






Maandblad van Oud-Utrecht 1968 Detail plattegrond Utrecht c. 1580. Boven: de Nieuwe Gracht,rechts onder het cijfer 18: het Arkelconvent. van de Nieuwegracht, daar ook Onder de Linden genaamd. Weliswaaris de gevel voor een groot gedeelte door geboomte aan het oog onttrok-ken, maar het goed zichtbare bovengedeelte laat duidelijk 3 rond- ofspitsboogvensters met traceerwerk zien waarboven nog een oculus. Hetmiddenvenster geeft de indruk breder te zijn dan de beide zijvensters.Het geheel is te vergelijken met de topgevels van het in 1567 gebouwdeGasthuis Leeuwenberg. Achter de gevel is het klokke torentje zichtbaar.De altaarruimte, dus het koor, zal vermoedelijk aan de oost- dus gracht-zijde gelegen hebben en het is daarom opvallend dat er aan die zijde eenveelhoekige koorsluiting ontbreekt. Een ingang kan zich bevonden heb- H. Saftleven, Onder de linden met Arkelconvent. Gem. Arch.



Maandblad van Oud-Utrecht 1968 ben aan de zijde van de Eligenstraat, omdat de kapel aan die kantmogelijk vrij gelegen heeft. Op de tekening is echter het tegenwoordigehoekhuis reeds aanwezig; dit kan dus in ieder geval niet na 1660 ge-bouwd zijn. Links van de kapel is het nog bestaande steegje zichtbaar,afgesloten met een poortje. Ten zuiden van het poortje ziet men eenbreed huis met er naast - wel vagelijk te onderkennen - een huis met eentopgevel. Wellicht behoorden deze gebouwen geheel tot het conventen kunnen derhalve behoord hebben tot het huis van Wolfert van Brede-rode. Thans resten van dit pand slechts enige kelders onder het huidige19e eeuwse huis nr 167. Na de verkoop in 1659 zal de kapel weldra haar oorspronkelijk uit-zicht verloren hebben; er werd een woonhuis van gemaakt waartoe dekapelruimte door balklagen in verdiepingen werd onderverdeeld; ookhet klokketorentje, waarvan nog sporen te

vinden zijn, zal men toenafgebroken hebben. Het huidige aanzicht van de gevel is vermoedelijk het resultaat vaneen verbouwing in de vroege 19e eeuw. Naar de smaak van die tijdwerden de muren gepleisterd en werd waarschijnlijk ook de oude topgesloopt. In hoeverre het muurwerk van de gevel nog 16e eeuws is valtdoor de bepleistering moeilijk na te gaan. Direct achter het huis wordt de tuin aan de noord- en zuidzijde be-grensd door muurwerk bestaande uit moppen. Blijkens een mededelingvan de huidige eigenaresse en bewoonster van het pand waren dezemuren eertijds hoger en zijn er sporen van nissen in aangetroffen. Hetis dus zeer wel mogelijk dat er van de kapel na 1659 aan de westzijde Zolderverdieping Nieuwe Gracht 165 met resten van het gewelf van de voormalige kapel.            Foto's Kunsthist. Instituut















Maandblad van Oud-Utrecht 1968 Groenestein in 1736. Tekening Jan de Beyer. Gem. archief. Hetzelfde huis in 1907, zoals het omstreeks 1930 is afgebroken.Schilderij J. C. U. Legner. 11



























Maandblad van Oud-Utrecht 1968 Munt van keizer Elagabalus, gevonden te De Meern, 1967. Schaal 3:1.Foto H. A. van Dijk Jr. (Archaeol. Instituut, Utrecht). 24

















Maandblad van Oud-Utrecht 1968 De fontein in de Kloosterhof, gezien naar het westen, 1916. 32









Maandblad van Oud-Utrecht 1968 Beeldje op de fonteinin zijn oorspronkelijkestaat met pen, inktkokeren pennenkoker. Wanneer we de hierbij afgebeelde foto van het oorspronkelijke beeldje,zoals dit in 1916 is tot stand gekomen, vergelijken met de Hugo Wstincvan vandaag, dan missen we bij de laatste iets in elk van zijn beide han-den. Zijn linker hield, behalve de nu nog aanwezige inktkoker, ook eenpennenkoker. De rechterhand schreef met een lange veren pen, maarlijkt dit nu met een kort stompje te doen, dat niet meer boven de handuitsteekt. Nu is in 1958 de fontein door Leo Brom gerestaureerd - zijnbroer Jan Eloy was in 1954 overleden -, zodat het mogelijk is dat bijdie gelegenheid op enkele detailpunten iets is veranderd, maar waar-schijnlijk is dat niet, want het was wel degelijk de bedoeling dat defontein bij die restauratie in haar oorspronkelijke toestand zou wordenteruggebracht. - Brom's edelsmederij is

