
in de hoofdstad van Het Sticht hebben bestaan. Het wordt tijd, 
is zijn verwijt, zijdelings ook aan het adres van de vereeniging 
,,Oud-Utrecht", dat men zich daar de kwestie eens gaat aan
trekken. 

Dat onderzoek verdient uiteraard steun van Utrechtsche zijde, 
al is van dien kant meer gedaan dan de schrijver doet voor
komen, zooals wellicht een volgende keer kan worden aange
toond. 

Getracht is de bedoeling van pater Kruitwagen, hier en daar 
met anderer meening aangevuld, zoo goed mogelijk weer te geven, 
voor zoover Utrecht er rechtstreeks verband mede houdt. 

Het eigenlijke Haarlem-Coster-vraagstuk, dat zich om Haar
lem als geboorteplaats en Laurens Janszoon Coster als uitvinder 
der boekdrukkunst beweegt, werd buiten beschouwing gelaten. 
Uiteindelijk zal evenwel toch Utrecht met Haarlem geconfron
teerd moeten worden. Betoogtrant en argumentatie-vorm wekken 
den indruk, dat de uitkomst van die vergelijking voor pater Kruit
wagen reeds vast staat. Anderen zal het allicht minder gemak
kelijk vallen die overtuiging aan zijne wel wat apodictisch aan
doende voorstellingswijze te ontleenen. 

Juli 1950. G. A. EVERS. 

EEN JAARBEURSGEBOUW VAN OMSTR. 1125 O F 1175. 

Geen kleinigheid! zal de lezer misschien denken, wanneer hij 
zich realiseert, dat het trotsche jaarbeursgebouw op het Vreeburg 
een 7x/2 à 8 eeuwen ouderen voorganger zou hebben gehad. Toch 
lijkt dit mij zoo zeker, dat ik het aangedurfd heb, om het vraag-
teeken dat ik eerst achter het opschrift had geplaatst, te laten ver
vallen. 

Het kaartje vertoont het stadsgedeelte om en bij het oosteind 
van de Buurkerk volgens het minuutplan van 1822. Men zie voor
al de verschillende strooken die vanaf de Buurkerk oostwaarts 
naast elkaar liggen: 1. een rij huizen die tegen de kerk zijn aan
gebouwd; 2. de Choorstraat; 3. weer een rij huizen, van achteren 
uitziend op 4. een straatje langs het water, dat vroeger de Zout-
markt heette; 5. de Oude Gracht, ten deele overkluisd door de 
Vischbrug en ook overspannen door de Maartens-(vroeger Borg-) 
brug. 

In de Middeleeuwen strekten over de eerste en de tweede strook 
zich de Buurkerk en het door een driehoekjeslijn aangeduide Buur-
kerkhof uit. De huizen van de derde strook stonden tegen het 
kerkhof; hun achterdeuren draaiden er overheen, en de bewoners 
moesten voor die achteruitgangen betalen. 
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Langs den noordkant van het kerkhof liep de Steenweg, langs 
den zuidkant (maar nog door een huizenrij er van gescheiden) de 
Zadelstraat. Vanaf het noorden en zuiden liepen nââr het kerk
hof resp. Lakensnijdersstraat (ook Onder de Lakensnijders ge-
heeten, thans mede begrepen onder den naam Choorstraat) en 
Lijnmarkt. De oostzijde van deze twee lag met die van het kerk
hof vrijwel in één lijn. Steenweg en Zadelstraat hadden (en heb
ben) elk een voortzetting langs een uiteinde van de Zoutmarkt 
naar een brug over de gracht, nl. naar de toen nog smalle Visch-
brug en naar de Borgbrug. De eerste doorgang heet tusschen de 
huizen het Hanengeschrei en is blijkbaar eenmaal versmald door 
verlenging van de huizenrij tusschen kerkhof en Zoutmarkt met 
een perceel dat nog slechts met een hoek aan het kerkhof kwam. 
De zuidelijke is ook een tijdlang versmald geweest: door het huis 
In Abrahams schoot, dat gelijk het vorige van achteren net niet 
meer aan het kerkhof paalde, maar bovendien er een eindje langs 
schoot. 
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het verkeer. Wagens gingen misschien over de Vischmarkt. Voet
gangers konden over het kerkhof gaan, achter het kerkkoor langs, 
onder gebruikmaking van een noordelijken en een zuidelijken toe
gang tot het kerkhof (de laatste achter In Abrahams schoot). 

