
ƒ 100,— om te slaan over de ingezetenen van Wilnis op zichzelf". 
Dat men in Wilnis goed uitgeslapen was bewijst de in de notulen 
vermelde restrictie: „mits de renten op de begrooting gemeenschap
pelijk worden gedragen". 

Het heeft tot 1857 geduurd, eer de vereniging van Wilnis en Oud-
hui /en tot één gemeente een feit werd. J. VAN DER H A A R . 

H E R I N N E R I N G E N AAN DE D O M S T E E G 

Het artikeltje „Van Domsteeg tot Domstraat" in het augustusnum
mer las ik met buitengewoon genoegen omdat hierdoor weer een 
heel stel beelden uit mijn eigen jeugd wakker geroepen werden. 

In 1901 ging ik naar de eerste klas van het Stedelijk Gymnasium 
(toen nog op het Janskerkhof) . We woonden op de Oudegracht bij 
de Geertebrug, maar verhuisden spoedig daarna naar Nieuwegracht 
165 (het huis, waar de bekende heren Wagenaar zijn geboren en op
gegroeid en waar ook in de Hide eeuw de schilder Jan van Scorel 
woonde) . Dit betekende, dat ik dagelijks viermaal de Domsteeg pas
seerde en dat jaren lang. Daardoor kan ik me precies voor de geest 
halen hoe deze straat er vóór de verbreding uitzag en hoe zij zich 
tot haar tegenwoordige gedaante ontwikkeld heeft. 

Voor de oostzijde kost dit overigens al heel weinig moeite, want 
tot voor kort, toen de gemeente op de hoek van Domsteeg en Achter 
St. Pieter een kantoorgebouw liet zetten, was de toestand aan de 
oostzijde nog precies als in 1901. In het midden, als dominerend ge
bouw, het perceel, waarin thans de Belastingdienst is gevestigd. 
Toen was het de winter(stads) woning van de familie De Beaufort, 
die 's zomers in Doorn woonde op Schoonoord. De gevel althans van 
dit perceel is vrijwel intact gebleven: alleen het zuidelijkste raam 
is veranderd in een deur, terwijl ik onlangs constateerde, dat de oude 
hoofdingang was ge„democratiseerd" door verwijdering van de twee 
wapenschildjes aan de bovenbalk van de deur. 

Aan het pand ten zuiden van het vorige, op de hoek van de 
Voetiusstraat is ui twendig geen streep veranderd. Het lag echter toen 
niet op de hoek van de Voetiusstraat, daar toen nog de huizen aan 
de noordzijde van die straat zover vooruit sprongen, dat deze straat 
niet breder was dan een voetpad, waar geen enkel voertuig kon 
passeren. 

Aan de noordzijde van het Belastinggebouw stond een perceel, 
waarin nog jaren lang de Amsterdamse Bank is gevestigd geweest, 
die in latere jaren ook het hoek(winkel)pand naar Achter St Pieter 
in gebruik had genomen. De vervanging van deze twee laatste ge
bouwen door een kantoorgebouw is van nog zo recente datum, da t 
vrijwel ieder Utrechter zich de voormalige toestand zal kunnen her
inneren. In 1901 was in dit hoekpand gevestigd een autobedrijf, dat 
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echter weldra verplaatst werd naar Wed 5 - 7 , waar thans het anti
quar iaa t van de firma Beyers is gevestigd. Het was ter wille van dat 
autobedrijf, dat de gevel van Wed 5 verminkt werd door de boog
vormige ingang, die de firma Beyers weer heeft dichtgemaakt. Na 
dit autobedrijf was in het hoekpand van de Domsteeg nog enige 
jaren een bloemenwinkel gevestigd, die als eerste en enige bloemen-
zaak in Utrecht petroleum als avondverl ichting gebruikte, iets wat 
voor de bloemen blijkbaar minder schadelijk was dan gaslicht. Dat 
dit voorbeeld niet door andere bloemenwinkels gevolgd werd, vindt 
waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat reeds kort daarna, in 1905 
met de tram ook de electrische verlichting in Utrecht haar intrede 
deed. Uit het besprokene blijkt wel, dat zelfs nog op dit ogenblik 
het maar heel weinig moeite kost zich in te denken hoe vóór de ver
breding de oostwand van de Domsteeg er uitzag. 

Een geheel ander beeld krijgen we te zien, wanneer we de ont
wikkeling van de westzijde van de Domsteeg nagaan. En dit niet 
alleen door het feit, dat de verbreding aan deze zijde plaats vond. 
Hoe zag deze zijde er in 1901 uit? 

