrijver Ekkehard plaatst dit verhaal op Kerstmis 1123, een me
ning die door velen ten onrechte gedeeld werd.27) Juister is de datering van 
de Chronica regia Coloniensis, die dit oproer stelt op Pinksteren 1122, 14 
mei, en aan zijn soberder verhaal toevoegt, dat de strijd onopzettelijk door 
een onbenullig voorval „de re modica" ontstond.28) De burgers waren in dit ge
vecht niet betrokken. 

24) H. Planitz. p. 103. 
25) R. R. Post. Kerkgeschiedenis van Noord-Nederland. I, p. 113. 
26) Ekkehardi Uragiensis chonicon universale, M.G.S.S., VT, p. 260-261. 
27) Ook door schrijver dezes: Utrecht door de eeuwen heen, p. 46. 
28) Chronica regia Coloniensis. ed. G. Waitz. Hannover, 1880, p. 49. De datering van 
deze vechtpartij op 14 mei past logisch in de gebeurtenissen: op 26 maart reist de keizer 
naar Utrecht. Op 26 mei wordt de opstandige graaf Willem bestraft o.a. door de schen
king van sommige van zijn bezittingen aan anderen: O.B.U., I, nr. 306. Tenslotte volgt 
als een kennelijk uitvloeisel van de anti-keizerlijke gezindheid van de bisschop en zijn 
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Bepalingen omtrent de tol te Rijnwijk door graaf Gerard van Gelre, 
1177, O.B.U., /, nr. 424. 

Dit incident gaf aanleiding tot een reeks maatregelen van de woedende 
keizer Hendrik V. Bisschop Godebald redde zijn leven, maar werd tot een 
hoge schatting veroordeeld. Zijn ambtenaar stadsgraaf Willem Utengoye 29) 
werd vóór 26 mei 1122 door de keizer afgezet; verschillende van zijn bezit
tingen werden geschonken aan de kapittels van de Dom en van St. Marie 
omdat „deze graaf Willem in onze tegenwoordigheid tegen ons met de strijd 
en met de wapens zijn hand heeft opgeheven in de stad Utrecht."30) Gelukki
ger was het lot van een bisschoppelijk dienstman, Gisilbert van Muiden,31) 
die in hetzelfde jaar tot „villicus", d.i. meier, van Muiden werd benoemd.32) 
Gisilbert had een aandeel gehad in deze rel. „Dit alles (ni. de gevechten van 
14 mei 1122) was volgens geruchten gebeurd door het aanstoken van een 
zekere Gisilbert, die tot de omgeving van de bisschop behoorde.33) Vijf jaar 
later was de situatie gewijzigd omdat Hendrik V als keizer was opgevolgd 

dienstlieden de bevestiging van het stadsrecht: O.B.U.. I, nr. 308. Zie ook: G. C. La-
bouchère. De bezoeken der Duitse koningen en keizers aan de stad Utrecht gedurende 
de Middeleeuwen. Jaarboekje Oud-Utrecht (1930). p. 31. 53 en 54. Ondanks de foutieve 
datering verdient het levendiger en op zich verder juist weergegeven verhaal van de ge
beurtenissen door Ekkehard de voorkeur boven het droge relaas van de Keulse kroniek. 
29) Mej. dr. A. J. Maris, Van voogdij tot maarschalksambt. p. 57 in navolging van 
Oppermann: het vermoeden, dat graaf Willem deel had aan de gevechten tegen de kei
zerlijken, is afkomstig van O. Oppermann, Untersuchungen zur Geschichte von Stadt 
und Stift Utrecht, p. 205. 
30) O.B.U.. I. nr. 306. 
31) O.B.U., I, nr. 293, a° 1119. 
32) O.B.U., I, nr. 308. 
33) Chronica regia, p. 60. 
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door zijn vroegere vijand, hertog Lotharius van Saksen. Gisilbert ondervond 
van deze troonswisseling de nare gevolgen in het jaar 1127: „een zekere mis
dadiger, Gisilbert, die in de omgeving verkeerde van zijn heer, de bisschop 
van Utrecht, en vaak de kerken Gods die onder hem geplaatst waren, be
zocht, werd op bevel van de koning (Lotharius vóór zijn keizerskroning) ge
vangen genomen en tot de doodstraf veroordeeld.34) De rol van Gisilbert komt 
maar slecht uit de verf. Voor de stad Utrecht heeft hij geen betekenis gehad, 
tenzij door een zekere leiding aan het gezamenlijke streven van de burgers van 
Utrecht en Muiden. Met de kooplieden en de handwerkers vormden immers 
de „ministerialen", de onvrije hovelingen van de bisschop, de bovenlaag van de 
stadsbevolking, die overal in het Rijk naar zelfstandigheid streefden. 
Het belangrijkste gevolg van de troebelen was de bevestiging van het recht 
dat Godebald aan de burgers van Utrecht en van Muiden had verleend.32) 
Omgekeerd legden de dankbare inwoners een eed af om de keizer en zijn gezag 
tegen allen te zullen verdedigen. Dit gunstbewijs was een uitvloeisel van de 
politiek van keizer Hendrik V tot voordeel van de steden: aan tal van ste
den, Worms, Spiers, Mainz, maar ook Deventer en Stavoren, had hij soort
gelijke rechten verleend.35) Zeker, de burgers van Utrecht kregen ogenschijn
lijk niet meer dan wat zij al verkregen hadden van bisschop Godebald, de 
erkenning van een eigen rechtsgemeenschap, was al in 1105 in zekere zin ver
leend,36) maar alleen de keizer kon een nederzetting werkelijk het aanzien 
geven van een stad; bovendien gaf de keizer nog een heel bijzonder voor
recht door vrijstelling van de bisschoppelijke tol te verlenen aan allen die 
moesten bijdragen in de kosten van de aanleg van de wal, zo vaak als zij naar 
Utrecht kwamen om daar handel te drijven. Deze bepaling had twee kanten: 
voor de kooplieden en de andere bezoekers werd het bezoek aan Utrecht door 
de verminderde kosten aantrekkelijker en voor de burgers betekende deze 
maatregel een verhoging van hun inkomsten bij de kostbare bouw van de 
wal door de toeneming van het gebruik van de markt en van de marktgelden. 
De boeren, die waarschijnlijk verplicht waren aan de bouw van de wal mee 
te arbeiden, profiteerden van een goedkopere afzet van hun landbouwover
schotten op de markt, waar zij ook allerlei noodzakelijke artikelen konden 
kopen. 

Wat was de betekenis van het keizerlijk privilege, waarvan de sobere in
houd hier is weergegeven? Voorop staat de verlening van het stadsrecht 
door het hoogste keizerlijke gezag. Met de schriftelijke bevestiging van een 
stadsrecht was het vreemd gesteld; meestal werd het formele stadsrecht 
niet eens vastgelegd maar mondeling bewaard. In de vele gevallen waarin 
onomstotelijk stadsrecht is verleend, wordt óf geen enkele bijzonderheid 
genoemd óf (zoals in Utrecht) een aantal gunsten min of meer achteloos met 
name opgesomd.37) In scherpe tegenstelling tot de oude steden staan de opzet -

