
Lievendaal, 'eene eenvoudige, nette, met ligte verw be
schilderde villa, in het donkere loof verscholen' 

Korine Ha zei zet 

voor Dick 

Een van de mooist gelegen 19de-eeuwse huizen in Utrecht is Lievendaal, Lepe
lenburg 21. De witte villa ligt hoog op de wal bij het voormalige bolwerk Lepe
lenburg, omringd door oude bomen, 's Zomers gaat het huis grotendeels schuil 
achter groen en zullen veel voorbijgangers het niet opmerken. Ook vanuit het 
huis gezien komt de ideale ligging dan minder goed tot haar recht. Pas als de 
bladeren zijn gevallen, biedt de 'koepelkamer' in het torenachtige hoekelement 
aan drie zijden vrij uitzicht over de omringende plantsoenen en het water van 
de stadsbuitengracht dat in een wijde bocht Lepelenburg omsingelt (afb. 1). 
Wie was er zo gelukkig dat hij op dit ideale plekje, helemaal buiten en toch 
dicht bij het centrum van de stad, een riant huis mocht bouwen, heb ik mij afge
vraagd. Want zoveel wist ik al wel, toen mijn nieuwsgierigheid naar de bouwge
schiedenis van dit huis werd gewekt; het moest gebouwd zijn tijdens of na de 
uitvoering van het plan-Zocher en in dat plan waren de wallen en bolwerken 
aan deze zijde van de stad bestemd tot 'publieke wandelingen', openbare plant-
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/. Het huis Lievendaal op een foto uit 1974. GA U, T.A. Lepelenburg 2 (1974). Foto: idem. 

1 Voor dit onderzoek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die mevrouw J. G. Ripha-
gen, verbonden aan de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht, in 1975 over Lievendaal heeft 
verzameld. 
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soenen, en niet voor particuliere bewoning. De vraag werd daarom hoe nu pre
cies de bouw van Lievendaal tot stand is gekomen. Het onderzoek leverde inter
essante en aardige gegevens op. Eerst echter wat geschiedenis van de plek. 

Van uithoek tot lustoord 

Lepelenburg is een van de vijf aarden bolwerken die in de jaren 1577-1579, het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog, werden toegevoegd aan de stadsverster
kingen2. Kort tevoren, in 1562, was hier binnen de muren het pesthuis Leeu-
wenberch gesticht. Zo dun bevolkt was dit deel van Utrecht toen nog, dat de 
lijders aan de gevreesde ziekte hier geherbergd konden worden zonder dat voor 
omwonenden gevaar van besmetting bestond. 
Op de bolwerken zelf mocht vanzelfsprekend niet gebouwd worden. In tijden 
van oorlog moesten de verdedigers van de stad immers een vrij schootsveld heb
ben. Al na een generatie echter, waarin van echte oorlogsdreiging geen sprake 
was geweest, nam het stadsbestuur het niet zo nauw meer met het in staat van 
paraatheid houden van de verdedigingswerken. Eerst mondjesmaat, maar later 
steeds vaker, gingen de bestuurders in op verzoeken van burgers hier grond te 
mogen huren voor de vestiging van een bedrijf. Zo brachten de ongebruikte 
bolwerken, waarvan de aanleg al immense bedragen had gekost en die boven
dien in onderhoud erg duur waren, tenminste nog wat op3. De huurovereen
komst bepaalde wel dat de huurder in tijden van oorlogsgevaar op de eerste 
aanmaning moest vertrekken, zonder vergoeding van zijn af te breken opstal
len. 
Vooral bij molenaars waren de bolwerken in trek. Op de kunstmatige hoogten 
vingen de molens de meeste wind. Een van de weinige gebouwen op de bolwer
ken, die A. van Vianen op zijn plattegrond uit 1598 tekende, is een molen (afb. 
2). Lepelenburg, op de kaart van Van Vianen nog onbebouwd, werd in 1619 
aan Jan Foeijt 'vergund'. In een contract uit 1637 is sprake van een bedrijf 
waar lonten werden gesponnen, maar het meest opvallende aan dit contract is 
dat Foeijt het bolwerk niet gewoon in huur, maar in erfpacht kreeg4. Het stads
bestuur zou er later spijt van krijgen dat het delen van Lepelenburg in erfpacht 
had gegeven. 
Op het direct aangrenzende terrein binnen de muren was in het middeleeuwse 
huis Lepelenburg van het kapittel van Oudmunster inmiddels meester Frederik 
Brunt komen wonen5. Deze rijke en katholiek gebleven vrijgezel stelde bij 
testament ƒ 5.500 beschikbaar voor de bouw van zestien vrijwoningen op zijn 
erf, de nog bestaande, in 1621 gebouwde Bruntenhof. Lepelenburg zelf is in 
1800 afgebroken. 
Een pesthuis, een fabriek van lonten en arm en woningen, het gebied rond Lepe
lenburg was tot deze tijd, rond 1620, eerder een verbanningsoord voor in de 
stad ongewenste elementen dan een lustoord. Dat zou echter snel veranderen. 

2 L. C. van der Vlerk e.a., Utrecht ommuurd (Vianen, 1983) 93. 
3 Voor de financiering van de bolwerken werden onder meer voor 24.000 pond aan los- en lijfren

ten verkocht, extra belastingen geheven, huizen en landerijen verkocht en bovendien werden en
kele in 1577 aan de geestelijkheid onttrokken bezittingen te gelde gemaakt. Zie E. Taverne, In 
't land van belofte: in de nieuwe stadt (Maarssen, 1978) 240-241. 

4 Utrecht voorheen en thans, 2de serie, I (1844) 225-226. 
5 Z. van Doorn, 'Lepelenburg en het Bruntenhof', De Stichtsche Heraut, VI, afl. 4(1959)466-481. 
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2. A va« Vianen, plattegrond van Utrecht. Kopergravure (48,8x36,3 cm) uit 1598. GAU, T.A. 
Ab 57 (A). Foto: idem. 

3. J. de Beijer, Lepelenburg. Ingekleurde pentekening (15,9 x 20 cm) uit 1744. GAU, T.A. 
Foto: idem. 
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4. J. van Hiltrop, gezicht op het huis Bellevue. Gewassen tekening in O.I. inkt (27,2 x 15,4 cm) 
uit 1781. GAU, T.A. Da 4.70. Foto: idem. 

Leeuwenberch huisvestte in 1636 voor het laatst pestlijders en het bolwerk, bui
ten de muren, was inmiddels een aangenaam tuingebied geworden. Een rapport 
over de toestand van de bolwerken uit 1633 beschrijft Lepelenburg als 'beplant 
van voren tot achteren over 't pleyn met alderley schoone boom- en aardvruch
ten'6. Aan het eind van de eeuw waren er ook verscheidene tuinhuisjes bijgeko
men. Het ging hier zoals overal langs de stadswallen, die langzamerhand een 
groene gordel rond Utrecht werden. Steeds meer burgers huurden er een stukje 
grond om een tuintje aan te leggen, waarop soms een eenvoudige tuinhuisje, 
een theekoepel of zelfs een woonhuis werd neergezet. Door al die bebouwing 
bij de muren waren de verdedigingswerken al rond 1670 uit militair oogpunt 
volstrekt onbruikbaar geworden7. Als groene zone nam het gebied echter alleen 
nog maar verder toe in gebruikswaarde. Op 18de-eeuwse tekeningen zien we 
overal langs de singel tuinen, soms schitterend aangelegd met groentunnels, 
prieeltjes en geschoren hagen, waar burgers aangenaam verpozen (afb. 3). 
Ook villa's verrezen er, op de beste plekken. In 1768 koos Everardus Dudock 
Lepelenburg uit voor de bouw van zijn riante villa Bellevue (afb. 4)8. De naam 
was ontleend aan zijn koffieplantage Oude Bellevue in Suriname, maar ook 
voor Dudocks Utrechtse vestiging was deze benaming alleszins gerechtvaar
digd, want het huis bood een grandioos uitzicht op de Maliebaan. Halverwege 
de vorige eeuw tenslotte werd het oude bolwerk de geliefde woonplaats van 
Gerrit Reede, die de bouw van Lievendaal zou worden. 

