
Utrecht aan de Rijn 

Middeleeuwse Rijnloop en wordingsgeschiedenis van de 
stad Utrecht.*) 

Johanna Maria van Winter 

De ogenschijnlijk zo eenvoudige titel van dit opstel: Utrecht aan de Rijn, 
houdt in meer dan één opzicht, zoals zal blijken, een stellingname in. 
Over de vroegste geschiedenis van de stad Utrecht is door geleerden uit ver
schillende vakgebieden zoveel geschreven en als hypothese of theorie gepo
neerd, dat in plaats van een communis opinio een steeds grotere verwarring 
is ontstaan en een status questionis nauwelijks meer te geven valt. Niettemin 
zal hier geprobeerd worden, de meest wezenlijke geschilpunten onder enige 
hoofdthema's samen te vatten en daarin stelling te nemen. Ook daarbij zal 
veel hypothetisch moeten blijven; want zolang de Utrechtse binnenstad niet 
grondig door archeologen is onderzocht, laat zich geen enkele theorie echt 
bewijzen. Maar omdat zich juist in deze jaren in verband met de graaf-
werkzaamheden voor Hoog-Catharijne en de restauratie van de middeleeuw
se binnenstadskerken veel gelegenheid voor archeologisch onderzoek voor
doet, kan iedere enigszins redelijke hypothese welkom zijn als uitgangspunt 
voor hernieuwde kritische bezinning. Daartoe wil dit artikel een bijdrage 
leveren. 
De boven aangeduide hoofdthema's, waaronder de geschilpunten kunnen 
worden samengevat en die onderling ook weer samenhangen, zijn de volgen
de: 

\. de rivier of de rivieren waaraan de stad is ontstaan: Rijn of Vecht? 
2. de namen Traiectum, Trecht en Utrecht; 
3. de kathedralenkwestie. 

Alleen het eerste punt zal op de volgende bladzijden tamelijk uitvoerig wor
den behandeld, de andere punten veel beknopter. 

1. Rijn of Vecht? 

Aangezien de middeleeuwse bronnen ondubbelzinnig vermelden dat Traiec
tum super jluvium Reno !) (Traiectum aan de rivier de Rijn) of in ipsa 

*) Dit is een enigszins uitgebreide versie van een artikel dat oorspronkelijk in het Duits 
is verschenen onder de titel Utrecht am Rhein, Mittelalterlicher Rheinlauf und 
Entstehungsgeschichte der Stadt Utrecht, in Die Stadt in der europäischen Geschichte, 
Festschrift Edith Ennen. Bonn 1972, p. 138-152. 
1) 753 mei 23 en 769 maart 1; Diplomata Belgica ante annum millesimum centesimum 
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eiusdem fluminis [Hreni] ripa 2) (op de oever zelf van diezelfde rivier de 
Rijn) was gelegen, en omdat dit vroegmiddeleeuwse Traiectum als de voort
zetting van het Romeinse castellum wordt beschouwd, dat net als de andere 
L/mes-versterkingen waarschijnlijk aan de linkeroever van de Rijn lag, heb
ben de meeste historici aangenomen, dat er vroeger een rivier was die door 
het huidige Utrecht stroomde en dat die rivier de Rijn was. Tegenwoordig 
is er van die rivier niets anders over dan enige stukjes gracht en wat nie
tige waterlopen. 
Deze rivier moet in de Romeinse tijd de hoofdstroom van de Rijn hebben 
gevormd, die ongeveer in de bedding van de tegenwoordige Nederrijn stro
mend, bij Dorestat (tegenwoordig Wijk bij Duurstede) naar het noordwes
ten afboog en tot Fectio (Vechten) de huidige Kromme Rijn volgde. Bij Fec
tio moet er een verbinding met de Vecht zijn geweest, die zich waarschijnlijk 
daar in de buurt van de Rijn aftakte en haar loop naar het noorden met 
grote kronkels tot in het Flevomeer voortzette. Tot zover is men het in grote 
trekken met elkaar eens, maar dan beginnen de moeilijkheden. Om bij de 
beschrijving van de verschillende theorieën nog begrijpelijk te blijven, ver
wijs ik naar de Caerte vande vryheyd der stadt Utrecht van C. Specht uit 
1696, volgens de Decisie van het jaar 1539, toen de grenzen van de stads-
vrijheid door de landvoogdes Maria van Hongarije werden vastgesteld (af
beelding 1). Want op moderne topografische kaarten is heel weinig van de 
verschillende waterlopen te zien, doordat bijna het hele gebied rondom 
Utrecht met woonwijken is volgebouwd. 
Helemaal rechts op de Caerte ziet men de aanduiding Landen onder Bunnik 
en Vechten. Vechten zelf staat niet op de kaart maar moet een eindje ver
der naar rechts worden gezocht, aan de kromme waterloop die door de 
Covelaers brug wordt overbrugd. Dit water heette de Kovelaerswetering of 
Oudwulvense wetering en bestaat tegenwoordig niet meer, hoewel het op een 
luchtfoto uit de Tweede Wereldoorlog nog heel goed in het terrein is te 
zien.3) Aan de zuidelijke oever van deze waterloop, die we als een oude 
Rijnioop moeten zien, werd bij archeologische opgravingen inderdaad het 
Romeinse castellum Fectio gevonden, dat onder de regering van Tiberius 
(14-37) als vlootbasis werd gesticht en sindsdien minstens vijfmaal na ver
woestingen werd herbouwd; eerst van hout en aarde, en omstreeks 200 na 
Chr. van steen.4) Op de Tabula Peutingeriana (2e eeuw na Chr.) komt het 
voor als Fletio. Ten westen van de plaats van dit castellum ligt nog tegen-

scripta. ed. M. Gysseling en A. C. F . Koch. I Teksten (Belgisch inter-universitair Cen
trum voor Neerlandistiek). 1950 (verder te citeren als Diplomata Belgica). no 175 en 177; 
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. I. ed. S. Muller Fzn en A. C. Bouman. 
Utrecht 1920 (verder citeren als OBU I), no 43 en 45. 
2) 690: Vita Willibrordi archiepiscopi Traiectensis auctore Alcvino, ed. W. Levison, 
M G H SS rer. Merov. VII, Hannover-Leipzig 1920, p . 120, caput 5. 
3) Afgebeeld in H. Halbertsma. Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het 
oudheidkundig bodemonderzoek, in Tijdschrft van het Koninklijk Aardrijkskundig 
Genootschap 2e reeks 65. 1948, p. 616-623. foto 2. 
4) A. E. van Giffen, Inheemse en Romeinse terpen; Opgravingen in de dorpswierde te 
Ezinge en de Romeinse terpen van Utrecht. Valkenburg Z.H. en Vechten, in 29e, 30e, 
31e en 32e laarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek. 1944-1948. p. 30-33. 

45 



r a*'*k ... ;. 

Afbeelding 1: Caerte vande vryheyd der Stadt Utrecht door C. Specht, 1696. 
Exemplaar in het Gemeentelijk Archief te Utrecht. 

woordig een boomgaard met de naam Wiltenburg, de naam die door Beda 
werd verwisseld met Traiectumfi) 
Deze Rijnloop langs Vechten heeft echter sinds de 2e of 3e eeuw na Chr. 
niet meer goed gefunktioneerd; hij verlandde, waarbij zijn stroom onder 
invloed van de trek van de iets noordelijker stromende Vecht een noorde
lijker stroombed zocht: waarschijnlijk dat van de Kromme Rhyn, zoals op 
de kaart van Specht aangegeven, langs Amelis Weert naar het noorden en 
dan terugbuigend naar het westen, tot hij even voorbij Bonte Kray weer de 
oude bedding bereikte. De Vecht werd zelf eveneens door deze verlegging be-
invloed; want terwijl ze vroeger in de buurt van Vechten met de Rijn in ver
binding stond, werd ze nu door de Rijn stroomafwaarts meegetrokken en 
kon zich pas bij Vossegat hiervan afsplitsen. Hoelang deze toestand heeft 
geduurd, is helaas niet te zeggen; waarschijnlijk enige eeuwen na de Romein-

5) Bede's Ecclesiastical History of the English People, ed. B. Colgrave en R. A. B. 
Mynors (Oxford Medieval Texts). Oxford 1969, liber V, caput 11: Donauit autem ei 
[Uilbrordo] Pippin locum cathedrae episcopalis in castello suo inlustri, qoud antiquo 
gentium illarum uerbo Uiltaburg, id est Oppidum Uiltorum, lingua autem Gallica 
Traiectum uocatur. 
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se tijd. Maar de Vecht hield niet op, de Rijn naar het noorden te trekken en 
zelf hierdoor stroomafwaarts getrokken te worden, zodat in historische tijden 
de situatie waarschijnlijk zo was dat de Rijn bij Vossegat in de bochtige bed
ding van de Minstroom vloeide (bij Specht De Min) en de oude Kromme 
Rijn verlandde. Pas in 1337 horen we weer van deze laatste waterloop, en 
dan niet onder de naam Kromme Rijn maar als Nye Minne. Hij staat dan 
ter beschikking van de stad Utrecht en is dus waarschijnlijk door deze ge
graven; vermoedelijk in de oude rivierbedding, die zonder deze werkzaam
heden volkomen onbruikbaar was geworden.0) 
De Vecht splitste zich toen daar af waar bij Specht de aanduidingen Begin 
van de Vecht en Nicolaes Wegh staan. Bij Specht kan men de Oude Vecht 
met haar kronkels verder ten oosten en ten noorden van de stad tamelijk goed 
volgen. 
De Rijnloop langs Vechten diende dus allang niet meer als hoofdstroom 
maar bleek wel als smalle streep in de Kovelaerswetering zichtbaar. Dit feit 
heeft sommige historici ertoe gebracht, de opvatting van J. J. de Geer van 
Oudegein ") te volgen, die stelde dat bij Vechten een zuidelijke aftakking van 
de Rijn gedeeltelijk in de bedding van de Kovelaerswetering vloeide en 
dan verder naar het westen stroomde tot Liesbos en Grote Wade {De Way 
bij Specht), om vervolgens scherp naar het zuiden afbuigend de bedding van 
de gegraven Vaartse Rijn (bij Specht De Vaart) naar Jutphaas en Gein te 
volgen. Voor dit kanaal moet volgens hem een oude stroombedding zijn ge
bruikt en uitgediept. Bij deze opvatting sluit zich Walther Vogel8) aan; 
en Martina van Vliet9) schrijft zelfs dat er vrijwel een communis opinio over 
de loop van deze aftakking bestaat, althans tot Oudegein (niet ver van de 
Hollandsche IJsel); want alleen Heeringa 10) heeft er zich oneens mee ver
klaard. Over het verloop van Oudegein tot de Hollandsche IJsel bestaan 
weer vele meningsverschillen, maar die zullen we hier laten rusten. Ik moet 
echter bekennen dat ik die ogenschijnlijke communis opinio niet deel en me 
bij Heeringa aansluit; want van zo'n rivier vindt men noch op oude noch 
op moderne kaarten iets terug (uitgezonderd een stuk Kovelaerswetering, 
dat zich evenwel naar het noorden en niet naar het westen voortzet); en 
in de tweede plaats is de Vaartsche Rijn zo kaarsrecht, dat zich in deze 
bedding nauwelijks een rivier kan hebben bevonden: alle rivieren in het Ne-
derrijnse deltagebied zijn immers vol bochten. 