Na de Hervorming, in 1587, is het koor van de Buurkerk af
gebroken. Er was toen plaats voor den aanleg van de Choorstraat 
en van de huizen tusschen deze en de kerk. Aan het noordeind 
van de Choorstraat moest ook nog een naar het noorden ziend huis 
weggeruimd worden en aan het zuideind een gedeelte van In 
Abrahams schoot (de rest volgde later). De huizen langs de 
Zoutmarkt kregen gaandeweg hun voorzijde aan de Choorstraat. 
(Men vindt het voorgaande meerendeels zeer nauwkeurig bij Th. 
i laakma Wagenaar, De bouwgeschiedenis van de Buurkerk te 
Utrecht, blz. 144—145.) 

De kennis van den ouderen toestand beoosten de Buurkerk is 
dienstig voor het recht begrip van een oorkonde uit het jaar 1230, 
In deze (Okb. St. Utr. nr. 806) bevestigt het Utrechtsche stads
bestuur het kapittel van St. Pieter in den van een overledene ver
worven eigendom van dimïdiam hallam, sitam juxta pontem 
Urbanum et contiguam dimidie halle que [uit sancti Petri ex anti-
quo. Vertaald: de halve hal gelegen bij de Borgbrug en 
grenzend aan de halve hal die vanouds van St. Pieter is geweest. 
Het perceel wordt later nog meermalen vermeld. Het lag naast 
het huis In Abrahams schoot, dus in het tegenwoordige zuideind 
van de huizenrij tusschen Choorstraat en Zoutmarkt. Wijlen S. 
Muller Fz. heeft er aandacht aan besteed omdat het wel voorkomt 
als de Loeyfen, dus met den naam van het oude keizerpaleis te 
Utrecht. Hij vat samen: „Derhalve stond er in 1230 ten zuiden 
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van het koor der Buurkerk eene hal, waarvan een deel in 1411 en 
later heette „de Loeyfen": die hal kan dus geweest zijn het oude 
paleis, dat in 1122 Lofen heette. Ik erken echter, dat ik geen groot 
gewicht hecht aan de aanwezigheid van een huis met een luifel 
op het terrein der hal, die blijkbaar reeds in 1308 (denkelijk ook 
zelfs in 1230) in perceelen verdeeld was." (Oude huizen te 
Utrecht, blz. 8 noot 5.) 

Muller zal wel bedoelen, dat hij aan den naam geen groot ge
wicht hecht omdat die eenvoudig kan zijn ontleend aan een luifel 
(lofen). Het verdeeld zijn in 1230 zegt m.i. niets tegen een hoogen 
rang bv. in 1122. Maar zooals de hal daar tegen het Buurkerkhof 
stond aangedrukt, kan ze niet het keizerlijk paleis zijn geweest, 
en dit laatste zou ik ook om andere redenen elders willen zoeken. 
De vraag is nu maar, wat de hal van 1230 dan wél was. 
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Zeer waarschijnlijk is het, gezien het gebruik te Utrecht van 
hal in namen als Vleeschhal, Schoenmakershal, dat ze een com
mercieel karakter had en eenvoudig een verkoophal was. Of lie
ver: was geweest. W a n t in 1230 schijnt ze een andere bestemming 
te hebben gehad en daarvóór, ten tijde dat het kapittel de eerste 
helft er van verwierf, ook al. Van verband met eenig gilde blijkt 
niets; daarvoor is het ook te vroeg. Het „vanouds" maakt waar
schijnlijk, dat zooal niet de splitsing, dan toch de stichting van de 
hal vóór 1200 heeft plaats gevonden. Het bouwsel begon in het 
zuiden blijkbaar gelijk met het Buurkerkhof. Het door St. Pieter 
in 1230 verworven gedeelte was misschien wel gelijk aan twee 
kadastrale perceelen en de heele hal aan vier, of zelfs nog meer. 
In dezen geest heb ik het vermoedelijk grondvlak van de hal ge
stippeld. 

