Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 derij behaalden het geloof en dekerkelijke tucht de overwinning opde ketterij. In het bijschrift wordtde ketterij de grootste pest dermaatschappij genoemd.De keizer logeerde op het Janskerk-hof ten huize van de domdeken,Johan van de Vorst van Loenbeek,de zoon van een van zijn ver-trouwdste raadslieden. Hier werdhem wederom een groots welkombereid. In de tuin ging een schilde-rij van Jan van Scorel, de Nijd, invlammen op: waar de keizer ver-scheen, verteerde de jaloezie. Indeeetzaal wachtte hem een troonmet een goudgeborduurde hemel.Hier kreeg Karel een banket aange-boden. De stad vierde feest tot inde kleine uurtjes. Pektonnen gaveneen rode gloed aan de warme zo-mernacht. Het bezoek van de kei-zer werd op 17 augustus beslotenmet een plechtige processie doorde stad. Met alle denkbare ritueel,kerkelijk en wereldlijk, was de kei-zer in de stadsgemeenschap opge-nomen. De dag nadat de keizervertrokken was, kregen de armeneen aalmoes bij de Tolsteeg- enWeerdpoort. De blijde inkomstekostte de stad inclusief de versie-ring en de wijn ruim 2700 gulden,wat een flink deel van de stedelijkeinkomsten was. Werkelijk, kostennoch moeite waren gespaard omde keizer een waardig welkom tebezorgen. Uit de weloverwogenaankleding blijkt dat

de stad haargevoel van eigenwaarde en zelfbe-wustzijn geenszins verloren was.De massale toeloop laat zien datde grootse ontvangst niet alleenplichtmatig was. Van 21 december 1545 tot 4 febru-ari 1546 bracht de keizer nogmaalseen bezoek aan de stad Utrecht.Ditmaal voor de vergadering vande ridders van het Gulden Vlies inde Domkerk. Vijftig ridders waren Gezicht op kasteel In de Tolsteegpoort en op de brug-Vredenburg uit gen stonden beelden uit de klassie-het zuiden in ke mythologie opgesteld: VrouwevogeMucht. Fortuna, Bacchus, Alexander de Gro-Kopergravure van te, Hercules, Jason en noem maarS. van Lamsweerde. op. Hun verworvenheden en hei-Foto: Het dendaden inspireerden tot loftuitin-Utrechts Archief gen aan het adres van de keizer. Opde bruggen nabij het oude centrumvonden mimevoorstellingen plaats:daar werd de strijd uitgebeeld die dekeizer tegen de Turken en indianenhad gevoerd. Een piramide op deHamburgerbrug herinnerde metzijn opschriften aan de Romeinse ende Habsburgse adelaar die beidegraag in Utrecht &quot;nestelden'. Bij deingang naar de Lijnmarkt stond eentriomfpoort opgesteld, versierd metde vlaggen van de keizer. De stratenwaren versierd met sparren, de hui-zen met groen en uithangbordendie de keizer prezen als 'Vader

desVaderlands' en 'een zeer goed heer'.Overal brandden lantaarns, kaarsenen toortsen. Er klonk muziek. Demensen waren uitgelopen. Dekomst van de keizer was een ge-beurtenis van de eerste orde.Op de Sint-Maartensbrug be-groetten de bisschop en de kapit-tels de keizer. De kanunniken leid-den de stoet naar de Domkerk,waar het gezelschap luisterde naar de lofzang Te Deum Lauda-mus. Voort ging de stoet, via hetversierde Oudkerkhof, naar deStadhuisbrug. Voor het stadhuiswaren beelden geplaatst van vierillustere voorgangers van Kareldie net als hij een sleutelrol had-den gespeeld in de Utrechtse ge-schiedenis: keizer Augustus, ko-ning Dagobert, Karel Martel enkoning Hendrik I van het Duitserijk, ook wel de Vogelaar ge-noemd (onder zijn bewind zou-den de Noormannen uit Utrechtverdreven zijn). Op een piramidewerd de lof gezongen van de kei-zer. Onderweg naar de Neude ver-welkomden nog meer groten uitde oudheid de keizer: Themisto-cles, Lucullus en Fabius. Vertum-nus, de god van de herfst, en Po-moena, de fruitgodin, hielden eensamenspraak op de Neude. Hierstonden een welkomstbeeld op-gesteld en een goudbeschilderdestenen erepoort, waaraan schil-derstukken van Jan van Scorel be-vestigd waren. Hij had de strijd te-gen de ketterij afgebeeld en

hetschilderij als onderschrift meege-geven dat 'het geloof, bij het wij-ken der ketterij, weer zuiver tevoorschijn trede en zijn reinenglans herneme'. In een ander schil- 47 % vereniging Oud*Utrecht april 2000

