
Een aantal jaren geleden kwam ik in een boek een schets tegen van een situatie uit 690. 
Men gaat er bij het plaatje vanuit dat het betrekking heeft op het huidige Utrecht, gelet op 
het onderschrift in Middelnederlands handschrift. Omdat de andere teksten allemaal in het 
Latijn in een ander handschrift geschreven zijn, lijkt het er op dat de Middelnederlandse 
tekst pas later is toegevoegd. Die tekst is blijkbaar bedoeld om aan te geven op welke 
plaats deze schets betrekking heeft. Een interpretatie die men er aan gegeven heeft, niet 
goed raad wetende waar deze plek elders gesitueerd zou kunnen worden. Er is echter een 
goed alternatief!  
 
De tekst 
Het Latijnse opschrift luidt: Delineatio veteris castri cum subiecta villa in Insula 
Batavorum . Situm sub Dagobert rege Francorum, Clodoveo III, Pipino majore anno domi-
ni 690. Vertaald als Schets van het oude castrum met nabijgelegen dorp op het Bataafse eiland. De 
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plaats van Dagobert koning der Franken, Clodovech III, Pipijn de Oudere anno domini 690. De be-
wuste plek lag dus op de Insula Batavorum!  
De tekst onder het plaatje luidt daarentegen: Utrecht en den Burght int iaer ons heeren VI c 
XC. We kunnen ons afvragen of Utrecht wel op de Insula Batavorum lag!  
Op het plaatje is sprake van een castrum, die de naam Trecht draagt. Trecht betekent een 
doorwaadbare plaats en dat kunnen in ons waterrijke rivierengebied talloze plaatsen ge-
weest zijn. Denk bijvoorbeeld aan Tricht. Het hoeft niet te betekenen dat het op het tegen-
woordige Utrecht slaat.  
De naam castrum slaat op het castrum dat bij Kesteren/Rhenen lag. De naam Kesteren is 
immers afgeleid van een woord als castra of castrum. Dat er in Kesteren of directe omge-
ving een castrum lag wordt duidelijk in een vermelding uit 1328. Daar is sprake dat Zweder 
van Zuylen een castrum in ‘Duerstede’ in leen heeft, plus een aantal zaken die allemaal bij 
Rhenen gelegen zijn. Op 15 april 1328 verkopen Jan, graaf van Bentheim, zijn vrouw Mach-
teld en hun kinderen Simon en Otto, een aantal goederen aan de bisschop van Utrecht, 
waaronder:‘castrum in Duerstede, iudicium et quandam decimam apud Rhenen cum suis perti-
nentiis’. Behalve het castrum in ‘Duerstede’ worden de volgende zaken opgesomd: een 
waard tegenover Opheusden in de Nude, goederen en tienden op de berg bij Rhenen, goe-
deren en tienden in de Mars, goederen op de berg en te Elst. Het castrum en daarmee ook 
Duerstede moet in de buurt van Rhenen hebben gelegen en niet bij het huidige Wijk bij 
Duurstede.  
Al met al genomen lijkt het er sterk op dat het kaartje op Kesteren slaat. In Kesteren zijn in 
de  loop der tijd veel Romeinse vondsten gedaan. Er zijn zelfs meerdere Romeinse grafvel-
den gevonden. Helaas is de plaats van het castellum nog niet gevonden.  
 
Koningszetel  
Volgens het opschrift was dit Traiectum een van de plaatsen waar de koningen Dagobert, 

Clodevech III en Pipijn zetelden. Dat is niet vreemd, aan-
gezien Karel Martel, de zoon van Pipijn, hier in de om-
geving van Rhenen een groot aantal goederen bezat, die 
in 855 opgesomd worden in het testament van zijn ach-
terkleinzoon Folker. Noot 1 Ook moeten we niet verge-
ten dat in het nabij gelegen Rhenen het grootste Mero-
vingische grafveld van Nederland ligt. Omdat Rhenen 
in de Romeinse en Merovingische tijd niet aan de rivier 
gelegen was - de Oude Rijn stroomde immers veel zui-
delijker - moet een vlakbij gelegen plaats die wel aan de 
rivier lag, in die tijd van belang zijn geweest. En dan ko-
men we in het waterrijke gebied van de Mars, Leede en 
Oudenwaard tussen Rhenen en Kesteren. De plaats aan 
de Rhenense kant zal in een volgend artikel aan bod ko-
men.  
Traiectum was dus een plek waar een aantal koningen 
verbleven. Het bijzondere is dat we in het hartje van 
Kesteren de naam Drucht tegenkomen. Een naam die 
‘leger, krijgsdienstig volk of schare van krijgers rond een 
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machtig man’ betekent. 
Een duidelijke verwijzing 
naar een legerplaats en 
een machtig persoon!  
 
