De situatie in de Romeinse tijd
In het artikel, Utrecht in de Romeinse tijd, een nieuwe kaart, trof ik op pag. 110
een kaart aan van Utrecht e.o. met allerhande topografische elementen (rivieren,
wegen, nederzettingsvormen) uit de Romeinse tijd.1 Op deze kaart staat binnen
de huidige binnenstad, naast het castellum, een drietal Midden–Romeinse rurale
nederzettingen ingetekend. Een daarvan is gesitueerd, zo lijkt het, in het gebied
rondom de Brandstraat. Dat zou betekenen dat in dat gebied ‒ waar in de 13de
eeuw een woontoren (deel van onze woning) is verrezen ‒ al bewoond en bebouwd
was met een aantal boerderijen incl. opstallen. Dan zou de in Latijn opgestelde
akte uit 1300 ‒ die de toenmalige stadsarchivaris Booth in de 17de eeuw boven
water heeft weten te halen, waar ik ettelijke malen in mijn boeken over de geschiedenis van ons huis naar heb verwezen ‒ een grond van waarheid bevatten.
Op pag. 111 van dit artikel is een paleogeografische kaart afgebeeld. Op die
kaart zien wij dat voornoemde nederzetting gelegen is op een stroomgordel c.q.
stroomrug wat een gunstige bodem is voor het stichten van een nederzetting (zie
ook het fysisch-geografisch proefschrift dat gewag maakt van specifieke kernmerken van dat gebied én de verhandeling over komgronden geciteerd in: De vestiging
van het Duitse huis in de stad Utrecht, 2000, Martin de Bruijn, waarbij ik overigens
een aantal kritische kanttekeningen zal plaatsen, zie hieronder).

Overzicht topografisch elementen in de Romeinse tijd binnen de gemeente Utrecht. <geodata.nationaalgeoregister.nl/>
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Artikel, geschreven door Erik Graafstal, is opgenomen in Jaarboek Oud-Utrecht 2021.

Het limessysteem en fysisch-geografische elementen weergegeven op een paleogeografische kaart.

Ik vervolg. In het lijvige boek Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (Amersfoort, 1994) treffen we in het eerste deel getiteld: de fysisch-geografische verhandeling over het Kromme Rijngebied, het volgende aan:
In het algemeen is het zo dat in een rivierengebied in de binnenbocht van
een meanderende rivier de meeste sedimenten (klei, zand) worden afgezet omdat
de stroomsnelheid daar het laagst is. Daarentegen vindt in de buitenbocht van die
stroom, op de plek waar die het meest krachtig is, de meeste erosie plaats. Dat
verklaart niet alleen het meanderend karakter (de verplaatsing) van de stroom,
maar ook de zogenaamde lusvorming van een rivier. Bij een eventuele doorbraak
van een lus zal na verloop van tijd die lus van de rivier geheel dichtslibben. Niet

alleen bij een doorbraak, maar ook door overstromingen worden er sedimenten
afgezet. En dat gebeurt doorgaans langs de rivier waardoor er een oeverwal kan
ontstaan, een oeverwal is een soort natuurlijke dijk. Het achterland van een oeverwal, het lagere gedeelte wordt komgrond genoemd. Dus de oeverwallen schermen als het ware de komgronden van de rivier af, maar zij kunnen ook overstromen zodat die komgronden weer met een laag sedimenten worden bedekt. Als een
deel van de oeverwal wordt weggeslagen ontstaan er geulen die tot ver in het
achterland kunnen reiken. Dergelijke geulen worden crevassegeulen genoemd.

Afbeelding Het landschap in het Kromme Rijngebied

De verdeling van de grondsoorten levert het volgende beeld op: de oeverwallen
en de stroomruggen (het stroomgebied) bestaan voornamelijk uit grind-, zand- en
zavelafzettingen, in de komgronden treffen we vooral klei en zware klei aan (ten
noordwesten van Utrecht veen). Martin de Bruijn stelt in zijn boek uit 2000 dat het
bewuste gebied rondom de Brandstraat enkel uit komgronden bestaat, zware klei
en dat blijkt toch anders in elkaar te steken.

