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Iemand was zoo vriendelijk een Utrechtsche spotprent van 
omstreeks 1815 benevens twee schrifturen ter beschikking van 
het Bestuur te stellen. Daar de inzender echter verzuimde zijn 
begeleidend schrijven te onderteekenen en op den omslag geen 
adres vermeldde, verkeert het Bestuur in de onmogelijkheid den 
schenker rechtstreeks zijn dank te betuigen. Noodgedwongen moet 
het zich derhalve tot een woord van erkentelijkheid op deze plaats 
beperken. 

„WAAR LAG DE NODA"? 

(Voortzetting en slot van blz. 6). 

Ei . De laatste vraag, n.l. welk water door deze doorgraving 
ontstaan is, kan slechts langs een omweg beantwoord worden. 
W a r e het anders dan zou het antwoord al veel eerder gegeven 
zijn. Uit de tijd van omstreeks 1170 zijn een aantal gebeurtenis
sen opgetekend, welke alle een voldoende verklaring krijgen door 
het tot uitvoering brengen van het keizerlijk besluit van 1165. De 
ligging der ,,Noda" ten N . W . der stadskern betekent waterafvoer 
naar de Vecht, en Heda vermeldt dan ook het maken van een 
verbinding tussen de stadsgracht en de Vecht, hoewel hij dit kort 
na 1148 laat geschieden1 0) . Nu slaat Heda in zijn tijdsbepaling 
wel vaker de plank mis, zoals reeds Van der Monde aantoon
d e 1 1 ) . Indien men echter in zijn mededeling onder de ,.nieuwe 
gracht" de doorgraving bij de Noda verstaat, dan zou in Heda's 
bron de tekst geweest kunnen zijn: de verbinding met de Vecht 
werd 20 jaren na de brand van 1148 gegraven 1 2 ) ; we komen 
derhalve tot het jaar 1168. In de 12e eeuw gold n.l. de voorloper 
der huidige Nieuwegracht nog als een Rijntak, waaraan m.i. de 
naam „Runnebaan" herinnert. Het leiden van Rijnwater in de 
Vecht immers greep zo diep in het waterstaatsstelsel in, dat hier
voor toch wel toestemming van de keizer nodig was en daar deze 
niet in 1148 gegeven is, moet dit jaartal verkeerd zijn. Boven-
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dien lag tussen de Noda en de Rijn een oude dijk, zoals Calkoen 
terecht vermoedt1 3) op grond van de naam „Hogherstraete", 
waarmee de noordoever der Oudegracht nabij het Barbaragast-
huis (waar nu Vlaer en Kol gevestigd is) in de 14e eeuw her
haaldelijk aangeduid w o r d t 1 4 ) . Verder geeft graaf Willem III 
van Henegouwen in 1328 een gemene weg 15) ten O. van het 
Catrijneklooster (Vreeburg) aan dat gesticht, en wat kan een 
openbare weg, welke aan zijn bestemming onttrokken wordt, in 
een tijd waarin het verkeer hoofdzakelijk te water ging, in het 
lage Westen anders geweest zijn dan een dijk, welke zijn be
stemming verloren heeft? In het verlengde der Hogherstraete ligt 
ook de Catrijnesteeg (later Zakkendragerssteeg), welke tot in 
de 16e eeuw de parochiegrens was tussen de St. Jacobs- en de 
Buurkerk, en ten dele tevens de grenslijn tussen 2 schutterskwar
t ie ren 1 6 ) . Het is een overbekend feit, dat zulke indelingen vaak 
veel oudere scheidingslijnen volgden, zoals o.a. Acket ook voor 
Utrecht aantoonde 1 7 ) . Veelal dienden wateren hiervoor, maar 
toen deze veronderstelde Rijntak dichtgeslibd was, bleef de dijk 
over, welke echter als grens bleef bestaan. De ligging van het 
Schoutenhuis op de grens van het stadsgebied en het (grafelijk 
of keizerlijk?) veenland Loeverhout steunt eveneens de opvat
ting, dat hier eertijds een grensscheiding bestond. 