34) Chronica regia. t>. 65. 
35) Elenchus. I. p. 89, 91 en 431; O.B.U.. I, nr. 312. 
36) Door de vermelding van een stedelijke schout. O.B.U.. I. nr. 273. 
37) Elenchus. I, nrs. 32, 36, 40, 41, 42. 51, 53, 55, 58, 62, 63, 65, 78. 80. 83, 84. 86, 87. 
89 en 91 voor een aantal Duitse steden p. 60-150; de nrs. 34-42, p. 330-353 voor Belgische 
plaatsen. 
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lelijk gestichte nieuwe plaatsen waar het duidelijk nodig is nieuwe, nog niet ver
worven rechten te omschrijven.38) Voor de oudere steden betekende het for
mele stadsrecht naar het verleden toe de bekrachtiging van de gegroeide situa
tie en naar de toekomst de mogelijkheid op gelijke voet te worden behandeld 
als de andere rechtspersonen, die in het maatschappelijk bestel tot dan toe 
bekend waren, ni. de adellijke of kerkelijke grondbezitters. Deze rechtstoestand 
kon worden doorgegeven aan zg. dochtersteden, die hun eigen ontwikkeling 
voortzetten op basis van de rechten van de moederstad. Het is merkwaardig, 
maar voor onze weetgierigheid teleurstellend, dat de Middeleeuwse rechtsge
leerden niet de nauwkeurigheid van onze hedendaagse wetgevers bezaten: in 
de ontleende stadsrechten vindt men niet terug van de rechtsgebruiken van de 
moederstad. Alleen kan men b.v. uit de vermelding dat Soest Keuls recht ont
ving o.a. vaststellen dat Keulen stadsrecht bezat en evenzeer uit de verlening van 
Utrechts recht aan een reeks van nieuw gestichte steden, dat Utrecht stadsrecht 
bezat.'*9) Dit stadsrecht was een uitwerking van het marktrecht, het koopmans-
recht, dat hiervoor (p. 16) genoemd wordt; dit is een concreet gegeven dat blijkt 
uit de vermelding van de 4 jaarmarkten die in 1127 worden genoemd.40) Dit 
martkrecht kan ook betekenen, dat er marktrechters waren en wel in het stad 
geworden Utrecht schepenen. Met deze veronderstelling komen wij op het glib
berige terrein van de oorkondencritiek. Op dezelfde dag, 2 juni 1122, vaar
digde Hendrik V. een tweede charter uit41), dat door O. Oppermann tot een 
vervalsing is verklaard.42) Op grond van een vernuftige constructie is de con
clusie getrokken, dat de genoemde oorkonde vervaardigd is omstreeks 1178 
uit de behoefte van de Utrechtse burgers hun positie en hun handelsvoor-
rechten te verstevigen. Over deze kwestie wil ik het oordeel overlaten aan de 
deskundiger vakgenoten en op deze plaats volstaan met een opsomming van 
de gegevens uit de bedoelde oorkonde. 

„In onze tegenwoordigheid," zo laat keizer Hendrik V het privilege begin
nen na een korte herhaling van het stadsrecht,32) „kwamen onze toegewijde 
en trouwe onderdanen Gisilbert, de schout Galo en de burggraaf Arnoud, 
en de vooraanstaande Utrechtse burgers „honestiores Traiectensium cives", 
en beklaagden zich bij ons over de ergerniswekkende onrechten, die zij moes-

38) B. v. Freiburg in Breisgau. Elenchus. I. nr. 55. p. 82, Soest, ibidem, nr. 62. p. 108. 
39) E. J. J. van der Heijden en B. H. D. Hermesdorf. Aantekeningen bij de geschie
denis van het oude vaderlandse recht, 2e stuk, p. 70-71, 4e druk. Nijmegen, 1950. Het 
is evenzeer een misvatting dat ..het oudste handvest (1122) . . . een eenvoudige privilege-
brief (is), waarbij de keizer voorrechten door de bisschop verleend, bekrachtigde", als 
dat in ditzelfde charter over rechtspraak door ..gezworen schepenen" (n.b.!) gesproken 
wordt. 
40) O.B.U, l .nr . 322. 
41) O.B.U., I, nr. 309. 
42) Untersuchungen etc., p. 202-204. Het argument dat dezelfde schrijver de oorkonde. 
O.B.U.. I, nr. 309 zg. a° 1122 en het charter uit 1177, O.B.U., I. nr. 494, heeft geschreven 
lijkt mij zwak gefundeerd. Als de beide stukken naast elkaar gelegd worden, blijkt de 
overeenkomst niet te bestaan; merkwaardigerwijs heeft Oppermann nooit de oorspronke
lijke stukken in handen gehad maar volstaan met ondeugdelijke fotocopieën. Zie hier
toe de afbeeldingen 1 en 2 afgezien van zijn weinig steekhoudende verplaatsing van de 
schepenen uit 1127 naar 1178, meent Oppermann dat in deze vroege tijd, 1127. schepenen 
nog niet voorkwamen. Elders bestaan deze ambtenaren reeds in deze periode: zie Pla-
nitz, p. 298. 
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ten verdragen op de tol te Utrecht, omdat volgens hun zeggen dagelijks zware 
lasten geheven werden van de kooplieden, die deze stad bezoeken, tegen de 
oude gewoonte in en in strijd met alle redelijkheid. Nadat wij dus deze aan
gelegenheid besproken hadden met wijze mannen over de oude rechtsgebrui-
ken en over de rechtvaardige wijze van de betaling van de tol, hebben wij 
begrepen, dat het nodig zou zijn krachtens ons vorstelijk gezag de redelijke 
omvang van deze tol vast te stellen. Wij hebben daarom in dit opzicht voor 
altijd het volgende tarief vastgesteld naar de regel van de oude gebruiken 
en de vroegere naleving". Hierop volgt in 8 punten een aantal toltarieven, 
die op dit moment niet van belang zijn; wel is artikel 9 vermeldenswaard: „Al
len die de stad binnen zullen komen om er handel te drijven, blijven zo
wel persoonlijk als met hun goederen behoren onder de rechtspraak van de 
openbare gezworen rechters, dat wil zeggen van de schepenen" Het venijn van 
deze oorkonde zit in het staartje van de drie cursieve woorden „id est 
scabinorum", omdat een vroeger optreden van deze stedelijke rechters een 
verschijnsel is dat door Oppermann wordt afgewezen.42) Toch wordt in 1105 
een schout, dezelfde Galo, genoemd;2") wat lijkt er natuurlijker dan dat deze 
rechter, zoals gebruikelijk wordt bijgestaan door burgers die onder ede mee
helpen de rechtspleging te voeren? In haar gedegen studie over de oudste 
rechterlijke organisatie neemt mej. dr. A. J. Maris dan ook niet alleen niet de 
echtheid van het omstreden toltarief aan, maar acht de aanwezigheid van een 
schepenrechtbank in dit jaar 1122 aangetoond.43) 
Niet alleen blijkt op deze wijze het bestaan van een schepenbank, een or
gaan van stedelijk bestuur, maar ook treden op de „honestiores cives", de 
vooraanstaande burgers, een term met een belangrijke betekenis. Immers in 
alle opkomende steden van het rijk werd in de tweede helft van de l i e en in 
de 12e eeuw de stedelijke beweging gedragen door deze groepering van aan
zienlijke burgers, in de regel kooplieden en handeldrijvende handwerkers, 
die één geheel vormden met de ministerialen, de onvrije stadsadel.44) Hun ge
zamenlijke optreden betekent voor Utrecht een overgang van de periode 
waarin de nederzetting een marktplaats was, naar de nieuwe fase van stede
lijke eigenheid. Deze marktgemeenschap stond in de regel onder een schout; 
wanneer de schepenen als gekozen medewerkers aan de schoutenrechtspraak 
voorkomen, is een belangrijk deel van het stadsrecht vermeld, een onderdeel 
van het „ius et consuetudo", dat Godebald verleend had. 
Er is meer: uit de belofte die de burgers onder ede aan de keizer hadden af
gelegd, om hem gewapenderhand bij te staan, blijkt dat zij een militaire or
ganisatie vormden. Niermeyer, aan wie wij dit gegeven ontlenen, gaat nog 
verder in zijn mening dat de burgers en de ministerialen een zg. „coniuratio", 
een eedgenootschap, hadden aangegaan.45) Een dergelijk eedgenootschap, dat 
een beslissende rol speelde in bijna iedere stad vóór 1200, hield de vorming in 
van een vredesgemeenschap, dwz. een gemeenschap, waarin de burgers zich 

43) Van voogdij tot maarschalksambt. p. 91 en noot 10 (p. 99) op gezag mede van Op-
permann's leerlingen Brandt en Niermeyer. 
44) H. Planitz, Die deutsche Stadt im Mittelalter, p. 122, die deze stedelijke burgers 
betitelt als de „meliores", een andere naam voor dezelfde groepering. 
45) J. F. Niermeyer, De wording van onze volkshuishouding. Den Haag, 1946, p. 44. 
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Ir. J. D. M. Bürdet, De vermoedelijke Rijnlopen in en om Utrecht, 
1954. 

