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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

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.

