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De Bemuurde Weerd bij Utrecht 
Ontstaan en eerste ontwikkeling 
Door Martin W.J. de Bruijn 
 
 
In 1985 heb ik onder de titel ‘De Bemuurde Weerd’ een korte studie gepubli-
ceerd over het ontstaan van deze Utrechtse voorstad. Ik deed dit als vrijwilliger 
bij de Dienst Bouwen en Wonen, onderafdeling Monumenten – later het Arche-
ologisch en Bouwhistorisch Centrum – van de gemeente Utrecht in een door 
mijzelf opgezette nieuwsbrief onder de naam De Trechter. Contactblad voor 
het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van de stad Utrecht.  

Deze nieuwsbrief heeft het helaas maar twee jaar heeft uitgehouden. Hoe-
wel de ontvangst positief was, kwam er weinig respons en werd na twee jaar 
besloten de uitgave te staken. In totaal zijn er zeven nummers verschenen, het 
laatste in november 1986. Vanaf nummer 2 van augustus 1985 tot aan het eind 
maakten ook de archeoloog H.L. de Groot en de bouwkundig ingenieur E.M. 
Kylstra, beiden verbonden aan het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum 
van de gemeente Utrecht, deel uit van de redactie.  De nieuwsbrief had slechts 
een beperkt bereik en geen ISBN-nummer, en moet dus als een zogenaamde 
grijze publicatie worden beschouwd.  
 
Dat de inhoud ervan evenwel niet helemaal in de vergetelheid was geraakt, er-
voer ik een paar jaar geleden bij een ontmoeting met de historica en archeolo-
ge R. (Roos) van Oosten. Zij vertelde me dat ze bezig was met een artikel over 
de pottenbakkers in de Bemuurde Weerd en kennis had genomen van mijn bij-
drage. Haar artikel – ‘Het vertrek van de veertiende-eeuwse pottenbakkers uit 
de Bemuurde Weerd: verplicht of vrijwillig?’ – is inmiddels verschenen in het 
Jaarboek Oud-Utrecht 2012.1 Na lezing ervan leek het mij dienstig mijn artikel-
tje uit 1985 te bewerken en meer context te geven. Op grond van nieuwe in-
zichten – mijn promotieonderzoek naar de rechtspraak over onroerend goed in 
het middeleeuwse Utrecht moest in 1985 nog beginnen – en latere publicaties, 
zoals ook die van Van Oosten, is mijn kort verhaal van toen nu een ander, uit-
gebreider artikel geworden.  

Bij mijn nieuwe aanvullende onderzoek werd echter al heel snel duidelijk 
dat er nog zeer veel ongebruikte gegevens bewaard gebleven zijn. Ook dit arti-
kel moet daarom slechts als een aanzet en een uitnodiging tot verdere studie 
worden beschouwd.2 
 

 
1 Ald. 133-150. 
2 Over onder meer de Bemuurde Weerd is in 2003 een tamelijk uitvoerige publicatie ver-
schenen van de hand van M. Heurneman en B. van Santen, De Utrechtse wijken. Bemuurde 
Weerd, Daalsebuurt, Pijlsweerd, Ondiep, Zuilen (Utrecht 2003). Daar deze uitgave niet ade-
quaat geannoteerd is en mede daardoor te beschouwen als een zogeheten publieksboek, 
acht ik het niet zinvol hier nader op de inhoud ervan, en met name de verkeerde of minder 
juiste voorstellingen, in te gaan. 
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Inleiding 
 
In een oorkonde uit 1264 wordt gesproken van goederen in Insula prope civitatem 
Traiectensem. Op grond van latere vermeldingen van dit gebied als de Weerd, schrijf 
ik Insula en Weerd met een hoofdletter en vertaal ik de betreffende passage met ‘in 
de Weerd bij de stad Utrecht’. Een weerd of waard was een laaggelegen, vaak over-
stromend gebied. De Weerd bij de stad Utrecht werd in 1264 door Lambrecht Nose 
en Gerrit Alvekanne in pacht gehouden van de proost van de Utrechtse dom. In de 

 
  
Overzicht, deels hypothetisch, van de rivierlopen en grachten rond Utrecht in de La-
te Middeleeuwen. Er is op deze afbeelding geen sprake van gelijktijdigheid. Tek. 
M.W.J. de Bruijn 2014. 
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genoemde oorkonde wordt de uitspraak gedaan dat de proost deze waard niet in 
pacht mocht geven zonder toestemming van het domkapittel.3 Het ging hierbij dus 
om een geschil tussen de domproost en zijn kapittel. Omdat de proost belast was 
met het beheer van een deel van de kapittelgoederen, maar van de opbrengsten 
daarvan ook een deel voor hemzelf bestemd was, kwamen dergelijke conflicten in 
die tijd veelvuldig voor.  

Aangenomen mag worden dat de Weerd in allodiaal bezit was van het dom-
kapittel, dit wil zeggen dat er niemand meer boven het kapittel stond in de hiërarchie 
of gelaagdheid van rechten die er in de Middeleeuwen betreffende het onroerend 
goed bestond. Het toenmalig rechtsstelsel met betrekking tot de grond en zijn be-
bouwing week sterk af van de tegenwoordige zakelijke rechten, het was meer verti-
caal dan horizontaal. Veel goederen werden ‘gehouden’, in leen, in pacht of in tijns.4 
Aan de top van deze piramide van rechten stond de allodist. Het gebied van de 
Weerd in Utrecht was in beheer bij de domproost, maar het kapittel wenste er niet al-
le zeggenschap over te verliezen. We zullen zien dat het kapittel ook daadwerkelijk 
zijn toestemmingsrecht heeft behouden. 

Dit allodiaal bezit hield waarschijnlijk ook overheidsgezag in, met andere woor-
den: het kapittel of zijn proost konden er ook bestuur, regelgeving en rechtspraak or-
ganiseren. Deze functies oefenden zij uit met de erfelijk gerechtigden in het onroe-
rend goed. Het is denkbaar dat tot de pacht van de genoemde Lambrecht Nose en 
Gerrit Alvekanne ook de organisatie hiervan, het zogeheten dagelijks gerecht – dit 
wil zeggen de lage jurisdictie of rechtspraak – behoorde, met andere woorden, dat zij 
na de verpachting door de proost op hun beurt dit recht mochten uitoefenen. Ik ga 
hier dadelijk nog verder op in. 
 
 
De ligging van de Weerd 
 
Zoals uit latere gegevens blijkt, bevond deze Weerd zich ten noorden van het stads-
gebied. Aan de zuid- en de westzijde werd hij waarschijnlijk begrensd door de rivier-
loop van de Vecht in de tijd dat de stadswal- en gracht werd aangelegd, dit wil zeg-
gen rond 1122. Zoals wordt aangenomen, is het zuidelijk deel van deze rivierarm 
min of meer opgegaan in de noordelijke stadsbuitengracht, het westelijk deel, een 
vrij scherpe bocht, bestaat gedeeltelijk nog onder de benaming Otterstroom.5 Over 
de begrenzing aan de noord- en de oostzijde van de Weerd kom ik straks nog te 
spreken. Het gebied zal al vroeg – mogelijk al vóór de afbakening van het stadsge-
bied in 1122 – doorsneden zijn door een weg die vanaf de noordelijke stadspoort in 

 
3 F. Ketner uitg., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 III (’s-Gravenhage 1949) nr. 
1610: Item de mansis, prediis seu possessionibus spectantibus ad amministrationem pre-
bendarum capituli seu fabricam ecclesie dicimus, quod idem prepositus dictas possessiones 
in totum vel in partem non possit dare ad firmam alicui consensu capituli non obtento. Item 
hoc idem dicimus de bonis in Insula prope civitatem Traiectensem, que habent Lambertus 
Nose et Gerardus Alvekan(ne), observandum. 
4 M.W.J. de Bruijn, ‘De middeleeuwen kenden geen eigendom. Het gebruik van anachronis-
tische begrippen voor de rechten op onroerend goed’, Pro Memorie. Bijdragen tot de rechts-
geschiedenis der Nederlanden 13 (2011) 68-79. 
5 H.L. de Groot en T.J. Hoekstra, ‘The moving river. The 12th-century riverfront in the north 
of the city of Utrecht’, in: A. Herteig uitg., Conference on Waterfront Archaeology in Northeu-
ropean Towns 2 (Bergen 1985) 106-111. 
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noordelijke richting. Verderop kwam deze weg waarschijnlijk weer bij de Vecht uit en 
ging vervolgens min of meer parallel aan deze rivier in noordelijke richting, naar de 
monding van de Vecht bij Muiden. 

Even denkbaar is dat toen ook al vanaf de Weerdpoort langs deze weg een 
gracht in noordelijke richting is gegraven die verderop weer in de Vecht uitkwam. 
Een late bron, de zestiende-eeuwse geschiedschrijver Willem Heda, vermeldt het 
graven van grachten en het afvoeren van water uit de Rijn naar de gracht het jaartal 
1148.6 Ik acht het niet onaannemelijk dat hiermee ook al de gracht is bedoeld door 
de Weerd, die later Vecht werd genoemd. Hierdoor zou de oude Vechtbocht zijn af-
gesneden. Aangenomen mag worden dat er over de nieuwe ‘Vecht’ een of enkele 
houten bruggen zijn geslagen. Ook daar kom ik nog op terug.  Het is verder denk-
 
6 W. Heda, ‘Historia episcoporum Ultrajectensium’, in: A. Buchelius uitg., De episcopis Ultra-
jectinis (Utrecht 1642) 163, bij het jaar 1148 na de vermelding van een grote brand: Tum fu-
turis periculis prospectum est; pro aquarum commoditate undique acquirenda ordinatae fos-
sae per urbem atque aquae e Rheno inducta, quae in Vechtam flumen perpetuo decur-
rerent. Om voldoende bluswater te hebben werden dus grachten door de stad gegraven en 
werd het water uit de Rijn naar de Vecht afgevoerd. Vroeger werd deze vermelding op het 
noordelijk deel van de Oudegracht toegepast, maar dit grachtdeel wordt tegenwoordig voor 
aanmerkelijk ouder gehouden. 

 
 
De ligging van de Nieuwe Weerd, de Bemuurde Weerd en Domproosteneng ten 
noorden van de stad Utrecht. 
 



© Martin W.J. de Bruijn, De Bemuurde Weerd (Utrecht 2017)  5

baar, zelfs aannemelijk dat langs de nieuwe Vecht en de wegen erlangs al vroeg 
huizen zijn gebouwd en dat daar ook beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten hebben 
plaatsgehad. 
 
