


Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 voor de topographie van de stad:in denzelven wordt vastgesteld,dat, van de vier hoofdmarkten,voortaan twee in de Beneden- eneven zoo veel in de Bovenstadzouden gehouden worden; de be-woners van het Beneden-eindevermeenden daardoor in hun regt,hetwelk zij op de jaarmarktenhadden, verkort te zijn. Hieruitkan men afleiden, dat dit gedeelteder Stad de eigenlijke Oude Stadmoet geweest zijn (), aan welkgevoelen het bestaan der oudstehuizen in de nabijheid van hettegenwoordige Stadhuis en op deOude Gracht, in de Noordelijkerigting, tot bewijs verstrekt()&quot;.Van der Monde's noot 1 is hierniet van belang, in zijn noot tweeciteert hij zijn eigen publicatieUtrecht en derzelver Jraaije omstre-ken en wel p. 37, waar de huizen 14 die hij op het oog heeft, opsomt .Het is een enorm aantal, waarvande meeste tussen de Stadhuisbrugen de Viebrug liggen. Daar ligt dusvolgens de gangbare opvatting devicus Stathemii, ook volgens Vander Monde! Terecht meldde hijoverigens dat hem - over welkehuizen dan ook - geen gegevensouder dan de 13e eeuw terbeschikking staan. De 'steviger

huizen' Als een van de redenen omde markten in 1127 weer naar devicus Stathensis terug te verplaat-sen, wordt het feit genoemd datde huizen daar steviger zijn. Deschrijver doet daarom zijn bestaan te tonen dat dergelijke huizenin het noorden wel voorkwamen,maar in het midden van de stadniet. Dat hij daarbij het lle/12e-eeuwse fundament dat bij de JanMeijenstraat is opgegraven, aan-wijst is begrijpelijk, maar helaas werd. In die tijd werden minstensvijf grote kerken gebouwd: eennieuwe, zeer grote Dom doorbisschop Adelbold II, de Pieters-,Jans- en Pauluskerk door bis-schop Bemold en de Mariakerkdoor bisschop Koenraad. De 'noor-delijke' haven heeft daarbij waar-schijnlijk een belangrijke rolgespeeld. Sterker nog, te eniger tijdis daar zelfs een stade' geweest(afb. 1), zoals bij de opgravingenin 1974 is aangetoond. Later - inde 11e eeuw - werden er aan dewaterkant schoeiingen tegen aan-gezet, zodat technisch gesprokenniet meer van een 'stade' sprakewas. In de vroege 12e eeuw, wan-neer er van de vicus Stathensissprake is, is op alle opgegraventerreinen in het noorden van destad in ieder geval geen

&quot;stade'meer geweest. Hier doet zich dus het pro-bleem voor van de discrepantietussen verschijnsel en naam. Dateen naam langer blijft bestaandan het verschijnsel zelf is mooi tedemonstreren bij diezelfde noor-delijke haven. Langs de Water-straat loopt al sinds de late Heeeuw of eerder geen water (vande Vecht) meer en toch bestaatdie naam nog. Het is daarom nietverbazingwekkend als er in 1242nog sprake is van een straat dieversus Stadium gaat , ook al is erfysiek geen stade' meer. Het lan-ger dan honderd jaar uit de ge-schreven bronnen blijven van dezeterm is, gezien de schaarste vande stukken, niet onmogelijk . Natuurlijk had Van der Mon-de gelijk, toen hij schreef dat ereen rivier en belangrijke huizenin het noorden van de stadgeweest waren (waarover straksmeer), maar hij meldt ook over deoorkonde van 1127 . &quot;Deze brief(...) is voornamelijk belangrijk moet de arme, onvolprezen Vander Monde het bewijs voor hetbestaan van die huizen met devolgende uitspraak bij de be-schrijving van de Wijde Water-steeg leveren : 'De Noord-Westzijde der Stadtusschen de Waard- en de Catha-rijnepoort,

waarin ook de Water-stegen begrepen waren, vormdeoudtijds eene wijk, welke dermoeite waardig is, in het kort,meer van nabij te beschouwen. De plek werd bewoond doorde oudste, adellijke en aanzien-lijkste Stichtsche geslachten, dieer hunne steenen huizen en voor-raadschuren bezaten, even als inhet midden-gedeelte aan de OudeGracht nabij Hazenberg, denSpringwijk enz.'. Op basis van dit - door deauteur van het artikel wat onvol-ledig gebruikte citaat - Stathevanuit het midden van de stadnaar het noorden te verplaatsen,is wel erg kras. Zonder daar overigens verderonderzoek naar gedaan te heb-ben, lijkt het me onwaarschijnlijkdat de door Van der Mondegenoemde 'Stichtsche geslachten'tot in de vroege 12e eeuw ver-volgd kunnen worden. Hoe weinig de auteur op dehoogte is van de mogelijkhedenen onmogelijkheden bij hetgebruik van schriftelijke bronnenblijkt uit zijn inderdaad 'losseflodder' over het Wijnpoortje,waarvan nagegaan zou moetenworden of het - in de 12e eeuw? - 105iets met de wijnhandel te makenhad. Ik vermoed dat zelfs deonvolprezen Van der Mondehierbij de wenkbrauwen gefronstzou

hebben. Zijn er dan in het geheel geen12e-eeuwse resten van huizen ofgebouwen in het midden van de scptemb e r/oittobe r 1997 UTRECHT






