
Dit geeft voor de Vereeniging Oud-Utrecht nog een bijzondere 
aantrekkelijkheid van deze tentoonstelling; het bestuur overweegt 
dan ook een gezamenlijk bezoek van hare leden daaraan, zoo 
mogelijk onder deskundige leiding. Dit zou denkelijk het best kun
nen geschieden in September a.s. De tentoonstelling is geopend 
van 22 Juni tot 22 September a.s., zoodat de leden in de vacantie-
maanden vast gelegenheid hebben eerst persoonlijk eens eenige 
bezoeken aldaar te brengen. 

A. N- L. O. 

ÏETS OVER D E N RIJNLOOP IN UTRECHT 

De mededeelingen van Dr. F. Ketner in het Maandblad van 
25 Mei 1946 naar aanleiding van het prachtige werk van Ganshof 
over de ontwikkeling der steden tusschen Loire en Rijn in de mid
deleeuwen deden mij weer eens een oogenblik stilstaan bij den 
daarin opgenomen plattegrond van Utrecht. Deze plattegrond, 
voornamelijk ontleend aan Van Campens opstel in de Verslagen 
en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijs-
selsch Regt en Geschiedenis 56 — 2de reeks —, 32, geeft met 
enkele lijnen het hypothetische beloop aan van die gedeelten van 
den Rijn, welker bedding nog niet met zekerheid kon worden vast
gesteld. Het zijn deze hypothetische Rijngedeelten, die mij aanlei
ding geven tot de hierna volgende opmerkingen. De strekking 
daarvan is niet een met onomstootelijke bewijzen gestaafd betoog, 
doch slechts het opperen van eenige door mij waarschijnlijk ge
achte mogelijkheden, suggesties, die hopelijk een aansporing voor 
verder onderzoek naar de voor de Utrechtsche geschiedenis zoo 
uiterst belangrijke oude topografie der stad zullen vormen. 

De vorm van de eigenlijke stad Utrecht, zooals zij wordt be
grensd door de singelgrachten, heeft om zijn merkwaardige gelij
kenis met de omtrekken van een harp terecht herhaaldelijk de 
aandacht getrokken. Deze vorm is zóó karakteristiek, dat men uit 
een willekeurig groot aantal stadsplattegronden door den simpelen 
omtrek dien van Utrecht terstond weet te onderscheiden. Laat ons 
nu dien vorm een oogenblik nader beschouwen. 

Men heeft weinig opmerkingsgave noodig om te zien, dat de 
stadsomtrek niet homogeen van karakter is. De westelijke en 
oostelijke begrenzingen zijn kennelijk van geheel anderen aard dan 
die in het noorden en het zuiden. Ziet men af van de uit na-middel-
eeuwschen tijd dateerende uitspringende bolwerken, dan steken 
de eerstgenoemde begrenzingen door hare rechtlijnigheid sterk af 
tegen het bewogen beloop van de beide laatstgenoemde. Zij maken 
den indruk van verbindingslijnen, waarvan begin- en eindpunt 
tevoren reeds vaststonden, terwijl daartusschen niets bestond, dat 
tot een afwijking van de rechte lijn als de kortste verbinding aan-
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leiding kon geven. De noordelijke en zuidelijke omtrekgedeelten 
geven daarentegen een geheel ander beeld te zien. Hier moeten 
factoren in het spel zijn geweest, die het beginsel der rechtlijnig
heid doorkruisten. Welke andere factoren kunnen dit zijn geweest 
dan natuurlijke waterloopen? 

Stellig, de singelgrachten om Utrecht zijn alle gegraven. Maar 
men kan er zijn voordeel in zien, bij het graven van een gracht 
gebruik te maken van een reeds aanwezigen watergang. Het be
loop kan en zal dan in vele gevallen door het graven wel eenige 
wijziging ondergaan, maar een gracht, die op deze wijze tot stand 
kwam, zal altijd haar natuurlijken oorsprong blijven verraden 
doordat zij de strakheid mist, die haar uitsluitend langs kunst-
matigen weg geschapen zuster kenmerkt. Ik stel mij den aanleg van 
de litrechtsche singelgrachten dan ook zóó voor: in het noorden 
en zuiden maakte men gebruik van bestaande rivierloopen en de 
aldus ontstane grachten verbond men door twee geheel gegraven 
rechte stukken, t.w. de westelijke en de oostelijke singelgracht. 