 
Archeologische dateringen 
 
Dat er al in de twaalfde eeuw bewoning in dit gebied – en zelfs in het latere gebied 
van de Bemuurde Weerd – was, is in 2012 gebleken bij archeologisch onderzoek ter 
plaatse van Gruttersdijk, dus is aan de oostzijde van de Bemuurde Weerd.7 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er tamelijk omvangrijke opgravingen 
gedaan ten westen van deze nieuwe ‘Vecht’, in het zuidwestelijk deel. Volgens ar-
cheoloog C.A.M. (Cees) van Rooijen dateert het begin van de pottenbakkerij in dit 
gebied van omstreeks 1275. Hij geeft daarvoor argumenten op grond van de daar 
gevonden aardewerkfragmenten.8  

Om te beginnen de vondst van dergelijke fragmenten in de vulling van een sloot 
die in 1281 gedempt moet zijn, te weten de sloot rondom de Sint-Paulusabdij.9 Het 
gaat hierbij om kogelpotten met vingergeulen en spatelstrepen, een grijsaardewer-
ken handgevormde schaal, enkele grijs- en roodgebakken kannen en een koekepan 
met een holle steel ‘die mede door de perforatie van de wand is vastgezet’.10 Verder 
de bijmenging van de vondsten in de Bemuurde Weerd met importmateriaal, be-
staande uit steengoed, bijnasteengoed en protosteengoed, alle te dateren vóór 
1300, die ook alle in de productiefase in de afvalkuilen terechtgekomen zijn. Ook zei 
Van Rooijen de parcellering zoals we die later in dit gebied aantreffen in deze perio-
de al te herkennen.11  

We dienen ons bij dit alles overigens wel te realiseren dat er slechts in een be-
perkt deel van het gebied archeologisch onderzoek heeft plaatsgehad. Daamee blijft 
het een vraag of alle aardewerkproductie in de Weerd pas omstreeks 1275 een aan-
vang heeft genomen. Het lijkt me daarom zinvol ook de geschreven bronnen in het 
onderzoek naar dit gebied te betrekken. 
 
 
Geschreven bronnen over ontstaan, eerste gebruik en bewoning 
 
Wat het schriftelijk bronnenmateriaal betreft duurt het na 1264 tot 1295 voor er weer 
sprake is van bewoning. Dat er tegen het eind van de dertiende eeuw mensen in de 
toen al dan niet in stukken gedeelde Weerd woonden, kan worden afgeleid uit een 
post in de oudste rekening van het kapittel van Oudmunster, daterend van 1295/96. 
Hierin betaalde Klaas Piers van een huiserf in de Weerd 5 schellingen voor het hou-

 
7 J.S. van der Kamp, Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voor-
stad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75 (Utrecht 2012) 22 en 33. 
8 C.A.M. van Rooijen, Scherven, erven en evolutie. Analyse van een deel van de stedelijke 
keramiek ateliers in de Utrechtse Bemuurde Weerd tussen circa 1275 en 1350 (onuitgege-
ven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam; Utrecht 1993) 116. Met dank aan de au-
teur voor het beschikbaar stellen van deze scriptie.  
9 H.L. de Groot en M. Montforts, ‘Korte Nieuwstraat’, in: Archeologische en Bouwhistorische 
Kroniek van de gemeente Utrecht, Maandblad Oud-Utrecht 56 (1983) 64-72. 
10 Van Rooijen, Scherven, erven en evolutie,  116. 
11 Ald. 94. 
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den van de memorie van Jacob Witte. Na de dood van de moeder van Jacob moes-
ten er 10 schellingen aan het kapittel betaald worden, wat vanaf 1300 inderdaad ge-
beurde.12  

Uit de veertiende-eeuwse gegevens blijkt verder dat het gebied van de Weerd 
toen van oost naar west in drieën is gedeeld. Het oostelijk deel bestond toen uit Kijf-
land en de hofstede Ten Hove, later Kranenhofstede genoemd. Dit was een deel van 
de zogeheten Domproosteneng – een eng was een oud akkergebied –, waarvan de 
lage jurisdictie rechtstreeks bij de domproost bleef berusten.13 In 1347 verpachtte de 

 
12 De rekening is uitgegeven door R. van Roijen, ‘De oudste kapittelrekening van Oudmun-
ster uit het jaar 1295’, in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 58 
(Utrecht 1937) 1-50, ald. 28. 
13 P.W.A. Immink, ‘De stadsvrijheid van Utrecht’, in: Opstellen aangeboden aan prof. jhr. dr. 
D.G. Rengers Hora Siccama 1906-1942 (Utrecht z.j. [1942]) 326-343, ald. m.n. 342-343. 

 
  
De Bemuurde Weerd op de nauwkeurige stadplattegrond van Jacob van Deventer 
van omstreeks 1570. 
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domproost met toestemming 
van zijn kapittel aan Alard 
van den Wale, knaap, onder 
meer veertien morgen land 
daer die hofstede Ten Hove 
in gheleghen is, ghelegen 
tusschen der Ouder Vecht 
ende der Weerde mure ende 
der stat singhel van 
Utrecht.14  

Wie de latere situatie erin 
betrekt, ziet dat het latere 
Zwarte Water en de Koe-
koeksvaart hier al de Oude 
Vecht worden genoemd, ter-
wijl zoals gezegd de nog ou-
dere Vecht ten tijde van de 
aanleg van de stadswal rond 1122 ongeveer langs het noordelijk deel van de stads-
buitengracht – hier aangeduid als der stat singhel – zal hebben gestroomd. Een vol-
gend gegeven over Ten Hove dateert van 1385. In dat jaar kreeg Peter Johansz. es-
terikmaker – dit wil zeggen vloertegelbakker – een hoeve land geheten Kijfland en 
de tiend van veertien morgen land behorende tot de hofstede Ten Hove in pacht.15 

Het westelijk deel van de oude Weerd werd de Nieuwe Weerd genoemd. Op 7 
december 1378 gaf de domproost met toestemming van het kapittel aan de Utrecht-
se burger Willem van Overdevecht in zogeheten eeuwigdurende erfpacht onse goet, 
gheheiten ten Niwen Weerde, alze twalef morghen lants - - - mitten tienden van de-
selven lande. Hij mocht het goed weer verder in percelen uitgeven.16 De tiend was in 
beginsel het tiende deel van de opbrengst van landbouw en veeteelt. De verdere ge-
schiedenis van dit gebied kan hier verder achterwege blijven. 
 
 
De parcellering van de Bemuurde Weerd 
 
Bepalen we ons tot het middelste deel van de oude Weerd, dat in later tijd de Be-
muurde Weerd is gaan heten, maar in de middeleeuwse bronnen steeds eenvou-
digweg als de Weerd werd aangeduid. Er was hierbij dus geen sprake van een pars 
pro toto maar van een totum pro parte. 

Zoals uit de bovengenoemde oorkonde uit 1347 blijkt, werd er toen gesproken 
van der Weerde mure, de muur van de Weerd. Dit geeft de terminus ante quem aan 
van het gebied dat later de Bemuurde Weerd is gaan heten. Zoals uit de historische 
plattegronden blijkt, werd het begrensd door het grachtje langs de Gruttersdijk aan 
de oostzijde, de Oosterstroom, en door een grachtje langs de Westerdijk en in het 
verlengde daarvan naar het zuiden toe de latere Oudenoord aan de westzijde, de 
Westerstroom; verder aan de zuidkant door de stadsbuitengracht en aan de noord-

 
14 Ald. 328. 
15 Ald. 342. 
16 Ald. 339-340. 

 
  
De Bemuurde Weerd op een stadsplattegrond van 
Adam van Vianen uit 1598. Het noorden ligt links. 
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kant door een grachtje zuidelijk langs de latere Zijdebalenstraat, de Noorderstroom, 
en het grachtje langs de straat Keizersgracht.  

Aldus had deze Bemuurde Weerd een zeer systematische opzet, zo systema-
tisch dat men zou kunnen denken dat de percellering ervan in één keer tot stand is 
gekomen. Toch denk ik dat dit niet het geval is geweest en dat er, zoals ik hiervóór 
al heb uiteengezet, sprake was van een oudere verkaveling langs de wegen die 
langs de nieuwgegraven Vecht liepen. Deze verkaveling zal aan de ommuring vooraf 
zijn gegaan, tenzij die ommuring ook aanmerkelijk ouder was dan op grond van de 
eerste vermelding wordt aangenomen. Dit leid ik behalve uit de hierboven genoemde 
waarneming dienaangaande van archeoloog C. van Rooijen af uit het feit dat er al in 
de jaren dertig van de veertiende eeuw verschillende gerechtigden in dit gebied be-
stonden. 

Een eerste gegeven is een oorkonde van 14 december 1332. Hierin erkende Pe-
ter Potter van deken en kapittel van Sint-Jan in erfelijke pacht te hebben ontvangen 
een huiserf, gelegen in de Weerd in het wereldlijk gerecht van Gijsbrecht heren 
Jansz., burger van Utrecht, tussen land van het kapittel van Sint-Marie aan de oost-
kant en land van het Sint-Catharijneklooster aan de westkant.17 

Ik heb dat stuk in 1985 gerelateerd aan de oorkonden uit iets later tijd die betrek-
king hebben op de parcellering langs en haaks op de nieuwe Vecht. Maar inmiddels 
denk ik daar anders over. De belendingen worden namelijk niet, zoals daarbij gebrui-
kelijk was, zuid en noord gesitueerd, maar oost en west. Nu wijkt de ligging van de 
percelen wel enigszins af van de werkelijke oriëntering, maar niet zodanig dat er bij 
de belendingen zowel noord-zuid als oost-west kan worden gesitueerd. Hier komt 
nog bij dat de belendingen in de oorkonde uit 1332 niet, zoals in de jongere oorkon-
den, aangeduid worden als huiserf (area) maar eenvoudigweg als land (terra). Ook 
is er, anders dan in de latere uitgiften geen sprake van een gracht (de nieuwe 
Vecht). Het is dus denkbaar dat het in 1332 gaat om een perceel buiten het terrein 
van de Bemuurde Weerd of althans een perceel dat zich nog niet als zodanig laat 
kennen. Overigens blijken in later tijd, bijvoorbeeld op het kadastraal minuutplan van 
1832, in het zuidoostelijk deel van de Bemuurde Weerd wel enkele percelen oost-
west van elkaar te liggen. 

Pas uit 1338 is er een oorkonde overgeleverd die zich onmiskenbaar in de 
parcellering van de Bemuurde Weerd laat passen zoals wij die ook nu nog kennen. 
Op 17 augustus 1338 oorkondde het kapittel van Sint-Marie dat het in erfelijke pacht 
had gegeven aan Hendrik Potter een huiserf in de Weerd aan de westzijde van de 
gracht, tussen twee huiserven van Sint-Jan aan de boven- en de benedenzijde.18 
Boven is in Utrecht zuid of oost en beneden noord of west. De vermelding van de 
gracht – de nieuwe ‘Vecht’ – maakt duidelijk dat het hier noord en zuid moet zijn.  

