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W a a r de oudste Middeleeuwse stukken betreffende onroerende 
goederen vaak beknopt en vaag in hun topografische omschrij
vingen zijn, worden zij in dit opzicht soms verduidelijkt door 
latere documenten, die veel uitvoeriger over hetzelfde terrein of 
erf handelen. Een goed voorbeeld hiervan is No. 1170 van het 
Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, waarin op 25 Mei 1248 
het kapittel van St. Marie aan zekere Pieter Helleburgszoon en 
diens vrouw Lise tegen betaling van 15 pond 's jaars in erfpacht 
geeft een hofstede, die wijlen Gozewijn Karreman van het kapittel 
hield, en die als volgt omschreven wordt: „aream extreman versus 
Springwicam sancte Katheline jacentem". x) De uitgever heeft 
deze omschrijving in het regest door „een hofstede bij de Spring
weg" geïnterpreteerd. Oorkonden van later datum over dit pand 
kunnen ons echter een juister inzicht in zijn ligging geven. O " 
6 November 1279 geeft genoemd kapittel in geheel overeenkom
stige termen aan Gozewijn en diens vrouw Goldekina de hofstede, 
„die wijlen Pieter Karreman van ons hield.".2) Deze beide erf-
pachtbrieven zijn ons overgeleverd in een erfpachtbrief van 3 Febr. 
1385, die weliswaar geen vollediger omschrijving van het be
wuste pand geeft, maar die op de achterzijde vermeldt: ,,van een 
hofstede genoemd Kerhuus"3) . Tussen deze naam en de toenaam 
der 13e eeuwse bewoners moet wel degelijk verband bestaan. 
Waren hier soms vrachtrijders gevestigd? Hoe dit ook zij. dit 
„ker-" of „karhuus" treffen wij in vele andere stukken aan. Een 

x) K. Heeringa, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. II. no. 1170. De 
vertaling van de omschrijving volgt hieronder. 

2) G. Brom, Regesten van het Sticht Utrecht, II, no. 1945. 
3) RA. Utrecht, archief St. Marie, no. 1025, in vidimus dd. 18 Febr. 1385 

„de quadam aiea dicta Kerhuus". 



erfpachtbrief van 20 Aug. 1465 spreekt van „een husinge ende 
hofstede mit horen toebehoren gelegen op den hoeck tegen den 
Sprinckwijck tsente Katherinen waert, genoemt dat Karhuus" 4 ) . 

Confronteren wij nu de gecursiveerde omschrijving met de 
Latijnse uit de erfpachtbrief van 1248, dan zien wij, dat de eerste 
een vrijwel letterlijke vertaling van de laatste is. Het Karhuis 
stond dus op de hoek van de huidige Steenweg en de Mariastraat, 
die ,,de Springweg (wijk) naar St. Catharijne'' blijkt genoemd te 
worden. Én daarvoor was een goede reden. Immers, vóór de 
stichting der Mariakerk in 1081 liep de Springweg langs Achter-
Clarenburg naar het latere Catharijneveld (Vreeburg), maar toen 
de immuniteit van St. Marie deze doorgang afsloot, werd de 
Springweg langs de huidige Mariastraat verlegd om langs de 
Steenweg (hier komen wij nog op terug) het genoemde veld te 
bereiken. 

In de erfpachtbrieven van 16 Maart 1486 en latere data wordt 
de ligging van het Karhuis dan ook als volgt omschreven: „een 
huus ende hofstede gheheten vanouds dat Carhuus, nu Scherpen-
burch, gheleghen tUtrecht opten hoec aan de zuidsijde van den 
Steenwech ende aen de oostsijde van sinte Marienstrate" 5 ) . 

Een andere serie stukken betreft de rente op het perceel „ten 
Kerehuse" aan de „nye steenwech" (1331—1393) 6 ) . Hoe
wel op de achterzijde dezer rentebrieven eveneens „van den 
Karhuse" vermeld staat, betwijfel ik toch of wij hier met het 
bovenbesproken perceel te doen hebben. Het komt mij eerder 
voor, dat het hier gaat om het aan het Karhuis belendende pand 
aan de Steenweg. Opmerkelijk is in al deze fyiieven de naam 
„nieuwe steenweg", een naam, die een „oude steenweg" im
pliceert. 