6) Deze voorstelling van zaken het eerst bij J. H. Jongkees, Aanteekeningen over 
Utrechts oudste geschiedenis, in Jaarboekje van „Oud-Utrecht" 1945-1946. p. 35-41 
(zonder verwijzing naar de Caerte van Specht). - Nye Minne anno 1337 genoemd in Liber 
Albus, art. CVIII, in De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht, ed. S. Mul
ler Fzn. I (Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen), 's-Gravenhage 1883, p. 54. 
7) J. J. de Geer, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht. 
Utrecht 1860, p. 66-67; en eveneens J. J. de Geer van Oudegein, Het oude Trecht als de 
oorsprong der stad Utrecht, Utrecht 1875, p. 6. 
8) W. Vogel, Die Binnenfahrt durch Holland und Stift Utrecht vom 12. bis 14. Jahr
hundert, in Hansische Geschichtsblätter 15, 1909, p. 20 met schetskaartje naast p. 36. 
9) Martina van Vliet. Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams (Bijdragen 
van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht). Assen 1961. 
p. 5. 
10) K. Heeringa, Bijdrage tot de oude geschiedenis van de stad Utrecht en haar naaste 
omgeving, in Jaarboekje van ..Oud-Utrecht" 1924. p. 67. 
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Afbeelding 2: Utrechtse stadsplattegrond door Jacob van Deventer, ca 1560. 
Facsimile-uitgave: Nederlandse Steden in de XVle eeuw, platte
gronden door Jacob van Deventer, uitgegeven door R. Fruin, 
's-Gravenhage 1916-1923. 

Er blijven dus als rivieren ten oosten, noorden en zuiden van Utrecht alleen de 
Kromme Rijn, later de Minstroom, en de Vecht over. Ten westen van de stad 
vindt men bij Specht nog een rivier: Oude Rhyn na Leyden. Deze Leidsche 
Rijn is sterk gekanaliseerd en werd gedeeltelijk pas in 1665 gegraven. Zijn 
oude loop is echter goed in de bochtige grenzen van de stadsvrijheid te her
kennen, van 't Oog in Al over 't Hommeltie, 't Huys te Voorn, Grouwaert 
en Den Hoet tot 't Hof ter Wey.11) Hoe deze Leidsche of Oude Rijn oorspron
kelijk de stad verliet, is bij Specht niet te zien, omdat daar een groot opper
vlak is vergraven en voor steenbakkerijen gebruikt (Steen Oven). Dit feit 
bewijst trouwens al dat zich daar pottebakkersklei moet hebben bevonden, 
hoogstwaarschijnlijk rivierklei van een oeverwal of stroomrug. Op de stads-

11) Daarop is reeds gewezen door M. N. Acket. Ligging en grenzen van Utrecht, in 
Jaarboekje van „Oud-Utrecht" 1950, p. 99vlg. 
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plattegrond van Jacob van Deventer uit de tweede helft van de 16e eeuw 
(afbeelding 2) is bij de zuidwestelijke hoek van de stad een weggetje te 
zien, bekend als het Lijnpad (dit hele gebied heet bij Specht 't Lynpad), 
dat oorspronkelijk langs deze rivier moet hebben gelopen. In geologische 
profielen is de stroomrug van deze Lijnpad-Rijn nog goed herkenbaar. 
Hoewel men het vroegere bestaan van deze Lijnpad-Rijn waarschijnlijk wel 
vermoed of gekend heeft, is hij door de meeste historici tot dusverre niet in 
hun beschouwingen opgenomen. Men heeft integendeel voor de Rijn steeds 
een veel noordelijker uitgang uit de stad gezocht, bijvoorbeeld in de buurt 
van de Waterstraat, dus slechts iets ten zuiden van de noordwestelijke hoek 
van de stadswal; aldus Heeringa 12) en Jongkees,13) die beiden de Minstroom, 
dus de Rijn, bij de Tolsteegbrug aan de zuidkant van de stadswal in de 
stad laten binnenkomen, via het kromme gedeelte van de Oude Gracht al
daar, en vervolgens met een bocht naar rechts en weer naar links langs de 
Nieuwe Gracht naar de Kromme Nieuwe Gracht, die hij volgens Heeringa 
afsnijdt maar volgens Jongkees volgt. Vanaf het einde van de Kromme Nieu
we Gracht stroomt hij weer een stukje van oost naar west tot aan de bocht 
van de Oude Gracht bij het huidige stadhuis, en dan via de Oude Gracht 
verder naar de reeds genoemde Waterstraat, waar hij naar links afbuigt 
om zich verder naar Leiden en Katwijk te slingeren. 

Op zichzelf heeft deze theorie deze aantrekkelijke kant, dat de bochten 
in het Utrechtse grachtenstelsel op deze manier een natuurlijke verklaring 
krijgen. Enige jaren geleden is tijdens de dempingswerkzaamheden van de 
westelijke Stadsbuitengracht echter helaas gebleken dat zich tussen de noor
delijke punt en het midden van de singel (want verder wordt er niet ge
dempt) geen grote rivier een uitweg kan hebben gebaand. Tot ieders ver
rassing kwam slechts een smaller stroombed te voorschijn, ca. 22 meter 
breed (hetgeen correspondeert met een rivier van ca. 130 meter breedte), 
ongeveer in het verlengde van de bocht van de Oude Gracht in noordoost-
zuidwestelijke richting gelegen, Achter Clarenburg waar geen mens een rivier 
had verwacht. Schervenvondsten hebben waarschijnlijk gemaakt dat de rivier 
in deze bedding nog in de 9e eeuw stroomde, hoewel smaller dan eerst, 
maar in de 12e eeuw volledig was verland. Zeer interessant was de vondst 
van een wilgetenen visfuik op het onderste afzettingsniveau, die op grond 
van C 14-datering geplaatst kan worden in de Ie eeuw na Chr. (70 na 
Chr., met een mogelijke afwijking van 35 jaar vroeger of later).14) Een 
geologisch onderzoek, door twee Utrechtse studenten voor hun doctoraal
scriptie verricht, leverde de volgende ontwikkelingsstadia op:15) 

12) Heeringa, Bijdrage, p. 57. 
13) Jongkees, Aanteekeningen (zie noot 6), p. 41-55. 
14) H. H. van Regteren Altena en H. Sarfatij. De verdwenen Rijnloop. Waarnemingen 
in de bouwput van V & D Achter Clarenburg, in Maandblad Oud Utrecht 46, 1973, 
p. 68-70 en 77-80 (datering visfuik op p. 70). 
15) Désirée Dominicus en Janrik van den Berg, Een fluviatiele afzetting van de Rijn 
in de stad Utrecht, verslag veldwerk sedimentologie, Utrecht, zomer 1971 (gestencild 
werkstuk) p. 36. 
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„Stadium 1 : In het eerste Stadium maakt de gevonden fluviatiele af
zetting deel uit van een grote meander die gelopen moet 
hebben via de Kromme Nieuwe Gracht, Minrebroeder-
straat, Ganzenmarkt, over de bouwputten Achter Claren-
burg en Westerstraat naar het Centraal Station." 

„Stadium 2: Het tweede stadium doet zijn intree wanneer er stroom
opwaarts een stroomverlegging of een gedeeltelijke af-
damming heeft plaats gevonden, waardoor een sterke af
name in het debiet van de rivier wordt veroorzaakt. De 
breedte van de bedding is niet langer in evenwicht met het 
debiet van de rivier en er ontstaat een rivier met een min 
of meer vlechtend patroon." 

„Stadium 3: Uiteindelijk ontstaat er weer een evenwicht tussen de 
breedte van de bedding en de afvoer van de rivier, die 
weer een begin tot meanderen laat zien." 

„Stadium 4: Tenslotte vindt er stroomopwaarts een plotselinge afdam-
ming plaats, met als gevolg een totale verlanding." 

Met het eerste stadium correspondeert de genoemde visfuik, met het tweede 
schervenvondsten uit Romeinse, Merovingische en Karolingische tijd (ca. 
50-800 n Chr.), terwijl het derde stadium volgens de schrijvers niet jonger 
kan zijn dan de 10e eeuw. Wanneer de plotselinge afdamming van stadium 4 
plaatsvond, is niet bekend, maar het eerste woonniveau van dit terrein, ge
legen op een kunstmatig ophogingspakket van ca. 0.70 meter, dateert uit de 
12e eeuw. 
Aangezien evenwel deze nieuw ontdekte rivierarm te smal was om de hoofd
stroom van de Rijn te hebben kunnen vormen, en daar zich ook verder ten 
westen van de stad geen hoofdrivier behalve de Lijnpad-Rijn heeft vertoond, 
zijn hiermee de theorieën van diegenen niet weerlegd, die het bestaan van 
een door de stad Utrecht lopende Rijnbedding helemaal in twijfel hebben 
getrokken: de kunsthistoricus dr. G. C. Labouchere en de bodemkundige 
ir. K. J. Hoeksema. Beiden hebben hun ideeën niet op schrift gezet, maar 
voor de inmiddels overleden Labouchere heeft diens vriend Th. Haakma Wa-
genaar een artikel geschreven.16) Ir. Hoeksema heeft zich mondeling tegen
over verschillende mensen uitgelaten, ook tegenover mij. Als ik hem goed heb 
begrepen, stelt hij het volgende: bij het begin van de Romeinse bezetting was 
de Vecht geen zijtak van de Rijn maar een zelfstandige rivier, die haar water 
uit de Utrechtse Heuvelrug en uit regenval verkreeg. Omdat ze evenwel heel 
dicht in de buurt van het Kromme Rijn-systeem kwam, waarvan de hoofd
stroom door de bedding van de latere Kovelaerswetering en Lijnpad-Rijn in 

16) Th. Haakma Wagenaar. Enige hypothesen van dr. G. C. Labouchere over het 
middeleeuwse Utrecht, in Jaarboek Oud Utrecht 1971, p. 13-32. 
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het zuiden aan Utrecht voorbij vloeide totdat hij bij Katwijk de zee bereikte, 
kon in de 2e of 3e eeuw na Chr. een Rijn-Vecht-verbinding tot stand komen. 
Hierbij gleed de Rijn in de noordelijker gelegen bedding van de Vecht en 
liet zijn eigen oude bedding verlanden. Zoals boven beschreven, werd de af-
takking van de Vecht vanaf deze verlegde Rijn steeds verder stroomaf
waarts getrokken, totdat de middeleeuwse ligging was bereikt. Verder wordt 
bij deze theorie gesteld, dat er in de Romeinse tijd voor de 2e of 3e eeuw na 
Chr. nog geen Rijn-Vecht-verbinding bij Vechten bestond, maar dat de Ro
meinen bij Utrecht een verbinding tussen beide rivieren zouden hebben gegra
ven, ongeveer langs de huidige Oude Gracht. Hun castellum Fectio lag dus 
niet aan de Vecht (volgens Hoeksema draagt integendeel de rivier zijn naam 
naar het castellum), en het castellum Traiectum niet aan de Rijn maar aan 
een gracht tussen Rijn en Vecht. Onder invloed van de beide rivieren begon 
deze gracht later enigszins te kronkelen en vormde aldus de Kromme Nieuwe 
Gracht en de bochten van de Oude Gracht. 