Aardig is dat we het zojuist genoemde perceel ook nauwkeurig kunnen situeren, 
dankzij de goed bewaarde goederenregisters van het kapittel van Sint-Marie. In een 
dergelijk register van omstreeks 1400 worden als opeenvolgende erfelijke pachters 
 
17 Het Utrechts Archief [HUA], Kapittelarchief van Sint-Jan 440: aream unam ad ipsos domi-
nos et dictam eorum ecclesiam pleno iure spectantem, sitam in Insula in iurisdictione tempo-
rali Ghiselberti filii domini Iohannis, civis Traiectensis, inter terram venerabilium virorum do-
minorum decani et capituloi ecclesie beate Maie Traiectensis a parte orientali et inter terram 
dominorum seu fratrum domus beate Katerine in Traiecto a parte occidentali.  
18 HUA, Kapittelarchief van Sint-Marie 1, p. 183: aream spectantem ad ecclesiam nostram 
iam dictam, sitam in den Werde in occidentali parte fossati, inter duas areas a parte superiori 
et inferiori pertinentes ad ecclesiam sancti Iohannis Traiectensis.  
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daar genoemd: Hendrik Potter, heer Johan Waengywaers, Aleid Voets, Mechteld 
Voets en Klaas Jansz.19 Een register van 1487 spreekt voor ditzelfde perceel van het 
erf op de zuidhoek van de Raamsteeg, dat zich uitstrekt vanaf de stadsgracht tot in 
de gracht of wal naar Jeruzalem toe.20 Met dit laatste wordt het Jeruzalemklooster in 
de Nieuwe Weerd bedoeld. Dit klooster stond ter plaatse van de tegenwoordige Sin-
gelstraat.21  

De benaming Raamsteeg, nu Raamstraat, duidt overigens waarschijnlijk op de 
aanwezigheid van lakenramen. Dit waren houten staketsels waarop na bewerkingen 
als het vollen en verven de stoffen werden gespannen om te drogen. Hiervoor waren 
diepe percelen nodig. Ik ben overigens tot nu toe geen textielbewerkers in de Be-
muurde Weerd tegengekomen. 

Opmerkelijk is dat in het register van omstreeks 1400 de eerste in 1338 hier ge-
noemde erfelijk pachter Hendrik Potter was. Dit kan erop duiden dat hij ook daad-
werkelijk de eerste op een nieuwgevormd perceel is geweest. De vermeldingen el-
ders in het betreffende goederenregister gaan soms veel verder in de tijd terug, tot 
ver in de dertiende eeuw. 

Naast het perceel van Sint-Marie aan de westkant lag een huiserf dat door het 
kapittel van Sint-Jan in erfelijke pacht werd uitgegeven. Op 27 juli 1357 oorkondde 
de officiaal – een rechterlijke functionaris – van de dom dat Lambrecht Willemsz. de 
Groot dit erf in erfelijke pacht had ontvangen. Het werd gesitueerd aan de westkant 
van het water en strekte zich uit van de openbare weg naar de gracht gewoonlijk 
borchgrave geheten tussen een erf van Hugo Mouwers, zoon van Mengdehein, aan 
de bovenzijde en een erf van het kapittel van Sint-Marie aan de benedenzijde. Het 
zal dus ten zuiden van de Raamstraat hebben gelegen en mag dus niet worden ver-
eenzelvigd met het hierboven genoemde perceel van Hendrik Potter. Mogelijk ging 
het om het tegenwoordige perceel Zeedijk 2.22  

In 1343 was er ook weer sprake van percelen die noord-zuid van elkaar lagen. Er 
bestond toen een geschil tussen het domkapittel en Herman Hogeland over de rech-
ten op twee huiserven die toen in vieren waren gedeeld, gelegen in de Weerd bij de 
stadsmuren, tussen erf waarop Winderadis weduwe van Peter Meynaerts woonde 
aan de zuidkant en erf van waarop Dirk Bakker woonde aan de noordkant. De rech-
ten zouden pleno iure aan het domkapittel toebehoord hebben en nog toebehoren. 

 
19 HUA, Sint-Marie 360-1, f. 1-1v., part. 1 (ca. 1400). Item Henricus Potter, postea dominus 
Iohannes Waengywaers, postea Aleydis Voets, postea Mechteldis Voets, nunc Nicolaus Io-
hannis.  
20 HUA, Sint-Marie 360-2, f. 17v.: de area angulari meridionali vici dicti Raemsteghe, et pro-
tenditur a fossato civitatis usque in fossatum sive vallum versus Hierusalem. 
21 Nog voorkomend op de kaart van Jacob van Deventer van omstreeks 1570 met de betite-
ling der kerken, onder meer afgedrukt in: E.J. Haslinghuis, De Nederlandse monumenten 
van geschiedenis en kunst  II, de provincie Utrecht, eerste stuk, de gemeente Utrecht 
('s-Gravenhage 1956) 31. De nonnen van dit klooster hebben echter al in 1493 voor de vei-
ligheid een huis in de stad gekocht, waarheen ze twintig jaar later hun klooster hebben ver-
plaatst. De Jeruzalemstraat ontleent er haar naam aan. Zie: J.W. Niemeyer, Het huis van de 
Tiel-Utrecht Brandverzekering 1811 (z.pl. 1961) 9-10.  
22 HUA, Sint-Jan 440: quandam aream ad ipsos et ecclesiam eorum pertinentem, sitam in 
Insula prope Traiectum ab occidentali parte aque, extendentem a communi via versus fossa-
tum vulgariter dictum borchgrave, inter areas Hughoni dicti Mouwers, filii Menghedeheyne a 
parte superiori et venerabilium virorum dominorum decani et capituli ecclesie sancte Marie 
Traiectensis a parte inferiori.  
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Dit betekende dat het kapittel bovenaan de keten van rechten stond, met andere 
woorden dat er niemand anders een hoger recht op bezat.23 Op 25 oktober 1343 
kreeg Geerling Geerlingsz. het noordelijkste van deze erven in erfelijke pacht. Het 
werd gesitueerd tussen erf van de dom aan de bovenzijde en erf waarop Dirk Bakker 
woonde aan de benedenzijde.24 

Het kapittel van Sint-Marie bezat ook rechten op drie percelen aan de oostkant 
van de gracht. Op 30 april 1339 gaf het aan Jacob en Goort van het Hogeland (van 
den Hoeghenlande), zonen van Jan van het Hogeland en Aleid dochter van Dirk 
Viercant, in erfelijke pacht een erf in de Weerd aan de oostkant, tussen erf van Dirk 
Brede en zijn vrouw Sophie aan de ene en dat van Frederik uten Ham, ridder, aan 
de andere zijde.25 

Op 21 januari 1344 gaf het kapittel zelfs tegelijk de drie – waarschijnlijk naast el-
kaar gelegen – huiserven aan de oostkant van de Bemuurde Weerd in erfelijke 
pacht. Het eerste, uitgegeven aan Herman van Werdren, was gelegen tussen erf van 
Jan van de Velde en Herman van Werdren, het tweede, aan dezelfde Herman, tus-
sen erven van Sint-Marie en van Frederik uten Ham, ridder, en het derde, uitgege-
ven aan Jacob Bakker, tussen erven van Dirk van Brede en zijn vrouw aan de ene 
kant en erf van Sint-Marie aan de andere kant.26 

Zoals uit een goederenregister van het Sint-Catharijneklooster uit 1368 blijkt, be-
zat dit convent toen zeven huiserven, waarschijnlijk alle aan de oostzijde. Het laatst-
genoemde erf was in 1368 in het bezit van Jan zoon van Wouter Potter gedurende 
het leven van Otte Potter.27 Dit hoefde vanzelfsprekend niet te betekenen dat zij er 
ook hun beroep uitoefenden. 
 
Overzien we deze en ook de latere gegevens, dan kunnen we concluderen dat er 
verschillende aanwijzingen zijn van verkaveling en bewoning in dit deel van de 
Weerd in de dertiende eeuw, maar dat een aaneensluitende reeks historische data 
eerst van het derde decennium van de veertiende eeuw is overgeleverd. 

 
23 HUA, Dom 1132: quod licet due aree, nunc in quatuor particulate, site in loco dicto Werde 
iuxta muros Traiectenses, inter aream super quam habitat Wynderadis relicta Petri Meynae-
rts ex parte australi et aream super quam habitat Theodericus dictus Pictor ex parte aquilo-
nis, ad dominos et ecclesiam ipsorum predictos pleno iure pertineant et pertinuerint.  
24 HUA, Dom 1133: aream eorundem dominorum, sitam in den Weerde iuxta muros Traiec-
tenses inter aream eorundem dominorum a parte superiori et aream super quam Theoderi-
cus Pistor habitat. 
25 HUA, Sint-Marie 1, p.189-190: aream nostram sitam seu iacentem in Insula versus orien-
talem partem, inter aream Theoderici dicti Brede et Sophye uxoris sue ex una parte et inter 
aream domini Frederici uten Hamme, militis, ex altera parte, Iacobo et Godefrido, filiis Io-
hannis dicti vanden Hoeghenlande, quos genuit ex Aleyde filia Theoderici dicti Viercant. 
26 HUA, Sint-Marie 1, f. 138. 
27 J.M. van Winter, Sources concerning the hospitallers of St John in the Netherlands 14th-
18th centuries. Studies in the history of christian thought LXXX (Leiden-Boston-Keulen 1998) 
213: Johannes filius Wolteri Lutifiguli ad vitam Ottonis Potter. 
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Gerecht en buurschap van de Bemuurde Weerd 
 
In enkele publicaties heb ik aandacht besteed aan de instellingen en het buur-
schapsleven in de Late Middeleeuwen in de Utrechtse buitengerechten, dit wil zeg-
gen de gebieden om de stad heen, gelegen in de zogeheten stadsvrijheid.28 Hierin 
speelde ook de Bemuurde Weerd een rol. De gegevens hierover kunnen worden 
aangevuld met een arbitraire uitspraak uit 1479 en bewaard gebleven eedformulie-
ren, die er nog wat meer licht op werpen.  

