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Discontinue continuïteit 
Een reactie op Cees van Rooijen, 'Continue discontinuïteit'in: Jaarboek Oud-Utrecht 1999, 5-34 

Verantwoording 

Het doorwrochte artikel van Cees van Rooijen over de laat-Romeinse en vroeg-middel-

eeuwse geschiedenis van Utrecht in het vorige Jaarboek wordt gevolgd dooreen mede

deling van de redactie, waarin het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum van de 

gemeente Utrecht (ABC) gelegenheid gegeven wordt te reageren op de opvattingen 

van Van Rooijen die nogal zouden afwijken van de 'traditionele opvattingen over de 

continuïteit van de bewoningsgeschiedenis van de stad Utrecht'. Deze noot van de 

redactie is ook door mij, als toenmalig redactielid, goedgekeurd. Toch mist ze de kern 

van de zaak. Met betrekking tot de continuïteit van bewoning in het latere stadsgebied 

van Utrecht bestaat namelijk geen 'traditionele opvatting'. Wel is er gedurende de laat

ste 25 jaar bij opgravingen binnen en buiten dat stadsgebied (Leidsche Rijn!) een aantal 

gegevens voor de dag gekomen die het 'gat' in de Utrechtse geschiedenis tussen het 

vertrek van de Romeinen in de late derde eeuw en de komst van de Franken in de 

zevende eeuw wat verkleinden. Ook de archeologische 'leegte' tot omstreeks 1000 is 

wat minder geworden. 

Is voor mij continuïteit of discontinuïteit van bewoning op zich niet zo zeer een punt 

van discussie (het is meer de vraag of het glas nu half vol dan wel half leeg is), de 

gevolgtrekkingen die Van Rooijen uit de door hem behandelde vondsten en verschijn

selen trekt, zijn dat des te meer. 

Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat op wetenschappelijk gebied het ABC geen 

mening heeft. Die kunnen (oud)medewerkers wel hebben en uitdragen. Dat daar ruim

hartig mee omgesprongen wordt, blijkt uit het feit dat Van Rooijen, als oud-medewer-

ker, volledig toegang heeft gehad tot de voor zijn artikel benodigde gegevens. 

Diezelfde vrijheid hebben uiteraard ook andere (oud)medewerkers. Deze reactie is dan 

ook op persoonlijke titel geschreven. Of ook andere medewerkers van het ABC het met 

de inhoud daarvan eens of oneens zijn, doet niet ter zake. 

Dankbaar heb ik gebruik mogen maken en gemaakt van aantekeningen die drs E.P. 

Graafstal, projectarcheoloog Leidsche Rijn voor de gemeente Vleuten-De Meern, naar 

aanleiding van het artikel van Van Rooijen gemaakt heeft. 

Methodiek 

Het heeft weinig zin de door Van Rooijen gebruikte feiten en detail te behandelen. In 

het algemeen zijn de waarnemingen waarop hij zijn these stoelt, betrouwbaar. De gro

te verdienste van het artikel is juist dat het een groot aantal, vaak kleinschalige waar-
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nemingen bijeen brengt. Daardoor begint er - met name voor de zuidelijke binnenstad -

een beeld van de fysische geografie te ontstaan. De vraag is echter of uit die zeer lokale 

gegevens zulke vergaande conclusies getrokken kunnen en mogen worden. Graafstal 

merkt daarover op: 

'Men mag uit een specifieke sedimentologische situatie [namelijk die van de zuidelijke 

binnenstad] die wordt bepaald door plaatselijk reliëf en ligging ten opzichte van de 

actieve rivierloop, geen al te ver gaande conclusies trekken ten aanzien van de bewoon

baarheid van de stroomgordel als geheel. Dat zijn twee schaalniveau's die men goed uit 

elkaar moet houden. Dat nu lijkt in het artikel van Van Rooijen niet voldoende te zijn 

gebeurd. Een heel bijzondere situatie, die specifiek lijkt voor de zuidelijke Utrechtse 

binnenstad, is ten onrechte getransponeerd op het gehele stroomgebied van de vroeg

middeleeuwse Rijnloop door Utrecht.' 

Daar komt nog bij dat de waarnemingen uit die zuidelijke binnenstad soms zó ver uit 

elkaar liggen dat het de vraag is of de zich daarin voordoende verschijnselen, zoals 

vegetatieniveau's en 'laklagen', wel zonder meer met elkaar verbonden kunnen en mo

gen worden. Dat klemt des te meer daar al deze lagen tot nu toe slechts op basis van 

één scherfje en één botje gedateerd kunnen worden. 

Terecht wijst Graafstal daarbij ook op het feit dat het beschrijven van kleilagen door 

archeologen weinig gestandaardiseerd is, zeker wanneer het waarnemingen uit de 

jaren dertig en veertig van de vorige eeuw betreft, toen Vollgraff en Van Giffen hun 

opgravingen op het Domplein uitvoerden. Ook is de snelheid van sedimentatie van klei 

allesbehalve uniform en sterk afhankelijk van bijvoorbeeld plaatselijk reliëf of de kor

relgrootte van het afgezette materiaal. De door Van Rooijen strak gehanteerde norm 

van tien centimeter per eeuw is dan ook zeer twijfelachtig. 