vrijwillig verbonden tot het handhaven van de vrede en de veiligheid door 
een zelfgekozen aantal burgers en de verdediging van deze interne rechtsor-
ganisatie tegen elke aantasting. Of een dergelijke „coniuratio" is gesloten, is 
helaas niet helemaal zeker: het charter spreekt op dit punt over „sacramen-
tum . .. quod . . . nobis inviobaliter se conservare Traiectenses ac Mudenses 
conjuraverunt", de eed, die de burgers van Utrecht en van Muiden gezamen
lijk aan ons hebben afgelegd om zichzelf ongeschonden te handhaven.46) In 
ieder geval vormden de inwoners van Utrecht en de voorstad Muiden een 
militaire organisatie, die in staat was de keizer gewapende hulp te leveren. 
Over de latere rechtstoestanden kunnen nog enkele aspecten van de stedelijke 
bevoegdheden afgeleid worden uit de verlening van het stadsrecht door bis
schop Godebald. Allereerst blijkt de stad Utrecht eigenaar te zijn van de 
grond binnen de wal, de tegenwoordige singels met uitzondering van de ge
bieden van de vijf kapittels en die kloosters, die op bisschoppelijke of kapit-
telgrond waren gesticht.47) Ook de Hoge en Lage Weide, die tezamen bekend 
stonden als de stadsweide, waren eigendom van de stad.48) Alleen behield de 
bisschop enkele stenen huizen aan de Oudegracht in bezit blijkens de leen-
brieven49)- Hoe kwam de stad aan deze rechten? De veronderstelling is 
niet gewaagd, dat bisschop Godebald met gulle hand uit de schenking, die in 
732 door Karel Martel aan de Utrechtse kerk was gedaan, dit gebied aan de 
burgers had overgedragen. Een dergelijke goedgeefsheid is normaal; bij de 
mondeling bevestigde stadsrechten van oudere steden blijkt het stedelijk grond
bezit eveneens uit latere gegevens. Met zoveel woorden werd bij nieuw gestich-

46) O.B.U.. 1. nr. 308. 
47) In 1196. in 1231 en in 1308 blijkt de stad eigenaar te zijn van de openbare grond 
bij de kapittel-immuniteit van St. Marie, Stadsarchief, I, nrs. 253-255; in 1338 is er spra
ke van de eigendom van de grond in het Oudkerkhof en de Herenstraat, Stadsarchief, I, 
nrs. 313 en 315 en in 1393 geeft de stad grond aan de pas gegraven Plompetorengracht 
(niet de Drift, zoals de beschrijving aangeeft: deze was eigendom van het kapittel van 
St. Jan!) in erfpacht uit, om slechts enkele voorbeelden te noemen. 
48) In 1265, stadsarchief. I. nr. 265 en in 1432 bij de verkoop, blijkt de stad eigenares te 
zijn van deze Stadsweide, de Hoge en Lage Weide; stadsarchief. I. nrs. 262-264. 267, 268 
en 270. 
49) Mej. dr. A. J. Maris. Repertorium op de Stichtse leenprotocollen. I. Den Haag. 
1956. nrs. 380-385. pp. 348-357." 
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te steden zoals bijv. Lübeck, 1157, en Freiburg in Breisgau, 1120, de eigendom 
van de grond aan de bewoners geschonken.50) 
Ook ontleende de stad mogelijk aan het stadsrecht de bevoegdheid stedelijke 
wetten te maken. De eerste vermelding vinden wij in het jaar 1233, wanneer 
het voltooide stadsbestuur van schout, schepenen, raden en gezworenen be
palingen maken over de verkoop van wijn.51) Er bestaan geen aanwijzingen dat 
een bisschop of een keizer vergunning heeft gegeven tot deze noodzakelijke 
voorwaarde van een stedelijke rechtsgemeenschap, zodat het niet ongerijmd 
is de rechtspraak van de raad terug te voeren tot de wortel van het „ius et 
consuetudo", het stadsrecht van bisschop Godebald. Het zou te ver voeren 
om uiteen te zetten welke verdere ontwikkeling zich voltrokken heeft op de 
basis van het stadsrecht, m.n. door de verdere uitwerking in de Utrechtse 
rechtsboeken sinds 1340. Dit werk is trouwens op overtuigende wijze verricht 
door S. Muller Fz.52) 
Tenslotte is misschien de belangrijkste zinsnede van de stadsrechtsbevesti
ging de vermelding van een wal. Letterlijk staat er: „Maar allen die de stad 
Utrecht met een wal moeten versterken, stellen wij vrij van elke tol, zo vaak 
als zij naar deze stad zullen gaan om handel te drijven."53) Deze bepaling 
gold voor de boeren uit de omgeving, die met wagens en werktuigen klaar 
moesten staan om het enorme werk van de aanleg van de wal uit te voeren. In 
een tijd, waarin geen eigenlijke arbeidsmarkt bestond, maar er juist voldoende 
krachten beschikbaar waren om de noodzakelijke werkzaamheden te verrich
ten, bood een dergelijke gedwongen arbeid de enige oplossing voor de extra
prestatie die de bouw van de verdedigingsgordel was. In vele gevallen was 
het de landsheer, die kon beschikken over de herendiensten van de onvrije 
boeren en dit arbeidspotentieel beschikbaar stelde aan de burgers.54) Niet zon
der eigenbelang, want de versterkte stad was tegelijk een landsheerlijke vesting 
in het groot. Ook de boeren profiteerden van de stadswal, die hun bescher
ming bood in tijden van gevaar; ook waren zij afhankelijk van de markt in de 
stad waar de landbouwoverschotten konden worden verhandeld zonder ver
plichting tot betaling van tol. Maar op de allereerste plaats was de wal bedoeld 
voor de burgers. Zeker, de wal bestond dankzij de stedelijke nederzetting, 
die uit economische en niet uit militaire omstandigheden ontstaan was. Maar 
omgekeerd kon zonder bescherming tegen aanvallers de stad niet lang blij
ven bestaan. En niet alleen om de militaire betekenis van de wal: zeker zo 
belangrijk was het sociale aspect, dat nu een apart groepsgevoel bij de bewo
ners van de stad vaste vorm had gekregen. 
De ring, die op deze wijze om het stedelijke gebied was gelegd, had een sterke 
sociale binding tussen de bewoners tot gevolg, die nu duidelijk geïsoleerd waren 
binnen hun eigen gemeenschap. Er is geen duidelijker onderscheid mogelijk 
tussen dorp en stad dan de wal. Heel de opbouw van de stad, de doorgaande 