Mensen die bij elkaar wonen vormen per definitie een rechtsgemeenschap. In 
sommige gevallen gaat het om een informele gemeenschap, zoals bijvoorbeeld in 
het gezin het geval is. Er bestaan wel van bovenaf opgelegde regels voor het ge-
zinsleven, maar onderling hebben de leden van een gezin vrijwel nooit nadere regels 
vastgelegd. 
Het bovenstaande kan ook voor een burengemeenschap gelden. In de praktijk zal 
echter snel enige vorm van formalisering hebben plaatsgehad. Het is hier niet de 
plaats de ontwikkeling daarvan op het grondgebied van de Noordelijke Nederlanden 
te behandelen. Een aantal algemene noties heb ik gegeven in mijn al genoemde ar-
tikel ‘Buurschap en gerecht’. 

In het laatmiddeleeuwse Utrecht komen we in de stadsvrijheid buurschappen te-
gen die territoriaal samenvielen met jurisdicticties (gerechten), er in institutioneel op-
zicht wel mee samenhingen, maar er toch niet mee samenvielen. De Bemuurde 
Weerd vormde hierop geen uitzondering. Aan de leiding stond de ambachts- of ge-
rechtsheer, die werd bijgestaan door een door hem benoemde schout en door buur-
raden, de laatste gekozen uit de buren. Deze ‘buren’ waren de mannelijke ingezete-
nen die buur waren door geboorte of buurschap hadden ‘gewonnen’. Buren die niet 
aldus gekwalificeerd waren en vrouwen speelden noch in de rechtspraak noch in het 
bestuur een rol. Dit was wel het geval met gerechtigden op onroerend goed die in de 
Bemuurde Weerd wel gegoed maar niet woonachtig waren, de zogeheten buiten-
buren. 

In mijn publicatie uit 2008 heb ik gesuggereerd dat de buurschap en het gerecht 
hier pas in de veertiende eeuw ontstaan zijn.29 Gezien het bovenstaande acht ik het 
evenwel aannemelijk dat er al in de dertiende eeuw een gerecht en buurschap in de 
nog ongedeelde Weerd bestaan hebben. Wellicht waren de hiervóór genoemde 
Lambrecht Nose en Lambrecht Alvekanne hiervan de gerechtsheren. Het gerecht en 
de buurschap zullen in dat geval echter in de veertiende eeuw door de aanleg van 
de Bemuurde Weerd, die in ieder geval vóór 1347 plaatshad, zijn opgesplitst. Dat 
buurschap en gerecht wel samenhingen, maar niet identiek waren, zal in het hierna 
volgende nog nader blijken. 

 
28 Eerst in een reactie op het artikel ‘Waar stad en platteland elkaar ontmoeten. Tolsteeg, 
een Utrechts buitengerecht in de vijftiende eeuw’ van O.M.D.F. Vervaart in het Jaarboek 
Oud-Utrecht 1990, 39-57. Mijn reactie in Jaarboek Oud-Utrecht 1991, 207-215. De redactie 
van het jaarboek heeft de titel abusievelijk weggelaten. Deze luidde: ‘Notities over de lage 
rechtsmacht in de stadsvrijheid van Utrecht in de late middeleeuwen’. Naar aanleiding van 
de dissertatie van L.C.J.J. Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van 
cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 (Utrecht 2008) schreef ik het artikel ‘Buur-
schap en gerecht. De ontwikkeling van twee samenhangende instellingen in middeleeuws 
Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht 2008, 127-154, met repliek van Bogaers (156-162) en du-
pliek van mijn kant (163-168). 
29 Zie ‘Buurschap en gerecht’, 140. 
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De ambachts- of gerechtsheer en zijn schout 
 
In 1332 bleek de heerlijkheid of het gerecht in het bezit te zijn van de Utrechtse bur-
ger Gijsbrecht heren Jansz. Hoogstwaarschijnlijk hield hij de heerlijkheid toen in leen 
van de domproost. Uit later tijd zijn verschillende beleningen met de heerlijkheid be-
kend.30 Aldus kwam op 4 december 1479 de Bemuurde Weerd in bezit van de be-
kende domkanunnik Evert Zoudenbalch, stichter van het eerste Utrechtse wees-
huis.31  Deze was onder meer ook proost van Sint-Servaas in Maastricht en heer van 
Urk en Emmeloord. Zoudenbalch was puissant rijk. Hij liet vóór zijn voorvaderlijk huis 
en enkele buurhuizen in de Donkerstraat in Utrecht de nog aanwezige prachtige na-
tuurstenen gevel bouwen.32  

De Bemuurde Weerd hield hij, net als zijn voorgangers, in leen van de dom-
proost. Als ambachtsheer – dit wil zeggen gerechtsheer, bezitter van de (lagere) ju-
risdictie – organiseerde hij er bestuur, regelgeving en rechtspraak. Dat dit van on-
derop door de ‘buren’ gebeurde, zoals de Utrechtse historica L.C.J.J. Bogaers wil,33 
is ver bezijden de historische werkelijkheid, zoals uit het navolgende zal blijken. En 
dat terwijl de bevoegdheden van de gekwalificeerde buren – en gekwalificeerd wil 
zeggen de mannelijke ingezetenen die door betaling buurschap hadden ‘gewonnen’ 
–  in de buitengerechten, zoals de Bemuurde Weerd, in de zogeheten buitengerech-
ten van Utrecht belangrijker waren dan binnen het eigenlijke stadsgebied. 

Zoals gezegd was de leenman van de Utrechtse domproost voor de Bemuurde 
Weerd gerechtsheer. Dit wil zeggen dat deze leenman er als ambachtsheer of ge-
rechtsheer de rechtspraak organiseerde. Hij kon dit zelf doen, maar er ook een 
schout voor aanstellen. In de Bemuurde Weerd functioneerde zo’n schout. Deze ver-
tegenwoordigde de heer. Hij zat de rechtbank voor en vroeg – ‘maande’ – de von-
niswijzers: buurraden, later schepenen – om de vonnissen uit te spreken. Daarna 
was de schout ook belast met de uitvoering van die vonnissen.34 

 
30 Zo kreeg Hendrik van Scherpenburg op 16 september 1456 na dode Herman de Kusers 
Hermans soon sodanich goet als Herman van ons ende van onse proostdye te leene hou-
den plach, met name de heerlicheyt in de Weert, in leen van domproost Gijsbrecht van Bre-
derode (Matthaeus, Fundationes, 321-322.  
31 Ald. 322: Symon vander Sluys, domproost t’Utrecht etc., dat voor ons gecomen is Dirc van 
Sparenwoude etc., ende gaf over alle rechts ende toeseggens dat hy hebben mocht aen dat 
gerecht ende heerlicheyt in de Weert, mit alle syne toebehoren, so dat gelegen is by de 
stadt van Utrecht etc., heeren Evert Zoudenbalch, proost van sint Servaes tot Maestricht etc. 
Over Evert Zoudenbalch uitvoerig: E. Suir, ‘Domkanunnik te Utrecht in de tweede helft van 
de 15de eeuw’, Jaarboek Oud-Utrecht 1977, 7-55. Over het geslacht Zoudenbalch: J.W. van 
Maren, “Zoudenbalch, een Utrechtse familie’, Jaarboek Oud-Utrecht 2006, 5-42. Op blz. 22 
van dit artikel beweert Van Maren dat Evert Zoudenbalch panden in de Donkerstraat aan-
kocht en die vervolgens liet afbreken. In werkelijkheid ging het om voorouderlijk bezit, dat hij 
gewoon liet staan, maar waar hij  een natuurstenen gevel liet voorzetten (zie de volgende 
noot; de daar genoemde publicatie ontbreekt bij Van Maren). 
32 Zie over de geschiedenis van dit huis M.W.J. de Bruijn, met D.J. de Vries, ‘Donkerstraat 
15-19: Het Huis Zoudenbalch’, Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeen-
te Utrecht 1991-1992, 23-39. 
33 Bogaers dicht de buurschappen ook nog een grote continuïteit toe, die zelfs teruggaat tot 
de vóór-Romeinse tijd, en bovendien ook nog verreikende bevoegdheden. Zie De Bruijn, 
‘Buurschap en gerecht’. 
34 Uit 1627, toen de stad heer van de Bemuurde Weerd was, dateert het volgende eedformu-
lier van de schout (Matthaeus, Fundationes, 323; J. van de Water uitg., Groot placaatboek - 
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Ambachtsheren van de (Bemuurde) Weerd 
Tussen vierkante haken de data waarin een persoon als heer of vrouwe vermeld 
wordt. Nader onderzoek kan de lijst vollediger maken. 
[1264] Lambrecht Nose en Gerrit Alvekanne (mogelijk van de hele Weerd) 
[1332] Gijsbrecht heren Jansz. 
[1440] Willem van Hemert 
[vóór 1456] Herman de Kusers Hermansz. 
[1456] Hendrik van Scherpenburg 
[april 1469] Evert Zoudenbalch (1423/24-1503)35 
[1503] Evert Gerritsz. Zoudenbalch (1455-1530) 
[1547]36 Johan Evertsz. Zoudenbalch (1503-1558) 
[1571] Gerrit Zoudenbalch (1541-1599) 
[1616; 1622] Walraven Zoudenbalch, gehuwd met jr. Johan Ruysch 
12 februari 1622 wordt de stad Utrecht beleend 

 
- - ’s lands van Utrecht, mitsgaders - - - der stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten III 
(Utrecht 1729) 32; de datering volgens het Placaatboek): Dat sweer ick, dat ick de hooge 
overicheyt van den lande van Utrecht ende de regeerders der stat Utrecht, als hebbende de 
heerlicheyt van de Weert, gehouw ende getrouw sal wesen, dat ick als schout van de Weert 
uyt haerlieder naem recht ende justitie sal vorderen ende doen wedervaren een ygelicken 
die des van doen sal hebben, sonder eenige gunst oft simulatie, dat ick des gemeene lants 
ende der staten oft stadts penningen, die ick soude mogen comen te collecteren, getrouwe-
lick sal innen ende wederom leveren daer ’t behoort, dat ick voorts alle ordonnantien van de 
voorsz. stadt Utrecht sal obedieren, gehoorsamen ende so veel als deselve mijn officie sul-
len mogen aengaen sal executeren, ende voorts al te doen dat een goet ende getrouw 
schout van de Weert schuldich is ende behoort te doen. So waerlyck helpe my Godt. 
35 Suir, ‘Evert Zoudenbalch’, 28, onder verwijzing naar HUA, Familiearchief Zoudenbalch 68, 
f. 125. Evert verwierf ook rechten op verschillende huizen en erven in de Bemuurde Weerd, 
onder meer als leen van de domproost. Hij gaf deze goederen voor een deel weer uit in erfe-
lijke pacht (Suir, a.w. 44). 
36 Matthaeus, Fundationes, 326. 
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Een overdrachtsoorkonde van 10 oktober 1616, geeft een enigszins uitgewerkt over-
zicht van wat toen tot de heerlijkheid behoorde: 
 

dat gerecht ende heerlicheyt in de Weert buyten Utrecht, mitte thinsen ende allen 
synen toebehoren sulcx deselve te leen gehouden worden van de domproostye 
binnen Utrecht, op de laste van twaelf stuyvers ’s jaers, die als thins daeruyt be-
taelt wort, ende noch op de laste van ’t onderhout van de brugge leggende over 
het Swarte Water, ende daertoe sullen de heeren coopers in desen coop noch 
hebben sekere jaerlicxe canons, gaende uyt verscheyden huysen ende erven, 
monterende ter somme van vyfendetwintich gulden acht stuyvers acht penningen 
des jaers, met eenige hoenderen, daervan de hofsteden tot vyve toe te leene ge-
houden worden van de proostye van Oudemunster binnen Utrecht.37 

 
De heer ontving dus niet alleen tijns, maar moest ook tijns betalen, en wel een be-
drag van 12 stuivers. Ik denk niet dat dit het leen gold; in beginsel werd uit lenen 
geen tijns betaald, al zijn  er ook wel ‘tijnslenen’ geweest. 

