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Oud-Utrecht 

Utrecht heeft niet alleen een boeiende geschiedenis van bijna tweedui

zend jaar, maar er is ook vele eeuwen lang over dat verleden geschreven. 

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de ideeën die er over 

Lotty Broer is médiéviste en werkt onder meer aan d e Romeinse oorsprong van de stad 

een proefschrift over de oudste geschiedenis van de L uu u ^ J ^ • i m n u 
6 I hebben bestaan totdat in 1929 het 

Utrechtse Sint-Paulusabdij. Martin de Bruijn is in 
1994 gepromoveerd op de jurisdictie over onroe- archeologisch onderzoek is begon-

rend goed in het middeleeuwse Utrecht en werkt r v **.• ui--i 
I nen. Die opvattingen blijken te 

als free-lance historisch onderzoeker. Samen hou

den de auteurs zich bezig met de problematiek van v a « ë r e n van het eenvoudigweg on t -
de eerste Utrechtse kerken, waarover zij inmiddels . n • i j 

|; kennen van een Romeins verleden 
nonografie en een aantal artikelen hebben 

seoubliceerd ! t o t n e t bui tenproport ioneel opblazen 

daarvan. Het artikel wil een stimulans vormen voor een nader onder

zoek naar de geschiedschrijving over Utrecht, die al even interessant 

blijkt te zijn als dat verleden zelf. 
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De discussie over de vraag of de Romeinen werkelijk hun kampementen hebben opgesla

gen aan de benedenloop van de Rijn, ten noorden van Trier, [zal] niet snel [...] verstom

men. We kunnen slechts aannemen dat Voorburg, Alphen aan den Rijn, Nijmegen en 

andere plaatsen Romeinse nederzettingen zijn geweest. Bewijzen vinden we nu en dan 

door middel van munten, kleine gebruiksvoorwerpen en omwallingen van een vesting die 

in de bodem worden aangetroffen. Maar of het werkelijk en onomstootbaar vaststaat? 

Aldus de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, dr. ir. J.M.M. Ritzen, 

op 12 september 1996'. Alle resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ten 

spijt, blijken er nog steeds twijfels te bestaan over het Romeinse verleden van 

Nederland, of althans van het Middennederlandse rivierengebied:. In dit artikel wil

len we iets vertellen over de wijze waarop er door de eeuwen heen over het 

Romeinse verleden van Utrecht is gedacht en geschreven. 

Onder Utrecht verstaan we in dit geval niet de provincie maar, althans hoofdzake

lijk, de stad. Dat komt omdat er nu eenmaal over de geschiedenis van het castellum 

op en rond het tegenwoordige Domplein verreweg het meest bekend en geschre

ven is. En dat is dan weer zo veel, dat het onmogelijk is om binnen de ons toege

meten ruimte alles te behandelen. Om te voorkomen dat ons verhaal al te opsom-

merig wordt, hebben we ons beperkt tot een aantal hoofdlijnen, die daarom wat 

verder konden worden uitgediept. Dat geldt met name voor de Middeleeuwen, 

waarin zich het beeld over het Romeinse verleden van Utrecht gevormd heeft. 

Kennis daarvan is onmisbaar voor het begrip van de latere kijk op dat verleden, 

omdat er ofwel bij die middeleeuwse visie werd aangeknoopt, ofwel dat zij aan een 

kritische beschouwing werd onderworpen. Naar het heden toe gaan wij niet verder 

dan het jaar 1929, toen het systematisch archeologisch onderzoek in Utrecht is 

begonnen. 

Tijdens ons onderzoek bleek al snel dat de geschiedenis van de Utrechtse geschied

schrijving nog nagenoeg geheel geschreven moet worden. Toch konden we juist 

voor ons beperkte onderwerp steunen op verdienstelijk voorwerk. In de in 1989 

verschenen uitgave Het Romeinse castellum te Utrecht, waarin de resultaten van het 

archeologisch onderzoek zijn gepubliceerd, heeft de archeoloog L.R.P. Ozinga na

melijk enkele kolommen aan de historiografie over de Romeinen in Utrecht gewijd \ 

Wellicht kan ons onderzoek een nieuwe aanzet zijn om naast het boeiende verle

den van Utrecht de minstens even interessante geschiedenis van de kennis van dat 

verleden aan nader onderzoek te onderwerpen. We zijn ervan overtuigd dat dit op 

zijn beurt weer tot een vergroting van de historische kennis over Utrecht zelf zal 

leiden. 
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De vroege Middeleeuwen 

Het is moeilijk vast te stellen waar het besef van de Romeinse herkomst van 

Utrecht werkelijk begint. Utrecht komt onder de Latijnse benaming Traiectum voor 

in het van omstreeks 300 daterende Itinerarium Antonini, een reisboek waarvan vele 

middeleeuwse kopieën vanaf de zevende eeuw bewaard zijn gebleven4. De naam 

Traiectum, die 'overgang' betekent, is in de Latijnstalige bronnen door de eeuwen 

heen bewaard gebleven. We komen daar straks op terug. Traiectum komt niet voor 

op de bekende kaart van Peutinger, een dertiende-eeuwse kopie van een kaart die 

vermoedelijk van omstreeks 365 dateerde. Wél figureert op deze kaart een 

Fktio(ne) \ dat zowel met Vechten als met Vleuten geïdentificeerd is. 

Het is de vraag of de inheemse bevolking, die na het vertrek van de Romeinen de 

burcht in bezit genomen zal hebben, zich gedurende de daarop volgende eeuwen 

steeds van de Romeinse oorsprong van Utrecht bewust is geweest. Maar dat was 

zeker wél het geval met de Merovingische koning Dagobert I (623-639), die in het 

kader van de Frankische expansie omstreeks 630 de burcht in bezit heeft genomen 

en er een kerkje gebouwd heeft dat waarschijnlijk aan de apostel Thomas gewijd 

werd''. De Merovingers beschouwden zich immers als de directe opvolgers van de 

Romeinen en daarmee als de rechtmatige eigenaren van de door hen verlaten 

burchten. Met de Romeinen hadden zij de veroveringszucht gemeen. In de zevende 

en achtste eeuw wisten zij het Nederlandse kustgebied aan hun gezag te onderwer

pen ten koste van een of meer Friese vorstendommetjes. 

Een civitas? 

Met de komst van Willibrord aan het eind van de zevende eeuw werd Utrecht de 

zetel van een bisschop. Deze Angelsaksische missionaris was door de paus tot 

aartsbisschop van de Friezen gewijd, met als opdracht om dit nog heidense volk te 

bekeren. De Frankische hofmeier Pippijn had hem de burcht Traiectum als uitgangs

punt voor zijn missionering toegewezen. Hiermee werd de basis gelegd voor 

Utrecht als bisschopsstad, al zou het nog tot het vierde kwart van de achtste eeuw 

duren voor Utrecht een regulier bisdom werd. 

In beginsel mochten bisschopszetels alleen gevestigd worden binnen de vroegere 

Romeinse civitates of hoofdsteden. Ofschoon Utrecht die status nooit gehad had, 

werd het toch al zeer vroeg als zodanig aangeduid. In de waarschijnlijk nog uit de 

achtste eeuw daterende levensbeschrijving van de abt van de Utrechtse kloosterge

meenschap Gregorius, geschreven door de in Zwesen onder Zuilen geboren 

Liudger - de latere eerste bisschop van Munster - werd Traiectum een antiquam civi-

totem, een 'oude stad', genoemd 7. Het is denkbaar dat ook hiermee impliciet de 

Romeinse herkomst erkend werd, al bestond in deze streken geen echte civitas, 

zodat vestiging van een bisschopszetel daar ook niet mogelijk was. 
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Zeker is evenwel dat Will ibrord zich behalve door het christendom van Ierland, 

waar hij kloosterling was geweest, ook door het Romeinse heeft laten inspireren. 

