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lOud-Utrecht 

Utrecht en Muiden beroepen zich gemeenlijk op hetzelfde stadsrecht. 

Het recht dat hen door bisschop Godebald (1114-1127) was verleend 

en dat op 2 juni 1122 te Utrecht door keizer Hendr ik V (1106-1125) 

werd bekrachtigd. Een precieze omschrijving van dit recht geeft de in 

origineel bewaarde oorkonde echter niet. Er wordt slechts gerept over 

^ius et consuetudo ac privilegium'. Wel is er sprake van een eed van 

t rouw die de begunstigden aan de keizer zweren, en van een tolvrijdom 

die door de keizer wordt geschonken aan allen die moeten bijdragen 

aan de aanleg van de Utrechtse stadswal. 

Van verschillende zijde heeft m e n zich beziggehouden met de vraag 

naar de inhoud van het verleende recht en naar de politieke omstandig

heden waarin de keizerlijke bevesti-

Ki| van Vliet studeerde middeleeuwse geschiedenis ging tot stand kwam. Daarbij heeft 

aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij aan «e 'stadsrecht-oorkonde' steeds ten

de inventarisatie van de handschriften uit de collée- t r l a l gestaan. ( )p het eerste oog lijkt 

tie van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit te d a t v o o r t l t - n a n d l i g R c n d m a a r b iJ 
nadere beschouwing is dat toch wat 

merkwaardig. Er werd op die tweede 
Onderzoekschool Mediëvistiek verbonden aan de • ' 

juni van 1122 immers nog een ande
vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de 

•e oorkonde uitgevaardigd door de 
Universiteit van Amsterdam, waar hij promotieon-

keizer waarin een aantal bepalingen 
derzoek verricht naar de oudste kapittels van het 

aangaande het Utrechtse tolrecht 
bisdom Utrecht als factor in de vroee-stedelijke . . , .,. . . ,. , 

worden vastgesteld. Sinds de diplo-

ontwikkeling. Voor zijn doctoraalscriptie Markt in m a t i s c h e OI1derzockingen van 

middeleeuws Utrecht ontving hij in 1993 de Oud- 0 p p c r n i a n n e c h t e r gaat dil stuk, 

Utrechtprijs. Het hoofdstuk over de privileges van | , e t e r bekend als het tolrechtprivile-

I 122 daaruit stond aan de basis van volgend artikel. ,_,,.., (),„„• VOOr onecht en als niet ter

zake doende terzijde geschoven. O o k 

na Oppermann is het nooit meer ten volle in het onderzoek betrokken. 

In dit artikel wordt de echtheid van dit privilege niet langer in twijfel 

getrokken. Daarmee wordt een andere interpretatie mogelijk niet alleen 

van het tolrechtprivilege maar ook van het andere privilege. O o k de 

vraag naar de plaats die beide stukken innemen ten opzichte van de 

heftige gebeurtenissen die eraan voorafgingen zal opnieuw ter h a n d 

moeten worden genomen. In deze studie wordt aantal nieuwe gezichts

pun ten verkend. Een verbeterde editie van beide oorkonden en een 

diplomatisch commentaar zijn als bijlagen toegevoegd. 
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Inleiding ' 

Geen van de door Oppermann geopperde bezwaren tegen de echtheid van het tol-

rechtprivilege blijkt steekhoudend. Hernieuwd diplomatisch onderzoek toont aan 

dat materiaal noch schrift noch dictaat strijdig zijn met de datum van 2 juni I 122 

(zie Bijlage 3). Met dien verstande dat het schrift niet, zoals bij het andere stuk het 

geval is, de kenmerken van de keizerlijke kanselarij vertoont maar veeleer die van 

een plaatselijke scribent, vermoedelijk afkomstig uit de kring van de Utrechtse ka-

pittelgeestelijkheid. Deze lokale signatuur, die ook uit enkele andere aspekten blijkt, 

kan het best verklaard worden door de oorkonde als een zogenaamde destinataris-

uitvaardiging te beschouwen: een oorkonde waarvan de tekst is opgesteld door de 

ontvanger en niet, zoals doorgaans gebruikelijk, door de oorkonder zelf. 

Bij het opstellen van de tekst heeft de scribent grotendeels gebruik gemaakt van het 

dictaat van de kanselarijoorkonde. Alleen de formulering van het middenste deel, 

waarin de tolrechtbepalingen worden opgesomd, is van hemzelf afkomstig. Opmer

kelijk is - zo blijkt uit de tekst van de oorkonde - dat de keizer bij de vaststelling van 

deze bepalingen overleg heeft gepleegd met de prudentiores, een groep van wijze 

mannen die gerekend mogen worden tot de honestiores cives, de vooraanstaande 

burgers van de stad Utrecht op wier verzoek de oorkonde tot stand kwam. Het 

vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat de kanselier van de keizer het opstellen van de 

oorkonde juist vanwege dit lokale overleg aan een Utrechtse scribent heeft overge

laten. 

Inhoud 

Willen we de nieuwe interpretatiemogelijken onderzoeken die deze zienswijze op 

het tolrechtprivilege biedt, dan is het zaak eerst nauwkeurig de verschillende ele

menten die de tekst van deze oorkonde bevat, te analyseren. Het ligt daarbij voor 

de hand een vergelijking te maken met de tekst van het andere stuk. Alleen in hun 

onderlinge samenhang bezien, kunnen beide stukken op hun juiste merites worden 

beoordeeld. 

Om te beginnen de kanselarijoorkonde: deze behelst in de eerste plaats een beves

tiging door de keizer van het ius et consuetudo ac Privilegium [het recht, het gewoon

terecht en het privilege] die door bisschop Godebald zijn toegestaan. Als ontvan

gers van dit recht vermeldt de oorkonde non solum Traiectensibus ac Mudensibus, sed 

etiam omnibus qui in illorum ambitu continentur [niet alleen die van Utrecht en 

Muiden, maar ook allen die in de omgeving van deze plaatsen wonen]. Die uit de 

omgeving lijken met nadrukte worden genoemd. Wat het recht, gewoonterecht en 

privilege van Godebald inhouden, wanneer deze zijn verleend, wat we precies 

onder ambitus [omgeving] moeten verstaan, dit alles wordt niet nader toegelicht. 

Wel geeft de oorkonde een motivering voor de keizerlijke bevestiging: ut unanimes 
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Oud-Utrecht 

nostre insistant fidelitati, nostreque dignitati ac corone detrahentes et adversantes, pro 

possibilitate opprimere studeant, infidèles humiliando sed fidèles corroborando [opdat zij 

eensgezind volharden in hun trouw aan ons, en hen die onze waardigheid en onze 

kroon afvallig en vijandig zijn, naar vermogen trachten te bestrijden door de 

ontrouwen te vernederen en de getrouwen te sterken]. Waarna de keizer zijn 

getrouwen oproept om publiek te maken dat die van Utrecht en Muiden hem bij de 

uitgifte van de oorkonde een eed hebben gezworen (sacramentum coniuraverunt): ut 

nominatim Traiectensem episcopatum omni exclusa occasione contra omnes mortales in 

nostra fidelitate nobis retineant [dat zij met name het Utrechtse episcopaat tegen alle 

stervelingen en onder alle omstandigheden in trouw aan ons voor ons zullen bewa

ren]. 

Zowel de keizerlijke bevestiging als de eed hebben nadrukkelijk de trouw van die 

van Utrecht, Muiden en omgeving aan het rijksgezag tot doel. Opmerkelijk is bo

vendien dat deze trouw in de formulering van de eed gekoppeld wordt aan de bis

schoppelijke macht: die met name moeten zij in trouw aan de keizer bewaren. 

Aan dit alles wordt nog een belangrijk privilege toegevoegd: Omnes etiam qui 

Traiectensem civitatem munire debent vallo, ab omnimodo theloneo liberos esse concedi-

mus, quandocunque eandem civitatem causa mercandi adierint [allen die de Utrechtse 

stad moeten versterken met een wal, vergunnen wij vrijdom van welke tol dan ook, 

zovaak als zij die stad bezoeken om er waren op de markt te brengen]. Ik merk op 

dat ook deze bepaling niet alleen die van Utrecht maar juist ook die uit de omgeving 

aangaat. Ik kom hier later op terug. Curieus is dat deze bepaling geen onderdeel van 

de narratio uitmaakt maar eerst na de getuigenlijst volgt. Dit wekt de suggestie van 

een latere toevoeging, wat bevestigd lijkt te worden door het feit dat deze passage, 
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/. Reconstructie van het interieur van de raadszaal van het keizerlijk paleis Lofen, waar Hendrik V in de dagen na Pinksteren 1122 resi

dentie hield. Tekening door W. Steelink uit N. de Roever en G.J. Dozy, Het leven van onze voorouders, Amsterdam, [1893]. 
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ofschoon in hetzelfde kanselarijhandschrift, is geschreven in een lettertype dat een 

fractie kleiner oogt dan het voorafgaande. Mogelijk werd dit privilege pas in tweede 

instantie verleend, en ging het moment waarop de begunstigden hun eed aan de kei

zer aflegden hieraan vooraf. 

In de andere oorkonde wordt de bevestiging van de door Godebald verleende 

rechten letterlijk herhaald. Echter met één essentieel verschil - er werd hierboven 

reeds op gewezen: die van Muiden worden hier anders dan die van Utrecht en de 

omgeving niet (expliciet) tot de groep van begunstigden gerekend. In de eerste oor

konde volgde hierop de passage over de eed. Hier neemt de tekst echter een heel 

andere wending: 

Venientes autem ad presentiam nostram devoti ac fidèles nostri Giselbertus, Gab scultetus 

et Arnoldus castellanus et honestiores Traiectensium cives, conquesti sunt nobis de violen

ta iniuria quam in theloneo Traiecti constituto sustinuerunt, dicentes quod contra anti-

quam et ratione subnixam consuetudinem a mercatoribus, civitatem illam frequantibus 

graves cotidie fièrent exactiones [Toen kwamen in onze tegenwoordigheid onze toe

gewijde getrouwen Gijsbert, de schout Galo, de burggraaf Arnold en de vooraan

staande burgers van Utrecht, en hebben zich bij ons beklaagd over het hevige 

onrecht dat zij hadden ondervonden door de tol die in Utrecht bepaald was. Zij 

vertelden dat er van de kooplieden die deze stad bezoeken onophoudelijk zware 

belastingen worden geheven, hetgeen in strijd is met de oude en op rede gevestigde 

gewoonte]. 

De keizer komt aan hun bezwaren tegemoet en stelt vervolgens een lijst van bepa

lingen vast die tot stand gekomen is na overleg met de meest ter zake kundigen 

onder de afgevaardigden (tractatu cum prudentioribus) en die wèl conform de oude 

gewoonten is. 

Deze bevat in de eerste plaats een reeks van tarieven voor de kooplieden uit het 

Rijnland, Friesland, Oost-Friesland, Saksen, Denemarken en Noorwegen. De hoog

te van de tol blijkt daarbij gerelateerd aan de herkomst van de kooplieden, uitge

zonderd de Denen en de Noren, voor wie een veel gunstiger tarief wordt gere

kend. Deze tarieflijst - voor ons inzicht in de vroege handelsbetekenis van Utrecht 

een uiterst waardevolle bron - is op zichzelf reeds een nadere beschouwing waard, 

maar die laat ik hier achterwege. 2 Wel is hier van belang de constatering dat een 

tarief voor de kooplieden uit de eigen regio ontbreekt. Daarmee wordt impliciet 

nog eens bevestigd wat zoeven in de andere oorkonde over de Utrechtse tol is 

bepaald: dat die uit Utrecht en de omgeving van alle tolverplichtingen zijn vrijge

steld. In dit opzicht kunnen beide oorkonden dus niet los van elkaar worden gezien. 

Bovendien blijkt hieruit dat men eerst de kanselarijoorkonde en pas daarna de tol-

rechtoorkonde heeft opgesteld. 

Na de lijst van tarieven wordt er een boete van drie Tielse talenten vastgesteld 

voor ieder die infra terminum huius thelonei, binnen de grenzen van deze tol de 
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Oud-Utrecht 

gestelde tarieven zou trachten te ontduiken. De laatste bepaling heeft echter het 

meeste gewicht: 

Quicumque mercandi causa civitatem intraverint, tam ipsi quam bona eorum sub iudicio 

illorum maneant, qui publice iuraverunt iustam iudicii dare sententiam, id est scabinorum 

[Al wie in de stad marktwaren komen verhandelen, zijn ondergeschikt - niet alleen 

zijzelf maar ook hun goederen - aan het gerecht van hen die publiekelijk hebben ge

zworen bij hun oordeel een rechtvaardig vonnis te vellen, dat wil zeggen de schepe

nen]. 

Al deze bepalingen hebben betrekking op Utrecht: de Utrechtse tol, de Utrechtse 

markt, het Utrechtse schepengerecht. Ze worden dan ook opgesteld op verzoek 

van een Utrechtse delegatie. Galo was schout van Utrecht en Arnold burggraaf. 3 

De identiteit van Gijsbert is minder eenvoudig vast te stellen. Zeker is echter dat 

deze Gijsbert een andere is dan de Gijsbert die in de vorige oorkonde als eerste 

Muidenaar wordt genoemd, en van wie gezegd wordt dat hij eodem tempore villicus 

factus, terzelfdertijd tot hofmeier/schout van Muiden werd aangesteld.4 De hier als 

eerste afgevaardigde genoemde Gijsbert was naar alle waarschijnlijkheid een ouder 

familielid (een oom?) van de burggraaf. Net als Galo en Arnold moet hij tot de 

meest vooraanstaande ministerialen van de bisschop hebben behoord.5 Verder valt 

te vermoeden - namen worden niet genoemd - dat een aantal van de honestiores ci

ves en m.i. ook van de prudentiores behoorden tot de genoemde schepenen.6 

De vraag dringt zich op hoe deze gerichtheid op Utrecht valt te rijmen met de vori

ge oorkonde waarin Utrecht steeds samen met Muiden en de omgeving genoemd 

wordt. Ik kom daar verderop in mijn betoog op terug. 

De getuigen 

Zoals gezegd komen de getuigenlijsten van beide oorkonden behoudens enkele uit

zonderingen geheel met elkaar overeen. Kennelijk werden beide oorkonden in aan

wezigheid van dezelfde mensen uitgevaardigd. Waarschijnlijk gebeurde dit ook op 

dezelfde locatie, namelijk in de keizerlijke residentie paleis Lofen (zie Bijlage 3). Wie 

waren die mensen en waarom waren ze op dat moment daar in Utrecht aanwezig? 

Genoemd worden: Godebald, bisschop van Utrecht, Koenraad, bisschop van Osna

brück, Meingod, proost van het Utrechtse Domkapittel, Herman, proost van Oud-

munster, Frederik, graaf van Arnsberg, Arnold, graaf van Kleef, Arnold van Rode 

(St. Oedenrode) en zijn broer Rucher, Gijsbert en schout Galo, de Muidenaren 

Gijsbert (de nieuwe villicus), Waldo, Sigebald, Herman, Wiltet, en de Jerosolimitani 

Godschalk, Uscher, Alger, Petrus, Tanco, Gerard en Robert. In deze rij kunnen 

twee groepen worden onderscheiden: degenen wier aanwezigheid direct verband 

houdt met de uitvaardiging van de betreffende oorkonden en degenen die om ande

re redenen aan het hof van de keizer in Utrecht verkeerden. 
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2. Stomboom van de Solische keizers vanaf keizer 

Koenraad il tot en met keizer Hendrik V. 

Miniatuur uit een aan Hendrik V opgedragen 

handschrift van de kroniek van Ekkehard van Aura, 

(ca. 1114). Ëerlin, Staatsbibliothek Preussischer 

Kulturbesitz. 

Tot de eerste groep behoren in 

ieder geval bisschop Godebald, de 

ministerialen Gijsbert en schout Ga-

lo, evenals de villicus van Muiden en 

de vier andere Muidenaren. Het is 

niet uitgesloten dat ook de laatsten 

tot de ministerialen van de bisschop 

behoorden.7 Tevens zou ik de 

proosten Meingod en Herman tot 

deze groep willen rekenen. Op 

grond van hun vooraanstaande posi

tie binnen de Utrechtse kerk worden 

zij weliswaar zeer regelmatig in de 

bisschoppelijke oorkonden uit het 

begin van de twaalfde eeuw vermeld, 

maar in dit geval moeten zij ook een 

directe betrokkenheid bij de zaak 

hebben gehad. Beide proosten be

schikten namelijk over aartsdiakona-

le bevoegdheden: Meingod in wat la

ter het dekenaat Civitas heet, dat wil zeggen Utrecht en omgeving, en Herman in 

wat later het dekanaat Langs-de-Vecht heet, dat wil zeggen de noordelijke Vecht

streek, waarbinnen Muiden de belangrijkste nederzetting vormde. 8 Onduidelijk is 

de positie van de Jerosolimitani. Van Winter heeft deze benaming gekoppeld aan de 

Johannieters die aan het begin van de twaalfde eeuw een hospitaal op het Utrechtse 

Catharijneveld gevestigd zouden hebben.9 

Alle anderen kunnen met zekerheid bij de tweede groep geschaard worden. Het 

betreft hier in hoofdzaak leden van de rijksaristocratie uit Saksen en Neder-Lotha-

ringen, de principes waarover ook in de in I 149 geschreven Vita van graaf Godfried 

van Kappenberg wordt gesproken: Dum ergo, tractatis nonnulis imperii negotiis, seor-

sim in secretario suo resideret imperator, considentes forinsecus principes, ut assolet [Op 

dat moment, nadat hij enkele rijksaangelegenheden had afgehandeld, resideerde de 

keizer immers in zijn raadszaal [in Utrecht], waar hij zich terugtrok om met de daar 

verzamelde rijksgroten te beraadslagen, zoals hij gewoon was te doen]. Deze Vita 

licht ons ook in over een van de onderwerpen waarover zij in Utrecht hebben ge-
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sproken: de kwestie van de graven van Kappenberg. Deze graven waren in het jaar 

1121 bij de keizer in ongenade waren gevallen vanwege hun steun aan de anti-kei-

zersgezinde bisschopskandidaat van Münster en hun betrokkenheid bij de gevech

ten waartoe deze kandidatuur aanleiding had gegeven. Bij die gevechten was de 

Münsterse Dom in brand gestoken. '° Met betrekking tot de Utrechtse besprekin

gen over deze kwestie noemt de Vita expliciet de namen van Frederik van Arns

berg, alsmede die van diens opponent hertog Frederik II van Zwaben, een neef van 

de keizer en vader van de latere keizer Frederik Barbarossa (I 152-1190), welke 

beiden aan de familie Kappenberg verwant waren. Mogelijk is ook de politiek inzake 

het graafschap Holland onderwerp van gesprek geweest. Holland werd in die jaren 

bestuurd door gravin Petronilla, een stiefzuster van hertog Lotharius van Saksen die 

als aanvoerder van de oppositie tegen de Salische keizers mag worden beschouwd 

en die Hendrik V in I I 25 opvolgde als keizer. " 

Een vergelijking met de getuigenlijsten van de oorkonden die de keizer vóór zijn 

komst naar Utrecht met Pinksteren (14 mei) in Aken en Maastricht uitvaardigde, 

leert dat verschillenden van deze groep van getuigen al meerdere weken aan zijn 

hof verbleven: bisschop Koenraad van Osnabrück, graaf Arnold van Kleef, Arnold 

van Rode, en ook bisschop Godebald zelf. u Het is vrijwel zeker dat ook enkele van 

de andere namen die in deze oorkonden worden genoemd met Pinksteren in 

Utrecht aanwezig waren. Aantoonbaar is dit in het geval van aartsbisschop Frederik 

van Keulen (zie hieronder), waarschijnlijk in het geval van graaf Gerard van Gelre 

en graaf Gijsbert van Duras. Zij zullen echter al vóór de tweede juni weer uit 

Utrecht vertrokken zijn, net als de in de Vita van Godfried van Kappenberg 

genoemde hertog Frederik van Zwaben en abt Berengod van Werden die op 27 

mei aan het hof van de keizer vermeld wordt. 13 Waarschijnlijk heeft ook Norbert 

van Xanten, de grote gangmaker van de premonstratenzer orde in deze streken, 

met Pinksteren enkele dagen in Utrecht aan het hof van de keizer doorgebracht om 

te bemiddelen in de zaak Kappenberg. '4 

Lang niet alle aanwezigen bij de uitgifte van de beide oorkonden van 2 juni zullen in 

de getuigenlijst vermeld zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld namen van Utrechtse bur

gers en van lagere geestelijken van de Utrechtse kapittels. Ook de leden van de kei

zerlijke hofhouding, de aulici [hovelingen], worden niet genoemd, ofschoon de 

omvang van dit gezelschap toch aanzienlijk moet zijn geweest. 15 Markant is echter 

de afwezigheid van twee aanzienlijke personen waarvan toch moet worden aange

nomen dat zij direct bij de zaak betrokken waren. 

Allereerst de Utrechtse burggraaf Arnold, die nota bene wel als een van de afge

vaardigden genoemd wordt die bij de keizer de vaststelling van het Utrechtse tol-

recht hadden bepleit. Zijn afwezigheid bevreemdt des te meer als we bedenken dat 

de beide oorkonden in de keizerlijke residentie werden uitgegeven, dat wil zeggen 

in de Utrechtse burcht, waar de burggraaf zijn gerecht had. '6 Een verklaring voor 
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zijn afwezigheid is moeilijk te geven; daarover valt slechts te speculeren. Aangeno

men echter dat de burggraaf op 2 juni inderdaad absent was - om welke reden dan 

ook - mogen we concluderen dat de genoemde afvaardiging reeds op een eerder 

moment haar zaak had bepleit, en dat de oorkonde pas in tweede instantie werd 

opgetekend. Het gegeven dat aan de optekening van de oorkonde overleg met de 

prudentiores was voorafgegaan, sluit hier goed bij aan. 

De tweede prominente afwezige is graaf Willem van Goye. Deze bezat in I 122 

behalve in Lek-en-IJssel en in Opgooi ook de grafelijke rechten van de comitatus 

Traiectensis. " In die hoedanigheid ging de hele affaire hem direct aan. Voor zijn afwe

zigheid is wèl een verklaring te vinden, namelijk in de oorkonde die de keizer zeven 

dagen eerder, op 26 mei, in Utrecht had uitgevaardigd. 18 Daarin wordt van Willem 

van Goye gezegd dat hij in presencio nostra in ipsa civitate Traiectensi contra nos bello et 

armis manum levavit [in onze aanwezigheid in de stad Utrecht met ons de strijd heeft 

aangebonden en met wapens de hand tegen ons geheven heeft]. Als straf daarvoor 

werd hij door de keizer uit zijn grafelijke macht gezet. Daarmee zijn we beland bij de 

gebeurtenissen die aan de oorkonden van 2 juni I 122 voorafgingen. 