Ook al klopt dit geologisch misschien prachtig, dan toch zijn voor de histori
cus de beschreven consekwenties niet recht aanvaardbaar. Waar in het limes-
gebied hebben de Romeinen een castellum ten noorden van de Rijn gebouwd, 
dus aan de onveilige oever? 1?) En waarom zou het castellum Fectio, dat in 
de 2e of 3e eeuw inderdaad door de verlegging van de Rijn onbruikbaar 
werd, zijn naam hebben gegeven aan de rivier die deze verlegging veroorzaak
te? 
De andere Vecht-theoreticus, Labouchere, laat dit laatste probleem buiten 
beschouwing, omdat hij de Vecht van meet af aan als een aftakking van 
de Rijn beschouwt; maar niet bij Vechten doch pas bij de Tolsteegbrug. De 
Rijn stroomt dan ten zuiden van de stad in de bedding van Kromme Rijn 
en Lijnpad-Rijn, die - net als bij Hoeksema - een rechtstreekse onderlinge 
verbinding hebben. De Vecht splitst zich evenwel bij Tolsteeg af naar het 
noorden, om zich met enige bochten door de stad te slingeren totaan de Ot-
terstroom, dwz. de rivier die op de kaart van Specht ten noorden van de 
noordwestelijke vestingpunt naar de Vecht afbuigt. Van daar af volgt ze 
de bedding van de Oude Vecht. De bochten van de Vecht ten oosten van de 
stad, bij de Nicolaes Wegh en verder, laat hij helemaal buiten beschouwing 
alsof ze niet hadden bestaan. Ook lost hij de vraag niet op of de Romeinen 
werkelijk hun castellum ten noorden van de Rijn hebben gebouwd. Hoewel 
hij, net als Hoeksema, volkomen terecht de Lijnpad-Rijn in zijn ontwerp 
heeft opgenomen, kan ook zijn oplossing de historicus niet bevredigen. 
In de Utrechtse rivierkwestie is er tenslotte nog een derde theorie, van ir. J. 
van Galen.18) Hij laat in de bedding van de Minstroom niet de Rijn maar de 

17) Niettemin schijnt een historicus als W. H. Fritze, Zur Entstehungsgeschichte des 
Bistums Utrecht, Franken und Friesen 690-734, in Rheinische Vierteljahrsblätter 35. 1971, 
p. 107-151, zich aan die consekwentie niet te stoten als hij op p. 110 schrijft: ..Wir wissen, 
dass noch unter König Dagobert I. die fränkische Herrschaft nach norden zu das 
castellum Traiectense am Nordufer des alten Rheines eingeschlossen hat, einen festen 
Platz bereits der Römerzeit.. . .". 
18) J. van Galen, Over Trecht en Utrecht, in Jaarboekje van ..Oud-Utrecht" 1954, 
p. 23-47; en idem. Schets van een geschiedenis van Trecht, in Jaarboekje van ..Oud-
Utrecht" 1958, p. 29-49. 
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hoger dan 5,75 m boven 
d Amsterdams Peil (OAP) 

5,75 m en 5,50 m 
5,50 m en 5,25 m 
5,25 m en 5,00 m 
5,00 m en 4,50 m 
4,50 m en 4,00 m 
4,00 m en 3,50 m 
3,50 m en 3,00 m 

ger dan 3,00 m boven OAP 

Afbeelding 3: Hooglekaart van de Utrechtse binnenstad omstreeks 1900. Naar het 
in kleuren uitgevoerde origineel omgetekend door H. Pinschke en 
M. Huiskes te Bonn. 

Vecht stromen, vanaf de Tolsteegbrug naar het oosten, dus in omgekeerde 
richting dan wij tot nu toe hadden aangenomen. De Lijnpad-Rijn bestond 
volgens hem nog niet in de Romeinse tijd maar pas na de 3e eeuw, want an
ders hadden de Romeinen hun castellum wel verder naar het zuiden ge
bouwd. De Rijn stroomde in de bedding van de Kromme Rijn tot aan de Tol
steegbrug, waar de Vecht zich afsplitste om via de Minstroom naar het oos
ten te stromen en waar reeds in de Karolingische tijd een tol zou zijn geheven 
(volgens een noch door anderen noch door mij gedeelde interpretatie van de 
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Afbeelding 4: Eigen hypothese van de Rijnloop, op de kadasterkaart van 1823 in
getekend door W. J. van Weers te Utrecht, De in de rivierbocht 
ontstane driehoek, waar nu de Neude ligt, is als moeras beschouwd. 
De stip bij de ingang van het schiereiland betekent de „Gesloten 
Steen". 
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schenkingsoorkonde van 753).19) Bij deze splitsing van Rijn en Vecht lag 
volgens hem het middeleeuwse Trecht met de Sint Maartenskerk, dat 
geen voortzetting van het Romeinse castellum was maar een nieuwe neder
zetting vormde. Op de plaats van het castellum ontstond niet Trecht maar 
Utrecht, dwz. Neder-Trecht, stroomafwaarts aan de Rijn. Bij de bespreking 
van de stadsnaam en van de kathedralenkwestie zullen we op deze theorie 
nog nader moeten ingaan. Hier behoeft alleen met betrekking tot de rivieren 
te worden gezegd dat de omgekeerde stroomrichting van de Minstroom in 
de hele landschappelijke situatie merkwaardig aandoet. Ook een ontstaan 
van de Lijnpad-Rijn na de Romeinse tijd is nauwelijks aan te nemen, omdat 
deze rivier, die in de 16e eeuw al weer helemaal was verdwenen, dan geen 
tijd zou hebben gehad zich ten volle te ontwikkelen en een oeverwal te vor
men. 

Na de beschouwing van deze drie theorieën: 
1. Traiectum en Utrecht aan de Rijn, 
2. Traiectum en Utrecht aan de Vecht of aan een gracht tussen Rijn en Vecht, 

en 
3. Utrecht aan de Rijn maar Traiectum en Trecht aan de splitsing van Rijn 

en Vecht, 

staan we nog steeds voor een raadsel. Daarom wordt het tijd een vierde theorie 
te ontwikkelen, hoewel ook deze natuurlijk slechts hypothetisch kan zijn. 
Uitgangspunt daarbij zal naast de bruikbare elementen uit al eerder ontwik
kelde theorieën de hoogtekaart zijn, die enige Utrechtse studenten acht jaar 
geleden onder mijn leiding tekenden en die hierbij wordt afgebeeld (afbeel
ding 3). Ondergrond voor deze kaart was de kadasterplattegrond met peil-
maten uit het begin van deze eeuw, toen met (Oud) Amsterdams Peil (OAP) 
werd gerekend. Tegenwoordig wordt naar Nieuw Amsterdams Peil (NAP) 
gemeten. De kunstmatige hoogten van bolwerken en bruggen zijn door ons 
buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van de Stadhuisbrug, die bij
na een plein vormt en daarom door ons wel moest worden opgenomen. Deze 
ligt ongeveer in de richting noord-zuid in het midden van het hoge gedeelte, 
of liever tussen twee hoogten. Kunstmatige verlagingen zoals de grachten met 
hun verdiepte werven zijn eveneens buiten beschouwing gelaten. Men mag 
evenwel niet vergeten dat overal waar bewoning is geweest, kunstmatige ver
hoging is ontstaan, die vanzelfsprekend door ons wel is opgenomen. De vroeg
middeleeuwse situatie week dus waarschijnlijk nogal wat af van dit beeld, 
maar niettemin zijn naar mijn mening de relatieve hoogteverschillen toch als 
gegeven bruikbaar. 

19) _ 753 mei 23, Diplomata Belgica no 175, OBU I no 43: Pippinus rex Francorum be
vestigt op verzoek van Bonifatius voor diens kerk sancti Martini, quae est constructa in 
vico qui diciturTreiecto super fluvium Reno het reeds door zijn voorgangers Pippijn en 
Karel of Karloman geschonken privilegie ut omnem decimam de terra seu de mancipia 
aut de t ol one o vel de negotio aut undecumque ad partibus fisci census sperare 
videbatur, sicut diximus, omnia décima partem, ad ipsa casa Dei sancti Martini, quem 
dommis Bonefacius archiepiscopus custos preesse videtur, concessimus vel con-
firmamus...". Dit privilege heeft betrekking op de tolheffing in het hele bisdom, niet 
in de stad Traiectum, zoals Van Galen concludeert. 
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Mijn eigen hypothese vindt u getekend op de kadasterplattegrond van 1823 
(afbeelding 4), waarop het Lijnpad, dat langs de Rijn moet hebben gelopen, 
nog als een streep ten noorden van de zuidwest-hoek van de Stadsbuiten
gracht is te zien. Ik volg de opvatting van Heeringa en Jongkees in zoverre, 
dat de Rijn de Minstroom volgde tot de (pas veel later ontstane) Tolsteeg-
brug en dan via de flauwe bocht in de zuidelijke Oude Gracht naar rechts 
en weer naar links in een bedding tussen Nieuwe Gracht en Oude Kamp 
stroomde. De straatnaam Oude Kamp luidde oorspronkelijk Campus in 
Oudella of in Veteri Volle. De rivierbedding is ongeveer 50 meter breed 
gedacht (hetgeen een totale rivierbreedte van ca. 300 meter meebrengt), 
en wel hierom, omdat de rivier dan de hele breedte tussen de Minstroom en 
de zuidoostelijke singelgracht kan hebben gevuld. Immink 20) heeft er reeds 
op gewezen dat in dit deel van de stadsgracht vreemd genoeg niet de stad 
maar de bisschop de visserijrechten bezat, wat alleen te verklaren is als deze 
laatste daar een stroomregaal had. Dan moet dus dit deel van de gracht het 
overblijfsel van een rivier zijn geweest, die bovendien geheel evenwijdig met 
de Minstroom liep. Dit laat zich alleen zo oplossen, zoals Immink ook al 
heeft voorgesteld, dat de Rijn oorspronkelijk met twee stroomdraden de hele 
breedte tussen singelgracht en Minstroom heeft gevuld. Een breedte van ca. 
50 meter is overigens helemaal niet buitensporig voor een normale rivierbed
ding. 

