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• 
Utrecht heeft, vanwege zijn 
alomtegenwoordige historie, een 
bijzondere aantrekkingskracht op 
legendejagers. Deze sprankelende stad 
kent vele verhalen, sommige historisch 
van aard en waar gebeurd. Sommigen 
zijn sagen en legenden, geheel of 

gedeeltelijk ontsproten aan de menselijke fantasie. 

De sleutel tot het verhaal van Utrecht ligt verborgen 
in de vele gevelstenen in de stad. Als een verwijzing 
naar een Utrecht, dat niet helemaal tot de alledaagse 
werkelijkheid behoort, maar nog altijd wel als een sluimer 
aanwezig is. Probeer het te zien, dat legendarische 
Utrecht. 
Loop met ons mee en beleef een stukje van het Utrechtse 
verhaal. Geef onderweg je ogen de kost en ontdek de 
gevelstenen, doorkijkjes, binnentuinen en decoraties die 
her en der nog altijd van de geheimzinnige kant van 
Utrecht getuigen. 
Neem de tijd om een voorstelling te maken van de 
verhalen die Utrecht zo typeren. Maar...

Voor u op pad gaat!
• Let goed op het verkeer zodra je in de buurt van 
de openbare weg bent. 
• Hou je aan de regels van de stad.
• Laat geen afval achter, maar gooi het in een 
prullenbak 
• Zo kunnen na jou, ook vele anderen van deze 
tocht en dit gebied genieten!
• Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden van 
toepassing, zoals vermeld op onze website. 



DE STADS� ART
In de tekst is de route aangegeven in gele letters.

1. Maartensbrug
2. Suster Bertken
  (Buurkerk) 
3. Vismarkt
4. Den Spaanschen Ruiter
  (Neude)

5. Sint Willibrordkerk
6. Schricklick tempeest    
  (Domplein)
7. De basilisk
  (Servetstraat)
8. Het Wittebroodskind
  (Oude Gracht)
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1. Maartensbrug

De Maartensbrug over de Oude Gracht is het begin-
punt voor deze legendetocht. Als je aan de noord-
kant over de ballustrade kijkt, zie je aan de 
lantaarnconsole westzijde een gevelsteen. Een van de 
gevelstenen als vooruitverwijzing naar hetgeen komen 
gaat. De gevelsteen van die vrome Suster Bertken. 

2. Suster Bertken

Loop naar het westen. Je kruist vrijwel meteen 
de Choorstraat. Ga hier even rechtsaf. Aan je 
linkerkant tref je de gedenksteen van Suster 
Bertken. Maar het is te druk hier, Loop even mee, 
dan vertellen we elders het verhaal. 
Loop terug en ga rechtsaf Buurkerkhof in. Weldra 
loop je om de Buurkerk heen. 



Tijdens de Reformatie 
beschoten de Spanjaarden 
in 1577 de stad vanuit 
Kasteel Vredenburg. 
Enkele kogels troffen 
de toren en zitten daar 
nu nog altijd in het 
metselwerk. Je hoeft er 
niet lang naar te zoeken.

Maar het verhaal dat we je wilden vertellen gaat 
over de vrome Suster Bertken. 
Vanaf 1426 liet Suster Bertken zich vrijwillig 
inmetselen in een kleine cel in de kerk. Ze verbleef 
in deze cel maarliefst 57 jaar en wijdde haar leven 
aan meditatie en gebeden. Via een tralievenster kon 
zij elke viering in de kerk meemaken en kon zij 
hulpbehoevenden wijze raad geven. Verder doodde zij 
de tijd met spinnen, weven en schrijven. Zij onthield 
zich van alle luxe, ging blootsvoets en slechts gekleed 
in een haren kleed.

We lopen verder om de kerk 
heen. Momenteel zit hier 
het museum Van Speelklok 
tot Pierement gevestigd. Ga 
rechtsaf de Steenstraat, steek 
de Choorstraat over, ga de 
Kalisbrug over en en aan het 
eind rechtsaf de Vismarkt op. 



