
93 

In 1932 noopten gezondheidsredenen „Baas" Flentge het werk 
aan den toren te verlaten; het restauratiewerk was ten einde — 
het onderhoudswerk bleef. Flentge's levenstaak was verricht. 
Thuis riep studie van bouwwerken zijn aandacht; hij verdiepte 
zich in problemen, vooral die der Gothiek. Hij was een geroepene 
tot bouwen. 

Op Donderdag 6 November il. waren vele vrienden en oud-
medewerkers — mannen, die mede hadden gebouwd, geschaard 
om de groeve van hunnen makker. 

Woorden vol dankbaarheid voor het ontvangen voorbeeld 
werden geuit — het waren getuigenissen van waardeering voor 
zijne daden — ook aanwijzingen voor de diepte van zijn Geloof. 

v. H. 

EEN AFGEDWAALDE E N WÉINIG-BEKENDE 
GEVELSTEEN. 

Vroeger is in dit maandblad (1934, blz. 26) eens melding ge
maakt van een grafsteen, die van Zeeland naar den tuin van een 
der huizen aan de Heerenstraat verhuisde, een voorbeeld, dat met 
gelijksoortige te vermeerderen zou zijn. Ook gevelsteenen hebben 
soms neiging af te dwalen van hun oorspronkelijke standplaatsen. 

Zoo bevond zich voor een twintigtal jaren in het perceel Zadel
straat 3 een steen (44 X 39 cm. zonder den lager liggenden rand) 
met dit opschrift: 

D O M E N SCHR 
E E F 1 6 3 6 EN 
EEN HEELT IACOB 
VAN SOOLINGEN 
AEN DESE GHE 
VEL GELEIT DE 
E R S T E N S T E E N 

Of deze Tacob van Solinnen AP latere ontvanger der Staten van 
Utrecht was dan wel een ander, valt zonder uitvoerig onderzoek 
niet uit te maken en is ook weinig belangwekkend. Zeker behoorde 
hij wel tot de in de 17e eeuw hier vrij uitgebreide familie, genoemd 
naar en afkomstig van de messen- en scharenstad Solingen. 

In denzelfden tijd woonde aan dezelfde zijde van de Zadel
straat ook nog een Jan Jansz. van Solingen, die „zwaertveger" 
( = polijster van zwaarden, wapensmid) -was. 

Het pand Zadelstraat nr. 3 was in de tweede helft der vorige 
eeuw eigendom van den heer A. J. Cral, die sedert 1860 in perceel 
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nr. 5 een zaak in goud- en zilverwerken dreef. In 1906 werden 
nr. 5 en nr. 7 tot één geheel verbouwd (vandaar de jaartallen 1860 
en 1906 aan den gevel) en in 1918 vergrootte de firma A. J. Cral 
haar bedrijfsruimte nog door ook nr. 3 er bij te trekken. Bij deze 
laatste verbouwing werd de oude gevelsteen van Jacob van 
Solingen verwijderd en niet opnieuw aangebracht. Hij is toen 
ten geschenke gegeven aan den heer Corn, van Straaten, die hem 
langen tijd bewaarde en eindelijk, omstreeks 1933 met eenige 
andere steenen versieringen liet inmetselen in een tuinmuurtje van 
het woonhuis Zuilenstraat 9, door hem na het overlijden van Dr. 
A. J. van der Weijde gekocht en betrokken. 

De steen heeft met zijn primitieve spelling en woordverdeeling 
een zekere charme, iets karakteristieks, dat vermoedelijk in den 
vorm der letters en de vulling van het vlak schuilt. Verborgen als 
hij nu is, zal hij aan weinigen bekend zijn, reden waarom hier op 
zijn bestaan de aandacht gevestigd wordt. 

De verwijdering van den steen uit den gevel van Zadelstraat 3 
is in zooverre goed gemaakt, dat in zijn plaats een nieuwe, in 
kleuren gebakken, gevelsteen werd aangebracht met de voorstel
ling van het interieur van een goudsmidswerkplaats, naar een 
teekening van Holbein vervaardigd door de tegelfabriek West
raven (vgl. maandblad 1930, blz. 87). v. C. 

OOGGETUIGEN V A N OUD-UTRECHTSCHE KERMISSEN. 

II. 

Iets wat op kermis-stemming lijkt, komt ons tegemoet uit een 
„lamentable missive" van een Utrechtschen student aan zijn 
„Ouweman" — het huidige geslacht spreekt hoffelijker van 
,.Ouweheer" — in welk epistel het jongemensch een financieele 
tegemoetkoming vraagt om kermis te kunnen houden. De brief is 
gedateerd 23 July 1734 en werd tijdens de Utrechtsche kermis-
weken gepubliceerd in ,,De Hollandsche Spectator" van Justus van 
Effen (No. 286). ,,Ik vind mij — schrijft de muzenzoon der 
Utrechtsche alma mater — in de naarste omstandigheid der 
waereld. 't Is Utrechtsche kermis en mijn geld is op." Voorts ver
nemen wij, dat het den briefschrijver „een dodelijk hartseer is 
dagelijks te zien, dat mijn' makkers naar het Vreeburg laveeren, 
en een visite geven, aan de excellente Fransche en Italiaansche 
Acteurs, die daar een tent opgeslagen, en laatstleede Maandag hun 
toneel geopend hebben met de charmante stukjes La fille à la mode 
en La Baguette de Vulcain. De Comédie zal hier in het geheel zes 
en dertig maal speelen, zo' ik het wel heb." Inderdaad had hij het, 
wat dit laatste betreft, bij het rechte eind. Immers bij vroedschaps
resolutie van 23 Juni 1734 werd aan J. Jenois (Chênes Disinois?) 