De vraag is nu: is het waarschijnlijk, dat ter plaatse van de 
noordelijke en zuidelijke grachten zich eertijds natuurlijke water
loopen hebben bevonden? M.i. is dit inderdaad het geval. 

Wij beginnen met het noorden. Aan die zijde •wordt de eigen
lijke stad door de gracht gescheiden van drie gebieden, genaamd 
Nieuwe Weerd, Bemuurde Weerd en Cranenhofstede of Dom-
proosteneng. De beide eerste namen wijzen erop, dat we hier te 
doen hebben met weerden of waarden, d.w.z. met aan alle zijden 
door water omgeven stukken grond, dus eilanden. Dat we in deze 
drie stukken één oorspronkelijke waard moeten zien, die door het 
graven van grachten om het middengedeelte — de Bemuurde 
Weerd — in drieën werd gedeeld, heb ik elders getracht aanne
melijk te maken. 1) Ten noorden van de binnenstad lag dus een 
waard. W a s nu deze waard gevormd door het graven van de 
gracht? Dit is uiterst onwaarschijnlijk. In de eerste plaats kan men 
zich afvragen, waarom in dat geval niet dankbaar gebruik werd 
gemaakt van den dan toch noordelijk om de waard loopenden 
rivierarm, maar bovendien — en dit is veel belangrijker — wijst 
alles er op, dat zich zuidelijk om de waard een arm van de Vecht 
heeft geslingerd. De op een teekening in het kaartboek van St. 
Jan 2 ) voorkomende perceelsafscheiding tusschen Domproosten-
neng en de gronden van het kapittel van St. Jan alsmede het daarop 
aansluitende vloeiende beloop van den Weerdsingel (O.Z.) leve
ren hiervoor het m.i. overtuigende bewijs. Deze Vechtarm zal nu 
verder naar het westen ongeveer de bedding van de singelgracht 
hebben gevolgd om dan in den uitersten noord-westhoek van de 
stad — bij de zgn. Doornboom — naar het noorden om te buigen 
door het bed van den eenige jaren geleden gedempten Otterstroom. 

Het komt mij niet zeer gewaagd voor te veronderstellen, dat 
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ook de Rijnarm, welke eertijds van zuid naar noord de tegen
woordige binnenstad doorkruiste, zich met dezen Vechtarm zal 
hebben vereenigd. Waar? Wellicht ter plaatse van de tegenwoor
dige Weerdsluis. De in de laatste jaren van gemeentewege onder
nomen opgravingen in het voormalige Oranjepark achter de Bank 
van Leening hebben uitgewezen, dat men dââr althans den Rijn 
niet behoeft te zoeken. Wèl zijn er aanwijzingen, die doen veron
derstellen, dat in de omgeving een rivier moet hebben gestroomd. 
De bedding daarvan moet zich dus meer naar het zuiden óf meer 
naar het noorden hebben bevonden. Hoewel het eerste niet uitge
sloten kan worden geacht, ben ik, mede gezien de zachte buiging 
in het noordelijk uiteinde van de Oudegracht, geneigd tot de hypo
these, dat men zich dezen Rijnarm ten noorden van het Oranje
park, dus ongeveer samenvallende met de singelgracht, moet den
ken. Eenige uitbreiding van de bedoelde opgravingen, ook ten 
zuiden van de Waterstraat, kan in dit opzicht meer zekerheid 
verschaffen. 