Omstreeks 1168 dus is de toestand hier veranderd en de voor 
een natuurlijke Rijnloop te scherpe bocht bij Putruwiel gevormd, 
zodat Rijnwater in de Vecht vloeide, in overeenstemming met 
Heda's aantekening 1 8) . Het gedeelte der Oudegracht van hier 
tot ongeveer de Zandbrug moet men dan als een verwilderd ge
graven water beschouwen, wat de richting en de bocht zeer goed 
toelaten. Ook de naam „Jansbrugge" voor de eerste brug over 
dit nieuwe vak (bij het O.-einde der Catrijnesteeg) duidt op het 
einde van een kerkelijk gebied, n.l. de grens tussen S. Jan en 
S. Jacob. 

É2 . De ongewone richting der Catrijnesteeg, welke recht op 
de (oude) Catrijnepoort toeliep, en daarbij ± 18° afweek van 
de richting van zijn buren, de Viestraat, (oudstijds „Viechste-
ghe" genoemd) en de ermee evenwijdige Drieharingsteeg maakt 
de hoge ouderdom nog waarschijnlijker, en dan ook zijn afstam
ming van een waterkering. 

Op Van Deventer's stads-plattegrond van ± 1570 komt deze 
afwijkende richting goed uit, waaruit blijkt, dat omstreeks 1600 
bij de herbouw na de beschieting tijdens het beleg van het kasteel 
Vredenburg, de oude richting der Catrijnesteeg vrijwel bewaard 
gebleven is. Een conservatistiese trek van onze stad, welke we 
gaarne sterker ontwikkeld gezien hadden in de 19e eeuw! De 
onder Karel V verplaatste Catrijnepoort stond ongeveer 30 m. 
noordelijker, zodat het vroegere verband niet meer zichtbaar is. 
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Eg. Spoedig na de oorkonde, n.l. in 1173 wordt de S. Jacobs-
kerk voor het eerst vermeld*9) en wel naar aanleiding van een 
diefstal; dan gaat de abt der S. Pauluskerk er preken en de 4e 
dag na Pinkster leidt bisschop Godfried met groot gevolg van 
geestelijken en leken er een officiële processie heen. Men krijgt 
bijna de indruk, alsof hierdoor de Jacobskerk plechtig als paro
chiekerk ingelijfd wordt in het stadsverband; misschien was dit 
bedehuis kort tevoren van kapel vergroot tot kerk, daar de wijk 
sterker bevolkt was geworden door de toegenomen scheepvaart. 

E4. Op 12 October 117120) geeft Frederik Barbarossa een 
oorkonde, waarin hij de bisschoppelijke tolrechten te Muiden be
vestigt. Deze waren in 949 door keizer Otto I verleend 2 1) en ook 
reeds in 975 door Otto II 22) e n vóór 1062 door Hendrik IV be
vestigd 2 3 ) , beide keren volgde de bevestiging dus vrij spoedig op 
de troonsbestijging. In 1171 echter was de keizer reeds in zijn 
20e regeringsjaar en de bisschop in zijn 13e, zodat persoonswis
seling geen aanleiding ertoe geweest kan zijn. Ook was de oude 
oorkonde niet verloren gaan, want bisschop Godfried had er een 
reis naar Nijmegen voor gemaakt om de keizer met het stuk zelve 
de rechtmatigheid van zijn aanspraken te bewijzen, en toen dat 
niet voldoende gebaat had, de hulp van de Trierse metropoliet 
ingeroepen, waarna tenslotte de keizer de oorkonde van 1171 ge
geven had2o)_ Godfried achtte de zaak dus blijkbaar van grote 
betekenis. Wij menen dat er geen andere verklaring overblijft 
dan dat de nieuwe doorgraving van + 1168 de verhoudingen zo
danig gewijzigd had, dat de een of andere buitbegerige graaf aan
spraken op Muiden zou willen maken, daar de doorgraving de 
tolopbrengst zou beïnvloeden. Misschien zou zo iemand dan be
togen, dat er een geheel nieuwe toestand was ontstaan en dat de 
oude oorkonde vervallen was. Zonder dit verband wordt de in
houd der oorkonde van 1171 onverklaarbaar, zo niet dwaas. 

E5 . De hernieuwde opbloei van Utrechts handel, die volgens 
Heda i s ) m e t het jaar 1148 een aanvang neemt, wordt bevestigd 
door een aantal jongere gegevens, waarvan hier alleen genoemd 
wordt het verlenen van tolvrijheid aan Utrechtse burgers te Sta
den (aan de Elbe) tussen 1186 en 1201 2 4 ) . Het tijdstip der door
graving kan dus beter wat later gesteld worden, want 40 jaren 
is ook in dit geval nogal veel. 

