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Maandblad van Oud-Utrecht 1969 Orgeldraaiermet aapje. TekeningJ. H. Maronier,1905. HERINNERINGEN AAN DE UTRECHTSE KERMIS in de tweede helft der vorige eeuw II. In de dagen waarvan ik spreek duurde de kermis 14 dagen. De eersteWoensdag in de maand Juli werd zij met de Buurkerkklok ingeluid. x)Dit geschiedde 's middags van 12 uur tot 12.30. Dan renden de jongens 30



























Maandblad van Oud-Utrecht 1969 ,Heb je nietde kleine Cohngezien? . . . . &quot; handen, te worden gelost, opgebouwd, in orde gemaakt, om dan desavonds weder voorstellingen te kunnen geven. Dat is werk waarvoor menwerkelijk respect kan hebben en men gevoelt wel dat deze arbeid nietieders werk is. Ook op het leven en het gedrag van het personeel wordt door dekermisreiziger, zolang dit in zijn dienst is, wel degelijk gelet. De vrijetijd bestaat alleen voor zo ver dit in verband met het bedrijf mogelijk is.Is de inrichting in actie dan moet ieder op zijn post zijn, onverschillighoe lang dit duurt en of dit dag of nacht zij. 's Morgens moet natuur-lijk de boel in orde gemaakt worden voor de namiddag of avond, zodater niet veel tijd overblijft, maar indien dit het geval is, dan heeft elkte zorgen, dat hij zo tijdig weer aanwezig is, dat er geen stoornis in degeregelde gang van zaken ontstaat. Daaraan heeft men zich stipt te hou-den en dat

gebeurt ook. Sommige kermisfamilies oefenen zelfs een grote invloed uit op het inhun dienst staand personeel dat uit zeer heterogene elementen bestaaten waaronder zich vele mensen bevinden, die van huis uit voor een ge-heel ander leven zijn opgeleid geworden, doch door eigen schuld tothun tegenwoordige positie zijn gekomen. Is een kermis afgelopen en heeft men nog tijd, dan werkt men watmeer op zijn gemak of laat men het personeel een dag, soms twee dagenvrij, met dien verstande dat, indien zij niet op reis gaan, zij op tijd thuisvoor de maaltijden en 's avonds op behoorlijke tijd binnen moeten zijn.De oude Madame Consael hield daarin zo de hand, dat zij zich niet teruste begaf voor dat de laatste man thuis was. Eigenaardig is, dat de kermisreizigers in elke plaats waar zij komen,een ankerplaats 'hebben bij een of ander winkelier, soms ook koffiehuis. 43





Maandblad van Oud-Utrecht 1969 KAPEL OUDE MANNENHUIS MONTFOORT GESLOOPT De V.V.V.-borden aan de ingang van het stadje Montfoort met hetopschrift: Als de Oudheid u bekoort, Bezoekt het Stedeke Montfoort&quot;,kunnen zo langzamerhand wel verdwijnen. Van de oude gebouwen blij-ven er maar weinig over. In de afgelopen jaren is al een aantal fraaie en historische pandenuit Montfoorts hart verdwenen. In 1962 werd de uit 1615 daterendeStadswaag afgebroken om plaats te maken voor een verbreding van denog in naam bestaande Waterpoort. Ook het uit de eerste helft van de15e eeuw stammende kapitale woonhuis op de hoek Oude Boomgaard-Lange Kerkstraat werd gesloopt om plaats te maken voor een houtop-slag- en werkplaats, nadat het in 1959 reeds van zijn monumentale trap-geval was ontdaan. Het had, als tijdig was ingegrepen, nog de eeuwenkunnen verduren, want de muren waren