Thans komt het zuiden aan de beurt. Het singelgedeelte van 
het Servaasbolwerk tot het Ledig Erf vertoont een merkwaardig 
gebogen verloop. In overeenstemming met de te dezen bestaande 
traditie is op den bovenbedoelden plattegrond de in het zuiden de 
binnenstad binnenvallende Rijnarm vóór het punt van binnenkomst 
evenwijdig aan dit singelgedeelte geteekend. Terecht? Ik zou zeg
gen: ja en neen. Het schijnt mij nl. onvolledig toe. Men heeft het 
beloop van den Minstroom gevolgd zonder erbij te denken aan het 
merkwaardige feit, dat op zeer korten afstand de stadsgracht het
zelfde beloop vertoont. W a t kan de reden zijn geweest, dat men, 
zonder van de bestaande bedding gebruik te maken, dicht er naast 
en geheel evenwijdig er aan een nieuwe gracht groef? Ik zie slechts 
één mogelijkheid, nl. dat we hier te maken hebben met eenzelfde 
verschijnsel als hetgeen door Drs. M. N. Acket in het jaarboekje 
van 1939 3 ) werd gesignaleerd met betrekking tot de Vecht bij 
Pijlsweerd: de aanwezigheid van twee zgn. stroomdraden in een
zelfde bedding. Eén ervan heeft men dan vergraven tot stads
gracht. 

Dat dit gedeelte van de stadsgracht inderdaad als een stuk van 
een «jaden rivierloop moet worden beschouwd, vindt voorts een 
gewichtigen en, naar ik meen, doorslaggevenden steun in het vol
gende. Gelijk bekend is, behoorde het recht op de rivieren oudtijds 
aan den Koning (Keizer), het behoorde tot diens régalien. Evenals 
andere régalien ging ook dit recht, hier vroeger daar later, over 
op de onderscheidene landsheeren. Met betrekking tot het Neder-
sticht beteekent dit dus, dat na een zeker tijdstip de Bisschop als 
bezitter van het stroomregaal met alle daarmede verknochte acces-
soria moet worden aangemerkt. 

Bezien wij nu in dit licht de oorkonde van 1 Mei 1303 4 ), waarbij 
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de Bisschop verklaart o.m. de visscherij ,,dor der stadt borggrave 
van Utrecht" achter St. Nicolaas van de Nickercule tot de Tollen-
stege ,,in dienstmans stat" te verleenen aan heer Wernaer, zoon 
van heer Vrederic, schepen te Utrecht. Het betreft hier juist het 
thans aan de orde zijnde grachtgedeelte. Ligt het voor de hand te 
veronderstellen, dat een stad zelf toch wel alle rechten met be
trekking tot haar eigen vestinggrachten, de visscherij inbegrepen, 
zal bezitten, ten aanzien van het hierbedoelde gedeelte blijkt zulks 
niet het geval te zijn. Mij schijnt voor dit merkwaardige verschijn
sel slechts één verklaring mogelijk: de natuurlijke oorsprong van 
dit stuk singelgracht, de herkomst ervan uit een vanouds aan den 
Bisschop en vóór dezen aan den Koning (Keizer) toebehoorenden 
stroom. 

Ter versterking — voorzooveel noodig — van deze hypothese 
moge ik nog even wijzen op een opmerkelijke analogie uit de 
naaste omgeving. Algemeen bekend is, dat de stad Utrecht zichzelf 
van een goede water-verbinding met de Lek voorzag door het 
graven van den Vaartscherijn. Op de beteekenis en de bijzonder
heden van dat feit ga ik niet in; de belangstellende lezer zij ver
wezen naar het artikel van Mr. J. Vink in het Maandblad van 
1928. Ik volsta hier met eraan te herinneren, dat deze water-ver
binding aanvankelijk (1148) liep van de stad naar den Holland-
schen IJsel — bij het Gein — en dat eerst later (1289) het ge
deelte van den Doorslag naar de Lek werd gegraven. 