Dit blijkt uit het simpele feit dat hij zich tijdens zijn tweede reis naar Rome in 69S 

door de paus tot aartsbisschop van de Friezen heeft laten wijden en daarmee een 

bisschopszetel heeft aanvaard die volgens zijn leerling en jongere collega Bonifatius 

direct aan Rome ondergeschikt was 8. Bonifatius op zijn beurt, die zich na 

Willibrords dood in 739 intensief met de Utrechtse kerk heeft beziggehouden9, 

was zeer Romeins-, dit wil hier zeggen: pausgezind, en heeft zich in een brief uit 752 

of 753 heftig verzet tegen de pogingen van de bisschop van Keulen om Utrecht te 

onttrekken aan directe ondergeschiktheid aan Rome '". 

Tweeslachtige houding 

De houding van de Kerk tegenover het Romeinse verleden in het algemeen was 

tweeslachtig. Enerzijds was men op het vasteland en in Engeland geworteld in de 

Plattegrond van het derde-eeuwse, uit steen opgetrokken Romeinse castellum. Tegenover het hoofdgebouw, de 

principia (A), stond op de kruising van de via principalis (I) en de via praetoria (2) een rechthoekig gebouwtje, ver

moedelijk een tempeltje (B). Volgens de domtafelen bouwde de Frankische koning Dagobert I (623-639) 'in isto 

praesenti fundo', op deze grond hier, de eerste, aan Sint-Thomas gewijde kerk. Aan de andere kant van de via prin

cipalis bouwde Willibrord omstreeks 695 zijn eerste Sint-Salvatorkerk met de oostelijke helft over de restanten van 

de principia heen. In een put in het koor van deze kerk, de latere Heilig-Kruiskapel, werden boogdelen aangetrof

fen die tot de poort van dit hoofdgebouw zullen hebben behoord. De door de Friezen verwoeste Sint-Thomaskerk 

aan de andere kant van de via principalis werd waarschijnlijk rond 720 door Willibrord herbouwd en aan Sint-

Maarten gewijd. 
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Romeinse traditie, anderzijds werd het oorspronkelijk heidense karakter daarvan 

afgewezen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop er met de Romeinse 

gebouwen werd omgegaan, en dan met name met die gebouwen die een heidense 

religieuze functie hadden gehad. Soms werden die gebouwen geschikt gemaakt voor 

de christelijke eredienst, maar in de meeste gevallen werden ze resoluut neerge

haald. Zo hoeft het niet te verbazen dat Bonifatius in zijn zojuist genoemde brief uit 

752 of 753 over zijn leermeester Willibrord schreef dat deze 'heiligdommen en 

tempels vernietigd en kerken gebouwd' had. 

Dat lijkt ook voor Utrecht, zelfs vóór de tijd van Will ibrord, op te gaan. Waar

schijnlijk was hier de eerste kerk, die zoals gezegd rond 630 gebouwd was door de 

Frankische koning Dagobert en gewijd aan de apostel Thomas, al geplaatst bovenop 

de resten van een Romeins tempeltje, dat mogelijk toentertijd in gebruik is geweest 

bij de inheemse bevolking". En binnen de fundamenten van het koor van de Heilig-

Kruiskapel, die mogelijk toebehoord hebben aan de omstreeks 695 door Will i

brord gebouwde eerste Sint-Salvatorkerk l2, lag een put die ten dele gedempt was 

met boogdelen van een poort, waarschijnlijk die van het hoofdgebouw van het 

Utrechtse castellum '3. Ook hierin zal men de vernietiging van Romeins heidendom 

mogen zien '4. 

Traiectum 

In hoeverre in de Karolingische tijd (751 -ca. 900) in Utrecht nog het besef van het 

Romeinse verleden aanwezig was, is bij gebrek aan gegevens niet vast te stellen. We 

hebben al geconstateerd dat de benaming Traiectum, voorkomend in een derde-

eeuws reisboek, naar dit Romeinse verleden verwees. Reeds vanaf de negende 

eeuw treffen we haar als Trecht in de volkstaal aan. Mogelijk komt ook de naam 

Utrecht al in deze eeuw voor. Aangezien ut 'uit, uiter, stroomafwaarts gelegen' bete

kent, lijkt de aanduiding Utrecht op haar beurt weer gelatiniseerd te zijn in Uttraiec-

tum, Ulterius Traiectum en Inferius Traiectum. De notie dat het hierbij om een oude 

nederzetting ging, werd al in de achtste eeuw tot uitdrukking gebracht in de bena

ming Vetus Traiectum, het 'Oude Trecht'15. Ofschoon dit niet met zekerheid is vast 

te stellen, is wellicht ook hierin het besef van de Romeinse oorsprong tot uitdruk

king gebracht. We hebben al gezien dat Utrecht in deze tijd een antiquam civitatem 

werd genoemd. 

De waarde die aan het Romeinse Traiectum als bisschopszetel gehecht werd, bleek 

nadat de Utrechtse geestelijkheid in 857 op de vlucht was geslagen voor de 

Noormannen. Meer dan een halve eeuw later, toen het gevaar geweken was, keer

de men toch weer naar de oude plek terug en werden de muren van de burcht her

steld en met bolwerken uitgerust"'. Tot 1559 zou Utrecht de enige bisschopsstad 

in de Noordelijke Nederlanden blijven. 
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Eerste geschiedschrijving 

Het eerste middeleeuwse bericht dat expliciet van Utrecht als Romeinse verster

king melding maakt, dateert, voor zover wij hebben kunnen nagaan, pas van om

streeks I 186. Utrecht maakte toen deel uit van het Heilige Roomse Rijk onder kei

zer Frederik Barbarossa. De koningen en keizers van dit imperium, dat grote delen 

van Europa omvatte, beschouwden zich, net als de Merovingen en de Karolingen, 

nog steeds als de opvolgers van de Romeinse keizers. Rond I 186 nu gaf een hofka

pelaan van de keizer, Godfried van Viterbo, een zeer lovende beschrijving van 

Utrecht, waarbij hij ook melding maakte van een Romeinse oorsprong van deze 

stad ' . Volgens hem was Utrecht gesticht als een oorlogsbasis tegen de Friezen, van 

wie de Romeinen belasting wilden heffen. Uit Godfried van Viterbo's beschrijving 

valt op te maken dat hij ook daadwerkelijk in Utrecht geweest is, zodat het voor de 

hand ligt dat hij deze informatie ook daar gekregen heeft. 

Pas van een eeuw later dateren de eerste tekens van een eigen Utrechtse geschied

schrijving. We beginnen met een geschrift dat niet alleen om zijn inhoud maar ook 

om zijn overlevering uiterst merkwaardig genoemd mag worden. Die inhoud blijkt 

namelijk sterk af te wijken van wat in dezelfde tijd en kort daarna in andere bron

nen over de oorsprong en eerste geschiedenis van Utrecht gezegd wordt. Het gaat 

hierbij om een handschrift dat in het begin van de achttiende eeuw in handen zou 

zijn geweest van de oud-katholieke kerkelijke geschiedschrijver Hugo van Heussen. 

Dat zegt ten minste Valentijn Blondeel, die een boekje schreef over de oorsprong 

van Utrecht, dat in 1757 is uitgegeven l8. We komen daar straks nog nader over te 

spreken. 

