
Maandblad Oud-Utrecht 1978 EEN STREEP DOOR DE (JAAR)REKENING ofwelDe brand van het pestgasthuis Leeuwenbergh Slechts weinigen, die waren uitgenodigd voor de her-opening van het gerestaureerde pand van deLeeuwenberghgemeente zullen hebben beseft, datprecies drie eeuwen geleden op dezelfde plaats toteen restauratie besloten moest worden. In beide ge-vallen was het met name de toestand van het dak, diehiertoe noodzaakte. Was dit onlangs het werk van deboktor, dat een halt toegeroepen moest worden, des-tijds was het 't gevolg van een snel om zich heen grij-pende brand, waarvan de oorzaak wel onbekend zalblijven. Hoewel mr. J. W. C. van Campen 1) hierover de be-langrijkste feiten boekstaafde, bleek bij een nader on-derzoek naar de brand en de daarop volgende her-bouw, dat er genoeg materiaal ongebruikt was geble-ven om een publicatie over dit onderwerp te recht-vaardigen. Dit is alleszins verklaarbaar, wanneer menbedenkt dat

Van Campen een geschiedenis vanLeeuwenbergh vanaf haar ontstaan tot in de twintig-ste eeuw voorstond, zodat hij de brand in het groteverband vermeldt, terwijl het de schrijver dezes tedoen is om genoemde brand aan de vergetelheid teontrukken. De brand Nadat de regenten van het pestgasthuis op 1 augus-tus 1678 de eerstvolgende vergadering op 2 septem-ber daarop volgend hadden vastgesteld om daarin dejaarrekening van het jaar 1676 af te horen en te slui-ten, kon nog niemand van hen vermoeden, dat zij opkorte termijn op de jaarrekening van het lopende jaareen post onvoorziene uitgaven zouden moeten boe-ken, die hun de eerstkomende jaren veel zorgen zoubaren 2). Op Maria Hemelvaartavond werd het pestgasthuis zo-danig door een brand geteisterd, dat het voorlopig ge-heel buiten gebruik moest worden gesteld. Het inge-storte dak van de naast elkaar gelegen ziekenzalen enhet uitgebrande interieur moeten een troosteloze aan-blik hebben gegeven,

hoewel men van geluk mochtspreken, dat de muren overeind waren blijven staan.Toch dient hierbij bedacht te worden, dat deze aaneen grote hitte blootgesteld waren geweest, waar-door de specie wellicht uitgewerkt kon zijn.Tegen deze achtergrond is het geenszins verbazing-wekkend dat de regenten reeds de volgende dag in Gezicht op het Leeuwen-berghpestgasthuis, de wal,het huis Lepelenburch en deBruntenhof. J. de Bei/er,1744. G. A. U. Top. Atlas Zk13.10.