Bij het verloop langs de Nieuwe Gracht, die pas in 1391-'93 werd gegraven 
in de verlande Rijnbedding, sluit ik me weer bij Jongkees aan en laat de Rijn 
via de Kromme Nieuwe Gracht de hoogtelijnen volgen over Jansdam, Min-
rebroederstraat en Ganzenmarkt. Hij stroomde hier waarschijnlijk nog in de 
11e eeuw tussen de immuniteiten van de Dom en de Janskerk, en vormde 
hier niet een grens maar een hele corridor, die later - nadat ook deze bedding 
was verland - niet aan de geestelijkheid maar aan de stad behoorde. De 
invloed van deze Rijnstroom laat zich vermoeden op grond van het feit dat 
in het kerkenkruis, dat in de 11e eeuw werd aangelegd, de Janskerk (1049) 
veel verder naar het noorden werd gebouwd dan haar tegenpool de Paulus
abdij (1050) naar het zuiden. Bovendien hadden alle kerken van dit kerken
kruis met uitzondering alleen van de Janskerk hun pandhof aan de zuidkant 
(Dom, Pieterskerk, Paulusabdij en Sint Marie), zoals nog duidelijk op de 
stadsplattegrond van Braun-Hogenberg uit de tweede helft van de 16e eeuw 
is te zien (afbeelding 5). De Janskerk moest ver naar het noorden, met 
pandhof aan de noordkant, worden gebouwd, omdat ze meer naar het zui
den door overstroming van de Rijn werd bedreigd. Op de hoogtekaart blijkt 
duidelijk hoe laag ze ligt. 

Tot zover volg ik met betrekking tot de Rijnloop de gangbare mening, maar 
bij de bocht van de Oude Gracht stel ik, tenminste voor de hoofdstroom, een 
andere oplossing voor: een wending naar het zuiden, dus rondom het 
Domplein, naar de huidige Oude Gracht Tolsteegzijde (die niet lang voor 

20) P. W. A. Immink. Iets over den Rijnloop in Utrecht, in Maandblad van „Oud-
Utrecht" 19, 1946, p. 53-59. 
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Afbeelding 5: Detail uit de Utrechtse stadsplattegrond van Braun en Hogenberg, 
Civitates Orbis Terrarum, ca 1570. 

1127 werd gegraven.21) De hoogte die daartoe schijnbaar door water moet 
worden doorsneden, is de kunstmatige hoogte van de Stadhuisbrug en vormt 
dus geen werkelijk beletsel. De hoogteverschillen ten zuiden van deze brug 

21) Deze gracht wordt als Novum Fossatum voor het eerst vermeld in een oorkonde 
van 1127 oktober 2, OBU I no 322, die, hoewel door Opperman ca 50 jaar later ge
dateerd, toch inhoudelijk als betrouwbaar wordt beschouwd. Zie bv. Jongkees. Aan-
teekeningen, p. 45. 
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zijn zo opvallend, dat ze zonder een waterloop nauwelijks verklaarbaar zijn. 
Nu is het waar dat het Domplein reeds in de Romeinse tijd herhaaldelijk is 
opgehoogd. Van Giffen 22) heeft daar bij uitgravingen vier Romeinse castella 
van hout en aarde uit de periode 47 tot ongeveer 200 na Chr. gevonden, met 
daarbovenop een vijfde castellum van steen, dat tot omstreeks 260 na Chr. 
heeft bestaan. Bovendien is er waarschijnlijk op diezelfde plaats in de 4e 
eeuw opnieuw een Romeinse activiteit geweest. Maar daarmee was het men
selijk ophogingsbedrijf nog lang niet ten einde; want in de 10e eeuw bouwde 
bisschop Balderik op de resten van de Romeinse castellum-muur zijn middel
eeuwse vesting, die eveneens door Van Giffen bij uitgravingen werd ont
dekt. Het zou dus denkbaar zijn dat hoogteverschillen in deze omgeving 
slechts uit die bouwbedrijvigheid zouden zijn voortgekomen. Maar Vollgraff23) 
heeft tijdens één van deze campagnes vastgesteld, dat ten westen van de wes
telijke castellum-muur, dus vlakbij en evenwijdig met de door mij veronder
stelde waterloop, een Romeinse weg of een castellum-iundament van dwars 
liggende houten balkjes heeft gelegen, 0,55 à 0,60 meter lager dan het oud
ste castellum. Ook zonder kunstmatige ophoging bestond hier dus reeds in 
47 na Chr. een aanzienlijk hoogteverschil, dat door Vollgraff net als door 
mij met een rivierloop wordt verklaard. Vreemd genoeg is dit archeologische 
gegeven tot nog toe aan de opmerkzaamheid van de historici ontsnapt. 
Deze waterloop laat ik nu verder naar het zuiden stromen, totdat hij een 
eindje ten noorden van het Lijnpad naar het noordwesten afbuigt. De hoofd
stroom van een rivier ligt altijd bij de buitenbocht, dus in dit geval zover 
mogelijk naar het zuiden, met de gelegenheid om in de loop van de eeuwen 
verder naar het zuiden uit te meanderen totdat de definitieve bedding van 
de Lijnpad-Rijn was gevormd. De Romeinen hebben hun castellum dus op 
een schiereiland gebouwd, aan drie zijden door de rivier beschermd. Het 
oorspronkelijke Traiectum, dat wil zeggen oversteekplaats, zoek ik aan de 
westelijke rivierarm, in het verlengde van de Via principalis van het 
castellum, waar tegenwoordig de Maartensbrug ligt (afbeelding 6). Jong-
kees 24) heeft het aan de andere kant gezocht, bij de Kromme Nieuwe Gracht, 
waar inderdaad Romeinse scherven zijn gevonden maar geen nederzetting 
is ontstaan; pas in de 13e eeuw vinden we in de bronnen een weg van die 
plek naar het oosten vermeld, zoals Jongkees zelf meedeelt. Maar aan de 
westelijke oever was er reeds in de Romeinse tijd een burgernederzetting 
(men heeft hier voor de oorlog graven en veel scherven gevonden, maar een 
opgravingsbericht is nooit verschenen); en de middeleeuwse stad heeft zich 
eveneens daar, in de Buurkerk-wijk Stathe ontwikkeld. Omdat Jongkees ten 
westen van het Domplein geen Rijnarm vermoedde, kon hij daar geen Traiec
tum localiseren; maar zodra men hier wel het bestaan van een rivierarm 
aanneemt, wordt de ontwikkeling veel logischer. 
Verder neem ik op grond van de hoogtekaart aan dat er in het westen een 

22) Van Giffen, Terpenonderzoek (zie noot 4). p. 15-21. 
23) Opgravingen op het Domplein te Utrecht. II: C. W. Vollgraff en G. van Hoorn. 
De opgravingen in luni en Juli 1933. Haarlem 1934. p. 47. 
24) Jongkees, Aanteekeningen. p. 66 vlg. 
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Afbeelding 6: 

O '<Q 2 0 3 0 

Romeinse en middeleeuwse bebouwing op het Utrechtse Domplein, 
uit E. J. Haslinghuis, De Gemeente Utrecht (De Nederlandse Mo
numenten van Geschiedenis en Kunst II: De Provincie Utrecht, 
eerste stuk), eerste aflevering, 's-Gravenhage 1956, p. 12. 

kleine natuurlijke hoogte lag, schuin tegenover het castellum, die door de 
Romeinen strategisch kon worden benut. Daar, in de omgeving van het Vis
sersplein, vlakbij de parkeergarage Strosteeg, ligt tegenwoordig een stuk grond 
van dezelfde hoogte als het Domplein, hoewel daar geen vijf castella boven 
elkaar liggen en er ook later geen bijzonder intensieve bewoning is geweest. 
Volgen we deze Rijnbedding langs de latere Oude Gracht naar het zuiden, 
dan vinden we ongeveer bij de ingang van het schiereiland, waar de twee 
rivierbochten elkaar naderen, een bijzonderheid uit de stedelijke folklore, 
waaraan misschien geen enkel gewicht mag worden gehecht maar die ik toch 
vemeld, mede omdat ze in de theorie van Van Galen een rol speelt: de zo
genaamde Gesloten Steen op de hoek Oude Gracht/Eligenstraat. Daar ligt 
een grote steen aan een ketting, volgens de overlevering omdat twee duivels 
hem voor hun balspel over de gracht heen en weer gebruikten en daarbij 
teveel lawaai maakten. Van Galen meent dat dit een grenssteen was, en wel 
aan de grens van het oorspronkelijke Trecht, dat hij bij de Tolsteegbrug 
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zoekt.25) Volgens mij is een betekenis als grenssteen inderdaad mogelijk, 
maar dan niet als grens van de Tolsteeg-nederzetting doch als merkteken bij 
de ingang van het schiereiland. Misschien heeft aan de overkant van de 
Oude Gracht, op de plaats waar volgens mij de Rijn naar het noordwesten 
afboog, wel net zo'n steen gelegen. 
De lus rondom het Domplein en dan verder naar de Lijnpad-Rijn is echter 
niet de enige rivierarm op Utrechts gebied geweest; want anders zou de 
smallere rivierbedding Achter Clarenburg, die in de zomer van 1971 werd 
ontdekt, onverklaarbaar zijn. Aangezien deze bedding ongeveer in het ver
lengde van de bocht van de Oude Gracht ligt, dwz. van het stuk Oude 
Gracht tussen Stadhuisbrug en Bezembrug, is het denkbaar dat tussen beide 
beddingen oorspronkelijk een vrijwel rechte verbinding heeft bestaan, zoals 
door de genoemde Utrechtse geologen Dominicus en Van den Berg wordt aan
genomen. Evenwel suggereert de hoogtekaart, althans voor latere tijd, een 
andere oplossing; en wel in die zin dat een rivierarm door de bocht van de 
latere Oude Gracht naar het noorden is omgebogen en zich dan ongeveer 
langs de noordwestelijke stadsgracht naar het westen en vervolgens weer naar 
het zuiden heeft gewend, totdat de bedding Achter Clarenburg was bereikt. 
Algemeen wordt door historici aangenomen dat de bocht van de Oude Gracht 
door een natuurlijke waterloop is gevormd en dat de Neude ten noordoos
ten daarvan een lage moerassige plek of misschien zelfs een haven is geweest. 
Een straatje bij de Neude heet nog steeds Kintgenshaven, omdat daar een 
kind in de wieg door een kat tijdens een overstroming in evenwicht zou zijn 
gehouden en gered. Deze volksetymologie kan zich hebben ontwikkeld uit 
Geynkenshaven, dus haven aan het riviertje het Geyn, want zo komt de naam 
ook voor.26) Geyn betekent waterloop en zou dus in dit geval een stroompje 
kunnen hebben aangeduid dat van het noordoosten komend zich via Kintgens
haven en Neude in de Rijn zou hebben gestort (afbeeldingen 7 en 8, moderne 
stadsplattegrond met detail daaruit). Het omgekeerde, dat een riviertje zich 
op dit punt van de Rijn naar het noordoosten zou hebben afgetakt, is vol
gens geologen niet mogelijk. 