Volgens Blondeel was dat oude manuscript geschreven door de domkanunnik 

Rudolf van Stoutenburg, die leefde aan het eind van de dertiende eeuw 19. Van 

Stoutenburg zou zich op zijn beurt hebben gebaseerd op een verloren gegaan liber 

memorialis, een memorieboek, van het Utrechts domkapittel. Blondeel had het 

geschrift van Van Stoutenburg bij Van Heussen mogen inzien en er een uittreksel, 

geen volledige transcriptie, uit mogen maken. Dat uittreksel staat in Blondeels 

boekje afgedrukt2n. 

Oude gedenkstukken 

Volgens Van Stoutenburg zou uit de oude gedenkstukken van de dom blijken dat de 

oorsprong van Utrecht heeft gelegen in vyf huizen of hutten op den boord van den 

Rhyn, welke door eenige landbouwers, jagers, en een Veerman bewoond wierden. Want 

voor de geboorte van Christus zou er al een veer of overtocht zijn geweest. Rond het 

jaar 200 zou een Vorst der Vriezen er een stenen kasteel hebben gebouwd. Om het 

groeiend aantal inwoners te huisvesten en te beschermen, werden daaromheen 

wallen gegraven, die rond 400 door stenen muren vervangen waren. Het kasteel 
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Gouden solidus van keizer Valentinianus (364-375). Deze keizer 

heeft de Rijn tijdelijk als Rijksgrens weten te herstellen. Ook in de 

middeleeuwse geschiedschrijving over het Romeinse Utrecht treedt 

hij op. Collectie PUG. 

heette Wiltenburg om dat het de bürgt der wild

vangers was, en het is zeker, dat de familie der 

opperjagtmeesters de naam van Wiltenburg aange

nomen hebben. Aangezien de Friezen en de Sak

sen die hier woonden zich zeer roofzuchtig ge

droegen, trok Keizer Valentiniaan rond het jaar 

368 hen met een leger tegemoet, veroverde de 

stad en het kasteel Wiltenburg en onderwierp hen. 

Maar de Friezen en Saksen sloegen terug, waarna er een verdrag gesloten werd en 

de Vriezen de stad en het kasteel herstelden, en versterkten. Wat hierna in het geschrift 

van Rudolf van Stoutenburg volgde, had betrekking op de vroege Middeleeuwen. 

Een deel van Van Stoutenburgs bevindingen treffen we aan in de Rijmkroniek van 

Melis Stoke, die waarschijnlijk leefde van omstreeks 1235 tot in of kort na I30521. 

Zijn werk gaat over het graafschap Holland en bevat maar weinig gegevens over 

Utrecht. Stoke zegt dat tlant beneden Nimaghen wilen Nederzassen hiel Er woonde 

een wreet voie ende sterc, waarvan de hoofdstad Wiltenborch heette. Deze 

Nederzassen kwamen in opstand tegen keyser Valentiniaen, die in 366 keizer was 

geworden, maar ze werden door hem verslagen. D/e Nederzassen heten nu Vriesen, 

voegt Stoke er ter verduidelijking aan toe 22. Dat hij met Wiltenborch Utrecht 

bedoelde blijkt even verderop, waar verteld wordt dat Will ibrord quam tiltrecht dat 

Wiltenborch hiet te voren a. 

Overoude domtafelen 

Zowel volgens Melis Stoke als volgens de via-via overgeleverde oude gedenkstukken 

van de dom zou de oorsprong van Utrecht dus in een inheemse nederzetting heb

ben gelegen. De eerste burcht zou er niet door de Romeinen maar door de 

Nederzassen, later Friezen geheten, of althans door een vorst der Vriezen gebouwd 

zijn. Dat bij het domkapittel echter ook het idee van een Romeinse oorsprong in de 

dertiende of het begin van de veertiende eeuw nog leefde, blijkt uit twee helaas 

verloren gegane tekstborden in de domkerk, die in verzen de geschiedenis van de 

stad en van de burcht beschreven. We kennen de tekst ervan evenwel uit enkele 

laatmiddeleeuwse handschriften. Het jongste gegeven dat op deze 'overoude dom

tafelen' voorkomt, gaat over bisschop Hendrik (1250-1267), die ten tijde van ko

ning Willem (1247-1256) aan de bouw van een nieuwe domkerk begon24. De ta

felen dateren dus in elk geval van na het midden van de dertiende eeuw2 \ Het 
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De tekst van de domtafelen, zoals die in vijf-

tlende-eeuws handschrift is weergegeven op 

het voorblad van een uitgave van de kroniek 

van ßeke. De eerste tafel, over de geschiede

nis van de stad, is volledig afgeschreven; van 

de tweede, over de geschiedenis von de dom

kerk, alleen het eerste deel. UBU, Hs. 785. 

tekstbord dat de geschiedenis van 

de stad weergeeft, zegt dat 'in de 

tijd van Nero de Antonijnse stad 

- of burcht - met nieuwe muren' 

werd gebouwd 2('. Het ontstaan 

van Utrecht wordt dus op deze 

tafel gedateerd op de tijd van de 

Romeinse keizer Nero (54-68 na 

Chr.). De burcht zou echter ver

woest zijn 'en op dezelfde plaats 

werd daarna de nieuwe burcht 

van de Wilten gesticht met hoge 

torens, welke burcht nog in die 

tijd door het volk van de Abrodi-

ten geheel en al geslecht werd en 

tot de grond toe neergehaald. Hierop werd de burcht Traiectum met hoge muren 

gesticht door de christelijke Franken'. Met deze laatste mededeling zijn we echter 

het tijdvak van de Romeinen gepasseerd. 

Chronographia 

De betekenis van de nogal cryptische mededeling over de 'Antonijnse stad' op de 

domtafel wordt duidelijk wanneer we ons gaan bezighouden met de belangrijkste 

middeleeuws? geschiedschrijver van Holland en Utrecht, Jan Beke. Deze geestelijke 

kon in de abdij van Egmond2" beschikken over een welgevulde bibliotheek, die ook 

Utrechtse bronnen omvatte :s. Zijn werk, Chronographia, voltooide hij kort na I34629. 

Het bijzondere ervan is dat het de geschiedenis van zowel Utrecht als Holland 

beschrijft, waarbij Beke zowel aan de bisschoppen als de graven, die gedurende eeu

wen vaak tegenover elkaar hebben gestaan, recht probeert te doen. Aan het eind van 

de veertiende eeuw verscheen er een Nederlandse vertaling van dit werk, die enige 

zelfstandige waarde heeft, omdat ze soms van het origineel afwijkt of er gegevens aan 

toevoegt. Voor ons doel is deze vertaling, verschenen onder de titel Croniken van den 

Stichte van Utrecht ende van Hollant, extra interessant omdat de vertaler een Utrechter 

was of in ieder geval zeer goed in Utrecht bekend '". 
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Titelpagina van een ran de oudste handschrif

ten van ßekes 'Cronike vanden Stichte van 

Utrecht ende van Hollant'. Rechtsonder begint 

het hoofdstuk over de Romeinse geschiedenis 

van de stad: 'Van Anthonius die deerste borch 

maecte tUtrecht'. U&U, Hs. 1183, foi I. 

Beke heeft de trend gezet voor 

de geschiedschrijving over het 

Romeinse en vooral het middel

eeuwse verleden van Utrecht 

gedurende zes eeuwen. Het is 

zelfs waarschijnlijk dat door het 

werk van Beke oudere bronnen 

over de Utrechtse geschiedenis 

verloren zijn gegaan, omdat zijn 

werk als min of meer het laatste 

woord werd beschouwd31. Maar 

het spreekt vanzelf dat hij op den 

duur kritiek heeft ondervonden. 