Interessant is de onderhoudsplicht van de brug over het Zwarte Water. Deze hing 
waarschijnlijk samen met de voorwaarden waarop de tol en het bruggeld door de 
heer aan de bewoners waren uitgegeven.38 Verder maakten van de heerlijkheid ook 
deel uit enkele inkomsten uit onroerend goed, dat voor een deel in leen werd gehou-
den van de proost van Oudmunster. 

De gerechtsheer van de Bemuurde Weerd ontving tijns uit de huiserven. Dit was 
een tijns ter erkenning van de heer, een ‘heerlijke’ tijns. Aldus was de gerechtsheer 
ook tijnsheer. Zoals zeer gebruikelijk was, werd deze tijns, een klein jaarlijks geldbe-
drag, geheven op of rond Sint-Maartensdag in de winter (11 november).39 In de ge-
noemde arbitraire uitspraak uit 1479 komt met betrekking tot de tijns de volgende be-
paling voor: 
 

Item voirt so is onse seggen40 alsedat die bueren den thyns die sy jaerlicx schul-
dich syn heeren Evert proost als thynsheer voortaen betalen sellen opten dach 
nae der ouder ghewoonten, te weten dat sy elke ses penninck thyns betalen sel-
len mit enen ouden Vlaemschen grooten die grave Lodewick van Vlaenderen 
voor datum ’s briefs gemunt ende geslagen heeft of payment41 hoir weerden in 
der tyt der betalinghe. 
Ende den thyns die de bueren van sinte Martyn in den winter nu laeste verleden 
noch schuldich syn, sellen sy betalen mitten payment voorgenoemt opten belo-
ken pinxterdach42 na den eten nu naestcomende. Ende die ander verleden jaren 
die de bueren noch sculdich ende den proost niet betaelt en hebben, sullen sy 
t’samen den proest betalen opten voors. beloken pinxterdach, soo sy die te 
vooren betaelt hebben.43 

 

 
37 Ald. 333-334; Van de Water, Groot Placaatboek III, 31. 
38 Zie hiervóór en hierna. 
39 Zie over de Utrechtse huiserventijns De Bruijn, Husinghe ende hofstede, 258-259. 
40 Uitspraak. 
41 Geld. 
42 De zondag na Pinksteren. 
43 Matthaeus, Fundationes, 329-330. 
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Zoals uit de tekst kan worden afgeleid, bestond er dus een betalingsachterstand van 
enkele jaren. 

Waarschijnlijk trakteerde de gerechtsheer vanouds op wijn bij de installatie van 
de nieuwe buurraden op Maria Lichtmis (2 februari). In ieder geval beloofde de stad 
in 1628, toen zij sinds een aantal jaren gerechtsheer was, om jaarlijks daartoe 24 
kannen Franse wijn te leveren, waarvan de buren overigens de verbruiksbelasting, 
de impost, moesten betalen.44 Hiermee waren die weer op hun plaats gezet; het 
moest ook toen al niet te gek worden met die onderzaten. 
 
 
De buurraden 
 
In een jurisdictie werden de vonnissen gewezen door de rechtsgenoten, de daartoe 
gekwalificeerde buren, of hun gekozen vertegenwoordigers. In de Bemuurde Weerd, 
waar dit laatste het geval was, werden de vonniswijzers ‘buurraden’ genoemd, in de 
zestiende eeuw schepenen.45 Het verschil tussen buurraden en schepenen is niet 
duidelijk. Beide werden ze beëdigd. 

Uit de tijd van Evert Zoudenbalch is de tekst bewaard gebleven van de eed die 
de buurraden ten overstaan van de gerechtsheer aflegden: 
 

Dat sweert ghy ten heyligen, dat ghy van deser tyt voort tot des sonnendachs na 
onser Vrouwendach te Lichtmisse46 nu naestcomende over een jaer heeren Evert 
Zoudenbalch hou ende trou wesen sult, tot sinen rechten te rechte comen sult so 
wanneer ghy ’s vermaent wort van heer Soudenbalch off van synen gewaerden 
bode,47 daer rechte oordeel wysen sult ende rechte kenninge48 dragen sult tus-
schen twier manne tale,49 also verre als ghy ’s wys syt oft wys condt geworden in 
uwen vyf sinnen. Des en suldy laten om lief noch om leet, noch om maescap,50 
noch om swagerscap, noch om anxt van uwen live, noch om anxt van uwen goe-
de, noch om geenrehande saken wille. Dat u Godt also helpe ende alle syne 
heyligen.51  

 
De buurraden zworen dus geen trouw aan de buren, namens wie ze deelnamen aan 
de rechtspraak, maar aan de gerechtsheer. Dit geeft het belang van de heer tegen-
over de buren voldoende weer.52 

De buurraden hadden overigens ook taken buiten het gerecht. Zo kozen volgens 
de overeenkomst van 1440 de buren ieder jaar uit de buurraden twee busmeesters, 
die de financiën van de buren zouden beheren en daarvan rekening en verantwoor-

 
44 Ald. 324; Van de Water, Groot Placaatboek III, 32. 
45 Ald. 326 (6 februari 1547). 
46 Maria Lichtmis is 2 februari. 
47 Gevolmachtigde. 
48 Kennisneming door middel van vrije bewijslevering. 
49 Pleidooien 
50 Bloedverwantschap. 
51 Matthaeus, Fundationes, 322. 
52 In tegenstelling tot de theorie van Bogaers in haar genoemd werk over het belang van de 
buren. Zie over de onjuistheid daarvan De Bruijn, ‘Buurschap en gerecht’ en het hierna vol-
gende. 
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ding afleggen aan twee daartoe gekozen buren.53 De arbitraire uitspraak van 1479 
bepaalde dat van de buurkist de schout één sleutel zou hebben en de twee oudste 
buurraden elk de tweede en derde sleutel.54 Waarschijnlijk werden doorgaans de 
oudste buurraden verkozen voor het financieel beheer van de buurschap. 
 
 
De gemene buren 
 
De Bemuurde Weerd had waarschijnlijk al van meet 
af aan een formele burengemeenschap. Dit blijkt uit 
een oorkonde van 20 mei 1356, waarin de ‘gemene 
buren’ erkennen van de domproost een morgen 
land te hebben ontvangen, inghemeten van onser 
mure an de oosterside, gheleghen tusschen der 
Ouder Vecht ende der stat zinghel van Utrecht.55 
Het zal hierbij om een strook land langs de oostelij-
ke gracht van de Bemuurde Weerd zijn gegaan, 
mogelijk om daar een weg over aan te leggen. De 
oorkonde is bezegeld met een eigen zegel, dat als 
randschrift droeg: DIT SEGEL IS DER BUREN UTEN WERDE.56 
 
De eed die de buren bij hun aantreden aflegden luidde in de tijd dat Evert Zouden-
balch ambachtsheer was: 
 

Dat sweert ghy ten heyligen, dat ghy heer Evert van Zoudenbalch ende den ge-
meenen57 bueren uten Weert hou ende trou wesen sult, hoir beste raden ende 
hoir qaetste waernemen58 sult, ende al dat doen dat een goet buerman schuldich 
is te doen. Dat en suldy laten om lief noch om leet, om maescap noch om swa-
gerschap, noch om anxt van uwen lyve, noch om anxt van uwen goede, noch om 
gheenrehande saken. Dat u Godt also helpe ende alle syne heyligen. 

 
De buren moesten dus net als de buurraden trouw aan de heer en daarbij ook aan 
elkaar zweren. 

Zoals de stad haar burgerboek had, had de heerlijkheid haar buurboek. Dit ver-
meldde bijvoorbeeld op het jaartal 1484: des manendachs na sunte Jacops dach 
apostel is buyrman geworden Rembrecht Mathyssen, ende heeft belooft alle voor-
veten af te doen, daer hy zyn gehout op dede.59 Kennelijk had hij nog een appeltje 
met een of meer buren te schillen, maar moest plechtig beloven af te zien van acties 
daartegen. 
Interessant is ook een bepaling uit iets later tijd, 6 februari 1547, waarbij het kenne-
lijk ging om de uitoefening van de functie van ceremoniemeester: 

 
53 Immink, ‘Stadsvrijheid’, 430. 
54 Matthaeus, Fundationes, 329. 
55 HUA, Dom 1138. 
56 Immink, ‘Stadsvrijheid’, 423. 
57 Gemeenschappelijke 
58 Bedoeld is waernen, dit is afweren. 
59 Matthaeus, Fundationes, 332. 
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Also sekere twist ende geschil geweest is tusschen Henrick Janssen, gesworen60 
bode in de Weerde ter eenre, ende tusschen Arent Jansen, coster in sint Martens 
gasthuys, ter andere syden, hercomende van buerspel61 in de Weerde ende die 
gemeen bueren te bidden62 etc., so is overcomen by den erentfesten63 ende vro-
men heer Johan Soudenbalch, ridder, joncheer in de Weerde etc., ende by den 
schout ende schepenen out ende nye aldaer, alse dat die gesworen bode in der 
tyt in de Weerde, die nu is ende noch wesen sal, de buerspel hebben ende te 
groef64 bidden sal, ende dair van hebben als van outs gewoonlyck is ende plach 
te geschieden.65 

 
De beëdigde bode van de heerlijkheid had dus het recht om voor te gaan bij feeste-
lijkheden en plechtigheden zoals begrafenissen, en ontving daaruit ook inkomsten. 
De koster van het Sint-Maartensgasthuis viste in dit geval achter het net. 
 
 
De overeenkomst van 1440 
 
In 1440 bestond er een geschil tussen schout en buurraden van de Bemuurde 
Weerd aan de ene kant en de gemeenschappelijke buren aan de andere. Dit geschil 
werd op 24 juni van datzelfde jaar arbitrair beslecht met een overeenkomst. Het stuk 
verduidelijkt veel over het functioneren van buurschap en gerecht. 

