
Gezichten op Utrecht 

William D. Knik 

De Kromme Rijn speelt vaak in de jeugdherinneringen van inwoners uit 
Utrecht een rol van betekenis, er is in het algemeen een zekere verknochtheid 
op te merken ten opzichte van dit riviertje, vooral als het bewoners van de 
oude binnenstad betreft. 
De Dom en de Kromme Rijn, het zijn twee typisch Utrechtse waarmerken, 
vroeger hoorde er nog enig banket bij. 
Maar die zoete herinneringen aan de Kromme Rijn en zijn oevers slaan bijna 
zeker op het gebied dat zich voorbij het stadion uitstrekt, het betreft de lan
delijkheid rondom het Theehuis, de Kromme Rijn bij Rijnauwen. Dat morsi
ge eerste gedeelte, liever het laatste gedeelte, daar waar de stroom uitmondt 
in de Utrechtse singels en waar men een twintig jaar geleden via de kade die 
langs de Kromme Rijn-buurt loopt ook soms zijn wandeling begon, dat ge
deelte wordt veel minder bezongen in het memorieboek van het jeugdsenti-
ment. 
Het was, het is waar, een rommelig geheel, de kade en verderop het aarzelend 
begin van het jaagpad, nu geheel ingepalmd door de uitgegroeide stad en de 
weg liep parallel aan de Gansstraat die niet bepaald een prettige klank heeft 
in Utrecht, op zichzelf een heel fatsoenlijke straat, hij voert evenwel naar het 
kerkhof en de gevangenis, een weg der zuchten. 
Bezat men echter wat meer verbeeldingskracht, kon men scherper kijken, dan 
was er veel bemerkenswaard aan dat laatste op het oog weinig schilderachtige 
gedeelte van de rivier. Zo stond er aan de monding het witte Moorse huis, een 
bizarre broodtrommel, onwerkelijk gevangen in de zachte groenpartij van een 
reusachtige treurwilg, kon het poëtischer in een stad waar maniërisme niet 
vreemd is; melancholia opende de dans. 
Maar ook de linkeroever met zijn verwaarloosde zanderige industrieterrein, 
hier en daar een loods, een tuinderswoning op een stuk verpieterd bouwland, 
omgeven door verslonsde boomgroepen, had voor de aandachtige beschou
wer zijn bekoring. De eigenaardige bruggetjes die men beklimmen moest als 
men het jaagpad volgde dient men niet te vergeten, soms waren ze dermate in
gewikkeld samengesteld dat men het idee had een cakewalk op de kermis te 
betreden; op 17e eeuwse landschapstekeningen komt dit genre bruggetjes 
voor: ingewikkelde plankieren, pittoresk in hun wankelheid, een vermoei
de hengelaar hangt over de brugleuning en staart in het water, verkondigt de 
filosofie van de ledigheid. 
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Als romantisch klapstuk ter hoogte van het punt waar eveneens de Gansstraat 
ophield stond nog een vervallen molen, je kon hem beter benaderen via de 
Gansstraat, maar vanaf het jaagpad kwam hij ook in het gezicht. Waarlijk 
een ruïne, deze molen, ontdaan van zijn wieken, de kap vol gaten, de romp 
wormstekig en vertimmerd, verhief hij zich op het modderige weilandje, het 
erf als een reumatische wijsvinger, een teken van verval en hoge ouderdom; 
een weggelopen stuk architectuur, zoals het te vinden is op een gravure naar 
Bloemaert, ik denk aan het bouwsel dat op „de Verstoting van Hagar" voor
komt, een prent die men in het Centraal Museum kan bewonderen. 
De oude molen, het werd drie en twintig jaar geleden mijn eerste geslaagde 
buitentekening, in roodbruine inkt gedaan met een lastig stalen tekenpenne
tje op niet al te kostbaar aquarelpapier. Achteraf gezien is deze schets het be
gin geweest van een reeks getekende en soms grafisch uitgevoerde architec
tuur-verbeeldingen van Utrecht. 
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Een genre stadsgezichten nogal ruïneus en romantisch van uiterlijk, tekenin
gen vaak door de beschouwers als vrij on-nederlands, wat uitheemserig on
dergaan; men denkt vooral aan Italië en de tekenkunst uit de 18e eeuw. Dat is 
geen wonder want dit genre heeft in de 18e eeuw inderdaad in Italië ge
bloeid, nam er een hoge vlucht. Ik hoef maar te wijzen op schilders als Cana-
letto, Bellotto, Guardi uit Venetië, maar ook namen als Pannini en Piranesi 
met hun fantastisch aandoende ruïnes van Rome hebben bij de iets meer in
gevoerde liefhebber van grafiek- en tekenkunst een grote klank. 
Toch zou het een misvatting zijn te denken dat de „Veduta Ideata" - zo noemt 
men dit genre in Italië - werkelijk een typisch Italiaanse kunstvorm is. In
tegendeel, het zijn juist de Nederlandse schilders, Nederlands breed gezien, 
die in de 17e eeuw een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van 
dit soort stadsgezichten, eigenlijk liever architectuur-verbeeldingen in het 
landschap; als aardigheid komt daar nog bij dat veel van deze schilders 
toevallig in Utrecht of omstreken geboren zijn. Ik hoef maar een van de 
grootste namen te noemen; Gaspar van Wittel, hij groeide op in Amers
foort en is de man geweest die in de 17e eeuw het uiterlijk heeft bepaald 
van de Vedute di Roma, de verbeeldingen van de stad Rome. 
Er zijn meer namen te noemen: van Poelenburgh, Jakob de Heusch, Johannes 
Glauber, Jan Both; waarom Herman van Swanevelt niet, hij kwam uit 
Woerden. 

