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Het romeinse Utrecht werd niet alleen door soldaten in het casiellum 

bewoond. Buiten de oostelijke en westelijke poort van dit grensfort woon

den 'burgers' in nederzettingen, die vicus worden genoemd. Van de wijze 

waarop deze vici bewoond werden weten we weinig. Wel zijn er bij opgra

vingen grondsporen en voorwerpen te voorschijn gekomen. Door te kijken 

waar de concentraties van vondsten van 

M.J.G.Th. Montforts studeerde van 1981 tot 1986 
. . . . . . , _ . . . .. romeins materiaal ophouden is de uit-

archeologie bij prof. C. Isings aan het voormalige r 

Archeologische Instituut van de Rijksuniversiteit te g e s t r e k t h e i d v a n d i e burgernederzettin-

Utrecht. Tijdens haar studie en daarna had zij een 
. . , . . , . j , een bij benadering te bepalen. 

actief aandeel in een aantal opgravingen in de stad . ' & r 
: Utrecht. Zij is thans werkzaam bij ARCHIS, een A l k e n e n k e l e s k , o t j e s e n g r eppels 

archeologisch informatiesysteem van de Rijksdienst 

i /-N j i j ! _i- n j • j i j bieden enig inzicht in de structuur van 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek met de & 

drie grote universitaire archeologische instituten in d e nederzettingen. Opvallend is dat de 

Groningen, Amsterdam en Leiden. 

richting van die perceelsscheidingen 

één keer van richting verandert. Dat duidt op herindeling van het terrein, 

die misschien nodig was na een (natuur)ramp. Een aantal drassige plekken 

in en bij de vici werd kennelijk als een soort vuilnisbelt gebruikt, want 

daarin werden vrij veel weggegooide voorwerpen gevonden. 

De auteur gebruikte voor haar reconstructie van de oostelijke en de weste

lijke vicus van het romeinse Utrecht materiaal en gegevens die in de laatste 

60 jaar bij opgravingen uit de Utrechtse bodem te voorschijn zijn gekomen. 
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Op zoek naar Romeins Utrecht: het castellum ' 

Utrecht staat al van oudsher bekend als vindplaats van 'Romeinsche oudheden'. 

Reeds in de middeleeuwen gingen stemmen op dat de stad haar ontstaan te danken 

zou hebben aan de Romeinen. In de 19de eeuw werd er regelmatig over de Romein

se oorsprong van Utrecht geschreven. In deze verhalen, die voornamelijk gebaseerd 

waren op vondsten die her en der bij graafwerkzaamheden in de stad te voorschijn 

waren gekomen, werd druk gespeculeerd over de ligging en aard van het Romeinse 

Utrecht2. Zo schreef Van Asch van Wijck in 1838: 'Wanneer men dan deze van 

elkander verwijderde punten: de Hamburgerstraat, de Neude, den Dom, de St. Pie-

ter- en St. Jacobikerk, en het Tolhuis bij de Tolsteegpoort, onder een oogpunt te 

zamen vat, kan men met genoegzamen grond van zekerheid tot de bewoning van 

dien grond ten tijde der Romeinen besluiten' 3. Was Van Asch van Wijck nog vrij 

vaag in zijn beschrijving over de locatie van de bewoning, De Geer van Oudegein 

daarentegen weet in 1875 de ligging en het karakter van het Romeinse Utrecht al vrij 

aardig te treffen: 'Dat vermoedelijke Romeinsche kasteel aan den overtogt over den 

Rijnstroom bij Utrecht zal dan verder te zoeken zijn op het Dom- en Oudemunster-

kerkhof binnen Utrecht, in welks omtrek ook verschillende romeinsche munten en 

oudheden zijn gevonden'4. 

Het zou echter nog tot 1929 duren voordat de Utrechters meer zekerheid kregen 

over de oorsprong van hun stad. In dat jaar werd namelijk een begin gemaakt met 

een reeks opgravingen op het Domplein, die - met enkele tussenpozen - zouden 

duren tot het eind van 1949, De opgravingen van 1929, 1933 en 1935 werden al in 

een vroeg stadium gepubliceerd5. De publicatie van de opgravingen van 1936, 1938, 

1943/44 en 1949 zag eerst in 1989 het licht. Met deze laatste publicatie wordt voor 

het eerst een overzicht van de belangrijkste resultaten van het archeologisch onder

zoek op het Domplein gepresenteerd6. 

Tijdens het onderzoek, geleid door Van Giffen, Vollgraff en Van Hoorn, werden op 

het Domplein de resten teruggevonden van een legerplaats, een castellum, of liever 

gezegd van vijf castella uit de periode tussen ca. 47 en 270. Dit castellum, dat volgens 

het Itinerarium Antonini - een 3e-eeuws reisboek - Traiectum zou hebben geheten7, 

heeft gedurende deze periode deel uitgemaakt van een reeks van dergelijke forten 

aan de noordgrens van het Romeinse rijk, de zgn. limes. 

Het doel van de opgravingen op het Domplein was vooral gericht op het vaststellen 

van de omvang van de legerplaats, het aantal bouwfasen (periodisering) en de date

ring ervan. Daardoor werd veel aandacht besteed aan de verdedigingsgordel (omwal-

ling, grachten, poorten) rond het kamp. Een ander zwaartepunt binnen het onder

zoek vormde de plattegrond van het hoofdkwartier, de principia. 

Uit al dit onderzoek is naar voren gekomen dat het oudste fort (periode I) rond 47 

is aangelegd en al vrij snel is vervangen door een nieuw fort (periode II), dat in 69/70 

bij de opstand van de Bataven verwoest werd. Een dikke brandlaag vormt hiervan 
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/. Plattegrond van het vijfde castellum met de voornaamste onderdelen. Naar: Ozinga e.a. 1989, afb. 12a. 

een stille getuige. Kort na 70 werd het castellum herbouwd (periode III) en rond 125 

opnieuw vervangen (periode IV). De eerste vier legerplaatsen waren uitgevoerd in 

hout en aarde en hadden een oppervlakte van bijna 1,3 ha (ca. 145 x 88/89 m). Om

streeks 210 werd de legerplaats bijna 37 m naar het noorden uitgebreid (periode V) 

en werden enkele delen - de muren, de principia en enkele barakken - in tufsteen 

opgetrokken. Het vijfde castellum (afb. I) had een oppervlakte van ca. 1,9 ha (151.50 

x 123.50 m). In het derde kwart van de 3de eeuw werd het castellum verlaten en is 

nadien waarschijnlijk niet meer bezet geweest. Over de bezetting van het Utrechtse 

castellum zijn we geïnformeerd dankzij de vondst van een vijftal dakpanstempels van 

de cohors II Hispanorum peditata pia fidelis (COH il HISP PED PF). Uit dit stempeltype, 

dat tot nog toe alleen in Utrecht gevonden is (zie ook p. 16), kan afgeleid worden dat 

hier na 70 en wellicht tot in de 3de eeuw een cohors (ca. 500 man) Spaanse infante-

risten heeft gelegen8. Welke eenheden verder in Utrecht gelegerd zijn geweest, is 

niet precies aan te geven. 

Bewoning buiten het castellum? 

Dat ook in de directe omgeving van het Domplein in de loop der tijden Romeinse 

vondsten zijn gedaan, is veel minder bekend, omdat de aandacht van de archeologen 

in de eerste plaats gericht was op het castellum. 

In de jaren dertig en veertig van deze eeuw is op beperkte schaal archeologisch 

onderzoek verricht in de Boterstraat, op het Buurkerkhof en bij Achter St. Pieter. 
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Ondanks de geringe omvang van de opgravingen kon worden aangetoond, dat ook 

buiten het Domplein, dus buiten de muren van het castellum mensen hadden 

gewoond. 'Het waren kroegbazen, handelaren en marskramers, onder wie vele 

inboorlingen', zo schreef Van Hoorn in 1948 bij het 1900-jarig bestaan van Utrecht9. 

In de jaren tussen 1950 en 1970 konden bij een aantal graafwerkzaamheden in de 

binnenstad van Utrecht waarnemingen worden gedaan en op enkele plaatsen werd 

zelfs op beperkte schaal archeologisch onderzoek verricht: bijvoorbeeld bij de res

tauratie van de Pieterskerk en bij de verbreding van de Korte Nieuwstraat. 

Vanaf 1972 is er sprake van een meer gerichte, systematische aanpak van het archeo

logisch onderzoek in Utrecht door de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog. 

Hierdoor was het onder andere mogelijk een aantal terreinen in de binnenstad, dicht 

bij het Domplein, volgens moderne archeologische methoden en technieken te 

onderzoeken: bijvoorbeeld op het Pieterskerkhof, aan de Korte Nieuwstraat en aan 

de Boterstraat. Al dit archeologisch onderzoek - hoe beperkt soms ook - heeft veel 

gegevens en materiaal opgeleverd dat de kennis over de burgerlijke bewoning buiten 

het castellum, de zgn. vicus (kampdorp), heeft vergroot en met name ook over de 

invloed van de natuurlijke omgeving op die bewoning. Vooral het gedrag van de rivie

ren Rijn en Vecht is tot in de late middeleeuwen bepalend geweest voor de ontwik

keling van de bewoning in Utrecht10. 

Romeinse vindplaatsen in de gemeente Utrecht: een inventarisatie 

In het nu volgende wordt gepoogd een overzicht te geven van de tot nu toe bekende 

Romeinse vindplaatsen in de gemeente Utrecht. Het accent zal daarbij liggen op het 

gebied tussen de stadsbuitengrachten, omdat daar de meeste vondsten zijn gedaan " . 

Alle vindplaatsen zijn aangegeven op een stadsplattegrond (a{b. 2). Bij de beschrijving 

van de afzonderlijke sites is gekozen voor een topografische indeling, waarbij achter

eenvolgens vindplaatsen ten oosten, ten zuiden en ten westen van het Domplein 

besproken zullen worden. De nummering van de locaties is hierop afgestemd. 

Bij de inventarisatie is enerzijds gebruik gemaakt van (oude) opgravingspublicaties en 

vondstmeldingen, voorzover die (nog) aanwezig waren, anderzijds van 'primaire' 

archeologische gegevens als tekeningen, dagrapporten, foto's en het vondstmateriaal 

zelf. De meeste informatie werd verkregen uit het systematisch archeologisch 

onderzoek dat sinds bijna 20 jaar in de stad plaatsvindt en dat ieder jaar zijn (schrif

telijke) neerslag vindt in de Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de 

gemeente Utrecht. 