E6 . Een later tijdstip voor het graven van dit grachtgedeelte 
is niet bekend, terwijl na de 12e eeuw de bronnen waarin dit ver
meld staat, zo talrijk worden, dat het vrijwel zeker is, dat dit 
werk eerder tot stand kwam. 

E7 . In zekere zin als proef op de som, leveren twee teksten uit 
de Fontes Egmundenses hun deel. De dijk tussen Rijn en Vecht 
had totdusverre het buitenwater uit de stad gehouden, doch in 
1170 en 1173 leest men voor 't eerst van tot nabij de stad door-
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dringende stormvloeden2 5). Weliswaar kunnen stroomwijzigin-
gen op andere gedeelten der Vecht of op het Almere eveneens 
hiervoor verantwoordelijk gesteld worden, maar er werd „bolk" 
nabij de stad gevangen, ja Matthaeus 28) vermeldt zelfs: in de stad 
met zegens. Daar bolk een zeevis is en zout water bij de ont
moeting met zoet water onderduikt, kan deze vangst eer door 
langs de nieuwe verbinding dan door over de weilanden stromend 
zeewater verklaard worden. Hoewel dit laatste dus geen onaan
tastbaar bewijs is, wordt het wel een sterke aanwijzing, wanneer 
men alles in onderling verband beziet. Er is door een logieser 
plaatsbepaling en mede door een van een slordig schrijver afwij
kende tijdsbepaling een doorgaande lijn in de gebeurtenissen ont
staan, en dat behoort tot de taak der geschiedeniswetenschap. W e 
menen dus het gestelde doel bereikt te hebben. 

W e zullen nu de loop der beschouwingen nog eens overzien. 
In 1165 was zowel het Z O . als het hele W . van het Sticht in wa
tersnood, en daartegen verleent de oorkonde tweeërlei hulp: de 
dam bij Stechede moet weg en de ,,Noda" mag doorgegraven wor
den. Bij de beschouwingen onder A bleken de bezwaren tegen de 
Reense Noda te groot te zijn om deze ook maar de geringste kans 
te geven. In B werd op grond van de overlast van regenwater 
ook in de zomer en herfst aangetoond, dat niet alleen de water-
aanvoeren maar vooral de afvoeren als de spil van het vraagstuk 
beschouwd moesten worden. In C kon verder waarschijnlijk ge
maakt worden, dat men de Noda bij (nu : in) de stad Utrecht 
bedoeld had, en waarom dat niet duidelijker vastgelegd was. In 
D moesten we ons helaas beperken tot de vaststelling, dat een 
halve eeuw later alleen in het ZO. verbetering gekomen was, 
doch in de laatste vraag geeft vooral de oorkonde van 1171 ons 
volledige zekerheid, dat er een nieuwe Vechtverbinding ontstaan 
was, hetwelk door andere schijnbare bijzaken bevestigd werd. 
Daardoor bleek de uitleg der stad naar het N . W . in deze tijd te 
zijn begonnen, en van een aantal oorkonden waarvan tot dusverre 
de bedoeling onzeker was gebleven, de hen toekomende betekenis 
geschetst te kunnen worden. Tevens kregen we een heel ander 
beeld van de groei en opbloei van onze stad, welke — hopen we — 
de vreemde voorstelling van een ineens op volledige grootte om
muurde stad zal vervangen. W e geloven dat een schets van een 
geleidelijker groei aan de andere kant der stad ook mogelijk 
wordt, en zullen daar eerlang op terugkomen, hoewel voor de 
Zuidzijde de bronnen schaarser zijn en de verhoudingen inge
wikkelder v/aren. 

Al lijkt geschiedenisvorsing der Middeleeuwen weleens op een 
wandeling in de mist, toch kan bij het medegebruik van niet ge
schreven mijlpalen en baken de goede weg gevolgd worden en 
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het doel bereikt. Volgt de werkwijze van Dr. van Giffen en Prof. 
Vollgraff niet hetzelfde beginsel? 

Utrecht, 11 Juli 1938. 
(Nadruk verboden). J. V A N GALEN. 
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