metersdik en de verdiepingennog voorzien van stevige moer- en kinderbalken. De prachtige sleutel-stukken en korbeels werden door de sloper duur verkocht en de vloer-delen-zandplavuizen vonden gretig aftrek bij restaurateurs van oudebouwwerken. Ook de 16e eeuwse trapgevel op de hoek Hoogstraat-Kei-zerstraat verdween in de loop van het vorig jaar om plaats te makenvoor een plat dak. Tenslotte verdween in het afgelopen jaar de fraaie halsgevel van hetwoonhuis tegenover de oude toren van de ned. herv. kerk. Het huiswerd afgebroken en een nieuw winkelpand verrees op de oude plaats. Last not least kwam ook de Kapel van het Oude Mannenhuis in deMannenhuisstraat onder slopershanden. Het gebouw kwam voor op deLijst van Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst(1908) en de gemeente heeft voldoende gelegenheid gehad om hetbetreffende pand van de eigenaresse te kopen, maar liet deze

kans voor-bij gaan. Voor de sloop van deze uit 1505 daterende kapel werd reeds in 1959door het toenmalige gemeentebestuur van Montfoort en met medewer-king van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, eenvergunning afgegeven. Het Oude Mannenhuis werd gesticht in den jare 1500 door de Burg-gravin Philipotte van Montfoort en in 1907 afgebroken. In 1505 werd deKapel gebouwd waar voor de bewoners van het Mannenhuis godsdienst-oefeningen konden worden gehouden. Stichtster van de Kapel was Annavan Montfoort de Lalaing. Een kreupelrijm uit die tijd zegt van dezeBurchtvrouwe: In Montfoort werd een Huis gebouwd, Tot zegen voor de grijsheid.Vrouw Anna heeft op God vertrouwd, Daar Keur en Wet gesteld met wijsheid,Het nageslacht blijft Haar ter eer,Haar grote werken prijzen. 45





















































Maandblad van Oud-Utrecht 1969 HET PAND ACHTER DE DOM 16 - 18 Inleiding Om tot een juist begrip te komen omtrent de geschiedenis van deze tweehuizen, is het wellicht dienstig om de plaats waar zij zich bevinden in dehistorie voor ogen te stellen. Ongeveer evenwijdig aan de rij der straat-gevels bevond zich hier de verdedigingsmuur van het Romeinse Castel-lum met de oostelijke toegangspoort ter plaatse van de Librye van deDom aan de overkant van de straat. Bij een vroegere opgraving op hetterrein van de binnenplaats van nr. 16-18 zijn sporen gevonden van degracht aan de buitenzijde van die muur. Ouderdom In de middeleeuwen behoorde deze plaats tot de immuniteit van deDom, een aan de wereldlijke jurisdictie onttrokken gebied, behorendaan de Cathedraal, waarin zich ook de claustrale huizen bevonden, nl.woningen van geestelijken en kapittelheren die een functie hadden indit kerkelijk bestel. Het gebied was van de stad

afgescheiden door murenen sloten. Zulk een claustraal huis is aan de overkant van de straatnaast de Kapittelzaal nog min of meer in zijn oorspronkelijke staat tezien. De rechter bouwmuur van ons pand nr. 16 - 18, die opgetrokken bleekte zijn in metselwerk van zware moppen (d.z. rode bakstenen in een for-maat van 6^2 x 14 x 30 cm) vertoont restanten van opnieuw gebruiktetufsteenblokken. Dit zou er op kunnen wijzen, dat reeds in de tijd vande Romaanse Dom::') - in de lle eeuw - hier een claustraal huis heeftgestaan, dat later in de 14e of 15e eeuw in baksteen werd vernieuwd.Deze huizen stonden niet zoals nu met hun voorgevels in een vastgestel-de rooilijn, maar verspreid en dikwijls achter muren, die de bijbehorendetuin afsloten. Het aangrenzende pand nr. 12 - 14, dat thans door zijn sta-tige hardstenen gevel uit de 18e eeuw in het oog valt, bevat een be-langrijke middeleeuwse kernbebouwing die duidelijk wijst op de vroege-re aanwezigheid