Ontruiming 

Zoals gezegd was Lepelenburg al in de loop van de 17de eeuw van militair ver
dedigingswerk veranderd in een tuingebied van burgers, en was het later gaan-

6 Geciteerd in Utrecht voorheen en thans, 2de serie, I (1844) 226-227. 
7 'De Utrechters en hun rampen', Ach Lieve Tijd 13 (Zwolle, 1985) 309. 
8 Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1846, 111. Aanvullende gegevens in het voorwoord. 
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deweg bebouwd met tuinhuisjes, theekoepels en enkele woonhuizen. Toen de 
gemeente in 1861 het bolwerk ging ontruimen, werden er elf tuinen met koepels 
of huizen geteld, waaronder de woning van Gerrit Reede, een uit Amerongen 
afkomstige rentenier (afb. 5)9. Die ontruiming was nodig voor de uitvoering 
van het plan-Zocher, waaraan op dat moment al ruim dertig j aar werd gewerkt. 
De afbraak van de oude stadspoorten en -muren, waarin het plan voorzag, was 
al achter de rug. Ook hier bij Lepelenburg waren de muren al geslecht en was 
het water aan de stadszijde van het bolwerk gedempt. Bellevue was al in het 
jaar dat het plan van start ging, in 1829, gesloopt, althans datgene wat er over
gebleven was van het al jaren leegstaande pand dat door de straatjeugd 'ijverig 
met steenen werd bestookt'10. Een groot deel van de oude wallen en bolwerken 
was, eveneens in het kader van het plan-Zocher, in plantsoenen omgetoverd. 
Lepelenburg lag in het laatste tracé dat aan de beurt kwam en ook hier zouden 
na de ontruiming plantsoenen worden aangelegd. 

Ook Gerrit Reede moest dus vertrekken. Het ging hem aan het hart zijn gelief
de plek te moeten verlaten, maar hij kon geen enkel recht doen gelden, want 
evenals de andere bewoners en gebruikers van Lepelenburg was hij slechts 
huurder. Hij kon dan ook niet verhinderen dat zijn fraaie en bovendien nog 
maar een tiental jaren oude huis werd gesloopt1 ' . Reede besloot echter te pro
beren toestemming te krijgen voor de bouw van een nieuw huis in het aan te 

5. Het bolwerk Lepelenburg kort voor de afbraak van het huis van Gerrit Reede. D. van Lokhorst, 
gewassen tekening in sepia (28,2 x 17 cm) uit 1861. GAU, T.A. G 1.1.73. Foto: idem. 

9 Gerrit Reede werd in 1806 te Amerongen geboren uit Engelbert Reede en Neeltje van Meurs. 
Of er verwantschap bestaat met de adellij ke familie Van Reede van Amerongen is niet duidelij k. 
Veelzeggend is dat jonkheer Godard van Reede, heer van Amerongen, in 1675 eigenaar werd 
van de ruïne van het kasteeltje Lievendaal onder Amerongen. S. Muller Fz., 'De Lievendalers', 
De Gids, LXVIII (1904) dl. II, 221. 

10 H. J. Broers, Utrecht, Historische wandelingen (vernieuwde uitgave C. W. Wagenaar) 
(Utrecht, 1909) 252. 

1 ' In het bevolkingsregister wordt het perceel in 1850 nog als plantsoen vermeld. Het rapport-Six 
(zie p. 105 en noot 29) noemt een contract met G. Reede over de plaatsing van een hek van 8 
april 1851. Het huis zal omstreeks die tijd zijn gebouwd. 
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leggen plantsoen. Zijn kansen waren niet erg groot. De architecten N. J. Kam-
perdijk en S. A. van Lunteren hadden ook al een verzoek ingediend om op het 
vernieuwde Lepelenburg te mogen bouwen en hun verzoek was afgewezen. Het 
gemeentebestuur was zelfs niet ingegaan op een bod van maâr liefst ƒ 30.000 
op de grond, gedaan door een aantal aanzienlijke heren dat hier een sociëteit 
had willen vestigen12. Toch ontving Reede in augustus 1862 het verheugende 
bericht dat de raad had besloten 'aan den heer G. Reede een gedeelte stads-
grond [. . . ] in erfpacht af te staan met vergunning om een gebouw daarop te 
plaatsen13. Hieraan was wel het een en ander voorafgegaan, jarenlange discus
sies in de raad, briefwisselingen en onderhandse besprekingen. De hier volgen
de reconstructie van de gang van zaken, die uiteindelijk Reede zijn bouwver
gunning opleverde, geeft een aardig beeld van de politieke en sociale implicaties 
die de uitvoering van het plan-Zocher met zich meebracht. Bovendien hebben 
de discussies over Lievendaal een aantal interessante exercities in 19de-eeuwse 
architectuurkritiek opgeleverd. 

Een smeekbede 

We blijven nog even bij de slotfase en de goede afloop van deze geschiedenis 
alvorens terug te gaan naar de voorgeschiedenis. Op 15 april 1862 stuurde Ger
rit Reede een brief aan de gemeenteraad14. Hij was op 14 mei 1861 uit zijn huis 
op Lepelenburg getrokken en was dus al bijna een jaar lang 'met leedwezen ver
stoken [... ] van een verblijf, waaraan hij zoozeer was gehecht', zoals hij in zijn 
brief zegt. Het is niet duidelijk of hij op dat moment nog aan de Nachte
gaalstraat woonde, waarheen hij aanvankelijk was verhuisd, of al op Jansdam 
4, op welk adres hij ook wordt vermeld voor hij in 1863 naar Lepelenburg 
terugkeerde15. Wel duidelijk wordt uit deze adreswijzigingen dat Reede zijn 
draai niet kon vinden en dat hij als een banneling terugverlangde naar zijn ge
liefde Lepelenburg. Hij liet de raad in zijn aandoenlijke brief dan ook weten 
'Dat zijn gezondheid en keuze zich intusschen steeds aan dat gedeelte der stad 
verbinden, en dat hij daarom vurig zoude wenschen, de toestemming van den 
Raad te erlangen, om een gedeelte van den stadsgrond, tusschen de Schalkwij-
kerssteeg en de Bregittenstraat in langdurigen erfpacht te bekomen, ten einde 
aldaar eene villa te bouwen, voor hem ter bewoning geschikt'. Zijn brief komt 
over als een smeekbede om hèm nu dit plezier te gunnen omdat hij indertijd 
over de ontruiming ook niet moeilij k had gedaan, maar vertrokken was 'eerbie
digende de beschikking van den Raad' en 'zonder daartegen bezwaren in te 
brengen'. 

Reede was intussen wel zo zakelijk bij zijn verzoek tekeningen te voegen, een 
opstandtekening en een situatieschets. Hij benadrukte echter dat hij de raad 
absoluut niet wilde binden aan dit ontwerp en dat hij ook omtrent de omvang 
van het terrein geen eisen stelde, 'daar hij met een klein terrein tevreden is, en 

12 Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1864, 136. 
13 Gemeentearchief Utrecht (GAU), Stad, V, nr. 67x, Notulen van de raad der stad 1862B, bijlage 

308. 
14 Idem, Bijlage 275 B. 
15 GAU, Stad, V, nr. 22, Bevolkingsregister 1860-1880. Op 14 mei 1861 verhuist G. Reede naar 

Wijk I 223 bb (tussen Nachtegaalstraat 30 en 34); op een onbekende datum naar Wijk G 320 
(Jansdam 4). 
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zich evenzeer een grooter zal laten welgevallen'. Hij liet alles aan de raad over 
en de voorwaarden konden later nog besproken worden. Reede wilde, het is 
duidelijk, hoe dan ook en koste wat kost gewoon ontzettend graag terug naar 
zijn geliefde plek. 
De brief kwam de volgende dag op het bureau van G. W. Deketh, de kameraar 
van de gemeente, een functie die vergelijkbaar is met die van de huidige direc
teur van publieke werken. Deze schreef dezelfde dag nog een uitvoerig advies 
over de zaak aan Burgemeester en Wethouders16. Deketh, niet ongevoelig voor 
de toon van Reede's verzoekschrift, vond dat deze vroegere eigenaar op Lepe
lenburg, die 'uit deze zijne geliefkoosde woonplaats is verwijderd', wel enige 
aanspraak kon maken op toegevendheid. Nu wist de kameraar nog heel goed, 
schreef hij, dat B. en W. een eerder verzoek voor huizenbouw op die plek had
den afgewezen, het reeds genoemde plan Kamperdijk en Van Lunteren. Deze 
heren hadden echter, vond Deketh, 'bij de amotie van de opstallen van Lepe
lenburg geen nadeel [...] ondervonden' en Reede wel. Hoe dan ook, het leek 
de kameraar een goed idee in ieder geval 'het gevoelen' van Zocher over de zaak 
te horen. Hij zou contact met hem opnemen en adviseerde intussen voorwaar
delijk tot inwilliging van Reede's verzoek. 
Ook Zocher gaf zijn fiat, in een brief aan de kameraar van 5 juni 186217. De
keth stuurde vervolgens alle bescheiden naar B. en W.18. Dit college kwam op 
22 juli na 'naauwgezette overweging' tot het oordeel dat 'de Raad aan den Heer 
adressant [Reede dus] te kennen zal moeten geven dat zijn plan niet in gunstige 
overweging kan worden genomen'19. Een negatief oordeel dus, verbazingwek
kend genoeg. Toch zou de raad op 21 augustus 1862 positief over het plan van 
Reede beslissen, zij het met een zeer kleine meerderheid van stemmen. Zover 
zijn we echter nog niet. 