3. Vismarkt

Je kijkt hier tegen de achterkant van de panden. 
Dit hoefde niet persé een mooie straat te zijn, het 
moest een functioneel stukje stad zijn. De lager 
gelegen gedeelten van de binnenstad worden ook 
wel het Wed genoemd. Hier kon vracht aangevoerd 
of verhandeld worden zonder dat ze het dagelijks 
verkeer hinderden.

 

Stadhuis. 
Het plein voor het stadhuis is eigenlijk een brug. Je 
hebt hier een mooie doorkijk naar de Domtoren. Op 
het plein zelf vind je een enorme kompasroos en het 
wapen van Utrecht.
Vroeger stond hier de oude stadskraan. Daarmee 
werden de kariathiden (vrouwenbeelden) van de 
Winkel van Sinkel op de kade getild. Maar de kraan 
brak en belandde met het beeld in de gracht. 

Vlak voor de Winkel van Sinkel, het oudste 
warenhuis van Nederland, gaan we rechtsaf richting 
Ganzenmarkt. Ook hier komen we het wed tegen in 
de vorm van een tunnel.



4. Den Spaansche Ruiter

Ter hoogte van het plein van de Ganzenmarkt gaan 
we linksaf door de Schoutenstraat naar de Neude. 
Zoek even een bankje. Het is tijd voor een verhaal:

Utrecht was tijdens de Grote Opstand in Spaanse 
handen tussen 1528 en 1577. Alsof de oorlog nog 
niet zwaar genoeg drukte op de stad, brak er ook 
nog een pestepidemie uit. Enkele straten werden 
afgesloten om verspreiding van deze besmettelijke 
ziekte te stoppen. Een van de afgesloten straten was 
de Viesteeg, later Viestraat genoemd. 
Een Spaanse Ruiter was bij de Catarijnepoort 
aangekomen en eiste doorgang door de Viesteeg 
Wachters hielden hem tegen met hun speren en 
harde woorden. Maar de Spanjaard, menende dat 
hij heer en meester was in dit land, wist van 
geen wijken. Ten einde raad stelden de wachters 
een andere weg voor, maar zelfs toen zwichtte de 
Spanjaard niet.
Toen stapten de wachters op zij.  
“Gaat uw gang”, zeiden ze. “Maar het zal u 



berouwen”.
Ware woorden waren het. Daar daverde de 
woedende ruiter over de Viesteeg. Maar slechts 
halverwege brak de ruiter het zweet uit. Zijn 
klieren zwollen op en zijn hart sloeg over. Nog 
amper enkele stappen en hij viel dood van zijn 
paard.
Maar ook het arme dier werd getroffen door de 
vloek. Het zakte naast zijn berijder door zijn benen 
en stierf in slechts enkele tellen.

De oude Catharijnepoort

Links kijk je de lange Viestraat in. Niets herinnert 
hier nog aan de tijd dat de ‘Spaanschen Ruiter’ 
zijn ros tegen beter weten in de stad in joeg. De 
gevelsteen die ons zo inspireerde werd bij sloop en 
verbouwingswerkzaamheden weggehaald en aan het 
Centraal Museum in de Agnietenstraat toevertrouwd. 
We laten de taferelen der pestilentie en dode 
Spaanse Ruiters achter ons. 



5. Sint Willibrordkerk

We gaan rechtsaf de Lange Jansstraat in. 
Vervolgens lopen we langs de Slachtstraat. Op 
de kruising die volgt kun je links het Hoogt in. 
Heb je de tijd, neem dan eens een kijkje in het 
Kruideniersmuseum. 
De route loopt echter niet door het Hoogt, maar 
rechtdoor via de Telingstraat naar de Ganzenmarkt. 
Ga linksaf de Minrebroederstraat in. 

De straat dankt zijn naam aan een Middeleeuws 
klooster van Minderbroeders, waarvan nog enkele 
resten bij het Janskerkhof te vinden zijn.

