




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






