
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