50) Elenchus. I, nrs. 82 en 122. 
51) O.B.U., II, nr. 831. 
52) Inleiding op de rechtsbronnen van Utrecht. Den Haag, 1885. 
53) O.B.U., I, nr. 308. 
54) C. Haase. Die mittelalterliche Stadt als Festung, in: Die Stadt des Mittelalters, I, 
Darmstadt. 1969, p. 390. 
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wegen, maar ook de verbindings- en de woonstraten waren vastgelegd door 
de wal, die vooral in het begin alleen maar op enkele plaatsen werd doorbro
ken door de poorten, het eerste doelwit van iedere aanvaller. Zelfs de vorm 
van de stad werd bepaald door de natuurlijke gesteldheid van de bodem; 
maar al te vaak lag een stad veilig op een schiereiland of in een rivierkron
kel, ook al beperkte de geringe oppervlakte de ontplooiing van de stad. In dit 
vroege stadium was een stad nog niet het geheel van dicht opeengepakte wo
ningen in smalle straatjes met een enkel plein, dat eeuwen later aan de laat-Mid-
deleeuwse stad zijn typische karakter zou geven, maar ondanks een ruim op
gezette bebouwing en zelfs de opneming van complete boerderijen vormde 
de nederzetting een gesloten geheel. Het besef tot een andere wereld te beho
ren gaf de bewoners een heel apart groepsgevoel. Een tweede aspect was 
de vrijheid van de bewoners. Het principe „stadslucht maakt vrij", wat in
hield dat de stedelingen geen verplichtingen meer hadden aan welke groot
grondbezitter dan ook, doorbrak de indeling van de maatschappij in twee 
grote groepen, de vrije mensen - edelen en geestelijken - en de veel talrijker 
onvrijen - voornamelijk boeren naast de enkele handwerkers en soldaten in 
de kastelen van de gezagsdragers. Een feitelijk gegeven, dat of in dezelfde 
tijd door een privilege of door de feitelijke situatie was ontstaan. Welke 
grondeigenaar was immers bij machte een weggelopen horige (dwz. onvrije) 
boer uit de stad, die door een weerbare bevolking werd verdedigd, weg te 
halen? De conflicten tussen steden en landedelen waren overigens minder tal
rijk dan men wel zou veronderstellen: de opbrengst van de primitieve akker
bouw was niet voldoende om zelfs maar een geringe stijging van de bevolking 
op te vangen. Een dorpsheer was maar al te blij wanneer overtollige bewoners 
elders gevoed werden. De groei van de steden, die mogelijk werd door de stij
ging van de bevolking omstreeks 1050 55) heeft vrijwel nergens aanleiding ge
geven tot strijd tussen adel en steden, wat in de 14e eeuw wel gebeurde. 
Het bestaan van de wal bepaalde ook het economische leven. Op de eerste 
plaats waren bouw en onderhoud van de noodzakelijke versterking een last, 
die vooral in de beginperiode zwaar drukte op de stadsbevolking. Bovendien 
waren de burgers uit zelfbehoud gedwongen soldaten te worden en over te 
gaan tot een systematische verdeling van de arbeid, zodat de nodige tijd vrij
kwam voor de bezetting van de wallen en de poorten, een dagelijkse taak 
voor de burgers ook in vredestijd. De organisatie van de stadsbevolking in 
groepen is evenzeer een economische als een militaire indeling. 
Tenslotte betekende het bestaan van een wal een versterking van de poli
tieke organisatie, die de bouw van de vestingwerken had geleid en voor het 
onderhoud zorg droeg. De vrijwillig aanvaarde verplichting zich te onderwer
pen aan stadsbestuurders, wie dat ook mochten zijn en hoe zij ook genoemd 
werden, was voor een belangrijk deel nodig om algemeen aanvaarde maat
regelen uit te vaardigen op grond van een centraal gezag dat kon rekenen 
op de strikte naleving van de krasse strafbepalingen. De zwaarste straf was niet 
zozeer de weinig toegepaste doodstraf, maar de uitstoting uit de stedelijke ge
meenschap; wie buiten de deur van de wal gezet werd, kon nauwelijks bestaan, 

55) Jacques Le Goff. Das Hochmittelalter. Frankfurt a. M., 1969, 2e dr.. p. 17. 
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werd nergens opgenomen en viel terug tot de zelfkant van de maatschappij, 
de haveloze „ellendigen", dwz. vaderlandslozen, die altijd over het Middel
eeuwse platteland rondzwierven als een prooi voor iedereen en een plaatg 
voor de boeren wanneer zij onbeschermd waren. 
In Nederland is de wal van Utrecht, die in 1122 wordt genoemd, de oudst 
bekende vermelding,56) al zullen andere plaatsen, waar geen schriftelijke mel
ding van een verdediging wordt gemaakt, stellig tenminste een palissade be
zeten hebben. Het bovengeschetste beeld van de vroeg 12e eeuwse stad in 
zijn sociale, economische en politieke aspecten heeft gedeeltelijk in het Utrecht 
van die tijd bestaan: de sociale groepering van de „cives Traiectenses", de 
Utrechtse burgers, de verhouding tussen de boeren en de kooplieden, de mili
taire en de politieke organisaties. De vergunning om een wal aan te leggen, 
die een deling in en tegelijk een inbreuk betekende op de overwegend agrari
sche maatschappij, werd alleen door een landsheer gegeven krachtens zijn 
bevoegdheid als een onderdeel, misschien wel de gewichtigste bepaling in het 
niet omschreven „ius et consuetudo" van bisschop Godebald. Als datum kun
nen we dan ook de periode 1114-1122 stellen. De keizer heeft alleen de vrij
stelling van de rijkstol aan deze toestemming toegevoegd, wat alleen hij kon 
en mocht doen. Sociaal gezien waren de Utrechtse burgers vrij; een dergelijke 
toestand was geen regel, zodat de Utrechters gelukkiger waren dan andere 

56) H. van Werveke. De Steden, ontstaan en eerste groei. Alg. Geschiedenis der Neder
landen. II, p. 191. 
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stedelingen. Tenslotte is er de schout, die reeds in 1105 wordt genoemd, maar 
nu een speciale taak kreeg als meer dan de rechter van een marktnederzet-
ting. In het toltarief van 2 juni 1122«) treden Gisilbert, die later voor dit 
ingaan tegen de belangen van bisschop Godebald met de dood werd ge
straft, en de schout Galo, die wij reeds uit 1105 kennen, op als de leiders 
van het verzet van de burgers tegen het misbruiken van de landsheerlijke 
tol rechten. En de schout Alf er, die reeds in 1127 wordt genoemd »«O komt in 
1145 voor als de bouwer van de Smeetoren blijkens het opschrift op de fun
datiesteen „In het jaar van onze Heer 1145 in het zevende regeringsjaar van 
Roomskoning Koenraad (III), in het zesde jaar van bisschop Herbert is dit 
werk gemaakt door de „prefect" ») tot „munimen", verdediging, van zijn bur
gers en tot eer van de stad Utrecht. Amen." Merkwaardig is de term „muni
men", versterking, die in de werkwoordsvorm ook voorkomt in de bevesti
ging van het stadsrecht. Duidelijk blijkt, dat de schout Galo de energieke 
persoon is geweest, die op een onbekend tijdstip tussen 1114 en 1122 een be
gin gemaakt heeft met het grote werk van de omwalling. 
Een werkelijk enorm karwei, dat planmatig is opgezet. De 12e eeuwse Utrecht
ers bezaten wel degelijk voldoende technisch kunnen en inzicht om volgens 
een duidelijk bestemmingsplan de ringwal te bouwen, ook al beschikten zij 
nog niet over voldoende baksteen en al was buitenlandse natuursteen in ons 
land door de hoge vervoerskosten te kostbaar om voor andere bouwwerken 
dan voor kerken te worden gebruikt. Uit verschillende voorbeelden is bekend, 
dat er zelfs stedebouwkundigen waren met een gedegen reputatie.60) Deze 
doelbewuste aanpak blijkt ook te Utrecht. Voor welke opgave stonden de 
Utrechtse bouwers? Op de eerste plaats moest zoveel mogelijk het bebouw
de gebied binnen de wal komen te liggen. Door deze situatie was al een 
ruime wal noodzakelijk, omdat het hele kerkenkruis, waartussen de koopmans
nederzetting ingebouwd lag, moest worden beschermd. Hierdoor waren de 
oost- en westgrenzen al bepaald op de plaats van de tegenwoordige Malie- en 
Catharijnesingel. Verder is het niet gewaagd te veronderstellen dat aan de Rijn 
reeds de dorpjes bestonden, waar later de Jacobi- en de Nicolaaskerk wer
den gebouwd. Weliswaar dateert de eerste vermelding van beide kerken pas 
uit 1173,61) maar blijkens de recente opgravingen is de datering teruggeplaatst 
naar ongeveer 1150 door drs. H. H. van Regieren Altena, Th. Haakma Wa-
genaar en S. E. van der Leeuw.«2) Door de aanwezigheid van de beide neder
zettingen zijn de noord- en zuidgrenzen bepaald. Geleidelijk heeft de stad de 