Achter St. P/eter (afb. 2: I) 

In deze straat, ongeveer 70 m ten oosten van de oostmuur van het castellum, en op 

enkele percelen aan de oostzijde daarvan, is in 1943 en 1980 op beperkte schaal 

archeologisch onderzoek verricht. 
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2. Overzicht van Romeinse vindplaatsen in de Utrechtse binnenstad. De cijfers verwijzen naar de genummerde 

beschrijving van het op die plaats verrichte onderzoek. Tek. ABCU. 

In 1943 werden in de tuin van het voormalige gebouw van de Nederlandsche Bank 

(Achter St. Pieter 22), nu behorend bij het Provinciehuis, drie proefputten gegraven, 

waarvan alleen de laatste put volgens Vollgraff, Van Hoorn en Jongkees voldeed aan 

de 'eischen ener zuivere en volledige waarneming' u. Op natuurlijke afzettingen (top 

op ca. 0.50-0.60 m +NAP) bevond zich een 50 cm dikke laag zand en klei, die scher

ven bevatte uit het derde kwart van de eerste eeuw. Behalve Romeinse scherven, 

werden in deze laag ook veel fragmenten van handgevormd, zgn. inheems aardewerk 

gevonden. Dit niveau werd door de opgravers geïnterpreteerd als de woonlaag van 
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47-69, dus overeenkomend met de eerste twee perioden van het castellum 13. 

In dit bewoningsniveau werden op ca. 0.90 m +NAP enkele paalsporen aangetroffen, 

die een NW-ZO en NO-ZW oriëntatie hadden. Volgens de opgravers kunnen deze 

paalsporen als restanten van houten 'hutten' beschouwd worden. 

Deze woonlaag werd aan de bovenzijde, op ca. 1.00-1.10 m +NAP, afgesloten door 

een brandlaag, waarschijnlijk als gevolg van de opstand van de Bataven in 69/70. Op 

deze brandlaag lag een bijna 80 cm dik pakket klei, dat scherven bevatte uit het eind 

van de Ie en de 2de eeuw. Deze laag wordt door de onderzoekers beschouwd als 

een overstromingslaag vanwege de structuur van de grond en de daarin aanwezige 

hout- en plantenresten benevens enkele mosselschelpen. Een dergelijke overstro

mingslaag meenden Vollgraff en Van Hoorn ook op het Domplein te kunnen aanto

nen (de zgn. 'blauwe zeeklei met schelpjes')14. Van Giffen heeft er al in 1950 op 

gewezen dat dit een verkeerde interpretatie was en dat hier géén sprake was van 

een natuurlijke, maar van een kunstmatige ophoging15. 

Dit zand- en kleipakket werd aan de bovenzijde afgesloten door een ongeveer 50 cm 

dikke laag klei, waarin behalve veel 2e-eeuwse scherven ook veel bouwfragmenten 

werden gevonden zoals vloertegels, dakpannen, verbrande leem (hutteleem) en tuf

steen. Dit pakket dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 2de eeuw of nog 

later. 

In 1980 kon tijdens rioleringswerkzaamheden tussen Voetiusstraat en Pausdam aan

vullende informatie worden verkregen over de opbouw van de diepere grond

lagen 16. Helaas werd het onderzoek ernstig belemmerd door de aanwezigheid van 

een 17e-eeuws riool (slokop) over de gehele lengte van de straat. 

Het diepste niveau bestond uit rivierafzettingen van zand- en kleilagen, waarop een 

pakket humeuze of grijze klei lag. In de zuidelijke helft van de straat werden op 0.90 

m +NAP in de klei bewoningssporen aangetroffen in de vorm van twee standgrep

pels met resten van vierkante palen. De oriëntatie van de gevonden sporen was 

NW-ZO en NO-ZW. Door gebrek aan vondsten was het niet mogelijk de gevonden 

paalsporen nauwkeurig te dateren. Gezien de overeenkomst in richting en NAP-

hoogte met de paalsporen die bij de opgraving van 1943 werden gevonden, lijkt het 

niet onmogelijk ze tot dezelfde periode te rekenen, dat wil zeggen de tweede helft 

van de eerste eeuw. Of de paalsporen tot een houten gebouw hebben behoord, was 

op grond van het geringe aantal niet vast te stellen. 

Op hetzelfde niveau als de standgreppels, maar dan een stuk zuidelijker, werden nog 

enkele N-Z en O-W lopende palenrijen (perceelsscheidingen?) aangetroffen. Ter 

hoogte van Paushuize, waar ook al in het verleden Romeinse vondsten waren ge

daan 17, kwamen op ca. 1.00 m +NAP de resten van een eikehouten tonput te voor

schijn, die geschoord was door vier palen. In de vulling van de put werden Romeinse 

scherven gevonden uit de tweede helft van de Ie en het begin van de 2de eeuw18. 

Hieruit kunnen we afleiden dat deze waterput waarschijnlijk aan het begin van de 

2de eeuw buiten gebruik is geraakt. 
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Opmerkelijk was dat nergens een brandlaag werd waargenomen, zoals op het Dom

plein en bij Achter St. Pieter 22. In de noordelijke helft van de straat werden geen 

bewoningssporen aangetroffen. Hier werd alleen schervenmateriaal uit de tweede 

helft van de I e en de eerste helft van de 2de eeuw gevonden. 

Pieterskerk (afb. 2: 2) 

Tijdens de restauratie van de uit 1039 daterende Pieterskerk werd op verschillende 

plaatsen en door verschillende instanties, zowel binnen als buiten de kerk, op 

beperkte schaal archeologisch onderzoek verricht. 

In de jaren vijftig concentreerde het onderzoek zich buiten de kerk. Zo werd in 1952 

onder leiding van Jongkees van het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 

Utrecht (AIU) in de Pandhof gegraven en in 1955 opnieuw, toen de Rijksdienst voor 

het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een onderzoek instelde naar de ver

dwenen kloostergang 19. In datzelfde jaar werd onder leiding van Stooker, hoofd

architect bij de Dienst Openbare Werken, onderzoek verricht bij het verdwenen 

westwerk van de kerk. 

3. Pieterskerk. Paalsporen gevonden bij een opgraving in de pandhof in 1952. Tek.J.E Bogaen/G.J. van Esch. 

In de jaren zestig werd op enkele plaatsen binnen de kerk gegraven. Onder leiding 

van Halbertsma (ROB) werd in 1968 een deel van de viering (kruising) van de kerk 

onderzocht20 en de AWN-afdeling Utrecht onderzocht in 1969 en 1970 de beide 

kapellen en enkele delen van het transept. 

Bij het archeologisch onderzoek in de Pandhof, die in het westen begrensd wordt 

door het Notarishuis (Achter St. Pieter 18) en in het zuiden door het gebouw van de 

Provinciale Griffie (Achter St. Pieter 22), werd in N-Z richting een rechthoekig sleuf 

gegraven. Van dit onderzoek zijn alleen de tekeningen en de vondsten bewaard 

gebleven. Verdere documentatie ontbreekt, wat de interpretatie en datering van de 

gevonden sporen erg bemoeilijkt, niet in het minst doordat nauwelijks vondsten op 

tekening zijn aangegeven. De bovenkant van de natuurlijke afzettingen, zand met 

daarboven grijze klei, lag hier op ca. 1.30 m +NAP. Dit pakket werd afgesloten door 

twee humeuze laagjes, waarschijnlijk oude begroeiingsniveau's. Hierboven bevond 

zich een 50 cm dikke laag opgebrachte klei. In dit pakket werd op 1.60 m +NAP een 
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aantal paalsporen aangetroffen, die een NO-ZW oriëntatie hadden (afb. 3), vergelijk

baar met de richting van de paalsporen bij Achter St. Pieter 22. De gevonden sporen 

bestonden uit twee parallelle palenrijen van minimaal 4 m lengte, waarvan bij de oos

telijke rij nog restanten van liggende planken werden aangetroffen. De afstand tussen 

de palenrijen bedroeg ongeveer 80 cm. Over de aard van deze houtconstructie noch 

over een exacte datering valt iets met zekerheid te zeggen. Gezien de diameter van 

de paalgaten en de lengte van de palenrijen is het niet onwaarschijnlijk dat het hier 

om resten van een of meer langwerpige houten gebouwen (huizen?) gaat. 

Op deze kleilaag met paalsporen lag een 10-40 cm dikke laag zavel, die veel brand-

sporen en verbrande leem bevatte. Deze laag werd in noordelijke richting steeds 

dunner tot hij niet meer zichtbaar was. Tot dit niveau behoorde een NO-ZW lopen

de greppel met een breedte van ongeveer 50 cm. Uit de vulling van deze greppel, die 

eveneens veel brandsporen en verbrande leem bevatte, kwamen enkele Romeinse 

scherven en één inheemse scherf. 

Op deze brandlaag lag een pakket vrij schone, opgebrachte zavel, waarin opnieuw 

een greppel, maar nu in O-W richting werd aangetroffen. De maximaal waarneemba

re hoogte van dit pakket lag op ca. 2.80 m +NAP. Hierboven bevond zich een bijna 

40 cm dikke, zwarte laag met veel dakpanfragmenten. Gezien de overeenkomst met 

eenzelfde laag, die in de tuin van Achter St. Pieter 22 op ca. 1.80-2.30 m +NAP werd 

aangetroffen, lijkt het aannemelijk ze in dezelfde periode te dateren, namelijk in de 

tweede helft van de 2e en de eerste helft van de 3de eeuw. De vondsten, o.a. frag

menten van Romeins aardewerk, die tijdens de opgraving verzameld zijn, kwamen 

vooral uit bovengenoemde zwarte laag. Uit een ouder niveau boven de paalsporen 

kwam een compleet exemplaar van een honingpot uit de 2de-3de eeuw21. 

Bij de diverse onderzoeken binnen de Pieterskerk, heeft men nauwelijks tot op grote 

diepte kunnen graven. Door middel van boringen werd vastgesteld dat zich op ca. 

