WANDELEN

Terraszitters op de Vismarkt. Rechts: de stadsgracht met de werfkelders.

HISTORIE
IN DE DOMSTAD
Utrecht viert dit jaar het
900-jarig bestaan als stad.
Met een ommetje langs
grachten, door stegen en
diep onder de grond
wordt een stukje van de
geschiedenis blootgelegd.
TEKST EN FOTO’S MAX DE KRIJGER
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W

e stoppen even op het
Domplein in hartje
Utrecht. Op de grond
zien we de lijn die
aangeeft waar eeuwen geleden het Romeinse castellum
stond. ,,Ga je hier graven dan kom je op de
muren van dat castellum uit”, zegt stadsgids Willemijn Bánki. Zo’n 2000 jaar geleden lag hier een fort dat ruimte bood aan
500 legionairs, hulptroepen van het Romeinse Rijk.
Bánki wijst naar het noorden. ,,Daar
woonden de Germanen, hier was het Romeinse Rijk. Wel 300 jaar lang.” En nu ze
het toch over het noorden heeft: met 112,5
meter is de Utrechtse Domtoren (iets) hoger dan d’Olle Grieze van Groningen (bijna
97 meter). Ruim voordat Utrecht stadsrechten kreeg, dit jaar 900 jaar geleden, stonden
hier al kerkgebouwen. In de elfde eeuw
werd de Domkathedraal nieuw gebouwd
met paleizen erbij.

Onze gids van vandaag kwam via de
opleiding Nationaal Gids op het pad van de
stadsrondleider. ,,Lezen, lezen, lezen en ook
veel lezingen bijwonen. En ik ben actief lid
van de historische vereniging Oud Utrecht”,
vertelt ze over de wijze waarop ze kennis
over haar stad vergaart.
KEIZER KOENRAAD
Kerkgeschiedenis heeft haar bovengemiddelde interesse en dus lopen we op deze
heerlijke voorjaarsdag van de Dom naar de
Pieterskerk, de oudste Romaanse kerk van
de stad. ,,Deze is gebouwd ter ere van keizer Koenraad, van het Heilige Roomse Rijk.
Hij overleed in 1039, na negen jaar stond
deze Kapittelkerk er.”
De drukte van alledag verdwijnt achter
de dikke muren. De kelder herbergt een
eeuwenoude crypte. ,,Ik vind dit een van de

mooiste plekken in Utrecht. Zo sereen en
sober”, zegt de gids terwijl ze de deur in het
slot laat vallen.
Utrecht heeft geen stadscentrum met
een duidelijke pleinen- en stratenstructuur.
Langs de grachten en een stukje van de
Rijn is de stad organisch gegroeid. Het
huidige Museumkwartier, het zuidelijke
deel van de binnenstad, is de stille plek
waar vroeger wel dertig kloosters waren
gevestigd, met bijbehorende kloostertuinen. Daardoor ga je hier op in de vele
straatjes. Sluipgangetjes zijn het.
Bánki adviseert om straks na de rondleiding vooral nog even naar het Singelpark te
gaan, waar vroeger de stadsmuren stonden.
Utrechts had diverse bastions ter verdediging. En dan zijn er op zaterdag de markten, zoals de Lapjesmarkt (alleen in de
>>

De Mariahoek.

Welfkelders

Stadsgids Willemijn Bánki.
Foto boven: het pandhof van de Domkerk.

De 732 welfkelders hebben allerlei
functies. Horeca, wonen en ambacht
bijvoorbeeld. Laura Kok en Jules Enneking gebruiken de kelder als werkplaats voor het bewerken van hout en
steen. Een stuk steen van de Domkerk
is een volgende klus. Om het 900-jarig
bestaan van de stad te vieren mochten
kunstenaars zich inschrijven voor zo’n
steen. ,,We gaan een portret van een
van de bouwmeesters erin maken.
Wanneer dat klaar is komt het kunstwerk aan de brug bij onze werkplaats”,
vertelt Kok enthousiast.
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We staan voor een deur met een hek ervoor.
Passanten valt het niet op, maar achter de
deur maak je een reis door de tijd. Hier daal
je af in Paleis Lofen. Het is donker en koel.
Oude stenen, een stuk van de Romeinse
muur. Bijzonder dat dit bewaard is gebleven,
al tweeduizend jaar lang. Op 2 juni 1122 kreeg
Utrecht op deze plek stadsrechten, in een
tijd waarin Rotterdam en Amsterdam nog
geen naam hadden. Zittend aan een grote
tafel werden de documenten getekend, het
is gemakkelijk het beeld erbij te fantaseren.
Het stadsrecht komt voort uit een con
flict. Bisschop Godebald van Utrecht wilde
de Kromme Rijn afdammen om zo de veen
gronden langs de rivier beter te kunnen
ontginnen. Maar dat bracht de handel in
gevaar, schepen zouden vastlopen. Keizer
Hendrik V was het niet eens met deze plan
nen. Er volgde een kleine ‘burgeroorlog’, de
inwoners kozen voor de kant van de keizer.
Godebald werd kort gevangengezet en ge
dwongen om de inwoners van Utrecht rech
ten en voorrechten te verlenen. Het stads
recht was hiermee een feit.
Op 2 juni van dit jaar gaan sinds lange tijd
de deuren van het Paleis Lofen weer open
voor publiek. Met een gids kunnen belang
stellenden proeven van de lange geschiede
nis van Utrecht.

