
wordt er gesproken van „land in het veen, gelegen bij de nieuwe 
steenweg" 1 6 ) . 

Men zal zich allicht afvragen, hoe dan de gangbare route naar 
het Oosten was vóór de aanleg van de Biltse steenweg. Deze 
vraag in détails te beantwoorden zou mij hier te ver voeren. Ik 
wil slechts aanstippen, dat van de H e tot de 16e eeuw een ge
deelte van de oude route van de stad Utrecht over de huidige 
Abstederdijk naar het klooster Oostbroek „de oude steenweg" ge
noemd werd" 17). Omstreeks 1300 bestonden er dus zowel binnen 
als buiten Utrecht een oude en een nieuwe steenweg. 

F. KETNER. 
1(i) Van der Monde, a.w., III, blz. 63, n.l. 
1T) S. Muller Fzn., Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht II blz 

685; GA. Utrecht, Raads dagelijks boek, 2 April 1551. Ik hoop later op 'deze 
weg terug te komen. 

VAN EEN GRAFZERK EN EEN STRAATNAAM. 

Bij de opgravingen op het Domplein in 1949 kwamen tusschen 
kerk en toren de brokstukken te voorschijn van een grooten graf
zerk (3.23 X 1.90 m.), waarschijnlijk door het neervallend muur
werk bij de instorting van het schip van den Dom in 1674 vernield 
en in den grond gedreven. Zij bleken afkomstig te zijn van den 
grafsteen van den (gereformeerden) vice-deken van den Dom 
Dirck Mulert, overleden 12 November 1665 en ter plaatse begra
ven. Aan elkaar gelegd vertoonden de stukken wapen i ) , naam en 
sterfdatum van den begravene, benevens langs de linker- en rechter
zijde de wapens en namen van de volgende voorvaderlijke families: 

Links: Mulert — Laer — Isselmuyden — Vos van Steenwyck  
Honloe — Oldenel — Scherpenseel — Ruytenborgh; 

Rechts: van den Camp — Cloester — Hindenburgh Koebrinck 
— van den Have — Ruytenborgh — Rieffenkamp — Ittersum. 

De fragmenten waren te talrijk en te zeer beschadigd om het 
restaureeren en bewaren waard te zijn. 

De vice-deken, wiens overlijden met het groot gelui van den Dom
toren drie uren lang bekend gemaakt werd en die met een buiten
gewoon dure begrafenis (ƒ 500.—) ter aarde of liever ten graf
kelder was besteld, had gewoond achter het koor van den Dom 
(thans nr. 14, gedeelte van het voormalige postkantoor), welke 
straat toen nog onder den naam Domskerkhof begrepen werd. Zoo
wel de Mulerts als vele der bovengenoemde families waren van 
overijsselsche afkomst. 

x) Drie (zwarte) kepers (in goud). 
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De familienaam, die ook Mulae r (d ) t - ) en Muylaert :!) gespeld 
werd, valt hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met een 
straatnaam in Utrecht, waarvan oorsprong en verklaring nog steeds 
in het duister lagen. 

In 1686 staan de eigenaars van de hoven en erven, die hun uit
gang hebben „in de Muylersteegh annex de Nagtegaaisteegh, om
trent de Maliebaan buyten de Wittevrouwepoort" aan ds. Gual-
terus van Nellesteyn toe om in de heining van zijn hof, gelegen 
aan de zuidzijde van die Muylersteeg, een poort te doen maken 4 ) . 

In 1713 is er sprake van „sekere hoff- en bomgaert in den ge
rechte van Wittevrouwen in de Muylersteegh" 5 ) , — in 1714 van 
„sekeren hoff groot ontrent een hont lants, met 't huysie daar in 
gelegen onder desen gerechte in de Muylersteegh" ( ;), — in 1811 
en 1816 van „een huysinge, stallinge en een grooten hof daar
achter... staande... op den noordhoek van de Oudwijkerveld- of 
Nagtegaalsteeg, daar deselve steeg zuydwaards en Hendrik Ver
kerk noordwaarts... naast gelegen zijn, strekkende dit perceel 
voor van deser stadscingel tot agter aan de steeg of erve van 
Jonkheer Dirck Muyland of deszelfs thans regt hebbende"7) — 
en tenslotte, in 1820, van ,,een warmoessiershof, groot een hon
derd roeden, gelegen onder den gerechte Wittevrouwen aan de 
westzijde der Muidetsteeg, uitkomende in Nachtegaalsteeg..."8) 

Ook wanneer — wat waarschijnlijk is — de verschillende om
schrijvingen, niet op hetzelfde perceel slaan, is er alle kans, dat de 
daarin voorkomende „Muylersteeg", „steeg van Jhr. Dirck Muy
land" en „Muldersteeg" hetzelfde landwegje of voetpad aanduiden, 
dat thans, verbreed en bebouwd, als Mulderstraat bekend staat. 

