
kerkinterieur van de verering van St. Ursula, dat zich bij de Zwart-
zusters te Brugge bevindt, ziet men bij een aantal ex-voto's ook 
deze boeien afgebeeld. 

Bovendien zijn in Kockengens kerk ook een paar fraaie stukjes 
beeldhouwwerk bewaard gebleven. Bekend was reeds de aanwezig
heid van twee consoles met St. Johannes de evangelist en Maria 
Magdalena, die onder een dikke kalklaag verborgen zaten. Nu was 
het een verrassing nog een ander zandstenen relief te ontdekken, 
dat met de beeldzijde in de buitenmuur van de kerk was verborgen 
of weggemetseld. Het stelt een St. Anna-te-drieën voor: Anna en 
Maria met het Christuskind op haar schoot. Terzijde staat de apostel 
Andreas met boek en Andreaskruis naast de geknielde donateur, 
een kanunnik met wapenschild, waarop drie potten van 70 en 50 cm 
afmeting. Dit stuk stamt uit het einde der 15e eeuw, toen de ver
ering van St. Anna „selfderde" overal in ons land was verbreid; het 
Centraal Museum te Utrecht bezit veertien van deze St. Annabeel-
den, waaronder een van hout dat in compositie sterk overeenkomt 
met deze steensculptuur. Het wapenschild behoorde misschien aan 
het geslacht Verwey of wel De Wyckerslooth. 

Vijf fraaie afbeeldingen verlevendigen de tekst. 
C. C. V A N DE GRAFT. 

NAAR AANLEIDING V A N DEN BRAND V A N 1007 

In zijn opmerkelijke artikel „Die Paderborner Pfarreinteilung von 
1231" !) wijst dr. Alfred Cohausz er op, dat een aantal Duitse bis
schopssteden de volgende structuur vertonen: a) de bisschops- en 
domburcht (,,urbs"), b) het onmiddellijk voor de burchtmuren gele
gen ,,suburbium", ook wel ,,Fischerstadt" genoemd (bijv. in Cor-
vey), c) de koopliedenwijk. De term „suburbium" laat zich hier het 
beste weergeven met „voorburcht", minder goed met „voorstad"; de 
koopliedenwijk, welke verderaf gelegen is, is immers wel een „sub
urbium" in den zin van voorstad, maar niet in den zin van voor
burcht. De koopliedenwijk met de markt kent zijn eigen recht („lex 
forensis"); zijn bewoners zijn de „cives". 

Ook Utrecht kende een dergelijke structuur: a) de Burcht 
(„urbs"), b) de daarvoor gelegen Vismarkt ca., c) de wijk Stathe, 
waarbij de „ecclesia civilis", de Buurkerk, en het schepenhuis verre
zen. De naam Stathe (Duits Gestade, Engels Strand) wijst op oever, 
aanlegplaats voor schepen. Dat de Vismarkt onmiddellijk voor den 
Burcht lag en niet tot het koopliedenkwartier behoorde, laat zich 
hieruit verklaren, dat geregelde aanvoer van vis een levensnoodza
kelijkheid voor de heren geestelijken binnen den Burcht was. 

1) Westfälische Zeitschrift, 105. Bd., 1955, biz. 16 vgl.; a, b en c tezamen zijn 
de „civitas" in ruimen zin; c alleen is de „civitas" in engen zin. 
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Zo eenvoudig als het hier wordt geschetst, bleef het niet: er ont
stonden meer woonkernen. Men denke bijv. aan de wijk Tastcunt of 
Tast. Aan het „suburbium (voorstad) Trajectense", waarin volgens 
een oorkonde van 1165 de St. Stevensaodij stond ,,in loco qui dicitur 
Oldwijck", zal men vermoedelijk niet de betekenis van voorstad of 
woonwijk mogen toekennen, maar veeleer die van omgeving der 
stad of van den Burcht. Met het oog op de toevoeging „Trajectense" 
lijkt het aannemelijk om te denken aan de reeds in 1122 vermelde 
„ambitus" van de ommuurde stad Utrecht, de stadsvrijheid 2). Ten 
behoeve van de verschillende woonkernen of buurten, welke ten dele 
binnen de stedelijke ommuring getrokken werden, ontstonden er 
naast de Buurkerk andere parochiekerken, waaronder de St. Nico-
laaskerk. De Buurkerk bleef echter de voornaamste, hetgeen o.a. 
blijkt uit de omstandigheid, dat in den Buurtoren de banklok hing en 
dat men in de Buurkerk de stadsbanier bewaarde. 

Nu heeft de heer J. van Galen in aansluiting bij de vroeger door 
hem ontwikkelde stelling, dat Utrecht zou zijn gegroeid uit twee 
„woonoorden", onderscheidenlijk het Domplein ca . en de Klaas
kerkbuurt, betoogd, dat de in 1007 verbrande „portus" gezocht moet 
worden ter plaatse (ongeveer) van de Klaaskerk. De kroniekschrij
ver Albert van Metz zegt, dat de (Utrechtenaren hun gehele „por
tus" of havenwijk in brand staken om te voorkomen, dat de Noor
mannen daarvan gebruik zouden maken voor het belegeren van den 
Burcht. Dit houdt in, dat de „portus" vrij dicht bij den Burcht moet 
hebben gestaan, zodat men eerder zal hebben te denken aan een 
terrein in de buurt van de latere wijk Stathe dan aan de omgeving 
van de Klaaskerk. Het in 1007 nog vrij stromende Rijnwater (thans 
grachtwater) zal de vrees voor eventueel overslaan van den brand 
naar den Burcht tot een minimum beperkt hebben. 

