
Goed vijf jaar later — op 31 augustus 1784 — werd „J. de Gorgij 
OD zijn verzoek ontslagen als Phonascus en Capelmeester wegens 
zijne ouderdom.'' Zijn overlijden heb ik helaas niet kunnen vinden. 
Wel dat van zijn vrouw Elisabeth van Gronsveld, namelijk op 9 no
vember 1799. Zij was toen weduwe van Johan Gorgij en woonde 
in de Heerenstraat. 

Dit waren bijzonderheden over Utrechtse musici, die in april 1766 
de jonge Mozart hebben gediend en geholpen zijn succes te ver
groten. Zij mogen dan volgens Mozarts vader „Capital Esel" ge
weest zijn, zij waren geen beroepsmusici, maar beoefenden de mu
ziek alleen uit liefhebberij. En het oordeel van beroepsmensen over 
„dilettanten" zal wel zelden vleiend geweest zijn. 

A. GRAAFHUIS 

UTRECHTSE BOUWMEESTERS UIT DE GOUDEN E E U W 

II 

In het januarinummer van Oud-Utrecht begon ik u de bouw
geschiedenis te vertellen van het huis Keistraat 9, hoek Kromme 
Nieuwe Gracht te Utrecht, thans eigendom van het hoogheemraad
schap De Lekdijk-Bovendams. Hier komt het vervolg. 

In 1 664 verkoopt Gijsbert Toniszoon van Vianen het terrein dat 
hij kocht van de regeerders der stad aan Rombout Mode, kanunnik 
van Sint Pieter. Het blijkt een groot terrein te zijn, dat aan de zijde 
van de Kromme Nieuwe Gracht loopt tot aan het huis van de familie 
van Zuijlen, thans St. Bonifacius Lyceum, gaat dan waarschijnlijk 
achter de huizen van de Keistraat en Achter Sint Pieter om, want 
het heeft althans stalgebouwen staan aan het Pieterskerkhof. 

Na het overlijden van de heer Mode komt het in bezit van zijn 
weduwe, die hertrouwde met Jan Gerritz. Meerman. Uit beide hu
welijken werden twee kinderen geboren, te weten Dirk en Rombout 
Mode en Gerrit en Anne Catharine Meerman. Bij testamentaire 
beschikking van 4 september 1678 worden zij als gelijke erfgenamen 
aangemerkt. Aan Rombout Mode is o.a. toegewezen „de helft van 
de huizinge op de hoek van de Buerestraat", de andere helft aan 
zijn broeder Dirk. Beide anderen gaan met de verdeling accoord, 
zijn dus op andere wijze schadeloos gesteld. 

Bij testament van 16 augustus 1710 legateert Dirk zijn helft aan 
broer Rombout, zodat deze nu het huis geheel in zijn bezit heeft. 
Ongeveer 49 jaar is het huis in eigendom van de familie Mode 
gebleven, want 28 april 1713 verkoopt Rombout Mode het pand 
aan Diderick van Romondt. 

21 



De nieuwe eigenaar is niet tevreden met zijn zojuist verkregen 
bezit; hij laat het wijzigen volgens de eisen van de tijd. Belangrijke 
verbouwingen vinden plaats. De gevel aan de Keistraat verkrijgt 
een nieuwe kroonlijst. Alle „kruislichtkozijnen" worden vervangen 
door „Engelsche raamten", de ingangspartij zal toen eveneens 
gewijzigd zijn. Ook de plafonds, de schoorsteenmantels, de gangen 
en trappen zullen aan de eisen van de tijd zijn aangepast. De 
„camera privata" direct toegang verkrijgende vanuit de woonkamer 
(zonder voorportaal) wel gemakkelijk maar niet fris, verdwijnt en 
de daardoor vrijgekomen ruimte wordt ingericht voor berging. Aan 
het einde van de gang komt een uitbouw voor tochtportaal. Daarin 
wordt o.m. een nieuwe privaat gebouwd. De gelegenheid in de slaap
kamer op de verdieping en ook die voor de „boden" in de kelder 
blijft. 