57) O.B.U., T. nr. 309. 
58) O.B.U.. I. nr. 322. . - 8 

59) Centraal Museum Utrecht: Catalogus van het Historisch Museum. I, nr. 310, p. 58. 
De term Drefect is door mej. dr. A. J. Maris verklaard als stadscommandant, een onder
deel van zijn schoutenfunctie: Van Voogdij tot maarschalksambt, p. 93. 
60) H. Reincke. Über Stadtgründungen, in: Die Stadt des Mittelalters, I. p. 345. 
61) Annales Egmundenses. W.H.G.. 3e s.. nr. 61, p. 181. 
62) Verslag van het onderzoek onder de Nicolaaskerk door het Instituut voor Prae^- en 
Protohistorie van de Gemeente-Universiteit te Amsterdam, najaar 1970, door B. Kie-
boom Maandblad Oud-Utrecht. 1970, o. 74. Bij het ter perse gaan van dit artikel ver
scheen net OD tijd het ongravingsverslag door drs. H. H. van Regieren Altena en S. E. van 
der Leeuw, in: Jaarverslag 1969/1970. nr. 1, van de restauratie vijf hervormde kerken m 
de binnenstad van Utrecht, p. 31. 
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grens gekregen, die tot in de 14e eeuw niet werd doorbroken; de aanleg van 
de ommuurde voorstad, de Bemuurde Weerd, en van de enkele huizenrijen 
in Tolsteeg, Buiten Catharijne en Buiten Wittevrouwen tastte het grondplan 
van de wal niet aan. 
De stad had zich op deze wijze wel een bijzonder ruim jasje aangemeten 
van maar liefst 131,14 hectaren.63) Door deze oppervlakte was de stad Utrecht 
ongewoon groot. Keulen overtrof Utrecht met een oppervlakte van 236 ha, 
wat in 1180 tot 400 ha. werd uitgebreid, maar deze stad was dan ook een 
„wereldstad" van internationale betekenis.64) Alleen de verwante bisschops
stad Munster had een uitgestrektheid van 124 ha. Nu was het gebruikelijk 
een omwalling zo ruim mogelijk aan te leggen, want een dergelijk kostbaar 
en tijdrovend werk werd meestal maar zo uitgebreid mogelijk uitgevoerd. In 
Utrecht kwam er nog bij de eis het grote gebied van de kapittelimmuniteiten 
binnen de wal te brengen, een totale oppervlakte van 22,6 ha.63) Voor de bur
gerlijke bebouwing blijft zodoende 108,54 ha over, waarvan weer een deel 
moet worden afgetrokken voor kloosters, die gesticht zijn ofwel door de bis
schop ofwel door een der kapittels op eigen grond. Uiteindelijk was van het 
gebied binnen de gracht slechts 90,05 ha, 68,71%, in gebruik bij leken; 41.09 
ha, 31.29% van het totale oppervlak, was door kerken en kloosters in beslag 
genomen. Met deze 90,05 ha. komt men dichter tot steden, die in karakter 
en betekenis soortgelijk waren zoals Brunswijk (100 ha.), Dantzig (103 ha.) 
en Lübeck (107 ha.)65) Door deze arbeid beschikte de stad nu over een ruim 
terrein, waarin latere uitbreiding nog ruimschoots mogelijk was en ook in
derdaad heeft plaatsgevonden: tot aan de 17e eeuw heeft de stad voldoende 
uitbreidingsmogelijkheid gehad binnen de singels. 
De bevestiging van het stadsrecht had aan de burgers van de stad een belang
rijke wissel op de toekomst gegeven. Geleidelijk en langzaam begonnen de 
Utrechters aan de opbouw van hun gemeenschap door te blijven streven 
naar voltooiing van de politieke zelfstandigheid. Parallel daaraan liep de uit
rusting van de stad met waterwegen, straten en met gebouwen van allerlei 
aard. Allereerst het streven naar bestuurlijke eigenheid. In 1125 ontviel aan 
de burgers hun machtige beschermer keizer Hendrik V, die op 10 juni 1125, 
kort voor Pinksteren, in Utrecht overleed.66) De afgedwongen welwillend
heid van bisschop Godebald liep hiermee ten einde. Deze houding uitte zich 
in de verplaatsing van twee van de vier jaarmarkten naar „de nieuwe 
gracht", dwz. het pas gegraven deel van de Oudegracht tussen Twijnstraat en 
de Ganzenmarkt, zodat deze bronnen van stedelijke welvaart weggehaald 

63) Volgens de planimetrische opmeting door de vriendelijke medewerking van de 
heren ir. J. E. Harder en A. Meiier van de Dienst Openbare Werken der Gemeente 
Utrecht. Zie bijlage 1. 
64) Deze en volgende opgaven zijn ontleend aan H. Planitz. Die deutsche Stadt im Mit
telalter, pp. 198-204. 
65) Verder nog volgens Planitz Bautzen (90 ha.). Brandenburg (92 ha.). Freiburg 
(80 ha.). Halberstadt (76.8 ha.). Hamburg (80 ha.). Lüneburg (84 ha.). Maagdenburg 
(110 h a ) . Soest (101 ha.) en Stendal (104 ha.). 
66) Ekkehardi Üragiensis chronicon ed. G. H. Pertz, M.G.S.S., VI. p. 264. 
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werden uit de eigenlijke koopmansnederzetting,67) die nog lang niet de hele 
stad binnen de wal in beslag nam. Het merendeel van de burgers protesteerde 
over deze schending van hun gewoonte: al onder verschillende voorgangers 
van bisschop Godebald waren deze jaarmarkten gevestigd in de straat Sta-
the,68) het deel van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en de Bakkerstraat. 
Bij deze klachten vonden de burgers invloedrijke medestanders in hertog 
Godfried van Leuven (later Brabant) en heer Herman van Kuik, een belang
rijk Stichts edelman. Op grond van deze bezwaren stond Godebald toe dat 
de markten opnieuw verhuisden naar de oude plaats; met de doorzichtige 
verklaring dat de huizen daar beter gebouwd waren, poogde de bisschop 
zijn gezicht te redden. 

Enige jaren later, onder de volgende bisschop Andreas van Kuik, lid van 
een inheemse adellijke familie, raakte de stad in 1132 betrokken in het 
avontuur van Floris de Zwarte, broer van graaf Diederik VI van Holland en 
neef van koning Lotharius II. Zoals menige jongere zoon zocht deze berooi
de edelman naar een eigen bezit, dat hij gevonden meende te hebben bij de 
traditionele vijanden van Holland, de Westfriezen. Uiteraard kon zijn broer 
Diederik dit optreden niet bijzonder waarderen. Met moeite slaagde de ko
ning erin de vrede tussen de broers te herstellen. „Maar van deze vrede heeft 
Floris maar korte tijd genoten," zo vertellen in sobere bewoordingen de An
nales Egmundenses,69) „omdat hij kort daarop door het zwaard is omgeko
men. Dit was de reden van zijn dood: de edele en vooraanstaande mannen 
Godfried en Herman (van Kuik) hadden een nicht Heilwiva, een dochter 
van hun zuster Aleida en Arnold van Rothen, die Herman voorstelde na de 
vermoording van haar vader en het overlijden van haar moeder, tot zich te 
nemen en haar kastelen en zeer uitgestrekte bezittingen te beheren totdat hij haar 
aan een geschikte man kon toevertrouwen. Maar de dienstlieden van het 
meisje hadden gehoord van de goede eigenschappen van Floris en kwamen 
tot het besluit hem als heer te aanvaarden en aan het meisje uit te huwelijken. 
Dus stelden zij zich onder zijn bescherming, werden zijn leenmannen en gaven 
hem de kastelen van het meisje en alles waarover zij beschikten in handen. 
Verder verzochten zij tezamen met hem aan oom Herman haar ten huwelijk 
te geven. Maar hij weigerde en kon op geen enkele wijze noch met geweld 
noch met vragen noch met bedreigingen tot toestemming worden bewogen. 
Floris verwoestte daarom te vuur en te zwaard alle bezittingen van Her
man, en bestreed deze met de hulp van velen die hem steunden omdat hij fa
milie van de keizer was, en bedreigde zijn bezittingen en zelfs zijn leven. 
Met de steun van zijn broer Godfried en vooral van bisschop Andreas van 
Utrecht had hij (Herman) een niet geringe menigte van soldaten verzameld 
en beijverde zich niet minder dan Floris in de strijd. Op dat moment kozen 