A. J O H A N N A MARIS 

->) Men zou ook kunnen denken aan een latere verplaatsing van de abdij waar
over evenwel niets bekend is. Het gedeelte van Utrecht ten noorden en ten'oosten 
van de lijn Jansdam — Oude Gracht (Ganzenmarkt) — Oude Gracht (in noordelijke 
richting afwaarts) werd Oudwijk genoemd, waarschijnlijk naar een vroegere neder
zetting uit den Merovingischen en Karolingischen tijd. Voor „ambitus" vergel. 
Van Voogdij tot Maarschalkambt, 1954, blz. 101, aant. 30. 

ANTWOORD VAN J. VAN GALEN 

Mijn geachte opponente heeft blijkbaar nooit een stro- of rietbrand meegemaakt. 
Want daarbij kunnen vonkenregens opwaaien, die bij stil weer gemakkelijk 40—50 m 
ver wegdwarrelen, en bij sterke wind zeker een paar honderd meter. Losse vonken 
komen nog wel verder. Daarom vervalt de wijk Stathe als plaats voor de havenwijk 
want de Oudegracht is (van gevel tot gevel gemeten) merendeels smaller dan 
S0 m, terwijl er tussen Maartensbrug en Stadhuis zelfs geen 10 m ruimte tussen de 
voorgevels bestond. 

Verder merk ik op dat de wijk Stathe eerst een eeuw na de brand genoemd wordt. 
U bekeek derhalve een toestand die eerst nâ de brand tot ontwikkeling kwam, ter
wijl het besluit tot verbranden er vóór genomen is. Ongelijksoortige grootheden 
mogen niet vergeleken worden. Dit vormde een tweede oorzaak van het misver
stand. 
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Uw onderstelling van links- en rechts- Rijnse wijken kan ik in deze vorm niet 
meer beamen. Sedert namelijk Acket de Lijnpadsrijn herontdekte (zie Jb. O.-Utr. 
1931, 1932 en 1950) moeten deze opvattingen herzien worden. In Jb. O.-Utr. 1954, 
p. 37 merkte ik op, dat de Lijnpadsrijn in Frankische tijd vermoedelijk hoofdstroom 
was. 

Het is tenslotte onwaarschijnlijk, dat het gedeelte Oudegracht tussen Smeebrug 
en Stadhuis toen al bestond. 

Uw opmerking had tot gevolg dat ik nu wat uitvoeriger ben geweest. Mijn dank 
voor uw opmerking. 

NOG E E N S OVER 'T GLINDT, TUIN E N VREDE EN 
VRUCHT 

Ter aanvulling over hetgeen geschreven is over 't Glindt in dit 
maandblad 1956 blz. 79 en 1957 blz. 23 ben ik zo vrij te wijzen op 
het volgende uit Moerman, Nederlandse plaatsnamen, (Brussel 
1956) blz. 73. 

glind mndl. gelende (germ, gilandja) omheining, afrastering en 
het daarbinnen gelegen terrein (Mansion 46 N.G.N. III 332). 

Glinden bij Barneveld a° 1429. Glinde (N.G.N. III 109) Guet ten 
Glinde Drempt (Geld.) Reg. lenen huis Bergh p. 90). Glinde te Ol-
denzaal (N.G.N. VII 40) Glinthuis te Genne by Zwolle (Hierbij 
kan genoemd worden Glinthuis in de buurtschap Elen en Rhaan te 
Hellendoorn, vermeld in het Archief Rechteren anno 1417, en Oud-
Hellendoorn en omgeving, blz. 15). 

De glind om een kerkhof moest meermalen door de dochterkerken 
mede onderhouden worden. Almelo was gescheiden van Ootmarsum 
maar moest ,,sepem ecclesiae" aldaar helpen herstellen (a° 1236 
O.U.901) . 
In Overijsel werd de omheining niet alleen ,,tuin" of ,,vrede" ge
noemd, maar ook ,.vrucht". Zo lezen wij in het Markeboek van 
Hellendoorn: „Anno 1502 is de Essche in vroegt bracht oder gelegt. 
Sal befredet syn ende in goeden vrucht beholden". In het Reglement 
der marckmeijsteren 1634 staat dat zij moesten rondgaan langs esch 
en gaarden ,,of deselfde wal befructet en betuinet, en soe onbetuinet 
en onbefruchtet befunden", enz. In Welsum mag men in 1621 geen 
schapen laten weiden zonder herder binnen de^.buurvrede". Her
haaldelijk leest men over ,,antuynen ofte vreden" enz. (,,De lande
lijke omheining" in Verslagen en Meded. Ov. Regt en geschiedenis 
60. (1945) blz. 3). 

A. E. RIENTJES. 
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