
PUBLICATIES OVER ROMEINSCH 
E N MIDDELEEUWSCH UTRECHT E N OVER VECHTEN. 

I R o m e i n s c h U t r e c h t . 

In de laatste jaren heeft een reeks publicaties het licht gezien, 
die voor een gedeelte althans handelen over de opgravingen op 
het Domplein te Utrecht en over het romeinsche Vechten. 

De eerste en omvangrijkste uitgave: 25e—28e Jaarverslag van 
de Vereeniging uoor Tetpenonderzoek 1940—1944 (Groningen z j.) 
brengt een diepgaande studie en uitgebreide gegevens over de in 
1941 aangevangen en vele jaren voortgezette opgravingen der 
romeinsche castella in den dorpsheuvel te Valkenburg aan den 
Rijn (Z.H.) , het Praetorium Agrippinae van de Tabula Peutinge-
riana. De publicatie zou nauwelijks in dit Maandblad aangekondigd 
behoeven te worden, ware het niet, dat de toen reeds bekende en 
later bekend geworden resultaten der opgravingen op het Dom
plein te Utrecht bepaalde situaties in den valkenburgschen grond 
duidelijk hebben kunnen maken en de auteur, prof. dr. A. E. van 
Giffen, aan de hand van velerlei klassieke schrijvers, uitvoerige 
inleidende beschouwingen gaf over „de romeinsche vesting" als 
zoodanig en tevens verantwoording aflegde van de door hem ge
volgde methode van onderzoek (de zg. „strookenmethode"). Ook 
ten opzichte van het utrechtsche castellum zijn beide uiteenzettingen 
van betekenis. 

Aan het letterlijk kostbare verslagboek zijn twee atlassen 
toegevoegd, de eene met 75 afb. van terreinsituaties, werk-
putten en vondsten, de andere met 28 groote reconstructieteeke-
ningen en plattegronden. Een van deze laatste is de plattegrond 
in kleuren van de drie elkaar opvolgende vestingen te Utrecht, 
zooals die door de opgravingen van 1929—1938 bekend waren, 
of op grond daarvan al of niet hypothetisch gereconstrueerd konden 
worden, benevens van de toen of reeds eerder aangetroffen middel-
eeuwsche bouwresten. 

De tweede publicatie bevat de voordrachten door prof. van 
Giffen op 30 en 31 Maart 1948 te Leeuwarden gehouden voor de 
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen: Aka~ 
demiedagen, deel II (Amsterdam 1949). Zij handelden over de 
opgravingen in de dorpswierde te Ezinge (Gr.) en de romeinsche 
terpen van Utrecht, Valkenburg (Z.H.) en Vechten. Ons gaan 
hier bijzonder de eerst en laatst genoemde van deze terpen aan. 
De korte beschouwing over Utrecht-Traiectum (blz. 101—103), 
gebaseerd op de in 1929, 1933—'36, 1938 en 1943 door prof. van 
Giffen zelf, prof. Vollgraff en dr. van Hoorn geleide opgravingen 
wordt echter in de aanstonds te noemen derde publicatie veel uit
gebreider en met gegevens van de jongste opgraving van 1949 
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aangevuld herhaald, reden waarom hier met de vermelding wordt 
volstaan. Een kaartje van de eerste drie perioden van het castellum 
op het Domplein, door inteekening van de door de vesting loopende 
wegen en de vermelding van namen der onderdeden vollediger 
en duidelijker geworden dan de reeds genoemde gekleurde kaart, 
is aan deze uitgave toegevoegd. 

De derde publicatie van prof. van Giffen: Inheemse en romeinse 
Terpen, afzonderlijk verschenen als overdruk van het 29e—32e 
Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek (Groningen 
z j.) behandelt dezelfde gegevens als bovengenoemde Akademie-
dagen. Over het utrechtsche castellum echter wordt, zooals boven 
reeds gezegd werd, met gebruikmaking van de resultaten der 
recente campagne uitvoeriger gehandeld (blz. 15—21) dan in de 
eerder genoemde uitgave. 

Twee soorten gegevens zijn daarbij te onderscheiden: de romein-
sehe en de tegelijk aan het licht gekomen vroeg-middeleeuwsche. 

W a t de eerste betreft, kunnen, met weglating van velerlei tech
nische bijzonderheden, de opeenvolgende vestingen op het Dom
plein als volgt beschreven worden. 