Voorts wilde men twee balkons maken, één in de Buerestraat 
en één boven de gracht. Dit werd toegestaan, mits het water van 
eerstgenoemd balkon met een pijp langs het huis zou worden afge
leid. Het eerste balkon werd gemaakt, het tweede waarschijnlijk 
niet; in elk geval is tijdens de restauratie geen spoor gevonden, 
waaruit blijkt dat het er geweest zou zijn. 

Van een en ander volgen hier de oude stukken. 

Aan de Ed.Achtbare Heeren 
Borgermeesteren ende Vroedschap 

der stad Utrecht. 
Geeft reverentlick te kennen Diderick van Romondt, Canoniek van den Capi

tule ten Dom 't Utrecht, dat den suppliant van de Heer Rombout Mode heeft ge-
kogt sijne huijsinge staende op den hoek van de Buerestraet alhier waer aen den 
suppliant niet alleen reparatie maer ook considerabile melioratie (aanzienlijke 
verbeteringen) vermeijnd te doen, ende in specie te maken een balcon tot twee 
voeten in de Buerestraet ende een van drie voeten op de nieuwe gragt ver-
soekende daer toe Ued Agtb. permissie in mergine deser. Dit Doende 

R. V. BRONCKHORST 

Extract uijt de Resol. van Ed.Agtb. Heeren Borgermsn, 
en Vroedschap der Stad Utrecht. 

Maendagh, den 1 Mai] 1T13. 
Gehoort de lecture van Regen op heden aen Haer Ed.Agtb. gepresenteerd bij 

den Domheer Diderik van Romund als Eijgenaer van sijne Huijsinge staende en 
gelegen op den suijdhoek van de Burestraet aen St. Jans Dam en daarop gehoort 
het advis van Heer Cameraar. 

Heeft de Vroedschap gemelte suppliant gepermitteert omme aen Voorze 
Huijsinge over de graft te maken een Balcon uijtstekende drie voeten alsmede 
boven de deur aen straet te maken een diergelijke Balkon uijtstekende twee 
voeten mits dat het water van 't voorze laeste balkon met een pijp langs 't 
Huijs sal moeten afgeleijd worden en alles ten overstaen van Heeren oud en 
tegenwoordige Cameraars sonder Praejudicie van geburen. 

Accoord In kennisse van mij 

C. A. WACHENDORFF 

Ten overstaen van oud en nieuw sonder Praejudicie van Buren. 
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Aan de Ed. Achtb. Heeren 
Borgermeesteren ende Vroedschap 

der stad Utrecht. 
Geeft reverentelijk te kennen Diderick Van Romondt Canoniek van den Capi

tule ten Dom Alhier, 
dat den suppliant aen sijn Huijsinge op den Hoeck in de Buerestraat, ver

sehende considerable melioratien heeft gedaan, en onder andre deselve met En-
gelsche raamten ende Glasen heeft voorsien, en alzoo den suppliant tot meerder 
cieraat en de conservatie dier glasen gaarne een ijser heckje binnen de roijinge 
van sijn stoep en de geut soude setten, soo keert den suppliant sich tot U Ed.Acht
bare, reverentelijck verzoekende daar toe U Edachtb. permissie in mergine dezer 
dit doende etc. 

De Vroedschap gehoord de lecture deses, accordeerd den suppliant sijn ver-
soek mits blijvende binnen de geut en de Roijing, en sulx doende ten overstaan 
van den Hr Cameraar; 

Actum Utrecht, den 2 Octob: 1713 
C. A. WACHENDORFF 

fiat mits blijvende binnen de geut. Cameraar. 

