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Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 Wandelingen door Oud-Utrecht (stad) Bij de opgravingen gedaan in de jaren 1929-1949 is ge-bleken, dat op de plaats van het tegenwoordige Domplein tus-sen + 47 n.C. en + 260 n.C. achtereenvolgens 5 Romeinse neder-zettingen hebben Bestaan. De opgravingen van 1949 schijnen te wijzen op een 6ecastellum onder keizer Julianus (355-363). Naar alle waarschijnlijkheid droeg de nederzetting de naamAlbiobola (= stad aan de Albis = Elve = waterloop, i.c. eenneventak van de Rijn ).Tijdens de Volksverhuizingen ging deze sterkte te niet. In de 6e eeuw hebben de Franken op de plaats van deRomeinse vestiging een sterkte gesticht, die de naam Trajectumkreeg (= veer), omdat hier een oversteekplaats over de Rijn was(aan de tegenwoordige Kromme Nieuwe Gracht). In het midden van de 7e eeuw hadden de Friezen zichvan deze sterkte meester

gemaakt. Aan het eind van deze eeuw(definitief aan het begin van de 8e eeuw) gelukte het aan deFranken de Friezen uit deze streek te verdrijven en de sterkte,die in het begin de woonplaats van de bisschop was geweest,werd toen herbouwd. Aan het eind van de 7e eeuw werd de prediking onder deFriezen beter georganiseerd; de leiding kreeg Wiilibrord, eenbisschop in 658 in Engeland geboren. In 695 werd hij door pausSergius I tot aartsbisschop onder de Friezen gewijd. Wiilibrordherstelde de verwoeste Thomaskapel (voortaan H. Kruiskapel),bouwde een kerk en een klooster, St. Salvator (afgebroken 1587),dat vermaardheid kreeg als wetenschappelijk centrum. De nederzetting had veel te lijden van de Noormannen:in de 9e eeuw gingen burcht en nederzetting te gronde.Bisschop Balderik (918 - 975) vestigde zich weer te Utrecht,herstelde de burcht en bouwde aan de Westzijde een

militairenederzetting, Springwijk. Tussen de burcht en Springwijk ont-stond een handelskwartier, sedert 1127 vicus Stathe geheten.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -5- en de aanleg van het Merwedekanaal. De groei van de stadwerd pas mogelijk na de ontmanteling in 1830, Door de be-kende tuinarchitect Zocher werden langs de singels op deplaats van de wallen plantsoenen aangelegd. De industrie be-gon zich te ontwikkelen (metaalnijverheid, sigarenfabrieken,steenbakkerijen). Daarnaast werd Utrecht een ambtenarenstaddoor de aanwezigheid van de hoofdbureau's der Staatsspoorwe-gen. In 1917 werd er de Nederlandse Jaarbeurs gevestigd. Nade Ie Wereldoorlog werden nieuwe woonkwartieren aangelegdwaar tegenover stond, dat de binnenstad het aanzijn kreeg vaneen zakenkwartier. In de 2e Wereldoorlog bleef Utrecht vrijwel ongeschonden.Na deze oorlog vond de uitbreiding gestadig voortgang (o.a.de woonwijken Kanaleneiland en Overvecht).Litteratuur. N.v.d. Monde, Geschiedenis en Oudheidk. beschr.van

de pleinen, straten enz. der stad Utrecht (3 dIn., 1844-46).J.C. Overvoord en J.G.Ch. Joosting, De gilden van Utrechttot 1528 (2 dIn., 1896-97). S. Muller Fzn., Schetsen uit deMiddeleeuwen (I, 1900; II, 1914); idem, Oud-Utrechtsche ver-tellingen (1904); idem. De Dom van Utrecht (1906); idem.Oude huizen te Utrecht (1911). H.J. Broers-C.W. Wagenaar,Utrecht, Hist, wandelingen (2e dr., 1908). D.A, Felix, Het op-roer te Utrecht in 1610 (1919). A. v. Hulzen, Utrecht in 1566en '67 (1932). S.C.J. Jesserun-ten Dam Ham, Utrecht in 1672en '73 (1934). G.W. Kernkamp e.a.. De Utrechtse Universiteit1636-1936 (2 dIn., 1936). G.A. Evers, Utrecht als koninklijkeresidentie (1941); idem. Utrechtse overleveringen uit de Middel-eeuwen (1941). E.H. ter Kuile, De Dom van Utrecht (2e dr.,1944). J. Vijlbrief, Van Anti-aristocratie tot democratie. Eenbijdrage tot de politieke en sociale gesch. der stad Utrecht(1950).