O p de hoek van het Domplein stond het pand van de familie De 
Ridder . Het dubbele herenhuis sloot aan aan de bebouwing van de 
firma Kemink op het Domplein en had naar de zijde van de Dom
steeg een stuk tuin van een dergelijke afmeting, dat bij de ver
breding gewoon een deel van de tuin werd afgesneden en er toch nog 
een stuk tuin aan die zijde overbleef, dat van de straat werd afge
scheiden door een nieuwe foeilelijke blinde muur . 

Daarnaast was een raar gevalletje: een stalhouderij van de firma 
Schoonhoven-Buytendijk, bestaande uit een soort voorpleintje met 
daarachter de stallen met hooizolders, een geval zo onogelijk en raar, 
dat men niet begrijpt, hoe dit zich tot 1901 zo in het hartje van de 
stad had kunnen handhaven. 
Weer daarnaast een flink stuk tuin, dat gedomineerd werd door twee 
reuzekastanjes. Dit was de overtuin van de familie De Beaufort, die 
op deze wijze voor haar lichttoevoer geen h inder had van de nauw
heid van de straat. Het was dus een soortgelijke situatie als we nu 
nog kennen bij het perceel van de Nederlandse Bank Achter Sint 
Pieter. Daarop volgde dan weer het hoekperceel van het Oudkerk-
hof, dat met zijn bebouwing zeer diep doorliep. Aan het front aan 
het Oudkerkhof had dit pand een dubbele middendeur , in het bo
venlicht waarvan een zilverkleurige beer. Ik weet niet, wat pr imair 
was: deze beer of de naam van het huisje De Wit te Beer. Ook is 
het mogelijk, dat beide afkomstig zijn van de israelitische laken-
koopman, die een groot gedeelte van de tweede helft van de 19de 
eeuw daar woonde, die De Beer heette en volgens de verhalen van 
mijn grootmoeder De Haan er zich op beroemde het tegenbeeld te 
zijn van Vader Jacob, omdat hij twaalf dochters en één zoon had. 

Uit de beschrijving in het geschriftje van het N u t is al gebleken, 
dat bij de koop van dit perceel in 1901 de gemeente wel begreep, 
dat het nog wel enige tijd zou duren eer tot afbraak overgegaan kon 
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worden. Het gemeentebestuur was clan ook heel blij, dat zich een 
tijdelijk huurder aanmeldde in de vorm van de firma Goettsch, die 
in de Viestraat een winkel in ijzerwaren had en dat pand wilde ver
nieuwen. Het eerste, waar aan de burgerij bemerkte, dat deze firma 
De Wit te Beer betrok, waren de reusachtige reclames, die deze firma 
op de lange zijgevel liet schilderen: ik her inner me o.a. nog twee 
grote, in tegenovergestelde r ichting trekkende olifanten, die op die 
manier een tussen hen staande brandkast t rachtten te kraken. He t 
was een reclame, die in die tijd zeer sterk de aandacht trok. De firma 
Goettsch is niet meer naar de Viestraat teruggekeerd daar zij na de 
sloop van hun perceel aldaar dit hadden verkocht aan de Franse 
Bazar (tot dan gevestigd in de Bakkerstraat in het perceel links van 
het Jodenrij t je) . Deze bouwde toen in de Viestraat het perceel, da t 
we daar gekend hebben tot de grote brand. Zodoende verdween met 
de afbraak van De Wit te Beer ook de firma Goettsch van het toneel. 
Âîthans op die plek. Ik meen mij te herinneren, dat de firma 
Goettsch na afbraak van „De Wit te Beer" nog enige jaren gevestigd 
is geweest in het perceel op het Oudkerkhof, waarin later Begeer en 
daarna de Dietsche Taveerne zetelden. 

