




Maandblad Oud-Utrecht 1988 3. Plattegrond van Lepe-lenburg van 29 oktober7709, waarop duidelijk descherpe hoek van het huiste zien is die zich bevon-den moet hebben op dehoek van de Brigit-tenstraat en de stadswal.GAU, Stad S, 616*. met een toegang tot de toren aan de westzijde. Watzou trouwens een muur in het verlengde van denoordzijde van het pand voor zin hebben gehad, wan-neer de Brigittenstraat nog een aantal meters verdernaar het noorden had gelegen? Dan zou er toch aande noordkant van het huis een tuin of voorplein totaan de straat zijn geweest! Mocht het bovenstaande nog niet voldoende zijn omaan te tonen dat Lepelenburg wel degelijk op de zuid-oosthoek van de Brigittenstraat heeft gestaan en nietter plekke van Bruntenhof 3-4, dan kunnen daar nogde gegevens aan worden toegevoegd die de openba-re registers aan het kadaster over de bebouwingsge-schiedenis van het perceel opleveren. Om de zeker-heid van een juist beeld te vergroten

wordt zover no-dig ook het westelijk aangrenzende perceel in het on-derzoek betrokken. De laatste overdrachtsakte waarin Lepelenburg nogals bestaand gebouw voorkomt, dateert van 29augustus 179811). In deze akte droegen de erfgena-men van Maria Anna Geertruyd van Bemmell, in leven vanaf de westzijde de oostvleugel niet meer te zien is.Inderdaad is die op de prent van de afbraak ook al ver-dwenen. Ik heb de tekeningen niet in origineel gezienmaar het lijkt me de moeite waard ze voor nadere da-tering eens op uitwendige kenmerken te onderzoe-ken. Combineren we de gegevens die ze opleveren over deindeling van het huis met de door mij teruggevondenplattegrond, dan blijkt daarin het grondplan van de af-beeldingen goed herkenbaar, zij het dat de oorspron-kelijke noordvleugel daarop is uitgebreid met eengang, een kamer en een ,,cabinet&quot; of ,,stalletie&quot; metdaarnaast een koetspoort. Mij dunkt dat het hier omeen uitbreiding is gegaan die ofwel nooit

is uitgevoerdofwel weer afgebroken was toen de zojuist vermeldeafbeeldingen werden gemaakt. Een dergelijk om-vangrijk grondplan van 103 x 50 voet, dit wil zeggen27,60 x 13,40 m, zou overigens niet mogelijk ge-weest zijn ter plaatse van Bruntenhof 3-4, wanneermen er vanuit gaat, zoals ook Burgers doet, dat hetpand een zuid-, een noord- en een oostvleugel had 75







Maandblad Oud-Utrecht 1988 ouds genaamd Lepelenburg, met koetshuis en stal-ling daarachter, staande en gelegen binnen Utrechtaan de zuidzijde van de Bregittestraat en achter dewal, kadaster B numero 387, koetshuis, groot zesroeden negentig ellen&quot;&quot;). concluderen dat het hier om hetzelfde gebouw gaat,gezien de bestemming stal/koetshuis en de langge-rekte rechthoekige vorm. Helaas is het ontwerp onge-dateerd, maar het handschrift op de tekening wijst opde tweede helft van de zeventiende of de eerste helftvan de achttiende eeuw. Mogelijk dateert de tekeningvan na 29 oktober 1709, de datum van het verbou-wingsplan, waarin een ,,stalletie&quot; was opgenomendat zoals we gezien hebben misschien nooit is ge-bouwd. Het handschrift op het bouwplan van destal/koetshuis komt ook voor op een aan de tekeninggehechte specificatie onder de aanhef,, Een memoerivan het houydt tot het koetshuys bij Leepelen-boerch&quot;, waarin een opgave van het