1.30 m +NAP rivierzand bevond. Hierboven bevonden zich enkele Romeinse lagen, 

waaronder een brandlaag. De Romeinse vondsten die tijdens het archeologisch 

onderzoek in de Pieterskerk zijn verzameld, dateren uit de tweede helft van de I e 

tot en met de eerste helft van de 3de eeuw. Stratigrafisch gezien hebben zij nauwe

lijks enige waarde. Enkele bijzondere vondsten zijn een geverfd kommetje met 

W W W W W W V S W M W W - V A 

4. Dakpanstempels van de tweede Conors van Spaanse infantensten. Foto ROß (/) en ABCU (2). 
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5. Pieterskerkhof. Schematisch noordprofiel van de opgraving van 1982. I: rivierafzettingen. 2: oudere Romeinse 
ophoging. 3: jongere Romeinse ophoging. 4: erosieniveau. 5-7: rivierafzettingen en beschoeiing uit de 12e eeuw. 8: 
in de late middeleeuwen verspäte grond. 9: verstoorde bovengrond. G: vroeg-middeleeuws graf. Tek. ABCU. 

schubbenversiering (type Hofheim 22/Stuart 16), fragmenten van olielampjes (o.a. 

met stempel FORTIS), een terra sigillata wrijfschaal (type Dragendorff 45), enkele frag

menten van versierde terra sigillata kommen (type Dragendorff 37) afkomstig uit 

Trier en Rheinzabern en twee dakpanfragmenten met stempels van het Nederger-

maanse legerkorps (EX GER INF) en het tweede cohors van Spaanse infanteristen (COH 

il HISP PED PF). Laatstgenoemd stempel werd in 1955 gevonden bij het westwerk van 

de Pieterskerk22 (afb. 4: I). 

Pieterskerkhof (afb. 2: 3) 

Op ongeveer 30 m ten oosten van de Pieterskerk liggen de percelen Pieterskerkhof 

10-1 I, waar in 1982, voorafgaande aan de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van 

de basisschool aldaar, archeologisch onderzoek werd verricht23. De opbouw van de 

grondlagen zag er als volgt uit (afb. 5). Op natuurlijke afzettingen van zand en klei, die 

tot ca. 1.30 m +NAP reikten, lag een 30-60 cm dikke ophogingslaag van zavel, die op 

grond van aardewerkfragmenten en munten gedateerd kon worden rond het eind 

6. Pieterskerkhof. Romeinse munten uit de ophogingslagen. I: sestertius van Augustus, 9-14 n.C. 2: as van Claudius, 
41-54 n.C. 3: semis van Nero, 64-68 n.C. 4: as van Vespasianus, 77-78 n.C. 5: as van Domitianus, 82 n.C. 
6: sestertius van Marcus Aurelius, I 79-180 n.C. Foto FDGU. 
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7. Pieterskerk/lof Bodem von een handgevormde 

pot versierd met vingertopindrukken. Foto ABCli. 

van de Ie of het begin van de 2de eeuw. In deze 

laag werden enkele le-eeuwse munten aangetroffen 

(afb. 6: 1-3). De jongste munten waren van Vespa-

sianus en mogelijk één munt van Traianus24. Behal

ve scherven van Romeins aardewerk, waaronder 

veel Flavische sigillata, bevonden zich in dit pakket 

ook veel fragmenten van zgn. inheems aardewerk (afb. 7). In deze laag werd op ca. 

1.70 m +NAP een aantal paalsporen aangetroffen, waarvan de functie helaas niet 

vastgesteld kon worden. Voor zover deze sporen enige oriëntatie vertoonden, was 

deze NO-ZW. 

Tengevolge van een overstroming is een deel van de bovengenoemde ophogingslaag 

geërodeerd, waarna opnieuw - op en aansluitend aan de restanten van de eerste 

ophoging - aanplemping heeft plaatsgevonden. De maximaal waarneembare hoogte 

van dit pakket bedroeg 2.30 m +NAP. De tweede ophogingsfase moet in de tweede 

helft van de 2de eeuw geplaatst worden (rond 180?). In deze laag werd opnieuw een 

aantal Romeinse munten gevonden (afb. 6: 4-6). Een sluitdatum voor de ophoging 

werd geleverd door een tweetal munten van Marcus Aurelius, geslagen tussen 179-

180. Uit de jongere ophogingslaag kwamen behalve de al genoemde munten ook veel 

8. Romeinse mantelspelden (fibulae) uit de 2e en 3e eeuw. 1-2: draadfibulae. 3: geëmailleerde beugelftbula. 

4: kniefibula met rechthoekige kopplaat 5: scharnierfibula met lange scharnierarmen. 6: spiraalfibula met gevorkte 

beugel en peltavormige kopplaat Foto FDGU. 

M.J.G.TH MOtVTFORTS T O P O G R A F I E VAN U T R E C H T IN DE R O M E I N S E T I J D 



Oud-Utrecht 

9. Pieterskerkhof. Dakpanstempel van het I Oe legioen. Foto ABCU. 

scherven van Romeins aardewerk en enkele fibulae 

(mantelspelden), waaronder draadfibulae, een geë

mailleerde beugelfibula, een kniefibula en een schar-

nierfibula (ofb. 8: I-5)2*. 

Aan de bovenkant van dit ophogingspakket werden 

veel rivierkeien en fragmenten van platte dakpannen 

(tegulae) gevonden, die waarschijnlijk gebruikt zijn om de rivieroever te verstevigen. 

Een aantal fragmenten was voorzien van een stempel van het tiende legioen: Legio X 

Gemina (LXG) geflankeerd door een tak en een krans (o/b. 9). Aangezien dit stempel

type uit het eind van de eerste eeuw dateert (Flavische periode) 26 lijkt het erop dat 

hier sprake is van hergebruikt dakpanmateriaal. 

Een tweede maatregel om de rivieroever tegen verdere afkalving te beschermen, 

vormde de aanleg van een houten beschoeiing, waarvan de resten op korte afstand 

ten oosten van de rivieroever werden aangetroffen. De schoeiing bestond, voorzo

ver te zien was, uit twee evenwijdig aan elkaar lopende rijen palen. De houten palen 

(els) waren op korte afstand van elkaar in de rivierafzettingen geslagen. Bij de meest 

oostelijke rij werd nog een liggende plank aangetroffen (afb. 10). Op grond van de 

afzettingsrichting van de sedimenten en de genoemde schoeiingsresten kon aange

toond worden dat de rivier hier ter plaatse in de Romeinse tijd een Z O - N W ver

loop heeft gehad. Opmerkelijk was dat tengevolge van latere rivieractiviteit (12de 

eeuw) de rivier zijn loop gewijzigd had in een N-Z richting. Hieruit kon afgeleid wor

den dat de loop van het noordelijk en oostelijk deel van de huidige Kromme Nieuwe 

/ 0. Pieterskerkhof. Resten van een houten schoeiing uit de Romeinse tijd. Foto FDCU. 
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Gracht niet is terug te voeren op een Romeinse - wat men altijd gedacht had -, maar 

opeen 12-eeuwse rivierloop27. 

Met uitzondering van de paalsporen, aangetroffen in de oudste ophogingslaag, konden 

in de twee ophogingspakketten geen duidelijke bewoningssporen zoals kuilen of grep

pels worden aangetoond. Evenmin werd hier een brandlaag geconstateerd. In dit 

opzicht wijkt deze locatie, vlak bij de rivier, sterk af van de plaatsen die wat dichter bij 

het castellum gesitueerd zijn zoals bij de Pieterskerk en Achter St. Pieter. Waarschijn

lijk lag dit terrein aan de oostrand van het Romeinse bewoningsareaal. Ter aanvulling 

dient nog vermeld te worden, dat in 1959, iets ten noorden van het bovengenoemde 

opgravingsterrein, bij bouwwerkzaamheden op de percelen Pieterskerkhof 15 en 16, 

op een diepte van 2.50-2.75 m onder straatniveau, in een kleilaag Romeinse scherven 

werden gevonden daterend uit de tweede helft van de I e en de 2de eeuw28. 

jeruzalemstraat (afb. 2: 4) 

Het beeld zoals dat tijdens de opgraving Pieterskerkhof werd verkregen, werd in 

1985 nog eens bevestigd door een klein onderzoek, bijna 100 m zuidelijker ter plaat

se van de percelen Jeruzalemstraat 4-629. De diepste grondlagen bij de Jeruzalem

straat, tussen 0 en 0.45 m +NAP, waren eveneens van fluviatiele oorsprong en 

bestonden uit afwisselend zand- en kleilagen. De vondst van enkele Romeinse scher

ven, waaronder terra sigillata, in dit pakket duidde erop dat hier tot in de eerste 

eeuw n.C. sedimentatie had plaatsgevonden. Op deze natuurlijke afzettingen was een 

ongeveer 20 cm dik pakket zavelige klei afgezet dat werd afgedekt door een vegeta

tieniveau. De weinige scherven die uit dit niveau (ca. 0.70 m +NAP) werden verza

meld, wijzen op een maaiveld uit vermoedelijk het midden van de 2de eeuw. Hierop 

is een laag zavel afgezet, waarvan de maximaal waarneembare dikte bijna 50 cm 

bedroeg. De totale dikte kon niet meer vastgesteld worden, omdat de top van dit 

zavelpakket geërodeerd was. Een dun erosielaagje, dat scherven bevatte uit de twee

de helft van de 2de eeuw, was een indicatie hiervoor30. Opvallend was dat zich 

direkt op deze erosielaag opnieuw een vegetatieniveau had gevormd. Op stratigrafi-

sche gronden en op grond van scherven die in dit 10 cm dikke humeuze laagje wer

den aangetroffen, moet dit tweede Romeinse vegetatieniveau, op ca. 1.35 m +NAP, 

uit het eind van de 2e en/of de eerste helft van de 3de eeuw dateren 31. Vanuit dit 

niveau was tot in de rivierafzettingen een ongeveer 50 cm brede en evenzo diepe 

greppel gegraven, die een O-W oriëntatie had. Vegetatieniveau en greppel werden 

afgedekt door een kleipakket waarvan een deel door erosie, maar nu in de 12de 

eeuw, was verdwenen. Een belangrijk punt van overeenkomst met het Pieterskerk

hof (zie p. 17) vormt de rivieractiviteit die op beide plaatsen zowel in de Romeinse 

tijd als in de 12de eeuw voor behoorlijk wat erosie en sedimentatie heeft gezorgd. 

Maar er is nóg een analogie met de waarnemingen gedaan bij het Pieterskerkhof. 

Resten van een drietal schoeiingen duiden erop dat bij de Jeruzalemstraat zowel in 

de Romeinse tijd als in de middeleeuwen een rivier heeft gestroomd. De twee oud-
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ste schoeiingen waren slechts als ronde verkleuringen (zgn. paalgaten) in de bodem 

te herkennen. Op stratigrafische gronden moeten ze uit de Ie en/of de eerste helft 

van de 2de eeuw dateren. De schoeiingsrestanten werden aangetroffen onder de 

Romeinse erosielaag uit de tweede helft van de 2de eeuw op respectievelijk ca. 0.70 

en 0.30 m +NAP. In dit niveauverschil zouden we mogelijk een oudere en een jonge

re fase kunnen zien, zonder dat we daar een nauwkeurige datering aan kunnen geven. 