Vóór 1200 brengt ons het stuk Okb. St. Utr. nr. 322, afkomstig 
uit het stadsarchief, dat weliswaar, met zijn jaartal 1127, onecht 
is, maar toch omstreeks een halve eeuw later reeds is vervaardigd 
en dus goede inlichtingen omtrent toestanden en gebeurtenissen 
uit de Ie helft van de 12e eeuw kan geven. Bisschop Godebold 
doet er kond in: „hoe ik , het gemeene nut! van onze stad 
zullende behartigen, de vier voornaamste markten die jaarlijks bij 
ons gehouden v/orden, op verzoek van zekere van onze burgers 
heb willen verdeelen, zóó, dat met Mariageboorte en met St. 
Maarten de kooplieden zouden logeeren bij de Nieuwe Gracht en 
aldaar de handelsmarkt bezoeken; op de beide andere tijdstippen 
echter, met Paschen namelijk en met St. Jan, zouden zij in het 
benedendeel van de stad, hetwelk Stathe genoemd wordt, bijeen
komen." Doch wegens de vele protesten vindt de bisschop, over
wegend, dat de vier markten steeds in Stade blijken te zijn ge
houden en de gelegenheid daar toch wel beter is, op voorspraak 
van aanzienlijke personen goed, dat de kooplieden voortaan zullen 
mogen verblijven en handel drijven waar zij maar willen. 

W a t bedoelden de belanghebbenden eigenlijk, met de vervaar
diging van dit stuk te bereiken? Men kan zeggen: er zal inderdaad 
een bepaling van bisschop Godebold omtrent het houden van 
de vier hoofdmarkten op twee verschillende plaatsen, zooals dat 
in het aangehaalde stuk wordt beschreven, hebben bestaan. Ze 
werd echter niet (of niet meer) nageleefd, en toen nu de bisschop 
de naleving wilde afdwingen, kwam men van stadszijde met het 
stuk in kwestie, volgens hetwelk Godebold zelf zijn verordening 
al had ingetrokken. Mogelijk is evenwel ook, dat Godebold aan de 
gansche zaak onschuldig was, — dat alleen een opvolger markten 
wilde verleggen, en dat de tegenstanders daarvan toen de heele 
mislukte poging van Godebold hebben gefantaseerd. 

Uit andere oorkonden weten wij, dat met de Nieuwe Gracht 
van de aanhaling bedoeld wordt de Oude Gracht. Of liever een 
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gedeelte daarvan, in de buurt van de Borgbrug en misschien 
hoogerop. Aan het benedengedeelte, in mijn voorstelling afwaarts 
van de Bakkersbrug, moeten wij de wijk Stade zoeken. De bis
schop, welke dan ook, heeft blijkbaar geprobeerd, om den handel 
te krijgen in een buurt waar er eens anderen dan de gewonen van 
konden profiteeren. Zou bij die pogingen óók niet hebben gehoord de 
bouw van een hal aan het Buurkerkhof? Die zou dan een jaarbeurs
gebouw zijn geweest uit den tijd hetzij van bisschop Godebold 
(1114—1127), hetzij van bisschop Godfried van Renen (1156— 
1178): van c. 1125 of c. 1175. 

Van belang is nu nog: ten eerste, dat de hal lag in het nietige 
strookje aan de oevers van de Oude Gracht dat het gebied van den 
burggraaf uitmaakte; ten tweede, dat bisschop Godfried van Renen 
achtereenvolgens twee broers met het burggraafschap heeft be
leend. Dit werpt op de zaak een licht hetwelk het laatste van de 
opgegeven tijdstippen doet kiezen en daarvoor een zeer plausibelen 
samenhang aan de hand doet. — De bisschop en zijn broers 
werkten trouw samen in het belang van de eigen familie. Zij zetten 
een jaarbeursgebouw tegen het Buurkerkhof of lieten dat door een 
ander zetten tegen beding van een goed aandeel in de winst. 
Maar de vlieger ging niet op. Vergeefs probeerde de bisschop de 
kooplieden naar de hal te drijven. De tegenstanders kwamen met 
een gefingeerde rechtvaardiging in een allicht eveneens gefingeerd 
geval van 1127, en of dat nu den doorslag heeft gegeven of niet, 
— de hal werd een volmaakt échec. 

J. PRAKKEN. 

ROMEINSE V O N D S T E N IN H O U T E N . 

In ons vorige maandblad mocht ik U een relaas geven over de 
vondsten in deze gemeente. Thans moge ik U verslag doen van 
de inmiddels door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek gedane determinering der voorwerpen, waaruit U moge 
blijken, dat deze zeer belangrijk zijn voor de geschiedenis van deze 
gemeente en onze provincie omdat, behalve in Odijk en Werkho
ven, tussen Wijk bij Duurstede en Vechten tot nu toe nog geen 
vondsten werden gemeld. 

Voor de verstrekking van deze gegevens moge ik van deze 
plaats mijn oprechte dank betuigen aan evengenoemde Rijksdienst, 
die mij het volgende rapport gaf: 
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