De bovengenoemde methodische tekortkomingen zijn op zich al voldoende aanleiding 

om de these van Van Rooijen, dat Utrecht tussen de Romeinse Tijd en minstens de tien

de eeuw vrijwel permanent onbewoond is geweest wegens wateroverlast, af te wijzen. 

Gevolgtrekkingen 

Een van de meest extreme opvattingen van Van Rooijen is zijn these dat het Domplein 

gedurende minstens vier eeuwen jaarlijks onderwater heeft gestaan. Hij leidt dat af uit 

de dikke kleilaag die overal(?) binnen het castellum te vinden zou zijn. Is het laatste al 

twijfelachtig - zoveel is er van het Romeinse fort nu ook weer niet opgegraven - de 

gelijkstelling van deze laag met die op honderden meters afstand in de zuidelijke bin

nenstad is op methodische gronden dubbel gewaagd (zie boven). Maar ook de gevol

gen van deze stelling zijn niet mis. Het Domplein met zijn Romeinse resten was en is 

een van de hoogste punten in de stad. Omdat omringende bebouwing ontbrak, moet 

het als een terp van ongeveer vier meter hoogte uit zijn omgeving omhoog gestoken 

hebben. Op deze ommuurde bult met zijn vier vrij nauwe doorgangen moet zich toch 
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minstens een meter water bevonden hebben om tot kleiafzetting van enige omvang te 

kunnen komen. Er vanuit gaande dat het toenmalige maaiveld in de omgeving - en 

zeker dat ten westen van Utrecht - op ongeveer NAP heeft gelegen, moet dat gebied 

volgens Van Rooijen gedurende lange tijd een meter of vijf onder water gestaan heb

ben. Dat zou dus een prachtige dikke kleilaag hebben moeten opleveren, die in de wer

kelijk grootschalige opgravingen in teidsche Rijn duidelijk en doorlopend herkenbaar 

had moeten zijn. Hij is daar niet aangetroffen. Duidelijk wreekt zich hier het roekeloos 

transponeren van verschijnselen uit een aantal kleine waarnemingen in de binnenstad 

naar een veel groter gebied daarbuiten. Bij die opgravingen zijn bovendien uit alle 

perioden, waarin Van Rooijen het Domplein - en dus zijn wijde omgeving - onder water 

laat staan, vondsten uit nederzettingen gedaan '. Houdt hij aan zijn these vast, dan zal 

hij de resultaten van al deze opgravingen moeten verwerpen. Doet hij dat dan komt hij 

verdacht dicht bij de opvattingen van wijlen Albert Delahaye en zijn volgelingen die het 

bestaan van een vroeg-middeleeuws Utrecht überhaupt ontkennen en het in Noord 

Frankrijk situeren, omdat hier de boel onder water zou hebben gestaan. 

Tenslotte hebben we dan nog de geschreven berichten over Utrecht, waaruit toch op 

zijn minst blijkt dat Friezen en Franken tijdenlang strijd leverden om deze plaats. De 

Friezen waren natuurlijk gewend in natte milieus te opereren, maar - om nogmaals 

Graafstal aan te halen - 'zouden de Frankische koningen en hofmeiers [uit de zevende 

en achtste eeuw] zoveel hebben willen investeren in een zó onmogelijke plek?' 

Het zou niet moeilijk zijn deze reactie met nog meer bezwaren en tegenwerpingen te 

verlengen. Zo zijn in de zuidelijke binnenstad, onder andere door Van Rooijen zelf2, ver

schijnselen waargenomen, die strijdig zijn met zijn huidige theorie. Ik zie van verdere 

en gedetailleerde discussie af, omdat de methodische zwakte van het artikel zodanig is, 

dat de conclusies als vanzelf op zeer losse schroeven komen te staan. Het is wel zeker 

dat Utrecht zo nu en dan een tijdlang onbewoond is geweest. Niemand heeft dat ooit 

serieus betwist. Wat het archeologisch onderzoek van de laatste decennia in het alge

meen en de recente opgravingen in Leidsche Rijn in het bijzonder echter hebben aange

toond, is dat er tussen het vertrek van de Romeinen omstreeks het midden van de 

derde eeuw en de elfde eeuw meer bewoning in en om Utrecht is geweest dan vroeger 

gedacht werd. Er lijkt dus wat meer continuïteit dan discontinuïteit geweest te zijn. 
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Noten 

Dat Van Rooijen de Vecht in die tijd voor Utrecht belangrijker acht dan de Oude Rijn, is behalve het feit dat die veronderstelling op 

geen enkel hard gegeven berust, ook nog irrelevant: er bestond zeker geen vijf meter hoge barrière tussen Utrechten het gebied van 

de Oude Rijn die de door hem veronderstelde watermassa's kon tegenhouden. 

C.A.M, van Rooijen, 'Trans 19', in: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht over iggo (Utrecht 1992) 146-

149. 

m TARQ HOEKSTRA D I S C O N T I N U E C O N T I N U Ï T E I T 