In de Romeinse tijd was de Kromme Rijn de belangrijkste waterloop in voornoemd gebied met de kanttekening dat die destijds veel groter en omvangrijker
was (soms wel 100 meter breed) waardoor er regelmatig overstromingen konden
plaatsvinden. Op de kaart hierboven zien wij nabij de stad Utrecht twee stromen
lopen de bovenste is die van de Kromme Rijn, de onderste duidt op een (fossiele)
rivier, een doodlopende arm. Vooral deze doodlopende arm met crevassegeulen is
interessant voor mijn verhaal. Dat zou betekenen dat deze voormalige rivier met
geulen is dichtgeslibd en de omgeving ervan gunstig is voor het uitoefenen van
allerhande agrarische activiteiten. Dit ter adstructie van mijn these over de nederzetting in de buurt van de huidige Brandstraat.
In een eerdere aanvulling (Resumé Huis Brandaa) maak ik gewag van een
studie die stelt dat het gebied in de buurt van de Brandstraat uit komgrond bestaat. Komgronden bestaan uit zware klei dat met de destijds voorhanden apparatuur moeilijk te bewerken is. Maar in tegenstelling tot wat de Bruijn beweert,
blijken de akkers in die tijd op drogere d.w.z. hoger gelegen grond te vinden zijn.
En dat is in de Romeinse tijd de stroomrug of het stroomgebied van de Kromme
Rijn. Volgens de auteur van Romeinen, Friezen en Franken etc. zou een derde of
wellicht de helft van het gehele Kromme Rijngebied geschikt zijn geweest voor het
uitoefenen van akkerbouw. Op die stroomruggen is dan ook, dat spreekt voor zich,
de bevolking gehuisvest. Welke conclusie moet ik hieraan verbinden? De enige is,
om de eerder genoemde auteur tegemoet te komen, dat op de komgrond een laag
zavel is aangebracht dat vruchtbaar en watervasthoudend is.
Het klooster
Verder is in dit kader nog vermeldingswaard dat in bovengenoemd gebied omstreeks 1248 het Zakkenbroederklooster is gesticht (sommige bronnen dateren
het klooster zelfs eind 12de eeuw). Dit klooster heet vanaf 1267 Regulierenklooster.

Het is alleszins aannemelijk dat dat klooster gesticht is op redelijk vruchtbare
grond om de kloosterlingen in voldoende mate van voedsel te voorzien (kloosters
dienden in beginsel zelfvoorzienend te zijn). Als de eerder geciteerde Booth het bij
het rechte eind heeft gehad met zijn opgedolven acte uit 1300 dan zou vlakbij de
moestuin, de boomgaarden etc. van het klooster de gronden met opstallen (hooischuur en stallen) van de woontoren (later huis Brandaa) hebben gelegen, waarbij
ik niet wil uitsluiten dat die woontoren allereerst een spijker is geweest.2 Zoals in
mijn boek(en) te lezen is, heeft omstreeks 1200 de perceeluitgifte plaatsgevonden,
waarop een dertig jaar later een stenen huis verrees.3 En dat perceel, ten zuiden
van de huidige Brandstraat, strekte zich uit van de Oudegracht tot aan de Springweg.

Een woontoren stond vaak (niet altijd) op een soort kunstmatig eiland dat omgeven was
door water. Eerst werd de woontoren gebouwd, daarna werd de gracht of waterloop eromheen gegraven. De afgegraven grond werd gebruikt ten behoeve van een verdere fundering van de toren. Vaak was de woontoren nabij een boerderij gelegen. In de late middeleeuwen werden die waterlopen weer volgestort met puin en afval.
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Het perceel is uitgegeven door de bisschop van Utrecht aan waarschijnlijk Gijsbrecht van
Amstel II. Deze Gijsbrecht van Amstel II zou dan het stenen huis hebben laten bouwen dat
vervolgens in bezit is gekomen van de dochter van zijn vader Gijsbrecht I, die haar verwekt
heeft bij een adellijke dame uit de tak van der Aa, Svanelda, die op haar beurt op jonge
leeftijd zal huwen met een ridder afkomstig uit de eveneens adellijke familie Van Ruwiel.
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Regulierenkloostercomplex nabij Brandstraat. Rechts van Brandstraat en pand Oudegracht
265 het diepe witte pand De Drie Schabellen met tuin (zie de knik in het pand, de
markering van de woontoren) Afbeelding Google maps