Terug naar 1859 

Gerrit Reede heeft de bouwvergunning voor Lievendaal op het nippertje gekre
gen, mede dankzij burgemeester N. P. J. Kien, die een einde wilde maken aan 
deze al zo lang slepende zaak. Want de zaak sleepte niet al sedert april 1862, 
toen Reede zijn verzoek indiende, maar al vanaf 1859. Om de gang van zaken 
te begrijpen moeten we terug naar dit jaar, waarin de bewoners van Lepelen
burg van de komende veranderingen op de hoogte werden gesteld en hun werd 
aangekondigd dat per eind maart 1860 de huur zou worden opgezegd. Op dit 
onheilsbericht klommen de Lepelenburgers meteen in de pen en eind 1859 lagen 
verscheidene verzoekschriften al maanden op behandeling te wachten. De raad 
had de behandeling steeds voor zich uitgeschoven en ook toen hij op 29 decem
ber vergaderde, werd tot verder uitstel besloten20. 
Waarom al dat uitstel? Dat wordt ons duidelijk als we de discussie horen, die 
op 23 februari 1860 in de raad werd gevoerd21. Er was, zo blijkt, nog helemaal 

16 GAU, Stad, V, nr. 67x, Notulen van de raad der stad 1862 B, bijlage 275 C. 
17 Idem, Bijlage 275 E. 
18 Idem, Bijlage 275 D. 
19 Idem, Bijlage 275 A. 
20 GAU, Bibl., nr. U. 3400, Verslagen van de zittingen van de gemeenteraad 1859 (29 december), 

210. 
21 Idem, 1860 (23 februari), 10-11. 
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geen eenstemmigheid over de bestemming van Lepelenburg, laat staan dat er 
definitieve plannen waren22. Zelfs over de vraag of Lepelenburg wel zo nodig 
ontruimd moest worden, was men het niet eens. Zo toonde raadslid mr C. G. 
de Balbian van Doorn, die we nog vaker zullen tegenkomen als pleitbezorger 
van de (oud-)huurders van Lepelenburg, zich een tegenstander van ontruiming 
en niet alleen vanwege het leed dat dit zou berokkenen aan een aantal 'stille 
burgers, die dââr nu een gelegenheid hebben tot uitspanning'. Het ging in deze 
raadsvergadering ook om een principiële stellingname voor of tegen bepaalde 
bouwstijlen en -vormen, in het bijzonder het neo-classicisme en de 'chinoise
rie'. 

Volgens raadslid mr W. R. Boer zou het een verbetering voor de stad zijn als 
op Lepelenburg gebouwd zou worden in de 'nieuwerwetsche en Europesche' 
(d.w.z. neo-classicistische) bouwstijl. De vrijheid die de burgers tot dan toe 
hadden gehad hier maar neer te zetten wat zij wilden, zo betoogde Boer, had 
ertoe geleid dat hier 'op eene in vele opzigten minder welstandige wijze ge
bouwd is; [en] dat dit geheele bolwerk aan velen de indruk van eene Chineesche 
bouwwijze zal geven'. Met de term Chinese bouwwijze doelde Boer op de koe-
peltjes en prieeltjes die het aanzicht van Lepelenburg bepaalden. Dergelijke 
speelse, op Chinese en in het algemeen exotische architectuur geïnspireerde 
bouwseltjes waren in de 18de eeuw in de Nederlandse tuinarchitectuur geïntro
duceerd en inmiddels in brede kringen populair geworden. Wie zo'n Chinese 
of Turkse tent, zoals de koepeltjes wel werden genoemd, wilde hebben, kon 
voorbeelden vinden in het Magazijn van Tuin-sieraaden van G. van Laar, een 
uitgave uit 1802, die vele herdrukken beleefde. En voor wie op de centjes moest 
letten, was er nog de uitgave met voorbeelden 'om op de minst kostbare wijze 
volgens Van Laar koepels te doen vervaardigen'23. Raadslid Boer was dus te
gen de 'chinoiserieën' en voor het neo-classicisme, waarmee hij lijnrecht stond 
tegenover Van Doorn. Deze prefereerde de koepeltjes boven het neo
classicisme met zijn internationale allure. Hier volgt een groot deel van zijn in
teressante betoog: 

'Ook zou het kleine en poppige van den aanleg een voorwendsel zijn, om het oude bolwerk 
af te breken, want dat ontsiert onze wandelingen, dat schrikt den vreemde af en houdt hem 
terug om hier zijn verblijf te nemen. - Over den smaak valt niet te twisten, het begrip van 
schoonheid hangt van ieders bijzondere meening af en kan niet door algemeene regelen be
paald worden, maar, er zullen er ook wel zijn, voor welke die koepeltjes, steigertjes en tuin
huisjes, met de daarbij behoorende sieraden, eene eigene aantrekkelijkheid bezitten en die 
zich opdringen, dat zij, als gedenkteekenen uit den goede tijd, toen ieder burger, naar eigen 
zin en lust zijne woning inrigtte en niet door lastige inmenging verpligt werd, om zich naar 
het oordeel van anderen daarbij te schikken, eerbied verdienen. Wat hiervan zijn moge 
Spr[eker] gelooft ook niet, dat de vreemdelingen daarom in zoo grooten getale zich in ons 
land vestigden, omdat zij daar alles mooi vonden, maar veeleer dat zij hier gekomen en ge
bleven zijn, omdat zij er eene gelukkige onafhankelijkheid en eene vrijheid in hunnen han
delingen en inzigten genoten, die zij in eigen vaderland, en de schoonere streken buiten onze 
grenzen, zóó niet gekend hadden. 
De eigenaardigheid van ons Volk, die behoefte om afgezonderd en op zich zelf, op eigen 

22 Zocher had zeven varianten ontworpen, met en zonder huizen, waarover nog geen beslissing 
was genomen. A. Becker-Jordens en R. de Vries, Wandelingen van Jan David Zocher in 
Utrecht (1829-1861), catalogus GAU, (Utrecht, 1973), cat. nr. 40, waar ten onrechte wordt 
gesteld dat gekozen was voor een der ontwerpen mèt huizenbouw. 

23 H. M. W. van der W\]<;k, De Nederlandse buitenplaats (Alphen aan den Rijn, 1985) 309 en noot 
129. 
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erf en hof te leven, die belette, dat hier, zooals in het buitenland de burgerhuizen tot woning 
voor velen ingerigt en in grootscheren stijl opgetrokken wierden en die dat kleine heeft te
weeg gebragt, waarom wij dikwijls worden bespot, heeft ook hare goede zijde24. Daardoor 
is bestendigd geworden die tegenzin tegen het nieuwe en uitheemsche, dat verschil tusschen 
onze zeden en gewoonten en die van onze naburen, in één woord, dat bijzondere in onzen 
volksaard, waaruit wij alleen het wonder kunnen verklaren, dat onze zwakke staat, zoolang 
zijn zelfstandigheid heeft behouden en niet versmolten is in de magtige rijken, waardoor 
hij is omgeven en zoo menigmalen bedreigd en altoos benijd is. Spr[eker] hoort gaarne de 
schoonheid van deze stad prijzen, hij is bereid tot opofferingen om haar nog meer te ver-
fraaijen, en hij voelt zich gestreeld, als hare bezoekers haar roemen als een lustoord, als 
een paradijs van weelde, maar, hij moet het uitspreken, meer waarde heeft voor hem de 
tevredenheid van een twaalftal burgers, die de welvaart van Utrecht helpen schragen, dan 
de lof of de bewondering van duizend vreemdelingen, die niets in het belang van Utrecht 
zullen doen'. 

De diskwalificatie van het neo-classicisme als on-Nederlands was niet nieuw; 
de eigen Gouden Eeuw was al ontdekt en zou in de architectuur gestalte krijgen 
in de neo-renaissance, maar Van Doorn heeft met zijn gloedvolle betoog de 
loop van de gebeurtenissen niet kunnen keren25. Tijdens deze vergadering 
moest in ieder geval besloten worden wat er op korte termijn met Lepelenburg 
moest gebeuren. De huurders, die immers dachten dat zij eind maart weg 
moesten, zouden nu - het was inmiddels al eind februari - toch eindelijk wel 
moeten weten waar zij aan toe waren. Zij pleegden ook al lang geen onderhoud 
meer aan hun opstallen, wat raadslid Boer deed opmerken: 'Blijft de toestand 
nog langer onbeslist, dan zal men weldra in plaats van niet fraaije koepels 
bouwvallen zien'. Er was echter nog geen bestemmingsplan. Om daarvoor tijd 
te krijgen hadden B. en W. voorgesteld de huuropzegging uit te stellen tot no
vember met de mededeling dat het dan onherroepelijk zou zijn. Verscheidene 
raadsleden konden zich echter niet verenigen met dit armoedebod. Moesten de 
huurders van Lepelenburg nog langer in onzekerheid zitten omdat het college 
niet tot een besluit kon komen? En zou er in november wel een plan zijn? Toch 
zat er niets anders op dan de voordracht van B. en W. over te nemen, want er 
was nu eenmaal nog geen duidelijkheid over de bestemming van Lepelenburg. 
Aldus werd besloten, inclusief het 'onherroepelijk'. Dit laatste vooral als stok 
achter de deur voor de plannenmakers en beslissers. 