De richting van de Romeinse schoeiingen en dus waarschijnlijk ook van de bijbeho

rende rivieroever was vrijwel evenwijdig aan de Jeruzalemstraat: ZO-NW. Een der

gelijke oriëntatie werd ook voor de Romeinse rivieroever en schoeiing bij het Pie

terskerkhof vastgesteld. Dit betekent echter niet dat ze gelijktijdig gefunctioneerd 

hebben. De rivieroever en schoeiing bij het Pieterskerkhof zijn waarschijnlijk van iets 

jonger datum. De derde schoeiing bij de Jeruzalemstraat dateert uit de middeleeuwen. 

Trans (afb. 2: 5) 

In het voorjaar van 1990 konden bij de verbouwing van Trans 19 (Sic Semper) enige 

waarnemingen worden gedaan in het gedeelte dat werd gesloopt en ontgraven t.b.v. 

de aanleg van een parkeergarage •«. Door de aard van de werkzaamheden was het 

alleen mogelijk om op enkele plaatsen profielen te bestuderen. De informatie die 

hieruit wat betreft de opbouw van het terrein verkregen kon worden, is dan ook 

zeer fragmentair. 

Het gebouw Trans 19, gelegen op de hoek van de Trans en de Nieuwe Gracht, 

bevindt zich op ongeveer 50 m ten zuiden van de zuidoost hoek van het Romeinse 

castellum. Ook hier werden op het diepste niveau rivierafzettingen aangetroffen, die 

tot ca. 0.55 m +NAP reikten, waarvan de bovenste 20 cm uit klei bestond. Hierbo

ven bevond zich een dun humeus laagje, een oud begroeiingsniveau, waarschijnlijk uit 

de tweede helft van de eerste eeuw. Hierin werden slechts enkele scherven aange

troffen waaronder een fragment van een ruwwandig oorpotje. Dit oude loopniveau 

werd afgesloten door een bijna 40 cm dikke laag klei, die op zijn beurt weer werd 

afgedekt door een humeuze laag van wisselende dikte. De bovenzijde van deze laag 

lag tussen 1.40 en 1.60 m +NAP. In de kleilaag bevonden zich enkele kuilen met 

voornamelijk aardewerkfragmenten uit de 2e en eerste helft van de 3de eeuw. 

Het vondstmateriaal uit de humeuze laag dateert eveneens uit deze periode. Een 

meer nauwkeurige datering bleek niet mogelijk. Waarschijnlijk ten gevolge van een 

overstroming is een deel van het humeuze pakket geërodeerd, waarna het terrein 

werd opgehoogd. Een restant van deze ophogingslaag was aan de noord-westkant 

van het terrein nog aanwezig in de vorm van een naar het zuiden duikende laag, die 

scherven bevatte uit het eind van de 2e en de eerste helft van de 3de eeuw. Op het 

bovenvermelde humeuze pakket en vermoedelijk ook over de ophogingslaag - dit 

was niet goed zichtbaar - werd een 30 cm dikke laag klei afgezet, die aan de boven

kant weer een vegetatieniveau te zien gaf. Enkele scherven die afkomstig zijn uit dit 

niveau dateren mogelijk uit de laat-Romeinse en/of vroeg-middeleeuwse periode. 
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Het ophogingspakket hierboven, dat gezien enkele fragmenten van kogelpotaarde-

werk uit de 12de-13de eeuw moet dateren, bevatte ook vele fragmenten Romeins 

aardewerk, die als 'opspit' beschouwd dienen te worden. 

Korte Nieuwstraat (o/b. 2: 6-7) 

Aan weerszijden van de Korte Nieuwstraat, die zich over een lengte van ongeveer 

150 m ten zuiden van de zuidmuur van het castellum uitstrekt, zijn op verschillende 

tijdstippen Romeinse vondsten gedaan. 

In 1927 en 1934 kwamen bij de verbouw en uitbreiding van drukkerij Bosch en 

Zoon, die toen aan de westzijde van de Korte Nieuwstraat was gelegen (afb. 2: 6), 

Romeinse scherven uit de 2de eeuw te voorschijn benevens een munt van Vespasia-

nus (69-79) 33. Uit de vondst van enkele (menselijke?) beenderen en een gave kruik 

meende Van Hoorn te kunnen afleiden dat hier misschien een Romeins grafveld had 

gelegen. Uit later onderzoek zou blijken dat dit niet het geval kon zijn. 

In de jaren zestig werd in verband met de verbreding van de Korte Nieuwstraat aan 

beide zijden een aantal huizen afgebroken. Voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe 

weg werd in 1961 en 1963 onder leiding van Jongkees (AIU) een aantal proefputten 

langs de straat gegraven. De resultaten van dit onderzoek waren vrij teleurstellend. 

Op enkele plaatsen werden Romeinse lagen waargenomen, maar deze bevatten geen 

sporen van gebouwen of graven. In de richting van het castellum werd slechts één 

dik Romeins pakket waargenomen 34. 

In 1965 werd onder leiding van Isings (AIU) een kleine proefgraving uitgevoerd op 

het voorterrein van de Arrondissementsrechtbank op de hoek van de Korte Nieuw

straat en de Hamburgerstraat (afb. 2: 7). Hierbij werd een langwerpige brandplek 

aangetroffen, die waarschijnlijk uit de 2de eeuw dateerde. Hieronder bevond zich 

een oudere Romeinse laag uit de tweede helft van de eerste eeuw35. 

In 1982 deed zich de mogelijkheid voor om op het terrein van de voormalige druk

kerij, die in de jaren zestig gesloopt was, voorafgaand aan woningbouw archeologisch 

onderzoek te verrichten 36. Doordat het middendeel van het terrein diep onderkel-

derd was geweest, konden alleen het noord- en zuiddeel onderzocht worden. De 

diepstliggende grondlagen bestonden ook hier uit rivierafzettingen, waarvan de top in 

het zuiddeel van het terrein op ca. 0.70 m +NAP lag en die naar het noorden toe 

opliep tot ca. 1.00 m +NAP. Hierop was in het zuiddeel een laag zandige klei afgezet, 

die enkele Romeinse en inheemse scherven bevatte. De bovengrens van dit kleipak-

ket, op ca. 1.10-1.20 m +NAP, werd gevormd door en 15-20 cm dikke laag humeuze 

klei, waarschijnlijk een oud begroeiingsniveau (vegetatielaag). Op grond van de scher

ven die in deze laag werden aangetroffen, moet de laag tussen het eind van de I e en 

de 2de eeuw gedateerd worden. Op deze laag lag een kleipakket dat in de 12de 

eeuw geplaatst moest worden, gevolgd door verschillende ophogingslagen uit de 

I 3de eeuw en later. 

Het noorddeel van het opgravingsterrein gaf boven 1.00 m +NAP een iets andere 
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IV 

/1 . Korte Nieuwstraat Overzicht van grondsporen in het noordelijk 
deel van de opgraving van 1982. 1-4: Romeinse greppels. P: middel
eeuwse beerput R: rivierafzettingen. Tek. AèCU. 

opbouw te zien. Op natuurlijke afzettingen lag hier 

een ongeveer 50 cm dik ophogingspakket van fos

faatrijke klei en zavel, waarin scherven uit de 2de 

eeuw werden aangetroffen. In dit ophogingspakket 

werd een aantal greppels aangetroffen die deels tot 

in de natuurlijke afzettingen doorliepen (afb. 11, 

1-4). 

De oudste greppel (I), die van oorsprong natuurlijk 

leek, had een N-Z oriëntatie. Hij was ongeveer 1.50 

m breed en heeft, gezien de sublagen die erin wer

den aangetroffen, waarschijnlijk als sloot gefungeerd. 

Uit de vulling van de greppel kwamen veel scherven 

van kruiken en kruikamforen en bovendien een 

*« terra sigillata bord met stempel 37. Op grond van de 

vondsten kan geconcludeerd worden dat deze grep

pel waarschijnlijk in de eerste helft van de 2de eeuw buiten gebruik is geraakt. Uit de 

2e-eeuwse ophogingsklei boven deze greppel kwam een fragment van een imbrex 

met het stempel van de cohors II Hispanorum peditata pia fidelis (COH n HISP PED PF) 

te voorschijn (afb. 4: 2). Dergelijke stempels waren ook al bij de Pieterskerk en op 

het Domplein gevonden (zie p. 10). 

De twee meest noordelijke greppels (2-3) hadden een O-W oriëntatie. Ze waren 

respectievelijk 20 en 100 cm breed. Op stratigrafische gronden moeten ze uit de 2de 

eeuw dateren. Een meer nauwkeurige datering op grond van vondsten bleek niet 

mogelijk. De vierde greppel (4), die stratigrafisch en archeologisch de jongste was, 

liep evenwijdig aan de beide vorige greppels. Hij was duidelijk gegraven, waarbij een 

viertal fasen te onderscheiden was. De greppel was onderin ongeveer 50 cm breed 

en verwijdde zich naar boven toe tot bijna 3 m. Er werden vele fragmenten van Ro

meins bouwmateriaal in aangetroffen, waaronder veel dakpannen, tufsteen en mortel. 

Op één van de dakpannen kwam een stempel van het Nedergermaanse legerkorps 

(EXGERINF) voor. Op grond hiervan zou de greppel in het laatste kwart van de 2de 

eeuw of later geplaatst moeten worden. Hoewel de greppels in hun ligging wel een 

bepaald patroon vertonen, kunnen hieruit geen conclusies worden getrokken wat 

betreft hun functie; daarvoor zijn de aangetroffen restanten te fragmentair. 

Behalve dit systeem van greppels werd in het noorddeel nog een aantal kuilen gevon

den die scherven bevatten uit de 2e en de eerste helft van de 3de eeuw. In één van 

de kuilen werd een bijna complete ruwwandige kookpot aangetroffen. 

Wat de samenstelling van het vondstmateriaal betreft, dat bij deze opgraving werd 

verzameld, valt op dat het Romeinse aardewerk overheerst. Inheems aardewerk 
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kwam hier nauwelijks voor, in tegenstelling tot bij de opgravingen Pieterskerkhof en 

Boterstraat waar inheems aardewerk ruimer vertegenwoordigd was, met name in de 

oudste lagen. Van de opgraving aan de Korte Nieuwstraat valt nog een bijzondere 

metaalvondst te vermelden: een spiraalfibula met gevorkte beugel en peltavormige 

kopplaat (afb. 8: 6) die in het eind van de 2e en de eerste helft van de 3de eeuw 

geplaatst moet worden 38. Dit fibulatype werd vooral door soldaten gedragen. 