De eigenlijke haven van de wijk Stathe wordt algemeen aan de zuidkant van 
de Oude Gracht bij de huidige Stadhuisbrug gezocht. Het middeleeuwse stad
huis stond niet op dezelfde plaats als het tegenwoordige maar dichtbij de 
Buurkerk, aan het Massegast tussen Steenweg en Oude Gracht. Naar mijn 
opvatting lag deze haven dus precies bij de splitsing van de beide Rijntakken, 
daar waar de hoofdstroom naar het zuiden omboog en de smallere arm zich 
naar het westen en vervolgens naar het noorden richtte. Op mijn hypothetische 
plattegrond is die hoofdstroom naar het zuiden smaller getekend dan de 
westelijke en noordelijke zijtak; maar dat is omdat ik op grond van de hoog-
telijnen aanneem dat het water langs de huidige Vismarkt en Lichte Gaard 
smal en zeer diep was, zodat een groot rivierdebiet kon worden verwerkt. 
Naar het westen en noorden echter kon het water vrijelijk in de breedte 
uitvloeien, ook al was het debiet van de rivier daar kleiner. De Neude is 

25) Van Galen, Over Trecht en Utrecht, p. 43. 
26) De Geer van Oudegein, Het oude Trecht, p. 70. 
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Afbeelding 7: Folk-plan van de stad Utrecht, 1971. 
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op mijn tekening een moeras. Het eventuele riviertje het Geyn is niet ingete
kend, omdat het bestaan daarvan op uiterst vage aanduidingen berust. De 
verbinding van de westelijke zijtak met de gevonden bedding Achter Claren-
burg is met stippellijnen aangegeven, waarbij een breedte van ongeveer 130 
meter is aangenomen, corresponderend met de gevonden rivierbedding van 
22 meter breed. 
In het noorden langs de Stadsbuitengracht werd door Immink 27) een rivier
bedding vermoed op grond van het bochtige verloop van dit stuk singel. 
Zijn hypothese is voor dat gedeelte gevolgd, waarbij de rivier evenwel smal
ler is aangegeven dan hij misschien was, en wel om de onderliggende platte
grond niet helemaal te verdoezelen. Dit stuk van mijn tekening is veel on
zekerder dan de rest, omdat ik hiervoor nog geen sluitende theorie kan ont
werpen. Dat er daar in de buurt, dus tevens in de buurt van de Waterstraat, 
een rivier moet zijn geweest, werd niet alleen vermoed door Heeringa, Jong-
kees en Immink, en aannemelijk gemaakt door opgravingen tijdens de oor
log,28) maar is ook bewezen door de vondsten van scheepswrakken in juni 
1974 aan de noordzijde van de Waterstraat in de bouwput van de Neder
landse Bank. Deze vondsten konden gelukkig tijdig in veiligheid worden ge
bracht door toedoen van de Utrechtse stadsarcheoloog drs. T. Hoekstra, aan 
wiens mondelinge mededelingen ik het volgende ontleen. 
Begin juni 1974 werd bij de hoek Waterstraat/Oude Koningstraat, naar de 
kant van de singel, een ongeveer 20 meter lang stuk van een platbodem-
schip (type aak) gevonden, waarvan het zuidelijk zijboord was verdwenen 
en dat naar het oosten kapot was. Dit schip was niet op de Romeinse manier 
gespijkerd maar volgens inheemse traditie gevoegd met houtverbindingen. 
Er was geen lading, maar wel zaten tussen de bodem en de spanten Romein
se scherven geklemd, en daarboven scherven die tussen de 10e en 12e eeuw 
kunnen worden gedateerd. De ondergrond bestond uit klei en zand, niet uit 
grind. Het schip lag met de verdwenen zuidzijde omhoog gekanteld tegen 
hoge beschoeiingspalen aan. De afstand vandaar tot de Stadsbuitengracht is 
ongeveer 300 meter. 

Op 29 juni 1974 werd even verder naar het oosten, bij de hoek Waterstraat/ 
Sint Jacobstraat, eveneens naar de kant van de singel, een kleiner schip van 
ongeveer 10 meter lengte gevonden, waarvan een stuk van de voorsteven, 
gericht naar het zuidoosten, ontbrak. Dit schip is qua type een hulk en als 
zodanig vergelijkbaar met het zgn. Utrechtse Schip, dat zich in het Centraal 
Museum alhier bevindt en gewoonlijk in de 8e eeuw wordt gedateerd. Maar 
dit scheepstype is eeuwenlang in gebruik gebleven. Dit scheepje lag op een 
ondergrond van klei en zand, met daaronder grind. In dat grind onder het 
hulkje werd een scherf uit het eerste kwart van de 12e eeuw gevonden. Ook 
dit schip had geen lading. De scheepswrakken, beiden van eikehout, zijn 
voor onderzoek en conservering naar Ketelhaven gebracht, waarna ze aan 
een jaarringen-telling zullen worden onderworpen. Tot zover de inlichtingen 
van drs. Hoekstra. 

27) Immink, Rijnloop, p. 55. 
28) J. Vink, Iets over de opgravingen in de voormalige Wijk C, in Maandblad van 
,.Oud-Utrecht" 20, 1947, p. 9-13. 
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Onder alle voorbehoud van nadere bestudering en van mogelijke nieuwe 
vondsten in belendende bouwputten, kan worden opgemerkt dat de ligging van 
de scheepswrakken, hun typen en de ouderdom van de erbij gevonden scher
ven de indruk maken alsof op deze plaats nog in het eerste kwart van de 
12e eeuw een stromende rivier bestond, die echter korte tijd later niet meer 
druk werd bevaren maar waarvan de wallekant sindsdien werd gebruikt als 
kerkhof voor oude schepen. 
Omtrent het wel druk bevaren water in Utrecht in de 12e eeuw neemt men 
aan, dat in of kort na 1148 een rechtstreekse noord-zuid-verbinding tussen 
de Rijn en de Vecht door de Weerd werd gegraven. Wanneer deze aanleg 
precies plaatsvond, is niet bekend; maar op grond van een mededeling van 
de 16e eeuwse kroniekschrijver Wilhelmus Heda 2i') dat na een stadsbrand 
in het jaar 1148 overal in de stad grachten werden gegraven en water van de 
Rijn in de Vecht werd gebracht, opdat de stad „geschikter zou blijken voor 
het blussen van branden en het vervoeren van koopwaar", plaatst men deze 
Rijn-Vecht-verbinding gewoonlijk in 1148. Wel heeft Jongkees30) voorge
steld, haar pas in 1165 te dateren en de door Heda genoemde grachten niet 
hierop maar op de verschillende immuniteitsgrachten te laten slaan. Een be
handeling van deze controverse zou nu te ver voeren, maar persoonlijk geef ik 
de voorkeur aan het jaar 1148. 

Door deze rechtstreekse verbinding werden vermoedelijk een of meer oude 
rivierarmen buiten gebruik gesteld voor de scheepvaart, zodat een functie als 
scheepskerkhof voor een bedding bij de Waterstraat na 1148 zeer wel denk
baar zou zijn. Kort daarop moet in snel tempo verlanding hebben plaats
gevonden, want reeds in 1173 wordt het bestaan van de Jacobikerk ver-

29) Wilhelmus Heda, Historia Eoiscoporum Vltraiectensivm. ed. A. Buchelius. 
Utrecht 1642. p. 163. 
30) Jongkees, Aanteekeningen, p. 53. 
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meld,31) de parochiekerk van de Weerd, gelegen vlakbij de plek waar de 
scheepswrakken zijn gevonden. 
Het is verleidelijk om de vondst van scheepswrakken en een rivierbedding 
ten noorden van de Waterstraat met 12e eeuwse scherven erin in ver
binding te brengen met de conclusies van de geologen Dominicus en Van 
den Berg betreffende de bedding Achter Clarenburg, ook al is niet bewezen 
dat deze twee stukken rivier met elkaar in verbinding hebben gestaan. Maar 
als men naar de hoogtelijnen bij de Oude Gracht Weerdzijde kijkt, die zon
der een noord-zuid verlopende oeverwal vrijwel niet zijn te verklaren, en 
verder de aannemelijkheid inziet van de gangbare opvatting dat de bocht 
van de Oude Gracht voorbij de Stadhuisbrug niet is gegraven maar op na
tuurlijke wijze ontstaan, moet men toch wel tot zo n verbinding besluiten. 
Volgens de genoemde geologen (die dit probleem buiten beschouwing laten) 
begon de rivier in het door hen onderzochte gedeelte reeds in de Romeinse 
tijd een vlechtend patroon te vertonen ten gevolge van gedeeltelijke afdam-
ming of stroom verlegging stroomopwaarts; dit vlechtende patroon duurde 
tot in de Karolingische tijd voort (stadium 2). De bocht van de Oude Gracht 
ligt stroomopwaarts ten opzichte van de bedding Achter Clarenburg. Zouden 
we nu bij wijze van hypothese niet mogen stellen dat de bedoelde stroom-
verlegging de vorming van die bocht impliceerde, en dat er zich dus tussen 
de Ie en 9e eeuw na Chr. een steeds grotere lus naar het noorden is gaan 
uitmeanderen, uitgaande van en verderop terugkerende in de oorspronkelijk 
min of meer rechte Rijnbedding tussen Stadhuisbrug en Achter Clarenburg? 
Die lus zou dan gereikt hebben ongeveer tot de noordelijke singel, de hui
dige Oranjestraat, die vroeger het Zandt heette. Deze naam alleen al, die op 
rivierzand zou kunnen wijzen, heeft vroegere onderzoekers tot hun hypothese 
van een zo noordelijke Rijnloop gebracht. Als we dan verder een dubbele 
stroomdraad in deze bedding aannemen, juist zoals in het zuiden van de 
stad, komen we voor de zuidelijke oever van deze rivier ongeveer bij de 
Waterstraat uit, waar de scheepswrakken zijn gevonden. Op mijn hypotheti
sche plattegrond (afbeelding 4) zou deze lus dus iets te ver naar het noorden 
zijn doorgetrokken. Hoe deze lus uiteindelijk weer bij Achter Clarenburg te
recht kwam, weet ik niet; de slurf die ik daar heb geprojecteerd, berust 
alleen op de vreemde bochten in het stratenplan en niet op vondsten van 
historische of archeologische aard. Maar omdat de rivier Achter Clarenburg 
volgens de geologen is blijven stromen tot de 10e eeuw en toen zelfs regelmati
ger dan eerst (stadium 3), moet het water langs een omweg in die bedding zijn 
teruggekeerd, hoe dan ook. 

Dat derde stadium werd volgens hen afgesloten met een plotselinge afdam-
ming stroomopwaarts, waarna verlanding volgde. Om dit met historische 
omstandigheden in verband te brengen, moet ik me opnieuw geheel op het 
terrein der hypothesen wagen en er bovendien een andere waterloop bij be
trekken, die tot dusverre niet uitvoerig ter sprake kwam: de Otterstroom. 
Tegenwoordig is daar geen water meer maar slechts een straat, de Otterstraat, 

31) Annales Egmundenses. in Fontes Egmundenses. ed. O. Oppermann (Werken 
Historisch Genootschap 3e serie 61). Utrecht 1933, p. 181. 
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maar op de kaart van Specht (afbeelding 1) is hij nog duidelijk als rivier
arm ten noorden van de stad te zien, tussen de noordwesthoek van de Stads
buitengracht en de Vecht. Immink 27) heeft de veronderstelling geopperd dat 
de Rijn via het Zandt naar de Otterstroom liep en zich zo met de Vecht 
verenigde. Nu deel ik deze veronderstelling in zoverre niet, dat het mij op 
grond van de algemene stroomrichting logischer zou voorkomen dat de 
Otterstroom van noordoost naar zuidwest heeft gestroomd dan omgekeerd. 
Dit riviertje zou dus volgens mij wel een voortzetting of aftakking van de 
Vecht kunnen zijn geweest, die naar het zuidwesten stromend de noordelijke 
lus van de Rijn bereikte en door deze verder naar het zuiden werd mee
genomen. Reeds in de vorige eeuw werd vermoed dat de Balderikstoren, 
die precies op de noordwesthoek van de Stadsbuitengracht moet hebben 
gestaan en door bisschop Balderik zelf in de 10e eeuw heet te zijn aange
legd, bij een verbinding van de Rijn en de Vecht werd gebouwd.32) Of de 
bouw van een toren tamelijk ver van de toenmalige stad in die tijd mogelijk 
was zonder dat hier een nederzetting ontstond, moet voorlopig in het midden 
worden gelaten. Bewoning van dit gebied valt pas te constateren sinds de 
tweede helft van de 12e eeuw, toen de rechtstreekse Rijn-Vecht-verbinding 
van 1148 reeds bestond. Maar misschien komen bij opgravingen ooit eens 
vroegere sporen te voorschijn. 

