
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