Wat de Romeinse periode betreft mogen we concluderen dat het zuiddeel van de 

Korte Nieuwstraat nauwelijks sporen van menselijke activiteit heeft opgeleverd. 

Daarentegen vertoonde het noorddeel een heel wat intensiever gebruik vooral in de 

2e en de eerste helft van de 3de eeuw. Hier is de grootste concentratie aan grond-

sporen (kuilen en greppels) en vondsten (vooral aardewerk) aangetroffen. Dit is op 

zich niet zo verwonderlijk, want we bevinden ons hier op slechts 50 m ten zuiden 

van het castellum. Van bewoning in de Romeinse tijd is hier echter waarschijnlijk 

geen sprake geweest, gezien de afwezigheid van duidelijke sporen van gebouwen. 

Tijdens archeologisch onderzoek in meer zuidelijke richting, onder andere bij de 

Lange Nieuwstraat 39, tussen de Dorstige Hartsteeg en de Korte Smeestraat en bij 

de Keukenstraat, werden geen sporen van Romeinse activiteit waargenomen. Er 

werden slechts enkele 'losse' Romeinse scherven gevonden, meestal in een middel

eeuwse context. Van de Vrouwjuttenstraat, het Geertekerkhof en de omgeving van 

de Nicolaaskerk40 zijn ook enkele 'losse' Romeinse vondsten bekend: voornamelijk 

scherven van aardewerk en een enkele Romeinse munt. 

Boterstraat (afb. 2: 8) 

Aan de zuidzijde van de Boterstraat, op de plek waar tot 1985 een melkfabriek stond 

en waar nu woningbouw gerealiseerd is, zijn op verschillende tijdstippen Romeinse 

artefacten en grondsporen aan het licht gekomen. In 1936 kwamen tijdens een 

onderzoek bij de bouw van een schoorsteen voor de melkfabriek uit de klei boven 

de natuurlijke afzettingen Romeinse scherven te voorschijn, waarschijnlijk uit de eer

ste helft van de 2de eeuw. Uit de funderingskuil werden verder nog scherven verza

meld uit de 2de en de eerste helft van de 3de eeuw benevens enkele middeleeuwse 

scherven met name uit de 12de eeuw. In 1968 deed de ROB onder leiding van Hal-

bertsma enige waarnemingen in een bouwput gegraven voor nieuwbouw van de 

fabriek, waarbij echter alleen middeleeuwse ophogingslagen werden waargenomen41. 

Door de sloop van de melkfabriek, was het mogelijk om in de winter van 1985-86 op 

het vrijgekomen terrein archeologisch onderzoek te doen 42. Dit betrof vooral een 

strook van ongeveer 15 m breed, parallel aan de Boterstraat, die bestemd zou wor

den voor woningbouw. 

De Boterstraat, gelegen op ongeveer 125 m ten westen van het Domplein, behoort 

tot één van de hoogste punten in de stad. Het maaiveld ligt hier op bijna 6 m +NAP. 

Mede hierdoor bleken de dieperliggende grondlagen nog heel wat bewoningssporen 

uit de Romeinse tijd te bevatten. 
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12. Boterstraat Vereenvoudigd oostprofiel van de opgraving van I986. 1-2: rivierafzettingen. 3: grijs-bruine klei 

(opgebracht). 4: humeuze laag ('drassige plek'). 5: ophogingspakket uit de 2e eeuw. 6: middeleeuwse ophogingsla

gen van mest 7: verstoorde bovengrond. Tek. ABCU. 

Het diepste niveau in de Boterstraat bestond - zoals overal in de stad - uit riviersedi

menten (afb. 12): vrijwel horizontaal gelaagde zand- en kleilagen, die tot ca. 0.60 m 

+NAP reikten. Hierop was een ongeveer 60-80 cm dikke laag grijze klei afgezet, die 

naar het zuiden toe afhelde en die overging in een humeuze laag met veel houtres

ten, wellicht een depressie of drassige plaats in het terrein. De kleisedimentatie moet 

op grond van enkele scherven nog tot in de eerste eeuw hebben plaatsgevonden. De 

bovengrens van dit sediment, dat gemiddeld op 1.30 m +NAP lag, kan waarschijnlijk 

als een oud maaiveld worden beschouwd. Op deze grijze kleilaag lag in het noord-

deel een 20-60 cm dik pakket grijs-bruine klei dat op grond van de daarin aangetrof

fen scherven tussen het eind van de I e en het begin van de 2de eeuw gedateerd 

moet worden. Een bijzondere vondst hieruit was een fragment van een pijpaarden 

toneelmasker (afb. I3)4i. Deze laag, die waarschijnlijk is opgebracht, wigde naar het 

zuiden toe naar beneden uit en was bij de drassige plek verdwenen. 

Zowel boven dit pakket als boven de drassige plek werd een ophogingslaag van zavel 

aangetroffen, die veel houtskool, Romeins bouwmateriaal en scherven bevatte en die 

uit de tweede helft van de 2de eeuw moet dateren. Dit pakket reikte tot een hoogte 

van ca. 2.00 m +NAP. De hierboven aangetroffen ophogingslagen dateren van ver na 

de Romeinse tijd: 12de eeuw en later. 

Aangenomen moet worden dat in de eerste eeuw ten zuiden van de Boterstraat een 

depressie in het terrein heeft gelegen, een drassige 

plek of 'poel'44 (afb. 14: Dj. Analyse van plantenres

ten uit een inheems potje (afb. 15: 29) afkomstig uit 

deze plek, wijst op een milieu van zeer helder stil

staand water 45. Het is dan ook niet waarschijnlijk 

dat wij hier met een stromende rivier te maken 

hebben. Behalve de genoemde hout- en plantenres-

/ 3. Boterstraat Fragment van een Romeins toneelmasker. Foto ABCU. 
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14. ßoterstraat Overzicht van de belangrijkste grondsporen. 1-3: Romeinse greppels. 4: middeleeuwse greppel. D: 

drassige plek met 'oeverlijn'. K: middeleeuwse afvalkuil. P: middeleeuwse beerput Tek. ABCU. 
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IS. Boterstraat Overzicht van enkele aardewerksoorten en vormen uit de Romeinse tijd. 

8-12: terra sigillata kommen en bakjes. 18: terra nigra kom. 13-14: geverfde bekers. I, 15-17, 21-22: gladwandige 

kruiken en kruikamforen. 2-6 en 24: ruwwandige kruik, kom, kookpotten en bord. 7, 23, 19-20: amforen en wrijf-

schalen. 27-29: handgevormd aardewerk. 25: dakpan (imbrex). 26: slingerkogels. Foto FDGU. 
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/ 6. BoterstraaL Kalkstenen sculptuurfragment (Minerva?). Foto ABCU. 

ten werd in de humeuze laag ook een rij paalsporen 

aangetroffen, die evenals de 'oeverlijn' van de drassi

ge plek een ZW-NO oriëntatie had. Hoe deze spo

ren geïnterpreteerd moeten worden, is vooralsnog 

onduidelijk (een beschoeiing?). Gezien de grote hoe

veelheid scherven, die op deze plaats werd aange

troffen, is het waarschijnlijk dat deze drassige plek 

tot in de eerste helft van de 2de eeuw gebruikt is 

om er nederzettingsafval te deponeren: een 

Romeinse 'vuilnisbelt' dus. In dit afval was het bij de 

Romeinen gebruikelijke scala aan keuken- en tafelgerei vertegenwoordigd: terra sigil-

lata kommen en bakjes, geverfde bekers, gladwandige kruiken en kruikamforen, ruw-

wandige kookpotten, borden en kommen en wrijfschalen. Een aantal van deze vor

men is te zien op afb. 15. Als bijzondere vondst kan een kalkstenen sculptuurfrag

ment vermeld worden (afb. 16), mogelijk een 'primitieve' voorstelling van de godin 

Minerva, die bij de Romeinen onder meer vereerd werd als godin van de krijgsvoe-

ring 4S. Tussen het nederzettingsafval bevonden zich ook enkele slingerkogels (afb. 

15: 26) en een aantal bronzen voorwerpen, waaronder een draadfibula, een schrijf

stift en een zegeldoosje. 

Door ophoging en aanvulling is de depressie in de tweede helft van de 2de eeuw ver

dwenen. Daarbij werd tevens het maaiveld opgehoogd. 

Ten noordwesten van de drassige plek kwam een aantal smalle Romeinse greppels te 

voorschijn (afb. 14: 1-3). De oudste greppel (I), op 1.40 m +NAP, dateerde uit het 

tweede kwart van de 2de eeuw 47. Deze greppel had een breedte van 30-40 cm en 

was slechts 25 cm diep. De oriëntatie was Z W - N O en ZO-NW. Greppels 2 en 3 

werden aangetroffen op 1.70 m +NAP. Zij waren gegraven in het ophogingspakket 

uit de tweede helft van de 2de eeuw. Greppel 2 leek op grond van zijn oriëntatie bij 

I te horen, maar bij gebrek aan goed dateerbare scherven was een nauwkeurige 

datering niet mogelijk. De derde greppel, waarvan slechts een klein fragment 

bewaard was, had een O-W oriëntatie en boog aan één kant naar het zuiden af. Op 

grond van de erin gevonden scherven moet deze greppel uit het eind van de 2de 

eeuw dateren 48. De jongste greppel (4), ongeveer 50-60 cm breed en 40 cm diep, 

dateert waarschijnlijk uit de middeleeuwen. 

Opvallend was dat de eerste twee greppels een oriëntatie hadden die overeenkwam 

met die van de drassige plek, namelijk NO-ZW. De derde Romeinse greppel en ook 

die uit de middeleeuwen blijken een O-W richting te hebben. Na een ophoging van 

het maaiveld in de tweede helft van de 2de eeuw blijken de grondsporen van richting 

veranderd te zijn. Hoe deze oriëntatieverandering verklaard moet worden, is nog 

onduidelijk. Evenmin is duidelijk welke functie(s) de greppels gehad hebben. Het is 
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mogelijk dat we hier met standgreppels van een gebouw(en) te maken hebben, hoe

wel in geen van de greppels paalsporen of resten van vlechtwerk zijn aangetroffen. 

De aanwezigheid van deze greppels en de grote hoeveelheid vondsten uit het eind 

van de Ie tot en met de eerste helft van de 3de eeuw (afb. 15), wettigen de veron

derstelling dat in de Romeinse tijd ter plaatse van de Boterstraat of in de directe 

omgeving ten noorden daarvan bewoning is geweest. Waarschijnlijk lag hier de zuid

grens van het westelijke kampdorp, waarvan de kern vermoedelijk aan weerszijden 

van de Zadelstraat te zoeken is. De Zadelstraat ligt namelijk in het verlengde van de 

westelijke uitvalsweg van het castellum. 