Om nu terug te komen op de door geologen geconcludeerde plotselinge af-
damming stroomopwaarts van de Rijnbedding Achter Clarenburg in of kort 
na de 10e eeuw (de vondsten, behorend bij stadium 3, worden door hen 
immers niet jonger dan de 10e eeuw geschat), zou ik de volgende veronder
stelling willen opperen: bisschop Balderik (918-975) heeft niet alleen een 
toren gebouwd maar ook een soepele verbinding tussen Rijn en Vecht tot 
stand gebracht, waarbij hij de noordelijke lus van de Rijn in een doorgaande 
lijn met de Otterstroom verbond en de terugstroming van de Rijn naar het 
zuiden door middel van een dam bij de Balderikstoren afsneed. De Rijn-
arm langs het Zandt zal daarvan in zoverre invloed hebben ondervonden, 
dat hij een iets andere kromming ging aannemen dan eerst en parallel met 
de Waterstraat kwam te liggen. Opvallend is in het stratenplan nog tegen
woordig dat Waterstraat en Otterstraat, hoewel door een verkeersplein ge
scheiden, samen een soepele bocht vormen. 

Deze constructie zou het verklaarbaar maken dat stroomafwaarts van 
deze dam de Rijnloop Achter Clarenburg geen vondsten van na de 10e eeuw 
meer oplevert, en verder dat in de 12e eeuw nog wel een rivier stroomde bij 
de Waterstraat. Want de bocht van de Rijn via de Otterstroom naar de 
Vecht zal dan de scheepvaartroute van de Utrechters van en naar het Flevo-
meer zijn gaan vormen, die omstreeks 1148 door een kanaal van Rijn naar 
Vecht werd vervangen. Het enige punt dat mij hierbij niet duidelijk is, be
treft de stroomrichting van de Otterstroom en de vraag hoe de botsing van 
twee tegengestelde stromingen werd opgevangen. Of zou de Otterstroom als 

32) A. M. C. van Asch van Wijck, Bijdrage aangaande den Balderikstoren tusschen de 
Waard- en Catharijnepoorten, in verband met de oude bemuring der stad Utrecht, in 
Tijdschrift voor Geschiedenis. Oudheidkunde en Statistiek van Utrecht (Van der Monde's 
Tijdschrift) 6, 1840, p. 232-235. 
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zijtak van de Vecht toen al zo weinig stroomsnelheid hebben gehad, dat 
zich dat probleem niet voordeed? Als geologen iets zien in dit hele complex 
van hierbij door mij aangeboden hypothesen, moeten ze zich ook maar met 
deze vraag bezighouden. 

Na deze uitweiding willen we terugkeren naar het zuidelijk stadsdeel, waar 
ook nog enige problemen om een oplossing vragen. 
Op grond van het bericht van Heda 29) wordt de verbinding van de Rijn naar 
het zuiden via de Vaartsche Rijn naar de IJssel bij Gein meestal ook in 
1148 gedateerd. Maar deze interpretatie lijkt mij zeer aanvechtbaar. Veel
eer zou ik aannemen dat deze verbinding met het graven van de Oude 
Gracht Tolsteegzijde samenhangt en dus voor 1127 heeft plaatsgevonden. In 
de oorkonde van 1127 33) worden door de bisschop twee van de vier ge
bruikelijke jaarmarkten, die tot dan toe steeds in de wijk Stathe werden 
gehouden, verder naar het zuiden naar de Novum Fossatum verlegd. Deze 
verlegging is evenwel slechts denkbaar, wanneer een goede toevoer uit het 
zuiden was gegarandeerd, dus pas na het tot stand komen van de IJssel-
verbinding via de Vaartsche Rijn. Het is toch al raadselachtig hoe de stad 
haar bestaan heeft gerekt in de tijd na de afdamming van de Kromme Rijn bij 
Wijk bij Duurstede en vöèr het graven van de Vaartsche Rijn naar de IJssel en 
de Lek, toen ze noch uit het oosten noch uit het zuiden over water bereikbaar 
was. Deze afdamming moet hebben plaatsgevonden na de Noormanneninval 
van het jaar 1007, toen de Noormannen met grote schepen de Rijn bij 
Dorestat opvoeren;34) misschien ook na 1057, toen de Utrechtse Sint Maar
tenskerk in haar tolvrijheid op de oevers bij Dorestat (in ripis Dorestatu) werd 
bevestigd,35) hoewel daarbij een automatisme in het spel kan zijn geweest. 
Maar ook het bouwmateriaal (zand- en tufsteen) voor de grote kapittel
kerken van het kerkenkruis uit het midden van de 11e eeuw kan bijna alleen 
per schip langs deze waterweg uit het Rijnland zijn aangevoerd. Aan de 
andere kant bestond de dam al lang vèör 1165, toen hij in een oorkonde 
werd vermeld als antiquitus.36) Daarom is wellicht een afdamming om
streeks 1100 aan te nemen, waarop in korte tijd het graven van de Vaartsche 
Rijn zal zijn gevolgd. 

Voor het geval dat mijn Rijn-hypothesen juist zouden blijken te zijn, zouden 
dus nog niet alle waterloopkundige problemen uit de Utrechtse stadsgeschie
denis zijn opgelost (ook het probleem van de Noda uit de oorkonde van 
1165 wacht nog op afdoende behandeling). Maar één ding zal tenminste 
duidelijker zijn geworden: de ontwikkeling van de middeleeuwse handels
nederzetting Stathe in de nabijheid van de laat-Romeinse rivierovergang 
Traiectum. 

33) 1127 oktober 2, OBU I no 322. 
34) Alperti Mettensis De diversitate temporum, ed. A. Hulshof (Werken Historisch 
Genootschap 3e serie 37). Amsterdam 1916. I caDut 9 en 10. 
35) 1057 april 23, OBU I no 218. 
36) 1165 omsteeks november, OBU I no 449. Oorkondenboek van Holland en Zee
land tot 1299, I, ed. A. C. F. Koch, 's-Gravenhage 1970. no 158. 
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2. De namen Traiectum, Trecht en Utrecht 

Hoewel er volgens de uitgravingen van Van Giffen vanaf het jaar 47 tot on
geveer 260 na Chr. zonder onderbreking een Romeins garnizoen op het late
re Domplein gelegerd moet zijn geweest, komt deze nederzetting niet voor 
op de Tabula Peutingeriana uit de 2e eeuw. Pas in het Itinerarium An-
tonini uit het eind van de 3e eeuw, dus nadat het vijfde castellum reeds was 
verlaten, figureert 17 mijl verwijderd van Albanianae (Alphen aan de Rijn) 
het door ons gezochte Traiectum*1) Maar Vollgraff heeft uit vondsten op 
het Domplein met inscripties uit de 3e eeuw vöèr 260, dus voor de invallen 
van de Germanen, menen te kunnen afleiden dat de naam destijds Albiobola 
luidde. Hij interpreteerde dat als „Nederzetting aan de rivier", uit het Kel
tische albio-, rivier, en het Germaanse bol, woonplaats.38) In een recentere 
verklaring wordt de naam zelfs prae-Indo-Europees geïnterpreteerd uit 
alb-, hoogte of versterking, en bol-, hoogte, als „Hoge sterkte" of „Sterke 
hoogte".39) Deze Colonia Albiobola Batavorum was niet slechts een militaire 
sterkte maar ook een burgernederzetting met een stadsbestuur. 
Uit het feit dat deze naam Albiobola na de Germaanse invallen van de 3e 
eeuw volledig is verdwenen en het veld heeft moeten ruimen voor Traiectum, 
heeft Van Galen 40) willen afleiden dat er tussen deze beide nederzettingen 
geen continuïteit heeft bestaan en dat Albiobola op het Domplein maar 
Traiectum bij de Tolsteegbrug moet worden gezocht. Zoals hierboven reeds 
gezegd, deel ik deze opvatting niet, die bovendien niet door de uitgravingen 
in 1970 onder en bij de Klaaskerk (de middeleeuwse parochiekerk van deze 
wijk) is bevestigd. Daarbij werden geen fundamenten ouder dan de 12e eeuw 
gevonden. Ook Willibrords Sint Maartenskerk, die volgens Van Galen daar 
moet worden gezocht, heeft zich toen niet vertoond. 

Doch niet slechts op het verdwijnen van de naam Albiobola maar ook op 
het verschil tussen de namen Traiectum en Utrecht baseerde Van Galen 
zijn mening. Ook Jongkees 41) heeft dit onderscheid reeds trachten te verkla
ren, en lang vöèr hem De Geer van Oudegein.42) 
Nu wordt diens interpretatie Utrecht = Uittrecht, dus Buittntrecht, door de 
historici die zich de laatste decenniën met dit vraagstuk hebben beziggehou
den, wel algemeen afgewezen en de vertaling Utrecht = Nederrredzf aange
nomen. Utrecht moet dus een nederzetting stroomafwaarts van een rivier
overgang betekenen, of een rivierovergang stroomafwaarts van een andere, 