niet meer, maar er zal in Utrechttoch nog wel een edelsmid zijn die Wstinc weer een hem passende penin de hand kan geven en, als het kan, in de andere hand het kokertjewaarin hij zijn pen eens een ogenblik kan laten rusten? Hij heeft nogzo veel te schrijven. Erger dan de verminkingen aan Wstinc's attributen is het feit datde fontein niet meer aan haar bestemming beantwoordt. De drakenen de leeuwen zien ons wel aan met spuwgrage snuiten, maar hunlippen zijn zo droog als die van Tantalus, al jaren lang naar ik meen.De bak is lek, gaf de oppasser van de kloostertuin mij onlangs als 36



















Maandblad van Oud-Utrecht 1968 DE DOMKERK TE UTRECHT IN 1672 Op Donderdag 13 Juni 1672 trok het Franse leger de stad Utrecht bin-nen en het bleef er tot Donderdag 13 November 1673. Die periode wordtbeschreven als een aaneenschakeling van zorgen en lasten voor de bur-gerij. De stadsregering was blijven bestaan, maar het Franse bewind deel-de de lakens uit. Bij elke onaangename maatregel, bij elke nieuwe schat-ting kon men wat tegenstribbelen, maar meer ook niet. Aanvankelijk gingde bezetter (ook deze!) zeer gematigd te werk, maar lang heeft dat nietgeduurd. De uitvoering moge anders geweest zijn dan in onze tijd, deervaringen waren dezelfde. Er is evenwel ook een verschil met onzeopvattingen. De kerkelijke overheid werkte met de Franse bezetter medeen zij deed dat op een wijze, die naar onze maatstaf uit de laatste wereld-oorlog bedenkelijk veel op ongeoorloofde collaboratie gelijken zou.

Menschijnt dat toen niet zo te hebben gevoeld en een bewijs hiervoor is wel,dat het na het vertrek der Fransen niet tot noemenswaardige represaillesgekomen is 1). Al spoedig na de komst der Franse autoriteiten te Utrecht heeft deapostolische vicaris Johannes van Neercassel, die tevoren te Amsterdamwoonde, zich naar Utrecht begeven. Men kon in die tijd blijkbaargemakkelijker dan in de onze van onbezet naar bezet gebied vertrekken.In deze stad heeft hij het bisschoppelijk gezag openlijk uitgeoefend en hetmoet hem een voldoening geweest zijn om wederom dienst te kunnendoen in de kerk, die vele eeuwen de kathedraal van het bisdom wasgeweest: de Dom te Utrecht. Reeds 29 Juni, toen de beide burgemeestersontboden waren op Paushuize, waar de gouverneur zijn intrek had, ont-vingen zij van de kardinaal de Bouillon de mededeling, dat hij speciaalin de stad gekomen was om de Dom weder voor de katholieken

ingebruik te nemen, en reeds de volgende dag werd de kerk door de kar-dinaal opnieuw gewijd. Wij kennen een brief van Van Neercassel aanpaus Clemens X, waarin hij een beschrijving geeft van de gebeurtenissen,die toen plaats vonden. De Utrechtse geestelijkheid ging in kerkelijkegewaden gekleed, naar Paushuize om de kardinaal af te halen. Naar deschatting van de apostolische vicaris hebben meer dan zestienduizendmensen de plechtigheden bijgewoond. Sommigen van hen stortten tranenvan vreugde, dat aan de katholieken het erfdeel hunner vaderen terugge-geven werd, anderen weenden wegens het verlies van wat zij ten onrechte(naar katholieke opvatting althans) verkregen hadden. Van Neercasselprijst de eenvoud en de devotie, waarmede de kardinaal de wijdings-plechtigheden verrichtte. De pracht er van werd nog verhoogd door hetgetal aanzienlijke bezoekers, onder wie de bisschop van Straatsburg.

Nadat de Dom dus opnieuw voor de katholieke eredienst gewijd was,werd de kerk door klopjes schoongemaakt en gewit. Volgens een anderbericht werden de stoelen verwijderd en volgens Van Neercassel was hetgebouw dan ook geheel leeg. Men bedenke hierbij, dat het thans niet ') Vgl. L. J. Rogier, Neercassel en het vaderland in 1672. In: Verslag alg. verg.Hist. Genootschap op 31 octob. 1949. Utr. 1950, blz. 7-60. 45
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