Buurkerke.o. (afb. 2:9-10) 

In 1933 kwamen bij een onderzoek van de fundering van de Buurkerk door Haakma 

Wagenaar, tussen 1.40 en 2.00 m +NAP fragmenten van Romeins aardewerk te 

voorschijn voornamelijk uit de 2de eeuw en enkele dakpanfragmenten, waaronder 

één fragment met een stempel van consul Didius Julianus (SUB DIDI IULI COS) uit om

streeks 180«. 

Onder leiding van Van Giffen werd in 1938 een klein proefgraving uitgevoerd op het 

Buurkerkhof waarbij scherven werden gevonden uit het eind van de Ie tot en met 

de eerste helft van de 3de eeuw en een Stempelfragment van het tiende legioen 

(LXG)5 0 . In datzelfde jaar werd dichtbij de Buurkerk, op een perceel aan de Steenweg 

- voormalige apotheek Van Spanje - een klein proefputje gegraven51. Bij dit onder

zoek, dat onder leiding stond van J. de Groot, werden op ongeveer 4.00-4.50 m 

onder straatniveau, de resten gevonden van een Romeinse waterput. Van deze put 

waren nog 23 eikehouten duigen bewaard met een lengte van 90 cm. Een nauwkeuri

ge datering van de put was door het ontbreken van goed dateerbare vondsten niet 

mogelijk. Uit de vulling van de put kwamen slechts enkele dakpanfragmenten en 

brokjes huttenleem. Op korte afstand van de put werden nog twee paalsporen waar

genomen, die volgens De Groot bij een overkapping van de put gehoord hebben. 

Even ten noorden van de Buurkerk werden in 1931 bij de verbouwing van V & D, 

tussen Massegast en Choorstraat, waar nu boekhandel Broese Kemink gevestigd is 

(o/b. 2: 10), Romeinse scherven gevonden uit de Ie en 2de eeuw waaronder terra 

sigillata. Tevens werd hier een fundering van veldkeien aangetroffen waarvan de 

datering onzeker is 52. 

Achter Clarenburg (afb. 2: 11) 

Tijdens een onderzoek in het voorjaar van 1971 in een diepe bouwput (V & D) tus

sen Achter Clarenburg en de Rijnkade werd een O-W georiënteerde rivierloop 

teruggevonden 53. Aan de hand van sedimentologisch onderzoek werd aangetoond 

dat de gevonden rivierafzettingen (zand- en kleilagen) behoorden tot een grote 

meander vermoedelijk van de Rijn 54. Op basis van vondsten gedaan onderin de 

rivierafzettingen werd tevens duidelijk dat de rivier waarschijnlijk in de Ijzertijd, maar 
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/ 7. /Achter Clarenburg. Potje van handgevormd aardewerk. Foto ROB. 

zeker in de Romeinse tijd actief was. Op ca. 2.50 m 

-NAP werden in het zand op korte afstand van 

elkaar diverse fragmenten van handgevormd aarde

werk gevonden waaronder een potje met S-vormig 

profiel (afb. 17) en een bijna complete wilgetenen 

visfuik (afb. 18), die verzwaard was met rivierkeien 

en een driehoekige netverzwaarder van keramiek. 

De fuik, waarvan alleen de punt geconserveerd kon 

worden, bestond uit een trechter en een viskorf. 

Dit type kent een lange traditie en komt al vanaf 

het Neolithicum in ons land voor. Door middel van een C-14 (radiokoolstof) date

ring van de fuik (1880 ± 35 BP) kunnen bovengenoemde vondsten in de tweede helft 

van de eerste eeuw n.C. geplaatst worden (omstreeks 70). Uit dezelfde context 

komt een munt van Vespasianus, die de C-14 datering lijkt te bevestigen. Uit de 

afzettingen hierboven komen enkele verspoelde Romeinse scherven vermengd met 

Karolingisch materiaal. De genoemde rivierloop heeft mogelijk al in de Ijzertijd, maar 

zeker vanaf de Romeinse tijd gefunctioneerd en is pas in de 8e eeuw of iets later 

gaan verlanden. 

18. Achter Clarenburg. Wilgetenen visfuik in situ. Foto FDGU. 

Synthese: De vicus bij het Utrechtse castellum 

De ligging 

Bij de inventarisatie van bewoningssporen en vondsten uit de Romeinse tijd in de 

gemeente Utrecht is duidelijk geworden, dat zowel ten oosten van het Domplein 

(omgeving Pieterskerk) als aan de westzijde daarvan (omgeving Buurkerk) sprake is 

geweest van bewoning (afb. 19). Evenals bij het castellum zal de keuze voor deze 
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plaatsen mede bepaald zijn geweest door de relatief hoge ligging, namelijk op een 

oeverwal, van deze terreinen in de Romeinse tijd. Deze oeverwal, die een breedte 

had van ongeveer 150 m en een hoogte van 1.20-1.30 m +NAP, heeft ongeveer vanaf 

het Pieterskerkhof via het Domplein en de Boterstraat/Zadelstraat in westelijke rich

ting gelopen. Ten zuiden van deze oeverwal heeft waarschijnlijk een komgebied gele

gen. Dit valt af te leiden uit de dikke kleipakketten die bij opgravingen aan de Trans, 

Korte Nieuwstraat en het Visschersplein direct op de rivierafzettingen werden aan

getroffen. Hoewel nog nergens sporen van wegen zijn aangetroffen, lijkt het voorts 

aannemelijk dat de bewoning zich geconcentreerd heeft langs de voortzetting van de 

via principalis, die eigenlijk een deel is van de limesweg. Dit is de gebruikelijke situ

ering voor een vicus langs de Nedergermaanse limes. Ten zuiden van het castellum is 

zeer waarschijnlijk niet gewoond. Bij géén van de opgravingen in dit stadsdeel zijn 

duidelijke bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. Evenmin zijn hier spo

ren van een grafveld gevonden. 

Ten noorden van het Domplein zijn evenmin sporen van Romeinse bewoning gevon

den. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want ten noorden van het castellum stroomde 

toen een rivier, namelijk de Rijn. Komende vanuit het zuiden boog de Rijn bij het 

Pieterskerkhof naar het noordwesten af en liep via het Oudkerkhof/Minrebroeder-

straat en de Stadhuisbrug naar Achter Clarenburg en de Westerstraat. Uit het 

gebied direct ten noorden van de rivier kennen we slechts enkele Romeinse scher

ven en munten, die in rivierafzettingen werden aangetroffen '5. 

Het woongebied aan de oostzijde van het castellum strekte zich uit van Achter St. 

/ 9. De ligging van het castellum met bijbehorende vicus en de vermoedelijke loop van de Rijn in de Romeinse tijd. Tek. A&CU. 
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Pieter tot en met het Pieterskerkhof en werd aan de noordoostzijde begrensd door 

de Rijn. De zuidelijke begrenzing van de vicus is wat moeilijker aan te geven. Aange

zien bij een opgraving aan de Jeruzalemstraat twee beschoeiingen uit de Romeinse 

tijd zijn aangetroffen, zal de zuidgrens waarschijnlijk in deze omgeving gezocht moe

ten worden. De geschatte oppervlakte van de oostelijke vicus bedraagt ca. 2,2 ha. 

Ten westen van het castellum heeft, naar het zich nu laat aanzien, de bewoning zich 

over tenminste 125 m westwaarts uitgestrekt. De begrenzing van de westelijke vicus 

kan slechts bij benadering worden gegeven. Noch bij een opgraving aan de Steenweg 

(Hema)56, noch bij een onderzoek in de Mariakerk op de Mariaplaats57 werden dui

delijke sporen uit de Romeinse tijd waargenomen. Daarmee lijkt voorlopig een wes

telijke begrenzing van deze vicus ter hoogte van de Donkerstraat aannemelijk. De 

zuidelijke grens moet even ten zuiden van de Boterstraat worden gezocht. Daarmee 

wordt de oppervlakte van dit bewoningsgebied bepaald op ca. 1,6 ha. 

Ontstaan en ontwikkeling 

De oostelijke vicus is zeer waarschijnlijk tegelijk met het castellum ontstaan. In de 

omgeving van Achter St. Pieter werd in de onderste lagen, boven de natuurlijke 

afzettingen, schervenmateriaal uit de Claudische periode (40-50) gevonden. Vollgraff, 

Van Hoorn en Jongkees spraken zelfs van een woonlaag uit de periode 47-69. In 

dezelfde tijd worden ook de eerste twee fasen van het castellum gedateerd. Of ook 

de westelijke vicus in deze tijd is ontstaan, is niet bekend. De opgravingen hebben 

hier weliswaar Claudische scherven opgeleverd, maar die bevonden zich vrijwel zon

der uitzondering in lagen van jonger datum. 

Het lijkt erop dat de Utrechtse vicus zich in de begintijd slechts aan de oostzijde van 

het castellum bevond en mogelijk nog vrij beperkt van omvang was. De oudste 

scherven die buiten het castellum zijn gevonden, komen uit deze omgeving. In het 

laatste kwart van de eerste eeuw (Flavische periode) heeft de bewoning zich, gezien 

de ruimere verspreiding van het vondstmateriaal, waarschijnlijk uitgebreid. Aan de 

oostkant vond uitbreiding plaats to t aan de rivier bij het Pieterskerkhof. Aan de 

westzijde van het castellum lijkt dan ook bewoning te komen. 

De eindfase van de Utrechtse vicus valt waarschijnlijk samen met die van het castel

lum, namelijk omstreeks 270. Dat valt af te leiden uit het vrijwel ontbreken van aar

dewerk uit de 4de eeuw. Dat binnen het castellum wel scherven uit deze tijd zijn 

gevonden, zou misschien op een voortzetting - op kleine schaal - van bewoning bin

nen het castellum kunnen duiden 58. 

Uit het vorenstaande mogen we - voorlopig - concluderen dat de Utrechtse vicus 

tenminste drie bewoningsfasen heeft gehad. Een beginfase uit het derde kwart van de 

eerste eeuw aan de oostzijde van het castellum. Een tweede fase die vooral geken

merkt is door een uitbreiding van het bewoonde areaal en die tussen 70 en 150 

gedateerd kan worden. We zien dan niet alleen een uitbreiding aan de oostzijde van 

het castellum, maar daarnaast ook dat ten westen ervan sprake is van bewoning. De 
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derde fase duurt van het midden van de 2de eeuw tot in het derde kwart van de 3de 

eeuw. Als dan het castellum wordt verlaten, breekt ook de bewoning van het kamp-

dorp af. 