Neem hier vooral even de kans om in prachtige de 
Sint-Willibrorduskerk de rijke Neo-Gotiek tot je door 
te laten dringen. 

St. Willibrord werd in 695 
aartsbisschop der Friezen en 
nam zijn intrek in een oud 
Romeins Fort in Utrecht. 
Willibrord staat vooral bekend 
om het kerstenen van de 
heidense bewoners der Lage 
Landen. Pas in 1875 werd 
deze kerk gebouwd.



6. ‘Schricklick tempeest’

De route gaat verder. Aan het eind van de straat 
rechtsaf: Korte Jansstraat – Domstraat. 

Dit is toch wel het ultieme centrum van Utrecht, het 
Domplein. Het blijft een prachtige plek om even te 
vertoeven. Feitelijk alles is hier interessant.
 
Met de Grote Opstand of Tachtigjarige oorlog nog in 
het geheugen valt Utrecht ten prooi aan de Fransen 
in het rampjaar 1672. De Waterlinie laat de kansen 
keren en uiteindelijk blazen de Fransen de aftocht. 
Maar of Utrecht nog niet getroffen was sloeg in 
1674 een hevige storm als 
een ‘schricklick tempeest’ 
het hele middenschip van 
de Domkerk omver. De 
Middeleeuwse kunstenaar 
Saftleven maakte schetsen 
van de puinhopen die 
achterbleven na het 
vreselijk noodweer. 

Deze periode wordt 
prachtig omschreven in het 
boek “Stad in de Storm” 
van Thea Beckman.

Je zou haast zeggen dat het de gruwelijke basilisk 
was die zich in zijn donkere hol onder de stad 
roerde. Maar dat is een andere legende... een 
spannend verhaal voor een stormachtige winternacht.
 



De lijnen in het plein herinneren nog aan het 
Romeinse Castellum dat hier ooit heeft gestaan. 

Dat brengt ons bij de herkomst van de naam 
Utrecht. De oorsprong van deze stad gaat terug 
naar de Romeinen. De Romeinse Limes was de grens 
van het Romeinse Rijk. Dezewerd aangelegd door 
Keizer Hadrianus die meer waarde hechtte aan het 
behoud van het land dan verdere expansie van het 
Romeinse Rijk. De beroemde Hadrian Wall ten zuiden 
van Schotland is ook een onderdeel van deze grens. 
Maar in Nederland liep van de Noordzee, via de 
Rijn naar het zuiden. 

De Limes werden versterkt door castella (forten). 
Trajectum was een van deze forten. Trajectum 
betekent weer een ‘oversteek’, een voorde. Trajectum 
raakte verbasterd tot Trecht en later tot Utrecht.
De legerplaats of Castellum is in het centrum nog 
terug te vinden. Het Castellum stond namelijk op 
dezelfde plek waar vele jaren later de Domkerk zou 
worden gebouwd. 

Om een idee te krijgen van het Castellum, kun je 
tussen de straatstenen op oa het Domplein metalen 
lijnen vinden waar nevels uit oprijzen. In het donker 
wordt het extra mysterieus. Want dan komt er 
naast nevel ook nog eens licht uit.

Wil je de storm beleven die het middenschip 
wegsloeg, of op archeologische ontdekkingsreis? Dan 
moet je zeker Dom Under proberen. 



7. De Basilisk

Wij verlaten het Domplein. Duik onder domtoren 
door, de Servetstraat in en ga meteen linksaf. 

Je komt in een kleine, sfeervolle binnentuin. Hier 
stond ooit het Bisschoppelijk paleis, maar nu is het 
een van de vele kleine oasen in de stad.
Laten we in deze rust u het verhaal vertellen van 
de gruwel van de basilisk.