Waarom is Reede nog niet vertrokken? 

Op 29 november 1860, toen de gemeenteraad opnieuw over Lepelenburg verga
derde, waren alle bewoners en gebruikers van Lepelenburg vertrokken, op twee 
na, onder wie Gerrit Reede26. Raadslid E. H. Kol vroeg waarom deze man nog 
niet was vertrokken. Met de andere huurders op Lepelenburg had men ook 
geen consideratie gehad, 'dan behoeft men het ook niet met dezen te doen'. De 

24 Het samenbrengen van verschillende woningen binnen één ontwerp, om zo een monumentaal 
geheel te krijgen, was in deze tijd nu juist een veel gebruikte bouwvorm. Wittevrouwensingel 
49-54 is een goed voorbeeld. Zie De jongere bouwkunst in Utrecht (Utrecht, 1985) 11. 

25 De nationalistische schrijver J. Alberdingk Thijm, voorvechter van de (katholieke) neo-gotiek, 
noemde in 1855 het neo-classicistische gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een 'monster 
van pleisterarchitectuur'. R. Tieskens, 'Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
(1839-1848)', Jaarboek Oud-Utrecht 1980, 164. 

26 GAU, Bibl., nr. U. 3400, Verslagen van de zittingen van de gemeenteraad 1860 (20 november), 
108-110. 
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burgemeester merkte sussend op dat ook een oude dame nog niet weg was. Ze 
was een week daarvoor overreden en kon niet vervoerd worden. Men wilde het 
de mensen niet moeilijk maken. Kol verzekerde de vergadering dat ook hij het 
niemand moeilijk wilde maken, maar er gingen volgens hem geruchten dat Ree-
de bepaalde toezeggingen zou hebben 'en die erlangen een schijn van waarheid, 
doordien zijn perceel nog niet ontruimd is'. Het bestaan van dergelijke toezeg
gingen werd door de burgemeester ontkend, maar we zullen zien dat de geruch
ten telkens terugkeerden en dat er van toezeggingen aan Reede wel eens iets 
waar geweest kan zijn. 

Intussen bleven de vertrokken bewoners van Lepelenburg de raad achtervolgen 
met verzoekschriften, nu eens om schadeloostelling voor de afgebroken opstal
len, dan om de beplanting te mogen meenemen öfter plekke te verkopen, dan 
weer om schadeloosstelling boven de afbraak waarde van hun bouwsels. In de 
raad werd eindeloos vergaderd over deze kwesties, waardoor het er steeds niet 
van kwam inhoudelijk over de bestemming van Lepelenburg te praten. 
Reede bleef al die tijd gewoon zitten. Hij had geen belang bij een snelle beslis
sing omtrent de definitieve plannen voor Lepelenburg. Zo waren er meer. En 
niet om persoonlijke redenen, zoals Reede, maar uit zakelijke overwegingen. 
In deze vergadering van 29 november 1860 kwam een verzoek ter sprake van 
de architecten Kamperdijk en Van Lunteren, samen met de ingenieur H. A. R. 
Vosmaer. De drie vroegen de raad onomwonden de beslissing over de bestem
ming van Lepelenburg nog wat op te schorten. Zij waren namelijk bezig een 
maatschappij tot bebouwing van Lepelenburg op te richten. Of de raad zo 
vriendelijk wilde zijn met een beslissing te wachten tot de lening die ze voor hun 
maatschappij hadden uitgeschreven, volgetekend zou zijn. Dit verzoek ging 
met een positief advies naar B. en W. 
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6. S. A. van Lunteren en N. J. Kamperdijk, plan ter bebouwing van het bolwerk Lepelenburg 
Kleurenlitho (48 x 37 cm) uit I860. GAU, T.A. G LI.56. Foto: idem. 
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7. Een van de 7 ontwerpen voor Lepelenburg van J. D. Zocherjr. Ingekleurde pentekening (43,8 
x 48,5 cm) uit 1859-1860. GAU, T.A. G 1.1.55 (G). Foto: idem. 

Lepelenburg groen 

Op 7 maart 1861 werd alweer een uitvoerige discussie in de raad gehouden over 
Lepelenburg27. En Reede was nog steeds niet vertrokken. Nu werd er eindelijk 
eens diepgaand over de bestemming van Lepelenburg gesproken. De raad 
moest ook wel, want het plan-Kamperdijk en Van Lunteren lag ter tafel, voor
zien van een keurig gedrukte inleiding van ingenieur Vosmaer (afb. 6)28. De 
meningen waren ook nu verdeeld, maar anders dan een jaar tevoren, toen de 
Chinese bouwwijze en het neo-classicisme in het geding waren, ging het nu om 
de keuze tussen huizenbouw en parkaanleg. Of een combinatie van beide, want 
dat waren de drie alternatieven, die ieder hun eigen aanhangers hadden. 
Aan het ene uiterste was een groep, met Zochers oorspronkelijke plan uit 1829 
als uitgangspunt, die van Lepelenburg uitsluitend plantsoen wilde maken, dus 
zonder enige huizenbouw. 
Aan het andere uiterste stond de groep, met de bouwgrage fabricagecommissie 
achter zich, die het hele gebied wilde bebouwen. Sommigen wilden hier zelfs 
echt een stadsuitbreiding, waarbij een stuk singel gedempt zou worden om een 
aansluiting met de Maliebaan te krijgen. 
Daartussen stond een groep die op Lepelenburg enkele grote herenhuizen in een 
ruime groenaanleg wilde zien. Zocher had in 1859-'60 voor deze variant een 
aantal ontwerpen gemaakt (afb. 7). 
27 Idem, 1861 (7 maart), 23-28. 
28 Plan ter bebouwing van het bolwerk Lepelenburg (Utrecht, 1860), GAU, T.A. G 1.1.56. 
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Het plan-Kamperdijk en Van Lunteren was er een in deze laatste geest. Het 
voorzag in de bouw van acht huizen op Lepelenburg zelf en eventueel nog vier 
op het aangrenzende terrein. Raadslid dr Th. A. van Schermbeek, die later toch 
met huizenbouw op Lepelenburg zou instemmen (Reede's huis namelijk), hield 
in deze vergadering een welsprekend pleidooi voor een groen Lepelenburg. 
'Wandelingen zijn niet alleen nodig voor de physische ontwikkeling' zo filoso
feerde Van Schermbeek, 'zij kunnen nog iets hoogers opwekken door hare 
schoonheid, dat is het aesthetisch gevoel'. Huizenbouw zou de groene gordel 
verstoren. Hij zou Lepelenburg graag zien als een 'sierlijke wandeling, met op
gaande boomen, afgewisseld met kreupelhout, gras en bloemperken', zoals in 
Parijs, Londen of Bremen. 'Als dan eenmaal', besloot Van Schermbeek zijn 
betoog, 'Lepelenburg het Rozenburg van Utrecht zal geworden zijn, en eene 
rustige veilige wandelplaats en retraite, eene petite provence zal opleveren, 
waarheen de moeders hare kinderen zenden; wanneer Lepelenburg als uitspan
ningsoord voor ieder burger zal openstaan; dan zal het offer door de vorige be
woners gebragt, inderdaad ten algemeene nutte zijn!' 

Met dit staaltje van retoriek kreeg Van Schermbeek de raad mee. Met 17 stem
men tegen 6 werd besloten noch het plan-Kamperdijk en Van Lunteren te vol
gen (hoewel het 'waarlijk leed' deed dit plan af te wijzen, gezien de grote hoe
veelheid tijd en moeite die zij erin hadden gestoken), noch ook Zochers alterna
tief met de vijf à zes villa's, maar Lepelenburg uitsluitend tot plantsoen te be
stemmen. In overleg met Zocher zou daarvoor nog een nader plan gemaakt 
worden. 

Toch toezeggingen aan Reede? 