De morfologie 

Over het grondplan en de verdere inrichting van de vici weten we zo goed als niets. 

Die geringe kennis is te wijten aan het kleine aantal opgravingen in de binnenstad en 

aan de kleinschaligheid ervan. Bovendien moet in Utrecht ernstig rekening worden 

gehouden met het feit dat ten gevolge van latere rivieractiviteiten (12de eeuw) veel 

sporen uit de Romeinse tijd én de vroege middeleeuwen zijn verdwenen. 

Uit de drie bewoningsfasen resten slechts enkele paalsporen (Achter St. Pieter en de 

Pandhof van de Pieterskerk), twee waterputten (Achter St. Pieter en Buurkerk) en 

een aantal greppels en kuilen (Korte Nieuwstraat en Boterstraat). Deze sporen zijn 

te gering in aantal en omvang om ze met zekerheid in een bepaalde context van 

bewoning te vertalen. Slechts in twee gevallen, bij de Boterstraat en in de Pandhof 

van de Pieterskerk, mogen we misschien aan resten van huizen denken. 

Over het verloop van de wegen buiten het castellum valt niets met zekerheid te zeg

gen. Bij geen van de opgravingen ten oosten, ten westen en ten zuiden van het Dom

plein zijn sporen van wegen gevonden. 

Ook over de ligging van het Romeinse grafveld is niets bekend. Nergens in de stad 

zijn Romeinse graven gevonden. Het is in ieder geval uitgesloten dat het grafveld bin

nen het Romeinse bewoningsareaal ligt, daar de Romeinen hun doden altijd daarbui

ten begroeven, bijvoorkeur langs één van de uitvalswegen. 

Ophoging en oriëntatieverandering t.g.v. rivieractiviteit? 

Rond het midden van de 2de eeuw lijkt een caesuur in de bewoning op te treden, 

althans buiten het castellum. Dit zou een gevolg kunnen zijn van een verhoogde 

rivieractiviteit gepaard gaande met erosie en sedimentatie (Pieterskerkhof). De 

periode hierna wordt enerzijds gekenmerkt door ophoging van het maaiveld, die met 

uitzondering van het noorden (rivier!), aan alle zijden van het castellum is waargeno

men en die ergens in de tweede helft van de 2de eeuw moet hebben plaatsgevonden. 

Dit ophogingspakket, dat een dikte heeft van ca. 0.50 tot 1.00 m werd aangetroffen 

bij het Pieterskerkhof, de Trans, de Korte Nieuwstraat en de Boterstraat. 

Anderzijds is het opmerkelijk dat juist in deze periode een verandering in de oriënta

tie van de bewoningssporen lijkt plaats te vinden. De aangetroffen paalsporen en 

greppels ten oosten en ten westen van het castellum hebben in dezelfde perioden, 

een gelijke oriëntering. Vóór het midden van de 2de eeuw was die NW-ZO of lood

recht daarop, een richting die mede bepaald lijkt te zijn geweest door natuurlijke 

omstandigheden. Zo bleek de Romeinse rivierloop met schoeiing bij het Pieterskerk

hof een ZO-NW oriëntatie te hebben, evenals de schoeiingsresten bij de Jeruzalem-

straat. De oriëntatie van de drassige plek bij de Boterstraat was NO-ZW. Kort 
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nadat, wellicht ten gevolge van rivieroverstroming(en), het gebied buiten het castel-

lum is opgehoogd, blijken de sporen vrijwel O-W te liggen. Mogelijk is hierbij sprake 

van een herinrichting van de vicus. 

Het is opvallend dat de geconstateerde verschijnselen in Utrecht lijken samen te val

len met een geleidelijke 'vernatting' van het milieu in West-Nederland vanaf de twee

de helft van de 2de eeuw n.C. Bij een opgraving in Katwijk werd vastgesteld dat rond 

200 de invloed van de zee op de bewoning toenam 59. Ook in het Maasmondgebied 

ligt het begin van de Vernatting' rond 200 60. In het rivierengebied ten oosten van 

Utrecht lijkt daarentegen verlanding op te treden. In Vechten werd geconstateerd 

dat de Rijn, die ten noorden van het castellum stroomde, in de 2de eeuw begon te 

verlanden61. 

Romeins Utrecht en zijn omgeving 

In de directe omgeving van Utrecht zijn verschillende nederzettingen uit de Romein

se tijd bekend, waarvan enkele ook archeologisch onderzocht zijn. 

Op 5 km afstand van het castellum op het Domplein liggen twee andere legerplaat

sen: één aan de westkant op de Hoge Woerd in De Meern (gem. Vleuten) en één 

aan de oostkant bij het I9e-eeuwse fort Vechten (gem. Bunnik). Zij liggen alledrie op 

de linker oever van de Rijn, respectievelijk de Oude- en de Kromme Rijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de legerplaats Vechten (Fectio) in de tijd van kei

zer Augustus, kort na het begin van de jaartelling, is aangelegd op het splitsingspunt 

van Rijn en Vecht. Het diende als uitvalsbasis voor veroveringstochten via de Vecht 

naar het noorden, naar Germanië 62. Uit paleogeografische kaarten van het gebied 

ten zuiden van Utrecht blijkt dat na verloop van tijd het splitsingspunt Rijn-Vecht 

dichter bij Utrecht is komen te liggen, mogelijk zelfs ter hoogte van Tolsteeg63. Wel

licht dat de enigszins vooruitgeschoven positie van het castellum te Utrecht iets te 

maken heeft gehad met de verplaatsing in noordelijke richting van deze strategisch 

belangrijke bifurcatie. De legerplaats bij De Meern werd waarschijnlijk in dezelfde 

periode als die te Utrecht, namelijk rond 47, aangelegd op een plaats waar een zijri

viertje (de Mare?) van de Rijn aftakte 64. Het feit dat in en rond Utrecht drie leger

plaatsen op zo korte afstand van elkaar zijn aangelegd (op loopafstand van I uur) 

duidt op het strategisch belang van dit gedeelte van de limes voor de Romeinen. 

De bovengenoemde legerplaatsen stonden echter niet op zichzelf. In het achterland 

lagen talrijke inheemse nederzettingen, die een overwegend agrarisch karakter had

den. Zij bestonden veelal uit enkele houten boerderijen met bijgebouwen. De bewo

ning concentreerde zich op de stroomruggen, die door hun hoge en droge ligging 

geschikt waren voor akkerbouw. De lage en natte kommen waren onbewoonbaar en 

slechts ten dele te gebruiken als weidegronden of als jachtgebied. Bij veel nederzet

tingen in dit gebied is sprake van bewoningscontinuïteit vanaf de midden-Ijzertijd (ca. 

350 v.C) tot in de tweede helft van de 3de eeuw n.C. De nederzettingen uit de 
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Romeinse tijd liggen dan ook op dezelfde stroomruggen als die uit de Ijzertijd, onder 

andere op de Werkhovense stroomrug en de Houtense-Jutphaase stroomrug. 

Opmerkelijk is dat op de Kromme-Rijn stroomrug, die zeker al in de Ijzertijd 

bestond, nog geen sporen van nederzettingen uit de Romeinse tijd zijn aangetroffen. 

Mogelijk waren de oeverwallen van dit riviersysteem nog niet hoog en droog genoeg 

voor bewoning65. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat eventuele oude bewo-

ningsplaatsen langs de Kromme Rijn ten gevolge van erosie na de Romeinse tijd zijn 

verdwenen 66. 

Resten van inheemse nederzettingen zijn onder andere in de gemeente Nieuwegein 

(Jutphaas-Kerkveld, Batau-Noord en Batau-Zuid) 67 en in de gemeente Houten 

(Doornkade en Tiellandt) 68 opgegraven. In de polder Wulven ten noorden van Tiel-

landt heeft een vrij aanzienlijk inheems-Romeins grafveld gelegen 69. In het centrum 

van Houten heeft mogelijk een Romeinse villa gelegen, getuige de resten van 

Romeinse steenbouw die daar in 1957 gevonden zijn70. Het dichte net van nederzet

tingen in de gemeenten Nieuwegein en Houten duidt op een grote bevolkingsdicht

heid van deze gebieden in de Romeinse tijd. Wat het karakter was van de verschil

lende inheemse nederzettingen en welke relatie zij hadden met de bovengenoemde 

legerplaatsen is onderwerp van nader onderzoek in het kader van het Kromme-Rijn-

project van de ROB71. 
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Noten 

1 Dit artikel is een verkorte en bijgewerkte versie van mijn niet uitgegeven doctoraalscriptie 'Utrecht in de Romeinse tijd: op 

zoek naar de militaire vicus' (Montforts 1986}. Een samenvatting van het onderzoek is reeds verschenen in de publicatie over 

het Romeinse castellum (Montforts 1989). Mijn dank gaat uit naar drs. H.L de Groot, drs. T.J. Hoekstra en drs. Tj. Pot 

(Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum van de gemeente Utrecht) voor het kritisch doorlezen van het manuscript. 

2 Voor een overzicht van de geschiedenis van het historisch en archeologisch onderzoek naar de Romeinse bewoning van 

Utrecht zie Ozinga, 19- 24. 

3 Van Asch van Wijck, 24. 

4 De Geer van Oudegein, 14. 

5 Voor de opgravingen van 1929: Van Giffen 1934. Voor de opgravingen van 1933-35: Vollgraff/Van Hoorn 1934, 1936 en 1938. 

6 Ozinga. Hierin is ook een uitgebreide bibliografie opgenomen inclusief allerlei krantenartikelen betreffende het onderzoek 

naar het Romeinse castellum van Utrecht. 

7 Itinerarium Antonini 369, 2: Traiecto, 17 m.p. (= leugae) van Albanianis/Alphen aan de Rijn en 15 m.p. (= leugae) van Mannari-

cio/Maurik. 

8 Bogaers, 203-205. 

9 Van Hoorn/Jongkees, 51. Zie ook Jongkees 1945-46, 71-72. 

10 Zie De Groot 1983 en Van Winter. 

11 In de gemeente Utrecht zijn ook buiten de singels enkele Romeinse vondsten gedaan, waarvan de context echter veelal ondui

delijk is. De vindplaatsen zonder literatuurvermelding zijn afkomstig uit het Centraal Archeologisch Archief van de ROB te 

Amersfoort. 