De keizer belaagd 

De Salische vorsten hebben door de jaren heen steeds nauwe contacten met de 

Utrechtse bisschop onderhouden. Na de verwoesting van de palts in Nijmegen in 

1047 was Utrecht de belangrijkste koninklijke residentie geworden in de Noordelij

ke Nederlanden. Het bezoek door de koning van deze residentie beleefde een 

hoogtepunt onder Hendrik V. In I I 10 koos hij deze stad uit om zich tijdens het 

Paasfeest (IS april) met de (achtjarige!) 

Engelse prinses Mathilda te verloven. 

Vier jaar later moet hij de stad wederom 

hebben bezocht, bij welke gelegenheid 

hij de benoeming van bisschop Godebald 

regelde. Volgende bezoeken vonden 

plaats tijdens Kerst 1121 (?), Pinksteren 

(14 mei) I 122 en begin augustus I 123. 

Twee jaar later zou hij er voortijdig op 

23 mei, kort na Pinksteren (17 mei), 

komen te overlijden. '9 Zijn ingewanden 

•dm. babenV- ctUbintm'dtffH'fcifmiywf Mß6 

an axttxxrvamn^MüaSéh ftâ H«ntw 

3. Keizer Hendrik V en de Engelse prinses Mathilda aan 

het feestmaal bij hun huwelijk in voorjaar van 1110 in 

Mainz. Kort daarvoor, met Pasen (15 april) hadden zij 

zich in Utrecht met elkaar verloofd. Miniatuur uit een 

aan Hendrik V opgedragen handschrift van de kroniek 

van Ekkehard van Aura, (ca. 1114). Berlin, Staatsbiblio

thek Preussischer Kulturbesitz. 
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4. De graftegels van de graven met de ingewanden van de keizers Koenraad II (f 1039) en Hendrik V (f 1125) in het gotische koor van 

de Utrechtse Domkerk, ca. 1460-1470. Oorspronkelijk werden deze stoffelijke resten van de beide keizers bewaard in een tombe die op 

het laagkoor in de viering van de romaanse Domkerk stond opgesteld. Deze tombe is bij de afbraak van het transept van deze romaan-

se kerk tussen 1460 en 1470 verwijderd. Anonieme pentekening, ca. 1800. GAU, Top. Atlas, 75; neg. C 37.452. 

werden in de Domkerk naast die van zijn overgrootvader keizer Koenraad II (1024-

1039) bijgezet (zie afb. 4). 20 Dat levert een totaal van zes bezoeken binnen vijftien 

jaar op: een ongekend hoog aantal in vergelijking met zijn voorgangers. 

Het feit dat Hendrik V Utrecht niet alleen uitkoos om er zijn verlovingsfeest te vie

ren maar ook om er net als zijn overgrootvader de laatste dagen van zijn sterfbed 

door te brengen, maakt duidelijk dat hij een bijzondere voorkeur voor deze stad 

heeft gevoeld. In dit verband is het van belang erop te wijzen dat de Hendrik in zijn 

kinderjaren door zijn vader Hendrik IV (1056-1 106) enige tijd werd toevertrouwd 

aan de zorgen van de Utrechtse bisschop Koenraad (1076-1099).21 Volgens Ahlfeld 

moet dit hebben plaatsgevonden omstreeks 1087, het jaar waarin de jonge Hendrik 

zijn zesde levensjaar bereikte. Op deze leeftijd begon normaliter de opvoeding van 

koningskinderen. 22 Onduidelijk is of de jonge Hendrik deze tijd in Utrecht heeft 

doorgebracht. De opvoeding kan ook aan het hof van Hendrik IV hebben plaatsge

vonden, waar bisschop Koenraad in de jaren na 1087 zeer regelmatig verbleef.23 

Los van deze persoonlijke binding met Utrecht hebben ook de politieke omstandig

heden aan dit veelvuldig bezoek van de stad bijgedragen. Zo deden zich in deze pe

riode bij herhaling conflicten voor met hertog Lotharius van Saksen en diens bond

genoten, die in toenemende mate een bedreiging vormden voor het gezag van de 

keizer. Zo trok Hendrik meermalen ten strijde tegen Holland nadat het grafelijk 

bestuur daar in 1121 in handen van de aan het Saksische huis verwante Petronilla, 

weduwe van graaf Floris II (1091-1 121), terecht was gekomen.24 

Ook de stellingname van bisschop Godebald heeft de keizer in toenemende mate 
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voor problemen geplaatst. Reeds enkele jaren nadat Godebald door Hendrik in 

Utrecht als bisschop is geïnstalleerd, blijkt hij contacten te onderhouden met de 

beweging van de Gregoriaanse hervorming 25 Deze beweging had zich in de tweede 

helft van de elfde eeuw sterk gemaakt voor de afschaffing van de lekeninvestituur: 

de overdracht van het geestelijk ambt was het voorrecht van de kerk alleen. De 

strijd over de investituur spitste zich toe op de investituur van de bisschoppen, die 

traditioneel door de koning geschiedde, maar die volgens de hervormers aan de 

kerk was voorbehouden. Met name de Salische vorsten hebben zich krachtig hier

tegen verzet, omdat de bisschoppen in hun rijksbestuur een sleutelrol vervulden. 

Onder druk van een groot aantal geestelijken en rijksgroten zou het tijdens de 

regering van Hendrik V echter toch tot een compromis met de paus komen, het 

Concordaat van Worms. Daarbij ging keizer Hendrik V akkoord met een vrije bis

schopskeuze en deed hij afstand van zijn recht op de investituur met ring en staf. 

De keizer behield echter het recht op de investituur met de scepter, dat wil zeggen 

de overdracht van de regalia, waarbij de nieuw benoemde bisschop hem de eed van 

trouw zwoer en manschap (homagium) deed.26 Dit concordaat kwam slechts enke

le maanden na Hendriks verblijf in Utrecht tot stand, in het najaar van I 122. Een 

van de getuigen die in de verdragsoorkonde worden genoemd, is bisschop Gode

bald. 27 

Al vroeg in het jaar I 122 waren er contacten tussen de keizer en Godebald. Twee-

eneenhalve maand nadat de keizer in Utrecht het kerstfeest had gevierd, treffen we 

Godebald kort na Pasen (26 maart) aan het hof in Aken. Vermoedelijk heeft hij in 

de periode daarna zonder oponthoud aan het hof verkeerd, want in de oorkonden 

die de keizer op 26 april in Aken en begin mei op weg naar Utrecht in Maastricht 

uitvaardigde, wordt Godebald beide keren als getuige vermeld. 28 Kort daarop 

moet hij met de keizer en alle prelaten en rijksgroten die zich in zijn gevolg bevon

den - hun namen werden hierboven al genoemd - in Utrecht zijn gearri

veerd. 29 

De reden van de komst van de keizer naar Utrecht blijft in de bronnen onvermeld. 

We weten alleen dat hij daar de Pinksterdagen kwam vieren. Kort na Pinksteren 

deed zich echter een ernstig incident voor dat zijn verblijf in Utrecht een geheel 

andere wending gaf. Ik citeer de kroniek van Ekkehard van Aura: 

Tijdens de feestdagen ontstond er een conflict tussen de hovelingen (aulici) en 

de dienstlieden van de bisschop (ministerielles episcopi), dat zodanig verliep dat er 

van alle zijden gewapende troepen toesnelden en het hele hof van de keizer en 

tegelijk de stad in opschudding raakten. Er klonken verwarde strijdkreten, alsof 

er door de Utrechters een samenzwering tegen de keizer was beraamd. Een 

felle strijd ontbrandde waarbij de ene partij aanviel en de andere heftige tegen

stand bood. Velen sneuvelden. De meeste burchtmannen (oppidani) werden 

gevangen genomen, de overigen vluchtten in een versterkte toren die daar [in 
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5. Frederik I, aartsbisschop van Keulen (I WO-I 131). Door zijn bemiddeling werd bisschop Godebald reeds korte 
tijd na zijn gevangenname weer door de keizer in vrijheid gesteld. Fragment van een miniatuur, 12e eeuw. Köln, 
Dom hs. 59. 

de burcht] stond. Ook de bisschop zelf werd als medeplichtige aan de laagharti

ge aanslag en op aanklacht van majesteitsschennis onder bewaking gesteld. 

Later werd hij op straffe van een grote som geld en dankzij de inspanningen van 

vele aanzienlijken uit die delen van het rijk [Neder-Lotharingen], in het bijzon

der die van aartsbisschop Frederik van Keulen, weer in vrijheid gesteld.30 

De oorzaken van dit conflict laat Ekkehard jammer genoeg buiten beschouwing. 

Ook andere verhalende bronnen verschaffen hierover geen informatie. De Annales 

Patherbrunnenses doen het geheel zelfs af met de opmerking dat het slechts de re 

modica, om een kleinigheid was begonnen. 31 Het oorkondenmateriaal wijst echter 

in een andere richting. 

Maatregelen tegen de graaf 

Behalve de twee oorkonden van 2 juni zijn er nog drie andere overgeleverd uit de 

weken na Pinksteren. 32 De eerste daarvan dateert van 20 mei en is afkomstig van 

bisschop Godebald. 33 Deze verkeerde zes dagen na Pinksteren blijkbaar niet in 

hechtenis. De inhoud van Godebalds oorkonde lijkt geen relatie te hebben met de 

door Ekkehard beschreven gebeurtenissen: het betreft een vergunning van de bis

schop voor de abt van Ename voor de bouw van een kapel in Zeeuws-Vlaanderen. 

Ik ga er dan ook vanuit dat deze oorkonde nog voor het moment van de aanslag 

door de bisschop werd uitgegeven. De twee andere oorkonden werden op 26 en 

27 mei door de keizer uitgevaardigd. 34 Beide hebben betrekking op rechten en 
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goederen in Lek-en-IJssel, en moeten zonder twijfel gezien worden als onderdeel 

van de maatregelen die Hendrik na de aanslag tegen graaf Willem van Goye heeft 

genomen. Conclusie: de aanslag moet tussen 20 en 26 mei hebben plaatsgevonden, 

zes tot twaalf dagen na Pinksteren. 

Zoals gezegd werd Willem van Goye op 26 mei door de keizer uit zijn grafelijke 

macht gezet omdat de graaf persoonlijk aan de gevechten in Utrecht had deelgeno

men. Dit was een zware straf, maar gezien de ernst van het vergrijp eigenlijk nog 

een heel schappelijke; in principe kon iemand voor hoogverraad en majesteitschen

nis de doodstraf krijgen. Mogelijk hebben de principes in deze een matigende in

vloed op de vorst gehad. Het staat echter nog te bezien of het de keizer überhaupt 

gegeven was tot een dergelijke veroordeling te besluiten. Anders dan Godebald lijkt 

de graaf na de aanslag namelijk niet in gevangenschap te hebben verkeerd. Vermoe

delijk was hij aan de keizerlijke garde ontkomen. 

Al zijn grafelijke bevoegdheden worden Willem door de keizer ontnomen: niet 

alleen in Lek-en-IJssel maar ook in de Opgooi en in Utrecht. 35 Opmerkelijk is dat 

Hendrik V deze bevoegdheden overdroeg aan de twee voornaamste Utrechtse 

proosten, die van Dom en Oudmunster - eens te meer wordt duidelijk waarom op 

2 juni Meingod en Herman wèl en Willem van Goye niet onder de getuigen ge

noemd worden. In dezelfde oorkonde bevestigde de keizer ook alle rechten en 

goederen die deze beide proosten krachtens eerdere schenkingen door Hendrik III 

(1039-1056) en Hendrik IV (1056-1 106) reeds in Lek-en-IJssel hadden bezeten 36, 

en waarop graaf Willem en zijn voorgangers bij voortduring beslag hadden gelegd. 

Tot dit complex van rechten wordt nadrukkelijk ook al datgene gerekend wat aan 

de wereldlijke macht (seculare placitum) toebehoorde, zoals de rechtspraak inzake 

diefstallen (iusticia in funis), het dijkrecht (iusticia in aggeribus) en het gezag over de 

oorlogsschepen (iusticia in bellicis navibus, que vulgo silinc vocantur). De vermelding 

van oorlogsschepen in dit verband wijst erop dat de graaf het bevel voerde over 

een vloot, en het lijkt mij geen toeval dat hem juist op dit punt expliciet zijn 

bevoegdheden werden ontzegd. 

Een dag later bevestigde de keizer op verzoek van abt Berengod ook het klooster 

Werden (aan de Ruhr) in haar bezittingen in Lek-en-IJssel. Ook in dit geval - het 

betreft een allodium in de villa Eiteren (bij IJsselstein) - wordt melding gemaakt van 

usurpatie door de graven van Lek-en-IJssel, al wordt de naam Willem hier niet 

genoemd.37 Een week later volgen dan de oorkonden voor Utrecht en Muiden. Bis

schop Godebald, over wie op 26 en 27 mei met geen woord gerept wordt, is dan 

inmiddels weer van de partij. Ik merk op dat aartsbisschop Frederik van Keulen die 

volgens de overlevering van Ekkehard Godebalds vrijlating zou hebben bemiddeld, 

in geen van deze stukken genoemd wordt. Waarschijnlijk was deze vóór 2 juni 

reeds vertrokken, zoals ook het geval lijkt met abt Berengod van Werden. 

Tot dusverre heeft ook het oorkondenmateriaal nog geen duidelijke verklaring 
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voor de aanslag op de keizer opgeleverd. Wel blijkt hieruit dat Ekkehards voorstel

ling van een treffen tussen ministerialen van de bisschop en de hovelingen uit het 

gevolg van de keizer een vertekend beeld geeft. De betrokkenheid van graaf Willem 

van Goye bij het conflict blijft in de kroniek van Ekkehard, en ook in de Annales 

Patherbrunnenses geheel onvermeld. Uit de oorkonde van 26 mei bleek dat het aan

deel van de graaf in het gewapend conflict niet mag worden onderschat. 

De andere betrokkene bij het conflict, de bisschop, blijft in de oorkonden van 26 en 

27 mei geheel buiten beschouwing. Waarschijnlijk moet dit gezien worden in het 

licht van zijn gevangenschap. Opmerkelijk is evenwel dat juist de proosten van Dom 

en Oudmunster, die na de bisschop als de voornaamste prelaten van het bisdom 

mogen worden beschouwd, profiteren van de keizerlijke maatregelen tegen de graaf. 

Het lijdt geen twijfel dat de keizer hiermee de positie van Godebald heeft willen ver

zwakken. Directe maatregelen tegen bisschop Godebald volgden echter pas op 2 

juni, nadat hij tegen betaling van een forse geldsom weer in vrijheid was gesteld. 

Maatregelen tegen de bisschop 

Als we de beide oorkonden van 2 juni in hun onderlinge samenhang beschouwen, 

dan bevatten zij in wezen vier elementen: I. de verlening van het ius et consuetudo 

ac Privilegium door bisschop Godebald aan de inwoners van Utrecht, Muiden en bei

der omgeving, en de bevestiging daarvan door de keizer, 2. de eed die de begunstig

den de keizer zweren om de bisschoppelijke macht in trouw aan de keizer te bewa

ren, 3. de verlening van de tolvrijdom, en 4. de bepalingen aangaande de Utrechtse 

tol en alles wat daarmee samenhangt. Elk van deze punten werkte rechtstreeks in 

het nadeel van de bisschop. 

Wat het eerste punt aangaat: de inhoud van de 

verleende rechten wordt ons niet bekend ge

maakt. Wel wordt nadrukkelijk gesteld dat deze 

rechten niet alleen aan de inwoners van Utrecht 

en Muiden toekwamen, maar ook aan allen die in 

hun omgeving woonden (sed etiam omnibus qui in 

illorum ambitu continentur). Daaruit blijkt dat het 

in ieder geval niet kan gaan om de verlening van 

een stadsrecht, zoals in het verleden vaak is ge

steld. Burgers en omwonenden van de stad deel

den nu juist in de verleende rechten. 3S Aange

nomen moet worden dat Godebald deze rech-

6. Zegel van bisschop Godebald van Utrecht (1114-1127). 

Tekening door Diederik Justusz. van Atteveld, 1689. RAU, hs. 365, 

f.4r. 
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ten onder druk van de omstandigheden heeft verleend. Zij waren een concessie 

niet alleen aan die van Utrecht, Muiden en omgeving, maar ook aan de keizer. 

Door de door Godebald verleende rechten bij oorkonde te bevestigen beoogde de 

keizer zijn eigen positie in het Utrechtse te verstevigen. Met nadruk stelt de tekst 

van de oorkonde dat de loyaliteit van de begunstigden aan het rijksgezag als voor

waarde: 'door de ontrouwen te vernederen en de getrouwen te sterken.' Deze in

tentie wordt nog eens krachtig onderstreept in de formulering van de eed die daar

op volgt: om de bisschoppelijke macht (episcopatum) in trouw aan het rijk te bewa

ren. Op niet mis te verstane wijze wordt hier een band van trouw tussen de vorst 

en zijn onderdanen gesmeed met als doel om de bisschoppelijke macht in het gareel 

te houden. Voor Godebald, die op het moment van de eedaflegging persoonlijk aan

wezig was, moet dit een publieke vernedering zijn geweest. 

Ook de maatregelen van de keizer ten aanzien van de Utrechtse tol waren erop 

gericht de bisschop te benadelen. Aan hem kwamen namelijk de inkomsten van de

ze tol toe. Vrijstelling van betaling aan deze tol betekende inkomstenderving voor 

de bisschop. Hetzelfde geldt voor de vaststelling van de toltarieven voor de koop

lieden van buiten, waarmee de keizer korte metten maakte met de graves exactiones 

die daarvoor de praktijk waren. 

De maatregelen beperkten zich echter niet enkel tot het financiële vlak. Zij raakten 

aan het functioneren van de tol zelf, en hebben de aanzet gegeven tot een ingrijpen

de reorganisatie van het Utrechtse tolwezen. Om deze implicaties zichtbaar te 

maken is het noodzakelijk hier een korte uitweiding over de Utrechtse tolsituatie in 

te lassen. 

Het vraagstuk van de Utrechtse tol 

Het recht om tol te heffen was in oorsprong een koninklijke aangelegenheid. De 

inkomsten uit de tol behoorden tot de fiscus. Het beheer van deze inkomsten ver

trouwde de koning toe aan de graven, of, zoals in het geval van het karolingische 

Dorestad, aan een speciale rijksambtenaar, de prefectus. Net als de andere grafelijke 

bevoegdheden was ook de uitoefening van het tolrecht in principe aan de grenzen 

van de pagus, de gouw gebonden.39 Ook voor de Utrechtse tolrechten is aantoon

baar dat zij in oorsprong door de graaf van de Utrechtse pagus, in bronnen vóór 

1000 Nifterlake geheten, werden uitgeoefend. Deze gouw omvatte het stroomge

bied van de Oude Rijn bij Utrecht en dat van de Vecht vanaf de aftakking ter hoog

te van Vechten tot aan de monding bij Muiden.40 

In 953 deed keizer Otto I (936-973) een belangrijke schenking aan de Utrechtse 

Sint Maartenskerk die ondermeer alle goederen behorend tot de villa Muiden en 

de tol aldaar omvatte, welke de koning tevoren aan Waldger in beneficie had gege

ven. 41 Van deze Waldger, vermeld in de periode 898-928, is bekend dat hij behalve 
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7. De /oop von de r/v/eren in de provincie 

Utrecht 

in de pagi Lek-en-IJssel en 

Teisterbant ook in Nifterlake, 

het gebied waarbinnen zowel 

Utrecht als Muiden waren gele

gen, de grafelijke macht heeft uit

geoefend. Waarschijnlijk is hij 

tussen 936 en 939 gestorven, 

waarna hij door zijn zoon Rad

boud werd opgevolgd. 4Z Deze nu 

lijkt bij de koning in ongenade te 

zijn gevallen, waarbij een samen

hang met de opstand van 939 valt 

te vermoeden.43 In de jaren daarna heeft de koning Radboud belangrijke onderde

len van de rechten en goederen die deze van hem in beneficie hield, ontnomen om 

ze aan de bisschop van de Utrechtse kerk over te dragen. u 

Op verzoek van bisschop Balderik (917/18-975) heeft koning Otto II (973-983) de 

door zijn vader geschonken rechten in 975 nog eens bevestigd. 45 Ook de schenking 

van de tol van Muiden wordt bij die gelegenheid nog eens herhaald, echter met de 

toevoeging dat het de Utrechtse bisschop vrijstaat deze geheel (totum) of gedeelte

lijk (partem) naar Utrecht te verplaatsen.46 De vraag is nu of deze verplaatsing ook 

werkelijk heeft plaats gevonden. 

Tot dusver is deze vraag overwegend negatief beantwoord. 47 Het argument daarbij 

is dat de tol van Muiden ook na 975 nog volop zou hebben gefunctioneerd. In 1057 

en 1171 werd de schenking van deze tol opnieuw bij koninklijke oorkonde beves

tigd 48, en ook een oorkonde van elect Otto III uit 1244 voor de kooplieden van 

Hamburg en Lübeck toont het voortbestaan van de tol aan. 49 

Op grond van de oorkonden van 2 juni I 122 kan ook het bestaan van een tol in 

Utrecht echter moeilijk in twijfel worden getrokken. De vraag is echter sinds wan

neer die tol in Utrecht geheven werd. Gezien de oorkonde van 975 moet worden 

vastgesteld dat er op dat moment van een tol in Utrecht geen sprake was: anders 

had een vergunning tot verplaatsing van de Muidense tol naar Utrecht weinig zin 

gehad. Dit alles laat m.i. slechts één conclusie toe: dat de bisschop wel degelijk 

gebruik heeft gemaakt van het recht dat hem in 975 werd verleend, en wel in die 

zin dat hij de heffing van de tol van Muiden gedeeltelijk naar Utrecht heeft overge

heveld. 