Zoals gezegd zou Van Schermbeek later met evenveel gemak weer een pleidooi 
houden voor toch een huis op Lepelenburg, Reede's Lievendaal. Maar we blij
ven nog even in deze lange, interessante vergadering van 7 maart 1861, kort 
voordat Reede echt moest vertrekken. Zijn naam viel namelijk weer. Raadslid 
Van Doorn, de pleitbezorger van de (oud-)bewoners van Lepelenburg, liet zich 
die nogal onhandig ontvallen. 
Wat was het geval? Er lag alweer een verzoek van de voormalige huurders, om 
schadeloosstelling boven de afbraakwaarde van hun opstallen. Waarom bleven 
die mensen aandringen; ze waren immers slechts huurders geweest en hadden 
dus geen enkel recht op schadeloosstelling, niet eens op die van de afbraak
waarde van hun opstallen, die hun desondanks was toegezegd? Strikt geno
men, naar de letter van de wet, hadden ze dat ook niet. maar zo eenvoudig lag 
de zaak niet, zoals zal blijken. 
Van Doorn pleitte ervoor de oud-bewoners van Lepelenburg, bij wijze van be
loning voor de bereidvaardigheid waarmee ze hun goed ter beschikking van de 
gemeente hadden gesteld, een schadeloosstelling te geven van 50% boven de af
braakwaarde van hun bouwsels. Die 'stille burgers' waren bovendien in de 
waan geweest, aldus Van Doorn, dat zij, door zich inschikkelijk te tonen 'bij 
latere verkoop van den grond of bij nieuwe uitgifte ter bebouwing zich eene 
hoogere geldelijke toelage of een deel van de beschikbare ruimte zouden verze
keren' en hij voegde daaraan toe: 'op dergelijke uitkomst schijnen zij door 
meer of minder bevoegden te zijn gewezen'. Deze laatste opmerking wekte op-
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perste verbazing in de raad en men wilde 'bepaaldelijk' opheldering over derge
lijke mogelijke toezeggingen. Hierop zei Van Doorn dat hij niet had gesproken 
van toezeggingen aan Reede, 'hij heeft dien Heer noch genoemd, noch be
doeld'. Weer, en sterker rijst het vermoeden dat er iets van waarheid school in 
de geruchten over toezeggingen aan Reede. Waaruit zouden die kunnen 
bestaan en op grond waarvan zouden ze gedaan kunnen zijn? 

Het rapport-Six 

Het antwoord op die vragen vond ik in een handgeschreven rapport van jonk
heer mr W. Six uit 185429. Toen al was de rechtspositie van de bewoners en ge
bruikers van Lepelenburg onderzocht met het oog op de komende ontwikkelin
gen. Uit dit rapport blijkt dat het stadsbestuur op uiterst sluwe wijze de bewo
ners kort tevoren eeuwenoude rechten had ontnomen. 
Six wees erop dat reeds in 1694 de grond in erfpacht was gegeven (in werkelijk
heid was, zoals we zagen, zelfs in 1637 al het erfpacht gegeven, aan Jan Foeijt). 
Hierbij gold de conditie dat bij opzegging van de huur de pachter zijn bebou
wing en beplanting mocht meenemen of er een vergoeding voor kon eisen. 
Maar in 1850, toen de erfpachtcontracten werden verlengd, waren zij door de 
gemeente gewijzigd in kale huurcontracten, waarmee het 'recht van opstal' was 
vervallen. De huurders waren zo dom geweest deze gewijzigde contracten te te
kenen en stricto jure stond de gemeente dus volledig in haar recht als ze geen 
schadevergoeding gaf. In wezen echter, vond Six, waren de huurders 'opstal-
Iers' en hadden zij recht op hun bouwsels en beplanting of schadeloosstelling 
in geval van ontruiming. Mochten er verzoeken daartoe binnenkomen, dan zou 
daar 'billijkheidshalve' wel 'eenig' gehoor aan gegeven kunnen worden, zo 
luidde de aanbeveling van Six. Kortom, de gemeente stond dus strikt genomen 
in haar recht als ze de bewoners van Lepelenburg geen vergoeding toekende, 
maar omdat zij dit recht op onfatsoenlijke manier had verkregen, zou zij ver
zoeken om schadevergoeding niet zonder meer mogen afwijzen. 
De bewoners van Lepelenburg moeten op de een of andere wijze kennis geno
men hebben van de inhoud van dit rapport, ongetwijfeld via de 'meer of min
der bevoegden', zoals Van Doorn ze noemde. Hun niet aflatende stroom van 
verzoekschriften is niet verklaarbaar tenzij ze geweten hebben dat de bestuur
ders moreel zwak in hun schoenen stonden. Hoe dan ook, het eind van het rap
port van Six is wel bijzonder interessant. Hij eindigt met deze woorden: 'Alleen 
tegenover Reede is de stad in een zeker opzigt verbonden, door een acte van 
8 april 1851, of liever de stad heeft daardoor Reede nog meer verbonden dan 
de overige bruikers, toen zij hem vergunde een hek te plaatsen, onder voor
waarde, dat zij bevoegd zou zijn, bij eindigen der huur het tegen taxatie over 
te nemen'. 

In deze onthullende slotzin gaat het niet zozeer om het belang van een hek, 
maar om de conditie van schadeloosstelling in geval van opzegging van de 
huur. Het betreffende contract had daardoor het karakter van een erfpacht
contract en het verklaart waarom de gemeente zich aan Reede meer verplicht 

29 GAU, Stad, V, nr. 475, Rapport van den heer Jhr W. Six over het recht van de bruikers van 
het bolwerk Lepelenburg op schadevergoeding, wanneer de huur hier wordt opgezegd, 1854. 
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voelde dan aan de overige Lepelenburgers. Het rapport-Six verklaart tevens 
de eindeloze en moeizame besprekingen in de raad over de verzoekschrif
ten van de verdreven Lepelenburgers. Ook nu op 7 maart 1861 weer, want 
deze vergadering hadden we even verlaten om kennis te nemen van het rapport-
Six. 
Behalve Van Doorn drongen ook andere raadsleden aan op inschikkelijkheid, 
maar anderen ging het nu echt te ver. De oud-bewoners van Lepelenburg had
den al de afbraakwaarde van hun opstallen vergoed gekregen, zij hadden de 
beplanting mogen houden; dat zij nu ook nog om vergoeding boven de af
braakwaarde vroegen, werd toch te gek. B. en W. hadden trouwens al afwij
zend gereageerd op dit verzoek. Raadslid Boer raakte geërgerd. Wat hij hier 
hoorde waren 'overwegingen van gunst, van loutere welwillendheid, van tege
moetkoming en billijkheid', niet van 'regt'. Het bestuur stond volledig in zijn 
recht. De vroegere bewoners van Lepelenburg kwam geen enkele schadevergoe
ding toe. Het moest nu maar eens uit zijn, vond Boer. Andere raadsleden vielen 
hem bij en zo werd de afwijzende beschikking van B. en W. door de raad over
genomen. 
Voor Reede was het nu ook gedaan. Hij verhuisde op 14 mei naar een pand 
aan de Nachtegaalstraat. Zijn villa op Lepelenburg ging tegen de vlakte. 

De mening van Zocher 

Wij keren nu terug naar het verzoek van Gerrit Reede op Lepelenburg een 
nieuw huis te mogen bouwen, april 1862. We zagen dat de kameraar Deketh 
dit verzoek van een positief advies voorzag. Met raadslid Van Doorn was De
keth een pleitbezorger van mensen zoals Reede. Hij was ook eind 1860 in op
dracht van B. en W. persoonlijk aan die mensen gaan vertellen dat ze best 
hun beplanting mochten weghalen. Men krijgt de indruk dat hij erop uit
gestuurd was om de zaak in der minne te schikken. Sommige raadsleden waren 
gevallen over deze merkwaardige, onderhandse manier van doen, maar een an
dere verklaring dan dat dit zo was geregeld om het de bestuurders gemakkelij
ker te maken, hadden zij niet gekregen30. Behalve Van Doorn zelf kan dus ook 
Deketh in zijn persoonlijke contacten met de Lepelenburgers uit de school 
geklapt hebben en was hij misschien de verpersoonlijking van de 'meer of 
minder bevoegden' die de geruchtmakende toezeggingen aan Reede hadden 
gedaan. 
Hoe het ook zij, Deketh wilde zoals gezegd Zochers mening horen over het plan 
dat Reede had ingediend. Hij schreef hem dan ook en ontving op 5 juni 1862 
bericht terug uit Haarlem, Zochers woonplaats31. In zijn antwoord toonde Zo
cher zich flexibel, zoals steeds in de ruim dertig jaar dat hij met de Utrechtse 
bestuurders samenwerkte. Van de oorspronkelijke ideeën, idealen beter, waar
over hij met burgemeester jonkheer mr H.M. A. J. van Asch van Wij ck al wan
delend langs de vervallen stadsmuren had lopen filosoferen, was lang niet alles 