Tweeëndertig jaar na de aankoop door de heer Van Romondt en 
wel op 5 augustus 1745, lezen we dat de kinderen van Diderick 
van Romondt en Elisabeth Waterman het huis verkopen aan Cor-
nelis Meijen, klerk ter secretarie der staten van Utrecht en wel op 
de volgende voorwaarden: 

De behangsels, schilderijen en spiegels zijn bij de koop inbegre
pen. De twee familiestukken in de schoorsteen en boven de midden
deur in het voorsalet, alsmede de wapens voor de schoorstenen 
blijven in het bezit van de familie, worden dus uit het huis mee
genomen. Men stelt de waarde van de behangsels, schilderijen en 
spiegels op ƒ 1500. 

Het aan de heer Meijen verkochte pand is niet zo belangrijk 
meer als het in het beginne was. Diderick van Romondt toch heeft 
er op de 25ste januari 1730 een belangrijk gedeelte van verkocht. 
Wij vernemen uit het koopcontract dat hij verkoopt het huis, erf en 
hof, benevens stalling en koetshuis aan de zuidzijde van de Nieuwe 
Gracht (lees Kromme Nieuwe Gracht) bij de Sint Jansdam, 
strekkende van de Gracht tot achter op het Sint Pieterskerkhof, 
waar de kinderen van de heer Van Zuijlen oostwaarts en de heer 
verkoper, de heer Van Rozesteijn en mevrouw de weduwe Van 
Mansveld westwaarts wonen. 

Dit waren de nummers 9, 7 en 5 zoals wij die thans kennen. Koper 
van dit pand, nu Kromme Nieuwe Gracht 1, was Cornelis Voet 
van Winssen. 

De familie Meijen bezit het pand Keistraat tot 16 september 1769 
en dan gaat het opnieuw over aan de familie Van Romondt. Mr. 
Adriaan van Romondt, raad en schepen der stad is nu de bezitter. 
Deze slaat ook weer aan het verbouwen; hij vraagt en verkrijgt van 
burgemeester en vroedschap toestemming om de opgang van 
zijn stoep van voren inplaats van terzijde te maken en daartoe de 
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Het huis Keistraat hoek Kromme Nieuwe 'Gracht, waarin thans het 
hoogheemraadschap De Lekdijk Bovendams zetelt. 

Cliché welwillend afgestaan door de N.V. N. Samsom te Alphen aan de Rijn. 
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onderste dorpel van genoemde stoep een weinig voorwaarts te 
doen springen. Aan beide zijden van de stoep komt een stenen 
paal of een ijzeren kanon om beschadiging van de stoep te voor
komen. Van Romondt koos blijkbaar de stenen palen, althans die 
staan er nu. Ik laat weer afschriften volgen. 

Achtb. Heeren Burgemeesteren & Vroedschap 
der stad Utrecht. 

Geeft ootmoediglijk te kennen Mr Adriaan van Romondt, Raad in de vroed
schap dezer Stad, 

dat de suppliant voornemens zijnde de stoep voor Desselfs huijsinge, staande 
& gelegen op den hoek van de buurestraat, te doen vernieuwen, geerne De op
gang van Deselve van voren in plaatse van ter zijde zoude maken, en Daar toe De 
onderste Dorpel van gerne stoep een weijnig meer voorwaarts laten springen, 
mitsgaders aan de beijden sijden Daarvan eene steene paal of ijseren kanon Doen 
stellen, alwaaromme De Supplnt zig keert tot UEd.GrootAchtb. ootmoediglijk ver-
soekende hem het gunt voorsz. bij appnt van UEd.Groot Achtb. mag werden 
gepermitteert. 

't welk doende, etc. 
A. v. ROMONDT 

Advijs van de Heeren Hoofdman van 't quartier en Cameraar deezer Stad. 
Utrecht, den 1 Junij 1772. 