VOORMALIG HOOFDPOSTKANTOOR
Het terras van de Winkel van Sinkel zit
rond lunchtijd goed vol, zo constateren we
voordat we naar het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude wandelen.
Architect Joop Crouwel jr. tekende voor de
fraaie jarendertigstijl. Sinds twee jaar is
het de openbare bibliotheek. Neem beslist
een kijkje, want het schitterende interieur
is de moeite waard. Vijf werelddelen worden kunstzinnig verbeeld aan de hoge
muren.
Terug buiten nadert het einde van de
wandeling door de oude stad. De Utrechtse
Dom steekt boven ons uit. De toren staat
in de steigers, de komende twee jaar zal
dat niet anders zijn. Maar wat is nu een
paar jaar in Utrecht, dat zich al negen
eeuwen stad mag noemen?
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TERRASBEZOEKERS IN DE LENTEZON
Via een kapitaal huis van een paus (die er
nooit heeft gewoond) lopen we door de
binnenstad. We zien prachtige panden in
de stijl van de achttiende en negentiende
eeuw, zoals in veel steden. Door aanpassingen in stijlen en stromingen zijn de gevels
kenmerkend voor hun tijd, maar de kelders
en muren zijn vaak stukken ouder, soms
wel uit de dertiende eeuw.
We doorkruisen de Zadelstraat, de oudste
straat met bestrating in Utrecht, en pakken
even het oude bekende centrum mee. Te
bekend vindt de gids, maar talrijke terrasbezoekers in de lentezon vinden dat geen
punt. En geef ze eens ongelijk.
Langs de gracht is het prachtig. Zeker
wanneer je voorzichtig vooroverbuigt of
een van de vele trappen afdaalt naar de
waterkant. Daar zie je de welfkelders waar
Utrecht vermaard om is. ,,Er zijn er hier in
totaal 732.” De gracht werd gegraven, erlangs kwamen dijken, en daarachter de
huizen. De tunneltjes tussen de huizen en
de gracht werden de welfkelders, de verbinding tussen het water en de huizen.
Sommige zijn wel 30 meter diep.
,,Utrecht had stapelrecht. Huiden, hout

uit Scandinavië, wijn, aardewerk. Het werd
allemaal in de kelders opgeslagen”, aldus
Bánki, die abrupt schakelt naar de hedendaagse tijd en stopt voor een moderne pui.
Vroeger zat hier V&D, nu is in de kelder
een vintagewinkel gevestigd. Met duurzame regionale spullen, zoals kleding gemaakt van houtvezels en hippe sleutelhangers van hout van Utrechtse bomen.
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ochtend) en de Bloemetjesmarkt. De schuilkerk, de Mariahoek en volksbuurt Zeven
Steegjes; die moet je ook zien. Een paar uur
met gids is duidelijk niet genoeg.
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• stadswandelingenutrecht.nl
Stadsgids Willemijn Bánki is te
bereiken via deze website.

Ronde van Spanje
La Vuelta à España (de Ronde
van Spanje) vertrekt dit jaar in
Utrecht. Het drieweekse prof
wielercircus gaat op vrijdag
avond 19 augustus van start met
een ploegentijdrit. Tijdens de
tweede etappe, op zaterdag 20
augustus, koerst het peloton
van ’sHertogenbosch naar
Utrecht. Ook de derde etappe
vindt plaats in Nederland (zon
dag 21 augustus, BredaBreda)
voordat de karavaan op maan
dag de 22e naar Spanje vliegt.

• paleislofen.nl

De oude stadswal van Utrecht toont zijn lentetooi.
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De machtige hal van de bibliotheek. Rechts: de Jansbrug over de Oude Gracht.
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