Nu is het merkwaardig, dat de stad zich slechts met betrekking 
tot twee kleine gedeelten van deze door haar gemaakte vaart in 
het bezit van het vischrecht mocht verheugen. Dit recht kwam 
haar nl. alleen toe in het stuk van de Tolsteeg tot de Liesbosch en 
in dat van den Doorslag tot de Lek. Ten aanzien van het geheele 
tusschenliggende gedeelte van de vaart was zij niet gerechtigd: het 
vischrecht was hier bisschoppelijk leen. Dit volgt uit de leen-
registers der bisschoppen, blijkens welke deze steeds weer in leen 
uitgeven „die vischerye tusschen die stat en tGheyne" (1382) 5) 
of „die visscherie langs den Rijn tusschen der stat van Utrecht 
ende ter Gheynbrugge mitter groeter wade en allen hoeren toebe-
hoeren" (1411) 6 ) . Ook uit andere stukken blijkt, dat het hier gaat 
om het stuk Vaartscherijn tusschen het Gein en de zgn. „Groote 
W a d e " (deze inbegrepen), ook wel bekend als „waaykuyl", een 
wiel, dat zich eertijds ter hoogte van de Liesbosch bevond en dat 
bijv. nog op de bekende kaart van de stadsvrijheid van Specht 
staat aangegeven. 

Dit wiel wijst er reeds op, dat hier oorspronkelijk een rivier
loop moet hebben bestaan, die dan waarschijnlijk te dier plaatse 
een bocht zal hebben vertoond. Dit klopt met de beschrijving, 
welke F. A. R. A. baron van Ittersum in zijn werk Het water
schap Heicop genaamd de Lange Vliet geeft van een zijtak van 
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den Rijn, welke bij Vechten uit die rivier ontsprong en „die 't bed 
van den tegenwoordigen Krommen Rijn volgde tot aan de spoor
wegbrug om dan door de tegenwoordige Oud-Wulversche Wete
ring, naar den Liesbosch te loopen en vandaar door het bed van 
den tegenwoordigen Vaartschen Rijn naar 't Gein stroomde." De 
stad had bij het graven van haar waterweg klaarblijkelijk van dit 
riviergedeelte gebruik gemaakt. Dat dientengevolge de ten aan-

Op dit schetsje, dat de heer G. Versteeg van den dienst der Gemeentewer
ken zoo vriendelijk was voor mij te maken, geven de gebroken lijnen in samen
hang met de door gesloten lijnen aangeduide bestaande wateren zeer globaal 
weer, hoe in de bijgaande opmerkingen het beloop van Rijn en Vecht is gedacht. 
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zien van dat gedeelte bestaande landsheerlijke rechten niet verlo
ren gingen, ligt voor de hand. En hierin ligt dus de zeer eenvou
dige verklaring van het feit, dat het de Bisschop was, die met 
betrekking tot dit deel van den Vaartschenrijn over het vischrecht 
beschikte. 

De beteekenis van de bovenaangehaalde mededeeling ten aan
zien van het vischrecht in den Tolsteegsingel is hiermede m.i. 
helder belicht. Daarmede keer ik terug van het uitstapje in de 
landelijke omgeving naar de stad zelf. Na de bespreking van de 
beide punten, waar de Rijn oudtijds de eigenlijke stad verliet, 
resp. binnendrong, rest mij nog een opmerking over den loop van 
die rivier in het centrum. 

De bovenbedoelde plattegrond wil ons doen gelooven, dat de 
rivier van Pausdam via Achter St. Pieter en Oudkerkhof het wel 
vaststaande Rijnbed van de tegenwoordige Oudegracht tusschen 
de Stadhuisbrug en Viebrug zou hebben bereikt. De tegelijk met 
de opgravingen in het Domplein in 1935 verrichte opmeting van 
een fundeeringssleuf in het perceel van de Raiffeisenbank aan de 
Kromme Nieuwegracht heeft het onwaarschijnlijke van deze hypo
these in het licht gesteld: na deze opmeting mag wel als zeker 
worden aangenomen, dat de Kromme Nieuwegracht als restant 
van een rivierbedding moet worden gedacht 7) . Dit beteekent 
tevens, dat ook het Oudkerkhof als hypothetische voormalige bed
ding moet worden prijs gegeven, aangezien als meest waarschijn
lijke voortzetting veeleer Jansdam, Minrebroederstraat en Gan
zenmarkt in aanmerking komen. 

