
EEN MOEDWILLIGE BRANDSTICHTING. 

Branden kunnen rampen worden, zelfs in onze tijd waarin over
al en voortdurend een geoefende brandweer met schuimblussers, 
nevelspuiten en Jan-van-der-Heydens gereed staat om dit kwaad 
te bestrijden. In de middeleeuwen kende men nog niets van dit 
alles. Slechts leren emmertjes, die men eerst in een soms verafge
legen sloot of gracht moest vullen, vormden toen het enige, en 
meestal feitelijk overbodige bestrijdingsmiddel. Een halve eeuw 
geleden was het in droge streken daarom vaak gebruikelijk om een 
brandende woning niet te blussen, doch alle beschikbare middelen 
voor het beschermen van nevengebouwen te gebruiken, indien er 
geen bluswater genoeg bij de hand was. 

Men zal vroeger ook in steden wel op dezelfde wijze gehan
deld hebben. Oude kronieken vermelden dan ook een groot aan
tal branden, die een hele of halve stad in de as legden'. De toen 
gebruikelijke woningbouwwijze, met riet en stro, maakten het 
van huis op huis overslaan van vlammen en het overwaaien van 
vonken gemakkelijk. Daarom droeg men ook grote zorg om bran
den te voorkomen. 

Zo ging vóór de vorige oorlog op Vlieland een nachtwacht van 
zonsondergang af het dorp rond, en om tien ure gaf hij de wel
gemeende raad: ,,10 heit de klok, de klok heit 10. Doof je vuur 
en licht", waarna de brave man ook zelf naar bed ging. Hij had 
echter een houten been, en dat zou wat lastig en gevaarlijk bij 
een brand geweest zijn! 

In Utrecht heeft men al vrij vroeg begrepen, dat er wat tegen 
brand gedaan moest worden. De Oude en de Nieuwe Gracht daar 
zijn wegens brandgevaar gegraven, zegt een 16e eeuws geschied
schrijver zelfs. Ook werden al vroeg beloningen op het toepassen 
van steen en leien bij woningbouw beloofd, en later schreef men 
deze bouwstoffen dwingend voor. Op de stadstoren werd een 
brandspeurder gezet. 

Geheel in strijd met deze waakzaamheid handelde de Utrechtse 
overheid door in 1007 een gehele woonwijk in brand te steken. 
Deze schijnbaar roekeloze daad blijkt echter een afweermiddel 
tegen een ander kwaad te zijn geweest, welk laatste men blijkbaar 
nog sterker duchtte. Albert van Mets deelt hierover zoveel mee *), 
dat enkele gebeurtenissen uit die tijd duidelijk worden. 

In 1006 hadden de Noormannen de stad Tiel geplunderd en 
verbrand en het daarop volgende jaar voeren zij de Lek op tot 
Wijk bij Duurstede. Hier waren ze door Stichtse gewapenden 
naar hun schepen teruggejaagd, doch de Noormannen slaagden 
de volgende dag toch erin om de Rijn (nu Kromme Rijn geheten) 
in te varen, waarna ze voor Utrecht verschenen. 

!) Alpertus Mettensis: „De diversitate temporum" in: Werken v.h. Hist. Gen. 
te Utrecht, 3e reeks nr. 37, c9 + 10. 
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Hier regeerde toen bisschop Ansfried, die weliswaar vrijwel 
blind was, doch naast vroomheid en geestkracht ook ervaring in 
oorlogszaken bezat. Men kan de toen gebruikte afweermiddelen 
dan ook gerust aan zijn raad toeschrijven. Bij de komst der Noor
mannen bleken alle poorten gesloten en stonden de burgers ge
wapend op de wallen. Bovendien was de havenwijk door hen in 
brand gestoken, om deze voor de Noormannen onbruikbaar te 
maken. Onder de indruk daarvan vroegen deze laatsten om de 
Utrechtse kerk en de bisschop te mogen bezoeken. De wachters 
op de muren bleven echter kalm en antwoordden gevat,, dat 
wapenen hierbij overbodig waren en dat men geen gewapenden 
in de bisschopsstad toeliet, ook al hadden ze vreedzame bedoe
lingen. Nu gold het ongewapend zijn bij de Noormannen als teken 
van slavernij en oneer, en daarom keerden ze naar hun schepen 
terug. De andere reden van hun afdeinzen wordt in onze bron 
niet vermeld, doch de Noormannen vermeden meestal strijd tegen 
geregelde troepen en die konden nog verwacht worden. 

Men heeft met deze brandstichting nooit goed raad geweten, 
omdat het bekend was dat de middeleeuwers zo weinig bestrijdings
middelen tegen brand bezaten. In 1954 is evenwel ontdekt dat de 
bisschopsstad vroeger uit twee afzonderlijke oorden bestond 2) . 
De havenwijk „Trecht" lag in 't zuiden bij de Klaaskerk en de 
Tolsteegbrug, terwijl de andere wijk Utrecht heette en op en om 
het Domplein gebouwd was. De afstand tussen de twee genoemde 
kerken bedraagt ongeveer 800 meter en dan zullen de wallen van 
beide wijken zowat 600 meter onderlinge afstand gehad hebben. 
Dat „Trecht" toen een omwalling gehad heeft, staat echter niet 
vast. Genoemde tussenruimte was dus groot genoeg om het over
slaan van de brand een zeer geringe kans te geven. Alleen bij heel 
felle zuidenwind — en die komt in Nederland uitermate zelden 
voor — kan men dan enkele overwaaiende vonken duchten. In 
1007 stond men voor de keus tussen twee euvels en men heeft 
goed gekozen. Ansfried had een taktisch geniale verdedigingswijze 
voorgesteld, waartoe alleen hij gerechtigd was, omdat hij over 
beide wijken regeerde. 

De Noormannen zijn later niet weer in midden-Nederland terug
gekomen. De paraatheid in midden-Nederland had de Noorman
nen afgeschrikt. Zij zochten daarna elders een gewilliger prooi en 
vonden die in Engeland. 

J. V A N GALEN 

2) Zie jaarboekje van Oud-Utrecht, 1954, 23-47. 
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