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Beste leden,
Het HGVU-bestuur wenst u een voorspoedig 2012! De eerste lezing van
2012 is de 249e HGVU-lezing en gaat over
Utrecht tot 1200 en de handel
De spreker is HGVU-lid Cees van Rooijen (Consulent archeologie en cultuurlandschap,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
De ontwikkeling van de stad Utrecht in de vroege middeleeuwen was een proces met
tussenpozen. Van het begin van de Romeinse periode tot het eind van de tiende eeuw
waren er regelmatig onderbrekingen in de bewoning. Er is voor verschillende locaties voor
verschillende perioden bewijs van bewoning, en vooral van begraving. Alleen het
voormalige Romeinse castellum was vrijwel permanent in gebruik.
In de vroege tiende eeuw keerde
de bisschop terug naar het
voormalige castellum.
Daarna
ontwikkelde zich een belangrijk
kerkelijk centrum op en rond het
Domplein. In de late tiende eeuw
vormde
zich
een
grote
handelsnederzetting langs de rivier
de Vecht ten noorden van het
castellum. Volgens Cees wijzen
de archologische sporen erop dat
dit de vicus Stathe was, in
tegenspraak met de huidige
consensus, die Stathe ten westen
van het Domplein plaatst, veelal
nabij de Buurkerk en de huidige
Steenweg.
Het kerkelijke centrum en Stathe
ontwikkelden zich afzonderlijk tot
ongeveer 1100, toen de handel
zich begon te verplaatsen naar de
huizen langs de Oudegracht, en
zich daarmee langzaam door het
kerkelijke deel van de stad woof.
De Vecht verzandde en Stathe Rivieraak 11e eeuw, gevonden Waterstraat Utrecht
1974
werd uiteindelijk verlaten.
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5-46; C. van Rooijen, ‘Utrecht in the early medieval period. An archaeological analysis of
its topography and a discussion of the location of the Stathe vicus’, Medieval and Modern
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