A. V. Hulzen, Utrecht (1962). A. Graafhuis, Utrechtin de 18e eeuw (1965); idem, Utrecht, stad, mensen, en mo-menten (1963). J.E.A. Struick, Utrecht door de eeuwen heen(1968). De Vereniging Oud-Utrecht geeft sedert 1924 een Jacr-boekje en sedert 1926 een Maandblad uit. H.W.J. Volmuller.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -6- Promotie van voorzitter drs.C.Dekker Laat ik maar met de deur in huis vallen. De promotie vanonze voorzitter op 2 maart jl. in de Lutherse kerk te Amsterdamwas een gebeurtenis, die op de vele toehoorders diepe indrukgemaakt heeft. Wie zijn proefschrift bekijkt en let op de wijzewaarop drs. Dekker zijn studie verdedigde, kon niet verbaasdstaan bij het oordeel van de faculteit, dat voor de promovenduszeer gunstig luidde. De mededeling dat onze voorzitter &quot;cumlaude&quot; geslaagd was kwam niet als een verrassing; hij had hetgewoon verdiend. Namens alle leden van de historische Kring wil ik van degelegenheid gebruik maken om dr. Dekker heel hartelijk gelukte wensen met het gereedkomen van zijn dissertatie en met decum laude-promotie in Amsterdam, ledere doctorandus zal zichzo'n afsluiting van zijn universitaire studie wensen.

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -7- Wanneer men bedenkt, dat dr. Dekker geboren werd inWemeldinge, dan kan het niet toevallig zijn, dat hij zich ja-ren geleden is gaan bezighouden met het verre verleden vanzijn geboortestreek en dat de resultaten van zijn onderzoekuitgroeiden tot het lijvige proefschrift over: &quot;Zuid-Beveland&quot;.De heer Dekker heeft zo aan de hand van zijn bevindingen&quot;de historische geografie en de instellingen van een Zeeuwseiland in de Middeleeuwen&quot; behandeld. Algemeen is men echtervan oordeel, dat zijn werk niet alleen bestemd zal zijn voordegenen, die zich in de Zeeuwse geschiedenis interesseren, maarook van grote betekenis zal worden voor het onderzoek naarde kerkelijke-, rechtskundige- en waterstaatkundige geschiedenisvan de Nederlands-Vlaamse kunstgebieden. Maar hier is de promovendus zelf: &quot;Wij hebben gemeend dat ook voor

Zeeland de tijd ge-komen is om de middeleeuwse geschiedenis opnieuw aaneen onderzoek te onderwerpen en de resultaten van eenhernieuwde bronnenstudie te kombineren met de bevindingenvan de bodemkarteerders. De resultaten van de bodem-kartering zijn thans min of meer te overzien. Over eengroot aantal belangrijke aangelegenheden heerst onder debodemkundigen een communis opinio. De tijd dat boden-kundige studies en rapporten, die van groot belang warenvoor onze kennis van de genese van het land in historischetijden, in een hoog tempo en met een grote regelmaat vande pers of stencilmachine rolden, schijnt bovendien enigs-zins voorbij te zijn. Niet dat de thans verschijnende rap-porten geringer in aantal zijn dan vroeger, maar zij bevat-ten over het algemeen veel minder gegevens, die dehistoricus interesseren. Hoe ook hun kwaliteit in striktbodemkundige zin gestegen kan zijn,

de historicus kan hetverlaten van de werkwijze van Edelman alleen maar be-treuren. Het schijnt dan ook niet in de lijn van de ver-wachtingen te liggen dat de bodemkunde in de nabije

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 -9- resulteren. Ik ben er zeker van, dat onze voorzitter in datgeval ons blad niet vergeten zal. A. Graafhuis

Tussen Rijn en Lek 1971 1. - Dl.5 1 ?14- kleureffecten is slechts weinig over. De meeste beelden, diegespaard bleven, verloren hun kleuren doordat men in de 19eeeuw het blanke hout prefereerde. Hoe beeldhouwde men? Op het tot rechthoekige vormen ge-houwen blok werden aan drie zijden de contouren van hetonderwerp geschetst. Vervolgens werd van drie zijden het inpinnen geklemde stuk uitgebeiteld. Het beeldhouwwerk, datop die wijze nimmer geheel van het oorspronkelijke blok loskwam, werd vervolgens door een schilder gepxalychromeerd:eerst een pate van krijt en lijm, vervolgens een rode bolus(menie) en daarna de beschildering. dr. D.P.R.A. Bouvy
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