De naam Villa Alliae en 
andere namen  
Op het kaartje is ook spra-
ke van de Villa Alliae. Een 
naam die kan duiden op 
een Romeinse keizerlijke 
familie, de gens of familie 
Aelia. Keizer Hadrianus 
was bijvoorbeeld een van 
hen, zijn naam luidt vol-
uit: Publius Aelius 

Traianus Hadrianus Augustus. Was Hadrianus de stichter van deze nieuwe villa in Keste-
ren? De naam Terleede die we bij Kesteren tegenkomen wordt in een oude oorkonde Leyla 
genoemd, en kan te maken hebben met de villa (Al)liae op het plaatje.  
Ten westen van de Villa Alliae wordt de Vicus Vetus weergegeven, ofwel het Oude Wijk. 
Deze Vicus is later Wijk gaan heten. In het vorige hoofdstuk is al aangetoond dat er inder-
daad een Wijk bij Kesteren en Rhenen in de buurt!  
Rechts boven in het schetsje staat het tolhuis (Telonium) getekend. Bekend is dat er in dit 
gebied tol geheven werd, later begin 1300 lag die tolheffing meer naar het westen, bij de 
Tollenburg. De tol is nog weer later naar Rhenen verplaatst. Al die verplaatsingen moeten 
met een veranderende rivierloop te maken hebben gehad. De naam Tollenboomgaard in 
Kesteren herinnert trouwens nog aan de vroegere tol.  
 
Dagobert en de familie Van Arkel 
Koning Dagobert had volgens het plaatje zijn zetel in dit 
Trecht. In het Nederlands Geslacht, Stam- en Wapenboek 
van Ferweda en Kok wordt er een verwijzing gegeven van 
Dagobert en een Van Arkel. Dagobert zou aan de allereerste 
Jan van Arkel een streek lands in vrije eigendom gegeven 
hebben, gelegen bij de Linge, tussen de Rijn en de Waal. Dit 
als dank omdat hij in 641 en 642 had meegeholpen de Saksen 
en Friezen te verslaan en omdat hij de Wiltenborch bij 
‘Traiectum’ had ingenomen.   
De zwaan in het wapen van de Heerlijkheid Leede en Ou-
denwaard bij Kesteren herinnert nog aan de familie Van Ar-
kel, maar ook in Tiel (Hof van Arkel) vinden we een verwij-
zing naar de Van Arkels. Geschiedschrijver Slichtenhorst 
noemt een Jan van Arkel die omstreeks 1019 heer van Och-
ten was. Hun grondgebied kan trouwens een hele strook 
land geweest zijn die tot aan Gorichem heeft doorgelopen!  
Het bovengenoemde Wiltenborch is niet goed te rijmen met 
het huidige Utrecht. Men zoekt deze plek bij Vechten, terwijl 
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de missionaris Liudger die rond het eind van de 8e eeuw een hagiografie over bisschop 
Gregorius schreef, Traiectum gelijkstelt met Wiltenburg. Volgens kroniekschrijver Melis 
Stoke was de Wiltenburg de hoofdstad van een wreed volk die in “ ‘t lant beneden Ni-
maghen woonden wilen Nederzassen hiet’’. In Kesteren bestaat nog de perceelsnaam Sas-
senhoek en een perceelsnaam De Burcht.  
 