Om te beginnen werd bepaald dat bij overtreding van de bepalingen een boete 
van 10 Franse schilden moest worden betaald, waarvan de helft ten goede zou ko-
men aan de stedelijke raad van Utrecht en de andere helft aan de vier scheidslieden. 
Wanneer de laatste van hen overleden zou zijn, zou die helft ten goede komen aan 
onser gemeene busse in den Weerde, in de zogeheten buurbus. 

De schout mocht alleen met toestemming van de buren releij poincten of saecken 
aennemen die de gemeene buijre tot hijnder of tot laste staen mogen. Onder  releij 
poincten moet wellicht het verminderen van belastingen worden bestaan.66 Hij mocht 
geen nieuwe buren beëdigen dan in der gemeenre buijrspraecken, dus in de verga-
dering van de gemene buren. De heer en zijn gerecht zouden beslissen over ijetwes 
goed dat comt van incoomen van de nieuwe buijrlieden. Om welk goed dat ging, is 
mij niet duidelijk. 

Verder werd uit de uitspraak duidelijk dat de zaken in sommige opzichten niet op 
orde waren. Er wordt gesproken van goed dat de buren onder zich hadden en dat 
kennelijk aan de buurschap behoorde. De buren werden niet alleen opgeroepen dit 
kenbaar te maken, maar zo mogelijk ook hun buren aan te geven. Het is mij niet dui-
delijk of het hier ook om onroerend goed ging. 

 
60 Beëdigd. 
61 Woordenboek der Nederlandsche Taal onder Buurspel: ‘feest onder de buren, verg. buur-
hof en Buurmaaltijd (“Allen buur- en dansspellen van jonge luyden”, Utr. Placaatb 3, 476 a 
[1586];’ enzovoorts. Hierbij wordt ook verder verwezen naar Utrechtse voorbeelden. 
62 Op te roepen om ter begrafenis te gaan. 
63 Achtbare. 
64 Begrafenis. 
65 Matthaeus, Fundationes, 326. 
66 Poincten is vaststellen, met releij is wellicht relief bedoeld. Zie over een en ander inzake 
de overeenkomst De Bruijn, ‘Buurschap en gerecht’, 140-141. 
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 Dat de administratie niet op orde was, blijkt ook uit het bevel om boeten en belas-
tingen terstond te betalen. Vervolgens werd bepaald dat de overdrachten van on-
roerend goed op de juiste wijze voor het gerecht moesten plaatshebben.  
 Dan volgden in de overeenkomst van 1440 bepalingen over de verplichting om 
op de buurspraak te verschijnen en om op bevel brandgereedschap – emmers en 
een brandladder van zeventien voet (ongeveer vierenhalve meter) lang – te hebben 
en te tonen; daarna regels betreffende het onderhoud van de muur om de Bemuurde 
Weerd heen en om de gracht achter zijn of haar huis schoon te houden.  
 Wie opgeroepen werd om werk te doen en niet een man stuurde, moest de dag-
huur van zo’n man betalen. De kosten hiervan en van veldtochten in dienst van de 
stad worden uit de buurbus betaald. Oorlogsbuit zou in de buurbus komen. Moest er 
voor een buur, die binnen of buijten geseten waer, worden opgetreden, dan gebeur-
de dit op kosten van de buur, maar moest iemand voor de buren op reis dan werd 
die uit de buurbus betaald.  
 Inbeslagnames en gerechtelijke procedures betreffende buijtenbuijrlieden zouden 
door de busmeesters worden uitgevoerd, welke busmeesters ieder jaar gekozen 
werden uit de buurraden. Deze busmeesters moesten de buurbus, de gezamenlijke 
kas, beheren en hierover rekening en verantwoording afleggen tegenover twee door 
de buren gekozen buurlui, waarna de rekening aan de gemene buren werd voorge-
legd.  
 Geschillen tussen het gerecht en de buren zouden door vier goede mannen wor-
den beslecht en als zij het niet eens kunnen worden, zou de gerechtsheer als over-
man een uitspraak doen. 
 De belangrijkste rechten en inkomsten lagen dus bij de heer en vervolgens bij 
zijn gerecht. Verder is het van belang om op te merken dat uit de overeenkomst be-
treffende de Bemuurde Weerd blijkt dat zeker niet alle bewoners als volgerechtigde 
buur werden beschouwd. Dit gold alleen voor degenen die ‘buurschap hadden ge-
wonnen’, uiteraard alleen mannen. De bewoners die dit niet hadden gedaan, zullen 
niet de rechten van de buurschap hebben genoten maar wel aan de plichten ervan 
onderworpen zijn geweest.67 Hiermee doet zich een overeenkomst voor met het ste-
delijk burgerrecht waar de burgers rechten en verplichtingen hadden, maar de zoge-
heten onderzaten, die niet het burgerrecht bezaten, nagenoeg alleen plichten.  
 De gelijkenis met de stad en de vrijheid gaat nog verder. Zoals uit de tekst van de 
overeenkomst blijkt, had de Bemuurde Weerd ook zogeheten buitenburen, dit wil 
zeggen ‘buren’ die wel in de Bemuurde Weerd ‘gegoed’ maar elders woonachtig wa-
ren, en die wél konden meebeslissen. Op analoge wijze had de stad haar ‘buiten-
burgers’.68 

 
67 In haar artikel zegt Van Oosten, ald.143, ten onrechte dat degenen die buur waren niet de 
rechten van de buurschap genoten. Juist de buren hadden die rechten wel. Waarschijnlijk 
bedoelde de schrijfster te zeggen dat degenen die geen buur waren, niet de rechten geno-
ten maar wel aan de plichten onderworpen waren. 
68 Ook C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een institutioneel-geo-
grafische studie (z.pl. 1983) 542, wijst op de navolging van de stedelijke organisatie. 
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De uitspraak van 1479 
 
Wat meer gegevens over de buurschap en het gerecht van de Bemuurde Weerd in 
de vijftiende eeuw levert de al genoemde arbitraire uitspraak uit 1479 op. Over de 
tijns die de buren aan de gerechts- en tijnsheer moesten betalen, is hiervóór al ge-
sproken. 
In 1479 werd om te beginnen vastgesteld dat heeren Evert proost als ambachtsheer 
mitten gerecht van den Weerde mit synen toebehooren begaen mocht. Hij kon er 
dus ongestoord de hem toebehorende jurisdictie uitoefenen. 

Dan volgt er een bepaling over het beheer van de buerkist. Mogelijk is deze iden-
tiek met de buurbus, die in de overeenkomst van 1440 werd vermeld. Bepaald werd 
dat deze buurkist drie sleutels zou hebben, waarvan bepaald werd dat er één be-
waard werd door de schout en twee door de twee oudste buurraden. 

Hierna volgen de bepalingen over de tijns. Daarna werd de buren de keus gela-
ten of zij de Tollebrugh – dit wil zeggen de brug waarover tol betaald werd, die wij al 
in 1332 zijn tegengekomen – wilden overlaten aan de gerechtsheer of die van hem 
in pacht nemen voor één gouden Wilhelmusschild per jaar. De heer zou de brug 
weer in goede staat houden. Uit dit laatste kan mogelijk worden afgeleid dat dit een 
tijdlang niet het geval was geweest. Op 16 mei 1479 namen de buren van de heer 
voor tien jaar in pacht:69 
 

onsen tollen ofte bruggelt, die men ons schuldich is van den waghenen, na ou-
den rechte ende gewoonte, die dair over onse brugge varen, die wy dair leg-
gende hebben tusschen den Weert ende Lauwenrecht. 

 
De buren mochten zelf hun wachter – wij zouden zeggen hun buurtagent – aanstel-
len. Mogelijk inde deze ook de tollen. Het is niet ondenkbaar dat hij tevens als bode 
fungeerde.70 

Tot slot werd bepaald dat de buerenbrieff en de statbrieff hun kracht zouden be-
houden. Mogelijk is met de buerenbrieff de overeenkomst uit 1440 bedoeld, anders 
denkelijk een reglement dat de buren zelf hadden opgesteld. De inhoud van de stat-
brieff – een door de stad uitgevaardigde oorkonde –71 is waarschijnlijk niet overgele-
verd, in ieder geval tot nu toe niet bekend. 

Dat het stadsbestuur zich met de buitengerechten bezighield, wanneer het dat 
nodig vond, blijkt bijvoorbeeld uit de dadelijk ter sprake komende verordening over 
de pottenbakkersovens. De stedelijke raad deed hier een bindende uitspraak. Van 
de vonnissen van de buitengerechten stond beroep open op schout en schepenen 
van de stad.72 
 
 

 
69 Zie nt. 11. 
70 Vgl. Matthaeus, Fundationes, 326. 
71 Zie M.W.J. de Bruijn, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van 
de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de Middeleeuwen (Utrecht 1994) 
300-303. 
72 Zie De Bruijn, [‘Notities’], Jaarboek Oud-Utrecht 1991, 210. 
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De muur 
 
Het bijzondere van de Bemuurde Weerd was dat zij als enige Utrechtse voorstad ge-
heel ommuurd was.73 Het spreekt voor zich dat dit voor de bewoners lasten met zich 
meebracht. Daar stond in beginsel een grotere veiligheid tegenover. In beginsel, 
want juist de aanwezigheid van muren kon extra oorlogsgeweld met zich meebren-
gen door belegering of doordat troepen zich juist binnen de muren verschansten. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld in 1492, toen Frederik van Egmond, heer van IJsselstein, in 
dienst van keizer Maximiliaan van Habsburg, met zijn troepen de Bemuurde Weerd 
bezette.74 

Wat stelde die muur rond de Bemuurde Weerd nu eigenlijk wel voor? Uit de 
overeenkomst van 1440 blijkt al dat er stukken van de muur verdwenen waren. De 
betreffende bepaling luidt: 
 

Voort so sal een igelick sijnen muere maecken achter sijnen huijse, die ge-
broocken sijn ende daer die oude muijre gestaen hebben, alsoo dicke ende soo 
hooge als de gemeene muijren sijn, die daer noch staen. Ende waer ’t saecke dat 
ijmant een poorte woude houden in sijn muijre achter sijnen huijse, die sullen die 
maecken vier voet wijdt ende niet wijder, ende die also vast sluijten met slooten 
ende met kluijster dat het sonder sorge is daer in te koomen. Ende dese muijren 
sullen gemaeckt wesen halff tusschen dit ende sint Jacobsdach naestcomende 
over een jaer, ende die ander helfte op sint Jacobsdach in de somer daernaest-
volgende, elx dages bij een keure van vijf schellinge. 