Een andere vraag is sinds wanneer er in Muiden tol werd geheven. Bewijzen voor 

het bestaan van deze tol vóór het grafelijk bestuur van Waldger zijn er niet. Wat 

niet wil zeggen dat deze tol er in de karolingische tijd niet geweest zou kunnen zijn. 
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Doorgaans blijken tolplaatsen door de eeuwen heen een grote continuïteit te bezit

ten. Er is echter nog een andere mogelijkheid denkbaar, namelijk dat de Muidense 

tol oorspronkelijk in Utrecht werd geheven. Ofschoon concrete bewijsplaatsen 

niet voorhanden zijn, verdient dit toch serieuze overweging. 50 Naar alle waar

schijnlijkheid is Utrecht reeds in de achtste en negende eeuw een handelsplaats van 

enige betekenis geweest, terwijl de opkomst van de handelswijk Muiden niet eerder 

dan in de tiende eeuw geplaatst lijkt te kunnen worden. 51 Bovendien beschikken 

we over een achtste-eeuwse bron waarin met betrekking tot het Utrechtse castel-

lum melding wordt gemaakt van een prefectus van de koning. w Op grond daarvan 

vermoed ik dat er in Utrecht een vergelijkbare situatie heeft bestaan als in Dore-

stad, en dat ook in de pagus Nifterlake de koninklijke rechten aanvankelijk door een 

prefect werden uitgeoefend. Waarschijnlijk zijn deze rechten eerst in de periode 

van de Noormanneninvallen, toen het karolingisch gezag in deze streken alle greep 

op het bestuur verloor, volledig in handen gekomen van de gravenfamilie waartoe 

ook Waldger behoorde. 

Maar hoe dan de verplaatsing van de tol naar Muiden te verklaren? In dat verband is 

het van belang ons te realiseren dat het Utrechtse castellum in de jaren dat Wald

ger als graaf van Nifterlake over de tol in Muiden beschikte 53, waarschijnlijk nog in 

handen van de Deense invallers was. Eerst in de jaren 925-929 zijn deze uit Utrecht 

verdreven - niet door Waldger maar door graaf Ricfried, de vader van bisschop Bal

derik - en is door bisschop Balderik een aanvang gemaakt met het herstel van het 

castellum en de bisschoppelijke kerken aldaar. Vóór die tijd zal het de graaf niet 

mogelijk zijn geweest om in Utrecht koninklijke rechten als die op de tol uit te 

oefenen. In andere delen van de pagus kan het herstel van die rechten echter al eer

der hebben plaatsgevonden. Onder deze omstandigheden kan Muiden (tijdelijk) de 

positie van Utrecht als tolplaats van Nifterlake hebben overgenomen.54 

Hoe dit ook zij, van belang is hier de vaststelling dat de tolrechten die met het 

graafschap in de oude pagus Nifterlake verbonden waren, vanaf 975 zowel in Mui

den als in Utrecht werden uitgeoefend, en wel door de Utrechtse bisschop. 

Tolvrijdom en burchtban 

Wat waren nu de consequenties van de tolbepalingen van I 122 voor deze tolsitu-

atie? Voor de kooplieden van buiten veranderde er in principe niets, dat wil zeggen: 

de oude toltarieven werden in ere hersteld. Echter, voor allen die moesten bijdra

gen aan de aanleg van de Utrechtse stadswal gold voortaan vrijstelling van de tol-

verplichtingen in Utrecht. 

Op wie was deze bepaling van toepassing? Duidelijk is dat het hier een groep be

treft die zich niet tot de bewoners binnen de omtrekken van de stad beperkte: zo 

vaak als zij de stad bezoeken om er waren op de markt te brengen, is immers de 
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formulering. Ook mensen uit de omgeving van de stad waren dus verplicht aan de 

aanleg van de stadswal mee te helpen. Op grond van de tekst die hieraan in de oor

konde vooraf gaat, ligt het het meest voor de hand om de hier bedoelde groep 

mensen gelijk te stellen met die van Utrecht, Muiden en omgeving. De stelling die ik 

hier wil verdedigen is dat met deze groep in feite de inwoners van de oude pagus 

Nifterlake worden aangeduid. Binnen de omtrekken van deze oude pagus vormden 

Utrecht en Muiden in de elfde en twaalfde eeuw immers de twee belangrijkste 

nederzettingen. 

Dit vraagt om een nadere toelichting. Over het algemeen wordt immers aangeno

men dat de karolingische pagus Nifterlake, die na 1000 als zodanig niet meer in de 

bronnen vermeld wordt, in de elfde eeuw zijn betekenis als bestuursgebied verloor. 

Nadat graaf Radboud een aantal cruciale onderdelen van zijn macht in dit gebied 

door toedoen van de Ottoonse vorsten aan de Utrechtse bisschop had moeten 

afstaan, zou de graaf in Nifterlake tot een onbeduidende positie zijn gedegra

deerd. 55 Volgens Maris zou het domein van de graaf in de loop van de elfde eeuw 

tot het zuidelijk deel van de oude pagus, tot de directe omgeving van de stad 

Utrecht, ineengeschrompeld zijn: tot dat wat in laat-elfde en twaalfde-eeuwse bron

nen de comitatus Traiectensis wordt genoemd. Zij spreekt in dat verband van de 

Utrechtse stadsgraafschap.56 

Ofschoon het verlies aan grafelijke invloed in het noordelijk deel van Nifterlake 

onmiskenbaar is, waag ik het toch te betwijfelen of de rol van de graaf hier geheel 

was uitgespeeld. De bronnen geven geen aanleiding voor de veronderstelling dat de 

comitatus hier in handen van de bisschop of een andere heer is overgegaan. Ik zou 

de comitatus Traiectensis dan ook niet als stadsgraafschap willen interpreteren. 

Inderdaad kan de opkomst van deze naam goed verklaard worden door de ver

schuiving van het zwaartepunt van de grafelijke macht, maar in principe bleef het 

bereik van deze comitatus gewoon dat van de oude pagus, al stelde dit in de noor

delijke Vechtstreek in de praktijk weinig meer voor. Een vergelijking met de ont

wikkeling van de grafelijke macht in andere pagi leert overigens dat het in de elfde 

eeuw vaker voorkwam dat de karolingische gouwbenaming werd ingeruild voor een 

aanduiding die met het centrum van de grafelijke macht binnen de betreffende gouw 

verbonden was. 57 

Net als het tolrecht behoorde ook de landwere, het recht om de bewoners van de 

gouw te mobiliseren als de veiligheid van de gouwbevolking in het door oorlog of 

natuurgeweld werd bedreigd, van origine tot het domein van de grafelijke macht. 

Op grond daarvan kwam de graaf onder meer het militaire commando toe over alle 

weerbare mannen in de pagus. In Nifterlake fungeerde - zeker na het herstel van 

het oude castellum door bisschop Balderik in het begin van de tiende eeuw - de 

Utrechtse burcht als spil van deze militaire organisatie. In tijden van nood konden 

alle inwoners van de pagus hier een veilig heenkomen zoeken. In ruil voor dit 
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vluchtrecht moesten zij echter bijdragen aan het onderhoud en de verdediging van 

de burcht. Ook toen de burchtban van de graaf in de tweede helft van de elfde 

eeuw voor een belangrijk deel in handen van de bisschoppelijke burggraaf kwam, 

moeten de verplichtingen van de inwoners van Utrecht en omgeving ten aanzien 

van de burcht aanvankelijk gewoon hebben voortbestaan.58 

In de oorkonde van I 122 wordt voor het eerst melding gemaakt van de aanleg van 

een stadswal. Uitgaande van de algemene veronderstelling dat deze aanleg voort

vloeide uit de door Godebald verleende rechten, zal deze eerst in de jaren na I 122 

zijn gerealiseerd. De wal bood Utrecht een betere bescherming dan de oude 

burcht. Zij omvatte een belangrijk deel van de burgerbewoning alsmede de immuni-

teitsgebieden van de jongere kapittelkerken, de St.-Paulusabdij en misschien ook 

reeds de commanderij van St. Catharijne van de johannieters. 59 De nieuwe stads

wal mag echter niet als een exclusieve verworvenheid van de Utrechtse burgers 

worden gezien, hoezeer deze de latere ontwikkeling van de stad ook bevorderd 

heeft. Zij diende tevens het belang van de inwoners uit de omgeving. 60 Zoals 

gezegd blijkt uit de formulering van het tolvrijstellingsprivilege van I 122 dat ook zij 

aan de wal moesten bijdragen. In het licht van het oude burchtbanrecht ligt het 

voor de hand die omgeving hier te interpreteren als het hele gebied dat tot de oude 

Utrechtse pagus werd gerekend. Daartoe behoorden dan ook Muiden en omgeving. 

Als compensatie voor deze bijdrage aan de stadswal, die ten opzichte van de 

bestaande situatie toch een grotere inspanning met zich meebracht, verleende kei

zer Hendrik vrijstelling van de Utrechtse tol. Deze vrijstelling gold dus niet alleen 

voor de Utrechtse burgers maar voor alle inwoners van het Utrechtse graafschap. 

Dergelijke regelingen heeft de keizer ook op andere plaatsen in het rijk getroffen 

waar de oude burcht door een nieuwe omwalling of ommuring werd vervangen.61 

Terminus telonei 

Door het tolprivilege van I 122 werden dus alle inwoners binnen de oude pagus 

Nifterlake, oftewel de comitatus Traiectensis vrijgesteld van betaling aan de bisschop

pelijke tol die op de markten van Utrecht en Muiden werd geheven. De tarieven in 

de tolrechtoorkonde golden daardoor enkel nog de kooplieden die van elders naar 

de Utrechtse markt kwamen. In deze nieuwe tolsituatie lag het voor de hand om de 

tol niet meer centraal, dat wil zeggen op de markten van Utrecht en Muiden te in

nen maar aan de grenzen van het graafschap, daar waar de kooplieden met hun 

schepen het tolgebied binnenvoeren. Opmerkelijk in dit verband is dat er in de tol

rechtoorkonde ook werkelijk sprake is van een afgebakend toldistrict, een terminus 

telonei. 

Ten aanzien van het interregionale handelsverkeer dat de Utrechtse markt bezocht, 

kennen we uit de periode na I 122 twee belangrijke tolplaatsen. Om te beginnen die 
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van Muiden, waarvan het functioneren in de twaalfde en dertiende eeuw hierboven 

al werd aangetoond. Afgaande op de reeds genoemde oorkonde uit 1244 lijkt de 

Muidense tol in deze periode inderdaad als een passagetol en niet meer als een 

8. De Vaartse Rijn en de Kromme Rijn. Oorspronkelijk liep de Vaartse Rijn in een rechte lijn van Tolsteeg naar het 

Gein bij de Hollandse IJssel. Op deze kaart maakt de Vaartse Rijn bij de Doorslag echter een knik naar het oosten 

richting Vreeswijk. Dit deel van de vaart, de Nieuwe Vaart werd ca. 1285 gegraven in verband met de afdamming 

van de Hollandse Ijssel bij Hoppenisse. Fragment van de Nieuwe caerte van de provincie van Utrecht. Kopergravure 

door T. Doesburgh van de kaart die in opdracht van de Staten van Utrecht in 1676 door È. de Roy en G Hoet werd 

getekend. RAU, Top. Atlas, catnr. 51-2. 

KA] VAN VLIET U T R E C H T . M U I D E N EN OMGEVING. 



markttol te kunnen worden aangemerkt. Ongeacht de vraag of men in Muiden zelf 

Produkten op de markt bracht, moest men over de handelswaar die over de Vecht 

werd vervoerd tolbelasting afdragen. 62 Ofschoon de grenzen van de pagus Nifterla-

ke niet altijd even scherp getrokken kunnen worden, kan er weinig discussie over 

bestaan dat Muiden bij de monding van de Vecht in het Almere de meest noordelij

ke nederzetting van deze pagus is geweest. Daarmee voldoet de Muidense passage-

tol aan het criterium van een grenstol. 

De tweede tolplaats die ons uit deze periode bekend is, is die van het Gein. In een 

oorkonde van koning Filips van Zwaben (I 197-1208) voor bisschop Dirk II (I 197/ 

98-1212) uit het jaar 1200 wordt deze tol voor het eerst vermeld, en wel met de 

toevoeging quod ex concessione imperatorum sive regum ab antiquo tenuit [dat hij (de 

bisschop) deze met toestemming van de keizers en koningen van oudsher heeft be

zeten]. M Op grond daarvan mag de ouderdom van deze bisschoppelijke tol in ieder 

geval tot in de eerste helft van de twaalfde eeuw worden teruggevoerd. 

Algemeen wordt aangenomen dat de instelling van de tol bij het Gein samenhangt 

met de aanleg van de Vaartse Rijn, die de Kromme Rijn bij Tolsteeg verbond met de 

Hollandse IJssel bij het Gein. Als zodanig bood dit kanaal een alternatieve vaarroute 

voor de schepen op de Rijn en de Lek die op Utrecht voeren. 64 Dekker heeft de 

aanleg van deze Novus Renus, zoals het kanaal oorspronkelijk genoemd werd, op 

overtuigende wijze in verband gebracht met de afdamming van de Kromme Rijn bij 

Wijk, die de doorvaart van de Rijnschepen over de oude vaarroute blokkeerde. De 

aanleg van deze dam zou op initiatief van bisschop Godebald hebben plaatsgevon

den met het oog op de ontginning van het Kromme-Rijngebied. Zolang de Rijn

stroom de gronden in dit gebied bij hoog water overspoelde, was ontginning van dit 

gebied uitgesloten. Daarbij zou ook de sterk verminderde bevaarbaarheid van de 

Kromme Rijn de aanleg van een alternatieve vaarroute noodzakelijk hebben ge

maakt. 65 

Dekker heeft in zijn artikel over de dam bij Wijk de opvatting gehuldigd dat de tol 

bij het Gein een opvolger was van de oude rijkstol van Dorestad.66 In reactie daar

op heeft Maarschalkerweerd betoogd dat de tol van Wijk bij Duurstede ook na 

I 122 gewoon is blijven functioneren en dat de tol van het Gein als een nieuwe tol 

moet worden gezien. 67 Hierop voortbouwend zou ik de stelling willen verkondigen 

dat de Geintol een twaalfde-eeuwse voortzetting is geweest van de oude Utrechtse 

tol: een grenstol, vergelijkbaar met die van Muiden. 

In het geval van het Gein is niet goed vast te stellen tot welke gouw de plaats in 

oorsprong heeft behoord. De nederzetting wordt eerst in de twaalfde eeuw ver

meld, en kreeg pas in 1217 een eigen parochiekerk. 68 Het feit dat de moederpa

rochie van deze kerk die van Eiteren (bij IJsselstein) was, wijst op een oriëntatie op 

de IJsselstreek, die van oudsher tot de invloedsfeer van de graven van Lek-en-IJssel 

behoorde. Pal ten noorden van het Gein begint echter een groot veengebied dat 
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zich uitstrekte tot aan Utrecht toe. Dit gebied werd aan het eind van de elfde eeuw 

ontgonnen. 69 Opmerkelijk is nu dat deze ontginning vanuit noordelijke richting 

heeft plaatsgevonden, waardoor nieuw gestichte nederzettingen als Jutfaas en 

Schalkwijk ook in later tijd tot de Utrechtse invloedsfeer bleven behoren. De zuide

lijke begrenzing van deze ontginningen werd gevormd door de Randdijk, de oude 

noordelijke IJsseldijk (zie afb. 8). Tot aan deze dijk werd de Vaartse Rijn gegraven, 

dwars door het ontgonnen gebied heen. Zoals blijkt uit de oorkonde van 1244 

geschiedde de inning van de tol bij het Gein juist bij de passage van deze dijk, de 

agger. Daarmee lijkt ook de tol bij het Gein aan het karakter van een grenstol te 

voldoen.7G 

Deze IJsseldijk-barrière aan het zuideinde van de Vaartse Rijn doet op het eerste 

gezicht wellicht wat vreemd aan. Waarom werd dit kanaal niet doorgetrokken tot 

aan de loop van de IJssel? Handhaving van deze dijk was echter van cruciaal belang, 

omdat deze de nieuwe ontginningen ten noorden ervan bescherming bood tegen 

het water dat vanuit de Lek de IJssel instroomde. Bij hoog water zou ook het peil 

van de in het verlengde van de Vaartse Rijn gegraven Novum Fossatum (het zuidelijk 

deel van de Oudegracht) stijgen, hetgeen ook voor de bewoning in Utrecht gevaren 

met zich mee zou brengen. Het gunstige effect van de afdamming van de Kromme 

Rijn bij Wijk bij Duurstede zou daardoor weer teniet worden gedaan. Een open 

verbinding tussen de IJssel en de Vaartse Rijn was dus uitgesloten. In de late Middel

eeuwen had men een dergelijk probleem door middel van een schutsluis opgelost 

maar daartoe waren de technische middelen in de twaalfde en dertiende eeuw ken

nelijk nog niet toereikend. 71 Het gevolg was dat alle transport dat via de IJssel en 

de Vaartse Rijn naar Utrecht passeerde, over deze dijk heen moest. Kleinere sche

pen konden met behulp van een overtoom over de dijk heen getrokken worden. Bij 

de grotere schepen moest de lading echter worden overgeslagen op kleinere sche

pen die de goederen over de vaart naar Utrecht vervoerden. Zwaardere produkten 

moesten met behulp van een kraan worden overgeladen. 72 

Hoe het systeem van de transito-tollen van Muiden en het Gein in de praktijk heeft 

gefunctioneerd, wordt duidelijk als we ons nader verdiepen in de al eerder aange

haalde oorkonde die de elect Otto III (1233-1249) in 1244 voor de kooplieden van 

Hamburg en Lübeck uitvaardigde. Daarin zegde hij hen zijn bescherming toe en stel

de hij vast aan welke financiële verplichtingen zij moesten voldoen wanneer zij over 

de Vecht naar Utrecht voeren en vandaar verder naar het Gein. Ongeacht de pro

dukten die zij vervoerden betaalden zij zowel in Muiden als in het Gein in ieder 

geval acht Utrechtse denariën. Daarnaast betaalden zij voor alle waren die zij niet 

op eigen kracht over de dijk bij het Gein konden dragen maar waarvoor zij op de 

kraan waren aangewezen, een aanvullend bedrag tam pro mercede laboris quam jure 

[voor het arbeidsloon en voor het gebruiksrecht]: voor iedere tyere '3 van een baal 

laken vier Utrechtse denariën, en voor elke kruik wijn zoveel als de burgers van 
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Utrecht betaalden. Afgezien van deze aanvullende kosten betaalden de kooplieden 

uit Hamburg en Lübeck dus altijd zestien denariën. Of zij slechts tot Utrecht voeren 

of nog verder naar het Gein, dat maakte niet uit. Altijd passeerde men tweemaal 

een tolplaats en bedroeg de tol dus tweemaal acht denariën. Opmerkelijk is nu dit 

bedrag exact overeen komt met de tol waartoe de kooplieden uit Saksen volgens 

de tarieflijst van I 122 verplicht waren: zij die uit Saksen komen zijn zeventien dena

riën verschuldigd, de zeventiende wordt hen teruggegeven.74 

De oude Utrechtse markttol werd na I 122 dus in Muiden en het Gein betaald. 75 

Het feit dat er in latere bronnen soms nog wel van een Utrechtse tol gesproken 

wordt is daarmee niet in tegenspraak. Zo werd bijvoorbeeld in I 145 door keizer 

Koenraad III (I 138-1 152) ontheffing van betaling aan de Utrechtse tol verleend aan 

de kooplieden van Keizersweerd en in I 165 door keizer Frederik I (I 152-1 190) aan 

de kooplieden van Duisburg. 76 Dit zal betekend hebben dat deze kooplieden in 

Muiden en het Gein van tolbetaling waren vrijgesteld. Van een tolplaats in Utrecht 

ontbreekt in de periode na I 122 dan ook ieder spoor.77 

Wel komen we in twaalfde-eeuwse bronnen verschillende keren een Utrechtse mi-

nisteriaal tegen in de functie van teleonarius van de bisschop.78 Frappant is dat deze 

teleonarius in I 126 voor het eerst in de bronnen opduikt, en kort daarna opnieuw in 

de jaarmarkten-oorkonde van Godebald uit I 127 waarin ook de Novum Fossatum 

voor het eerst genoemd wordt. 79 Mijn vermoeden is dat de instelling van een af

zonderlijk ambt voor de inning van de bisschoppelijk tol een onderdeel is geweest 

van het nieuwe tolstelsel zoals dat na I 122 zijn beslag heeft gekregen. Als dit ver-
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moeden juist is dan moet de invoering van dit tolsysteem al zeer snel na I 122 heb

ben plaatsgevonden.80 

Ook vóór I 122 zal de bisschop de inning van zijn tolgelden reeds aan zijn ministe-

rialen hebben uitbesteed. Ervan uitgaande dat deze tol aanvankelijk op de markten 

van Utrecht en Muiden werd geheven, acht ik het evenwel aannemelijk dat deze 

taak in oorsprong tot de compententie van de schouten ter plaatse heeft behoord. 

De schout was immers voorzitter van de schepenbank waaraan volgens de tol-

rechtoorkonde traditioneel het toezicht op het marktrecht toekwam. Vanuit dat 

perspectief wordt ook duidelijker waarom nu net schout Galo zich in I 122, naast 

anderen, bij de keizer sterk maakte voor de vaststelling van de toltarieven.8I 

Merkwaardig is dan vervolgens dat de villicus van Muiden geen deel uitmaakte van 

deze delegatie. Zou het misschien zo kunnen zijn dat juist deze villicus zich, wellicht 

met stilzwijgende goedkeuring van zijn heer bisschop Godebald, schuldig had ge

maakt aan het heffen van groves exacitonesl In dat geval wordt ook verklaarbaar 

waarom het alleen de Utrechters en niet de Muidenaren zijn die over deze zaak hun 

beklag kwamen doen. Eerder heb ik geconstateerd dat het waarschijnlijk is dat zij 

deze zaak al vóór de tweede juni bij de keizer aanhangig maakten. Het treft dan des 

te meer dat er op de dag waarop de keizer door middel van de tolrechtoorkonde 

aan de klachten van de Utrechters tegemoet kwam, ook een nieuwe villicus in Mui

den werd aangesteld.82 

De dam bij Wijk en de Vaartse Rijn 

Na alles wat er in het voorafgaande over de maatregelen van de keizer tegen de 

graaf en de bisschop is gezegd, is de belangrijkste vraag ten aanzien van de gebeur

tenissen van I 122 nog steeds niet beantwoord: de simpele vraag naar de verklaring 

van deze gebeurtenissen. Uitgaande van de gedachte dat de besproken maatregelen 

een direct gevolg waren van de gevechten die kort na Pinksteren tussen de hovelin

gen van de keizer en de mannen van de bisschop en de graaf in Utrecht uitbraken, 

spitst deze vraag zich in feite toe op de verklaring van de tegenstellingen zoals die 

zich tijdens de aanslag openbaarden. Een directe beantwoording van die vraag is op 

grond van de beschikbare kronieken en oorkonden niet goed mogelijk. Elke poging 

tot verklaren zal zich voor een belangrijk deel op circumstantial evidence moeten 

baseren. 