De tribuun Antonius 

We geven hier Bekes opvattingen weer aan de hand van de Nederlandstalige versie. 

Na een inleiding, die in de Croniken hoofdstuk I wordt genoemd, volgt een tweede 

hoofdstuk onder de kop: Van Antonius, d/e dat ierste casteel timmerde, daer nu Utrecht 

staet, ende noemdet Antonina. Hierin wordt verhaald hoe keizer Nero de christenen 

vervolgde en hoe twee Romeinse edelen, de senator Granus en de tribuun 

Antonius, uit Rome verdreven werden en naar het noorden trokken. Granus werd 

de stichter van de stad Aquis Grani (Aken). Antonius die toech doer Germanien, dat is 

doer Duutsche lant, ende quam in Hollant, daer hi bi den stroem des Rijns makede ene 

veste, in den jaer ons Heren lxvi2, die om die ghedenckenisse sijns namen lange tijt 

Antonina hiet. Ende datselve lant besät Antonius voerscreven ende sine nacomelinge mit 

erachten lange tijt, ja so lange dattie Slaven ende die Witten die stat die Antonina hiet, 

wonnen ende vernielden. Utrecht zou dus lange tijd Antonina geheten hebben, totdat 

het door de Slaven en de Wilten werd verwoest. 

Hoofdstuk III van de Croniken heeft als kop: Hoe die Slaven, die men Wilten hiet, dit 

lant wonnen. De Slaven worden hier dus aan de Wilten gelijkgesteld. In dit hoofd

stuk behandelt Beke in kort bestek de periode die vroeger in de schoolboekjes 

bekend stond als het Tijdperk van de Volksverhuizing. Ook de Wilten deden daar 
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volop aan mee: zij wonnen alle Hollant Nadat ze die stat die Antonina hiet, ghedestru-

iert hadden, doe tymmerden si een sunderlinge vast casteel, dat van dien v/reden volke 

sinen name ontfinc ende hiet Wiltenborch. Ze sloten vervolgens een verdrag met de 

Friezen om via de Rijn Gallië te gaan veroveren. Maar de Romeinse keizer 

Valentinianus verzamelde daartegen een leger, vernielde dat casteel te Wiltenborch 

ende bedwanc aire ierst die Vriesen, in ons Heren jaer cccc ix " . 

In het daaropvolgende hoofdstuk IV van Beke - Van Dagobertus die coninc in 

Oostfrancken was, die Utrecht timmerde ende die ierste kerke - laat de schrijver pas 

door de Frankische koning Dagobert I (623-639) een burcht bouwen die Trajectum, 

dat is te Duutsce een overveer, genoemd werd. De naam Traiectum zou dus, zowel 

volgens Beke als volgens de domtafelen, pas na de Romeinse tijd ontstaan zijn. 

Hieruit blijkt dat zij het derde-eeuwse reisboek van Antoninus niet gekend of althans 

niet op Utrecht toegepast hebben. Opmerkelijk in Bekes betoog is dat daar de tra

dities van een Romeinse en een inheemse burcht als oorsprong van Utrecht door 

een opeenvolging van gebeurtenissen min of meer samenkomen. 

Wiltenburg 

Opmerkelijk in Bekes verhaal is verder dat, anders dan in de domtafelen, er niet 

per se uit blijkt dat de door de Wilten gebouwde burcht de Wiltenborch op dezelfde 

plek heeft gestaan als Antonina en Traiectum, Utrecht dus. Maar daarmee is ook nog 

niet gezegd dat het om verschillende vestingen is gegaan. Hiermee is een interes

sant probleem aan de orde gesteld. In gegevens vanaf de twaalfde eeuw is sprake 

van een Wiltenburg gelegen ten zuidoosten van Utrecht onder Vechten, op de 

plaats waar eveneens een Romeins fort heeft gelegen3*. Utrecht-Anton/na-Traiectum 

aan de ene kant en Vechten-Wiltenburg aan de andere kant dienen dus duidelijk van 

elkaar onderscheiden te worden. Maar zeer vroege bronnen wijzen al op een 

samenvallen van Traiectum en Wiltenburg. Niemand minder dan de befaamde acht-

ste-eeuwse Engelse geschiedschrijver Beda Venerabilis spreekt van een beroemde 

burcht 'die in het oude spraakgebruik van die volkeren Uiltaburg, dat is burcht van 

de Wilten, maar in de Gallische taal Traiectum genoemd wordt' " . Nu zou men nog 

kunnen zeggen dat de in 735 overleden Beda niet in Utrecht thuis was en zich daar

om vergist kan hebben. Maar wél in Utrecht thuis was de hiervóór al genoemde 

Liudger, die in zijn waarschijnlijk nog uit de achtste eeuw daterende levensbeschrij

ving van abt Gregorius spreekt van 'de plaats die Traiectum wordt genoemd en met 

een andere naam Wiltaburg' "'. We zullen zien dat de lokatie en de eventuele gelijk

stelling van Wiltenburg en Traiectum vele pennen in beweging gebracht heeft. 
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lOud-Utrecht 

Tussenbalans 

We hebben wat uitvoeriger aandacht besteed aan Beke omdat hij enerzijds een 

chronologisch en samenhangend verhaal over de Romeinse oorsprong van Utrecht 

gegeven heeft en anderzijds zijn relaas door latere geschiedschrijvers ofwel gevolgd 

is ofwel op zijn minst als basis gediend heeft 

voor andere opvattingen. Beke zelf heeft zijn 

specifieke gegevens over het Romeinse Utrecht 

waarschijnlijk geput uit vroege bronnen als Beda 

Venerabilis en Liudgers levensbeschrijving van de 

abt Gregorius en wellicht ook uit de Utrechtse 

domtafelen. Aannemelijk is dat hij ook gebruik 

gemaakt heeft van het werk van Melis Stoke 37, 

maar duidelijk is dat hij de Nedersaksische of 

Friese oorsprong van Utrecht zoals die bij Stoke 

voorkomt niet overgenomen heeft. Opmerkelijk 

is niet zozeer dat Beke Utrecht een Romeinse 

oorsprong gegeven heeft, maar dat hij die met 

de voor keizer Nero gevluchte tribuun Antonius 

van een christelijk karakter heeft voorzien. 

Het voorgaande overziende zijn er dus in de 

vroege bronnen nogal wat verschillen op te mer

ken. Was de oorsprong van Utrecht Romeins of 

inheems? Wat was de oorspronkelijke naam van 

de burcht of stad? Waar kwamen de genoemde 

namen vandaan? Met dit soort vragen hebben de 

latere geschiedschrijvers over Utrecht zich uitvoerig beziggehouden. W e laten de 

belangrijkste onder hen de revue passeren. 

ÜC>tc (iciït vm) vttxcfyt mvt 

Laatmiddeleeuwse voorstelling van de herbouw van de stad 

Utrecht. Houtsnede uit de 'Fasciculus temporum', in 1480 in 

Utrecht gedrukt Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht, 

ABMi 19. 

Humanistische geschiedschrijving 

De eerste die we hier willen noemen is Willem Heda (ca. 1460-1525), een belang

rijke geestelijke, die als domkanunnik een deel van zijn leven in Utrecht heeft ge

woond. Verder was hij proost van Arnhem en daarmee tevens aartsdiaken. Zijn 

Historia episcoporum Ultraiectensium, 'Geschiedenis van de Utrechtse bisschoppen', 

schreef hij in opdracht van het Utrechts domkapittel38. 

Een groot verschil met de middeleeuwse kroniekschrijvers was dat humanisten als 

Heda zich niet beperkten tot een geschiedverhaal op zich, maar verschillende 

mogelijkheden tegenover elkaar afwogen en ook met collega's in discussie gingen. 