De acten van 1811 en 1816 laten nl. over de ligging van het 
daarin omschreven perceel geen twijfel over: het moet zich langs 
de Nachtegaalstraat uitgestrekt hebben, van den Wittevrouwen-
singel, waar nu de Nederlanden van 1845 gevestigd zijn tot en met 
het tegenwoordige perceel Kersbergen, op den hoek der Mulaer-
straat, toen nog steeg van Jhr. Dirck Muyland geheeten. 

Dat de Muldersteeg onder het gerecht van Wittevrouwen res
sorteerde, staat ook van elders vast. De acte van 1820 verzekert 
het bovendien — en die van 1713 en 1714 plaatsen de Muyler
steeg er in. De identiteit dezer stegen ligt dus wel voor de hand. 

2) Protocol notaris Jac. van Herwaerden 25 Aug. 1603; id. W . van Galen 
8 Juni 1650. 

3) Begrafenisregister Utrecht 27 November 1665. 
4) Geregistreerd in het Register van Transporten en Plechten van Wit te

vrouwen 4 Juli 1713. 
5) Register van Transporten en Plechten van Wittevrouwen 1 Augustus 1713. 
°) ld. 24 April 1714. 
7) ld. 1 Maart 1811; protocol notaris D. Rother 24 Aug. 1816. 
8) Protocol notaris N. de Graaf 29 November 1820. 
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Muyland moet dan een verschrijving of verspreking van Muy-
ler(t) zijn. 

Nu is het merkwaardig, dat dezelfde Jhr. Dirck Mulaert, die in 
1665 in den Dom begraven is, daar in de buurt sedert 1625 „ander
half morgen landts min vijff roeden" bezat, nader omschrven als 
„gelegen buyten de Wittevrouwepoort in desen gerechte, wesende 
een gedeelte van de Colfweyde, daar boven de Vrouwe van Out-
wijck ende beneden de landen bij de heeren van St. Jan in erff-
pacht uitgeslagen" naast gelegen zijn, „streckende van 't voetpad 
aldaer tot aan het erve, dat Mr. Hendrik van Schroyenstein van 
't Capittel ten Dom in erffpacht hout". 9) 

Het is niet gelukt, dit perceel precies te localiseren en daarmede 
de vraag te beantwoorden, of ook het genoemde voetpad de latere 
Muylersteeg is. Zoo ja, dan zal onze Jhr. Dirck Mulaert wel de 
naamgever van de Mulderstraat zijn; anders toch wel een naam
genoot, v. C. 

9) Register van Transporten en Plechten van Wittevrouwen 18 Juni 1625. 

KORTE MEDEDELINGEN. 

DE KARDINAAL DE BOUILLON. 
De bezetting van de stad Utrecht door 

het Fransche leger in 1672 heeft aan het 
katholieke volksdeel een overigens kort
stondige vrijheid van godsdienstoefening 
gebracht. Het Fransche bewind had nau
welijks 14 dagen geduurd, toen de beide 
burgemeesters bij een bezoek aan den 
Gouverneur op Paushuize op Zaterdag 
29 Juni/9 Juli van den kardinaal de 
Bouillon de mededeeling ontvingen, dat 
hij speciaal naar Utrecht gekomen was 
cm de Domkerk weder voor de katho
lieken in gebruik te nemen. Reeds een 
dag later (Zondag 30 Juni/10 Juli) werd 
de historische kathedraal door den kardi
naal weder voor den katholieken eere-
dienst gewijd. Een schilderij van Hendrik 
Corneliszoon van Vliet, dat in het Cen
traal Museum berust, geeft ons een voor
stelling, hoe de kerk werd ingericht. 

In verschillende historische werken, 
waarin deze periode uit de stedelijke ge
schiedenis beschreven wordt, vindt men 
den prelaat niet anders dan met dezen 

naam aangeduid. Achtten de auteurs een 
nadere verklaring niet noodig en be
schouwden zij dezen hoogwaardigheids-
bekleeder als voldoende bekend? Niet 
ieder heeft echter een naslagwerk als 
de (Nouvelle) Biographie Universelle bij 
de hand. Voor de lezers van dit Maand
blad heeft het daarom wellicht belang 
hier in het kort de gegevens mede te 
deelen, die men vinden kan op een 
plaats, waar men ze niet terstond zoe
ken zou, nl. in het in December 1950 
verschenen werk van Mr.. A. P. van 
Schilfgaarde over het Huis Bergh (bij 

s-Heerenberg) in de provincie Gelder
land. Het is hier niet de plaats om dit 
rijk geïllustreerde boekwerk, dat over 
pen van de meest bekende kasteelen van 
Gelderland en over deszelfs eigenaars 
en bewoners,een schat van gegevens be
vat, aan te kondigen of te bespreken. 
Wie zich voor de geschiedenis van de 

fraaie landstreek bij 's-Heerenberg en 
haar regeerders interesseert, neme het 
boek zelf ter hand. Hij zal er een rijke 
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