Isotopenweg (Lage Weide): een handgevormd potje uit de la te-Ijzertijd of de vroeg-Romeinse tijd (De Zwarte), Fortlaan (Zui

len): een laat-Romeinse munt (Kalee 1968, *29), Burg. van Tuyllkade (Zuilen): een Romeinse ijzeren houweel, zgn. dolabra. Bij 

de Groene Dijk in De Meern: bewoningssporen uit de late-Ijzertijd en de Romeinse tijd (Van Tent 1987, 25, nr. 12). Kanalen

eiland: Romeins en inheems-Romeins aardewerk. Bij de spoorwegovergang in de Biltstraat: twee laat-Romeinse munten (Jong

kees 1952). Langs de Koningsweg: Romeinse en laat-middeleeuwse scherven. In de omgeving van de voormalige boerderij 'De 

Koppel' (Lunetten): scherven uit de late-Ijzertijd en de Romeinse tijd, een fossiele (Romeinse?) Rijnbedding waaruit enkele 

Karolingische en laat-middeleeuwse scherven, laat-middeleeuws muurwerk (Jaarverslag ROB 1974, 84). Op het gemeentestort 

in Laagraven: een bronzen armbeurs (Ypey, 196-197). 

12 Vollgraff/Van Hoorn/Jongkees, 253. 
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13 In I 957 werden op het zelfde niveau, tussen 0.50 en 1.00 m +NAP, in de kelders van Achter St. Pieter 18 (Notarishuis) even

eens Romeinse scherven gevonden uit de periode Claudius-Nero, o.a. terra sigillata Déchelette 67, Dragendorff 15/17, 27, 30 

en37(lsings 1957). 

14 Vollgraff/Van Hoorn 1934,47; Idem 1936, I 19; Idem 1938, 159. 

15 Van Giffen 1944-48, 18. 

16 Isings 1981. 

17 Bij een verbouwing van Paushuize in 1915 werden Romeinse munten gevonden van Domitianus, Traianus, Hadrianus en Julia 

Mamaea, een bronzen kannetje met klaverbladvormige mond en twee slingerkogels van aardewerk (Van Hoorn 1926, 28). 

18 In de putvulling werden o.a. de volgende aardewerktypen aangetroffen: terra sigillata Dragendorff 27 en 29, geverfd Stuart I, 2 

en 16 (Isings 1981,31). 

19 Zie voor het onderzoek in de kloostergang van de Pieterskerk: Halbertsma I 956. 

20 Zie voor het onderzoek in de viering van de Pieterskerk: Halbertsma 1968, *43 en *64; Kalee 1968, *43, en Kalee 1986. 

21 Mondelinge mededeling van C. Isings. Volgens Jongkees zou deze honingpot als asurn gediend hebben (Jongkees/lsings, 40, n. 

2). 

22 Bogaers, 205. 

23 De Groot/Montforts/Pot. 

24 Tijdens de opgraving aan het Pieterskerkhof zijn in totaal 26 Romeinse munten gevonden. Zij zijn gedetermineerd door dr. 

J.P.A. van der Vin van het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen te Den Haag. 

25 Geëmailleerde beugelfibula: Böhme, type I7k, Taf. 5, 339-340; Haalebos, fig. 45, 140; Van der Roest, type 2.1.4, Taf. IX, 227. 

Kniefibula met rechthoekige kopplaat: Böhme, type 20, Taf. 8, 410; Haalebos, 55, type B. Scharnierfibula met lange scharnier

armen: Böhme, type 28, Taf. 16-21. Vollgraff/Van Hoorn 1934, 51, fig. 17. Dit fibulatype werd voornamelijk door soldaten 

gedragen. 

26 Holwerda/Braat, 72 en 73 no. 9; PL. XXVI, 9. Dit stempel wordt gedateerd tussen 70 en 98 n.C. Ook 

bij de Buurkerk werd een dergelijk stempel gevonden. Opmerkelijk is dat tot nog toe alle stempels van het tiende legioen bui

ten het castellum zijn gevonden (Ozinga, 143). 

27 Resten van deze I 2e-eeuwse rivierloop werden ook waargenomen in 1935 in een profiel bij de verbouwing van Kromme 

Nieuwe Gracht 31 {Van Hoorn 1935, 26-27; Vollgraff/Van Hoorn 1936, 92-93 en PL XXXIV) en tijdens een kleine opgraving 

in 1973 in de kelder van Kromme Nieuwe Gracht 39 (Hoekstra/Van Tent, 141). 

28 Documentatie in het Centraal Archeologisch Archief van de ROB te Amersfoort. 

29 De Groot 1986. 

30 In de erosielaag werden o.a. de volgende aardewerktypen aangetroffen: terra sigiflata Dragendorff 31 en 45, geverfd Nieder-

bieber 32, gladwandig Niederbieber 62 en ruwwandig Niederbieber 89. 

31 Uit de humeuze laag kwamen o.a. de aardewerktypen geverfd Niederbieber 30 en ruwwandig Niederbieber I I I . 

32 Van Rooijen. 

33 Van Hoorn 1928, 25 en I 935, 23-24. 

34 Jongkees 1961 en 1964. 

35 Isings 1965. 

36 De Groot/Montforts 1983. 

37 Kruiken Stuart 107 en 109, kruikamfoor Stuart 129, terra sigillata bord Dragendorff 18/31 met stempel Florianus (Midden-

Gallisch). 

38 Variant als Böhme, type 27d, Taf. 16, nrs. 696-697 met pelta. 

39 Hoekstra/Van Tent, 141, en Hoekstra 1979. 

40 Van Hoorn 1926, 27-28 (munt van Marcus Aureiius, 171 n.C); Van Tent, Jaarverslag ROB 1973, 88 (flesvormig potje van ruw

wandig aardewerk, 4de eeuw n.C?)-

41 Halbertsma 1968, *42-*43. 

42 Montforts 1987. 

43 Van het toneelmasker, dat is gemaakt van witbakkende klei, is nog slechts een deel van het sterk gefronste voorhoofd 

bewaard met wenkbrauwen, oogopeningen en een klein deel van de neusboog. De achterzijde van het masker is hol. Dergelij

ke maskers werden in de Romeinse tijd vooral gebruikt bij uitvoeringen van komedies en kluchten. Maskerfragmenten zijn in 

Nederland vooral langs de limes gevonden. We kennen ze bijvoorbeeld ook uit Zwammerdam, Woerden, De Meern, Vech

ten en Nijmegen. Voor deze en andere maskerfragmenten: Van Boekei, Catalogue III: Masks (nr. 315 = maskerfragment 

Utrecht-Boterstraat). 

44 Bij de opgraving van het Visschersplein in 1981 (De Groot/Montforts 1982), is geconstateerd dat de zandafzettingen in het 

noorden van het onderzochte terrein het hoogst lagen en naar het zuiden toe afbelden. Nu iets noordelijker bij de Boter-

straat een 'drassige' plek is aangetroffen en nog noordelijker een oeverwal wordt verondersteld, moet rekening worden 

gehouden met de mogelijkheid dat we hier met een zgn. kronkelwaard te maken hebben. De 'drassige' plek zou dan een deel 

van een kronkelwaardgeul kunnen zijn. 

45 In het inheemse potje bevonden zich o.a. resten van watertorkruid, knoppige duizendknoop en perzikkruid. De botanische 

analyse werd verricht door M.A.G. Sengers. 
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46 De bewaarde hoogte van bet kalkstenen scuiptuurfragment is ca. 8,5 cm, de breedte 8-9 cm. De achterzijde is niet bewerkt. 

Minerva wordt meestal staand afgebeeld, met in haar rechterhand een speer en de linkerarm steunend op een schild naast 

haar voeten. Zij is gekleed in een lang gewaad, met daarover een borstpantser dat meestal versierd is met een Medusahoofd, 

ter afschrikking van de vijand. De 'primitieve' uitvoering van het beeldje treffen we wel vaker aan bij 'provinciale' werken uit 

de Romeinse tijd. Vergelijk bijvoorbeeld Espérandieu, 426, nr. 674. 

47 Uit de humeuze vulling van deze greppel kwamen onder andere een bijna complete ruwwandige kookpot Niederbieber 

89/Stuart 203 en een groot fragment van een terra sigillata kommetje type Dragendorff 33 (Oost-Gallisch, La Madeleine). 

48 In greppel 3 werden o.a. de volgende aardewerktypen aangetroffen: terra sigillata Dragendorff 37 (Oost-Gallisch, Trier), Dra

gendorff 45 en ruwwandig Niederbieber 89/Stuart 203. 

49 Van Hoorn 1935,24-26. 

50 Ozinga, 143, en afb. 95, nr. 6. 

51 De Groot 1938, 218. Een kort verslag van dit onderzoek verscheen in de Utrechtsche Courant van 21 juni 1938: 'Merkwaardige 

vondsten aan den Steenweg'. 

52 Van Hoorn 1935, 24. In het Gemeente Archief van Utrecht bevindt zich een tekening van dit perceel waarop een Romeinse 

cultuurlaag, een schoeiing en een veldkeienvloertje zijn aangegeven (TOP. ATLAS, Na I. I Schoonhuis, ma-mei 193 I ). 

53 Van Regteren Altena/Sarfatij. 

54 Van de Berg/Dominicus. 

55 Domstraat I -3: bronzen munt van Vespasianus (Van Hoorn 1926, 27); Keizerstraat: fragmenten van Romeins aardewerk o.a. 

wrijfschaal en amfoor (De Groot 1984, 126). 

56 Hoekstra 1980. Op 2.25 m +NAP werd een fragment van een geverfd olielampje gevonden. 

57 De Groot e.a. 

58 Ozinga, 55-56. 

59 Bloemers/De Weerd, 43. 

60 Hallewas/Van Regteren Altena, 181. 

61 Polak/Wynia, 15. 
62 Polak/Wynia. 
63 Berendsen 1982, 191. 

64 Voor een samenvatting van de opgravingsresultaten tot en met 1983, zie Kalee 1983, en Isings/Kalee. 

65 Van Tent 1978,211. 

66 Berendsen 1982, 166 en 213. 

67 Van Tent 1978, en Ooyevaar, 25-27 en 3 I -36. 

68 Houten-Doornkade: Van Tent 1988, 13-19; Houten-Tiellandt: Van Tent, Jaarverslag ROB 1985, 49-51 ; Jaarverslag ROB 1986, 

54-57; Jaarverslag ROB 1987, 46-48. 

69 Van Tent, Jaarverslag ROB 1986, 57. 

70 Van Dockum. 

71 Van Es/Verwers. 

M. J.G.TH MONT FORTS T O P O G R A F I E VAN U T R E C H T IN DE R O M E I N S E T I J D 