van een claustraal huis. Historie Na de hervorming wordt Achter de Dom getransformeerd tot een ver-bindingsstraat tussen de toenmalige St. Maartensdam en de Voetiussteeg.Bij een door de Vroedschap geregelde verbreding van het gedeelte, dattoen Domtrans genoemd werd, is omstreeks 1641 de rooilijn van eenaantal panden in die nauwe verbinding verlegd, terwijl wij weten dat indie jaren verschillende particuliere eigenaren daar nieuwe huizen lietenbouwen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat onze bewuste twee huizen,waarvan het rechter blijkens zijn gevelankers dateert van 1643, in ver-band met die straatwijziging tot stand kwam. De nog bruikbaar geblekengedeelten van fundering en muurwerk uit de middeleeuwen werdenkennelijk in de bouw betrokken. Verdere bijzonderheden omtrent hetpand uit de periode tussen het tweede kwart van de 17e eeuw en hedenzijn ons niet bekend. Een foto uit het einde van de 19e eeuw, die de 63



Maandblad van Oud-Utrecht 1969 Foto F. J. Lem Achter de Dom 16-18 na de restauratie voorgevel weergeeft, laat ons aan de uiterst rechterzijde een fraai ge-proportioneerde Lodewijk XV-winkelpui zien, op dezelfde plaats waarlater de ingang was tot de winkel van de dames Latour, die bij deUtrechters tot in recente tijd bekend was als een adres waar men mate-rialen voor handenarbeid, en later ook mooie Italiaanse stoffen kon ko-pen. De Stichting Utrechts Monumentenfonds heeft van de erfgenamendezer laatste bewoonsters het pand in oktober 1967 aangekocht. Omdat men ten behoeve van de bewoning in de vorige eeuw allerlei 64









Maandblad van Oud-Utrecht 1969 dommen moesten beschermd, door de patriotten buitgemaakte goederenteruggegeven aan de eigenaren. En dat alles met te weinig personeel;drie deurwaarders waren gevlucht en de enige die was gebleven, VanSchoonhoven, werd er van verdacht te veel geheuld te hebben met de Mr. Jan Carel van der Muelen in 1803Schilderij van Chr. van Geelen Sr. (Collectie Centraal Museum Utrecht) pretense regering. Voorlopig behielp men zich toch maar met hem. Wezien Van der Muelen met Van Westrenen en Van Loten de huizen vangevluchte patriotten betreden om papieren te zoeken en eigendommen 68













Maandblad van Oud-Utrecht 1969 tongerecht IJsselstein. Zijn vader was Nicolaas Hendrik, heer van Bun-nik en Vechten, lid van de Staten en Ridderschap van Utrecht. Ze na-men op Zeevliet hun intrek. Ook woonde daar toen George Lijclama aNijeholt, kopitein bij de infanterie. Deze mijnheer was bij hun huwelijk41 jaar en is er blijven wonen. Het gebouw was groot genoeg. Het werd daar op Zeevliet een fijn gezin, maar het leed is hun ookniet gespaard gebleven. Van hun negen kinderen zullen er maar vijfkloek geworden zijn. Een zoon en drie dochters huwden en NicolaasHendrik bleef ongehuwd op Zeevliet wonen met zijn dienstboden. Eenboer zat op de hofstee en verder had hij zijn koetsier en tuinman. Intussen was Zeevliet een uitgestrekt grondbezit geworden met meerdan honderd hectoren land. Toen de jonker overleden was, werd in1904 Zeevliet publiek verkocht. De kopers verkochten het gebouw, datintussen bouwvallig geworden was, voor

afbraak. De boerderij is nogeen halve eeuw bewoond geweest, maar nu ook gesloopt. De paardenstalwerd door de kantonrechter gebruikt als gevangenis. Bedelaars en land-lopers hebben er soms een nacht in moeten doorbrengen. De mooie bomen van de prachtig lanen zijn alle gerooid en de vijverszijn met snoeihout gedicht. Er staan nu aan de weg andere woningen. Jhr. N. H. Strick van Linschoten heeft de pastorie van de Ned. Herv.kerk te Benschop geschonken zodat men zijn naam nog kan lezen op deingemetselde steen. Verder is er in de kerk nog de bank met het mooie wapen van Zee-vliet. E. van Oosterom P. s. Een foto van Zeevliet bevindt zich in het Rijksarchief te Utrecht. 74
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