GAU, Bibl., nr. U. 3400, Verslagen van de zittingen van de gemeenteraad 1860 (29 november), 
108-109. 
Zie noot 17. 
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gerealiseerd32. Dat er toch heel wat van het plan is uitgevoerd, is zeker mede 
te danken aan Zochers bereidheid telkens weer alternatieven uit te werken. 
In zijn brief aan Deketh gaf Zocher te kennen dat hij in principe geen bezwaar 
had tegen een huis in zijn plan voor Lepelenburg. Hij wilde er alleen op wijzen 
'dat voorkomen worde, het daarstellen van kippenhokken, of in het algemeen 
alle getimmerten dan het gebouw zelve, het bleeken of droogen van kleederen, 
het brengen van mest- of vuilnishoopen in het gezigt van den wandelaar, het 
veranderen of vermeerderen der paden, het buiten vergunning der regering vel
len of snoeien van groote boomen terwijl het verder wenschelijk zou zijn, dat 
het geheel afgesloten worde door een net ijzeren hek, door de regering goedge
keurd, het welk ongeveer 1280 vierkante ellen moet insluiten'. 
Zocher gaf dus tot in detail aanwijzingen omtrent het gebruik van het terrein. 
Over het huis zelf is hij helaas minder uitvoerig en daarbij niet al te duidelijk. 
De kameraar had met zijn brief aan Zocher de tekeningen van Reede mee
gestuurd, een opstandtekening en een situatieschets. De kanttekeningen van 
Zocher hierbij luiden: 'Zoals ik den aanleg voor dat gedeelte op het plan nevens 
geschikt heb, kan het bij de executie een bevallig effect aanbieden, welligt toch 
dat ik bij de daarstelling er nog kleine verbeteringen aanbreng, die omdat het 
terrein zeer hellende is, niet genoeg op het plan zijn uit te drukken ten einde 
meer een geheel met de publieke wandeling daar te stellen, ook al door hoog 
of laag planten enz.' En Zocher vervolgt: 'Ook gaat hierbij de façade van het 
gebouw, dat ongeveer op deze wijze zal zijn aangekleed, door het hoog hout 
hetgeen er om heen aanwezig is'. 

Ik maak uit deze opmerkingen op dat Zocher zich ertoe heeft beperkt een voor
lopig idee te geven van hoe ongeveer Reede's huis het zou doen in het bestaande 
en nog aan te leggen groen op Lepelenburg. Van enige architectonische bemoei
enis lijken deze opmerkingen mij niet te getuigen. Lievendaal vertoont ook sti
listisch weinig verwantschap met Zochers neo-classicistische ontwerpen voor 
bebouwing in zijn plan. De bewuste tekeningen, die hierover verder uitsluitsel 
kunnen geven, zijn tot nu toe onvindbaar gebleven". 

Toestemming 

Hoe belangrijk Zochers zegen over het plan-Reede ook was, we hebben al ge
zien dat het college van Burgemeester en Wethouders het afwees. We weten 
echter ook dat de raad uiteindelijk besloot Reede's verzoek in te willigen. De 
beslissende raadsvergadering vond plaats op 21 augustus 186234. 
Het was vakantietijd en de raad was lang niet voltallig. De fabricagecommissie, 
die in tegenstelling tot B. en W. wel positief over het plan had geadviseerd -

32 'Ik zal mij steeds de wandelingen herinneren op den ouden walmuur met dien voortreffelijken 
man, waarin hij mij zijne ontwerpen toevertrouwde, en ik het waagde, hem hier en daar, een 
punt te doen opmerken, een denkbeeld mede te deelen; en zijn veelomvattende geest, een geheel 
vormde, waarin alle deelen zich harmonisch verbinden', aldus Van Asch van Wijck in zijn Ver
gelijkend verslag aangaande den toestand der Stad Utrecht in 1827 en 1839. Geciteerd in 
Becker-Jordens en De Vries, Wandelingen van Jan David Zocher, 26. 

33 In De jongere bouwkunst in Utrecht wordt Lievendaal aan J. D. Zocher jr toegeschreven. De 
redactie onderschrijft dit inmiddels niet meer (vriendelijke mededeling van M. Dolfin). Uit de 
correspondentie blijkt dat het ontwerp in ieder geval niet van hem is. 

34 GAU, Bibl., nr. U. 3400, Verslagen van de zittingen van de gemeenteraad 1862 (21 augustus), 
137-140. 
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haar was op aandringen van de burgemeester om advies gevraagd35 -, was om 
dezelfde reden verre van compleet geweest. Dit was voor een aantal raadsleden 
een reden nu niet te willen beslissen over 'eene zaak van zoo veel gewigt, die 
zoozeer ingrijpt in den toestand van den boulevard en in het regelmatige bou
wen in de stad'. Een motie tot uitstel werd maar ternauwernood, met een meer
derheid van slechts één stem, verworpen. 
Er waren, behalve de burgemeester, die deze al zo lang slepende kwestie nu af
gehandeld wilde zien, maar twee echte voorstanders van Reede's plan. Onder 
hen was, merkwaardig genoeg, het raadslid dat een jaar tevoren nog zo'n wel
luidend pleidooi voor een groen Lepelenburg had gehouden, Van Schermbeek. 
Een verklaring van zijn gewijzigde standpunt was dan ook wel op zijn plaats. 
Van Schermbeek wilde voor Reede wel een uitzondering maken, ook al als 'een 
blijk van welwillendheid en vertrouwen [... ] aan een bewoner van het voorma
lig Lepelenburg, burger dezer gemeente, die in de moeijelijke zaak van de 
opruiming van dat bolwerk zich steeds met de meeste bereidwilligheid heeft ge
dragen en van zijn zijde geen moeijelijkheden hoegenaamd aan het bestuur 
heeft in den weg gelegd'. Maar Van Schermbeek had ook nog andere overwe
gingen. Hij was ter plekke eens 'bedaard en naauwkeurig' gaan kijken en had 
zich afgevraagd of 'eene eenvoudige, nette, met ligte verw beschilderde villa, 
in het donkere loof verscholen, niet eene aangename afwisseling voor het oog, 
tusschen het welig groen, zoude kunnen opleveren'. En hij had dat moeten be
amen. Het geheel zou er levendiger door worden. 

Dit argument hanteerde ook raadslid P. M. Jongeneel in zijn pleidooi voor Lie-
vendaal. De raad had er indertijd wel wijs aan gedaan voor een groen Lepelen
burg te kiezen, vond hij, maar zijns inziens ontbrak er toch iets aan, 'het is te 
doodsch'. 'Wanneer toch op de hoogten, welke tegen de stad leunen', zo ver
volgde Jongeneel, 'villa's waren gebouwd in een sierlijken stijl, het geheel zou
de veel levendiger zijn'. Nu was het levendige contrast tussen strak gelijnde ar
chitectuur en een golvende, rijk geschakeerde 'natuur' een wezenlijk aspect van 
Zochers oorspronkelijke plan uit 1829, maar, zoals gezegd, was het architecto
nische gedeelte daarvan nooit goed uit de verf gekomen. Jongeneel had zich als 
lid van de fabricagecommissie Zochers zienswijze zo eigen gemaakt dat hij, 
nogal pedant, kon opmerken: 'Villa's geven geest en leven aan het geheel en 
dit heeft ook de heer Zocher begrepen, van daar zijn gunstig advies op het aan
geduide plan'. 

Ook Van Schermbeek was het geheel met Zocher eens en citeerde bijna letter
lijk uit diens brief aan Deketh. Lievendaal moest schuil gaan achter groen en 
er mocht geen mestvaalt komen of wasgoed te drogen of te bleken worden ge
legd. Maar hieraan voegde hij nog toe: 'ook geene gezochte sieraden mogen het 
deftige van 't geheel ontsieren'. Men was kennelijk nog steeds beducht voor de 
Produkten uit de poppenkraam van Van Laar. Maar onder deze voorwaarden 
kon Van Schermbeek van harte instemmen met Reede's voorstel, en met hem 
Jongeneel. Andere raadsleden hadden echter nog tal van bezwaren, waarbij 
uitstel van executie de voornaamste beweegreden leek te zijn. De een wilde een 