De meest geslaagde hypothese tot dusver is die van Dekker. Zijn veronderstelling 

is dat er een directe relatie bestaat tussen de aanleg van de dam bij Wijk en de on

geregeldheden die zich kort na de Pinksteren in Utrecht voordeden. Met de plan

nen voor de afdamming van de Kromme Rijn, die, zoals Dekker op grond van de 

chronologie van de ontginningen in het Kromme-Rijngebied aantoont, inderdaad ca. 

I 122 moeten zijn gerealiseerd, zou een tegenstelling tussen de bisschop en zijn 
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ministerialen enerzijds en de kooplieden van Utrecht en Muiden anderzijds zijn ont

staan. In eerste instantie zou bisschop Godebald hun medewerking hebben verkre

gen door de verlening het ius et consuetudo ac Privilegium. Ook de aanleg van een 

alternatieve vaarroute zou hij hen hebben toegezegd. Vervolgens moest Godebald 

ook de keizer voor zijn plannen zien te winnen. De rivier de Rijn werd immers als 

een via regia beschouwd. Dekker suggereert dat hij diens instemming tijdens de 

Paasdagen van I 122 (26 maart), toen Godebald aan het hof in Aken verbleef, zou 

hebben verkregen. Kort daarna zou Godebald met de uitvoering van zijn plannen 

zijn begonnen. Eerste prioriteit zou de aanleg van de dam hebben gehad; met het 

graven van de Novus Renus zou hij minder haast hebben gemaakt. Met als gevolg dat 

de bisschop en zijn dienstmannen, waarvan een aantal direct belang bij de ontginnin

gen had, alsnog op hevige tegenstand van de inwoners van Utrecht en Muiden zou

den zijn gestoten. De voortgang van de handel die hun eerder was toegezegd, 

kwam nu immers toch nog in het geding. Tijdens de Pinksterdagen escaleerden de 

tegenstellingen, en kwam het tot een rechtstreekse confrontatie tussen de ministe

rialen van de bisschop en de volgelingen van de keizer. Die van Utrecht en Muiden 

zouden zich daarbij aan de zijde van de keizer hebben geschaard. Als beloning voor 

hun opstelling zou de keizer hen met de bevestiging van hun rechten hebben be

loond en de bisschop hebben gedwongen tot een versnelde uitvoering van de aan

leg van de Vaartse Rijn.83 

Wat deze hypothese aantrekkelijk maakt is dat zij een duidelijke verklaring biedt 

voor het gegeven dat die van Utrecht samen met die van Muiden en de omgeving 

tegenover de bisschop en zijn dienstmannen kwamen te staan. Geplaatst tegen de 

achtergrond van de afdamming van de Kromme Rijn en de ontginning van het 

Kromme-Rijngebied heeft Dekker de rechtsverlening aan de inwoners van Utrecht 

en Muiden bovendien losgemaakt uit de louter stedelijke context waarbinnen deze 

tot dan toe altijd was bezien. In zijn optiek hebben we veeleer te maken met een 

regionaal probleem, waarbinnen de primair agrarische belangen van de bisschop en 

zijn ministerialen botsten met de handelsbelangen van de kooplieden van Utrecht 

en Muiden. 

Niet alle beschikbare gegevens komen in Dekkers zienswijze echter even goed tot 

hun recht. Zoals al eerder werd opgemerkt blijft de tolrechtoorkonde in zijn 

betoog praktisch geheel buiten schot. 84 Aan de opmerkelijke rol die graaf Willem 

van Goye in het conflict speelde, schenkt hij slechts geringe aandacht. Ook de ver

deelde opstelling van de Utrechtse ministerialen vraagt om een nadere beschou

wing: waarom verdedigden Gijsbert, schout Galo en burggraaf Arnold niet net als 

alle andere ministerialen de belangen van hun heer bisschop Godebald? Ten slotte 

kleven er enkele bezwaren aan de chronologie van de gebeurtenissen zoals die 

door Dekker wordt geschetst. Zijn hypothese behoeft dus enige aanvullingen en 

correcties. 
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10. De Vaartse Rijn, gezien vanuit het zuiden met in de verte de Domtoren. Tekening in gewassen inkt door Paul van Liender, 1751. 

RAU, Top. Atlas, coll. Flehite, catnr. AC 3-10011. 

Anders dan Dekker zou ik de aandacht niet zozeer op de dam bij Wijk alswel op de 

Vaartse Rijn willen richten. In principe strekte de aanleg van dit kanaal alle partijen 

tot voordeel. Voor de keizer bood zij de garantie dat het Rijnverkeer ondanks de 

afdamming van de Kromme Rijn toch doorgang kon vinden. Voor de bisschop zal 

met name de continuïteit van zijn tolinkomsten een belangrijke overweging zijn ge

weest. Ten slotte was dit kanaal ook voor de kooplieden van Utrecht en Muiden 

een vooruitgang. Reeds voor de afdamming zou de sterk meanderende bovenloop 

van de Kromme Rijn bij laag water problemen hebben opgeleverd voor de scheep

vaart. Het nieuwe Rijnkanaal bood hiervoor een oplossing.85 Daarnaast betekende 

het ook een belangrijke verbetering van de verbinding met de Zuidhollandse en de 

Zeeuwse wateren, die men vroeger alleen via een omweg over Wijk bij Duurstede 

had kunnen bereiken. 86 Deze voordelen zullen ruimschoots hebben opgewogen 

tegen het feit dat het scheepvaartverkeer op dit kanaal een extra inspanning moest 

leveren om de IJsseldijk bij het Gein te kunnen passeren. 

Dit alles overwegende lijkt het mij niet waarschijnlijk dat de aanleg van deze vaar

route als zodanig een bron van onenigheid is geweest. Ik zie dan ook geen reden 

om, zoals Dekker voorstelt, de verlening van het ius et consuetudo ac Privilegium 

door bisschop Godebald te koppelen aan het moment waarop de inwoners van 

Utrecht, Muiden en omgeving met Godebalds plannen akkoord gingen.87 Zo'n ver

regaande concessie van de bisschop zal niet nodig zijn geweest. Beter kan deze 

geplaatst worden in het kader van de strafmaatregelen die de keizer op 2 juni tegen 

hem afkondigde vanwege zijn vijandige opstelling tijdens de Pinksterdagen.8S 

De toestemming van de keizer daarentegen moet van cruciaal belang zijn geweest 

voor Godebald - terecht heeft Dekker daarop de aandacht gevestigd. Zoals gezegd 

plaatst Dekker het moment waarop Godebald deze toestemming verkreeg, rond 
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Pasen (26 maart) van het jaar I 122. Kort daarop zou de aanleg van de dam bij Wijk 

hebben aangevangen. Onmogelijk is dit niet, maar gezien het feit dat Godebald ook 

in april en begin mei nog aan het hof verkeerde en vermoedelijk gelijktijdig met de 

keizer in Utrecht arriveerde 89, acht ik het niet erg waarschijnlijk dat hij juist in deze 

periode van lange afwezigheid een begin zou hebben gemaakt met een zo ingrijpend 

projekt als de afdamming van de Kromme Rijn. Het moment waarop de keizer 

Godebald zijn medewerking verleende, zou dus al in een eerder stadium moeten 

hebben plaatsgehad. Daarvoor pleit ook een ander gegeven. In de tijd dat keizer 

Hendrik zich vanuit Würzburg naar Aken begaf om daar het Paasfeest te vieren, 

hield koningin Mathilda reeds in Utrecht verblijf. Op 14 maart, bijna twee weken 

vóór Pasen, vaardigde zij daar een oorkonde uit, waarin zij de pas gestichte St. Lau-

rensabdij te Oostbroek het veen van Oostbroek met alle bijbehorende rechten 

schonk. 90 De ontginning van dat veen moest echter nog geschieden. Aangenomen 

wordt dat ook deze ontginning pas mogelijk werd door de afdamming van de 

Kromme Rijn. 91 De schenking van Mathilda impliceert dus dat de keizer al in een 

eerder stadium zijn goedkeuring aan Godebalds plannen moet hebben gehecht. 

Problematisch is dit niet: zoals eerder al naar voren kwam zou keizer Hendrik vol

gens Stüllein ook de Kerstdagen van 1121 in Utrecht hebben doorgebracht. Toen 

reeds moet de bisschop zijn plannen aan de keizer hebben voorgelegd en zijn 

medewerking hebben verkregen. Wat niet uitsluit dat men pas later met de uitvoe

ring van deze plannen is begonnen: de winter is immers niet de meest ideale tijd om 

een dam in een rivier te leggen. 

Wie waren er in de praktijk eigenlijk met de uitvoering van Godebalds plannen be

last? In zijn artikel over de dam bij Wijk heeft Dekker deze vraag alleen behandeld 

met betrekking tot de dam bij Wijk. Uitgaande van het gegeven dat het onderhoud 

van deze dam in later tijd werd gedragen door alle gerechten die afwaterden op de 

Kromme Rijn en de zuidelijke Vecht, veronderstelt hij dat ook de aanleg van de 

dam een zaak van deze gerechten is geweest. Dit samenwerkingsverband - uniek 

voor de vroege waterstaatsgeschiedenis van ons land - zou onder leiding van de 

verschillende domeinheren in het Kromme Rijngebied tot stand zijn gekomen. 

Daartoe kunnen behalve de bisschop ook de domproost en de abt van Deutz (met 

goederen in Odijk en Wijk) worden gerekend. Aan graaf Willem van Goye, die in 

het Kromme Rijngebied, in de pagus Opgooi, slechts beperkte macht toekwam, 

kent Dekker geen rol van betekenis toe in dit verband. 92 

Anders lag dat ten aanzien van de Vaartse Rijn. In zijn artikel gaat Dekker hier niet 

op in, maar in de omvangrijke studie over het Kromme-Rijngebied die hij enkele 

jaren later het licht deed zien, neemt deze kwestie een centrale plaats in in zijn 

beschouwing over de vroege waterstaatkundige geschiedenis van dit gebied. Daarbij 

komt hij tot de conclusie dat de graafwerkzaamheden voor dit kanaal moeten zijn 

verricht in het kader van de lantwere: de plicht die op alle onderzaten rustte om het 
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landsbelang te dienen. Hierboven kwam deze lantwere reeds ter sprake met betrek

king tot de burchtban en de verplichting van de inwoners van het Utrechtse graaf

schap om bij te dragen aan de aanleg van de nieuwe stadswal. De landweer speelde 

echter niet alleen een rol in militaire aangelegenheden, maar ook in zaken van 

waterstaatkundige aard, zoals de aanleg en het onderhoud van de dijken. Ook hier

in kwam de graaf als drager van de rijksban de bevoegdheid toe om de bewoners 

van zijn graafschap te ontbieden. Met betrekking tot de aanleg van de Vaartse Rijn 

moet de graaf dus een leidende rol hebben gespeeld.93 

Hiermee biedt Dekker ons de sleutel tot de oplossing van een van de vragen waar

op hij in zijn artikel geen bevredigend antwoord geeft: de vraag naar de positie van 

de graaf in het conflict. Eerder in dit stuk heb ik getracht aannemelijk te maken dat 

de tol op de IJsseldijk bij het Gein een grenstol is geweest, en dat de Vaartse Rijn 

ten noorden daarvan gegraven is door een gebied dat nog tot de zuidelijke in

vloedssfeer van de stad Utrecht mag worden gerekend. Dat houdt tevens in dat dit 

gebied in de twaalfde eeuw niet tot Lek-en-IJssel maar tot de comitatus Traiectensis 

heeft behoord. Uitgaande van die gedachte moet de aanleg van dit kanaal dus pri

mair een zaak van de inwoners van het Utrechtse graafschap zijn geweest, kortom: 

die van Utrecht, Muiden en beider omgeving. De bisschop zelf bezat niet de be

voegdheid om hen tot een dergelijk karwei aan te zetten. Daarvoor was hij afhan

kelijk van de medewerking van graaf Willem van Goye. 

Al in een vroeg stadium moet Godebald zich van diens medewerking hebben verze

kerd. Waarschijnlijk heeft hij de graaf reeds tijdens het overleg met de keizer om

streeks Kerst 1121 bij zijn plannen betrokken. De overwegingen die de graaf daar

toe hebben overgehaald kennen we niet. Mogelijk had hij bij de ontginning van het 

Kromme-Rijngebied inderdaad ook zelf een zeker belang vanwege zijn grondbezit-

tingen in de omgeving van Houten en 't Goy, zoals Dekker in zijn artikel sugge

reert. 94 Ook is het niet uitgesloten dat hij zijn gezag als banheer graag wilde doen 

gelden om een deel van de invloed die de graven in de elfde eeuw in het Utrechtse 

hadden moeten prijsgeven, terug te winnen. Met name de bisschoppelijke burggraaf 

had zich daar immers als een belangrijke concurrent van de graaf ontpopt. 

Gezien de tegenstellingen zoals die zich kort na Pinksteren in Utrecht manifesteer

den, is er reden om aan te nemen dat de problemen die er waren ontstaan verband 

hielden met de verplichtingen die de bevolking moest leveren voor de aanleg van de 

Vaartse Rijn. De belangrijkste aanwijzing daarvoor is gelegen in het feit dat de kei

zer graaf Willem op 26 mei ondermeer de iusticia in aggeribus, de zeggenschap over 

dijkzaken ontnam. 95 Als we met Dekker aannemen dat daartoe ook zijn bevoegd

heden inzake de kanaalaanleg behoorden, dan wordt hem hier impliciet dus ook de 

leiding over het Vaartse-Rijnproject door de keizer uit handen genomen, en wel ten 

gunste van de proosten van Dom en Oudmunster. Kennelijk had de keizer reden 

om hem deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk te ontzeggen. 
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Waarop de aanleg van de Vaartse Rijn onder supervisie van de graaf precies is stuk

gelopen weten we niet. Zoals gezegd is het niet waarschijnlijk dat de plannen voor 

het kanaal als zodanig de weerstand van de bevolking hebben opgeroepen. Ik ver

moed dat de problemen eerder waren gelegen in de wijze waarop de graaf de men

sen bij de uitvoerende werkzaamheden heeft ingeschakeld. Deze moeten een zware 

druk op de bevolking hebben gelegd, zeker als we bedenken dat deze ook al een 

bijdrage moest leveren aan de aanleg van de nieuwe Utrechtse stadswal. Het is niet 

uitgesloten dat ook de bovengenoemde competentiestrijd van graaf en burggraaf 

hierbij tot problemen heeft geleid: in de dagen na Pinksteren lijken zij lijnrecht 

tegenover elkaar te staan. Mogelijk hebben de graaf en de bisschop de medewer

king van de bevolking uiteindelijk met geweld of andere pressiemiddelen trachten af 

te dwingen: de zware tolbelastingen van de bisschop zouden daarbij heel goed een 

rol kunnen hebben gespeeld. Hoe dit ook zij, in de loop van het voorjaar moeten 

de spanningen tussen de beide partijen steeds verder zijn opgelopen. 

Bij zijn komst naar Utrecht zal de keizer in eerste instantie getracht hebben in deze 

kwestie te bemiddelen. Vermoedelijk heeft hij zich daarbij vooral het lot van de 

bevolking aangetrokken. Vervolgens zijn de verhoudingen zodanig geëscaleerd dat 

de graaf en de dienstlieden van de bisschop openlijk de strijd aanbonden met de 

keizer en zijn gevolg. Mogelijk hebben de inwoners van Utrecht en omgeving de 

keizer hierbij aktief gesteund. Ook de burggraaf zou zich aan zijn zijde kunnen heb

ben geschaard. Het feit dat deze op 2 juni niet onder de getuigen genoemd wordt, 

zou heel goed kunnen worden verklaard door een ernstige verwonding, opgelopen 

tijdens de gevechten ruim een week daarvoor. 

De maatregelen die de keizer hierna tegen de graaf en de bisschop trof, zijn al uit

voerig aan de orde geweest. Opmerkelijk in het licht van het voorafgaande is dat 

Hendrik V met alles wat hij tegen hen ondernam, de voortgang van de aanleg van de 

Vaartse Rijn en de afdamming van de Kromme Rijn niet heeft belemmerd. 

Uiteindelijk was het ook in het belang van de keizer dat deze projekten tot een 

goed einde kwamen. Een aantal van zijn maatregelen lijkt er dan ook mede op ge

richt de medewerking van de bevolking aan de verwezenlijking hiervan veilig te stel

len. Daarmee doel ik niet alleen op het feit dat hij de graaf zijn bevoegdheden ont

nam. Ook de tolvrijdom die hij schonk aan allen die aan de aanleg van de Utrechtse 

stadswal moesten bijdragen, ligt in deze lijn. 

Ook in andere opzichten lijkt de keizer zijn eigen politieke belangen steeds goed in 

het oog te hebben gehouden. Uiteraard kon het optreden van de graaf niet getole

reerd worden en waren verregaande maatregelen in zijn geval onvermijdelijk. 

Gevoeliger lag de zaak echter ten aanzien van bisschop Godebald. Enerzijds was de 

keizer in hoge mate afhankelijk van diens politieke steun, zeker met het oog op de 

groeiende invloed van de hertog van Saksen en de Hollandse oppositie. Anderzijds 

zal het de keizer niet ongelegen zijn gekomen dat hij de hervormingsgezinde bis-
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schop Godebald nu eens flink de les kon lezen. Het gevolg hiervan was dat 

Godebald er naar verhouding goed vanaf kwam: met een forse boete en een aantal 

concessies ten aanzien van de inwoners van Utrecht, Muiden en omgeving. Een 

publieke vernedering heeft Hendrik hem echter niet willen besparen: zijn onderda

nen moesten de vorst in het bijzijn van Godebald zelf zweren de bisschoppelijke 

macht in trouw aan het rijk te zullen bewaren. Ten slotte kan ook de opmerkelijke 

overdracht van Willems grafelijke bevoegdheden aan de proosten van Dom en 

Oudmunster, na Godebald de twee voornaamste prelaten in het bisdom, als een 

poging van de keizer worden beschouwd worden om de positie van de bisschop te 

verzwakken. Opvallend is hoezeer deze politiek past in het klimaat dat aan de voor

avond van het concordaat van Worms de verhoudingen tussen keizer en het rijks

episcopaat bepaalde. 

Besluit 

De privileges van I 122 waren veel meer dan uitsluitend een bevoorrechting van de 

burgers van Utrecht. Ofschoon de vraag naar de inhoud van het ius et consuetudo ac 

Privilegium van Godebald in dit artikel niet expliciet aan de orde is gesteld, is zoveel 

wel duidelijk geworden. Een stadsrecht in de klassieke zin van het woord waren zij 

in ieder geval niet. Zij grepen in in rechtsverhoudingen die behalve de inwoners van 

de stad Utrecht (burgers èn geestelijken) ook die van Muiden en de omwonenden 

aangingen. Met de instelling van een nieuwe autonome stedelijke rechtsgemeen

schap hadden zij weinig te maken, in Utrecht noch in Muiden. Zij kenmerkten zich 

juist door een teruggrijpen op de oude rechtsverhoudingen, zoals die zich reeds 

binnen de Utrechtse grafelijkheid hadden ontwikkeld. Binnen dat kader werd de 

centrale positie van de stad Utrecht in beide privileges op verschillende manieren 

bevestigd en versterkt: als marktplaats voor de regio en voor kooplieden uit het 

buitenland, als tolplaats, als schepengerecht, en als burcht en wijkplaats voor de 

omgeving. In die zin hebben de stukken voor de stad grote betekenis gehad. 

Bijlage 1 

Utrecht, 2 juni I 122. Keizer Hendrik V bevestigt de door bisschop Godebald aan de inwoners van Utrecht, Muiden en omgeving ver

leende voorrechten, op voorwaarde dat zij zweren, de Utrechtse bisschopsmacht in trouw aan de keizer te bewaren, en ontheft allen 

die moeten bijdragen aan de aanleg van de wal van de stad Utrecht van tolbetaling aldaar. 

ORIGINEEL: A. GAU, Archief stad Utrecht, I e afd. nr. 37. Maten: 65x46 cm. 

AFSCHRIFT: B. (1395) Geauthentiseerde kopie (met Middelnederlandse vert.). Ibidem, nr. 28: Kopieboek 8, ff. 8r-9'; C. (ca. 1531) Kopie. 

RAU, Hof van Utrecht, inv.nr. 67: Register, ff. 142'-143'; D. (1651 aug. 30) Vidimus, afgegeven door het Hof van Utrecht. GAU, Archief 

Stad Utrecht, nr. 37; E. ( 1729-1755) Kopie (naar ed. Van de Water?). RAU, Verz. Van Musschenbroek, nr. I : K. Burman, Codex diploma-

ticus diocoesos Trajectinae, 1716-1755, nr. I. 

FACSIMILE GAU (voorheen bezit van het Centraal Museum, Utrecht) 
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AFBEELDING: Hausmann, 1956, Tafel 4 (bovenste helft); Struick, 1968, 44; Struick, 1972, 12; Gouw, Van der, 1980, nr. 108 (C). 

REPLICA ZEGEL GAU, nr. 162a (Muller, 1898). 

DRUK: Booth, ca. 1655, bijlage, 6 (naar A); Water, Van de, ed., 1729, dl. 2, 322; Drakenborch, 1744, 293-294, nr. 4; Mieris, Van, ed., 

1753-1756, dl. 1, 86 (naar A en ed. Van de Water); Asch van Wijck, Van, 1838, dl. 4, 222-224 (naar C); Bergh, Van den, ed., 1866, 72, nr. 

I M ; Höhlbaum ed., 1876, 4, nr. 7; OSU, dl. I, 282-283, nr. 308; Obreen ed., 1937, p. 58, nr. I 14; Kieft, Van de, en Niermeyer ed., 1967, 

429-430, nr. 18 (naar OSU). 

REGEST: Böhmer, 1831, nr. 2074 (naar ed. Van Mieris); Geer, De, ed., 1848, 4, nr. 6; Stumpf, 1865-1883, dl. 2, 269, nr. 3178; Muller, 

1896, 2, reg. 3; Brom, 1908, dl. 1, 62, nr. 302; Hausmann en Gawlik, 1987, 132, nr. 764 (vermelding arenga). 

NEDERLANDSE VERTALING: Struick, 1968, 44-45. 

(C) IN NOMINE SANCTAE" ET INDIVIDUE TRINITATIS. HEINRICUSb DIVINA FAVENTE CLEMENTIA QUARTUS ROMANORUM 

IMPERATOR AUGUSTUS. 