Zo was dan de toestand in 1901. In 1905 volgde de verbreding, die 
vlot verliep. Maar ditzelfde kan men moeilijk zeggen van de her
bouw aan deze zijde. Het heeft van f905 tot 1960 geduurd eer deze 
zijde weer een gaaf aanzien had gekregen. Het enige pand, dat 
dadelijk bij de verbreding werd gebouwd was de stalhouderij : twee 
forse ingangen naar het achterliggende eigenlijke bedrijf en boven 
die ingangen twee woningen. De zuidelijke ingang is in later ja ren 
verbouwd tot winkelpui , maar de noordelijke is nog steeds de toe
gang tot een autobedrijf. Verdere veranderingen hebben er sinds 
1905 aan dit pand niet plaats gehad. In vergelijking met de vroegere 
toestand van dit perceel betekende deze verbouwing een belangrijke 
verbetering van het stadsbeeld. Maar verder heeft heel de westkant 
van de Domsteeg er jaren lang meer dan schunnig bij gelegen. Kwam 
men van de kant van het Domplein, clan kreeg men eerst een heel 
stuk blinde bepleisterde muur , dan de stalhouderij , dan het ver
waarloosde stuk overturn om te eindigen met de „fraaie" zijgevel 
van het perceel Oudkerkhof 47, waarvan ik wel niets behoef te zeg
gen omdat we die allen tot verleden jaar gekend hebben. Het stuk 
overturn is eindelijk verdwenen, toen de firma Oosthoek haar boek
handel van de Nieuwe Gracht daarheen overbracht. Wat het hoek-
perceel naar het Domplein betreft, ook daar heeft het t ientallen 
jaren geduurd eer de bl inde m u u r vervangen werd door de huidige 
winkelbebouwing. Aan deze verbouwing bewaart menig Utrechter 
nog een minder prettige herinnering: bij de afbraak van het huis 
kwam een dergelijk fraai zicht op de Domtoren tevoorschijn, dat 
in stad en land heel de pers er vol van was en algemeen de wens 
werd uitgesproken dit uitzicht te behouden. 

De gemeenteraad besloot dan ook tot een regeling met de bou
wer, waarbij de rooilijn aldus gewijzigd werd, dat het bewaiste uit-
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zicht behouden bleet. Het college van gedeputeerden zat echter toen 
nog dermate in de conservatieve, feodale, „oud"liberale ban dat het 
een dergelijke uitgave, die niets dan een louter esthetisch ellect tot 
doel had niet kon goedkeuren en dus zijn veto over dit raadsbesluit 
uitsprak. Helaas was toen nog niet over de burgerij de geest vaar
dig, die bij een latere soortgelijke houding van gedeputeerden tot 
uiting kwam (de spits van de facobitoren), toen de burgerij niet de 
industrie uit particuliere middelen het bedrag bijeen bracht, dal de 
gemeenteraad voor gedeputeerden niet geven mocht. 

Hel gevolg was, dat van dil fraaie uitzicht op de Domtoren alleen 
nog maar over is een aantal foto's uit die tijd. 

O p de vraag, hoe het kwam, dat in het hartje van de binnenstad 
een dergelijk kort straatje vijfenvijftig jaar nodig had om weer tot 
een gaaf wandbeeld te komen, zullen we hier niet ingaan. Laten we 
hier volstaan met de hoop uit te spreken, dat de stedebouwkundige 
dokters bij hun projecten aan deze vraag niet voorbij zullen gaan. 

W. L. VAN N I E U W E N HU YSEN 

D O M S T E E G , AFBRAAK EN O P B O U W 

In de vorige aflevering van het maandblad Oud-Utrecht is de ge
schiedenis van de Domsteeg verhaald. De dagbladen hebben zich op 
dit verhaal geworpen en triomfantelijk vermeld, dat het stadsbeeld 
daar meer dan vijftig jaar ontsierd is geweest door een bl inde muur , 
maar dat toen de prinses uit het sprookje is verschenen. Die prinses 
was de Nutsspaarbank. Lang lag zij te dromen achter een charmant 
poortje, Achter den Dom, overigens door stevige tralies beschermd 
tegen onbescheiden en onbevoegde indringers, maar in 1955 is zij 
wakker geworden. Men ontfermde zich over haar, heeft de huizen 
Oudkerkhof 45 en 47 aangekocht, liet haar uitvoerig toilet maken, 
gaf in januar i 1959 ruchtbaarheid aan bouwplannen en in april 1961 
is zij keurig geïnstalleerd in een nieuwe woning, waar zij nu zit te 
tronen en de nodige cijnspenningen ontvangt, bewaart, vermeerdert, 
uitreikt. Keurig inderdaad! Maar een eindje verderop lag de Dom
kerk te dromen en die is er maar bekaaid afgekomen. Er is namelijk 
voor de prinses nogal hoog gebouwd, hoewel niet zó overmatig hoog 
als men op de Neude aan 't bouwen is. De prinses heeft zelfs aan
stekelijk gewerkt, want vlak tegenover haar op het Oudkerkhof heeft 
men met bijna evenveel beton en glas ook voor oliekachels, elec-
trische apparaten, ijskasten, koffiemolens en . . . . gramofoonplaten 
een nieuwe huisvesting opgetrokken. In alle ernst: dit is weer een 
vermeerdering van de door het gemeentebestuur steeds bevorderde 
kwaal van het hoge en opdringerige bouwen in de oude binnenstad. 
Het is allemaal erg keurig, maar het directe gevolg is, dat het gezicht 
op het transept van de Domkerk voorgoed bedorven is. Zo is ook het 
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