Kunibert en Keulen 
Op het kaartje zien we een kerkje staan gewijd aan Sint Thomas. Dit wordt door koning 
Dagobert aan bisschop Kunibert van Keulen geschonken om van hieruit de bekering van de 
heidense Friezen op zich te nemen. Na de dood van Dagobert heroveren de Friezen het ge-
bied, verwoesten het kerkje en vestigen zich hier. Mogelijk eerst Aldgisl (678) en later Ko-
ning Radboud. In 689 vindt bij Dorestad een slag plaats 
tussen koning Radboud en de hofmeijer Pepijn II en 
komt vervolgens Traiectum weer in Frankische handen. 
Dit klopt aardig met het jaartal 690 op het kaartje. Die 
slag moet bij Wijck in de Oudenwaard plaats gevonden 
hebben en niet bij Wijk bij Duurstede! De gelijktijdige 
vermelding van ‘kregen Dorestad en Traiectum weer in 
handen’ verwijst naar de nauwe samenhang tussen bei-
de plaatsen, die zeer dicht bij elkaar gelegen moeten 
hebben. Na de verovering door de Franken bouwt de 
zendeling Willibrord onder hun bescherming het door 
de Friezen verwoeste Thomaskerkje weer op. Het wordt 
nu St. Maarten gewijd. De missionering gaat dan vanuit 
deze plaats verder.  
In 714 krijgen de Friezen Traiectum wederom voor kor-
te tijd in handen, maar ze moeten het in 716 na de slag 
bij Keulen voorgoed afstaan aan de Frankische hofmeier 
Karel Martel, de zoon van Pepijn. Volgens mij was die 
slag niet bij het Duitse Keulen maar bij een ander vlak-
bij gelegen Keulen in de Betuwe! Het betwistte gebied 
lag immers in onze contreien en niet in Duitsland. Zoe-
ken we dit genoemde Keulen in de Betuwe, dan lijkt me 
dit ook veel logischer, want het verklaart waarom 
Dagobert het door hem gebouwde Thomaskerkje aan 
bisschop Kunibert van Keulen schonk, met de opdracht 
om vanuit dat kerkje de bekering van de heidense Frie-
zen te ondernemen. Waarom aan een bisschop die helemaal in het Duitse Keulen zit? 
Kunibert was tevens een goede vriend van Dagobert en was belast met de opvoeding van 
diens zoon Sigibert III.  
 
De prins bisschoppen 
We gaan een stap voorwaarts naar de 11e eeuw. Rond 1040 laat de bisschop in Traiectum 
aan zijn burcht Trecht een bisschoppelijk paleis bouwen. De Roomse keizer Hendrik III 
voegde daar zijn palts Lofen aan toe. Men situeert dit in het huidige Utrecht tussen het 
Domplein en de Oude Gracht. In 1285 is dit Lofen daar al niet meer aanwezig en op de 



plaats staan drie huizen die tot het Domkapittel horen. Men probeert de verdwijning van 
Lofen te verklaren uit het feit dat er in 1253 een negendaagse brand gewoed heeft. Maar lag 
dit Lofen wel in het tegenwoordige Utrecht? Het toeval wil dat we in het hartje van Kesteren 
te maken hebben met soortgelijke namen de Burcht, de Prinsenhof en Leuvestein. Een ander 
woord voor Leuven is namelijk Loven 
(Lofen).  
De naam Prinsenhof in Kesteren is als 
volgt te verklaren: De bisschoppen van 
Traiectum worden rond die tijd voor het 
eerst prins-bisschoppen genoemd. Ze 
werden een onafhanklijk rijksvorst en 
kregen de naam prins-bisschop. Ze ver-
wierven deze macht in de 11e eeuw, in 
dezelfde tijd toen de bisschop in 
Traiectum zijn bisschoppelijk paleis laat 
bouwen. De bouw was in de tijd van bis-
schop Adelbold, die volgens geschied-
schrijver Slichtenhorst in Zandwijk bij 
Tiel geboren was. Adelbold kreeg in 
1026 ook grafelijke rechten in Teister-
bant. De bisschop van Traiectum wordt 
op een gegeven moment ook als burg-
graaf van Traiectum betiteld. Dit heeft 
dan eerder betrekking op Kesteren dan 
Utrecht want Traiectum moet in het 
graafschap Teisterbant gelegen hebben 
volgens een charter bij Bondam: ‘id est 
comitatu Testerbant, situm ad Traiectum 
sancto Martino’. In het graafschap Teister-
bant, gelegen bij Traiectum van St. Maar-
ten. Deze vermelding kan niet op Utrecht slaan, want zover heeft de gouw Teisterbant zich 
nooit uitgestrekt.  
De broers van prins-bisschop Andries van Kuijck, Hendrik en Godfried van Kuijck worden 
rond 1100/1150 ook als graaf van Traiectus betiteld. De drie boers hadden tot moeder Ida 
van Boulogne (zie deel I over Cunera), de zus van Godfried van Bouillon. Zij was o.a. ge-
huwd met Herman van Malsen (een oude naam voor Geldermalsen/Buurmalsen gelegen in 
het graafschap Teisterbant).  
 