Dum fidelium nostrorum utilitati benigne consulimus, digneque eorum peticioni acquiescimus, antecessorum nostrorum Regum sive 

Imperatorum moremc exsequimurd, et tanto maiorem futurorum nobis nostrisque successoribus benivolentiam spe remunerationis cap-

tamus. 

Notum sit igitur omnibus, tam futuris quam presentibus, quod non solum Traiectensibus ac Mudensibus, sed etiam omnibus qui in illo-

rum ambitu continentur, ius et consuetudinem ac Privilegium6 ab episcopo Godebaldo concessum, cognoscimus, et sub huius condicio-

nis titulo confirmamus, utf unanimes nostr, insistant fidelitati, nostrque dignitati ac coron detrahentes et adversantes, pro possibilitate 

opprimere studeant, infidèles humiliando sed fidèles corroborando. 

Nolumus autem fidèles nostros sacramentum latere, quod in huius cart donatione nobis inviolabiter se conservare Traiectenses ac 

Mudenses coniuraverunt8. Est vero hic modus sacramenti, scilicet11 ut nominatim Traiectensem episcopatum omni exclusa occasione 

contra omnes mortales in nostra fidelitate nobis retineant. 

Ut autem huius nostr condicionis sive confirmation is auctoritas, stabilis et inconvulsa permaneat, hanc inde cartam propria manu corro-

boratam scribi et sigilli nostri impressione' iussimus insigniri. 

Huic nostr confirmation! idoneos adhibuimus' testes: Godebaldum Traiectensem episcopum, Conradumk Osnabrugensem episcopum, 

Mengozum1 sancti Martini prepositum, Herimannumm prepositum, Fridericum" comitem de Arensberch0, Arnoldum comitem de Cleve, 

Arnoldum de Rodp et fratrem eius Rucherumq, GiselbertunY, Galonem5 scultetum. Mudenses quoque: Giselbertus' eodem tempore villi-

cus factus, Waldo, Sigebaldusu, Herimannus", Wiltetusw. jerosolimitani: Godes[cjalcusK, Uscherus', Algerus1, Petrus, Tancoa', Gerardusb, 

Robertus. 

Omnes etiam qui Traiectensem civitatem munire debent vallo, ab omnimodo theloneo liberosc' esse concedimus, quandocunque ean-

dem civitatem causa mercandi adierint. 

SIGNUM HEINRICI" QUARTI ROMANORUM IMPERATOR1S (M) INVICTISSIMI. 

BRUNO6 CANCELLARIUS RECOGNOVI, VICEr ARCHICANCELLARII. 

Data apud Inferius Traiectum. Anno dominin incarnationis MCXXII, Indictione XIII, HU Nonas Junii, Anno domini Heinrich quarti, Regni 

eius XXIII, Imperii vero XII. 

a sancte BC. b HENRICUS ßC. c more ß; mores C d exequimur BC. e previ legi urn C f et 6. g curaverunt C. h silicet C. i inpressione C. j adhabuimus ß. k 

Conraerdum ß. I Mengohum BCD. m Harmannum C. n Fredericum ß. o Arensberge ß. p Rode ß. q Ruoheren ß; Ruocherum C. r Ghiselbertum BC. s Salonem 

B. t Ghiselbertus BC. u Sighebaldus ß. v Hermannus C. w Wilterus BD. x Godesalcus A, gecorrigieerd in ß: Godescatcus. y Vischerus ß. z Algherüs ß. a' Panco 

C b' Gerraerdus B. c' leberos C d ' HENRICI BC. e' DRUNO B. f vici B. g' Henrici BC. 

DORSALE AANTEKENINGEN: 

- 'Heinricus quartus de confirmacione / privilegiorum Traiectensium et Mudensium Rm Celo' (veertiende of vijftiende eeuw). 

- 'C.n°.l3.a' (charternummer in de hand van C. Booth, midden zeventiende eeuw). 

-'... 1854, Jung'(aantekening door W. Junghans?, 1854). 

MIDDELNEDERLANDSE VERTALING (1395): 

Inden name der heijligher ende der onghedeijlder drivoudicheijt. Henric gunnende die godlike goedertierenheijt die vierde Roemsche 

keijser meerrende. 

Als wi onser trouwer oerbaer goedertiernlike raden, so ist waerdich dat wi haren eijsche ons toekeren, ende vervolghen die zeden 

onser voergheledene coninghen of keijseren, ende met also veel meerre toe comender ons ende onsen nacomelinghen wel willender 

hope der wederloeninghe bevanghen wi. 

Hier omme si cont allen luden, beijde toe comende ende jeghenwoerdich, dat wi nijet alleen dien van Utrecht ende dien van Muden, 

maer oec allen den ghenen die in haren ommeganc behoudende siin, recht ghewoente ende privilegiën verleent van Bisscop Godebout, 

bekennen ende onder den titel alsulker vorwaerde wi confrrmieren, op dat si eendrachtelike onser trouwicheijt bistaen, ende die ghene 

die onse weerdicheijt ende onse crone quaet spreken ende ons ieghens siin na haren vermoghen, hem vliten te weder drucken, die on-

ghetrouwe te nederen ende die ghetrouwe te stareken. 

Ende wi en willen nijet dat onsen trouwighen verholen si dat sacrament dat in deser charten ghifte, ons ongheweldelike hem verhouden, 

die Utrechtse ende die van Muden besorghet hebben. Want weerlike die manier des sacraments is also dat bi name dat Utrechtse bis

dom, alle occasoen buten ghesloten, jeghens alle sterveüke lüde in onser trouwelicheijt ons behouden. 

Ende op dat dese onse vorwaerden of confirmatien auctoriteijt, stade ende onderworpen bliven, so hebbe wi hier of dese charte mit 

ons selfs hant ghevest gheboden te scriven, ende mit indrucking ons zeghels in doen teijken. 

Deser onser confirmatie so hebbe wi bi doen wesen wittastighe tughen: Godebcx bisscop tUtrecht, Coenraet bisscop tot 
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Osenbrugghe, Mengheliin proefst tot sinte Martiin, Herman proefst, Vrederic grave van Arensberghe, Aernt grève van Geve, Aernt de 

Rode ende siin broeder Rucheren, Ghisebert, Saloen scout, ende die van Muden, Ghisebert, op die tijt amptman ghemaect, Walde, 

Zeghebout, Herman, Wouter, van Jherusalem Goedscalc, Visscher, Afgher, Peter, Bondo, Gherit, Robrecht. 

Oec alle die ghene die de stat van Utrecht vesten seilen mit eenre singhel, verleen wi van allen tollen vri te wesen, so wanneer si tot 

deser stat comen om comanscap te driven. 

Et minste teijken Henrix des vierden Roemschen keijsers. Drune chanceliier ik bekenne van des aerchecancelliers weghen. 

Ghegheven tot Neder Utrecht. Int jaer ons heren ontfanghenisse dusent hondert twe ende twintich, die dertiende indictie, op die vier

de nonas van lunio, des vierden haren Henrix vier ende twintichste jaer siins rijcs ende des twaleften jaer siins keijser rijcs. 

Bijlage 2 

Utrecht, 2 juni I 122. Keizer Hendrik V bevestigt de door bisschop Godebald aan de inwoners van Utrecht en omgeving verleende voor

rechten, stelt de hoogte van de Utrechtse toltarieven vast en erkent de bevoegdheid van de Utrechtse schepenen inzake de handhaving 

van het Utrechtse marktrecht. 

ORIGINEEL: A. GAU, archief stad Utrecht, I e afd. nr. 38. Maten: 80x46 cm. 

AFSCHRIFT: B. ( 1295 juli I 3) Vidimus van A en twee andere keizersoorkonden, afgegeven door Ebernand, kanselier van de keizer. Ibidem, 

nr. 67; C. (1395) Geauthentiseerde kopie (met Middelnederlandse vert.). Ibidem, nr. 28: Kopieboek B, ff. I2r-I5r; D. (ca. 1531) Kopie. 

RAU, Archief Hof van Utrecht, nr. 67: Register, ff. 143r *; E. (1651 aug. 30) Vidimus, afgegeven door het Hof van Utrecht. GAU, Archief 

stad Utrecht, nr. 37; F. (1729-1755) Kopie (naar ed. Van de Water?). RAU, Verz. Van Musschenbroek, nr. I: K. Burman, Codex dipioma-

ticus diocoesos Trajectinae, 1716-1755, nr. 2. 

AFBEELDING: Oppermann, 1908, Tafel IA (fragmenten). 

REPLICA ZEGEL: GAU, nr. 162b (Muller, 1898). 

DRUK: Booth, ca. 1655, bijlage, 4-5 (naar A); Water, Van de, ed., 1729, dl. 2, 323-324; Drakenborch, 1744, 294-296, nr. 5; Mieris, Van, 

ed., 1753-1756, dl. I, 86-87 (naar A en ed. Van de Water); Asch van Wijck, Van, 1838, dl. 4, 225-228 (naar E); Waitz ed., 1871, 28-30, 

nr. I I (naar afschr. Junghans van A, ca. 1869); Höhlbaum ed., 1876, 5, nr. 8 (naar ed. Waitz); OSU, dl. I, 283-285, nr. 309 (naar A; 

onecht, i.n.v. Oppermann, 1908-1909); OSU, dl. 5, 208, nr. 2691 (naar B, alleen aanhef en slot); Kieft, Van de, en Niermeyer ed., 1967, 

330-331, nr. 19 (naar OSU, fragment; onecht, i.n.v. Oppermann 1908-1909); Niermeyer ed., 1968, nr. 5 (naar OSU, fragment; onecht, 

i.n.v. Oppermann, 1908-1909). 

REGEST: Böhmer, 1831, nr. 2075 (naar ed. Van Mieris); Geer, De, ed., 1848, 4, nr. 7; Stumpf, 1865-1883, dl. 2, 269, nr. 3179; Colmjon, 

1883, 6; Muller, 1896, nr. 4; Brom, 1908, dl. I, 62, nr. 303; Hausmann en Gawlik, 1987, 132, nr. 764 (vermelding arenga). 

(Q IN NOMINE SANCTAE3 ET INDIVIDUE TRINITATIS. HEINRICUSb DIVINA FAVENTE CLEMENTIA QUARTUS ROMANORUM 

IMPERATOR AUGUSTUS. 

Dum fidelium nostrorum utilitati benigne consulimus, digneque eorum peticioni acquiescimus, antecessorum nostrorum Regum sive 

Imperatorum morem exsequimur', et tanto maiorem futurorum nobisd nostrisque successoribuse benivolentiam spe remunerationis 

captamus. 

Notum sit igitur omnibus tam futuris quam presentibus quod non solum Traiectensibus sed etiam omnibus, qui in illorum ambitu conti-

nentur, [ius] et consuetudinem ac priviiegiumf ab episcopo Godebaldo concessum, cognoscimus, et sub huius condicionis titulo confir-

mamus, ut unanimes nostr insistant fidelitati, nostrque dignitati, ac coron detrahentes et adversantes, pro possibilitate opprimere stude-

ant, infidèles humiliando*, sed fidèles corroborando. 

Venientes autem ad presentiam nostram devoti ac fidèles nostri Giselbertush, Galo' scultetus et Arnoldus castellanus et honestiores 

Traiectensium cives, conquesti sunt nobis de violenta iniuria quam in theloneo1 Traiecti constituto sustinuerunt, dicentes quod contra 

antiquam et ratione subnixam consuetudinem a mercatoribus, civitatem illam frequentantibus graves cotidiek fièrent exactiones. Habito 

igitur tractatu' cum prudenftiorjibus"1 super antiqua consuetudîne" et iusta solvendi thelonei ratione intellex[imus], quid super eiusdem 

thelonei rationabili exactione celsitudinis nostr auctoritas definire deberet. Decrevimus enim circa hoc, et in perpetuum precepimus, 

antiqu institucionis et observanti modum qui talis e[st:] 

Qui desupra Dusburg0 [venerujnt annonam afférentes dent octo denarios, sed octavus eis reddatur; de pl[ecte] duos et unum pro 

modio. 
Qui autem a locis infra Dusburg constitutis venerint, dent septem denarios, et septimus eis reddatur; de plecte duos et unum pro 

modio. 

Vinum afférentes, de quolibet vase sedecim denarios dent; sextus decimus [eis reddatur]. Si decern vasa vel plura habuerint, unius vasis 

theloneum remittatur eis, quod vulgop vu//ew/nq dicitur. Si pauciora quam decern nichii condonetur eis. 

Si all[ecia]r ut déférant ernennt, si maius est theloneum piscis quam vini, pro pisce theloneum solvant. 

Fresones* sal afferentes1 unum iopn salis unum denarium solvant. 

[Freso]nes" de Osterlantw venientes, viginti* quatuor denarios dent, ita ut quatuor eis reddantur. 

De Saxonia venientes decern et septem dent denarios; septimus decimus eis re[dda]tur. 

Es vénale afférentes fertonem de quolibet lost solvant. 

Dani* cum mercandi causa introierint2 civitatem de capite suo singuli; qui magistri d[ic]untur navium quatuor denarios dent. 

Nortmannos3 ab omnimodo theloneo liberos esse cognoscimus. 

Quicumque infra terminum huius thelonei venerit, et de hoc convictus fuerit quod iustum theloneum dolose detulerit, tria talenta tiel-
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ensisb monetc solvat. 

Quicumque mercandi causa civitatem intraverint, tam ipsi quam bona eorum sub iudicio illorum maneanc, qui publice iuraverunt iustam 

iudicii dare sentenciam, i[d es]t scabinorum. 

Ut autem huius nostr confirmationis auctoritas, stabilis et convulsa permaneatd, hanc inde cartam propria manu corroboratam scribi et 

sigilli nostri impressione iussimus insigniri. 

Huic nostr confirmationi idoneos6 adhibuimus testes Godebaldum Traiectensem episcopum, Conradumf Osnabrucgensem1 episcopum, 

Mengodiumh sancti Martini prepositum, Hermannum prepositum, Fridericum' comitem de Arnesberch1, Arnoldum comitem de Cleve, 

Arnoldum de Rodk et fratrem eius Rucherum, Giselbertum1, Galonem™ scultetum, Waldonem, Sigebaldum", Hermannum, Wiltetum, 

Godescaïcum, Uscherum0', Algerum, Petrum, Tanconem. 

SIGNUM HEINRICI" QUART! ROMANORUM IMPERATORIS INVICTISSIMI. (M) 

BRUNOS CANCELLARIUS RECOGNOVI, VICE ARCHICANCELLARII. 

Data in palacio imperatoris in Traiecto, quod vulgor' Lofen dicitur. Anno incarnationis dominie MCXXII, Indictione XIII, HU Non. Junii, 

Anno domini Heinrich quarti, Regni eius XXIII, Imperii vero XII. 

asancteßCDE. b HENRICUS CD. c exequimur BCD. d nobilis C. e sucessoribus C. f previlegium D. g humilicando C. h Ghiselbertus C. i Gaso C. j tholoneo D. 

k coctidie ß. I Traiectu C. m prudentionibus C; prudentioribus BDE. n consuetudinem C. o Dusburch C p volgo ß. q vuile wiin CD. r alleca CD; allecia ß£. s 

Frisones ß. t offerentes C. u loop D. v Frisones ßD; Fresones CE. w Oesterlant CD. x vinginci Û. y Dani: ontbreekt in C. z introijerint C. a' Noertmannos C; 

Nortmanos D. b' Tyelensis D. c' moneta CD. d' permaneant C. e' ijdoneos C. V Conraerdum C; Conrardum D. g' Osnaburgensem BC; Osnabrugensem D. h' 

Mengodrium ß; Mengodum CD; Mengod^m E. \' Fredericum CD. j ' Aernesberch C; Arnesbergh D. k'Rode C. I'Gisbertum D, m ' Salonem C. n' Sighebaldum C. 

o'VischerC. p'HENRICI CD. q 'DRUNO CD. r'volgo ß. s'Henrici CD, 

* Tekstplaatsen tussen vierkante haken geven de omissies in A aan {gaten in het perkament), en zijn aangevuld op basis van vergelijking tussen BCDE; B en E geven 

over het algemeen de nauwkeurigste lezing. 

DORSALE AANTEKENINGEN; 

- 'De mercatoribus quod ipsi et bona eorum sunt sub iudicio scabinorum' (veertiende-eeuw?). 

- 'Henricus quartus romanorum Imperator de privileges Traiectensibus [doorgestreept: et Mudensibus consessis] et illorum confirmatio-

ne ende een verclaringhe vanden tollen et de mercatoribus x...,' (vijftiende eeuw?). 

- 'De theloneo in Traiecto'(ca. 1400?). 

- 'C n° 18' (charternummer in de hand van C. Booth, midden zeventiende eeuw). 

MIDDELNEDERLANDSE VERTALING (I 395): 

Inden name der heijligher ende onghedeilder drivoudicheijt. Henric gunnende die godlike goedertierenheijt die vierde Roemsche keijser 

meerrende. 

Als wi onser trouwer oerbaer raden, so ist waerdich dat wi haren eijsche ons toe keren ende vervolghen die seden onser voerghele-

denre coninghen of keijseren, ende met also veel meerre toecomender ons ende onsen nacomelinghen mit wel willender hope der 

wederloeninghe bevanghen wi. 

Kont si hier om allen luden, beijde toe comende ende jeghenwoerdich, dat wi nijet alleen die van Utrecht, mer allen den ghenen die in 

horen ommeganc behoudende siin, recht ende ghewoente ende privilegiën bekennen, verleent van Bisscop Godebout, ende onder den 

titel alsulker vorwaerden wi confirmier wise, op dat si eendrachtelike onser trouwicheijt bi staen, ende die ghene die onse weerdicheijt 

ende crone quaet spreken, ende ons jeghens siin na horen vermoghen, hem vliten te weder drucken, die onghetrouwe te nederen ende 

die trouwe te stareken. 

Et quamen tot onser jeghenwoerdicheijt Ghisebrecht, Gaso scout ende Aernt castelleijne ende die eersaemste borghers tUtrecht, ende 

dagheden ons van gheweldeliken onrechte dat inder tollen tUtrecht gheset is, zï gheleden hadden, zegghende dat jeghens der ouder 

ghewoentheijt ende ieghens reden is, ende want den coepluden die de stat stadeliken versoeken, alle daghe zwaerlijc bescat werden. 

Hier om hier af ghehadt vertellinghe mit den vroetsten, op die oude ghewoentheijt ende gherechtighe die tollen tebetalen mit reden, so 

hebben wi verstaen als dat op auctoriteijt dit uuten soude. Ende hebben ghewijst in desen ende hebben ewijch gheboden die maniere 

der ouder insettinghe ende behoudinghe, welke aldus is: 

So wie van Dusburch comende sim jaerlix coerns toebrenghende, die gheven achte penninghe, mer dien achtende penning gheve men 

weder; vander pleijt twe, ende een om een mudde. 

Ende wie van steden die beneden Dusburch gheleghen siin comen, die gheven zeven penninghe ende den zevenden penning gheve men 

weder; vander pleijt twe ende een om een mudde, 

Wi wiin brenghen van eiken vate zestien penninghe, van welken men hem den zesten penning weder gheve. Is dat si tien vate of meer 

hebben, so selmen hem van enen vate die tollen verlaten, datmen onder tfolc sijt vullewiin. 1st meer dan tiene, so en selmen hem nijet 

wedergheven, Copen si die ghebrochte wiin als weg te voeren, is die vissche tollen meerre dan die wiin tollen, so betalen si om den 

visch tollen. 

Die Vresen die zout brenghen een loep zouts ende enen penning betalen. 

Die Vresen van Oesterlant comende, vier ende twintich penninghe sullen si gheven, also dat men hem vier penninghe wedergheve. 

Die van Zassen comende siin, gheven zeventien penninghe, den zeventienden penninc gheve men hem weder. 

Ende die comanscap ghoet brenghen, sullen betalen van eiken last een fertoen. 

Die Denemarckers als si om haer comanscap inder stat gaen, so sel elke van dien die meesters hieten vanden scepen, gheven van sinen 

hoefde vier penninghe. 

Maer die Noertweghers kennen wi vri van tollen altemale. 
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So wanneer ijemant binnen den termiin deser tollen coempt ende verwonnen wort dat hi rechte tollen ontdraghen heeft, die betale drie 

talente Tïelscher munte. 

So wanneer om comanscap te doen ijemant inder stat coempt, so seilen beijde si endhaer goet onder dierre recht bliven die openbaer 

ghesworen hebben rechte oerdele van recht te gheven, dat is der scepene. 

Ende op [dat KvV] deser confirmaci auctoriteijt vast ende onderworpen blive, so hebbe wi hier af dese charte, die mit onser hant tesa-

men ghestarct is, gheboden te scriven, ende mit indruckinghe ons seghel in doen teijken. 

Deser onser confirmacie so hebbe wi bi doen wesen wittastighe tughen: Godebolt bisscop tUtrecht, Coenraet bisscop tot 

Oesenbrugghe, Mengout tsinte Martiins proefst, Herman proefst, Vrederic grave van Aernsberge, Aernt grave van Cleve, Aernt de 

Rode ende siin broeder Rucher, Ghisebrecht, Galon scout, Waldon, Sighebout, Herman, Wouter, Goedscalc, Visscher, Alger, Peter, 

Tancoen. 

Dat minste teijken Henrix des vierden Roemschen keijsers. Druno cancellier ik bekenne van des aertscancelliers weghen. 

Ghegheven inden keijser pallaes in Utrecht datmen seijt int voie Lofen. Int jaer ons heren ontvanghenisse dusent hondert twe ende 

twintich, die dertiende indictie, op die vierde nonas van luniis, tjaer heren Henrix des vierden siins rijes drie ende twintich, ende siins 

keijser rijes twaleven. 

Bijlage 3 

Diplomatisch commentaar 

De kritiek van Oppermann 

Al in zijn Untersuchungen zur Geschichte von Stadt und Stift Utrecht uit 1908-1909, de eerste studie die Oppermann na zijn aanstelling tot 

hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Utrechtse Universiteit publiceerde, kwam hij tot de conclusie dat de tolrechtoorkonde 

vals was. 96 Zijn voornaamste argument daarbij vormde het handschrift. Dit zou, in tegenstelling tot dat van de andere oorkonde van 2 

juni I 122, geen authentiek kanselarijhandschrift zijn. Hij bespeurde daarentegen nauwe overeenkomsten met het handschrift van een 

andere uit het Utrechtse stadsarchief afkomstige oorkonde, namelijk die welke in I 177 door graaf Gerard II van Gelre voor de burgers 

van Utrecht werd uitgevaardigd. 97 Dezelfde hand zou volgens Oppermann ca. I 177 het tolrecht hebben opgetekend. Het andere, echte 

privilege van I 122 zou de falsaris daarbij tot voorbeeld hebben gediend: daar waar de tekst van beide oorkonden hetzelfde is, zou deze 

de originele hand eenvoudig hebben gekopieerd. De verschillen in de spelling van enkele namen in de getuigenlijst alsook het afwijkend 

gebruik van afkortingen in het tolrecht interpreteerde Oppermann als tekortkomingen van de falsaris. 

