


Maandblad Oud-Utrecht 1988 Het huis Lepelen-burg, gezien vanuithet zuiden, ca. 1760.Platinotypie doorLietze en Schumakernaar een anoniemetekening berustendin het KoninklijkHuisarchief IGAU,TA Brigittenstraat,ca. 1760 b). aantal vleugels van het gebouw en de situering vandeze ten opzichte van de toren is steeds wisselend ennooit helemaal juist. Even onduidelijk zijn de platte-gronden over de precieze ligging van het huis: demeeste plaatsen het op de hoek van de Brigit-tenstraat, maar het wordt ook wel afgebeeld alsstaande op de hoek van de Bruntensteeg, of in hetmidden van het perceel, tussen deze twee stratenin9). De belangrijkste bronnen van informatie omtrent Le-pelenburg zijn een aantal oude prenten waarop dithuis is afgebeeld. Omdat deze prenten ook een voor-name rol spelen bij de reconstructie van het uiterlijkvan het gebouw (zie hierna) worden ze hier allegenoemd10): a.   Panorama van Utrecht, A. van den Wyngaerde,ca. 1560. b. 

 Gezicht op het huis in vogelvlucht vanuit hetnoordwesten, H. Saftteven, ca. 1670. c.   Gezicht op de noordzijde van het huis, L. P. S[erru-rier], ca. 1730. d.   Gezicht op het gasthuis Leeuwenberg, met op deachtergrond Lepelenburg, J. de Beijer, 1 744. e.   Gezicht op de westzijde van het huis, anoniem,ca. 1760. Gezicht op de zuidzijde van het huis, anoniem, ca.1760 (zie de afbeelding). Gezicht op het huis vanuit de Brigittenstraat, D.van der Burgh, 1 770. f. g. h. Gezicht op het huis vanuit het zuidoosten, ano-niem, 1800. Wat zeggen deze prenten ons over de ligging van Le-pelenburg? De afbeeldingen a, b, c en h geven daar-over geen informatie, terwijl e en f alleen aangevendat ten zuiden en westen van het huis een tuin gele-gen was. Prent d laat zien dat het gebouw aan destraat langs de stadswal stond, maar niet hoe grootde afstand was tussen het huis en de ten zuiden daar-van gelegen rij woninkjes van de Bruntenhof. Prent gtenslotte is volstrekt duidelijk:

deze toont Lepelen-burg staande in de Brigittenstraat, op de hoek van destraat langs de wal. Het zal wel voornamelijk op ge-zag van deze afbeelding zijn dat Muller, en na hemiedereen, het huis op deze plek situeert. Bij nadere be-schouwing blijkt echter al snel dat deze prent in topo-grafisch opzicht niet betrouwbaar is, en dat om eenonbekende reden de kunstenaar een fantasiesituatieheeft weergegeven. Immers, een blik op de kaart leertons dat de Brigittenstraat onmogelijk recht op de Ma-liepoort toe kan lopen zoals op deze afbeelding het 38