67) O.B.U.. I, nr. 322. Deze oorkonde is door Oppermann tot een vervalsing verklaard 
(Untersuchungen, TL p. 64 en 98). maar door C. D. J. Brandt als echt bestempeld (Ned. 
Archievenblad. 1933/1934, p. 76 en 182). Gezien de situatie van de tijd zelf is de laatste 
uitleg aanvaardbaar. 
68) Deze vicus Stathe was een straat en geen wijk: zie F . Ketner. De betekenis van 
..vicus" in de Middeleeuwse oorkonden. Jaarboekje Oud-Utrecht. 1960. p. 50. 
69) W.H.G.. 3e s., nr. 61. p. 147-148. 
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de Utrechters 70) partij voor Floris uit eerbied voor graaf Diederik en uit angst 
voor koning Lotharius, en boden de jongeman hun hulp aan door hem de toe
gang tot de stad en tot hun huizen open te stellen zo vaak hij maar wilde. 
Hij (Floris n.l.) verbrandde het kasteel Lexmond van de bisschop en verhin
derde deze met geweld de stad (Utrecht) te betreden. Toen op een dag Floris 
met slechts tien kameraden de stad verliet zonder iets te vermoeden van de 
hinderlagen van zijn tegenstanders, werd hij plotseling gezien en omsingeld 
door de beide eerder genoemde broers, die zonder dat hij het wist met een 
grote groep soldaten naar de stad waren gekomen; en toen hij probeerde 
naar de stad terug te keren en er ook nog in slaagde te ontkomen, viel zijn 
paard op een plaats Abstede, hij stortte neer en werd door hen gedood. Zijn 
lijk werd naar Rijnsburg overgebracht en onmiddellijk werd een bode naar 
koning Lotharius gestuurd. Deze verdreef uit verdriet over zijn dood Herman 
van Kuik en zijn helper Godfried (van Arnesberch) met steun van de graaf 
van Holland en bestrafte hen met ballingschap. Hij zou de dood van zijn 
neef nog verder gewroken hebben als de dood hem niet tot een hoger geluk 
had geroepen. Spoedig konden zij (de heren van Kuik) terugkeren in hun 
bezittingen, werden leenmannen van graaf Diederik en sloten vriendschap 
en vrede met hem." 
Het is een barbaars verhaal, dat een schril licht werpt op de brute hebzucht, 
de wreedheid en de woeste wraaklust van de edele ridders. Hebben de bur
gers van Utrecht deel gehad aan deze strijd of hebben alleen de bisschoppe
lijke dienstlieden, waartoe ook de schout behoorde, de partij van Floris ge
kozen? De burgers stonden kennelijk nog als politiek onmondigen buiten deze 
verwikkelingen, want nergens wordt gesproken van „cives". Toch is het ze
ker dat de verlangens, hun goede diensten duur te laten betalen door de nieu
we heer van Utrecht, een rol gespeeld hebben bij de bereidwillige dienstlie
den. De ongelukkige afloop maakte aan dit avontuur een blijvend einde. 
In 1150 bleek er samenwerking te bestaan tussen de burgers en de dienst
lieden die hun eigen candidaat, Frederik, wilden handhaven. De wettig ge
kozen bisschop Herman van Hoorn was naar voren geschoven door de gees
telijkheid en de graven van Holland en van Gelre.71) Hoewel bisschop Herman 
de steun kreeg van de keizers Koenraad III en Frederik I Barbarossa, hand
haafden de ministerialen en de burgers van Utrecht en van Deventer hun ver
zet tegen de opgedrongen landsheer totdat de krachtige Barbarossa een eind 
maakte aan het verzet, waaraan ook boeren en ambachtslieden deel hadden ge
nomen. Bisschop Herman was geen krachtfiguur, zodat hij bij de eigengerei
de Utrechters nauwelijks enig gezag kon laten gelden. „In zijn tijd kwamen 
onderlinge doodslagen en zelfs tot in zijn tegenwoordigheid moorden voor, 
omdat hij zachtzinnig en al te goedhartig was, geen recht kon spreken, noch 

70) ..Traiectenses". wat niet noodzakelijk de burgers betekent; zelfs is dit vermoeden 
onwaarschijnlijk. ..Urbes" is m.i. terecht vertaald met „kastelen" en niet met ..steden" 
omdat het eenvoudigweg ondenkbaar is dat de rijke Heilwiva een aantal steden bezat; 
bovendien wordt op p. 148 gesproken van de ,.urbs Lakesmundi", waarmee het kasteel 
Lexmond bedoeld is. Het is verwarrend dat de Annales spreken zowel over de ..civitas" 
als de ..urbs" als aanduiding voor de stad Utrecht. 
71) Annales S. Mariae. B.M.H.G., XI (1888). p. 480. 
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Verdeling van de stad Utrecht in (zwart aangeduide) geestelijke en 
wereldlijke bebouwing, (zie p. 37). 

de Utrechters, die alleen door hardhandige bisschoppen in toom gehouden 
konden en kunnen worden, onder zijn gezag wist te houden".72) 
Door zijn toegefelijke houding kwam het niet tot een conflict. Deze toestand 
veranderde onder bisschop Godfried van Rhenen, die zich ook op ander 
terrein liet gelden. „In dat jaar (1159) verenigden de Utrechtse dienstlieden 
zich tot een krachtige „coniuratio", een samenzwering om onderling hun recht 
te handhaven en velen van de belangrijksten werden leenmannen van graaf 
Hendrik van Gelre, om zich van diens steun te verzekeren." Op deze wijze 
versterkt, belegerden de burgers en de ministerialen bisschop Godfried in 
een toren, waaruit hij alleen met steun van graaf Diederik van Kleef wist te 
ontsnappen. Binnen de stad woedde de strijd voort tegen het bisschoppelijke 
kasteel, waar de beide paleizen, het zomer- zowel als het winterhuis, werden 
verwoest. Vergeefs probeerden graaf Floris van Holland en de bisschop de 
stad te heroveren, die door de Geldersman Diederik van Batenburg met hulp 
ook van vele ambachtslieden, m.n. van de slagers, werd verdedigd. Deze strijd 
duurde van 22 september 1159 tot 24 juni 1160 „en toen eindelijk werd de 
strijd gesust door de bemiddeling van aartsbisschop Reinoud van Dassel op 
bevel van keizer Frederik".73) 
Opnieuw hadden zich de gebeurtenissen herhaald van 1132, toen de mini-

72) Annales Egmundenses. p. 155. 
73) Ibidem, p. 166. 
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sterialen Floris de Zwarte als heer hadden aanvaard, maar met twee verschil
len. Allereerst ging het de ministerialen erom een blijkbaar reeds bestaand 
recht te handhaven. Verder sloten zich de burgers bij deze opstand aan. De 
partijen bleven gelijk zodat bij het herstel van de vrede door Reinoud van 
Dassel de zaak bijgelegd is. Naar de inhoud van het vergelijk dat nergens 
verhaald is, kunnen wij slechts gissen. Wanneer er een „coniuratio" in de be
tekenis van een eedgenootschap, ter verkrijging of behoud van stedelijke rech
ten is gesloten, dan kunnen wij alleen uit de geciteerde tekst lezen, dat de con
iuratio bedoeld was om het eerdere eedgenootschap van 1122, die tot de be
vestiging van het stadsrecht had geleid, te hernieuwen en het indertijd verleen
de recht te behouden. 

Op grond van de aangehaalde passages leidde Oppermann een strijd af tussen 
de anti-keizerlijke ministerialiteit uit de door hem aangenomen „Springwijk" 
bij de Mariakerk en het gezag van keizer en bisschop. Een gevolg zou volgens 
hem zijn geweest, dat zowel deze Springwijk als de marktnederzetting Stathe 
onder gezag van de burggraaf werd geplaatst door de onderschikking ook 
van de schout.74) Uit de bronnen blijkt deze gissing niet. De „Sprincwica" 
was geen wijk maar een oude landweg, die vóór de aanleg van de kapit
telimmuniteit doorliep langs de straat Achter Clarenburg tot aan het open 
veld, waar later het Johannieterklooster werd opgenomen in het 16e eeuwse kas
teel Vredenburg.75) Deze Springweg was vóór de 14e eeuw niet bewoond, 
maar diende als verbinding langs de achteruitgangen van de huizen aan de 
Oudegracht; nog heden ten dage bestaat op verschillende plaatsen deze situa
tie of is merkbaar door de aanleg van kleine woningen tegen de diepe tui
nen van de patriciërshuizen aan de Oudegracht. De burggraaf was altijd ho
ger geplaatst dan de schout; van een dergelijke doelbewuste onderwerping 
ontbreekt ieder aannemelijk bewijs. Het is m.i. veiliger toe te geven dat wij wei
nig meer weten over de gebeurtenissen van 1159 en 1160, dan dat burgers 
en ministerialen hun recht verdedigden, zonder een antwoord te zoeken op 
het onoplosbare probleem welk recht bedreigd was en hoe de afloop is ge
weest omdat de gegevens ontbreken. Duidelijk is alleen nogmaals de samen
werking tussen ministerialen en burgers, die voor de jaren 1122 en 1127 alleen 
waarschijnlijk is (zie p. 20) 