De eerste vesting werd aangelegd in het midden van de eerste 
eeuw en kan in verband worden gebracht met het bekende besluit 
van Keizer Claudius in 47 n. Chr. om de troepen ten noorden van 
den rcijn op uen linkeroever van uie rivier terug te treKKen. i-isn 
deze zijde werd een reeks castella (de „limes") aangelegd ter 
verdediging van het voortaan te handhaven gebied, waarvan 
Trajectum of hoe aanvankelijk de naam geluid moge hebben, er 
één was. Vandaar heeft men gemeend, het volgende jaar, 48 n. 
Chr., als stichtingsjaar te kunnen beschouwen en in 1948 de 1900-
jarige herdenking daarvan te kunnen vieren. 

Het tweede castellum, waarvan het jaar van aanleg niet nader 
te bepalen valt, werd in 69, het eerste jaar van den Batavenopstand. 
door brand verwoest. 

Het derde castellum moet, gezien de vondsten, al spoedig na 
den brand zijn gebouwd, hetzij reeds in 70, hetzij iets later. 

De vierde bouwperiode is gekenmerkt door 2e-eeuwsche vond
sten. De daarop berustende datering is echter niet voldoende scherp 
vast te stellen. Het einde van deze vesting valt vermoedelijk in den 
regeeringstijd van keizer Septimius Severus, laat ons zeggen om
streeks 200 n. Chr. 

Goed geconserveerd zijn de overblijfselen van het steenen castel
lum der vijfde bouwperiode, waarvan de ommuring vrijwel samen
valt met de westelijke, zuidelijke en oostelijke binnengrachten van 
de vier oudere perioden, maar de noordelijke muur veel verder 
naar het noorden ligt. Deze steenen vesting schijnt te eindigen, 
toen de groote Germanen-invallen, met als gevolg de limes-door-
braak, een aanvang namen, nl. omstreeks 260 n. Chr. 
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De afmetingen der eerste vier castella bedroegen 118 X 145 m., 
die van het vijfde 126 X 152 m. 

Het is echter niet onmogelijk, dat de bij de jongste opgravingen 
van 1949 in en op de via praetoria van het vijfde castellum ge
vonden sporen van minstens twee gebouwen pleiten voor een her
nieuwde romeinsche activiteit ter plaatse in de 4e eeuw, nl. voor 
die onder keizer Julianus (355—363). 

In den bij deze uitgave behoorende platenatlas is een uitstekende 
kaart van de vijfde periode •— het castellum in zijn grootsten om
vang —, geprojecteerd op een recente kadastrale kaart, opgenomen. 

De niveaus der bouwvlakken van de onderscheidene romeinsche 
vestingen lagen achtereenvolgens op (I) 1,25—1,50, (II) 1,80, 
(III) 2,10, (IV) 2,30 (V) 2,50 m. + N.A.P. Bij de vermoede zesde 
bouwphase, die mogelijk nog in twee perioden uiteenvalt, lagen de 
bouwvlakken resp. op ongeveer 3,10 en 3,25 m. + N.A.P. (Het 
Domplein ligt ongeveer 5,60 + N.A.P.). 

De praetoria der verschillende vestingen verschillen niet veel 
in oppervlakte; in de vijfde periode bedroegen de afmetingen 
23 X 28 m. De ingang in het midden van den noordelijken wand 
van dit, gedeeltelijk onder het standbeeld van Jan van Nassau 
gelegen praetorium gaf toegang tot een rechthoekigen binnenhof, 
het atrium, dat omgeven was door een gaanderij of porticus met 
acht zware en twee lichtere, met forsche bogen afgesloten zuilen. 
Een dwarshal met spreekgestoelte scheidde den binnenhof van 
de vijf stereotype vertrekjes op den achtergrond, waarvan het 
middelste het vaandelheiligdom (sacellum) was. 

Deze mededeelingen, in den tekst met velerlei technische ge
gevens verrijkt, doen met ongeduld uitzien naar het definitief op
gravingsverslag, waarin Utrechts romeinsche periode uitvoerig 
zal worden beschreven. 

Tegelijk moge de hoop uitgesproken worden, dat in het pla
veisel van het Domplein en omgeving — voor zoover mogelijk — 
de loop van den muur van het castellum in zijn grootste uitgebreid
heid en de omtreklijnen van het praetorium midden op het plein 
door een afstekende steensoort worden aangegeven. Evenzeer 
voor belangstellende stad- en landgenoten als voor vreemdelingen, 
die voor een groot deel nu eenmaal onze stad bezoeken om haar 
historische overblijfselen, zal deze aanduiding een attractie te 
meer vormen. Het bestuur van Oud-Utrecht heeft in Januari van 
dit jaar een verzoek daartoe bij het gemeentebestuur ingediend. 

v. C. 

(Wordt vervolgd) 
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