In de oudste tijden was er binnen Utrecht maar één Steenweg, 
n.l. de huidige Zadelstraat, die over de Borchbrug toegang tot de 
burcht verleende. In 1165 wordt hij platea suburbana (voorburcht-
straat) genoemd, in 1196 en in een aantal 13e eeuwse oorkonden 
via lapidea, steenweg 7 ) . Zo heet hij ook nog in 1308 8 ) , maar in 
1330 wordt het dagelijkse gerecht van St. Marie als volgt om
schreven: ,,van het middelste hek van het kerkhof van St. Marie 
oostwaarts langs de Sadelstrate tot aan het pad van de Linemarkt 
naar het Buurïcerkhof, en vandaar langs den Nyesteenwech tot 

4) Zelfde archief, no. 1009. 
5) Zelfde archief, no. 1009. Ik ga hier niet in op de vraag, wanneer en waar

om het Karhuis genoemd werd naar het Utrechtse regentengeslacht van Scher-
penburcji 

e) Zelfde archief, no. 1009. 
7) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht, I, no. 445, no. 529; III, no. 1644; 

GA. Utrecht, archief Buurkerk, nos. 135 en 138. 
8) RA. Utrecht, archief St. Marie, no. 1008. 
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het karrehuis»). Hieruit blijkt duidelijk, dat de (oude) steen
weg een andere naam had gekregen, omdat er een nieuwe steen
weg was gekomen. De naam Zadelstraat ontleende hij naar mijn 
mening aan de zadelaars, die wij sedert de 14e eeuw in deze straat 
aantreffen 1 0 ) . 

Hoe liep nu de nieuwe steenweg? Uit verschillende oorkonden 
blijkt, dat^deze weg liep van „Onder de Lakensnijders'' (d.i. het 
Noordelijk gedeelte van de huidige Choorstraat) langs de tegen
woordige Steenweg (door een houten muur van het Buurkerkhof 
gescheiden!) en Lange Elizabethstraat naar het Catharijneveld. 
T„ u~t- u„^;„ v ? n r\o 1 ^o ponw komt voor deze straat de naam 
Steenweg zonder meer in zwang1 1) . 

Uit de bovenbesproken naamsverandering van de oude steen
weg volgt, dat de nieuwe steenweg in het begin der H e eeuw of 
iets vroeger moet zijn aangelegd of beter gezegd bes t raa t 1 2 ) . De 
eerste onbetwistbare vermelding vond ik in een acte van 1305 1 3 ) . 
Een merkwaardige privilege van de elect Jan van Nassau d.d. 
20 Juni 1290 voor de Utrechtse burgers spreekt over de aanleg 
van een stenen weg voor algemeen gebruik. Tijdens deze aanleg 
mochten de Utrechtenaren van alle vreemdelingen, die via deze 
weg naar of van de jaarmarkten kwamen, volgens een vastgesteld 
tarief tol heffen1 4) . De 17e eeuwse geleerde Matthaeus meende 
in deze weg de Steenweg te herkennen, maar ik ben het met Van 
der Monde eens, dat wij hier eerder aan een heel andere steen
weg moeten denken, n.l. die van de Wittevrouwenpoort naar het 
latere dorp De Bilt l i ep 1 5 ) . Immers hierlangs konden de vreemde 
kooplieden de grote marktterreinen in Utrecht, zoals de Neude 
en het Catharijneveld, bereiken of door de stad verder reizen. 
De Biltse steenweg werd dwars door de woeste venen ten O. en 
ten N. der stad (Oostveen, Oostbroek) aangelegd; nog in 1349 

'•>) J W . Berkelbach van der Sorenkel, Regesten van de bisschoppen van 
Utrecht, 1301—1340, no. 924 (31 Maart 1320). 

10) Archief Buurkerk, no. 138 (1367 Dec. 23). Ik wijk hier af van de mening, 
door de heer G. A. Evers in dit Maandblad, 1948, blz. 89, uitgesproken, dat 
de Zadelstraat haar naam aan „dye sale", ü . het bisschoppelijk paleis, zou 
ontlenen. 

11) Archief St. Marie, no. 1008, charter 3 September 1401. 
V2) Biiikens de erfpachtbrief van 1248 bestond de weg reeds lang. 
l a j Archief St. Marie, no. 1008, 23 April 1305: aream sitajn apud novam 

plateam viam.. Ik betwijfel sterk de door S. Muller Fzn, Oude huizen van 
Utrecht, blz. 9 1ste kolom, betoogde identiciteit van de (nieuwe) Steenweg 
met de in de Ordinarius van de Dom vermelde Platea civitatis (stadsstraat). 
Eerder is hier aan de oude steenweg te denken. Eveneens wijk ik op sommige 
punten af van de uiteenzettingen van Van der' Monde, Beschrijving van de 
pleinen enz. der stad Utrecht, III, blz. 59. volg. 

14) A. Matthaeus, Fundationes, blz. 139. 
13) De oudste imij bekende vermelding van De Bilt dateert van 1308; Berkel

bach van der Sprenkel, a.w., no. 104. 
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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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