


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1979 15  Ontdekt de relieken van soldaten van het Thebaans legioen. 16  St Maarten op zijn sterfbed, een monnik staat hem bij. 17 De Noormannen breken bij Tours hun beleg op als de relieken van de heilige wordengetoond. 18 De genezing van Bisschop Hilderik van Luik op voorspraak van St Maarten. 19 Bisschop Hilderik wijdt uit dankbaarheid een kerk aan St Maarten te Luik. Rechts, hoog boven ons, zien we de top van de 110 m boven de stad uitrijzendeDomtoren, waarin o.a. de in 1505 door Gerard van Wou gegoten luidklokkenhangen, die te zamen 26.000 kg. wegen. Wel geteld zijn het er zeven, waarvan degrootste, de St Salvator, een diameter heeft van 2.27 m met een gewicht van 8227 kg.Deze klokken worden nog met de hand geluid bij bijzondere gelegenheden: Kerstmis,Dies Natalis der Universiteiten e.d. Alle tegelijk, waarvooreen dozijn mannen moetkomen

opdraven. Weer met onze blik op de grond beland zijnde, zien we midden in de hof een fonteinstaan met bronzen beeldje, een lezende monnik voorstellend, dat in 1913 door deedelsmid Leo Brom is vervaardigd ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van hetherstel van de Universiteit. De kloostergangof hof gaf eertijds de kapittelheren van deDom een rustige plaats om te vertoeven. Tevens vormde hij de verbinding tussen dekerk en het Groot Kapittelhuis, waar in vervlogen tijden de vijf kapittelen en hetLandsbestuur van Utrecht vergaderden. De grote kapittelzaal,waaro.a. de bisschops-keuze plaats had en de Unie van Utrecht, nu precies 400 jaar geleden, op initiatief vanGraaf Jan van Nassau tot stand kwam, is van bestuurscentrum een huis der weten-schap geworden. Het doet nu dienst als Aula van de Rijksuniversiteit. Na de klooster-gang op dezelfde wijze te hebben verlaten als we er gekomen zijn, wandelen werechtsaf, richting

Pausdam. Eerst passeren we nog een kasteelachtig bouwwerk(rechts), dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de claustrale huizen van de Dom.Nadat dit gebouw in 1810 tot woonhuis van de prefect van Koning LodewijkNapoleon was ingericht, is er later, tot 1869, het hoofdbureau van politie gevestigd. In1883 restaureerde de architect Dr. P.J.H. Cuypers o.a. de restaurateur van domtoren,kerk en kloostergang, het in haar tegenwoordige staat. Erbij is, op een stenen sokkel,het bronzen beeld van Frangois Villon, de Franse dichter en vrijbuiter uit de middel-eeuwen, geplaatst. Ter gelegenheid van het studentenlustrum in 1961 richtte men hethier op. Het is vervaardigd door de in Utrecht geboren beeldhouwer Marius vanBeek. Iets verder zien we zowel links boven de ingang als recht boven een toegangspoort,het wapenschild van de Rijksuniversiteit, welke te Utrecht in 1636 werd gesticht.Beide met het devies van de Universiteit: 'Sol

Justitiae, illustra nos (zon der gerech-tigheid, verlicht ons)'. No 30 Begin dit jaar is, na uitgebreid restaureren, het pand nummer 30 door notaris Koningbetrokken. Voor het herstel van de voorgevel (om de hoek) in zijn oorspronkelijkevorm, heeft men dankbaar gebruik gemaakt van een tekening uit 1745 van deberoemde 18e eeuw topografische tekenaar Jan de Beyer (1703 - 1780), die vrijbetrouwbaar werkte en van wie honderden tekeningen uit geheel Nederland bewaardbleven. Helaas heeft men, vanwege de kosten, de gevel zonder het oorspronkelijkebovenstuk uitgevoerd. 18













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1979 ziekenhuis. Zie de kanonslopen bij het hekwerk. Nog even en we kunnen een heeloorlogsschip uitrusten. No 92 Tegenover deze panden, nummer 92, het voormalige Joodse weeshuis. Vanwege de zeer droevige omstandigheden in de laatste oorlog heeft men er na 1945 een andere bestemming voor moeten zoeken. Waar we nu lopen is het straatniveau t.o.v. de waterlijn aanmerkelijk minder hoog dan bij de aanvang van de gracht. Zo zelfs dat de huizen hier onder de weg geen kelder of uitgang aan de werf beneden hebben. No 157 Zeker de moeite van het bekijken waard is de deur van nummer 157 (Louis XVI).De twee ernaast liggende panden hebben 17e eeuwse gevels met schuiframen. Hierook wel Engelse schuiframen en in Engeland, hoe aardig, Dutch windows genaamd. No 165/181/183 Hebben de meeste panden in dit deel van de stad over het algemeen de

beschikkingover een aardige achtertuin, de panden nummer 165/181/183 en verder moeten hetmet een klein plaatsje doen. Al de ruimte verder is in beslag genomen door de oudeHortus Botanicus, welke via het hek in de gevelwand is te befreden. Deze z.g.Academische kruidentuin werd in 1636 ten behoeve van het academisch onderwijsaangelegd op een voormalig verdedigingswerk nabij de Maliebrug, in 1636 naar hetbolwerk Zonnenburgen in 1724 naardeze plaats aan de NieuweGrachtovergebracht.Nu beschikt men over een veel uitgebreider terrein in het stadsdeel 'De Uithof, welkook vrij is te bezoeken. In het links naast de poort gelegen Miquel Huis is hetBiohistorisch Instituut gevestigd, waarin zich o.a. een zeer uitgebreide bibliotheek ophet gebied van de tuinkunst bevindt. Aan de overzijde zien we uit op de zg. 'Wandelingen', die de bekende architect entuinarchitect D.J. Zocher (1791-1870) na sloping van de

stadsverdedigingswerkenlangs de singels tussen de jaren 1829 en 1861 aanlegde. Enkele bolwerken, een soort verdedigingstorens op de 'hoeken' van de singel, zijnbewaard gebleven, zoals het bolwerk Zonnenburg waarin de Sterrewacht is onderge-bracht en welke men van hier af 's winters kan zien maar die nu achter het lover schuilgaat. No 191 Na nummer 191, een reeks van vijf 19e eeuwse panden, met tot slot, op de hoek van'onze' gracht en de Agnietenstraat de toegang tot het hoofdgebouw van de Fundatievan Maria van Pallaes, weduwe van Mr Hendrik van Schroyensteyn. Zij schonk defondsen voor de bouw van twaalf woningen in de Agnietenstraat, bestemd voorkleine gezinnen of 'eenlopende' vrouwen, die lidmaten van de Nederlands Her-vormde Kerk moesten zijn. Deze huisjes zijn boven de voordeur voorzien van dewapenschilden van Pallaes en Schroyesteyn, met als bouwjaar 1651.Na deze wandeling, die hopelijk niet

te vermoeiend is geweest, gaan we nu de trap afnaar de kade en, letterlijk natuurlijk, het schip in voor een tochtje over een stukjeSingel en de Oude Gracht. A.J.A.M. Lisman24