 
De liefhebbers mochten dus ook nog een poort in de muur maken van maximaal vier 
voet (= ruim 1,07 meter) breed. Wat we ons moeten voorstellen met half in verband 
met de afgesproken termijnen, is niet duidelijk. 

 
73 Ook bij de Tolsteeg aan de zuidkant van de stad worden wel muren vermeld. Tevens 
stond er een buitenpoort, de Ganspoort. 
74 J.E.A.L. Struick, ‘De waarde van de wal’, in: L.C. van der Vlerk, Utrecht ommuurd. De ste-
delijke verdedigingswerken van Utrecht (Vianen 1983) 17-40, ald. 25. Struick zegt daar dat 
Frederik geen officiële functie bezat. Hij was echter krijgsheer in dienst van de Habsburgers. 
Zie bv. M.W.J. de Bruijn, IJsselstein de vesting (IJsselstein 2005) 77-82.  
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Ook een eeuw later was het nog niet goed met de versterking gesteld: 
 

Also seker lange tyt diverse questien en geschillen geweest syn tusschen die 
borgemeesters en raide der stadt van Utrecht ter eenre ende die inwoeners van 
de Weert ter andere syde op die onderhoudenisse van den poorten, mueren, 
bruggen, stakettingen ende anders dienende tot fortificatie derselver Weert; ende 
naerdat partyen in ’t lange gehoirt syn, is verclairt by mynheere den grave van 
Hoochstraten, stadthouder generael der landen van Hollant ende van Utrecht, dat 
die van der stadt voor dese reyse doen repareren sullen die muyren, poirten en-
de stakettingen,75 staende om ende aen denselven Weert tot costen van de stadt 
voor dese reyse alleenlicken, sulcx als by myn voirnoemde heere van Hoichstra-
ten geordineert is ende by syne gecommitteerde opgenomen sal worden, ende 
dat die van de Weert voirtan tot heuren costen sullen doen onderhouden dieselve 
muyren, poorten, stakettingen ende al datter aencleeft, ten eeuwigen dagen ge-
duyrende, sonder yet van die van der stadt te eyschen, uytgenomen de twee 
poirten, die bruggen ende die muyren staende tusschen dieselve twee poirten 
daer men gaet na den cathusers ende in Louwenrecht, die die van der stadt ma-
ken ende onderhouden sullen sonder cost van die van de Weert, ten euwigen 
dagen geduyrende.76 

 
Het stuk is ongedateerd, maar Antoon van Lalaing, graaf van Hoogstraten, is stad-
houder van Utrecht geworden na de overdracht van het wereldlijk gezag in 1528. Hij 
is overleden in 1540. 
 Voor één keer nam de stad dus op zich om op eigen kosten de fortificatie van de 
Bemuurde Weerd ter hand te nemen, maar daarna moesten de buren dit zelf doen 
en blijven doen. Er werd een uitzondering gemaakt voor de poorten, bruggen en de 
muren daartussen naar de kartuizers toe – waaraan de Laan van Chartroise nog 
herinnert; er staat nog een poort van het klooster (nr. 168) – en in de Lauwerecht, 
dus aan de noordzijde van de Bemuurde Weerd aan beide zijden van de nieuwe 
Vecht. Daar zou de stad de kosten van blijven dragen. 
 
 
Potten- en tegelbakkers in de Bemuurde Weerd 
 
Hiervóór is gesproken over het ontstaan van pottenbakkersactiviteiten in de Be-
muurde Weerd, beter gezegd op de plaatsen waar opgravingen hebben plaatsge-
had, dit wil zeggen in een betrekkelijk klein deel van het gebied. Het verdwijnen van 
deze activiteit is door C. van Rooijen in zijn al genoemde scriptie gesteld op om-
streeks 1350.77 Het gaat hierbij om een archeologische datering.78 Het belangrijkste 
argument wordt ontleend aan de gevonden plavuizen: 
 

‘Een eerste verwijzing voor een sluitdatum van het bestudeerde complex, geven 
de plavuizen. 

 
75 Palissaden. 
76 Matthaeus, Fundationes, 331. 
77 Scherven, erven en evolutie, 116-117. 
78 C. van Rooijen bevestigde mij dat het om een ‘archeologische datering’ gaat. 
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In verschillende Utrechtse kerken en claustrale huizen zijn plavuizen vloeren aan-
getroffen. Van meerdere van deze vloeren, waarvan de plavuizen in de Bemuur-
de Weerd werden geproduceerd, is een – globale – datering bekend. Voor zover 
is na te gaan, dateren alle vloeren van de eerste helft van de 14de eeuw en 
sommige mogelijk al van de late 13de eeuw.79  
Deze plavuizen, die gezien de resultaten van de seriatie tot de jongste helft van 
de productieperiode  behoren, zijn op basis van het bovenstaande, vermoedelijk 
tot halverwege de 14de eeuw geproduceerd. Daarmee is de eerste aanwijzing 
gegeven die de sluitdatum van het complex rond 1350 plaatst.’ 

 
Als ik het goed begrijp, is de datering van het verdwijnen van de tegels- en potten-
bakkerijen dus gebaseerd op het vermoeden dat de plavuizen die in Utrechtse ker-
ken en huizen zijn aangetroffen tot halverwege de veertiende eeuw zijn ge-
produceerd. 

Vervolgens brengt Van Rooijen een vermelding ter sprake uit 1398, dus van bijna 
een halve eeuw later, betreffende potovens in de Bemuurde Weerd. Door de 
Utrechtse stadsarcheoloog is de verdwijning van de pottenbakkers uit de Bemuurde 
Weerd gekoppeld aan een besluit van het stadsbestuur van 3 juli 1398 dat luidt (ik 
plaats een afbeelding van het handschrift en transcribeer vrij letterlijk met hand-
having van de gebruikte spatiëring): 80 
 

Van den potoven. 
Int jaer ons Heren duzent drehondert achte ende tneghentich op zinte Martijns 
avont translacio overdroegen de scepene, raet ende oudermans alze datmen van 
dezen daghe voert inden Weerde gheen potoven zetten en zel dan after anden 
borchwal. Maer de twe potoven die Andries de potter op deze tijd staende heeft, 
de mach hi bezighen ende orbaren tusschen dit ende korsavont naest comende 
overmits der eerden die hi legghende heeft voer ander graften, dat hi die hieren 
binnen orbaren mach.81 

 
79 T.J. Hoekstra en H.L. de Groot 1986 (= ‘Rectilinear mosaic tiled floors and tile production 
in Utrecht in the 14th century’, in: D. Deroeux red., Terres cuites architecturales au moyen 
âge (Arras 1986) 242-255). 
80 Aldus terecht R. van Oosten, ‘Het vertrek van de veertiende-eeuwse pottenbakkers uit de 
Bemuurde Weerd: verplicht of vrijwillig? Een herinterpretatie van de historische en archeolo-
gische gegevens’, Jaarboek Oud Utrecht 2012, 133-150, ald. 138. Eerder was dit besluit op 
30 november gedateerd. 
81 S. Muller Fz., De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht I (’s-Gravenhage 1883) 
224.  
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Uit: Bruijn, Pottersvuren, 18. 
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Afbeelding vorige pagina: Overzicht van de vondsten bij de opgraving in het zuid-
westelijk deel van de Bemuurde Weerd in 1983. De meeste teruggevonden ovens 
bevonden zich niet ver achter de bebouwing langs de ‘Vecht’ (thans Zeedijk). Uit: 
Van Oosten, ‘Het vertrek’, 140 (naar Van Rooijen, Scherven, erven en evolutie, 95-
96). 
 

 
 
Reconstructietekening en foto van een bij opgravingen in 1972 aan de Hogelanden 
O.Z. (thans Lauwerecht) Utrecht teruggevonden resten van een pottenbakkersoven. 
Uit: Bruijn, Pottersvuren langs de Vecht, 9 en 44. Legenda: 1. bakstenen roosterfrag-
menten met opgevulde ‘voeg’, aangekitte misbrandscherven en langsgedropen gla-
zuur; 2. schematische reconstructie van het rooster tussen stook- en bakruim; 3. de 
gereconstrueerde oven in doorsnede getekend boven het, door de stippellijn be-
grensde, opgemeten lengteprofiel; 4. de gecompleteerde plattegrond van de oven. 
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Volgens de bekende archivaris en directeur van het Centraal Museum mr. S. Muller 
Fz. betekende deze tekst dat het stadsbestuur de pottenbakkers dwong zich binnen 
de muren van de stad te vestigen om op die manier betere controle op hen te kun-
nen uitoefenen.82 Vele jaren later, in 1979, achtte de Utrechtse stadsarcheoloog T.J. 
Hoekstra dit onwaarschijnlijk en stelde dat de stad de pottenbakkers in verband met 
de brandveiligheid juist buiten de muren wilde hebben. Over de betekenis van after 
anden borchwal zei hij  - ik citeer met handhaving van de transciptiefouten:  
 

‘Terugkerend naar de tekst van 1398 moet daarover nog het volgende gezegd 
worden. Het woord ‘borghwal’ is hier kennelijk gebruikt in de betekenis van 
‘singhel’, de buitenomtrek van de stadsgracht (inclusief die van de gracht om de 
Bemuurde Weerd). Het is m.i. de enige manier om de wat onduidelijke bepaling 
‘after an de borghwal’ zinnig te verklaren.’83 

 
Het zal de nauwlettende lezer duidelijk zijn dat dit helemaal niet de enige manier is 
om after anden borchwal te verklaren en dat de bepaling ook helemaal niet onduide-
lijk is. Ze is alleen onduidelijk wanneer men, zoals Hoekstra doet, de borchwal ver-
wart met de singel. Maar er staat geen ‘singel’ maar borchwal, en een wal lag bij de 
aanwezigheid van een gracht toch onmiskenbaar aan de binnenzijde van een om-
wald en omgracht gebied. Met de singel werd doorgaans de weg aan de buitenzijde 
om de gracht heen bedoeld, soms werd ook de gracht zelf erbij betrokken.84 

Beziet men de tekst van 3 juli 1398 in zijn geheel, dan kan de verklaring niet an-
ders zijn dan dat de pottenbakkers verbannen werden naar de achterzijde van hun 
percelen, gelegen bij de wal. Alleen Andries de potter mocht de klei die hij vooraan 
bij de gracht had liggen nog tot kerstavond (24 december) ter plaatse in twee ovens 
verwerken. Erg urgent vond men de verplaatsing van de ovens dus niet, al zal men 
het toch onwenselijk hebben geacht dat dit stinkend, vervuilend en brandgevaarlijk 
bedrijf zich in de woonomgeving bevond. 