In 1196 komt tenslotte een eigen stedelijk bestuur voor,7<i) wanneer in een 
overeenkomst tussen het kapittel van St. Marie en de stad 11 schepenen en 12 
„consules civitatis", raden van de stad, optreden namens de burgers en bo
vendien een eigen zegel gebruiken. De schepenen, die mogelijk al in 1127 
voorkwamen, worden hierbij bijgestaan door de gekozen vertegenwoordigers 
van de burgers. Deze omstandigheid was te danken aan de politieke verwar
ring in dat jaar dankzij een dubbelkeuze, zodat geen van de beide gekozen 
bisschoppen werkelijk gezag uitoefende. Omdat er enige tijd geen bisschop 

74) Untersuchungen, p. 214. 
75) F. Ketner, De betekenis van vicus in de Middeleeuwse oorkonden, Jaarboekje Oud-
Utrecht, 1960, p. 53; Oppermann neemt het staan van de Springwijk als „eine sehr aus
gedehnte Ansiedlung" aan zonder enig ander bewijs dan dat deze naam reeds vóór het 
ontstaan van de Mariakerk bestaan moet hebben: Untersuchungen, p. 197. 
76) O.B.U., I, nr. 529. 
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als landsheer optrad, konden de burgers tijdelijk zichzelf besturen. Nadien 
worden de raden pas in 1233 genoemd,") om dan geregeld weer in de rechts
handelingen te verschijnen. 
Met de verschijning van de raad wordt een tijdperk afgesloten en een nieuwe 
periode ingeleid. In de 13e eeuw, wanneer de stadsrechten een duidelijk 
omschreven inhoud hebben en van uitzonderlijk toegestane of verworven 
rechtstoestanden tot regel zijn geworden, treden de raden op als tegenhan
gers en vaak als tegenstanders van de landsheerlijke schepenen. Voor de stad 
Utrecht begon een tweede faze in de strijd om de stedelijke zelfstandigheid, 
die in den brede door S. Muller is beschreven.78) Terwijl schepenen al eer
der voorkomen in het Rijk, zijn de raden van later datum.79) Hun ontstaan 
en ook hun naam ontlenen de „consules" aan Italië, waar dankzij het voort
bestaan van de steden als bloeiende gemeenschappen reeds in 1100 een hoge 
graad van zelfstandigheid was bereikt. Planitz wijst erop, dat juist in de 
periode van de latere keizer Hendrik VI, die geboren was op Sicilië, van 
1188-1197 de eerste vermeldingen van „consules" voorkomen. Deze raden 
vertegenwoordigden de burgerij, die hen ook uit hun midden aanwees. Te
gelijkertijd wordt de term „civitas", die aanvankelijk zowel stad als lands
heerlijke residentie beduidde, nu uitsluitend gebruikt als aanduiding voor de 
stad van de burgers; deze inwoners werden bestuurd door de „consules 
civitatis", de raden van de stad als nieuwe functionarissen naast de schepenen. 
Vele steden hebben nooit de zelfstandigheid van een eigen raad gekend, 
maar bleven onder het gezag van landsheerlijke schepenen. Ook in Utrecht 
omsloot de stad niet alleen letterlijk het bisschoppelijke kasteel op het Dom
plein. Tegelijk was in politiek opzicht een nieuwe macht naast het gezag van 
de bisschop-landsheer ontstaan. 
Parallel met de bestuurlijke ontwikkeling loopt de vorming van de stad, zoals 
wij deze uit de bronnen en uit de vorm van het patroon van wateren en 
straten kunnen aflezen. De behandeling van dit onderzoek kan op dit moment 
alleen maar voorlopig gebeuren over enige hoofdpunten en uiterst oppervlak
kig. Een grondige bespreking van dit onderwerp zou te omvangrijk zijn bin
nen het hier gestelde kader; bovendien vraagt de ontstaansgeschiedenis van 
de wateren, de wegen, de straten en de bebouwing een uitgebreid vooronder
zoek door archeoloog, geofysicus en historicus. 
Als „Rijnstad" was de eerste zorg van de eenmaal omwalde plaats, die zijn 
omvang en ligging nu had bepaald, de verbinding langs de stroom te ver
beteren. Kort voor 1127 is er een gracht gegraven, die in dat jaar de „nieuwe 
gracht" wordt genoemd.80) Dit kanaal vormde de verbinding tussen de bocht 
van de Rijn bij de Twijnstraat en de noordelijker kronkel bij de latere Stad-
huisbrug met gebruikmaking van de reeds Romeinse burchtgracht langs de 
Gaard en de Vismarkt. De Rijntak in de zg. Oudelle (nl. het oude dal), 
die zijn vervolg vond in de Kromme Nieuwegracht en het water langs de 

78) Meidtag ôpde Middeleeuwse Rechtsbronnen der stad Utrecht. 's-Gravenhage. 1885. 
m.n. op. 17-26. 
79) Planitz. D. 298-299. 
80) O.B.U., t nr. 322. 
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Plattegronden van de verschillende Nicolaaskerken volgen 
H. van Regteren Altena en S. E. de Leeuw, in Jaarverslag 

ens dys. H. 
., in Jaarverslag 1969170, 

I, restauratie vijf hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht 
p. 34. 

Minrebroederstraat, ontving geen water meer en verdween grotendeels. Al
leen de Kromme Nieuwegracht bleef als de ringsloot rond de immuniteit van 
St. Pieter bestaan. Ook wordt nog in 1319 een oude gracht genoemd, die 
langs de Ganzenmarkt aan de noordzijde liep en zijn naam dankte aan de 
tegenstelling tot de tegenwoordige Oudegracht, want de huidige Nieuwe
gracht kwam pas in 1393 gereed«) Met deze afsnijding was niet alleen een 
belangrijke verbetering van de doorstroming bereikt, maar ook richting 
gegeven aan het stratenpatroon binnen het pas tot stand gebrachte grond
gebied van de stad. 

In 1148 werd ook dat deel van de Rijn, dat westwaarts de stad uitstroomde 
naar de Ouderijn die langs Vleuten zijn weg nam naar Katwijk, afgesneden. 
Voortaan onderhield alleen de Lijnpadsrijn, die westelijk buiten de wal liep, 
de verbinding tussen de Krommerijn en de Ouderijn. De stedelijke gracht 
werd immers doorgetrokken tot in de Vecht bij het Zwarte Water. Ook aan 
de oostzijde verviel daardoor een grote rivierbocht, waarvan nog resten terug 
te zien zijn in het slootje aan de oostzijde van het Wilhelminapark en het 
huis De Oorsprong, in delen van de Biltse Grift, de Alexander Numankade 
en het genoemde Zwarte Water. Beide waterstaatkundige werken getuigen 
van een grootse visie, waardoor de waterhuishouding enorm verbeterd werd, 
de stad een duidelijke ruggegraat kreeg en de belangrijke handelsweg bin
nen de stad gebracht werd. Hier past een eerbetoon aan de onbekende ste
debouwkundigen van de 12e eeuw, die een dergelijk plan ontwierpen en uit
voerden, wat met de gebrekkige middelen een geducht karwei moet zijn ge-

