
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De Bruntenhoftuin Van gesloten 'speelhoff' naar openbare stadstuin Ingang van de tuin in 1975, met Itnks het kaarsenwiniceltje van Ruud Snel, dat in 1979 werd gesloopt. Het Utrechts Archief De tuin van de Bruntenhof, aangelegd volgenszeventiende-eeuwseprincipes, is nu bijna eenkwart eeuw oud. Dit stukje stadsgrond heeft eenlange groene voorgeschiedenis gekend. Het in delate middeleeuwen ommuurde terrein werd ver-moedelijk eerst gebruikt als moestuin, waarinook wat fruitbomen stonden. In de 17de eeuwwerd het een 'speelhof' (een tuin om van te ge-nieten), waarin naast nutsplanten ook sier-planten een plaats kregen. Vervolgens, vanaf detweede helft 18de eeuw, was hier gedurendetwee eeuwen een particuliere plantenkwekerij.Tenslotte werd de verlaten en verwilderde plekgetransformeerd in de huidige semi-openbarestadstuin, inmiddels bekend bij vele tuinlief-hebbers en rustzoekers. Ligging van de tuin Oude topografische tekeningenen l<aarten laten zien dat deBruntskameren (tegenwoordigBruntenhof genoemd), In 1621 ge-sticht, pal tegen de oostelijke ves-tingwal en stadsmuur lagen, ge-scheiden door een smal straatje.Midden negentiende eeuw veran-derde die situatie enigszins doorde afbraak van de stadsmuur. Eenheuvel, de vergraven

stadswal,met daar bovenop het huis Lieven-daal (uit 1862), kwam er voor in deplaats en het nabijgelegen bol-werk Lepelenburg (uit 1579) wasplantsoen geworden. Deze heuvelis nu vooral bekend door de uit-bundige bloei van sneeuwklokjes,crocussen en fluitekruid later inhet voorjaar. Aan de zuidkant van de Brunten-Marijke                      hof loopt de Schalkwijkstraat Donkersloot-            waar aan de overkant nog altijd deVru                        het pestgasthuis Leeuwenberch /f, Vrijkameren zonder tuin Iets verderop stond, tot de afbraakin 1804, het 'sterke' huis Croot-Le-pelenburg (gebouwd ca 1400) opde zuidoostelijke hoek van de Bri-gittenstraat. Op de meeste oudekaarten is Groot-Lepelenburg doorzijn toren goed te onderscheidenvan de omringende bebouwing.Hier woonde 's winters, vanaf1609 of mogelijk reeds eerder, dezeer vermogende advocaat mr.Frederick Brunt (ca. 1530 - 1622),die in Rijswijk bij Den Haag zijn zo-merverblijf had. Nadat Brunt in 1609 eigenaar wasgeworden van Groot-Lepelenburgkocht hij in 1621 het aangrenzendeKlein-Lepelenburg, eveneens rond1400 gebouwd, met het bijbeho-rende grote erf [zie hiernaast]. Te-voren was dit huis veelal bewoondgeweest door kanunniken van hetkapittel van Oud-Munster (i). Deaankoop hield verband metBrunts wens om hier

armenwo-ningen te bouwen; godskamerenof vrijkameren genoemd, omdat (1567) staat, nu in gebruik als kerk.Hier bevindt zich de toegang totde tuin. Velen herinneren zich mis-schien nog het, in 1979 gesloopte,kaarsenwinkeltje van Ruud Snel(nu Donkerstraat 23), dat links vande tuiningang stond. Het maakteplaats voor het huidige smeedijze-ren hekwerk gevat in stenen met-selwerk. Aan de westkant van de tuin be-vindt zich de bebouwing van hetAchterom. Op de hoek staat hetbrandspuithuisje (gebouwd mid-den 19de eeuw, nu een architec-tenkantoor) en verderop het socia-le woningbouwcomplex uit 1983met de ondiepe tuintjes grenzendaan de laurierheg van de Brunten-hoftuin. De noordgrens van detuin wordt gevormd door de ach-tergevels van de huisjes van deMetelerkampfundatie (uit 1844)die aansluiten op de vier kamerenvan het Bruntenhofcomplex aande Bruntensteeg. Het kaartje oppagina 105 bovenaan geeft meerzicht op de situering van de tuin. 104 % vereniging Oud«Utrecht augustus 2000











Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 Met dank aan Carla Oldenburger voorhet commentaar op een eerdere versievan de tekst. Voor het schrijven van dit artikel isdankbaar gebruik gemaakt van hetUtrechts Documentatiesysteem (UDS) -Bruntenhof, Bruntensteeg en Schalk-wijkstraat 32, de jaarverslagen ennieuwsbrieven van het Utrechts Monu-mentenfonds vanaf 1975 en de adres-boeken van de stad Utrecht vanaf 1850,voor zover aanwezig in het UtrechtsArchief. Voorts werd geput uit de na-volgende literatuur: Bruijn, M.W.J. de, Husinghe ende Hof-stede. Een institutioneel-geografische stu-die van de rechtspraak over onroerendgoed in de stad Utrecht in de middeleeu-wen. Utrecht, 1994 Burgers, J.W.J., 'De 14e-eeuwse verka-veling van Boeltgens camp in Utrecht'in Historisch-Geografisch Tijdschrift jig8,nr3, 1990,p.90-101Dolfin, Marceline J., E.M. Kylstra enJean Penders: Utrecht. De huizen bin-nen de singels. SDU Uitgeverij, 's Gra-venhage 1989 (p.233-236)Doorn, Z. van, 'Meester Frederick Rei-niersz. Brunt en zijn familierelaties' inGens Nostra. Maandblad van de Neder-landse Genealogische VerenigingJTg. 14nr7-8,1959, p. 155-171Doorn, Z. van, 'Lepelenburg en hetBruntenhof in De Stichtse Heraut,Mededelingenblad van de AfdelingUtrecht der Nederlandse GenealogischeVerenigingjrg 6 nr 4,1959

p.465-481Graswinckel, D.P.M., Nederlandsche'Aofies. Allert de Lange, Amsterdam1947 (derde druk) Hofies in Nederland (door Robert Lo-pes Cardozo e.a.). J.H. Gottmer, Haar-lem 1977 Oldenburger-Ebbers, C.S. De tuinen-gids van Nederland. Rotterdam 1989            |{,g Thoomes, W., Hofjes in Utrecht. Histo-rische Reeks Utrechts. Matrijs, Utrecht1986 (vierde gewijzigde druk)Wagenaar, C.W. Vrije Vi/oningen teUtrecht. Utrecht 1913 (heruitgegevenals 'Nieuwe en oude hofjes', Steengoednr 26, tijdschrift Utrechts Monumen-tenfonds, juni 1998) Vele bezoekers vonden hun wegreeds naar deze groene oase; delaatste jaren vooral ook op OpenMonumentendag, de tweede za-terdag in september. Bruntenhof-bewoners schenken op die dagkoffie en thee bij hettuinhuisje.De Bruntenhoftuin, ooit een geslo-ten 'speelhof voor weinigen gedu-rende eeuwen, bestaat nu bijnaeen kwart eeuw als semi-openbarestadstuin - 's avonds gaat het hekop slot. Tuinliefhebbers en rustzoe-kers zijn zich goed bewust van dekwaliteit van deze enigszins ver-borgen tuin. Wie geluk heeft kaner ook aardige vogelwaarnemin-gen doen. Naast merels, koolmees-jes en eksters zijn onder andereook de meer bijzondere soorten alsgrote bonte specht, vlaamse gaaien boomklevertjes erte zien.Het is te hopen en zeker te ver-wachten dat

dit jonge 'tuinmonu-ment' tot in lengte van jaren zalblijven bestaan. De tuin gezien ^^ tuitt, een blijvend juweel naar het zuidoos- Hetonderhoud van detuin wastot ten vanaf het 1982 (toen de aanleg van de be- tuinhuis. planting vrijwel voltooid was) in Op de voorgrond handen van de gemeente, daarnablauw-paarse werd dit een taak van het UMF.irissen Ook vrijwilligers, waaronder enke-foto «Miewr, Ie Bruntenhofbewoners, zijn hier-april2000 bij betrokken. In de praktijk bleekal gauw dat in deze historiserendestadstuin niet al te strak kon wor-den vastgehouden aan planten-soorten die in onze zeventiende-eeuwse siertuinen voorkwamen;het onderhoudsarme karakterwerd sterk bepalend voor de keu-ze. Ook zorgden wensen van deBruntenhofbewoners voor nogalwat water in de wijn. Plantensoor-ten, zoals bijvoorbeeld vlambloemof Phiox (vanaf circa 1750 in Neder-landse tuinen), vrouwenmantel ofAlchemilla en vlinderstruik of Bud-dleia (beiden pas vanaf eind ne-gentiende eeuw ingevoerd) von-den inmiddels een plaatsje in detuin. De drie grote leivruchtbomen(peer, kers en appel) die in decem-ber 1999 werden geplant in hetvoorste gedeelte parallel aan hetbrandspuithuisje, zijn wel weermeer historisch verantwoord.Vorig jaar is een globale inventari-satie gemaakt van de planten,struiken en bomen die

thans in detuin voorkomen. Deze informatieis bij een tuinplattegrond, opge-hangen in hettuinhuisje. Noten 1    Van Doorn (1959-11) geeft een langeopsomming van personen die vanafcirca 1400 tot eind achttiende eeuwwoonden in Klein-Lepelenburg. 2    De aangehaalde woorden zijn afkom-stig uit fundatiebrieven, integraal gepu-bliceerd als bijlagen in het artikel vanVan Doorn (1959-11). Van Doorn heeftdestijds inzage gehad in het archief vande Fundatie Bruntscameren. Dit ar-chief is thans (april 2000) onvindbaar. 3    Zie Van Doorn (1959-11) p. 478 4    Ruud Snel wist mij de naam van delaatste bloemist te noemen. 5    De tekst is ontleend aan Crones novelleHet feestelijk leven. WereldbibliotheekN.V.Amsterdam, 1939 (p.82). vereniging Oud>Utrecht augustus 2000