Het was bovendien zijn vaste overtuiging dat niet alleen de overlevering maar ook de inhoud van het stuk corrupt was. De mogelijkheid 

van een latere kopie van een (verloren gegaan) authentiek origineel wees hij resoluut van de hand. Argumenten daarvoor vond hij in de 

omstandigheid dat in de overigens geheel gelijkluidende de getuigenlijst enkele bepalingen uit de andere oorkonde (Mudenses, Giselbertus 

eodem tempore viliicus factus, en Jerosolimitani) ontbreken, evenals de twee laatst genoemde personen in die lijst: Gerardus en Robertus. 

De falsaris zou hiermee doelbewust de indruk hebben willen wekken, 'als ob es sich um lauter Utrechter Ministerialen handle.' 98 

In zijn latere publikaties bleef deze visie in de kern ongewijzigd. Alleen de datering van het falsum verschoof. In een studie uit 1921 kop

pelde Oppermann het handschrift van het tolrecht opnieuw aan dat van de oorkonde uit I 177. " Ditmaal echter beschouwde hij het fal

sum als behorend tot een groep van nog minstens vier andere vervalsingen, waaronder ook de oorkonde van bisschop Godebaid voor 

de burgers van Utrecht over de plaats van de jaarmarkten uit I 127. I0° In de inleiding op zijn uitgave van de Fontes Egmundenses uit I 933 

moest hij zijn opvattingen over deze zogenaamde 'Utrechtse falsa' enigszins aanpassen. I(l! Het was hem gebleken dat ook de oorkonde 

van I 177 als falsum moest worden gezien, waardoor hij zich genoodzaakt zag zijn oorspronkelijke datering van de Utrechtse falsa te 

herzien. Op grond van enkele weinig overtuigende inhoudelijke argumenten meende hij ten slotte al deze falsa op omstreeks 1215 te 

kunnen dateren. 

Het heeft lang geduurd voordat historici in Nederland Oppermanns diplomatische exercities wat kritischer begonnen te volgen. i02 De 

diplomatische methodes die Oppermann uit Duitsland meenam waren in Nederland slecht bekend. Het is dan ook opvallend dat juist 

een van zijn eigen promovendi, C.D.J. Brandt, begin jaren dertig als eerste een serieuze discussie over zijn opvattingen op gang bracht. In 

een reeks artikelen onderwierp Brandt verschillende van de vervalsingen waarover Oppermann in zijn Fontes Egmundenses had geschre

ven aan een kritische bespreking en betoogde met kracht van argumenten de echtheid ervan. Ook twee van de Utrechtse falsa kwamen 

daarbij aan bod. Een felle pennestrijd volgde, door Oppermann, die de kritiek slecht verdroeg, alras bestempeld als 'bella diplomatica'. 

En passant plaatste Brandt ook enkele vraagtekens bij Oppermanns visie op het tolrecht van I 122. l03 In zijn reactie daarop onder

streepte Oppermann nog eens zijn eerdere conclusies en voegde bovendien nog een nieuw argument aan zijn redenering toe: de cives 

en mercatores waarvan in de bewuste oorkonde sprake was, kwamen in de eerste helft van de twaalfde eeuw 'in de echte Utrechtsche 

overlevering' nog helemaal niet voor. m Jammer genoeg heeft Brandt in zijn naschrift alleen dit eenvoudig onderuit te halen inhoudelij

ke argument bestreden. I05 Van het 'aparte artiekel' dat hij eerder over het falsum van I I 22 had aangekondigd, is het niet meer geko

men. 106 De diskwalificerende toon van Oppermanns verweer, maakte dat Brandt na twee jaar felle polemiek de strijdbijl begroef. 

Ook latere onderzoekers hebben zich niet intensief meer met de paleografische en diplomatische beoordeling van dit stuk beziggehou

den. Alleen A.J. Maris heeft in haar proefschrift (1954) in navolging van Brandt nog enkele kanttekeningen geplaatst bij de door 

Oppermann betoogde onechtheid. Haar bezwaren golden met name Oppermanns interpretatie van de afwijkende getuigenlijst, op 

grond waarvan deze de inhoudelijke authenticiteit van het stuk in twijfel had getrokken. Zijn kanttekeningen bij het afwijkende hand-
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schrift liet zij echter onweersproken. Daardoor kan haar pleidooi voor de echtheid van de oorkonde niet geheel overtui

gen. 107 Latere auteurs als Struick en Dekker hebben zich met enige voorzichtigheid bij Maris aangesloten, maar geen van beiden hebben 

zij de tolrechtoorkonde werkelijk in hun interpretatie van de verwikkelingen van I 122 betrokken. Ook zij behouden steeds enige reser

ve ten aanzien van het stuk. 

In deze bijlage wil ik de materiële, paleografische en diplomatische beoordeling van beide oorkonden van 2 juni 1122 opnieuw ter hand 

nemen. Alvorens daartoe over te gaan dient eerst enige aandacht aan de overlevering en het administratief gebruik van de beide stukken 

te worden besteed. 

Over/evenng 
Beide privileges, tegenwoordig goed geconserveerd in het Utrechts Gemeentearchief, zijn gedurende lange tijd spoorloos geweest. Toen 

Van Asch van Wijck in 1838 de tekst bij beide stukken in zijn Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer derstod Utrecht liet 

afdrukken, moest hij zich behelpen met twee zeventiende-eeuwse vidimussen. De originelen beschouwde hij als verloren gegaan. ")H Tien 

jaar later, zo blijkt uit JJ. de Geers Verzameling van oorkonden, betrekkelijk het voormalig handelsverkeer der stad Utrecht, was de tolrecht

oorkonde weer in origineel voorhanden. m Het andere stuk kwam pas omstreeks I860 weer tevoorschijn. Volgens Muller werd het 

door dezelfde De Geer in een baliemand in een vergeten hoekje op de zolder van het Utrechtse stadhuis teruggevonden. "° De edities 

van Van den Bergh en Waitz uit de jaren kort daarna zijn beide weer op de originele overlevering gebaseerd. m 

De stukken moeten in de eerste helft van de achttiende eeuw zijn zoekgeraakt. Van Mieris beriep zich bij de uitgave van het eerste deel 

van zijn Groot Charterboek in 1753 nog op de originelen in het Utrechtse stadsarchief 112, maar maakte daarbij waarschijnlijk gebruik van 

eigen afschriften die hij reeds jaren eerder had vervaardigd. Twee andere afschriften uit deze periode, opgetekend door Kaspar Burman 

in de jaren 1716-1755 voor zijn Codex diplomaticus, blijken gebaseerd op latere kopieën: die van het veertiende-eeuwse Kopieboek B en 

twee vidimussen uit 165 1. 113 Volgens Burman zou reeds A. Matthaeus vermeldt in zijn Analecta hebben vermeld dat de tolrechtoorkon

de nergens meer te vinden was IU, en mogelijk gold dat toen ook al voor de andere oorkonde. 

In de periode daarvóór komen we de originele stukken echter nog meermalen tegen onder het kopje 'Van tollen' in de oudste inventa

rissen van de stedelijke charterkast in de 'overkluysde earner boven de schoutscamer in Groot-Lichtenberg.' l l 5 Op grond van de admi

nistratieve aantekeningen in de veertiende- en vijftiende-eeuwse hand op de rugzijde van beide stukken mag worden aangenomen dat zij 

ook in de late Middeleeuwen steeds deel hebben uitgemaakt van het Utrechtse stadsarchief. 116 

Tot in de zeventiende eeuw zijn er van beide privileges verschillende kopieën en vidimussen naar het origineel vervaardigd voor admini

stratief gebruik. l l 7 Zo zijn beide stukken in geauthentiseerde kopie opgenomen in het cartularium dat de stad Utrecht in 1395 liet 

maken, het zogenaamde Kopieboek ß. Het tolrecht volgt hierin op de derde plaats: na de andere oorkonde van I 122, en - in afwijking van 

de chronologie die elders de volgorde in dit kopieboek bepaalt - tevens na de oorkonde over de Utrechtse jaarmarkten uit I 127. Net 

als alle andere Latijnse oorkonden die dit boek bevat, zijn ze voorzien van een Nederlandse vertaling (zie bijlagen). Andere, eveneens 

geauthentiseerde kopieën zijn te vinden in een register dat kort na 1531 in opdracht van de Staten van Utrecht werd vervaardigd. Twee 

copies figurées, compleet met naschildering van het keizerlijk monogram en het zegel, werden in 1651 op verzoek van burgemeester 

Cornells Booth voor de stad Utrecht gemaakt, en door het Hof van Utrecht gevidimeerd. 

Voor het tolrechtdiploma kan aan deze lijst nog een ander belangrijk vidimus worden toegevoegd, namelijk dat welk op I 3 juli 1295 

door keizerlijk kanselier Ebernand aan de stad Utrecht werd afgegeven. " 8 In dit vidimus wordt het tolrecht voorafgegaan door nog 

twee andere voor de stad Utrecht gewichtige privileges: het ius de non evocando dat haar in I 252 door Rooms koning Willem II was ver

leend "'', en de in I 174 door keizer Frederik I geschonken vrijdom van de in Keizersweerd {daarvóór te Tiel) geheven rijkstol. 12° 

Van beide oorkonden kan dus worden gesteld dat zij vanaf het einde van de dertiende tot het begin van de achttiende eeuw in origineel 

in het stadsarchief voorhanden zijn geweest. Beide blijken ze in die periode als voorname privileges voor de stad te hebben gefunctio

neerd. 

Formele beschrijving 

Het perkament van beide stukken verkeert in een redelijke staat, ondanks het feit dat de bewaring van beide stukken in de achttiende 

en begin negentiende eeuw verre van optimaal is geweest. Wel vertoont het perkament van het tolrechtprivilege enige slijtage op de 

vouwnaden, die stammen uit de tijd dat het stuk, zoals vroeger bij charters gebruikelijk was, in opgevouwen toestand werd bewaard. 

Hierdoor zijn een paar gaatjes in het perkament ontstaan en is de tekst op sommige plaatsen lacuneus. Zoals gezegd bevatten beide 

oorkonden enkele aantekeningen voor administratief gebruik in dorso uit de veertiende, vijftiende en zeventiende eeuw. I21 Het formaat 

van de tolrechtoorkonde is 80x46 cm, dat van de andere oorkonde 65x46 cm: de breedte van beide stukken komt dus precies overeen. 

Beide oorkonden dragen een opgedrukt zegel van witte was, het zegel van keizer Hendrik V. m Van het zegel van de als echt beschouw

de oorkonde resteert slechts een fragment. Het randopschrift is hierop nog goed leesbaar. Het zegel van de tolrechtoorkonde is wel in 

zijn geheel bewaard gebleven, maar hier is de afdruk veel minder 'scherp'. Door slijtage is het randschrift niet meer leesbaar. Er zijn 

alleen nog enkele contouren van de centrale afbeelding van de keizer op zijn troon met scepter en rijksappel te ontwaren. Voorzover 

omtrek, lijnen en reliëf nog waarneembaar zijn, komen deze echter overeen met wat het restant van het andere zegel laat zien. Reden 

om de echtheid van het tolrechtzegel in twijfel te trekken, zoals Oppermann wil, zie ik dus niet. I2ï 

Beide privileges zijn voorzien van het monogram van keizer Hendrik V. Het eerste monogram lijkt van de hand van de keizer zelf afkom

stig te zijn. Het monogram van de tolrechtoorkonde daarentegen is zonder twijfel het werk van een andere hand geweest. 1U Anno 

I 122 was het echter bepaald niet ongebruikelijk dat het keizerlijk monogram door een andere hand in naam van de keizer werd vol

trokken. Juist tijdens de regeerperiode van Hendrik V nam het aantal door de vorst persoonlijk getekende oorkonden beduidend af. 12i 

Meer problemen levert het handschrift. Oppermanns constatering dat de oorkonden door twee verschillende handen zijn geschreven, is 

onweerlegbaar. Het handschrift van de ene oorkonde toont ons ontegenzeggelijk een typische kanselarijhand: een fraaie, regelmatig 

geschreven diplomatische Karolingische minuskel, waarvan de verlengde schachten meestal met vijf of meer doorhalingen zijn gedeco

reerd. Typerend voor deze hand zijn onder andere de c-t-ligaturen zoals gebruikt in Traiectensibus en auctoritas, en de afwijkende -us-
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/3. Fragmenten van oorkondehandschriften 

met decoratie in 'Utrechtse stijl': a. Tolrecht-

oorkonde van keizer Hendrik V, 2 juni i 122. 

b. Oorkonde van bisschop Hartbert, 7 okt 

H43(0$U,nr.383). 

afkorting (zie afb. I 3). Hausmann schaart dit 

handschrift in zijn studie over de rijkskanse

larij van keizer Hendrik V onder de groep 

van oorkonden opgetekend door de hand 

van notaris Henricus II. Deze was van 1119 

tot 1125, het jaar waarin Hendrik V in 

Utrecht overleed, in de keizerlijke kansela

rij aktief. 12f' 

Het handschrift van de tolrechtoorkonde 

laat zich daarentegen niet als kanselarijhand 

identificeren. Oppermann karakteriseerde 

het als een imitatie-handschrift. Tot op 

zekere hoogte is die constatering juist: het 

is opvallend dat ook deze hand de bovenge

noemde c-t-ligatuur en de opmerkelijke -

us-afkorting hanteert l27, en daar waar de 

formulering van de tekst gelijkluidend is, de 

verlengde schachten steeds op dezelfde 

plaatsen van doorhalingen voorziet. Het 

handschrift is echter minder regelmatig, 

vooral aan het slot van de oorkonde waar 

de regels steeds dichter opeen zijn geschre

ven waardoor er minder ruimte overbleef 

voor de versiering van de verlengde schach

ten. De schrijver lijkt hier duidelijk met de 

ruimte te hebben gewoekerd. Toch oogt 

het handschrift niet werkelijk als een imita

tie. Daarvoor maakt het geheel een te afwij

kende indruk. Afkortings- en samentrek-

kingstekens en ook sommige letterversieringen volgen in dit handschrift een wezenlijk andere stijl dan in het kanselarijhandschrift. 

Kenmerkend voor deze stijl zijn de 'kammetjes', 'twijgjes' en de enkele of dubbele 'sterretjes' als samentrekkingsteken of als -urn-kor

ting, en de 'twijgjes' en 'bloemetjes' die op verschillende plaatsen aan de letterschachten ontspruiten (zie afb. 13). Al op het eerste 

gezicht verschaffen zij het handschrift een heel eigen karakter. 

Zoals gezegd heeft Oppermann dit handschrift in verband verbracht met drie andere oorkonden, daterend uit de jaren I 143-1 178, die 

hij alle toeschreef aan een Utrechtse falsaris wiens aktiviteiten hij aanvankelijk ca. I 177, later ca. 1215 dateerde. IZ8 Inderdaad lijkt het 

door zijn markante decoratiestijl aan deze oorkonden verwant. Van een identieke hand is m.i. echter in het geheel geen sprake. De 

vraag of alle oorkonden van deze groep als 'falsa' mogen worden aangemerkt, laat ik hier verder buiten beschouwing. Voor het meren

deel is de onechtheid door latere onderzoekers bestreden. 129 Van belang is evenwel de constatering dat deze oorkonden waarschijnlijk 

alle door scribenten uit de omgeving van de bisschop van Utrecht zijn vervaardigd. Bovendien zijn mij tot op heden geen andere voor

beelden van een dergelijk decoratietype bekend. En daaraan zou dan de conclusie verbonden kunnen worden dat het hier een specifiek 

'Utrechtse' decoratiewijze betreft, die met name in het tweede en derde kwart van de twaalfde eeuw in zwang zou zijn geweest. 

Grote voorzichtigheid is hier echter op zijn plaats. Een goed overzicht van de ontwikkeling van het oorkondenhandschrift in het bisdom 

Utrecht is er niet. De aanzetten die Oppermann hiertoe destijds gegeven heeft zijn tot op heden niet verder uitgewerkt. Ook voor de 

aangrenzende bisdommen zijn dergelijke studies nog maar weinig verricht. Een vergelijking op stijlkenmerken is daarom op dit moment 

niet goed mogelijk. '"' Daarbij komt dat elk onderzoek op dit terrein grote beperkingen kent door de lacuneuze overlevering van het 

vroege oorkondenmateriaal. Om een indruk te geven: van alle oorkonden die er van de Utrechtse bisschoppen uit de periode van vóór 

I 150 zijn overgeleverd, zijn er slechts 26 in origineel bewaard. Daarvan worden er momenteel 6 als onecht of verdacht beschouwd. ' , 1 

Een eerste inventarisatie leverde mij in deze bescheiden groep slechts tweemaal een handschrift op waaraan meer dan één oorkonde 

zou kunnen worden gekoppeld. 132 Dat dwingt ons op voorhand reeds tot grote terughoudendheid bij de beoordeling van juist al die 

enkelvoudig overgeleverde handschriften. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het handschrift van de tolrechtoorkonde in tegenstelling tot de andere oorkonde niet kan wor

den toegeschreven aan een kanselarijhand, dat het tot op zekere hoogte wel een navolging van het kanselarijschrift te zien geeft, maar 

tegelijkertijd een heel eigen decoratiestijl vertoont in de vormgeving van afkortings- en samentrekkingstekens. Deze stijl vertoont ver

wantschap met die van een viertal oorkonden van Utrechtse herkomst uit de periode I 143-1 I 78. Een datering van het handschrift in de 

eerste helft van de twaalfde eeuw wordt hierdoor aannemelijk, een Utrechtse herkomst - met alle voorbehoud - vooralsnog het meest 

waarschijnlijk. Deze lokale kenmerken kontrasteren met de kanselarijherkomst van hetzegel. ' " 
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c. Oorkonde van graaf Gerard van Gelre, 

I177 (OSU, nr. 494). d. Oorkonde van bis

schop Godfried, 1178 (OSU, nr. 496). 

Dictaat 1M 

Het dictaat van de kanselarijoorkonde mag 

volgens Hausmann net als het schrift geheel 

aan kanselarijnotaris Hendrik II worden 

toegeschreven. '3 ' Grote delen van het tol-

rechtdiploma zijn direct hieraan ontleend. 

Salutatio en intitulatio zijn identiek, evenals 

de arenga, die overigens in geen enkele 

andere keizerlijke oorkonde op deze 

manier wordt geformuleerd. I l ( l Ook het 

begin van de narratio, de passage waarin 

Hendrik V de door Godebald verleende 

voorrechten bevestigt, is bijna letterlijk het

zelfde. Een belangrijk verschil is echter dat 

in het tolrecht alléén de inwoners van 

Utrecht en omgeving als begunstigden wor

den vermeld; de inwoners van Muiden en 

omgeving ontbreken. Hierna vervolgt de 

narratio met de bepalingen aangaande de 

Utrechtse tol, waaraan enkele zinnen over 

de aanleiding tot de vaststelling daarvan 

vooraf gaan. Dit is het enige stuk waar de 

tekst van de oorkonde geheel afwijkend is 

gesteld. De bekrachtigingsformule en de 

getuigenlijst zijn weer grotendeels gelijklui

dend. Hier kunnen slechts geringe afwijkin

gen worden vermeld: confirmations i.p.v. 

condicionis sive confirmations, en enkele spel-
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lingsverschillen in de getuigenlijst: 

Osnabrucgensem i.p.v. Osnaburgensem, Mengodium i.p.v. Mengozum, tweemaal Hermannum i.p.v. Herimannum en Her/monnus, en 

Arnesberdi i.p.v. ^rensbereft. Bovendien ontbreken in de tolrechtoorkonde, zoals we eerder al zagen, de bepalingen Mudenses quoque, 

Giselbertus eodem tempore villicus factus en Jerosolimitani. Door deze laatste ingreep zag de schrijver zich genoodzaakt de nominatief

naamval van de namen van de personen die in de andere oorkonde als Muidenaren en Jerosolimitanï worden aangeduid, om te zetten in 

een accusativus: de lijst van getuigen is tot één doorlopende opsomming gereduceerd. Daarin zijn de getuigen die in de andere oorkon

de als laatsten worden genoemd, Gerardus en Robertus, achterwege gelaten. 

Oppermann zag, zoals gezegd, in deze aanpassingen in de getuigenlijst een poging van de falsaris de privileges van I 122 primair als een be

voordeling van de Utrechtse ministerialen af te schilderen. Een andere verklaring lijkt mij meer voor de hand liggend. Waarom zouden de

ze inkortingen de scribent niet net als de verdichting van het schrift eenvoudig door plaatsgebrek zijn ingegeven? Ook een tweede, door 

Oppermann niet opgemerkte merkwaardigheid zou daardoor kunnen worden verklaard: de onorthodoxe plaatsing van de indictie- en de 

dagvermelding, die door de schrijver op enigszins onhandige wijze boven de eschatocolregel onderaan de bladzijde zijn toegevoegd in 

plaats van achter aan de regel. H" Overigens bevat de indictiedatering van het tolrechtprivilege dezelfde fout als het andere privilege: ervan 

uitgaande dat het jaartal I 122 correct is - en er is geen reden om daaraan te twijfelen - zou de indictie 15 en niet I 3 moeten luiden.I38 

Een andere, door Oppermann eveneens onopgemerkte afwijking in het eschatocol betreft de plaats van uitgave. Deze heet in het tol

recht niet zoals in het andere privilege apud inferius Traiectum maar in palacio imperatoris in Traiecto, quod vulgo Lofen dicitur - een verschil 

dat zich niet laat verklaren uit ruimtegebrek. Beide plaatsaanduidingen zijn binnen het geheel van alle in Utrecht uitgegeven oorkonden 

uniek. Een toelichting is daarom op zijn plaats. 

'Inferius Traiectum', zo luidt de gangbare opvatting, is net als het vaker voorkomende 'Ultraiectum' een Latijnse aanduiding van 

'U-Trecht', 'Neder-Trecht'. Vanaf 875 komen deze vormen in toenemende mate in de bronnen voor, naast het van oudsher meer gang

bare Traiectum', Trecht'. De tendens zou samenhangen met de behoefte om een duidelijk onderscheid te maken met dat andere 

Traiectum: Maastricht. l39 Het blijkt evenwel dat die behoefte niet in alle typen van schriftelijke overlevering even sterk gevoeld werd. 