Het was gedaan met de vredige rust van de stad 
toen in de hoek van een brouwerij een een duivelsei 
werd uitgebroed. Een gruwelijk monster verscheen 
in het holst van een maanloze nacht en het schoot 
meteen de diepe kelder van de brouwerij in. 
De niets vermoedende brouwer die in de kelder 
afdaalde keerde nooit meer terug. Ook de knechten 
die naar de arme brouwer gingen zoeken, heeft men 
nooit meer gezien. Uiteindelijk kwam men te weten 
dat het een basilisk was die in de diepe kelders 
huisde. Een monster met vurige ogen, wiens blik je 



verlamde zodat je een makkelijke prooi was. Nee, 
tegen een basilisk kon je niets beginnen en men 
timmerde de kelder dicht. Even was het rustig, maar 
toen bleek de basilisk zich vrij onder de Utrechtse 
grond te kunnen verplaatsen. Daar verdween een 
spelend kind, daar een oude venter. De stad zat met 
een groot probleem.

Helden dienden zich aan in rijkversierde harnassen 
en glimmende zwaarden maar geen van hen keerde 
weer uit de kelders. Allen vielen ten prooi aan de 
vurige blik en vlijmscherpe tanden van het monster.

Uiteindelijk melde zich een jongen, maar niemand 
wilde zo’n jeugdige verschijning de diepe krochten 
van de basilisk in laten gaan. Met een zucht 
snoerde de jongen zich een blinddoek voor en 
greep een klein houten schild. Zuiver op de tast 
daalde hij de diepten af. De stank werd met elke 
stap ondraaglijker en hij hoorde het ratelen van 
de schubben van het monster dichter en dichterbij 
komen. Toen gebeurde het. Het monster dook op 
de arme jongen af en sperde zijn vurige ogen 
open, maar ze troffen geen doel. Nog eens en nog 
eens probeerde de 
basilisk de jongen te 
hypnotiseren. Lachend 
draaide de jongen 
zijn houten schild om. 
Hij had een daar 
een kleine spiegel 
bevestigd en zodra de 
basilisk in zijn eigen 
ogen staarde, vatte 
zijn hart vlam. 

 



8. Het Wittebroodskind. 

Ga weer terug de Servetstraat in, linksaf en 
dan weer linksaf de Oude Gracht in. Het is een 
behoorlijk stukje lopen nu, maar het is allemaal 
rechtdoor. Bij huisnummer 276 ziet u de gevelsteen 
van het Wittebroodskind.

Johannes de Beke was een gierige bisschop van 
Utrecht. Hij gaf opdracht tot de bouw van de 
Mariakerk. De drassige grond zorgde echter telkens 
weer voor verzakkingen. De Friese bouwmeester 
Plebeo had een oplossing. Hij zou de kerk op een 
fundament van ossenhuiden laten bouwen. Maar hij 
hield dit geheim uit angst dat de bisschop zijn idee 
zou afpakken. De geslepen geestelijke besloot tot 
een list. Hij kocht de bakker om. Toen de zoon van 
Plebeo een wit brood kwam kopen wist de bakker 
hem het geheim te ontfrutselen en speelde het 
door naar de bisschop. De bouwmeester ontstak in 
grote woede en sloeg zijn zoon met het wittebrood 
morsdood.
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Stichting Legendejagers

Hoeveel verhalen kent u uit uw eigen omgeving? 
De Legendejagers stellen zich ten doel om de oude 

sagen, legenden, volksverhalen en geschiedenis op een 
lichtvoetige manier onder de aandacht te brengen in 
legendetochten, verhalenvertellingen en avontuurlijke 

activiteiten voor jong en oud! 

Klik hier voor een overzicht 
van al onze legendetochten.

Op deze tocht zijn alle voorwaarden van
toepassing zoals vermeld op onze website.

Legendetochten / spellen / verhalen vertellerijen

Loop iets verder en ga rechtsaf de Smeebrug op. 
Mocht je tijd hebben kun je hier een kano huren om 
de stad via de grachten te bezichtigen. Je kunt dan 
ook de vele gevelstenen aan de bruggen zien.
In het andere geval ga je na de brug rechtsaf terug 
langs de overkant van de Oude Gracht tot je op het 
beginpunt bent uitgekomen. De Maartensbrug. 
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