Hun betoog veronderstelt bij de lezers vaak niet alleen kennis van het oorspronke

lijke verhaal maar ook van de klassieke schrijvers. Daar waren zij als producten van 
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Het zegel van Willem Heda, zoals afgebeeld In de uitgave von Van èuchel en 

Lap van Waveren uit 1643. Het randschrift luidt S(IGILLUM) WILHELMI 

HEDAE POETAE LAUREATI ET COMITflS) PALATINI, 'zegel van Willem 

Heda, gelauwerd dichter en paltsgraaf. Tot deze laatste waardigheid was hij 

door de keizer benoemd. 

de Renaissance vanzelfsprekend goed in thuis en dat wil

den ze laten weten ook! Deze werkwijze leidde soms 

tot merkwaardige vingeroefeningen. Zo wilde Heda niet 

betwijfelen dat Utrecht in oorsprong Antonina heette, 

maar hij bestreed uitvoerig dat de naam afkomstig was 

van een onder keizer Nero gevluchte Antonius. In plaats 

daarvan noemde hij verschillende Antoni(n)ussen en 

Antoni(n)a's die eerder voor die eer in aanmerking zouden zijn gekomen. Verder 

plaatste hij het ontstaan van Utrecht niet in de tijd van keizer Nero, maar onder 

Julius Caesar, dus meer dan een eeuw vroeger39. 

Heda besteedde, zoals bij de humanisten gebruikelijk was, ook nogal wat aandacht 

aan de ligging van Utrecht. Deze belangstelling was voortgekomen uit de behoefte 

om de bij de klassieke schrijvers genoemde plaatsen, volksstammen en dergelijke te 

situeren. Volgens Heda lag Utrecht niet in Hollandia, en ook niet in Frisia, maar 

moest het worden toegeschreven aan de Batavi, die volgens hem ook Marsi werden 

genoemd. Deze volksstam der Bataven komt voor in het werk van de Romeinse 

geschiedschrijver Tacitus, dat juist in de tijd van Heda, het eind van de vijftiende 

eeuw, herontdekt is. De Bataven, die door de humanistische geschiedschrijvers in 

het Middennederlands rivierengebied gesitueerd werden, waren volgens Tacitus 

vrije bondgenoten van de Romeinen, tegen wie zij niettemin verschillende keren in 

opstand zijn gekomen. Zoals bekend hebben de Hollanders hun vrijheidsmythologie 

op deze sterk geromaniseerde Germaanse volksstam gebaseerd '". Voor zover valt 

na te gaan, heeft deze ideologie in de geschiedschrijving over Utrecht geen rol ge

speeld. Het lijkt erop dat de identiteit van Utrecht in het verleden vooral gezocht 

en gevonden is in het kerkelijke karakter van de stad. 

Bij de behandeling van de ligging van Utrecht maakte Heda ook - en daarmee was 

hij de eerste - melding van Romeinse vondsten, overigens alleen rondom en niet in 

de stad41. Een andere geliefde bezigheid bij de humanisten vormde de etymologie of 

naamsafleiding. Zonder zich af te vragen wanneer voor Utrecht de naam Ultrajectum 

ontstaan was, ontleende Heda hem aan Ulpius Trajanus Augustus, keizer van 98 tot 

I 17. Eigenlijk zou de naam Ulptrajectum geluid hebben. Hierbij wees hij afleiding van 

de Wilten, dus van Wiltrajectum, af. De benaming Ul(p)trajectum zou op de naam 

Antonina gevolgd zijn4:. 
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Oud-Utrecht 

Romenburg 

Een wat latere schrijver die ook aandacht aan het Romeinse verleden van Utrecht 

besteedde, was Lambertus Hortensius (1500/01-1574). Hij studeerde in Leuven en 

doceerde vanaf 1527 geschiedenis aan de Hiëronymusschool in Utrecht. In 1544 

werd hij rector van de Latijnse school in Naarden, waar hij zijn werken schreef en 

is overleden. Aan zijn verhandeling over de lotgevallen van Utrecht tussen 1524 en 

1528, voor het eerst gedrukt in Bazel in I54643, liet hij een inleiding over de oor

sprong van de stad voorafgaan ". Volgens Hortensius, die expliciet zei zich te base

ren op de domtafelen 45, was de naam Antonina afkomstig van een triumvir onder 

Julius Caesar. De Wilten zouden in een oorlog met de Romeinen een burcht -

bedoeld is Vechten - aan de oever van de Rijn hebben gesticht. Als reactie daarop 

bouwden de Romeinen een sterke burcht op de plaats van... de Sint-Paulusabdij van 

Utrecht. Zonder dat expliciet te vermelden, doelde Hortensius hier op het huis 

Rodenburg - thans Oudegracht 218 -, waarvan de naam is verbasterd tot Romen

burg of Roomburg; de tegenwoordige Hamburgerstraat, waar aan de kruising met 

de Lange Nieuwstraat de ingang van de abdij lag, heette naar dit huis de Romenbur

ger- of Roomburgerstraat "'. Ook zou de naam Utrecht ontleend kunnen zijn aan 

een vermelding van een plaats Utricesium bij de laatklassieke schrijver Ammianus 

Marcellinusl7. Dergelijke kritiekloze woordafleidingen geven het gehalte aan van de 

etymologische kennis van humanistische schrijvers als Heda en Hortensius. 

Oudheidmirtnaars 

Uit ander hout gesneden was Arnoud van Buchel (1565-1641). Zijn biografe in de 

Utrechtse biografieën noemt hem met recht 'oudheidminnaar'48. Van Buchel was veel 

meer verzamelaar van gegevens dan geschiedschrijver. Daarvan getuigen vele manu

scripten, waarvan de meeste onuitgegeven zijn. Hoe Van Buchel over het Romeinse 

verleden van Utrecht dacht, weten we hoofdzakelijk uit de notities die hij in zijn uit

gave van de werken van Jan Beke, Willem Heda en Lambert Hortensius gemaakt 

heeft. Deze uitgave werd twee jaar na zijn dood bezorgd door Gijsbert Lap van 

Waveren 4'. Hierin toonde Van Buchel zich een nuchter en kritisch lezer van de 

oude geschriften. Soms waren zijn kanttekeningen verbluffend kort. Zo plaatste hij 

bij Hortensius' betoog dat keizer Valentinianus de Wilten, Saksen en Slaven versla

gen heeft de uitroep: Manifestus anachronismus ,0. Maar vaak waren de geplaatste 

noten korte kritische verhandelingen over een onderdeel van de uitgegeven tek

sten. Ook hier moeten we ons weer beperken tot enkele voorbeelden. Zo zette hij 

het hele idee van de naam Antonina voor Utrecht op de helling en stelde dat de 

naam later bedacht was op grond van teruggevonden munten van de Antoni jnen". 

Dit waren de opvolgers bij adoptie van keizer Hadrianus: Antoninus Pius (I 38-161), 

Marcus Aurelius (161-180) en Commodus (180-192 na Chr.) Ook plaatste Van 
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Buchel, na de middeleeuwers Rudolf van Stoutenburg en Melis Stoke52, weer een 

vraagteken bij de gedachte dat Utrecht een Romeinse burcht was geweest'1. 

Terwijl Heda alleen melding maakte van teruggevonden munten en gestempelde 

steenfragmenten, ging de belangstelling van Van Buchel zo ver dat hij ze weergaf 

met inbegrip van de afbeeldingen en teksten die erop voorkwamen en de plaats 

waar ze gevonden waren 54. Er is dus bij hem sprake van een meer archeologische 

benadering. Ook bij deze auteur valt overigens weer op dat er geen vondsten bin

nen het Utrechtse stadsgebied bij waren. 