37) Meegedeeld door A. W. Byvanck. Excerpta Romana. De bronnen der Romeinsche 
geschiedenis van Nederland, I, 's-Gravenhage 1931, p. 536. 
38) C. W. Vollgraff, Albiobola. in Mededeelingen der Koninklijke Akademie van We
tenschappen, afdeeling Letterkunde, deel 80. serie B. Amsterdam 1935. p. 12 vlg. 
39) H. K. J. Cowan. Prae-Indo-Europese relicten in de Nederlanden? in Leuvense 
Bijdragen, Tijdschrift voor Germaanse Filologie 60, 1971, p. 174-175. 
40) Van Galen, Over Trecht en Utrecht, p . 26 vlg. 
41) Jongkees, Aanteekeningen. p . 59 vlg. 
42) De Geer van Oudegein, Het oude Trecht, p. 128. De verklaring uut = buiten, 
dus Utrecht = buiten Traiectum, vinden we bij filologen, bv. A. Bach. Deutsche Namen-
kunde II, Ortsnamen I, Heidelberg 1953, p. 125. Maar Utrecht = Nedenrec/i/ het laatst 
eveneens bij een filoloog: J. A. Huisman. Utrecht im Merigarto, in Beiträge zur Ge
schichte der deutschen Sprache und Literatur 87, Tübingen 1965. p. 379-389. 
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meer stroomopwaarts gelegen, oversteekplaats. Jongkees en Van Galen heb
ben de eerste mogelijkheid gekozen, en wel in die zin dat Jongkees Trecht, 
de letterlijke vertaling van Traiectum, op het Domplein en in de buurt van 
de Pieterskerk zocht, waar volgens hem ook de Romeinse rivierovergang 
lag. Maar Utrecht ontstond naar zijn mening stroomafwaarts van het Dom
plein in de latere wijk Stathe bij de Buurkerk.43) Van Galen evenwel zoekt 
de rivierovergang Trecht bij de Tolsteegbrug en de stroomafwaarts gelegen 
nederzetting Utrecht op het Domplein. 
Andere historici hebben altijd stilzwijgend de andere vertaling gekozen, in die 
zin dat ze Utrecht als een lagere rivierovergang over de Rijn in tegenstelling 
tot het hogere Maastricht als overgang over de Maas hebben beschouwd. De 
eerste keer dat de naam Utrech voorkomt, in het delingsverdrag van Meer
sen van 870, kan hij inderdaad als tegenstelling tot het eveneens genoemde 
districtum Trectls, dwz. Maastricht, worden opgevat.44) Niettemin moet er
op worden gewezen dat de naam Utrecht een vorming van de volkstaal is uit 
Uut = Neder en Trecht = Traiectum en dat het bestaan van een Maasover-
gang bij Maastricht aan het volk in deze Rijnstreek nauwelijks bekend kan 
zijn geweest; en indien al bekend, dan toch niet belangrijk genoeg om bij eigen 
naamgeving een rol te spelen. Aan de andere kant doet de indeling van één 
en dezelfde nederzetting in Trecht en Utrecht, zoals Jongkees heeft voor
gesteld, zo geconstrueerd aan dat ze niet echt bevredigend is. Met de op
vatting van Van Galen heb ik mij reeds om andere redenen oneens ver
klaard. 

Daarom zou ik zelf als werkhypothese een andere oplossing willen voorstel
len, en wel deze: de hele nederzetting Utrecht met kerken en handelswijk 
vormde een Rijnovergang, en wel stroomafwaarts gelegen ten opzichte van 
Dorestat. Dorestat gold dus als de rivierovergang bij uitstek, ten opzichte 
waarvan Utrecht een lagere oversteekplaats vormde. Dorestat vervulde de 
funktie van Opptx-Trecht. 
De naam Dorestat is volgens Gysseling ontstaan uit een prae-Germaanse 
stam dur- met suffixen -ast en -atja- en betekent zoveel als „Deur" > 
„Sterkte".45) Als volstrekte leek op het gebied van de naamkunde zou ik me 
ook een betekenisontwikkeling van „Deur" naar „Doorgang" of „Overgang" 
kunnen voorstellen, maar dat moet in het midden worden gelaten; voor mijn 
hypothese is het niet noodzakelijk. 
Utrecht en Dorestat worden voor het eerst samen vermeld in een oorkonde 
van 8 juni 777,46) toen Karel de Grote de Sint Maartenskerk, que est construc-

43) Jongkees. Aanteekeningen. p. 65 vlg. 
44) Annales Bertiniani. ed. R. Rau. Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte II 
(Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe VI). Darmstadt 1958, p. 208-210, anno 870. 
45) M. Gysseling en D. P. Blok, Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en 
Utrecht, in Bijdragen en Mededelingen der Naamkundecommissie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, XVII, Amsterdam 1959, p. 7. 
Vergelijk ook D. P. Blok en A. C. F . Koch, De naam Wijk bij Duurstede in verband 
met de ligging der stad, in Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te 
Amsterdam, 40, 1964, p . 38-51. En eveneens A. C. F . Koch, Phasen in der Entstehung 
von Kaufmannsniederlassungen zwischen Maas und Nordsee in der Karolingerzeit, in 
Landschaft und Geschichte. Festschrift für Franz Petri, Bonn 1970. p. 314-316. 
46) 777 juni 8, Diplomata Belgica no 178. OBU I no 48. 

67 



ta Traiecto Veteri subtus Dorestatu (die is gebouwd in het Oude Trecht on
der Dorestat) enige goederen schonk en eveneens ad ecclesiam sancti Marti
ni que est super Dorestad constructa et appellatur Vpkirika (aan de kerk 
van Sint Maarten die boven Dorestat is gebouwd en Vpkirika heet). Dore
stat was destijds veel belangrijker en dichter bevolkt dan Utrecht, dat hier 
uit Dorestats gezichtspunt bezien als lager verschijnt, subtus Dorestato, dus 
stroomafwaarts van Dorestat. Bovendien wordt van Utrecht als van het 
Oude Trecht gesproken, misschien omdat het voor een oudere rivierovergang 
werd aangezien maar misschien ook op grond van een kanselarij-etymologie 
waarin Utrecht werd geïnterpreteerd als Oud Trecht. Jongkees 47) heeft de 
benamingen voor Utrecht tot 1150 uit de oorkonden verzameld en daarbij 
geconcludeerd dat de naam Vetus Traiectum een voorbijgaande mode uit 
de 8e eeuw was, voor het eerst gebruikt in deze koningsoorkonde van 777 
en alleen daarom zo vaak herhaald, omdat het telkens om een vernieuwing 
van dezelfde privileges ging. Net als hij zou ik deze mode willen terugvoeren 
op een volks- (of kanselarij-) etymologie Utrecht = Oud Trecht. Kennelijk 
heeft men in de 8e eeuw over de naam Utrecht nagedacht, die dus al eerder 
moet zijn ontstaan en tot de volkstaal was gaan behoren. Hoe vroeger de 
naam Utrecht heeft bestaan, des te onwaarschijnlijker wordt het gebruik 
ervan voor de handelsnederzetting alleen, zoals Jongkees ondanks zijn na-
menverzameling niettemin heeft aangenomen. In de vroeg-Karolingische tijd 
kan er nog maar een heel kleine koopmansnederzetting zijn geweest naast 
de twee kerken van Willibrord en Bonifatius, de Sint Maarten en de Sint Sal-
vator. De schenking van 777 geldt de Sint Maartenskerk que est constructa 
Traiecto Veteri, die in het Oude Trecht is gebouwd. Als we nu terecht 
hebben vastgesteld dat Oud Trecht een verkeerde kanselarij-interpretatie 
voor Nedsrtrecht is, bericht de oorkonde dus dat de Sint Maartenskerk in 
Utrecht = Nedertrecht stroomafwaarts van Dorestat, waar eveneens een Sint 
Maartenskerk bestaat, de Vpkirika,48) met enige goederen wordt begiftigd. 
Deze lagere Sint Maartenskerk lag dus in Utrecht, en niet zoals Jongkees en 
Van Galen wilden in een plaats Trecht, die van Utrecht zou moeten worden 
onderscheiden. 

47) Jongkees, Aanteekeningen, p . 60-62. 
48) Een andere opvatting over de Vpkirika te Dorestat wordt verdedigd door A. 
Johanna Maris. De Opkerk te Dorestad als voorganster van de Parochiale kerk van Sint 
Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede, in Jaarboek Oud Utrecht 1971. p. 89-107. Zij 
beschouwt de schenking van 777 ad ecclesiam sancti Martini que est super Dorestad 
contracta et appellatur Vpkirika niet als gift aan de Sint Maartenskerk boven Dorestat 
die Vpkirika heet, maar aan de Utrechtse Sint Maartenskerk, die met de kerk van 
Dorestat wordt begiftigd. Omdat het Maartenspatrocinium bij deze vertaling niet op 
de Vpkirika slaat, kan voor deze laatste iedere schutspatroon binnen het chronologisch 
mogelijke worden gekozen, dus bv. ook Sint Jan. Omdat er in de latere middeleeuwen in 
Wijk bij Duurstede een Sint Janskerk was en omdat bij recente opgravingen onder 
Dorestat een Karolingisch kerkje met de funktie van parochiekerk werd ontdekt, tracht 
Maris nu aannemelijk te maken 1) dat dit kerkje onder Dorestat geïdentificeerd moet 
worden met de Vpkirika die super Dorestad constructa was; 2) dat de Vpkirika onder 
Dorestat de voorgangster van de latere Sint Janskerk was; en 3) dat de Vpkirika zelf 
reeds aan Sint Jan was gewijd; een betoog dat mij niet heeft overtuigd. 



3. De kathedralenkwestie 

De Sint Maartenskerk lag niet slechts Traiecto Veteri, maar ook in vico qui 
dicitur Treiecto super jluvium Reno (in de vicus die Treiectum heet aan de 
rivier de Rijn) (753 mei 23 49) ). Uit het feit dat Treiectum hier een vicus 
wordt genoemd, heeft zich de beruchte Utrechtse kathedralenkwestie ont
wikkeld. Want Tenhaeff 50) heeft uit de combinatie van de oorkonden van 
753 en 777 afgeleid, dat de oorspronkelijke Sint Maartenskerk niet tussen de 
resten van het oude castellum op het Domplein maar in Oudwijk (dat overi
gens pas in de 12e eeuw voorkomt) tussen Rijn en Vecht ten oosten van de 
Pieterskerk gezocht moet worden, bij het tegenwoordige Wilhelminapark. 
Zijn redenering was als volgt: de kerk lag in een vicus en tevens in Vetus 
Traiectum, dus in een Vetus vicus = Oudwijk. Deze opvatting wordt tegen
woordig door geen enkele historicus meer gedeeld, onder andere op grond 
van haar onwaarschijnlijkheid. Bovendien mag men het begrip vicus, ten
minste in het Germaanse taalgebied en in de Frankische tijd, tegenwoordig 
iets ruimer interpreteren, en wel als nederzetting of gewoon maar plek, 
oord, zonder te zijn gebonden aan de betekenis van onversterkte handels
nederzetting.51) 

In de vicus Treiectum stonden nog wel enige resten overeind van de Romeinse 
castellum-muren, en zo kon men de Sint Maartenskerk in 834 aanduiden als 
ecclesiam sancti Martini que constructa est in castello Traiecto in pago 
Niftarlaca 52) en in 838 als ecclesiam sancti Martini que est infra muros iam 
dicte civitatis constructa 53) (resp. de kerk van Sint Maarten die gebouwd 
is in de burcht Traiectum in de gouw Nifterlake, en de kerk van Sint Maar
ten die binnen de muren van reeds genoemde bisschopsstad is gebouwd). 
In het castellum lag zonder twijfel ook Willibrords hoofdkerk, de Sint Sal-
vator, die hij had gesticht en als bisschopszetel gebruikt. Het was deze kerk, 
monasterium, quod est infra muros Traiecto castro situm constructum (de 
kapittelkerk die binnen de muren in de burcht Traiectum gelegen, is ge
bouwd), die in 723 door Karel Martel met de fiscale goederen in ipso Traiecto 
castro, tam infra muros quam et a foris (in dezelfde burcht Traiectum, 
zowel binnen de muren als daarbuiten) werd begiftigd.54) Met betrekking tot 
deze kerk berichtte Bonifatius in zijn bekende brief aan paus Stephanus van 
het jaar 753,55) dat Willibrord vijftig jaar onder de Friezen had gepredikt 

