Voorjaar 2012
Vanaf 1987 onderhouden wij de tuin bij de kloostergang van de voormalige Mariakerk. In die 25 jaar
zagen we niet alleen hoe wijzelf veranderden en met ons de tuin maar ook het leven in Utrecht. Toen
we begonnen bewoonden verslaafden de kloostergang, nu zijn er overdag hangjongeren. In de stad
zijn nu veel meer evenementen en heel veel fietsen. Het centrum wordt drukker en de vertrouwde
winkels van zelfstandigen vertrokken, als eersten de bakkers, slagers en kruideniers. In de tuin zagen
we dat het klimaat veranderde en het warmer werd. Er kunnen meer mediterrane planten groeien.
En de pandhoveniers? Wij tuinieren nog steeds met plezier en genieten ervan!

Pontificale van Sinte-Marie

Een pontificaal bevat de teksten en handelingen die de bisschop uitvoert in de eredienst van de kerk.
Het Pontificale van de Mariakerk te Utrecht werd omstreeks 1450 gedecoreerd door de beroemde
Meester van Katharina van Kleef (Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs 400). Bekijk de digitale versie
met inleiding op www.uu.nl/bibliotheek/bijzonderecollecties

Kunstproject resulteert in film en gedicht
De Mariaplaats werd vorig jaar gekozen als uitgangspunt voor het afstuderen in een master van de
HKU. Enkele studenten kozen de tuin en hoe wij als pandhoveniers de tuin onderhouden. Ze hebben
vele dagen doorgebracht in de Pandhof en gekeken hoe de plek gebruikt werd, mensen geïnterviewd
en gefilmd. Geïnspireerd door de plek en door het Magnificat, de lofzang van Maria, maakten zij het
lied Zindering in de tijd.

Zindering in de tijd
Vinden lavendel en rozemarijn
Hun kleuren en geuren
Hun geuren en kleuren
In de zindering van de tijd.
Geven lavendel en rozemarijn
Hun geuren en kleuren
Hun kleuren en geuren
Aan de zindering van de tijd.
Wat er klein is gemaakt
Overwoekerd geraakt
Door eenvormigheid van de orde
Met vrijpostigheid groot geworden
Maak plaats!.... het toont een pril
gezicht
Vindt plaats…. Het zoekt een evenwicht
Op dorre grond bloeit jasmijn!!!
Op dorre grond bloeit jasmijn!!!
Op dorre grond bloeit de lelie!
Op dorre grond bloeit de iris!
Op dorre grond bloeien rozen!

Nieuwe plantenstandaards
Er zijn planten die ’s winters bovengronds afsterven maar in het voorjaar zo hard gaan groeien dat
we haast altijd te laat zijn met het zetten van bamboestokken. Voor een aantal ervan hebben we
door de kunstsmid Kees van der Horst fraaie ijzeren plantensteunen laten maken. Voor de
Passiebloem, de Hop, de Meekrap en de Oost-Indische kers. Het zijn op zich al sieraden in de tuin.

Passende bomen in de Pandhof
Er zijn nieuwe bomen geplaatst op het plein waar we altijd de plantenmarkt houden. De bolaccacia’s
zijn vervangen door boomsoorten die een relatie hebben met de geschiedenis van de plek, hier stond
de Mariakerk. Geplant zijn 4 Gele kornoeljes (middeleeuwse nutsbomen), 4 Judasbomen en 1
Tempelboom (Bijbel-gerelateerde bomen). De Gele kornoeljes hebben in het prille voorjaar al in
bloei gestaan en de Judasbomen bloeien waarschijnlijk tijdens de open dag. In Frankrijk en Italië is
het een gewilde stadsboom maar in Nederland wordt deze soort nog maar zeer weinig toegepast. In
de Pandhof staan nog meer Bijbelse bomen: de Vijg, de Zwarte moerbei, de Christusdoorn, de
Granaatappel en de Tamarix.

Open Tuinendag Utrecht
Zaterdag 30 juni doet de Pandhof weer mee aan de open tuinendag in Utrecht. Openbare en
privétuinen in het Museumkwartier kunnen dan bezocht worden. www.opentuinendagutrecht.nl

Wensenlijst
Vaste Judaspenning (Lunaria rediviva)
Mirte (Myrthus communis)
Ruw parelzaad (Lithospermum arvense) (Maria’s parelsnoer)
Knolspirea (Filipendula vulgaris)
Eénjarige planten: Cosmea, OI-kers, Zonnebloem, Koriander