benodigde hout-werk. Het handschrift en de spelling wijzen niet opeen grote bedrevenheid in het gebruik van de ganze-veer. Uit de tekening kan ook de hoogte van het ge-bouw worden afgeleid: die zal tot aan de dakvoet on-geveer 4,50 en tot aan de nok ongeveer 7 m hebbenbedragen. Over de geschiedenis van dit gebouw is nog wel meerbekend. Tot de in het voorafgaande vermelde ver-koop van 4 september 1824 behoorde niet ,,deschutting die dit erf of dat van des verkoopers princi-pale scheiden&quot;, die aan de verkoopster verbleef,,,terwijl de muur welke van de schutting tot aan destal strekt voor des koopers rekening blijft, die ook bijdeze het recht toegekend word om deze muur zoowelals de stal en koetshuis zoo hoog te doen opbouwenen naderhand verhogen als hem goeddunken zal enverder zoodanig en in dien staat als gemelde stalling,koetshuis en erve zich bevind, zonder van den ver-kooper q.q. eenige schadevergoeding of reparatie tekunnen of mogen eischen

voor den vervallen staat,waarin gemelde stalling en koetshuis (zich) mogt be-vinden&quot;&quot;). Zoals uit het kadastraal minuutplan, waarop hetkoetshuis gesitueerd is aan het zuideinde van hetperceel24), kan worden afgeleid (zie afb. 6), moet hetbij de zojuist genoemde schutting en muur om denoord-zuid lopende scheiding tussen beide percelenhandelen, waarvan het noordelijk deel uit een schut-ting en het zuidelijk deel uit een muur zal hebbenbestaan. Waarschijnlijk had zich ter plaatse van deschutting de toegang tot de tuin bevonden.Opmerkelijk is dat in 1824 gewezen werd op debouwvallige staat waarin de stal annex koetshuistoen verkeerde. Uit het feit dat deze met de muur ho-ger opgetrokken mocht worden, kan tevens wordenafgeleid dat het hierbij om bebouwing van betrekke-lijk geringe hoogte ging. Zoals we gezien hebben, kwam het,,ledig erf of tuin,vanouds genaamd Lepelenburg, met koetshuis enstalling daarachter&quot; in 1848 aan mr. Jan Kol. Dezewas

eigenaar en bewoner van het huis recht tegen-over de tuin, op de noordoosthoek van de Brigit-tenstraat, waar later zijn zoon Everard Henri het impo-sante gebouw zou neerzetten waarvan bij de recenteverbouwing alleen de buitenmuren bewaard geblevenzijn26). Mogelijk heeft Kol gebruik willen maken van 6. Plattegrond van het perceel waarop Lepelenburgstond 1387) en van het daarnaast staande huis KleinLepelenburg (388) naar het kadastraal minuutplanvan 1832. Rechts lag de stadswal, aan de onderzijdeziet men de Bruntensteeg. Uit al deze gegevens blijkt dus zonneklaar dat Lepe-lenburg op de hoek van de Brigittenstraat heeftgestaan en niet verder naar het zuiden toe op de hoekvan de Bruntensteeg, waar zich immers een koets-huis/stal bevond. Wanneer is deze stal annex koetshuis gebouwd?Toen de stad in 1798 eigenaar werd van Lepelen-burg, kreeg zij daarbij gewoontegetrouw de nog aan-wezige eigendomsakten overgereikt. Waarschijnlijkheeft zij die bij de

vervreemding van het ledig erf in1807 niet aan de nieuwe eigenaar overgedragen, om-dat het huis toen immers niet meer bestond. In iedergeval berusten deze akten met een aantal andere ge-gevens thans in het stadsarchief22). Onder die docu-menten bevinden zich naast de al genoemde platte-grond van Lepelenburg een tekening van eenstal/koetshuis, waarvan de vorm grote overeenkomstvertoont met de bebouwing die in 1832, bij de invoe-ring van het kadaster, op het perceel aanwezig was(zie afb. 7). De afmetingen van dit langgerekte ge-bouw (zie afbeelding), met voorin het koetshuis enachterin de stal, bedragen 61 x 16,5 voet ofwel16,35 x 4,42 m. De bebouwing in 1832 moet, zoalsreeds gezegd, ongeveer 15,60 x 5 m zijn geweest.Ondanks dit maatverschil meen ik toch te kunnen 78