Intusschen, ook afgezien van dit belangrijke resultaat van de 
opmeting van 1935 kon de hypothese Achter St. Pieter—Oud
kerkhof niet op een hoogen graad van waarschijnlijkheid bogen. Ik 
laat het hooge niveau van het Oudkerkhof nog daar: ook de 
Minrebroederstraat vertoont nog een zeer merkbare verheffing. 
Belangrijker evenwel is de naam „Oudkerkhof" in verband met 
hetgeen wij aangaande de oudste geschiedenis van Utrecht weten. 

Het is algemeen bekend, dat bisschop Balderik, na de verdrij
ving der Noormannen, den ouden burcht weer oprichtte, echter 
in geringeren omvang. Dit wil zeggen, dat de oudste Frankische 
burcht zich over een grootere oppervlakte moet hebben uitgestrekt. 
In welke richting? Alles pleit ervoor het door bisschop Balderik 
prijsgegeven gedeelte in het noorden te zoeken. Alles: in het bijzon
der de befaamde „plattegrond van 690", waarvan de wetenschappe
lijke waarde tegenwoordig hooger wordt aangeslagen 8) dan vroe
ger en de naam „Oudkerkhof". Om met dit laatste punt te 
beginnen: de aanwezigheid van een kerkhof veronderstelt een 
kerk. „Oud" zegt op zichzelf niets, maar als we ons trachten voor 
te stellen, tegenover welk nieuw kerkhof we dit oude moeten den
ken, krijgt het woord meer kleur. Het nieuwe kan m.i. bezwaarlijk 
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ergens anders worden gezocht dan op het Domplein, d.w.2. bin
nen den burcht van Balderik. Herinneren wij ons nu, dat het bij 
de opgravingen niet mogelijk is gebleken eenig spoor te vinden 
van Utrechts' oudste kerkje, het door Willibrord herbouwde 
godshuis van koning Dagobert I; immers de Heilige Kruiskapel 
bleek op maagdelijken grond te zijn gesticht. En bezien wij dan 
den „plattegrond van 690", waarop binnen de omtrekken van het 
noordelijke burchtgedeelte — dat zeker het Oudkerkhof en de 
Annastraat moet hebben omvat — een kerkgebouwtje staat aan
gegeven, de steeds op het Domplein gezochte St. Thomaskapel. 
Is het dan te gewaagd, althans de mogelijkheid te veronderstellen, 
dat hier inderdaad dat oudste kerkje moet worden gezocht, de 
meest eerbiedwaardige stichting uit Utrechts' christelijk verleden, 
waaraan de naam van een moderne winkelstraat tot den huidigen 
dag nog de herinnering zou bewaren? In ietwat gewijzigden vorm 
zou dan de traditie, die aan de St. Thomaskapel de eer toekent 
van de oudste christelijke kerk in deze streken te zijn geweest, 
worden gehandhaafd. 

Alles veronderstelling, hypothese, zeker; maar m.i. toch met een 
tamelijk groot waarschijnlijkheidsgehalte. Voldoende ook om de 
gedachte van een Rijnbedding ter plaatse van het Oudkerkhof 
onwaarschijnlijk te maken. Anderzijds wordt de hypothese door 
de opmeting van 1935 op haar beurt weer versterkt. 

Het laatste woord is in deze kwestie nog bij lange na niet ge
sproken. 9) Dit zal zijn aan de feiten, die eerst na nauwkeurig 
bodemonderzoek aan den dag kunnen komen1 0) . Laat ons daarom 
hopen, dat elke gelegenheid, die zich voor zoodanig onderzoek 
voordoet, dankbaar en energiek zal worden aangegrepen. De 
waardigheid van een stad met een verleden als dat van Utrecht 
stelt hare eischen aan overheid en burgerij,... ook met betrekking 
tot dat verleden! 

•P. W . A. IMMINK. 

1) In ,,De Stadsvrijheid van Utrecht". Opstellen aangeb. aan Prof. Jhr. Dr. 
D. G. Rengers Hora Siccama 1906—1942, p. 327. 