35 GAU, Stad, V, nr. 67x, Notulen van de raad der stad 1862 B, bijlage 307. Brief van B. en W. 
aan de raad van 14 augustus 1862, waarin wordt meegedeeld dat de fabricagecommissie gunstig 
over Reede's voorstel oordeelt, maar een hogere erfpacht voorstelt dan de kameraar had ge
daan. 
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oud voorstel, een prijsvraag uitschrijven voor stadsuitbreidingsplannen, nieuw 
leven inblazen, de ander wilde in ieder geval eerst van B. en W. horen waarom 
zij afwijzend over Reede's plan hadden geadviseerd36. De kleinste details wer
den breed uitgemeten, zoals: of er een tuintje voor het huis werd aangelegd en 
zo ja of B. en W. dan 'de soorten van bloemen zullen bepalen'. Ook het feit 
dat het huis de ingang achter de wal zou krijgen, waartegen het raadslid Kol 
hardnekkig bezwaar bleef aantekenen en waarom hij ook tegen stemde, schijnt 
muggezifterij te zijn. Maar mijns inziens speelt hier ook het eigenbelang van 
dit raadslid een rol. 
De bankier Kol, die destijds als eerste de kwestie van mogelijke toezeggingen 
aan Reede aanhangig had gemaakt, had begrepen dat Lievendaal alleen aan de 
achterzijde, achter de wal, een ingang zou krijgen en dat deed volgens hem af
breuk aan de status: 'Zal men er een fatsoenlijk huis hebben, dan moet de in
gang ook fatsoenlijk zijn'. Reede mocht dan geen bezwaar hebben tegen een 
ingang in een achteraf straat je als de Bruntenhof, latere bewoners wellicht wel. 
Die armenwoningen zaten meer raadsleden dwars. Zo zag raadslid mr W. J. 
M. Bosch liever vanaf de Schalwijkstraat een 'schoone rij huizen' in plaats van 
deze woninkjes. Waarom konden deze niet verplaatst worden: 'De verplaatsing 
van de vrije woningen van de Elemosyne van Oud Munster uit de Ridder-
hofstad naar de Baansteeg dezer dagen volbracht, bewijst dat de administratiën 
over die gestichten dergelijke vervreemding niet tegenwerken'. De Bruntenhof 
heeft de sociale opwaardering van Lepelenburg, die deze heren voorstonden, 
maar nauwelijks overleefd. 

En Kol bleef erbij dat een ingang achter de wal geen gezicht was. De zorg van 
deze Everard Kol - behalve bankier en raadslid, ook directeur van de crediet-
en depositokas en lid der Provinciale Staten - voor een 'fatsoenlijk' Lepelen
burg, is heel begrijpelijk. Zijn familie, vooral bekend van de bank Vlaer en 
Kol, bezat sedert 1844 een tuin bij Lepelenburg en Everard stond juist op het 
punt zijn ouderlijk huis op de hoek van Lepelenburg en de Brigittenstraat te 
vergroten en te verfraaien37. Dit prestigieuze huis, waarvan alleen de gevel is 
bewaard, was een voorbeeld van de 'nieuwerwetsche en Europesche' stijl, 
waarmee verscheidene raadsleden - ook persoonlijk - Utrecht wilden verfraai
en. 
Nu was statusverhoging door de bouw van fraaie huizen nooit de opzet geweest 
van het plan-Zocher. Van de oorspronkelijke bedoeling van dit ambitieuze 
plan echter, door planmatige uitleg van de stad de economie te bevorderen en 
voor de burgers een goed leefklimaat te scheppen, was in de raad weinig meer 
te bespeuren. Het elan om Utrecht in de vaart der volken op te stoten was ver-

36 Het grote aantal ontwerpen voor Lepelenburg van verschillende architecten heeft de schrijvers 
van Bolwerken als stadsparken doen vermoeden dat er een prijsvraag is uitgeschreven. Het plan 
een prijsvraag uit te schrijven is, zoals blijkt, inderdaad geopperd, maar er is geen uitvoering 
aan gegeven. De ontwerpen van Van Lunteren c.s. kwamen voort uit particulier initiatief. Naast 
de ontwerpen van Zocher blijven er nog drie ontwerpen over van een onbekende architect 
(GAU, T.A. G 1.1.57 (a-c)). Ze zijn duidelijk van een en dezelfde hand en vertonen, overeen
komstig de verschillende opvattingen in de raad, drie varianten: een met behoud van de singel, 
een met gedeeltelijke en een met gehele demping van het water rond het bolwerk. Deze tekenin
gen kunnen daarom eerder 'discussiestukken' genoemd worden dan inzendingen voor een prijs
vraag. E. Cremers, F. Kaaij, C. M. Steenbergen, Bolwerken als stadsparken. Nederlandse 
stadswandelingen in de 19de en 20e eeuw (Delft, 1981) 80. 

37 Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1864, 136. 
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zand in eindeloze procedurekwesties, discussies over fundamentele verschillen 
van inzicht en gezeur over bloemperkjes. In deze sfeer van matheid en halve 
irritatie is niet duidelijk waar het onderscheid lag tussen de 'zaak van zoo veel 
gewigt', waarbij de hele ruimtelijke ordening van de oostzijde van de stad in 
het geding was, en het pleziertje dat men de brave Reede al of niet zou gunnen. 
Maar welke overwegingen ook de doorslag gaven, Reede's hartewens ging in 
vervulling. De raad besloot met tien tegen zeven stemmen: 'Aan den Heer G. 
Reede een gedeelte stadsgrond tusschen de Schalkwijksteeg en de Bregit-
tenstraat groot 1280 vierkante ellen [.. . ] voor den tij d van vij f tig achtereenvol
gende jaren in erfpacht af te staan met vergunning om een gebouw daarop te 
plaatsen, geheel naar de goedkeuring van B. en W. en met de verpligting om 
daarvoor jaarlijks aan de Stadskas eene som van ƒ 256, - uit te betalen, bere
kend tegen twintig cent per vierkante el'38. 

Reede betrok zijn nieuwe woning op 29 oktober 1863. Hij leefde, als weduw
naar zonder kinderen, alleen, verzorgd door twee inwonende dienstbodes. 
Lang heeft hij niet meer van zijn moeizaam verworven Lievendaal kunnen ge
nieten. Hij overleed op 2 mei 1870, 63 jaar oud. 

Stijl en architect 

In de lijst van monumentale panden uit de periode 1850-1940, die de gemeente
lijke Momumentencommissie in 1985 heeft gepubliceerd, wordt Lievendaal een 
voorbeeld genoemd van romantisch classicisme39. Deze veelomstreden term is 
in 1922 geïntroduceerd door de Duitse architectuurhistoricus Siegfried Giedion 
en wel om het classicisme dat zich rond 1740 begon af te tekenen en dat tot na 
1850 doorwerkte te onderscheiden van het laat-barokke classicisme van de pe
riode daarvoor40. Hij doelde op het classicisme van de periode die de Roman
tiek wordt genoemd en niet op een bepaald soort classicisme met romantische 
gevoelswaarde of stijlkenmerken, zoals het gebruik van de term voor Lieven
daal suggereert. De verwarring rond de term bracht de Amerikaanse architec
tuurhistoricus Henry-Russel Hitchcock tot de uitspraak: 'The term Romantic 
Classicism is a twentieth-century historian's invention, attempting by its own 
contradictoriness to express the ambiguity of the dominant mode of this period 
in the arts'41. Zolang de definitie van een begrip als romantisch classiscisme 
niet vastligt - en dat geldt voor veel termen waarin de jongere bouwkunst wordt 
beschreven - kunnen we het gebruik van dergelijke, 20ste-eeuwse termen beter 
vermijden. 

Intussen is het goed Lievendaal te bezien vanuit de eigentijdse, 19de-eeuwse op
tiek. En dan blijkt dit huis en zijn entourage niet binnen termen van welk classi-
scime dan ook te vallen, maar juist binnen die van zijn tegenhanger, een con
cept dat als 'the Picturesque' de geschiedenis van de kunsttheorie is ingegaan 
en dat alles omvat wat wij nog steeds 'schilderachtig' noemen42. 

38 Als noot 13. 
39 De jongere bouwkunst in Utrecht, 68. 
40 S. Giedion, Spätbarocker und romantischer Klassizismus (München, 1922). 
41 Henry-Russel Hitchcock, Architecture, ninetheenth and twentieth centuries (Hammonds-

worth, enz., 1963) XXVII. 
42 Idem, 93-114. 
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De voor Lievendaal kenmerkende asymmetrie werd als een zonde beschouwd 
in het classicistisch concept, maar als een deugd in dat van het 'schilderachtige'. 
In de opstand valt bij Lievendaal vooral het asymmetrisch geplaatste torenach-
tige hoekelement op, maar ook in de plattegrond ontbreekt symmetrie; er is 
sprake van een vrije plattegrond. Asymmetrie werd als schilderachtig ervaren 
en als zodanig alleen geschikt geacht voor de meer informele architectuur, zoals 
buitenplaatsen. 
In zijn algemeenheid ligt dus het 'schilderachtige' aan Lievendaal ten grond
slag . Nader beschouwd kan deze villa in verband gebracht worden met de ' Itali-
anate Villa'43. Deze werd aan het begin van de 19de eeuw in Engeland geïntro
duceerd door J. Nash, die zich had laten inspireren door vroeg-renaissance vil
la's in het Italiaanse Toscane. De vrije plattegrond en de asymmetrisch ge
plaatste uitkijktoren waren kenmerkend voor deze villa's. De invloed van de 
Ttalianate Villa' op Lievendaal is onmiskenbaar, al is vooralsnog niet duidelijk 
of deze invloed rechtstreeks uit Engeland is gekomen of via Duitsland, waar 
bijvoorbeeld K. F. Schinkel villa's in deze trant bouwde44. 
Wat de entourage betreft, we zagen dat Zocher er zorg voor droeg dat Lieven
daal een 'bevallig effect' zou geven, omringd door donker loof. Ook dit valt 
binnen het concept van het schilderachtige. In Duitsland werd dit effect al 
in 1804 gesignaleerd door C. L. Stieglitz, die opmerkte: 'Ein sehr malerisches 
Ansehen erhalten die Werke der Baukunst, wenn sie nur durch die Gipfel der 
Baume schimmern'45. Lievendaal, de 'met ligte verw beschilderde villa, in 
het donkere loof verscholen', is een schoolvoorbeeld van dit schilderachtige 
effect. 