J. F. Roëll 

De Vroedschap gehoord het voorschreven favorabel advijs permitteert aan den 
Heer vertoonder, om ten overstaan van den Heer Cameraar de stoep voor zijne 
huijzinge staande op den hoek van de Buurestraat te doen vernieuwen, de opgang 
van dezelve van vooren te maken, den onderste dorpels daarvan ses duijmen meer 
voorwaards te laten uijtspringen en aan beijde de zijden daarvan, eene steene 
paal of 't ijzer kanon te doen stellen, mits met dezelve niet verder als met 
voorsz. onderste dorpel vooruijt te komen. 

Utrecht, den 1 Junij 1772. 
J. F. Roëll 

De kleinzoon van mr. Otto van Romondt, jhr. mr. Otto d'Aumale 
van Romondt, lid van de gemeenteraad te Zeist verkoopt het huis 
gelegen aan de Kei- of Buerestraat de 1ste september 1876 voor 
zichzelf én als gemachtigde van zijn zusters Susanne Cornelia Fre
derika van Romondt, echtgenote van mr. V/illem Phoenix Vis, lid 
der staten van Zeeland en Wilhelmina Anna van Romondt, echt
genote van mr. M. E. C. Bijleveld te Zeist aan mr. David van 
Gelder de Neufville. 

De 30ste October 1883 verkopen diens erfgenamen het pand aan 
vrouwe }. op ten Noort, douairière M. L. V. de Gerard de Milet 
van Coehoorn en haar zuster jonkvrouwe J. J. op ten Noort. Deze 
dames hebben weer behoefte aan een stal met koetshuis. Zij vragen 
aan het gemeentebestuur toestemming een brug te mogen maken 
over de Kromme Nieuwe Gracht en een stal met koetshuis te mogen 
bouwen in haar tuin tegen de gevel van het perceel Kromme Nieuwe 
Gracht 1. 
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De toestemming werd verkregen en de brug is gemaakt; van het 
bouwen van de stal is echter niets gekomen. De dames zullen tot 
het inzicht gekomen zijn dat zij daarvan veel hinder zouden onder
vinden; wellicht hebben zij zich op een andere wijze weten te redden. 

De 30ste april 1892 verkoopt mevrouw douairière M. L. V. baron 
de Milet van Coehoorn, door overlijden van haar zuster jkvr. J. J. 
op ten Noort nu alleen eigenaresse geworden, het huis Keistraat 9 
aan het hoogheemraadschap van de Lekdijk-Bovendams. Dijkgraaf 
was in dien tijd mr. W . J. Rooijaards van den Ham, secretaris mr. 
A. A. Pit. Weer vinden er verbouwingen plaats en wordt het huis 
aangepast aan de nieuwe bestemming. 

Nu zullen we een wandeling om het huis gaan maken en nagaan 
wat daaraan op te merken valt. 
Achtergevel 

De uitbouw zuidzijde zal oorspronkelijk minder ver uitgebouwd 
zijn dan heden; hij bevatte de „camera privata". De uitbouw aan 
de noordzijde was in het geheel niet aanwezig, hij is toegevoegd 
omstreeks 1713. 

Vermoedelijk bezat de gevel in het midden de toegang en aan 
weerszijden twee kruislichten. Op de verdieping was een rij van 
vijf kruislichtkozijnen. De oorspronkelijke lichtkozijntjes van de 
kelder geven aan, dat de kozijnen van de begane grond en de ver
dieping juist boven elkaar geplaatst waren. Na de restauratie zijn 
de sporen van wat ik nu vertel niet meer waar te nemen. 
Ziy of grachtgevel 

Van de grachtgevel kan gezegd worden dat de lichtopeningen 
met luikjes van de kelderverdieping uit de oorspronkelijke tijd over
gebleven zijn. Alle verdere lichtkozijnen zijn belangrijk verbreed 
waarschijnlijk in 1713. Daartoe zijn de trapgevels aan de buiten
zijde met een boogvormige afsluiting verbreed. Oorspronkelijk 
waren het normale trapgevels met in het midden van de top hoge 
schoorstenen, zoals thans weer aangebracht. 
Gevel Keistraat 
Deze gevel heeft geheel zijn oude indeling behouden. Alleen werden 
de kruislichten vervangen door de „Engelsche raamten" en de in
gang gewijzigd zoals hiervoor reeds medegedeeld is. De oorspron
kelijke latijen en onderdorpels van zandsteen zijn gebleven. 
Het gebouw inwendig 

Het inwendige is in de loop der tijden en door de behoeften van 
de verschillende families steeds gewijzigd. Van mooie behangsels, 
schilderijen of spiegels is niets meer over; deze zaken zijn wel 
grondig opgeruimd. 