2) Archief van het kapittel van St. Jan 328. (Rijksarchief Utrecht), 
ai p 159 v v 
4) Berkelbach v. d. Sprenkel, Reg. der bisschoppen, 32. Zie ook Muller, 

Registers en Rekeningen, II, p. 673. 
5) Muller, Registers en Rekeningen, II, p. 669. 
G) Bissch. Arch.. 271, fol. 55. (Rijksarchief Utrecht). 
7) Zie de Wetenschappelijke Verslagen III. 
8 ) Vgl. Van Campen in het Jaarboekje van 1939, p . 25 v.v. 
B) O.a. blijft de moeilijkheid van den „vicus", waarin de oudste kerk zou 

hebben gestaan, nog onopgelost. Vgl. hierover Van Campen t.a.p. en de daar 
aangehaalde literatuur. 

10) De losse vondsten van eenige restanten van schoeiingen en van een vaar
tuigje, die met betrekking tot het Oudkerkhof en het ten zuiden daarvan gelegen 
terrein tot heden zijn geregistreerd, kunnen noch op zichzelf noch in onderling 
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verband beschouwd tot eenige conclusie leiden. Steun aan de veronderstelling, 
dat hier eens de Rijn zou hebben gevloeid, geven zij in ieder geval niet. Be
langrijker in dit verband is de mededeeling van Muller in „Een en ander over 
Trecht" (p. 18) aangaande het vinden van een schoeiing bij de Minrebroeder-
straat ter plaatse van den noord-westelijken hoek van de St. Willibrorduskerk, 
waarlangs naar zijn oordeel een water moet hebben gestroomd, komend uit de 
richting van Achter St. Pieter. 

DE GRONSVELT-KAMEREN 

ïn 1652 stichtte de rijke advocaat mr Jan van Gronsvelt zes 
vrijwoningen op een perceel in de toen nog niet geheel volge
bouwde zuidhoek van de stad, naast het voormalige Agnieten-
klooster. Een gevelsteen, waarop te midden van welig decoratie-
werk zijn wapen prijkte (thans blank geschilderd, hetgeen ver
moedelijk wel een erfenis van de Franse revolutie zal zijn), hield 
de herinnering aan zijn goede daad levend met het volgende 
opschrift: 

Sta toCh beneDë Lees hllr De reDë: 
Dr Hr. en Mr. Jan van Gronsvelt, advocaat 
des Hofs van Utrecht heeft zes kamers di gy ziit 
Uit liifde puur gesticht door loutre charitaat 
Tot bijstand van de liên om Gods wil anders niit. 

Ruim honderd jaar bleven de kameren in de Agnietenstraat 
gevestigd. Hieraan kwam een einde toen in 1756 het plan werd 
opgevat, om naast het Agnietenklooster, waarin toen het Stads-
ambachtskinderhuis was gehuisvest, een groot nieuw weeshuis te 
bouwen, volgens het verlangen dat geuit werd in het testament 
van Maria van Reede van Renswoude geboren Duyst van 
Voorhout. 

De regenten van de nieuwe fundatie hadden de keus tussen het 
oprichten van een gebouw aan de westkant van het ambacht
kinderhuis op het Klaaskerkhof, of ten oosten daarvan, op het 
terrein recht tegenover de Lange Nieuwstraat, dat voor een 
gedeelte door de Gronsveltkameren werd ingenomen. Na enig 
delibereren prefereerden zij, in een vergadering op Zaterdag 22 
November 1755, de laatstgenoemde plek. Zij waren zich hierbij 
wel bewust van het feit dat het, zoals de secretaris van het col
lege in het nog steeds in de fundatie van Renswoude bewaarde 
notulenboek neerschreef, dan noodzakelijk zou zijn, dat „ten 
minste twee vande Godt Cameren daar naast aanstaande, werden 
bij getrokken, is de Heer Veldhuijsen versogt te informeeren bij 
de geene die het opsigt en de directie over die Kameren hebben, 
of er apparentie soude zijn, om twee of meer vandie Kameren voor 
een ordentelijke Somme te koopen." 

De onderhandelingen hierover verliepen vlot. De regenten werd 
gevraagd drieduizend gulden te betalen, voor welke som de be-
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