Castra ofte Blockhuysen 

De Utrechtse geneesheer en burgemeester Cornelis Booth (I605-I678)55, een 

even ijverig verzamelaar van 'oudheden' als Van Buchel, heeft ons een korte 

Beschryving van Utrecht nagelaten, waarin ook de Romeinse oorsprong aan de stad 

aan de orde wordt gesteld. Booth maakte voor het eerst melding van Romeinse 

vondsten in de stad zelf, en wel op de plaats waar later het castellum teruggevonden 

zou worden: alse eertijds op Bisschops-Hof ende elders, naderhand tusschen den Dom 

ende 't Oude-Kerkhof, ende nog onlangs voor St. Peters. 

Hij dacht bij Utrecht niet zozeer aan een bemuerde Stadt als wel aan versehenden 

Castra ofte Blockhuysen. Of Utrecht eertijds Antonina had geheten kon swaarlik bewe-

sen worden. Is nogtans seeker, dat dese Stadt een van de oudste in Nederland altijds ' 

geacht ende gehouden is geweest, by d'lnwoonders alhier op den Rhijn begrepen, soo men 

gelooft, onder schut van de boven-verhaalde Castra ofte Blockhuysen, ende daarom by 

sommige Legio Tricesima Ulpia van Ptolemaeus, ende Utricesium van Marcellinus ge-

noemdt %: Doch ten tyden van d'eerste Christen 

Leeraers Wiltaburgum, Wiltrajectum, nu in 't 

gemeen Ultrajectum, bevorens Trajectum 57. En dat 

gaat zo nog even door, waarbij Booth duidelijk 

moeite doet om de opvattingen van zowat al zijn 

voorgangers als geschiedschrijvers van het oude 

Utrecht tot hun recht te laten komen, overigens 

zonder die oudere auteurs met name te noemen 

en tevens zonder zijn scepsis over een aantal 

zaken te verbloemen. Echte standpunten nam 

Booth evenwel nauwelijks in. 

De geneesheer, burgemeester en 'oudheidminnaar' Cornelis Booth 

(1605-1678). GAU, IA, Booth, C (3). 
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Oud-Utrecht 
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Voorstelling uit de tweede helft ran de zestiende of de eerste helft van de zeventiende eeuw van Utrecht in het jaar 

690. De afbeelding verwijst met haar 'onderhorige nederzetting op het eiland der Èataven' ook naar het Romeinse 

verleden. GAU, TA, Ab I. 

Een merkwaardige plattegrond 

Waarschijnlijk uit de nadagen van Van Buchel of de jonge jaren van Booth dateert 

een merkwaardige plattegrond (zie afbeelding) S8, die voorgeeft Utrecht en den 

burght weer te geven in het jaar 690, maar waar tevens elementen in zijn opgeno

men die nog naar de Romeinse tijd verwijzen. In het opschrift wordt gesproken van 

een veteris castri cum subiecta villa in Batavorum insula, 'een oude burcht met een 

daaraan onderhorige nederzetting op het eiland der Bataven'. Een vierkante burcht 

met hoektorens, waarbij castrum Trecht en immunitas staat, gelegen aan de Rhenus 

flu(men), 'de rivier de Rijn', oogt Romeins. Daarbinnen bevindt zich een ronde ver

sterking, die enigszins doet denken aan de middeleeuwse burcht van Leiden. Deze 

laatste werd evenwel in de tijd van Van Buchel als Bataafs beschouwd"'! Nog merk

waardiger is een met minder hoge muren en torens omgeven terrein terzijde - van 

een voorburcht kan men niet spreken - waarbinnen een kerkje, de Templum b. 

Thomae, is geplaatst''0. Of de maker met de hoofdburcht met hoektorens werkelijk 

een Romeinse versterking bedoeld heeft, is niet duidelijk, maar het kaartje heeft 

nog eeuwenlang een rol gespeeld in de historiografie over het oudste Utrecht. 
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Geen Romeinse oorsprong 

De eerste die een afzonderlijke verhandeling heeft geschreven over het ontstaan en 

de opkomst van Utrecht, was een jonge jurist, de in het voorgaande al genoemde 

mr. Valentijn Jan Blondeel (ca. 1720-na 1774) 61. Hij promoveerde in 1745 in 

Utrecht op een dissertatie De legibus, 'Over de wetten', die enige ophef teweeg

bracht omdat er standpunten in zouden staan die in strijd waren met de gerefor

meerde leer zoals die toen aan de universiteit gangbaar was62. In I 757 publiceerde 

hij bij de Utrechtse uitgever en boekverkoper Hermanus Besseling een Beschryving 

der stad Utrecht, behelzende derzeker opkomst en voornaamste lotgevallen". Dit werk 

was gebaseerd op gegevens van een al gestorven onbekende onderzoeker. Blondeel 

had echter een totale omwerking noodzakelijk geacht6'. 

In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat Blondeel zowel ten aanzien van 

Romeinse aanwezigheid in Utrecht als de relatie tussen Wiltenburg en Traiectum 

eerst een systematisch overzicht gaf van wat de verschillende geschiedschrijvers 

vóór hem daarover te berde hadden gebracht6". Hij trok de kritiek die Van Buchel 

had gegeven verder door. Eigenlijk verwierp hij alle verhalen over de Romeinse 

oorsprong en naamgeving van Utrecht, omdat ze niet bevestigd werden door wat 

hij als betrouwbare bronnen beschouwde. Hij achtte op zich de aanwezigheid van 

Romeinen in Utrecht en omgeving niet onwaarschijnlijk, maar het begin van de stad 

was hierin volgens hem niet gelegen66. 

Blondeel bleek veel waarde te hechten aan het door hem opgevoerde, inmiddels 

verdwenen dertiende-eeuwse handschrift van de 

Utrechtse domkanunnik Rudolf van Stouten-

burg, dat op zijn beurt gebaseerd zou zijn ge

weest op een eveneens verloren gegaan liber me-

morialis van de Utrechtse domkerk. We hebben 

het in het voorgaande al aan de orde gesteld67. 

Blondeel achtte op grond van dit manuscript het 

bestaan in de Romeinse tijd van enkele hutten bij 

een overgang van de Rijn, wellicht later Trajec-

tum genoemd, wel mogelijk. Het echte begin van 

de stad zou echter pas gelegen zijn in de aanleg 

van een burcht Wiltenburg6S. Wie precies de 

stichters van die burcht waren, is volgens Blon

deel onduidelijk. Wanneer dit de Wilten zouden 

zijn geweest, dan was dat geen volksstam van 

elders. Veeleer ging het dan om in deze streken 
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zelf levende Friezen, waaronder zelfs ook de Bataven begrepen zouden kunnen zijn 

''''. Blondeel vond dit verhaal in grote lijnen bevestigd bij de dertiende-eeuwse 

Hollandse geschiedschrijver Melis Stoke, die hij in dit opzicht kennelijk wél 

betrouwbaar achtte"0. Blondeel identificeerde Wiltenburg dus met Utrecht zelf. 

Tegelijkertijd was hij zich ervan bewust dat anderen Wiltenburg bij Vechten situ

eerden. Hij achtte deze laatste identificatie echter niet terecht en stelde eenvoudig

weg dat men door de bij Vechten gedane Romeinse vondsten op een dwaalspoor 

was gebracht '. 

