




Maandblad Oud-Utrecht 1989. - Dl.62 Afb. 3. Parcellering van de Bo-terstraat op basis van hetkadastraal minuutplan van1832. In het midden hetperceel van het Lombarden-huis, waarbij ook het zuide-lijk daarvan liggende Sint-Eloyengasthuis is inbegre-pen. De drie hofsteden vanSint-Marie lagen tussen ditgasthuis en de Alen-dorpsteeg. Tek. A. F. E.Kipp. Of de gang werkelijk verplaatst is of dat we voor ver-leggen moeten lezen verlengen, wat een stuk logi-scher zou zijn, wordt uit dit raadsbesluit overigensniet duidelijk. Zeker is in ieder geval dat er naast dewestelijke zijgevel van Boterstraat 20 nog steeds eengang ligt, die vroeger als Eloyensteeg zelfs doorlieptot in de Visscherssteeg (zie afb. 3).^').Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het Lom-bardenhuis ooit toebehoord heeft aan geldschietersuit Lombardije. Al in 1 260 kregen drie van deze geld-leners op onderpand, afkomstig uit Asti, het recht omzich voor tien jaar in Utrecht te vestigen. In een artikelin het maandblad Oud-Utrecht,

,,Middeleeuwse geld-schieters in Utrecht&quot;, verschenen in 1985, vroegMonic Slingerland zich af waar deze kapitaalkrachtigevreemdelingen in Utrecht hebben gewoond. Zij weesdaarbij op de plaats van het latere pandhuis aan deOudegracht, waarachter zich ook een Lombardsteegbevond. Deze naam zal echter zijn afgeleid van de,,lombard&quot; of lommerd&quot;, zoals het daar aanwezigepandhuis veel later naar de vroegere Lombarden werdgenoemd'^l. In een reactie op de bijdrage van MonicSlingerland vestigde Bram van den Hoven van Gende-ren de aandacht op de hierboven genoemde oorkonde van 17 januari 1469 uit het cartularium van EvertZoudenbaich betreffende het huis in de Boterstraat,zonder echter dit huis exact te situeren&quot;).In haar artikel ging Monic Slingerland nader in op debijzondere status van de Lombarden. Zij waren welis-waar rijk en afkomstig uit adellijke en patricische fa-milies, maar aan de andere kant stonden zij als ,, woe-keraars&quot; die het kerkelijk

renteverbond overtradenniet erg in aanzien. Bovendien waren het vreemdelin-gen. Ik acht het daarom wel enigszins voor de handliggen dat hun overigens imposante stenen woonhuisniet langs de Oudegracht stond, waar zich de meestestamhuizen van de belangrijke Utrechtse families be-vonden. Deze ,,steenhuizen&quot; waren door een bijzon-der systeem van erfopvolging, het zogeheten vorder-lick erfrecht, beschermd tegen overname doorderden''*). Ook zal het niet zo gemakkelijk zijn ge-weest elders langs de Oudegracht, met een parcelle-ring die toen al steeds fijnmaziger aan het wordenwas, een bouwterrein van voldoende grootte te ver-werven om een huis met allure te kunnen neerzetten.Voor rijke vreemdelingen zal er daarom vaak niet veelanders hebben opgezeten dan een stenen huis te bou-wen op een plaats waar nog ruimte was. Een straat 119






