
ringen deze elk voor zich en in zich gesloten blijven voorstellende de drie 
eenheden. Een eenvoudiger voorstelling is nauwelijks denkbaar. Het teken met 
de drie ineengestrengelde ringen is overoud. Elke ring heeft zijn middelpunt 
voor zich en bestaat derhalve uit zich zelf. Met elk van de andere ringen 
heeft hij een groot gedeelte gemeenschappelijk, doch slechts in een klein 
gedeelte in het hart van de figuur komen alle ringen bij elkaar. Daar hebben 
zij een nieuw middelpunt, de feitelijke kern van de gehele figuur. 
Dat ijzeren ringen werden aangebracht bij oude uitspanningen om de paarden 
van de bezoekers aan vast te maken is juist, doch heeft daar hel symbool van 
de drie (ineengestrengelde) ringen niets mee te maken. Drie concentrische 
ringen, cirkels komen ook voor, waarvan doorgaans de middelste tot een 
punt, het middelpunt, is afgebeeld. Dit zinnebeeld heeft een geheel andere 
betekenis en komt hier niet ter sprake. 

Door verbetering van de Torenst raat , die voor de Oude kerk loopt 
en die het verkeer in beide richtingen daardoor toestond, wat voor 
1955 niet mogelijk was, is de rust om en in de nabijheid van de oude 
ui tspanning en pleisterplaats teruggekeerd. Gelukkig is dit stukje 
oud-Soest behouden gebleven al heeft men wel eens p lannen gehad 
het oude centrum op te offeren, door een snelweg te projecteren door 
dit pittoreske plekje, met zijn eeuwenoude l indeboom en oude in h u n 
omgeving zo wonderwel passende dorpshuizen, die de her inner ing aan 
het oude nog levendig weten vast te houden. 

E. H E U P E R S 

R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N IN U T R E C H T 

De Aula der Rijksuniversiteit (voormalige Kapittelzaal van de Dom) 
wordt' momenteel door de afdeling monumentenzorg van de Rijksge
bouwendienst gerestaureerd. Het van de vorige restauratie (1935) 
daterende, zeer ruwe en grauwe pleisterwerk is door fijner en blanker 
pleisterwerk vervangen. Het voldeed niet meer aan de huidige op
vattingen en was ook weinig in overeenstemming met de wijze van 
pleisteren in de 15e eeuw. Ongetwijfeld zullen straks de (gereinigde) 
gobelins veel fraaier u i tkomen. 

Voor de indeling is van belang, dat boven de ingang een orgel
galerij is aangebracht (het orgel heeft voorlopig nog geen pedaal
torens, maar in de opzet van de galerij is daarop wel gerekend) . 

Het natuursteenwerk van venstertraceringen en gewelfribben is 
vernieuwd. De kapbalklaag wordt vernieuwd en het dakoverstek 
wordt beter geprofileerd. In het uitwendige wordt aan de zuidzijde 
de afdekking van de s teunberen gewijzigd (gekapte baksteen inplaats 
van leien) en het gangetje dat langs de zaal loopt verlaagd. 

Oude Gracht 132. Het losraken van enige onderdelen van het 
natuursteenwerk der bekroning van de laat 17de eeuwse halsgevel 
van het winkelpand O u d e Gracht 132 was aanleiding tot een alge
hele verbetering van de constructief weinig sterke geveltop. 
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Dank zij het Utrechts Monumentenfonds kon deze verbetering 
weer uitgroeien tot een restauratie, waarbij sinds lang verdwenen 
delen van het bekronend natuursteenwerk weer aangebracht zullen 
worden, het voegwerk herstelling zal ondergaan en de vensters een 
passende roedenverdeling zullen krijgen. 

Nog in het midden van de 18e eeuw bezat de top een gebogen 
fronton i ) ; dit werd op het einde van die eeuw door het huidige, 
met tympaanvull ing in eenvoudige Lodewijk XVI vormen, vervangen. 
O p de foto's 2) is nog zichtbaar dat er ter weerszijden, op de hoeken, 
horstbeeiden hebben gestaan. 

De iverjmuren van de percelen Lichte Gaard 7 en Oude Gracht 176 
zijn gerestaureerd. 

Lantaarnconsole bij de Zandbrug. 

Nabij de Zandbrug zijn twee lantaarnconsoles aangebracht, ge
hakt door G. Roverso naar ontwerpen van C. Groeneveld, beide 
betrekking hebbende op de veehandel (afb. 1). 

Restauraties van de 17de eeuwse panden Ambachtstraat 7 (met rechte 
kroonlijst) en Nieuwe Gracht 145 (met trapgevel) zijn in voorbe
reiding. 

Het uit 1666 daterende pakhuis Boothstraat 1 A zal in verband met 
ui tbreiding van de sociëteit P .H.R.M, worden verplaatst naar de 
overzijde van de straat. 

Het hoekhuis Oudkerkhof/Korte Jansstraat is ten behoeve van nieuw
bouw gesloopt. De bovenbouw was 18de eeuws; tut de kelders bleek 

i) Zie o m . Maandblad Oud Utrecht 1960, blz. 129 afb. 5, links van Putruwiel. 
2) Het duidelijkst op een foto uit 1910 van L. M. de Rijk (gem. arch. Utrecht). 
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Srhomv in Lodewijk XVI stijl. 

echter, dat het was ontstaan door samenvoeging van twee (op het 
Oudkerkhof gerichte) middeleeuwse panden van ra 4,5 x 10 m. 
Eveneens is aanvang gemaakt met de sloop van de huizen Korte 
Nieuwstraat 11 t/m 33. Hoewel deze huizen gelegen zijn b innen de 
immuni te i t van de voormalige St. Paulusabdij is er - tot nu toe -
weinig middeleeuws werk gevonden: een enkel muurfragment in 
33 en enige gotische sleutelstukken in 25. De huizen gaven de indruk 
vrijwel alle gebouwd te zijn in de 17de eeuw, na de secularisatie van 
de abdij dus, toen de Korte Nieuwstraat a l s . . . . „doorbraak" van 
Domplein naar (Lange) Nieuwstraat werd aangelegd. Voordien be
stond er slechts een (afsluitbaar) voetpad, waaraan allicht wèl een 
bebouwing heeft gestaan, die het merkwaardige beloop van de rooi
lijn tengevolge heeft gehad. De Korte Nieuwstraat miste immers he t 
strakke beeld van de andere 17de eeuwse straten als Booth- Kei- en 
Zuilenstraat. 

Door de talrijke latere wijzigingen had het merendeel der huizen 
een overwegend vroeg 19de eeuws karakter. Enkele interessante 
onderdelen, als een fraai Lodewijk XVI schouwtje uit nr. 23 (afb. 2) , 
werden door de onderafd. Monumentenzorg van de dienst O.W. op
geslagen om t.z.t. bij een restauratie elders herbezigd te kunnen 
worden. , „ 

ir. C. L. T E M M I N C K G R O L L 
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