T8^ [' ^.J^Q?^- A a n t e k e n i n g e n over Utrechts oudste geschiedenis. Jaarboekje Oud-
Utrecht. 1945/1946 p. 41. 
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weest. De gevaarlijke kant was dat de stad nu bloot stond aan overstro
mingen wat b.v. in 1173 voorkwam (zie hiervoor p. 10) en waardoor de stad 
met de ondergang bedreigd werd. In dit gevaar was voorzien door vóór 1165 
al een dam bij Wijk bij Duurstede te leggen en een verdeling tussen onge
vaarlijk Lekwater en hinderlijk Krommerijnwater te maken, al was dit niet 
altijd afdoende. 
De datering van de tweede doorgraving wordt doorgaans gebaseerd op het 
bericht van Heda,18) die 1148 noemt. Jongkees81) meent dat in 1165 dit 
kanaal ontstond 82) op grond van de toestemming van keizer Frederik I Bar
barossa in dat jaar. „Wij hebben toegestaan," aldus de keizer, „dat het ge
bied, dat in de volkstaal Noda genoemd wordt, voor een waterlozing door
graven wordt door de inwoners van die streek, die zoveel schade en gevaar 
van de wateren ondergingen, op zo'n manier dat het water van de Rijn door 
dit kanaal wegstroomt in de zee die daar in de buurt gelegen is en die onbe
lemmerd heen en weer stroomt." De verklaring van deze tekst draait om de 
plaatsbepaling van de „Noda". Wanneer hiermee de Neude in Utrecht is be
doeld, dan is de keizerlijke vergunning gegeven om de Oudegracht verder 
noordwaarts door te trekken. Maar deze veronderstelling is niet te rijmen 
met de nabijheid van de zee en de vermelde invloed van eb en vloed. Uit 
de tekst van de oorkonde kan afgeleid worden dat de vermelding achter 
elkaar van de dam bij Wijk bij Duurstede, de doorgraving van de Noda en de 
opruiming van de dam bij Zwammerdam inhoudt, dat deze „Noda" in het 
Sticht gelegen heeft. Ondanks deze samenhang moet de Noda, de aandui
ding voor een laaggelegen moerassig gebied (wat ook op de Neude van toe
passing was), vlak bij de zeekust hebben gelegen. Niet de Utrechtse Neude is 
in 1165 bedoeld noch de Gelderse vallei. Het jaar 1148 moet dus als datum 
voor de voltooiing van de Oudegracht worden aangenomen. 
Op deze wijze ontstond de Oudegracht die behalve een belangrijke vaarroute 
door de ligplaatsen aan de kaden een lange haven was en de dubbele hoofd
straat van de handelsstad. Over andere straten weten wij heel weinig. In 
1165 wordt de Zadelstraat genoemd onder de naam van de „Platea suburba-
na", de straat van de voorstad, die tussen het bisschopshuis en de Maria-
kerk lag.83) En in 1196 wordt genoemd de „via lapidea", de Steenweg,84) 
waarmee niet de tegenwoordige Steenweg bedoeld kan zijn omdat deze ge
plaveide straat liep vanaf de Borchbrug bij de Servetstraat naar de Mariakerk 
en dus opnieuw de Zadelstraat is aangeduid. Het lijkt wel erg mager dat uit
sluitend deze éne straat vermeld is in een stad die toch veel straten gehad 
kan hebben. Maar is dat wel waar? Het is een gevaarlijke veronderstelling 
dat een stad met veel grond nu ook veel sraten bezeten moet hebben. Wanneer 

82) Tbidem. n. 53: O.B.U.. T. nr. 448; J. W. Muller. Neude. in: Nomina geographica 
Neerlandica. VIII (1932). r>. 146. en: J. van Galen. Waar las de Noda?. in Maandblad 
Oud-Utrecht. 1939. o. 2 en 9. Beide laatsten pleiten voor een doorgraving van de 
Utrechtse Neude. Tegen deze veronderstelling staan de grote afstand van de zee en 
vooral de aanwezigheid van een kennelijk veenmoeras. geen rivierloop dus, bij riolerings
werken, februari 1972. Volgens de verwachtingen zal de pas aangestelde stadsarcheoloog, 
drs. T. Hoekstra, ook dit probleem kunnen oplossen bij de veranderingen op dit plein. 
83) O.B.U..I. nr. 445. 
84) O.B.U.. I. nr. 529. 
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wij de plattegrond bekijken en daarbij in het oog houden dat het merendeel 
van de straten pas in de J4e eeuw is ontstaan, dat de Nieuwegracht en de 
aanliggende zijstraten niet eerder dan in de 15e eeuw zijn aangelegd en ten
slotte dat grote delen voor de burgers ontoegankelijk waren als gebieden van 
kapittels of kloosters, dan is het beeld van één hoofdstraat en niet veel meer, 
een misschien verbijsterend maar toch wel juist beeld. 
Voorlopig kunnen wij de toestand, zoals deze zich tot ongeveer 1200 ontwik
kelt, aldus schetsen. Er was de meermalen genoemde hoofdader van de Oude-
gracht. Daar lagen de huizen van de ministerialen, de kooplieden en de han-
deldrijvende handwerkers. Achter deze huizen, die beschikten over diepe 
tuinen met aan het uiteinde een koetshuis en een paardenstal, liepen verbin
dingswegen, zodat de heren de stad uit konden rijden langs de Springweg 
aan de westzijde en de Lange Nieuwstraat aan de oostzijde. De Springweg 
kan doorgelopen hebben, niet alleen over de „Oude Springweg", het latere 
Achter Clarenburg, maar ook langs het plein Vredenburg door de Rozen
straat en de Waterstraat om langs de Oudegracht bij de Weerdpoort de oud
ste weg naar Muiden (en later naar het jonge Amsterdam) te bereiken (zie 
afbeelding pag. 26). Slechts enkele zijstraten hebben misschien iets meer belang 
gehad. Het is al te gewaagd hier ook maar iets over te zeggen, zolang niet 
een uitgebreid bodem- en bronnenonderzoek heeft plaats gehad. 
Zeker, er bestond een netwerk van oost-west-verbindingen, waarvan sommi
gen misschien tot de 12e eeuw teruggaan, maar het is op dit moment niet te 
zeggen welke. In ieder geval niet de verbinding Lange Viestraat-Potterstraat-
Voorstraat omdat deze straten pas een doorgaand karakter kregen door de 
voltooiing van de Biltse Steenweg in 1290. Alleen kan in dit verband wor
den gewezen op de éne plaats waar een regelmatig stratenpatroon bestond, 
dat mogelijk van zeer vroege datum is, nl. bij de Jacobikerk. Voorlopig kan 
vermoed worden dat hier een schaakbord-achtige opzet te zien is van de stra
ten van deze parochie, die een aparte wijk in de stad vormden. Duidelijk 
is de stedebouwkundig hinderlijke ligging te zien van de afgesloten immuni
teiten, die niet alleen veel grond in beslag namen, maar ook op lastige wijze 
een normaal stratenpatroon onuitvoerbaar maakten en vandaag de dag nog 
minstens ernstig bemoeilijken. 

Gedurende de 12e eeuw is op deze manier het politieke en topografische 
uitgangspunt gevormd van de grootste stad van Middeleeuws Nederland. Acht 
en een halve eeuw later zijn het karakter en het stratenpatroon van onze stad, 
nog steeds het middelpunt van een nijver Nederland, in eerste aanleg te dan
ken aan het initiatief, het doorzettingsvermogen en de vindingrijkheid van 
de 12e eeuwse Utrechters, wat op deze wijze door onze vereniging passend 
herdacht wordt. 
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2.70 ha Servaasabdij 
0.10 Arkelconvent 
0.31 Pallaeskameren 
0.13 Dolhuis 
1.00 Nicolaaskerk-Agnietenconvent 
0.39 Nicolaasklooster 
0.35 Geertekerk 
0.39 Bartholomeusgasthuis 
1.11 Regulierenklooster 
0.16 Jacobsgasthuis 
1.44 Duitse Huis 
4.54 Immuniteit van St. Marie 
0.28 Catharijneconvent 
0.49 Jacobskerk 
0.50 Ceciliaconvent 
0.39 Buurkerk 
0.23 Ursulaconvent 
0.86 Karmelietenklooster (Catharijneconvent) 
1.54 Paulusabdij 
3.88 Immuniteit van de Dom en Oudmunster 
1.06 Brigittenconvent 
0.40 Magdalenaconvent 
1.00 Jerusalemsklooster 
3.16 Immuniteit van St. Pieter 
0.58 Cellebroedersconvent 
0.32 Apostelgasthuis 
9.48 Immuniteit van St. Jan en Minrebroedersklooster 
0.08 Margaretenhof 
0.94 Predikherenklooster 
2.06 Begijnhof 
1.22 Wittevrouwenabdij 

41.09 ha. kerkelijke bebouwing (31.29 %) 
totaal oppervlakte binnen de singels: 131,14 ha. 
burgerlijke bebouwing: 90.05 ha. (68.71 %) 
geplanimeterd vanaf een kaart schaal 1 : 5000 
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