Bijna alle vormen van 'Utrecht' of 'Inferius Traiectum' of 'Ultraiectum' die uit de periode vóór I 150 bekend zijn, zijn afkomstig uit ver

halende bronnen die buiten het bisdom Utrecht werden vervaardigd. l4° In de diplomatische overlevering daarentegen blijft de plaats

naam Traiectum' tot in de dertiende eeuw algemeen gebruik. Dat geldt ook voor de oorkonden uit de keizerlijke kanselarij. ' " Waar

om er in dit geval een uitzondering werd gemaakt op die regel is onduidelijk, temeer daar de oorkonden die Hendrik V op 26 en 27 mei 

in Utrecht uitvaardigde beide Traiectum' als plaats van uitgifte vermelden. I42 

Van de tweede locatie, het keizerlijk paleis Lofen, is bekend dat zij op het terrein van de Utrechtse burcht was gebouwd, tegen de wes

telijke burchtmuur ter hoogte van de tegenwoordige Vismarkt zoals in de tiende eeuw bij de burchtrestauratie ten tijde van bisschop 
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Balderik was opgetrokken. 143 Ook voor deze plaatsaanduiding bestaat in de te Utrecht uitgegeven keizerlijke oorkonden geen enkel 

ander voorbeeld. Dat Hendrik V in de periode na Pinksteren I 122 inderdaad in dit paleis geresideerd heeft, wordt bevestigd door de al 

eerder aangehaalde passage uit de Vita van Godfried van Kappenberg, waarin sprake is van een vergadering van rijksgroten in secretario 

suo, in de raadszaal van de keizer. 144 Het is dus zeer aannemelijk dat de oorkonde werkelijk op deze plek is uitgevaardigd. 

In wezen geeft de opsteller van de oorkonde met 'paleis Lofen' niet een andere maar een meer exacte locatie. Daar waar in het andere 

stuk een plaatsnaam wordt gebruikt in aansluiting op de praktijk buiten het Utrechtse, voelt de schrijver zich hier juist geroepen tot een 

precisering op lokaal niveau. Opmerkelijk is vervolgens dat hij niet volstaat met in palacio imperatoris in Traiecto maar daaraan de plaatse

lijke benaming toevoegt: Lofen, quod vulgo dicitur [Lofen, zoals het in de volkstaal wordt genoemd]. Ook elders in de oorkonde maakt hij 

enkele malen van deze uitdrukking gebruik, opvallenderwijs steeds in die delen van de tekst waar het dictaat afwijkt van de andere oor

konde. Ook hieruit zouden we kunnen afleiden dat de opsteller van de tolrechtoorkonde met de plaatselijke situatie goed bekend was. 

Zetten we dit alles op een rij, dan komen we tot de slotsom dat de formele kenmerken en het dictaat van de tolrechtoorkonde geen 

van beide aanleiding geven om dit stuk tot falsum te bestempelen. Alle argumenten die Oppermann geeft voor zijn vervalsingstheorie, de 

diplomatische zowel als de inhoudelijke, kunnen worden weerlegd. Ook de datering van het schrift mag in deze geen obstakel vormen, 

al blijft voorzichtigheid geboden ten aanzien van de herkomst van de scribent. Een Utrechtse signatuur lijkt het meest waarschijnlijk. 

Daarvoor pleiten enerzijds de bijzondere stijlkenmerken van het handschrift, anderzijds ook de herhaalde verwijzingen naar lokale 

begrippen en aanduidingen (quod vulgo dicitur) juist in die delen van de oorkonde die niet tot het dictaat van de kanselarijnotaris Hendrik 

kunnen worden gerekend (de tolbepalingen en de locatieformule). 

Niettegenstaande deze lokale karaktertrekken draagt de tolrechtoorkonde ook enkele kenmerken van een echte kanselarijoorkonde. 

Niet alleen is een groot deel van de tekst geformuleerd volgens het dictaat van notaris Hendrik II, ook het perkament en het zegel moe

ten worden beschouwd als afkomstig uit de keizerlijke kanselarij. Hoe deze tegenstrijdigheden te verklaren? 

Een uitkomst voor dit probleem biedt het fenomeen van de destinatarisuitvaardiging: een oorkonde waarvan de inhoud geheel of ten 

dele door de ontvanger zelf is geformuleerd. Onder de oorkonden uit de kanselarij van keizer Hendrik V komen we een groot aantal 

van dit soort uitvaardigingen tegen. l45 Opmerkelijk is dat de meeste daarvan in een handschrift zijn overgeleverd dat niet aan een kan-

selarijhand kan worden toegeschreven. Overigens moeten we ervan uitgaan dat deze oorkonden gewoon onder auspiciën van de kan

selarij tot stand zijn gekomen. Vaak leverde de keizerlijke notaris een deel van het dictaat, meestal dat van het eschatocol. ,46 Het kei

zerlijk signatuur en de recognitie door de kanselier, alsmede de bekrachtiging met het zegel van de keizer bleven daarbij steeds voorbe

houden aan de rijkskanselarij. 

In het geval van de tolrechtoorkonde gaat het om de vastlegging van een lokaal gewoonterecht. Zoals uit de tekst van de oorkonde valt 

op te maken heeft de keizer daarbij advies gevraagd van de prudentiores, een groep van wijze mannen die naar alle waarschijnlijkheid 

afkomstig waren uit de groep van honestiores rives uit de stad Utrecht die kort daarvoor worden genoemd. In dat licht is het goed voor

stelbaar dat de kanselier van Hendrik V het opstellen van de tolrechtbepalingen heeft overgelaten aan een een plaatselijke klerk, iemand 

die goed met de plaatselijke verhoudingen op de hoogte was. Het meest voor de hand liggend is het om de herkomst van deze persoon 

in de kringen van de Utrechtse kapittelgeestelijkheid te zoeken. 
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Noten 

1 Hier past een woord van dank aan prof.dr. P.A. Henderikx en prof.dr. P.H.D. Leupen, die eerdere versies van dit artikel var hun 

commentaar voorzagen, en aan A. Pietersma van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, die zo vriendelijk was mij de beide oor

konden uit I I 22 in origineel te tonen. 

2 Voor een eerste aanzet hiertoe, zie: Vliet, Van, 1991, 37-39. 
3 Schout Galo of Jalo komt voor in oorkonden uit I 108-1 122 (Maris, 1954, 91 ), burggraaf Arnoldus in oorkonden uit I I 18-1 I 35 

(Maris, 1954,84). 

4 Oppermann heeft destijds de mogelijkheid geopperd dat de Muidense schout Gijsbert dezelfde zou kunnen zijn geweest als de 

Gijsbert die in de Chronica regia (in navolging van de Annates Patherbrunnenses) wordt genoemd als de aanstichter van de gevechten 

die kort na Pinksteren I 122 in Utrecht plaatsvonden. Deze zou bovendien identiek zijn met de scelestus homo die volgens de 

Annalista Saxo in I 127 door keizer Lotharius II werd veroordeeld en die in I 129 te Elten werd onthoofd (Oppermann, 1908-1909, 

206). Buitelaar heeft deze mogelijkheid recentelijk opnieuw in overweging genomen (Buitelaar, 1993, 73-74). Ik sluit mij in deze 

echter aan bij Dekker die deze interpretatie op grond van de samenhang van de gebeurtenissen tijdens de Pinksterdagen van I 122 

als onwaarschijnlijk ter zijde heeft geschoven (Dekker, I 980, 257, n. 30). 

5 In verschillende bisschoppelijke oorkonden uit de periode I 105-1 131 wordt Gijsbert in de getuigenlijst vermeld: OSU, nrs. 258 

(1081-1094), 273(1105), 277(1108), 278(1108), 288(1118), 289 (1118), 293 (1119), 298(1121), 313 (1125, jan. 6 -sept. 24) en 

mogelijk ook nog in 335 ( I 13 I n. aug. 23). Opmerkelijk is dat hij in de periode I 108-1 I 22 bijna zonder uitzondering na schout Galo 

wordt genoemd, in OSU 293 als Giselbertus de Berchen, waarna volgt Giselbertus de Muthen, vermoedelijk degene die drie jaar later 

tot schout van Muiden werd benoemd. Een Utrechts ministerialengeslacht met de naam 'de Berchen' (Van de Berg) is bij mijn 

weten niet uit andere bronnen bekend (vgl. Buitelaar, 1993). Mogelijk bestaat er een relatie met de goederen die de bisschop aan 

het eind van de elfde eeuw verwierf in Nederhorst den Berg. 

Buitelaar heeft deze deze Gijsbert recentelijk in verband gebracht met het geslacht van de Utrechtse schouten dat hij aanduidt als 

het geslacht Van der Aa (Buitelaar, 993, 239-243). Deze zienswijze is m.i. niet houdbaar. Wel is er reden om aan te nemen dat hij 

naaste familie was, een broer wellicht, van de Utrechtse burggraaf Otto (genoemd in I 105 en II08), de vader van burggraaf Arnold 

die ook in de tolrechtoorkonde figureert. Van burggraaf Otto 11(11 39-1 156), een zoon van Arnold, is namelijk een broer bekend 

met de naam Gijsbert (OSU, nr. 378 (I 139, mrt. 13-juni 23): Otlone casteiiano, Gselberto fratre eius). Dit gegeven is door Buitelaar 

over het hoofd gezien bij zijn reconstructie van het Utrechtse schoutengeslacht. In dezelfde oorkonde worden van deze Gijsbert 

drie zoons genoemd: Albero, Gerard en Dirk (Albero wordt ook in OSU, nr. 340 (I 132 mei 29) als zodanig vermeld). Opmerkelijk 

is nu dat van de eerstgenoemde Gijsbert een broer met de naam Albero bekend is (OSU, nr. 258), en een zoon met de naam 

Gerard (OSU, nr. 298). 

6 Maris, 1954, 91. 

7 De namen van deze vier Muidenaren worden in de getuigenlijsten van andere oorkonden uit het begin van de twaalfde eeuw bij 

mijn weten nergens vermeld. 

8 Over de aarts diakon aten van de proosten van Dom en in Oudmunster in het Sticht, zie: Dekker, 1983, 309-329. 

9 Winter, Van, 1986. Merkwaardig is dat deze Johannieters niet, zoals in oorkonden meestal het gebruik is, bij de andere clerici wor

den vermeld, maar als laatsten in de rij, achter de iaici. Iets dergelijks blijkt zich echter ook in de oorkonde voor te doen die keizer 

Hendrik V begin mei aan de kerken van St. Servaas en St. Marie in Maastricht uitvaardigde. In de getuigenlijst van deze oorkonde 

worden in volgorde opgesomd: de hoge geestelijken, de edelen, dan de fratres en als laatsten enkele burgenses (Sloet 1872-76, nr. 

240). Overigens wordt deze oorkonde door Hausmann niet aan notaris Hendrik II toegeschreven (vgl. Hausmann, 1956, 73). 

10 Jaffé, ed., 1856, 522. Over de kwestie rond de graven van Kappenberg, zie: Buijtenen, Van, 1977, 104-105; Buijtenen, Van, en De 

Meijer, 1990,9-12. 

11 Over de oppositie van de hertog van Saksen en gravin Petronella van Holland (= Gertrudis), een stiefdochter van Lotharius, tegen 

keizer Hendrik V, zie: Cordfunke en Hugenholtz, 1990, 46-47. In I 123-24 zou het tot tweemaal toe tot een openlijk conflict 

komen tussen deze partijen. 

12 De getuigenlijsten van deze oorkonden zijn afgedrukt bij Sloet, ed. 1872-76, nrs. 238 (Maastricht, I 122; Stüllein, 1971, 93, n. 8: 

gedateerd in de eerste week van mei), 239 (Aken, I 122 mrt. 29) en 240 (Aken, I 122 apr. 25). 

13 OSU, nr. 307 (1122 mei 27). 

14 Uit zijn Vita blijkt dat hij omstreeks I 122 in Utrecht geweest moet zijn. Wilmans, ed., 1973, 504-509. De episode over zijn verblijf 

gaat direct vooraf aan die over de stichting van de eerste premonstratenzer abdij in het Duitse Rijk op het familiegoed van graaf 

Godfried van Kappenberg. Norbertus was hier rechtstreeks bij betrokken: in het voorjaar van I 122 had Norbertus in Keulen con

tact gehad met graaf Godfried van Kappenberg, die op 3 I mei I 122 bij oorkonde zijn goederen ter beschikking stelde voor religi

euze doeleinden. Nadat ook Godsfrieds broer Otto en (in september van dat jaar) de keizer hieraan hun goedkeuring hadden 

gehecht, kon de stichting gerealiseerd worden. Zie: Buijtenen, Van, en De Meijer, I 990, 10-1 I. Zie ook: Grauwen (vert.), 1984, 90, 

die in zijn reconstructie van het itinerarium van Norbertus vaststelt dat deze begin mei in Maastricht verkeerde en op 3 I mei in 

Kappenberg. Een reis in het gevolg van de keizer vanuit Maastricht naar Utrecht, en vandaar naar Kappenberg ligt voor de hand. 

15 Stüllein schat de gemiddelde omvang van de hofhouding die met de keizer Hendrik V meereisde op I 50 à 300 mensen. Stüllein, 

1971, 10-12. 

16 Over het rechtsgebied van de Utrechtse burggraaf, zie: Bruijn, De, en Eerden-Vonk, Van der, 1987, 59-63. 

17 Maris, 1954, 65; Dekker, 1982, 379-382. 

18 OSU, nr. 306 (1122 mei 26). 

19 Dit overzicht is ontleend aan het door Stüllein gereconstrueerde itinararium van Hendrik V. Zie: Stüllein, 1971, 45-46, 63-64, 90, 
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93-94, 100-101, 103, 108-109. Aldaar alle relevante historische bewijsplaatsen. Voor de benoeming van bisschop Godebald door 

Hendrik V in de zomer van 1114, zie: Weinfürter en Engels, 1982, 195, n. 287. 

20 Zie hierover: Cauteren, Van, 1988, 78-80. 

21 Hendrik V vermeldt bisschop Koenraad in een oorkonde die hij in de jaren I 122-1 125 uitvaardigde aan de Utrechtse Sint 

Maartenskerk als zijnde nutricii mei (OSU, nr. 3 I 0 ( I 122 sept. - 1125 mei 23)). Voor een overzicht van de latere vermeldingen van 

dit gegeven, zie: Ahlfeld, 1955. 

22 Ahlfeld, 1955,200. 

23 Uit de volgende oorkonden van Hendrik IV blijkt de aanwezigheid van bisschop Koenraad aan diens hof: Von Gladiss, ed., 1959, 

nrs. 394 (Aken, 1087 voor sept), 395 (Aken, 1087), 402 (Regensburg, 1089 febr. I), 405 (Metz, 1089 apr. 5), 410 (Speyer, 1090 

febr. 14), 414 (Rivalta, 1090 juni 26), 419 (Botticino, 1091, voor 17 mei) en 420 (Mantua, 1091 mei 17). Bezoeken van Hendrik IV 

aan Utrecht zijn uit deze jaren niet bekend. 

24 Zie hiervoor noten 10 en I I . 

25 Zie bijvoorbeeld de brief van paus Calixtus aan Godebald van 30 okt. 1119 (OSU, nr. 296). 

26 Voor een recent overzicht van het onderzoek naar de investituurstrijd en het Concordaat van Worms, zie: Hartmann, 1993. 

27 Zie: OSU, nr. 311 (I 122 sept. 23). 

28 Sloet, ed., 1872-76, nrs. 240 (I 122 apr. 25) en 238 (begin mei). 

29 Koningin Mathilde verbleef reeds op 14 maart I 122 in Utrecht. Vgl. OSU, nr. 302. Mogelijk heeft zij, in afwachting van de komst van 

de keizer, haar verblijf in Utrecht tot Pinksteren gecontinueerd. 

30 Vertaling naar de editie: Waitz, ed., 1844, 260-261. De datering van de kroniekschrijver Ekkehard van Aura (Kerst I 123) is perti

nent onjuist. Volgens Stüllein zou deze datering betrekking kunnen hebben op een overigens niet geattesteerd verblijf te Utrecht in 

im.Stü l le in , 1971, 90 en 97. 

31 Scheffer-Boichorst, ed., 1870, 140-141: Imperator festum pentecosten apud Traiectum célébrât; ibique orta seditio inter armigeros de re 

modica, uti saepe fit, usque ad milites armatos pervenit eoque excrevit, ut imperatoris amici episcopum cum suis intra monasterium fugere 

compellerent, plerosque caperent, aiiquos etiam trudicarent. Ipse vero episcopos, in monasterio captus et imperaton praesentatus, custodiae 

regiae deputatur. A qua non longo tempore interiecto fuga eiapsus solvitur. Omnia haec machinatione cu'tsudam Osilberti, qui episcopum in-

festabat, acta esse aiebant. De tekst van de twaalfde-eeuwse Annales Patherbrunnenses wordt ook overgeleverd in de latere opteke

ning van de Chronica Regia Colonienses: Waitz, ed., 1880, 60. 

32 Mogelijk werd ook de verloren gegane oorkonde van keizer Hendrik V voor het klooster Oostbroek in deze periode uitgevaar

digd. Zie: OSU, nr. 302bis/3034 (I 122 mrt 14 - I 125 mei 23). 

33 OSU, nr. 305 (1122 mei 20). 

34 OSU, nrs. 306 ( I 122 mei 26) en 307 ( I 122 mei 27). 

35 De formulering van de oorkonde is algemeen gesteld: eundem comitatum. In tegenstelling tot het regest uit het OSU neem ik dan 

ook aan dat hiertoe ook de grafelijke macht die Willem buiten Lek-en-IJssel bezat, in de Opgooi en in de graafschap Utrecht, moet 

worden gerekend. 

36 Bresslau en Kehr, ed., 1957, nr. 153 (1046 mei 22); Von Gladiss, ed., 1978, nr. 129 (1064 mei 2) (falsum). Zie ook: Dekker, 1983, 

381, n. 27-28. 

37 Volgens de oorkonde van 27 mei zou de usurpatie van de Wrerdense goederen in Eiteren zou door graaf Rodbert en zijn vrouw 

Ermintrudis hebben plaatsgevonden. Over deze graaf, zie: Dekker, 1983, 378-379. 

38 Met name Struick heeft uitvoerig over de inhoud van Godebalds privilege gespeculeerd teneinde tot een reconstructie te komen 

van Utrechts oudste stadsrecht: Struick, 1972. Hij gaat daarbij volledig voorbij aan het feit dat deze rechten niet alleen aan de bur

gers van Utrecht, maar aan alle inwoners uit de omgeving werden verleend. Dekker is op dit punt veel voorzichtiger in zijn uit

spraken. Slechts één bepaling van Godebalds privilege zou ons zijn overgeleverd: de verplaatsing van twee van de vier Utrechtse 

jaarmarkten naar de Novum Fossatum, waarover in OSU 322 (I 127 okt. 2) wordt gesproken: Dekker, 1980, 256. Uit dezelfde oor

konde blijkt evenwel dat deze verplaatsing onder maxima pars civitatis et omnes mercatores grote weerstand had opgeroepen; ken

nelijk had de bisschop in deze dus niet in het belang van (de meerderheid van) de stad gehandeld. Daarmee biedt ook dit gegeven 

weinig houvast bij de interpretatie van het ius et consuetudo ac Privilegium. 

39 Ganshof, 1959. Speciaal met betrekking tot de oude tolplaatsen in het Nederlandse rivierengebied, zie: Verkerk, 1992. 

40 Dekker, 1983, 369. 

41 OSU, nr. 120 (953 apr. 21): quidquid in villa Amuda habere videbamur, theloneum quoque ad eandem villam juste pertinentem, quod 

Uualdgero jam olim in beneficium concessum habuimus. 

42 Blok, 1962, 11-15; Dekker, 1983, 366. 

43 Blok, 1962, 14-15; Grosse, 1987, 76-76. 

44 Uitvoerig hierover: Dekker, 1983, 366-367. De grafelijke macht zelf heeft Radboud echter behouden, in ieder geval in Nifterlake. 

Nog in 975 wordt de villa Muiden gesitueerd in pago Nifterlaca in comitatu Ruotbotonis: OSU, nr. 135 (975 juni 6). Of de grafelijke 

macht in Nifterlake toen inderdaad als machtsfactor reeds geheel was uitgeschakeld, zoals Dekker aanneemt (p. 367), staat nog te 

bezien. 

45 OSU, nrs. 134-136 (975 juni 6). 

46 OSU, nr. 135 (975 juni 6). 

47 Zie bijvoorbeeld: Dekker, 1980, 250-251, en Verkerk, 1992, 44. Grosse is een andere mening toegedaan maar geeft hiervoor geen 

argumenten: Grosse, 1987, 100. 

48 Von Gladiss, ed., 1978, nr. 14 ([1057, apr.?]) en Appelt, ed., 1985, nr. 583 (I 171 okt. 12). 

49 OSU, nr. 1019 (1244 aug. 23). 

50 De bronplaatsen die Dekker aanvoert om het bestaan van een tol te Utrecht in de karolingische periode te bewijzen (Dekker, 
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1980, 250), moeten bij nadere beschouwing allemaal worden opgegeven. De tienden, onder andere de toloneo vel de negotio, die in 

OSU nr. 43 (753 mei 23) door koning Pepijn aan de Utrechtse kerk worden geschonken hebben geen betrekking op de fiscale 

inkomsten te Utrecht maar op alles wat de fiscus in het diocees van de bisschop aan tienden inde. Zie: Verkerk, 1992, 42. En de tol 

in Treiecto, waarvan Karel de Grote de abdij van St. Germain in 779 vrijstelling verleent (OSU, nr. 50 (779 mrt. 27), heeft geen 

betrekking op Utrecht maar op Maastricht. 

51 Over de vroegste ontwikkeling van de handelswijk Utrecht, zie: Vliet, Van, 1991, 9-15. 

52 Eiusdemque urbis praefecti: in de Vita ßonifatii auctore Wiliibaldo, Levison, ed., 1905, 53. 

53 In OSU nr. 120 (953 apr. 21) waariuun de Muidense tol voor het eerst genoemd wordt heet deze olim un beneficium concessum 

door koning Otto I aan graaf Waldger. Dit sluit echter niet uit dat Waldger ook voor het aantreden van koning Otto in 936 deze 

tol reeds in handen heeft gehad. 