Een groots verleden 

Een volgende fase in de historiografie over het Romeinse verleden van Utrecht 

vormde een deel van het werk van Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck 

(1774-1843). Deze Utrechtse advocaat werd al in 1793 lid van de Utrechtse vroed

schap, van 1822 tot 1840 was hij lid van de Tweede Kamer en van 1827 to t 1839 

burgemeester van Utrecht. Behalve door ambitieuze plannen voor de uitleg van de 

stad, die voor een deel ook werden gerealiseerd, is Van Asch van Wijck ook van 

belang vanwege zijn activiteiten voor het behoud van het cultureel erfgoed van 

Utrecht. Zo legde hij onder meer 

de grondslag voor het Centraal 

Museum 2. In zijn bekende werk 

Geschiedkundige beschouwing van 

het oude handelsverkeer der stad 

Utrecht van de vroegste tijden af tot 

aan de veertiende eeuw'5, waarvan 

in 1838 het eerste deel ver

scheen, ging hij in op de oor

sprong en vroegste ontwikkeling 

van de stad74. 

Hij constateerde dat daarover 

verschillende opvattingen be

stonden en omzeilde die vervol

gens min of meer door ze toch 

tot een geheel te smeden. Zo 

sloot hij het bestaan van een al 

van vóór de Romeinse tijd date-

ßurgemeester Hüben Matthijs Adriaan Jan 

van Asch van Wijck (1774-1843). Hij dichtte 

Utrecht een groots Romeins verleden toe. 

GAU, IA, Asch van Wijck, H. M. A. J. van (I). 
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rende inheemse nederzetting niet uit omdat de plek waar de Rijn en de Vecht zich 

van elkaar afsplitsten uitermate gunstig voor vestiging was. De werkelijke oor

sprong van Utrecht zou echter in een Romeinse versterking gelegen hebben. Niet 

alleen waren volgens hem de oude kroniekschrijvers het daarover eens, maar ook 

vondsten van Romeins materiaal bevestigden die aanwezigheid". De uitermate gun

stige ligging zou voor de Romeinen reden zijn geweest om bij een oversteekbare 

plaats in de Rijn een fort in te richten, dat samen met de vergelijkbare versterkte 

kampen in Vechten en bij De Meern deel uitmaakte van de verdedigingslinie langs 

de Rijn f'. Ook de naam Traiectum, die in middeleeuwse oorkonden de toevoeging 

vetus, 'oud', had gekregen, duidde op Romeinse vestiging. Over de kwestie van de 

stichter of stichters en de stichtingstijd betoonde de schrijver zich enigszins terug

houdend, maar een ontstaan ten tijde van Nero door een of andere Antonius sloot 

hij toch niet helemaal uit77. 

Opmerkelijk was de belangrijke positie die Van Asch van Wijck aan Utrecht in de 

Romeinse tijd toekende. Hij veronderstelde al in deze periode belangrijke handels

contacten met Keulen, met Brittannië, Scandinavië en de Baltische landen, die de 

bloei van Traiectum zeer ten goede zouden zijn gekomen. Het zou in de vierde 

eeuw zelfs de status van een civitas, een stad met Romeinse bestuursinstellingen, 

gehad hebben, een stad waar bovendien markten gehouden en tollen geheven wer

den 78. Die bloei was volgens de auteur door het vertrek van de Romeinen en de 

bouw ter plaatse van de burcht Wiltenburg door de Wilten en daarop gevolgde 

veroveringen door Obrodieten ', Friezen en Franken wel verminderd, maar toch 

niet geheel tenietgegaan. De civitas zou als het ware deze periode overleefd hebben 

en niet alleen in naam maar ook als bisschopszetel en zelfs in stedelijke instellingen 

zijn blijven voortbestaan80. 

Een na zijn dood verschenen vierde deel van het werk met verscheidene bijlagen 

bevat een curieuze verhandeling, waarin Van Asch van Wijck uitvoerig inging op de 

vraag of met de door de vierde-eeuwse schrijver Ammianus Marcellinus genoemde 

civitas Tricesimae of het oppidum Tricensima misschien Utrecht bedoeld was 81. De 

aanduiding iricesima, 'dertigste', verwees naar een van de Romeinse legioenen. Van 

dit dertigste legioen waren in Utrecht, Vechten en De Meern zogeheten legioenste

nen aangetroffen82. Het sprak vanzelf dat de schrijver hiermee nog een extra moge

lijkheid aangreep om het grote belang van Utrecht in de laat-Romeinse tijd aan te 

tonen. Zelfs werden daarbij restanten van de oude gewelven onder de stedelijke 

bebouwing tot die periode teruggebracht83. 

Nuchterder opvattingen 

Heel wat nuchterder waren de opvattingen van de Utrechter Jan Jacob de Geer van 

Oudegein (1820-191 I) over Utrecht in de Romeinse tijd. Deze archivaris van de 
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protestantse tak van de Duitse Orde was een amateur-historicus; hij had van zijn 

zuinige vader niet mogen studeren84. Tot zijn werk behoren onder meer een inven

taris van het archief van de Utrechtse balije van de Orde en een bronnenpublicatie 

van de belangrijkste stukken over de geschiedenis van de balije en verder vooral het 

in 1875 verschenen boek Het oude Trecht De oorsprong der stad Utrechts\ 

De Geer van Oudegein achtte geen termen voor een groots Romeins verleden van 

Utrecht aanwezig. Maar in relatie met de aantoonbare sterkten bij Vechten en De 

Meern leek hem het bestaan van een Romeins fort bij een oversteek aan de Rijn ter 

plaats van het latere Utrecht wel waarschijnlijk. Hij zocht die versterking op het 

Dom- en Oudmunsterkerkhof, het tegenwoordige Domplein. Vondsten aldaar en 

de ligging van de Frankische burcht Trecht vanaf de achtste eeuw maakten dit zijns 

inziens alleszins aannemelijk8''. 

De Geer van Oudegein achtte stichting in de tweede helft van de eerste eeuw 

mogelijk op grond van de gedane vondsten en de in die tijd geregelde systematische 

verdeding van de Rijngrens. Alle verhalen van de oudere geschiedschrijvers over 

mogelijke stichters liet hij buiten beschouwing8". 

Met het probleem Wiltenburg wist de auteur niet goed raad. Hij was er zich van 

bewust dat er vanaf de Middeleeuwen een Wiltenburg bij Vechten lag. Enerzijds 

vroeg hij zich daarbij af of de achtste-eeuwse geschiedschrijver Beda Venerabilis 

zich niet vergist had door Traiectum en Wiltenburg te laten samenvallen, anderzijds 

constateerde hij die eenheid ook in de Utrechtse bronnen en vroeg hij zich af of die 

niet in later tijd verloren gegaan was. Een latere toevoeging aan de tekst bij Beda 

achtte hij niet uitgesloten. Ook over de Wilten was hij sceptisch. Het was volgens 

hem het veiligst om aan te nemen dat Wiltenburg een oude inheemse Friese plaats

aanduiding van onbekende betekenis was88. 

Een sobere visie 

Waarschijnlijk werden de opvattingen over het al dan niet Romeinse verleden van 

Utrecht op het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw in 

hoge mate bepaald, in ieder geval gestuurd door Samuel Muller Fz., rijksarchivaris, 

gemeentearchivaris en directeur van het Centraal Museum (1848-1922). Lange 

jaren gold hij als de onbetwistbare autoriteit op het gebied van de Utrechtse 

geschiedenis. In een recensie van het werk van De Geer van Oudegein, verschenen 

in 1877, sprak de nog jonge Muller daarover zijn waardering uit: Men moet de phan

tastische en wijdloopige redeneeringen over den verbazingwekkenden bloei van Utrecht 

onder de Romeinen gelezen hebben, om het kalme en zekere, onopgesmukte verhaal, dat 

ons nu geschonken is, volkomen te kunnen waarderen. Hiermee oefende hij impliciet 

kritiek uit op het werk van Van Asch van Wijck. Toch achtte Muller ook het werk 

van De Geer van Oudegein nog te uitgebreid omdat het vooral op algemene gege-
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vens berustte en niet of nauwelijks specifieke feiten over de Utrechtse geschiedenis 

tijdens de Romeinse bezetting zou vermelden89. 