Overigens had J. Hollestelle al in 1961 in haar boek over de steenbakkerij de zo-
juist genoemde interpretatie aan de tekst uit 1398 gegeven: ‘Ook de pottebakkers-
ovens mochten alleen achter aan de burgwallen staan in het kwartier bij de Weerd-
poort.’85  

 
82 S. Muller Fz., Catalogus van het Museum van Oudheden (2de druk; Utrecht 1904) 270-
271. 
83 ‘Enige gegevens over Utrechtse pottenbakkers uit de 14e eeuw en later’, in: A. Bruijn, Pot-
tersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht . Rotterdam Papers III (Rotter-
dam 1979) 17. Zie ook [T.J. Hoekstra], ‘Kaatstraat’, in: ‘Archeologische kroniek van de ge-
meente Utrecht over 1978 –1979 –1980’, Maandblad Oud-Utrecht 54 (1981) 53-57, ald m.n. 
57. 
84 Dat men het woord singel voor de buitenzijde van de gracht in de veertiende eeuw ook in 
Utrecht gebruikte, blijkt bijvoorbeeld uit een oorkonde van 20 mei 1356, waarin de buren in 
de Weerd een morgen land van de domproost in erfelijke pacht kregen inghemeten van on-
ser mure an de oosterside, gheleghen tusschen der Ouder Vecht ende der stat zinghel van 
Utrecht. Het zal hierbij om een strook grond ten oosten van de Bemuurde Weerd zijn ge-
gaan, deel uitmakend van een territoir dat nog in het beheer van de proost was. Later werd 
dit hele gebied de Domproosteneng genoemd. Het gebied ten westen van de Bemuurde 
Weerd daarentegen vormde één geheel, twaalf morgen groot, en werd de Nieuwe Weerd 
genoemd (zie met name Immink, ‘Stadsvrijheid’, 329, 339 en 343). 
85 J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560 (1961) 145.  
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Ikzelf heb het opnieuw gedaan in 1985 in de al genoemde ‘grijze’ publicatie De 
Trechter. Contactblad voor het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van 
de stad Utrecht. In 1985 schreef ik in een artikeltje over de Bemuurde Weerd: 
 

‘Er is overigens nog een probleem. De archeologen gaan er van uit dat het be-
sluit van het stadsbestuur van 30 november 1398 inhield dat alle pottenbakkers 
uit de Bemuurde Weerd moesten verdwijnen. Strikt genomen staat dat echter niet 
in het besluit. Men mocht geen potovens meer plaatsen ‘dan after anden borch-
wal’. Met de ‘borchwal’ is zeer waarschijnlijk de wal achter de stadsmuur be-
doeld. In een oorkonde van 19 oktober 1363 trof ik de vermelding aan ‘usque ad 
viam communem iuxta murum eiusdem civitatis dictam anden borchwal’ (tot aan 
de gemeenschappelijke weg bij de muur van die stad geheten ‘anden borchwal’). 
‘After anden borchwal’ betekent dus aan de binnenzijde van de muur. Had men 
het pottenbakken geheel buiten de muren willen hebben, dan zou een andere 
formulering van de verbodsbepaling voor de hand gelegen hebben.’86 

 
Ondanks deze beargumenteerde emendatie zijn de Utrechtse archeologen blijven 
uitgaan van de interpretatie van hun collega Hoekstra, zoals bijvoorbeeld in de publi-
catie Het vuur beschouwd, verschenen in 1990,87 de doctoraalscriptie van C. van 
Rooijen uit 199388 en ook nog op de tekstborden bij de teruggevonden vloer aan de 
Mariaplaats, die in 1994 tevoorschijn is gekomen en daarna opgenomen is in de 
nieuwe bebouwing.89 

 
86 Het is dus helemaal niet ‘duidelijk, dat het steeds om iets buiten de stadsmuur gaat’, zoals 
T.J. Hoekstra wil (Pottersvuren, 20, nt 11). Er bestaan behalve het genoemde voorbeeld ve-
le vermeldingen in de bronnen die melding maken van de borchwal aan de stadszijde. 
87 Zie nt. 1, ald. 14 en 16. 
88 Scherven, erven en evolutie. Analyse van een deel van de stedelijke kerkamiek ateliers in 
de Utrechtse Bemuurde Weerd tussen circa 1275 en 1350 (onuitgegeven doctoraalscriptie) 
115. Overigens heeft C. van Rooijen te kennen gegeven hier niet meer achter te staan 
(vriendelijke mededeling). 
89 Overigens zonder enige bronvermelding of opgave van literatuur. Al in 1986 was een der-
gelijke publicatie verschenen van de hand van H.L. de Groot en T.J. Hoekstra: ‘Baksels en 
misbaksels. Resten van een middeleeuws industriegebied’, in: Archeologisch Jaarboek 
1986, 46-61. Nu zou men kunnen veronderstellen dat de archeologen niet van mijn tekst uit 
1985 kennis genomen hebben, maar dat was toch wel degelijk het geval. Niet alleen was ar-
cheoloog De Groot destijds lid van de redactie van De Trechter, maar bovendien maakte hij 
in zijn – samen met zijn collega C. van Rooijen geschreven – bijdrage in de publicatie Het 
vuur beschouwd uit 1990 uitvoerig gebruik van gegevens uit mijn artikeltje. 
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Een collectie aardewerk afkomstig van de pottenbakkersoven in de Hogelanden. Uit: 
Bruijn, Pottersvuren langs de Vecht, tussen 32 en 33. 
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Terug naar de interpretatie uit 1961 
 
Vele jaren later, in 2012, ten slotte werden de pottenbakkers in de Bemuurde Weerd 
weer eens voor het voetlicht gebracht. Toen verscheen er een artikel in het Jaarboek 
Oud-Utrecht van de hand van de archeologe R. van Oosten, waarin ook de inter-
pretatie van het besluit van 1398 weer eens een keer rechtgezet wordt: er staat niet 
in de tekst dat de ovens uit de Bemuurde Weerd moesten verdwijnen, maar dat ze 
voortaan alleen achter aan de borchwal mochten staan.90 Laten we hopen dat hier-
mee weer is teruggekeerd tot wat ik als de juiste interpretatie beschouw of dat an-
ders beargumenteerd een betere wordt gegeven. 

Intussen is nog steeds niet duidelijk wanneer alle ovens werkelijk uit de Be-
muurde Weerd verdwenen zijn. Wanneer we vasthouden aan de interpretatie van C. 
van Rooijen dan zijn de opgegraven ovens al omstreeks 1350 aan hun eind geko-
men zijn. Dat dit niet met alle ovens het geval wasd blijkt uit het gegeven uit 1398, 
toen er zelfs nog twee ovens voor aan de ‘Vecht’ stonden, die echter vóór 24 de-
cember van dat jaar buiten gebruik moesten worden gesteld. Voortaan zouden al-
leen achter aan de borchwal dergelijke oveens mogen worden gebouwd en gebruikt. 

Ook R. van Oosten verschaft over het werkelijk definitieve verdwijnen geen een-
duidige informatie over en ik denk ook niet dat er schriftelijke gegevens over be-
waard gebleven zijn. In een raadsbesluit uit 1577 naar aanleiding van een verzoek 
van de toenmalige heer van de Bemuurde Weerd om daar een potoven te mogen 
plaatsen, wordt voor de afwijzing van dit verzoek verwezen naar d’oude ordonnantie 
op de potovens gemaect. Hoekstra koppelde dit al aan het raadsbesluit uit 1398,91 
maar het is de vraag of dit terecht is. Het is aannemelijk dat het om een latere or-
donnantie gaat. Het besluit van 1398 kan wel beschouwd worden als een ordonnan-
tie, maar zij had betrekking op een specifieke situatie en, wat nog belangrijker is, er 
werd niet in gezegd dat de pottenbakkersovens uit de Bemuurde Weerd moesten 
verdwijnen. Er zal dus nog nader onderzoek moeten worden gedaan om vast te stel-
len hoe lang na 1398 de ovens van de pottenbakkers uit de Bemuurde Weerd ver-
dwenen zijn.  

Van Oosten geeft verder als argument voor het verdwijnen van de pottenbakkers 
uit de Bemuurde Weerd de kosten die het wonen binnen een versterking met zich 
meebracht, omdat die versterking onderhouden moest worden.92 Het is de vraag of 
dit de doorslaggevende reden is geweest. In ’s-Hertogenbosch bijvoorbeeld bleven 
pottenbakkers nog ver in de vijftiende eeuw binnen het stadsgebied werkzaam, ove-
rigens wel in een nog ‘open’ gedeelte van de stad, aan de overzijde van de zogehe-
ten Grote Stroom.93 Ik denk dat de verdwijning in de Utrechtse Bemuurde Weerd 
vooral te maken heeft gehad met twee andere factoren, ten eerste dat de in 1398 
aangewezen locatie achter aan de borchwal de aanvoer van klei en brandstof lasti-
ger maakte dan voorheen94 en ten tweede toch eveneens het stinkende en vervui-
lende karakter van het pottenbakken, ook al vond dat tientallen meters van de be-

 
90 Van Oosten, ‘Het vertrek’, 138. 
91 ‘Enige gegevens’, 19. 
92 ‘Het vertrek’, 146. Wat zij daar cijns noemt, is in werkelijkheid accijns: verbruiksbelasting. 
93 E. Nijhof, ‘De pottenbakkerij’, in: H.L. Janssen en A.A.J. Thelen red., Tekens van leven. 
Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in ’s-Hertogenbosch (Utrecht 2007) 69-74. 
94 Ik ga ervan uit dat er op een gegeven moment ter plaatse, binnen een stedelijk gebied, 
geen klei meer uitgegraven mocht worden. 



© Martin W.J. de Bruijn, De Bemuurde Weerd (Utrecht 2017)  30

bouwing plaats. Wanneer er zich ter plaatse toen al op ramen gespannen lakens 
hebben bevonden, waarnaar de Raamstraat verwijst, was dit laatste nog des te 
klemmender. 
De kans dat er nog schriftelijke gegevens aan het licht zullen komen met duidelijke 
gegevens over het verdwijnen van de nijverheid van het pottenbakken uit de Be-
muurde Weerd als geheel acht ik overigens klein. Misschien kan de archeologie daar 
nog eens duidelijkheid over verschaffen. Maar daarvoor zijn toch nog extra opgravin-
gen nodig, met name op de voormalige achterterreinen. Ook die mogelijkheden 
schat ik laag in, maar je weet maar nooit… 
 
 
 

 
 
Schaalmodel van een teruggevonden tegeloven (zie plattegrond, nr. 5) door P.C. 
van Hout. Uit: Van Oosten, ‘Het vertrek’, 144.
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