Uit de oorspronkelijke bouwtijd is overgebleven de kelderver
dieping waarin een aardige keuken nog geheel in behoorlijke toe
stand aanwezig is. Verder de zolder met de bekapping. Op de 
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verdieping bleven een paar binnendeuren met kozijnen bewaard, 
waarvan we door vergelijking zeker weten dat deze uit de tijd van 
Gijsbert Tonisz. van Vianen zijn. Tenslotte zijn nog aanwezig de 
balklagen bestaande uit moer- en kinderbinten en de vloeren. Door 
de later aangebrachte plafonds zijn deze echter niet meer waar te 
nemen. 

En hiermede heb ik u verteld, hoe een der huizen in onze stad 
in de loop van bijna drie eeuwen door opeenvolgende geslachten 
naar de inzichten van hun tijd steeds gewijzigd zijn. 

De bouwmeester die ik u noemde, Gijsbert Tonisz. van Vianen 
heeft in Utrecht veel werk gemaakt. Daarover zal de heer ir. P. H. 
N. Briët u in een van de volgende nummers van ons Maanblad 
wat meer vertellen. W. STOOKER 

Noten b e h o r e n d e bij he t eers te ar t ikel , M a a n d b l a d v a n „Oud-Ut rech t " , 29ste 
j a a r g a n g no. 1 ( j anuar i 1956). 
(!) Deze noot v e r w e e s n a a r een foto v a n de koopac t e , die in h e t m a a r t n u m m e r 
v a n O u d - U t r e c h t zou w o r d e n opgenomen, m a a r t e onduidel i jk voor cl ichering 
b leek te zijn. 
(2) Zie Gesch. en oudh . beschr i jv ing v a n p le inen , s t r a t en , enz. der s tad Ut rech t 
door N. v a n der Monde, 1844, blz. 26. 
(3) Als v o r e n blz. 28. 
(4) On t l eend aan H. J. Broers , Wande l ingen door U t r e c h t . 
(5) v a n der Monde blz. 29. 

MOLENBOEK PROVINCIE UTRECHT 
Met grote erkentelijkheid jegens gedeputeerde staten in de 

provincie Utrecht wordt bericht dat over enige tijd voor ƒ1,50 
per stuk voor onze leden verkrijgbaar zal zijn een exemplaar van 
het Molenhoek van de provincie Utrecht. Dit boekje bevat een 
beschrijving van de molens in deze provincie, is verlucht met vele 
afbeeldingen daarvan en bevat een kaart, waarop de molens staan 
aangegeven. 

In verband met de beperkte oplage moet uiterlijk binnen twee 
weken na het verschijnen van dit nummer bij de secretaris, Nieuwe 
Gracht 133, Utrecht, een bestelling worden gedaan. Bij de bestel
lingen dient het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt en 
wel op gironummer 575520 ten name van de vereniging Oud-
Utrecht. 

GIREER U W CONTRIBUTIE 
De penningmeester van Oud-Utrecht verzoekt de leden hun 

contributie voor 1956 te willen overschrijven op gironummer 575520 
van de vereniging, en wel vóór 1 mei. Na die datum wordt gedispo
neerd, met verhoging der incassokosten. De contributie bedraagt 
ƒ 6.— en voor hen, die een gebonden jaarboek wensen te ontvangen. 
ƒ 8.50. 
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