Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Na het instortenvan het Donischipdoorde storm van1674 bleven depuinhopen hggentotinde I9deeeuw. Josua had ervan bovenaf uit-zocht op. Sommigeheren haddenmeer belangstel-ling voor de oudegrafzerken metfamiliewapens.Gezicht in hetingestorte schipvan de Dom uithet oosten. Jan deBeijer, gewassentekening inO.I. inkt, 1745.(Het UtrechtsArchief) kind met een steen op den armgesmeten heeft&quot;. De 15-jarigeAnthonetta Roek verklaart op 2ijuli dat &quot;Josua Wilst eergisterenavond omtrent tien ueren met eensnaphaan uyt het gat geschotenheeft, soodat alle de gebuurendoor de slagh en vlam seer geal-tereert (verschrikt) wierden&quot;. Devuurknal zou nog lang naklinken.De volgende dag moet Josua voorhet gerecht komen. Hij ontkent deburen &quot;geafl'ronteert te hebben ofeenige overlast aangedaan&quot;. Ver-volgens wordt hij streng ver-maand om niet meer &quot;eenigaff^ront of overlast te doen, ook nadese de boefklok niet meer on-tijdig te trekken, ofte vandentoorn bij avond of nagte te schie-ten, op poene van aanstonts bij dekop gevath & op den huyse vanHasenbergh gestelt te worden&quot;.De merkwaardige formuleringdoet vermoeden dat hij overdagwellicht op duiven en kraaienmocht jagen. Over en weer metmoddergooien Op io

augustus blijken de burenniet brandschoon in het conflict:Cornelia Schouten is een zus vanMaria Schouten, die enkele wekentevoren getuige was. Corneliawoont ook aan het Domplein, enlaat haar dienstmaagd Catharinavan Hoorn &quot;eenige vuijligheijd aanden toorn ter neder smijten&quot;, tus-sen de puinhopen van de inge-storte Domkerk waarschijnlijk.Josua's zonen Jan en Bart roepenvanaf de toren dat ze het moetlaten, anders zullen ze &quot;haar meteen steen nae het gat goijen&quot;.Cornelia gelast haar meid de troepte dumpen, en er komt inderdaadeen steen omlaag, vergezeld met&quot;vuijle en bordeelsexpressien&quot;.Vervolgens hebben de knapen Wilst 's avonds rond tienen destoep van de weduwe Roek &quot;ge-heel met groente en drek besmee-ten&quot;, en Bart bleef met een mes inzijn hand erbij staan, terwijl hijdreigde Anthonetta de strot af tesnijden als ze naar buiten kwam.De volgende dag zit Corneliabuiten voor de deur, en de gebroe-ders Wilst schelden haar vanaf detoren uit voor stinkhoer met haarachterbakse zwartmakerij en ge-klik bij de heren van het gerecht.Anthonetta krijgt de kwalificatie&quot;tamboershoer die geld terug-geeft voor een extra beurt&quot;. Weereen dag later, op 12 augustus, bijde volgende schreeuwpartij, con-stateert Cornelia dat Josua er

bijstaat en &quot;sijne kinderen opstookteenaansettede&quot;. Het gerecht besluit Josua en zijnzoons scherpelijk te laten aanzeg-gen dat het afgelopen moet zijn.Die beloven &quot;sigh te sullen gedra-gen&quot;, maar klagen ook dat ze &quot;al-toos door de gebuuren aangehaalten geaffronteert wierden&quot;. Het probleem wordteven weggestopt Vier maanden later, 16 december1729, staat Josua weer voor het ge-recht, en hem wordt &quot;een appoinc-tement van interdictie&quot; voor-gelezen. Er staat niet bij wat deaanleiding was of wat er verbodenwordt. Tortelduiven verstoren metgeweervuur of ontijdig de boef-klok luiden? Josua's brutale reactie&quot;nu sien ik dat de Heeren mij enmijne kinderen aan den dijck 33 vereniging Oud>Utrecht april 7999