49) 753 mei 23. Diplomata Belgica no 175, OBU I no 43. 
50) N. B. Tenhaeff. Diplomatische studiën over Utrechtsche oorkonden der Xe tot 
Xl le eeuw (Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks
universiteit te Utrecht I), Utrecht 1913, p . 41. 
51) F . Petri. Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens in den Niederlanden und 
dem angrenzenden Frankreich, in Studien zu den Anfängen des europäischen Städte
wesens (Vorträge und Forschungen IV). Konstanz 1958. p. 254. Zie ook F. Ketner. 
De betekenis van vicus in de Utrechtse oorkonden, in Jaarboekje van Oud-Utrecht 1960, 
p. 47-54; herdrukt in F. Ketner. Stichtse Studiën. Utrecht 1974. D. 86-93. 
52) 834 december 26. Diülomata Belgica no 181. OBU I no 62." 
53) 838 maart 23, Diplomata Belgica no 182, OBU I no 63. 
54) 723 januari 1. Diplomata Belgica no 173. OBU I no 35. 
55) 753. Briefe des Bonifatius. Willibalds Leben des Bonifatius. ed. R. Rau (Freiherr-
vom-Stein-Gedächtnisausgabe IVb). Darmstadt 1968, no 109, p. 338-342. 
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et sedem episcopalem et aecclesiam in honore sancti Salvatoris constituens 
in loco et castello qoud dicitur Traiectum (waarbij hij zowel een bisschops
zetel als een kerk ter ere van de heilige Verlosser stichtte op de plaats en 
in de burcht die Traiectum heet). Op Willibrords werkzaamheid, uitgaande 
van deze nieuw gestichte Sint Salvatorkerk, baseerde Bonifatius in de ge
noemde brief zijn afwijzing van Keulse aanspraken. De Keulse bisschop 
beweerde dat deze zetel hem toebehoorde (en nu vertaal ik een passage uit 
de brief van Bonifatius) „vanwege de fundamenten van een zeker kerkje 
dat door heidenen was afgebroken, dat Willibrord tot aan de grond verwoest 
in de burcht Traiectum had gevonden en dat hij met eigen inspanning vanaf 
het fundament had opgebouwd en ter ere van de heilige Maarten had gewijd". 
Er was dus in het Utrechtse castellum een door Willibrord gestichte Sint Sal
vatorkerk naast een eveneens door Willibrord herstelde Sint Maartenskerk. 
Tegenover de paus beklemtoonde Bonifatius de stichting van de eerste en 
de verwaarloosde staat van de tweede kerk. De pauselijke opdracht aan 
Willibrord om de Friezen te bekeren was toch veel belangrijker „dan de 
vernietigde fundamenten van een verwoest kerkje, die door heidenen in el
kaar waren getrapt en door de nalatigheid van bisschoppen verlaten". 
Onder de indruk van de woordkeus van deze niet zonder rhetorische en 
zelfs demagogische stijlmiddelen geschreven brief, worden we des te sterker 
getroffen door de heel andere voorstelling van zaken die Bonifatius blijkbaar 
aan koning Pippijn heeft gegeven. Want in een ongedateerde oorkonde uit 
dezelfde tijd 56) bekrachtigde deze op verzoek van Bonifatius de immuniteit 
van de Sint Maartenskerk, die door zijn (des konings) voorgangers Clota-
rius en Theodebertus zou zijn geschonken en volgens zeggen van Bonifatius 
nog altijd bestond. De schenkingsacte en bekrachtiging door deze voorgan
gers, door hen ondertekend, werden hem zelfs door Bonifatius ter lezing ge
toond! 

Het bestaan van een Sint Salvatorkerk wordt geheel verzwegen, maar uit de 
verwoeste fundamenten van de Sint Maartenskerk zijn opeens een paar Mero-
vingische oorkonden tevoorschijn getoverd. Mag men dat niet manipuleren 
noemen? Het is er Bonifatius naar mijn mening om te doen geweest tot elke 
prijs, en zelfs door middel van oorkondenvervalsing, het missiecentrum 
Utrecht van koninklijke Karolingische steun en een echte immuniteitsoorkon
de te verzekeren. Want de ongedateerde oorkonde van koning Pippijn, waar
in hij naar die vroegere - naar mijn mening onechte - oorkonden verwijst, 
is zelf wel echt en op zijn beurt basis voor veel meer koninklijke schenkin
gen. Aangezien Sint Maarten de huisheilige van de Frankische koningen was -
zijn mantel (cappa) werd immers in de koninklijke hofkapel bewaard en 
gaf daaraan zijn naam (cappella) - is het begrijpelijk dat de koninklijke 
gunsten sinds Bonifatius' optreden hoofdzakelijk de Sint Maartenskerk heb
ben gegolden. Onder Bonifatius moet deze kerk de positie van kathedrale 
hoofdzetel hebben verkregen, hoewel de Sint Salvator, die deze rol onder 

56) Tussen 751 december 13 en 754 juni 5. Diplomata Belgica no 176. OBU I no 40. 
De schenking en bevestiging door de voorgangers. . . . eorum mambus roboratas, antedic-
tus pontifex Bonifatius nobis ostendit relegendas . . . 
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Willibrord vervulde, niet al haar rechten verloor. Zo werden de bisschoppen 
nog tot het begin van de 10e eeuw in de Sint Salvator begraven. De beide 
kerken vormden een dubbelkathedraal, zoals men dat ook herhaaldelijk in 
Italië tegenkomt,37) waarbij echter de Sint Maartenskathedraal onbestreden 
de belangrijkste was. Deze accentverlegging moet al zijn begonnen onder 
Bonifatius, die waarschijnlijk het Sint Maartenspatrocinium met de daaruit 
voortvloeiende koninklijke bescherming in de praktijk meer nodig had dan 
het door de paus gepropageerde patronaat van Sint Salvator. 
Dat de Sint Maartenskerk reeds tijdens het leven van Bonifatius groter en 
belangrijker dan de Sint Salvator was geworden, valt ook af te leiden uit de 
beschrijving van Eigil in zijn Vita sancti Sturmi naar aanleiding van Boni
fatius' dood.58) Daarin beschrijft Eigil in het 15e hoofdstuk dat de lijken van 
Bonifatius en zijn metgezellen, die bij Dokkum door de Friezen waren ver
moord, per schip naar Trech werden gehaald, waar het lijk van Bonifatius 
door de broeders op een baar werd neergezet in minore, quae eis vicinior 
erat ecclesia (in een kleinere kerk, die dichterbij hen was) en waar de andere 
martelaars werden begraven. Voor Bonifatius bracht men intussen een graf 
in gereedheid in basilica maiore (in de hoofdkerk) maar omdat de heilige 
niet aldaar maar in Fulda wilde rusten, moest men tenslotte dit plan opgeven 
en hem per schip Rijn-opwaarts voeren. 

Dat de martelaars in de Sint Salvator zijn begraven, heeft deze kerk steeds in 
haar overlevering bewaard. Toen ze in 1578 werd afgebroken, stond ze 
iets ten zuidwesten van de Sint Maartenskerk of Dom op het Domplein; maar 
waar haar oudste bouw heeft gelegen, is nog steeds niet ontdekt. Vermoede
lijk moet deze worden gezocht onder de huizen op het Domplein aan de 
kant van de Gaard, maar waarschijnlijk is de grond onder de kelders aldaar 
zo vergraven, dat op succes niet meer te hopen valt. Maar in elk geval vormde 
ze een ecclesia minor ten opzichte van de Sint Maartenskerk, waarvan de 
oudste kern gezocht moet worden onder het koor van de huidige Domkerk, 
waar nog nooit is gegraven. De afstand tussen beide kerken binnen het castel-
lum moet dus oorspronkelijk groter zijn geweest dan later, toen het allebei 
omvangrijke kathedralen waren geworden, die samen het Domplein vrijwel 
vulden. 
Uit het feit dat de Sint Salvator vicinior (dichterbij) aan de oever was dan 
de Sint Maarten, hebben Tenhaeff59) en Van Galen 60) willen afleiden, dat 

57) C. J. A. C. Peeters, De oudste bisschopskerken van Utrecht, in Feestbundel F . van 
der Meer ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op 16 November 1964, Amster
dam-Brussel 1966. D. 103 vlg. 
58) Eigilis Vita sancti Sturmi. M G H SS II, p. 372. 
59) Tenhaeff. Diplomatische studiën, p. 39 vlg. Hoewel de Sint Maartenskerk volgens 
hem in Oudwijk lag. vormde ze toch wel de basilica maior. 
60) Van Galen. Schets (zie noot 18). p. 42-45. Hij beschouwt de Sint Maarten, bij de 
Tolsteegbrug. niet als de basilica maior maar als de minor ecclesia, die dichter bij de 
landingsplaats was. De Sint Salvator in het castellum, waar ook volgens hem de mar
telaars werden begraven, vormde dus naar zijn opvatting destijds de hoofdkerk. Volgens 
hem werden de martelaars in de basilica maior begraven, maar hoe hij deze bewering uit 
Eigils tekst heeft kunnen halen, is mij een raadsel. Dat Eigil over Trech spreekt, is voor 
Van Galen een bevestiging van zijn tweedeling Trecht - Utrecht. Ik kan deze opvatting 
niet bijvallen, aangezien Eigil als vreemdeling toch geen autoriteit was op het gebied 
van de Utrechtse volkstaal. Eigil heeft vermoedelijk alleen op de klank af het Latijnse 
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er een aanzienlijke afstand tussen beide kerken bestond; zelfs zo groot, dat 
de Sint Maartenskerk toen helemaal niet op het huidige Domplein stond, 
maar volgens Tenhaeff in Oudwijk en volgens Van Galen bij de Tolsteegbrug. 
Maar een zo grote afstand staat niet in Eigils verhaal en behoeft dus niet te 
worden aangenomen. Zolang men de oorspronkelijke rivierovergang en lan
dingsplaats echter niet zoekt bij de tegenwoordige Maartensbrug (zoals ik 
wel doe) maar hetzij achter de Pieterskerk hetzij bij de Tolsteegbrug, ver
oorzaakt Eigils beschrijving inderdaad moeilijkheden bij de localisering van 
de Sint Maartenskerk op het huidige Domplein. Want in die gevallen zou 
de Sint Salvator niet dichterbij hebben gelegen dan de Sint Maarten. Maar 
als mijn hypothese van de Rijnloop en de rivierovergang juist zou blijken 
te zijn, zou men daarmee een duidelijker inzicht in deze hele situatie hebben 
verkregen. Zo nauw hangt de oudste geschiedenis van de stad Utrecht sa
men met haar topografische ligging, dat ze niet kan worden geschreven zolang 
over die topografie geen klaarheid is ontstaan. 

Trcdectum gegermaniseerd. zoals Willibald in zijn Leven van Bonifatius bij de beschrij
ving van de dodenreis eveneens heeft gedaan. 
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