54 Verkerk beschouwt de tol te Muiden als een tiende-eeuwse voortzetting van de cogsculd die een onderdeel vormde van de konink

lijke tiendrechten op het Almere, waarvan een tiende deel blijkens de bekende Goederenlijst aan de Utrechtse kerk toekwam: 

Verkerk, 1992, 43-44. Nog afgezien van de vraag of cogsculd hetzelfde is als theloneum, is het m.i. niet mogelijk deze visie staande te 

houden gezien het feit dat de cogsculd op het Almere al in 949, vier jaar voor de schenking van de Muidense tol, in zijn geheel aan 

de Utrechtse kerk wordt geschonken (OSU, nr. I 13). 

55 Dekker, 1983,376. 

56 Maris, 1954, m.n. 60-61. Zij omschrijft deze stadsgraafschap als 'dat gedeelte van het oude Nifterlake, waarbinnen de comes 

Trajectensis in dienst der Utrechtse kerk als erfelijk graaf en voogd fungeerde' (p. 6 I ). Dit viel min of meer samen met het latere 

grondgebied van de stad binnen de ommuring, de stadsvrijheid en de stadsbanmijl. 

57 Nonn signaleert dat reeds vanaf het midden van de tiende eeuw steeds meer graven zich naar de hoofdresidentie van hun graaf

schap gaan noemen. Nonn, 1983, 207 en 226. 

58 Uitvoerig hierover handelt: Buitelaar, 1993, 39-60. 

59 Het tracé van de twaalfde-eeuwse stadswal reeds zou hetzelfde verloop hebben gehad als de laat-middeleeuwse omwalling. Voor 

het westelijk deel daarvan kan deze stelling inmiddels met archeologische gegevens worden gestaafd. Zie: Dolfin e.a., 1989, I I. 

60 Opmerkelijk is bovendien dat de omtrekken van de stadswal eerder te zijn bepaald door de immuniteitsgebieden van de in de elfde 

eeuw nieuw gestichte kapittelkerken van St. jan, St. Pieter en St. Marie lijken te zijn bepaald dan door de verspreiding van de bewo

ning van de Utrechtse burgers. 

61 Voor andere voorbeelden, zie: Beyerle, 1932, 65. 

62 OSU, nr. 1019 (1244 aug. 23). 

63 OSU, nr. 547 (1200 sept. 30). 

64 Ook de aanleg van het zuidelijk deel van de Oude Gracht in Utrecht, de Novum Fossatum die in I 127 wordt vermeld, zou in dit 

kader hebben plaatsgevonden. Deze gracht lag min of meer in het verlengde van de Vaartse Rijn en legde een verbinding tussen de 

Rijnbocht bij Tolsteeg (ter hoogte van de Twijnstraat) met het westelijk deel van de Borchgracht bij de Borchbrug (Sint 

Maartensbrug). Zie: Dekker, 1980, 253. 

65 Dekker, 1980; Dekker, 1983, o.a. 586-602. 

66 Dekker, 1980,251-242. 

67 Maarschalkerweerd, 1982. 

68 OSU, nr. 647 ( 1217 v. juli 27). Zie ook: Dekker, 1983, 323. 

69 Dekker, 1980, 252. Alleen de Schalkwijkse ontginningen dateren van (kort) na het graven van de Vaartse Rijn. 

70 Blijkens de oorkonde uit 1200, waarin de tol bij het Gein voor het eerst wordt vermeld, viel deze tolplaats toentertijd nog binnen 

het schoutambt van Utrecht. Koning Filips stond bisschop Dirk toe de tol eventueel naar een andere plaats infra terram que pertinet 

ad officium sculteti civitatis Traïectensis te verplaatsen. OSU, nr. 547 (1200 sept. 30). In 1220 werd deze bepaling nog eens herhaald in 

een oorkonde van koning Frederik II voor bisschop Otto, alleen is er dan sprake van infra territorium suum, binnen het territoir van 

de bisschop. OSU, nr. 675 ( 1220 apr. 19). Voorzover bekend heeft de bisschop echter geen gebruik gemaakt van dit recht. 

71 Toen men aan het eind van de dertiende eeuw de Vaartse Rijn doortrok vanaf Jutfaas naar Vreeswijk met de aanleg van de Nieuwe 

Vaart, bleef aanvankelijk het principe van de overslag nog gehandhaafd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het tolregister van de Nieuwe 

Vaart, zoals dat in het Liber Albus uit I 340 is overgeleverd: Muller, ed., 1883, dl. 1,3 1-33. Deze overslag vond plaats bij de Wiers. 

Aan het eind van de Middeleeuwen werd echter een schutsluis bij Vreeswijk aangebracht die de oude overslag overbodig maakte. 

72 OSU, nr. 1019 (1244 aug. 23). 

73 Volgens Verdam en Verwijs moet onder 'tyere' bepaalde hoeveelheid worden verstaan. Onbekend is hoe groot deze hoeveelheid 

precies was. Overigens verwijzen zij slechts naar vijftiende-eeuwse bronnen. Verhoeff, 1983, vermeldt in zijn overzicht van oude 

Nederlandse maten en gewichten de term 'tiers', mogelijk afkomstig van 'tertius', een derde deel. Deze term werd in de late 

Middeleeuwen met name in Noord-Holland gebruikt als aanduiding voor een bepaalde (niet nader bekende) hoeveelheid wijn. 

74 De betekenis van de teruggave van de laatste denarie, die ook bij de meeste andere tarieven uit I 122 genoemd wordt, is mij nog 

niet duidelijk. 

75 Mogelijk waren er nog andere grensplaatsen waar na I 122 de Utrechtse tol werd geïnd. Te denken valt aan tolplaatsen op de 

Oude Rijn (ter hoogte van Vleuten-De Meern?) en op de Kromme Rijn (tussen Vechten en Bunnik?). Misschien dat de 

Tolakkerlaan die vanaf Oostbroek door de ontginning van de Zeisteroever op de Kromme Rijn aanliep (Dekker 1983, I 75), met 

een dergelijke tol op de Kromme Rijn in verband mag worden gebracht. Voor de interregionale handel hadden deze rivieren na 

I 122 echter geen belang meer. 

76 Hausmann, ed., 1969, nr. 135; Appelt, ed., 1970-90, nr. 499. 

77 Vaak wordt in dit verband de naam 'Tolsteeg' genoemd. Van enige vorm van tolheffing in deze buitenwijk van Utrecht ontbreekt 

echter ieder spoor. Volgens recent onderzoek van Vervaart had de naam 'Tolsteeg' in oorsprong betrekking op de weg parallel 
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aan de Vaartse Rijn. Vervaart, 1990, 45-46. Het is evenwel niet uitgesloten dat deze steeg reeds van vóór de aanleg van de Vaartse 

Rijn dateert. Voor de oudste vermelding van de naam Tolsteeg', zie: OSU, nr. 1523 ( 1260 juni I ). 

78 Gerard: OSU, nrs. 320 (I 126 juli 8), 322 (I 127 okt. 2), 33 I {I 131 v. aug. 23), 333 ( I 133 v. aug. 23); Albert: OSU, nrs. 378 ( I 139 mrt. 

13-juni 23) en 392 (1147). 

79 OSU, nrs. 320 (I 126 juli 7) en 322 (I 127 okt. 2). 

80 In de tolrechtoorkonde van 2 juni 1122 was in deze ontwikkeling nog niet voorzien. Alles in deze oorkonde wijst erop dat de 

Utrechtse tol op dat moment nog gewoon op de markt aldaar werd geheven. 

81 Een dergelijke gang van zaken sluit goed aan bij het gegeven dat Galo, die op 2 juni I 122 voor het laatst vermeld wordt, in de 

periode daarna werd opgevolgd door schout Alfger. Mogelijk heeft de bisschop bij de aanstelling van deze nieuwe schout het ambt 

van tolgaarder gecreëerd. Overigens is het niet uitgesloten dat de eerste tolgaarder, Gerard, een broer was van schout Galo. Zie: 

OSU, nr. 293, waarin sprake is van een Gerhardus frater jalonis scuketi. 

82 Wellicht zijn bij deze gelegenheid de tolbevoegdheden van de Muidense schout aan een andere ministeriaal overgedragen. In 

Utrecht zal dit hebben plaatsgevonden na het overlijden van Galo. Zijn opvolger Alfger wordt in I 127 voor het eerst vermeld 

(OSU, nr. 320). In hetzelfde stuk komen we ook de teleonarius tegen. 

83 Dekker, 1980,255-258. 

84 Dekker volstaat op dit punt met een noot: 'Wij van onze kant kunnen slechts opmerken, dat het verzoek van de honestiores 

Traiectensium cives aan de keizer om een eind te maken aan de onbillijke toltarieven, die de bisschop voor de kooplieden hanteer

de, uitstekend past in de tijd dat de bisschop zich in hechtenis bevindt en in het kader van de overige gebeurtenissen van I 122' (p. 

258, n. 34). 

85 Zo stelt ook Dekker, 1980, 258. 

86 In dit verband is het opmerkelijk dat er uit de latere twaalfde en de dertiende eeuw verschillende aanwijzingen in de schriftelijke 

bronnen zijn te vinden voor intensieve handelscontacten met Vlaanderen en Engeland, terwijl kooplieden uit deze streken in elfde-

eeuwse bronnen en ook in het tolregister van I 122 nog helemaal niet genoemd worden. Zie: Vliet, Van, 1991, 28-36 en 77-87. 

87 Dat dit recht reeds geruime tijd eerder door Godebald verleend zou zijn, stelt ook Maris: Maris, 1972, 39. 

88 De tekst van de oorkonde, ius et consuetudinem ac Privilegium ab ep/scopo Godebaido concessum, verschaft ons over het tijdstip van 

verlening geen uitsluitsel. Het perfectum van concessum duidt weliswaar op een daad die voor de uitvaardiging van de oorkonde is 

voltrokken, maar zegt niets over de vraag hoe kort of lang dat moment geleden was. 

89 Zie hierboven, p. 

90 OSU, nr. 302 ( I 122 mrt. 14), later (in de periode kort na Pinksteren?) bevestigd door keizer Hendrik V: OSU, nr. 302bls/3034 ( I 122 

mrt. 14- 1125 mei 23). 

91 Zie bijvoorbeeld: Dekker, 1983, 181. 

92 Dekker, 1980, 261 -265. Zie ook: Dekker, 1983, 589 e.v. 

93 Zie: Dekker, 1983,587-589. 

94 Dekker, 1980,258. 

95 OSU, nr. 306 (I 122 mei 26). Dat deze oorkonde niet alleen de grafelijke rechten van Willem in Lek-en-IJssel maar ook die in de 

Opgooi en in de comitatus Troiectensis betrof, daarop is hierboven reeds gewezen. Zie p. 

96 Oppermann, 1908, 202-203. 

97 OSU, nr. 494 (1177 v. sept. 24). 

98 Oppermann, 1908,203. 

99 Oppermann, 1921, 101. 

100 OHZ, nr. 108 (I 127 okt. 2). 

101 Oppermann, ed., 1933, 153 e.v. 

102 Over de school van Oppermann en de kritiek hierop van C.D.J. Brandt, zie: Hugenholtz, 1980. 

103 Oppermann, 1933-1934a; Oppermann, 1933-I934b; Brandt, 1933-1934c. 

104 Oppermann, 1933-1934a, 188. Hetzelfde gold naar Oppermanns idee voor de jaarmarktenoorkonde van I 127. Impliciet is deze 

optiek ook al aanwezig in Oppermanns studie uit 1908. Vgl. aldaar 214-230. Zij hangt samen met Oppermanns merkwaardige visie 

op de vroege geschiedenis van de stad Utrecht, waarin hij voortdurend een tegenstelling waarneemt tussen de bisschoppelijke 

schepenen en ministerialen uit de vicus Stathe en de keizergezinde ministerialen uit de Springwijk, nauw gelieerd aan het kapittel 

van St. Marie. De mercatores en cives zouden in die oppositie pas in de tweede helft van de twaalfde eeuw een rol zijn gaan spelen. 

105 'Deze manier van bewijsvoering, die Oppermann bij zijn oorkondenkritiek meer toepast, wijs ik geheel prinsipiëel af, omdat zij uit

gaat, van wat juist nog bewezen moet worden.'Brandt, 1933-1934c, 193. 

106 Zie: Brandt, I933-I934b, 182, en nogmaals in Brandt, 1933-1934c, 193. Saillant détail in deze is het gegeven dat Brandt in het begin 

van de jaren twintig, toen hij als medewerker betrokken was bij de voltooiing van het eerste deel van het Oorkondenboek van het 

Sticht Utrecht, mogelijk zelf de hand heeft gehad in de uitgave van het tol ree h tpri vi lege en de toevoeging van het predikaat 'onecht' 

met verwijzing naar Oppermann 1908. 

107 Maris, 1954, 91-92, 99 n. 10. 

108 Asch van Wijck, Van, 1838, dl. 4, 425, n. I. 

109 Geer, De, ed., 1848, 4, reg. 7. 

110 Aldus Muller in de inleiding op zijn inventaris van het Stadsarchief: Muller, 1893, LX. 

111 Voor een overzicht van deze en andere edities, zie Bijlage I en 2. 

112 Mieris, Van, 1753-1756, dl. 1,86-87. 

113 RAU, Verzameling Van Musschenbroek, inv.nr. I: K.. Burman, Godex diplomaticus diocoeseos Trojectinae, 1716-1755, nrs. I-2 (niet in 

druk verschenen). 
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114 Ibidem, 10: 'Hoc diploma hactenus nondum visum dicit Matth. (..) Anal. p. 479.' Ik heb deze opmerking in de uitgave van Mathaeus' 

Veteris aevi analecta niet kunnen achterhalen. 

115 GAU, Archief van de Gemeentelijke Archief- en Fotodienst te Utrecht, nrs. 330 en 332. 

116 Zie: Bijlagen I en 2. 

117 Zie: Bijlagen I en 2. Binnen het kader van dit onderzoek heb ik mij beperkt tot de collecties van het Utrechtse Gemeentearchief, 

het Rijksarchief Utrecht en de Bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Met name voor de zeventiende en achttiende eeuw sluit ik 

niet uit dat er in collecties elders in het land nog meer afschriften te vinden zijn. 

118 OSU, nr.269l (1295 juli 13). 

119 OHZ, nr. 930 (1252 juni 18). 

120 Appelted., 1985, 120-121, nr. 626 (I 174 aug. 2). 

121 Voor de dorsale aantekeningen op beide oorkonden, zie: Bijlagen I en 2. 

122 Van deze zegels bewaart het GAU enkele goede afgietsels: Muller, 1898, nrs. I62a-b. 

123 Recentelijk werd ik per brief (München, 8 maart 1994) in mijn conclusies ten aanzien van het zegel bevestigd door Dr. A. Gawlik, 

verbonden aan de Monumenta Germaniae Historica, die in 198 I beide stukken heeft beschreven in het kader van de uitgave van de 

diplomata van keizer Hendrik V in de MGH. Deze uitgave berust momenteel in handen van Prof.Dr. M. Thiel (Göttingen), en zal 

waarschijnlijk in 1995 verschijnen. 

124 Vgl. de oorkonden van Hendrik V die in afbeelding zijn opgenomen in de bijlage achterin bij Hausmann, 1956. 

125 Bresslau en Klewitz, 1958, 165 en 182-183. 

126 Hausmann, 1956, 73-79. Henricus notarius wordt onder andere vermeld in de getuigenlijst van de oorkonde die keizer Hendrik V 

begin mei, op weg vanuit Aken naar Utrecht, in Maastricht uitvaarigde voor de kerken van St. Servaas en St. Marie. Zie: Sloet, ed., 

1873-1876, nr. 238. 

127 Beide niet geheel consequent: vaker dan Heinricus II ook de ';' en aan het eind 'Traiectensem' en 'Traiecto' zonder ligatuur. 

128 Een Utrechtse herkomst van de scribent kan in ieder geval worden verondergesteld bij de oorkonde van graaf Gerard II van Gelre 

uit I 177 (OSU, nr. 494) en die van bisschop Hardbert voor het klooster van Egmond, uit I 143 {OHZ, nr. 121). Waarschijnlijk is dit 

ook in het derde door Oppermann genoemde stuk, het zogenaamde testament van bisschop Godfried uit I 178 (OSU, nr. 499). 

Overigens vond ik nog een andere oorkonde van bisschop Godfried uit I 178 die genoemde decoratiekenmerken vertoont, name

lijk OSU, nr. 496. Het valt zeker niet uit te sluiten dat een uitputtende studie van het oorspronkelijke Utrechtse oorkondenmateri-

aal uit de twaalfde eeuw - Oppermann beperkte zich destijds in feite tot het oorkondenmateriaal in de Utrechtse en Hollandse 

archieven - nog meer representanten van deze groep oplevert. Opmerkelijk is ten slotte dat beide eerstgenoemde stukken net als 

het tolprivilege van I 122 betrekking hebben op regelingen van tolgelden of andere exact/ones die met het Utrechtse handelsver

keer te maken hebben. 

129 De echtheid van de oorkonde van I 127 (OSU, nr. 322) is betoogd door Brandt, 1933-1934a, en door Koch in het O HZ, 219; die 

van I 143 (OSU, nr. 383) is betoogd door Koch in het OHZ, 239-241 ; die van I 178 (OSU, nr. 499) door Brandt, 1933-1934b. 

130 Volgens J. Stiennon kan in oorkonden uit de elfde en twaalfde eeuw uit Noord-Frankrijk, het Rijngebied en Neder-Lotharingen een 

algemene neiging tot versiering van het diplomatische minuskelschrift worden waargenomen. In het Rijn- en Maasgebied zou die 

ontwikkeling het sterkst zijn geweest. Stiennon, 1973, 104. Meer gedetailleerde studies naar het twaalfde-eeuwse schrift van het 

Neder-Rijngebied, en van het bisdom Utrecht in het bijzonder bestaan echter niet bij mijn weten. Hier ligt nog een belangrijk 

onderzoeksterrein braak. 

131 OSU, nrs. 223, 227, 245, 279, 322, 340, 347, 383. Nrs. 322 en 383 worden door Koch als echt beschouwd: OHZ, nrs. 108 en 121. 

132 Van de 26 in origineel overgeleverde bisschoppelijke oorkonden uit de periode tot I 150 heb ik er 20 gezien. Daaronder trof ik, 

afgaande op mijn eigen indrukken, slechts tweemaal een handschrift dat in meer dan één oorkonde is overgeleverd: Hand I: OSU, 

nrs. 293 en 320, Hand 2: OSU, nrs. 339 en 377. 

133 Dr. A. Gawlik hield een datering van het handschrift in de eerste helft van de twaalfde eeuw voor zeer aannemelijk. In aanvulling op 

mijn eigen waarnemingen, merkt Gawlik op dat het perkament van de tolrechtoorkonde van eenzelfde kwaliteit is als die van de 

andere oorkonde, en dat de kleur van de inkt niet wezenlijk verschilt. Zie de brief, genoemd in noot 123. 

134 Ik heb getracht het gebruik van technische termen bij de bespreking van de diplomatische aspekten tot een minimum te beperken. 

Voor een beknopte toelichting op de termen die in dit betoog onvermijdelijk waren, verwijs ik de lezer naar het Lexicon voor 

Nederlandse archieftermen ('s-Gravenhage 1983). 

135 Hausmann, 1956, 73. 

136 Hausmann en Gawlik, 1987, 132, nr. 764. 

137 In de uitgave van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht is deze indictie- en dagdatering m.i. ten onrechte als het begin van de 

dateringsregel opgevat. Het paragraaftekentje dat aan de indictie voorafgaat geeft aan dat er sprake is van een tussenvoeging. 

138 De opmerking in het Oorkondenboek dat het vermelde regeringsjaar van beide oorkonden onjuist is, kan ik op grond van de 

beschikbare tijdrekenkundige naslagwerken niet staven. Vgl. OSU, p. 283 en 285. 

139 Zie bijvoorbeeld: Künzel e.a., 1988, 358. Jongkees heeft het prefix 'U-7'Neder-' destijds willen verklaren door de naam Utrecht te 

koppelen aan de wijk Stathe die ten westen van het castellum Traiectum/Trecht was gelegen, dat wil zeggen stroomafwaarts, 

gezien de loop van de Oude Rijn (jongkees, 1945/46, 68). Deze verklaring verliest echter aan waarschijnlijkheid door het feit dat de 

oudste Utrecht-vermeldingen (tot het eind van de twaalfde eeuw) bijna zonder uitzondering uit bronnen van buiten het bisdom 

Utrecht afkomstig zijn (zie hieronder). In het Utrechtse zelf bestond er kennelijk geen behoefte aan een preciezere plaatsaandui

ding. 

140 Een meest volledige overzicht van vroege vermeldingen van 'Utrecht', 'Inferius Traiectum' en 'Ultraiectum' geeft: Künzel e.a. 1988, 

357-358. 

141 Onder de in het OSU opgenomen oorkonden van vóór I 150 vond ik drie uitzonderingen op deze regel: OSU, nr. 184 (1026-1044): 
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lOud-Utrecht 

'Uttret' en 'Utrect', en OSU, nrs. 314 en 315 (1125 mrt. 31): Godebaidus episcopus Ultraiectensis. De eerste oorkonde is gedateerd 

te Utrecht en betreft een particuliere schenking aan het novum monasterium te Utrecht (Domkapittel) betreft, waarbij onduidelijk is 

wie de oorkonde heeft opgesteld. De twee laatste oorkonden zijn beide uit de kanselarij van keizer Hendrik V, en werden beide 

uitgevaardigd in (het dicht bij Maastricht gelegen) Luik. 

142 OSU, nrs. 306 (1122 mei 26) en 307 (1122 mei 27). 

143 Zie: Koopmans, 1989, 10. 

144 Jaffé, ed., 1856, 522. Ik ga ervan uit dat de secretarie van de keizer in het paleis Lofen gesitueerd mag worden. 

145 Zie het overzicht van de oorkonden van notaris Hendrik II: Hausmann, 1956, 73-75. Vergelijk ook de overzichten van zijn beide 

voorgangers Hendrik I en Adalbert B: ibidem, 64-67, 71-72. Onduidelijk is waarom Hausmann op p. 73 niet ook de tolrechtoor-

konde in zijn overzicht heeft opgenomen. Hij lijkt zich in deze zonder meer bij het fa/sum-oordeel van Oppermann te hebben aan

gesloten. 

146 Een voorbeeld van een oorkonde waarbij alleen het eschatokoldictaat aan de keizerlijke notaris kan worden toegeschreven is de 

oorkonde die keizer Hendrik V op 2 augustus I 123 te Utrecht voor die van Deventer uitvaardigde. Zie: Hausmann, ! 956, 74, nr. 

23. 

KA/ VAN VLIET U T R E C H T . MUIDEN EN' OMGEVING. 