In zijn Oude huizen te Utrecht, waarvan de eerste druk verscheen in 1902 en een 

tweede in 191190, gaf Muller zijn sobere visie op het Romeinse verleden van 

Utrecht. Hij situeerde het oude Trecht, dat als Traiectum voorkwam in het reisboek 

van Antoninus, in de hoek van het Oudkerkhof en Achter Sint-Pieter, waarmee hij 

waarschijnlijk toch wel net als De Geer van Oudegein het Domplein en zijn omge

ving bedoelde. Of het een burcht was, was volgens hem niet zeker, maar hij was 

geneigd het te geloven omdat de Merovingische versterking later als Trajectum Vetus 

werd aangeduid " . Muller achtte Fletio, dat op de kaart van Peutinger voorkwam, 

belangrijker. In de eerste druk van Oude huizen te Utrecht identificeerde hij dat met 

Vleuten, in de tweede van 1911 achtte hij het ook mogelijk dat het om Vechten 

ging92. 

Grote scepsis 

Nog sceptischer over het Romeinse verleden van Utrecht was ir. Gerard Gilles 

Calkoen (1857-1935)'". Deze amateur-onderzoeker heeft een aantal nooit gepubli

ceerde handschriften nagelaten over de Utrechtse burcht en de kapittels. In een 

van 1913/14 daterend manuscript over de burcht heeft hij ook de oorsprong van 

Utrecht behandeld 94. Calkoen was op grond van nametingen van de afstanden in 

het Itinerorium Antonini van mening dat Traiectum niet in Utrecht gezocht moest 

worden maar bij De Meern. Met Fletio was vol

gens hem niet Vechten bedoeld maar Vleuten. 

De gedachte dat Traiectum niet Utrecht was, 

leidde er vanzelfsprekend toe dat ook aan de 

aanwezigheid van een Romeinse burcht aldaar 

onwaarschijnlijk werd geacht. Calkoen twijfelde 

eraan of de in Utrecht 'teruggevonden' Romein

se voorwerpen wel werkelijk van Utrecht zelf 

afkomstig waren ' '\ Hij was van mening dat Vech

ten een handelsplaats en Vleuten een 'wapen-

plaats' was geweest. Van Utrecht zelf bleef daar

bij niet meer over dan een 'veer' tussen Gallië en 

Friesland"'. 

Het lijkt er overigens op dat in het begin van de 

twintigste eeuw de vraag naar de positie van 

Jhr. ir. Gerard Gilles Calkoen (1857-1935). Hij geloofde niet in een 

Romeins verleden van Utrecht GAU, IA, Calkoen, G. G. (3). 
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In 1906 werd het lustrum van de universiteit 

door bet corps gevierd met de uitbeelding van 

de triomftocht van de Romeinse veldheer 

Germanicus na zijn overwinning op de 

Germanen in I 7 na Chr. Een verwijzing naar 

het Romeinse verleden van Utrecht werd hier

bij niet gemaakt 

- , 
Utrecht in de Romeinse periode 

nauwelijks buiten het historiogra

fische wereldje doordrong. Toen 

in 1906 ter gelegenheid van de 

lustrumviering van de universiteit 

door het studentencorps de 

triomftocht van de Romeinse 

veldheer Germanicus na zijn 

overwinning op de Germanen in 

17 na Christus werd uitgebeeld, vond daarbij geen enkele verwijzing naar het 

Romeinse verleden van Utrecht plaats9. 

Hernieuwde belangstelling 

Maar al waren de twijfels in die tijd groot en sluimerde de belangstelling, helemaal 

ingeslapen was deze niet. In 1926 begon dr. Gerard van Hoorn (1881-1969), con

servator van het Provinciaal Utrechts Genootschap, met het publiceren van een 

Dr. Gerard van Hoorn (1881-1969). hoogleraar in de archeologie aan de Utrechtse universiteiten conservator van 

het Provinciaal Utrechts Genootschap. Hij heeft het onderzoek naar het Romeinse verleden een nieuwe stimulans 

gegeven. GAU, IA, Van Hoorn, G. (I). 
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overzicht van de Romeinse vondsten in Utrecht. Hij deed dit in het Jaarboekje van 

"Oud-Utrecht", dat werd uitgegeven door de enkele jaren tevoren opgerichte 

Vereniging Oud-Utrecht1'8. In het voorjaar van 1927 werd ten zuiden van de dom

toren bij de bouw van het huidige ontvangstgebouw Romeins aardewerk aangetrof

fen. Van Hoorn drong erop aan om dergelijke vondsten en de vondstomstandighe-

den voortaan zorgvuldiger te documenteren". 

Dit alles stimuleerde de roep om op het Domplein opgravingen te gaan verrichten. 

Daartoe had Oud-Utrecht al in 1926 een verzoek aan het college van b. en w. 

gericht. In eerste instantie ging het hierbij om het vaststellen van de plaats waar de 

Heilig-Kruiskapel gestaan had, maar ook het opsporen van de Romeinse oorsprong 

van de stad werd al snel een belangrijke doelstelling. Een curieuze rol bij het voor

genomen onderzoek speelde de archeoloog Jan Hendrik Holwerda (1873-1951). 

Deze werkte op dat moment aan een publicatie over Dorestad en onze vroegste mid

deleeuwen, waarin ook aandacht aan de vroege geschiedenis van Utrecht werd 

besteed l0°. Holwerda was van mening dat Utrecht geen Romeinse maar een 

Merovingische oorsprong had. Wellicht wees hij om die reden het verzoek af om 

leiding te geven aan een opgraving op het Domplein die mede beoogde het 

Romeinse verleden van Utrecht aan het licht te brengen '01. 

Op 6 november 1929 kon de archeoloog Albert Egges van Giffen (1884-1973) 

beginnen met een opgraving op de plaats van de voormalige Heilig-Kruiskapel. 

Spoedig daarna werden de vermoedens over de aanwezigheid van de Romeinen in 

Utrecht en zelfs van een Romeinse burcht op en rond het Domplein door de 

archeologische vondsten bevestigd. De rest van het verhaal valt buiten het kader 

van dit artikel en wordt voor een deel elders in dit Jaarboek aan de orde gesteld. 

Besluit 

Overzien we deze rapsodie van opvattingen over het Romeinse verleden van 

Utrecht, dan valt op dat ze uiteenlopen van het eenvoudigweg ontkennen tot het 

buitenproportioneel opbiazen daarvan. Dit verschijnsel treft men merkwaardiger

wijs door de eeuwen heen aan, al werden de accenten in de ene periode anders 

gelegd dan in de andere. Het nagenoeg ontbreken van bruikbaar geachte schriftelij

ke bronnen en de onzekerheid over de aard en de herkomst van de gevonden 

Romeinse voorwerpen hebben ongetwijfeld tot deze zeer uiteenlopende visies aan

leiding gegeven. De archeologische opgravingen vanaf 1929 hebben aan een groot 

deel van de onzekerheid over het Romeinse verleden van Utrecht een eind 

gemaakt. Maar getuige het begin van dit artikel zijn alle twijfels nog steeds niet bij 

iedereen weggenomen.... 
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