Utrecht was Ultrajectinum? 
Wanneer het huidige Utrecht als bisschopszetel in beeld gekomen is, is niet duidelijk, feit is 
wel dat de Utrechtse bisschop in de loop der tijd meerdere zetels had. Behalve in het huidige 
Utrecht ook in Achterberg (Ter Horst), in Bodegraven en in de 15e eeuw ook in Wijk bij 
Duurstede.  
Dat Utrecht van oorsprong ook een Romeinse legerplaats was moge duidelijk zijn gezien de 
archeologische resten onder het Domplein, maar hoeft niet het Traiectum Vetera te zijn. De 
vroege naam voor Utrecht moet Ultrajectinum geweest zijn, een naam die pas voorkomt na 

870. Dit volgens de aanhef van een oorkonde bij Mieris, ‘Cathedrale Ultrajectinum’. De oor-
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konde luidt als volgt: ‘Arnoldus, Heer van Wesemale, geeft openlĳk te kennen honderd 
marken schuldig te zĳn aan de Eerwaarde Heren Deken en leden van het Kapittel van de 
Hoofdkerk van Trajectum op grond van een in het verleden gesloten overeenkomst en van 
door hen voor hem, Arnoldus, gedane uitgaven. Deze schuld zal namens hem tĳdens het 
eerstkomend Kerstfeest te Trajectum voldaan worden door de Broeders van het Huis van 
de Tempel.’ 
Op de internetsite Tempelieren in Nederland weet men dit Traiectum niet goed te plaatsen. 
Zowel de kapittelkerk als ook het Tempelhuis moeten in een Trajectum gelegen zĳn.  
In Maastricht was destĳds geen kathedraal te vinden, in Utrecht wel. Toch zou in Utrecht 
nooit sprake geweest zĳn van een vestiging van de Tempelorde, want Guido van Avesnes, 
de bisschop van Traiectum, bericht in 1307 aan de Franse koning, dat in zĳn gebied geen 
huizen van de Tempelorde voorkomen. De naam Ultrajectum komt pas na 870 voor en moet 
gediend hebben om een onderscheid te maken met een ander Trajectum of Trecht. Bisschop 
Guy van Avesnes, die de Tollenburg bij Lienden liet bouwen was bisschop van Traiectum 
(Inferior) en had dus niets met Utrecht (Ultrajectinum) en het daar aanwezig Huis van de 
Tempel te maken.  

 
Verplaatsing naar Achterberg 
Duidelijk is dat een van de bisschoppen, 
Godfried van Rhenen, even na 1163 – na de 
verwoesting van zijn houten kasteel in Ach-
terberg – op dezelfde plaats een kasteel in 
steen laat herbouwen, een zeer strategische 
plaats, namelijk het grensgebied met Gelre. 
Voor zijn dood in 1178 schenkt Godfried dit 
kasteel aan de kerk van ‘Traiectum’ ten 
dienste van het bisschoppelijk bestuur. 
Heeft Godfried de bisschoppelijke zetel van 
Traiectum (Kesteren) naar Achterberg ver-
plaatst? De verplaatsing kan te maken ge-
had hebben met een veranderende rivier-

loop. In 1165, en dit tijdstip komt aardig overeen met de bouw van het stenen kasteel, ver-
leent keizer Frederik namelijk toestemming dat de Nude doorgraven mag worden, dat de 
dam bij ‘Suadeburg’ opgeruimd moet worden en dat de dam bij Wijck mag blijven liggen.  
 
Tot slot 
Als we in de oudste oorkondes de naam Traiectum tegenkomen, zullen we dus opmerk-
zaam moeten zijn en bedenken dat er meerdere Traiectums waren. Ze hebben in de loop der 
eeuwen voor de nodige verwarring gezorgd. In een van de volgende artikelen komt de 
plaats Dorestad aan bod, een plek die in nauwe samenhang staat met Traiectum. Of die 
plaats gelijkgesteld kan worden met het huidige Wijk bij Duurstede is nog maar zeer de 
vraag… 
 
Noten 

1. Zie het vervolgverhaal over Folker.  

Ter Horst in Achterberg, anoniem.  