Zocher heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de schilderachtigheid van 
Lievendaal, maar zoals duidelijk is geworden, is hij niet de ontwerper van de 
villa. Over het auteurschap van Lievendaal is reeds meerdere malen gespecu
leerd. De tentoonstelling 'Bouwen voor Utrechts universiteit', in 1985 gehou
den in het Universiteitsmuseum, heeft echter materiaal opgeleverd, dat nieuwe 
speculaties mogelijk maakt. Hier was een tekening te zien van een nooit gereali
seerd gebouwtje, dat de architect C. A. Boll van Buuren in 1859 had ontworpen 
voor de hoogleraar C. H. D. Buys Ballot (afb. 8)46. Boll van Buuren, die vooral 
bekend is door zijn charmante accijnshuisje (nu politiepost) aan de Wittevrou-
wenbrug, had voor dit gebouwtje, waarin Buys Ballot magnetische waarnemin
gen had willen gaan doen, een vorm gekozen die doet denken aan een theekoe
pel. Het is een achtkantig gebouwtje van twee verdiepingen, waarvan de rijk 
gelede bovenbouw wordt afgesloten door een laag tentdak. Dit ontwerp nu ver
toont opvallende gelijkenissen met de 'toren' van Lievendaal. Vooral als men 
deze tekening legt naast de (voor ons cruciale) tekening van G. J. Kubes uit 
1871, vallen de overeenkomsten op (afb. 9). De toren van Lievendaal is, zou 
men kunnen zeggen, een in de lengte opgerekte versie van het ontwerp van Boll 
van Buuren. De veranda, de rondboogvensters op de eerste verdieping, evenals 

43 Een 'Italianate villa' komt voor in het boek Rural residences van J. B. Papworth uit 1818. Zie 
E. Forssman, Karl Friedrich Schinkel, Bauwerke und Baugedanken (Zürich, 1981) 190. 

44 Gärtnerhaus van Charlottenhof te Potsdam, 1829, afgebeeld bij Hitchcock, Architecture, 14A. 
45 Geciteerd in S. Giedion, Spätbarocker und romantischer Klassizismus, 79. 
46 A. W. Reinink e.a., Bouwen voor Utrechts universiteit, Architectuur en stedebouw binnen de 

stad (Utrecht, 1985) 77. 
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8. C. A. Boll van Buuren, ontwerp voor een gebouwtje voor absolute magnetische waarnemingen. 
Ingekleurde pentekening (60,5 x 76 cm) uit 1859. GAU, T.A. Qb 17.1 (A). Foto: idem. 

de detaillering van de bekroning komen overeen. Een frappant detail op beide 
tekeningen is de ruitvormige arcering in de zwikken van de rondboogvensters. 
Is nu Boll van Buuren de architect van Lievendaal en heeft hij het niet gereali
seerde ontwerp voor een gebouwtje dat op Zonnenburg had moeten komen, ge
bruikt voor een villa op het naastgelegen bolwerk? Uitgesloten is dit niet, maar 
het is niet waarschijnlijk. Boll van Buuren is in 1859 gestorven en het lijkt on
waarschijnlijk dat Gerrit Reede, die pas in 1862 met zijn verzoek kwam, al zo 
lang daarvoor plannen had voor de bouw van Lievendaal. 
Boll van Buuren werd in zijn functie van opzichter der gemeentewerken en der 
academische gebouwen opgevolgd door G. J. Kubes. Deze weinig bekende en 
in zijn tijd ook weinig geachte architect zal zeker toegang hebben gehad tot de 
nalatenschap van zijn voorganger47. We zagen dat deze architect in 1871 de te
kening maakte voor de uitbreiding van Lievendaal. Het lijkt redelijk te veron
derstellen dat hij ook de ontwerper is geweest van het huis in zijn oorspronke
lijk vorm, echter, zwaar leunend op Boll van Buuren, in casu diens ontwerp 
voor het gebouwtje voor magnetische waarnemingen uit 1859. De toeschrijving 
van Lievendaal zal daarom moeten luiden: 'G. J. Kubes naar C. A. Boll van 
Buuren'. 

Lievendaal gered 

Lievendaal is in de loop der jaren weinig veranderd, ook al hadden sommige 
bewoners dat liever anders gezien. De eerste bewoners na Reede, de medicus 
S. N. Dentz en zijn vrouw, wilden reeds veranderingen aan het huis aanbren
gen, vooral een ruimere keuken. Zij kregen echter, ook na herhaald verzoek, 

Zo achtte de universiteit Kubes niet in staat het Fysisch Laboratorium aan de Bijlhouwerstraat 
te bouwen en gaf de opdracht daarvoor aan de architect F. J. Nieuwenhuis. Bouwen voor 
Utrechts universiteit, 90. Naar de architect G. J. Kubes dient nog nader onderzoek gedaan te 
worden. 
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9. G. J. Kubes, ontwerp voor een project tot aanbouw van een keuken aan Lievendaal, 1871. GA U, 
Bouwtekeningen, Lepelenburg 2, 1871, 442. Foto: idem. 

geen vergunning. De strenge bepalingen uit 1862 stonden wijzigingen niet 
toe48. 
Meer succes had H. J. Hoogeveen, die in 1903 toestemming vroeg voor een uit
breiding aan de noordkant, beneden een kamer voor hemzelf en boven een voor 
zijn vrouw. Na eerst afgewezen te zijn, werd dit verzoek in tweede instantie 
ingewilligd49. 
Een vrij ingrijpende verbouwing onderging het interieur van Lievendaal in 
1958. Die hield verband met het feit dat prinses Irene in Utrecht kwam studeren 
en een deel van Lievendaal zou gaan bewonen50. Zo, als pension, fungeert Lie
vendaal sedert 1922. In dat jaar liep het erfpachtcontract af en de gemeente wil
de het huis voortaan verhuren. De toenmalige bewoonster, de weduwe van de 
hoogleraar H. Wefers Bettink, ging daar echter niet op in een droeg voor 
ƒ 1400 de vrije eigendom aan de gemeente over. Na enige moeite werd een 
huurster gevonden in P. E. Kalkman uit Rotterdam, die Lievendaal als pension 
inrichtte. 
De strenge bepalingen uit 1862 hebben ervoor gezorgd dat Lievendaal een 'net
te' villa is gebleven, maar daar heeft de pensionhoudster mejuffrouw Kalkman 
zeker ook toe bijgedragen. Na de Tweede Wereldoorlog, toen het werk haar 
teveel werd, wilde zij naar Rotterdam terugkeren, maar zij aarzelde, bang dat 
Lievendaal na haar vertrek in verkeerde handen zou vallen. De oplossing bood 
haar plaatsgenoot mr L. J. Hijmans van den Bergh, die in Utrecht hoogleraar 
werd en aan wie zij Lievendaal wel wilde toevertrouwen. De handen die mejuf
frouw Kalkman verkeerd achtte, waren die van de universiteit. De kans was 
groot dat de gemeente Lievendaal aan deze instelling zou gaan verhuren. De 
desastreuze gevolgen hiervan voor het huis van Kol in aanmerking genomen, 
kan men gerust zeggen dat mejuffrouw Kalkman, door dit te verhinderen, Lie
vendaal van de ondergang heeft gered. 

48 GAU, Stad, V, nr. 389x, Notulen van B. en W. betreffende fabricage, april-juni 1871 (bijlage 
154) en juli-september 1871 (bijlage 82). Bouwtekeningen 1871, 442, 20-6-1871, 154 F. 

49 Dossier Lievendaal 2.07.351.32, nr. 373, afdeling post- en archiefzaken gemeente Utrecht (Neu-
deflat). Bouwtekeningen 1903, 79 a-b, 17-3-1903, 67 F en 173, 30-5-1903, 170 F. 

50 Dossier Lievendaal (zie voorgaande noot). 
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