Daarom is het niet overdreven te stellen dat mijn tekeningen steunen op een 
typisch Nederlandse kunstvorm behoorlijk gevoed door Utrechtse talenten; 
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dat dit gedeelte van mijn werk uitgaat van een oude traditie, een traditie in het 
geheel niet vreemd aan deze stad. 
Het verschil is echter dat ik dit soort tekeningen in mijn geboortestad op pa
pier zet, terwijl de Utrechtse meesters van weleer ervoor naar Italië trokken, 
een kunstreis die ik pas ben gaan maken toen ik het genre al hoog en droog be
oefende. 
Uit het oogpunt van techniek echter heb ik slechts in de verte met de 17e eeuw-
se Utrechtse schilders van doen; mijn tekenwijze is wel weinig Nederlands te 
noemen, althans in zijn scherpste kanten; benadert men van de technische 
zijde mijn werk dan komt men in Frankrijk terecht bij een ruïneheer als 
Hubert Robert en bij de hier veel te onbekende Gabriel de Saint-Aubin. 
Er is nog een derde figuur die ik moet noemen, een volbloed romanticus: Vic
tor Hugo, zeker geen onbekende naam als dichter en romancier; dat hij even
wel naast zijn litteraire kwaliteit een zeer belangrijk tekenaar is geweest mag 
men minder bekend achten. Victor Hugo heeft zeer veel fantastische tekenin
gen gemaakt, o.a. van architectuur, bijzonder inventief uitgevoerd; het zijn 
deze tekeningen die een grote invloed gehad hebben, nóg hebben op mijn 
eigen werkzaamheden. 

Het album dat ik in opdracht van de Vereniging Oud Utrecht vervaardigde 
en de titel gaf: 10 gezichten op Utrecht is een neerslag te noemen van de ar
chitectuur-tekeningen de laatste 15 jaar gemaakt in deze stad. De grafische 
techniek waarin ik de prenten tot stand bracht noemt men de lithografie of 
steendruk. 
Dit procédé omstreeks 1800 ontwikkeld door de Duitser Senefelder geeft de 
mogelijkheid met een speciaal daartoe samengesteld vetkrijt een tekening op 
kalksteen te maken. Ontwikkelt men deze tekening met salpeterzuur en ara
bische gom, dan wordt het drukvlak reproduceerbaar in redelijke oplage, het 
afdrukken moet geschieden op een lithohandpers, die ongeveer 12 drukken per 
uur aflevert. 
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Het klinkt eenvoudig, het is het niet; afgezien van de speciale tekenvaardig-
heid nodig om op de steen te kunnen werken is het ontwikkelen en afdruk
ken een zaak van grote ervaring en ook feeling; niet iedereen kan het vak 
van steendrukken leren, afgezien van alle tekenkunst, goede steendrukkers 
worden een beetje geboren niet gemaakt. 
Die zgn. redelijke oplage bestaat ongeveer uit 300 drukken van eerste kwali
teit, daarna loopt de zuiverheid van de afdruk zonder meer terug omdat de 
steen opnieuw geprepareerd, geètst dient te worden, hetgeen de fijnere nuan
ces van de tekening aantast zodat de afbeelding een groot deel van zijn ver
fijndheid, zijn harmonie verliest. 
Er zijn twee redenen waarom ik voor de uitvoering van dit album juist de 
steendruk verkoos; ten eerste omdat ik van de lithografie houd, ik teken 
graag op steen en het afdrukken vind ik een plezierig werk, er komt een 
klein gevecht aan te pas, je moet het materiaal een weinig dwingen; 
samengevat: het is een nerveuze wijze van bezig zijn en dat ligt me. 
De tweede reden is: het tekenen op steen geeft de mogelijkheid direct te zien 
hoe het beeld, de afbeelding erbij staat in tegenstelling tot b.v. de ets en de 
kopergravure. Een werkwijze uiterst geschikt dus voor de inventieve driftig 
werkende tekenaar die zijn compositie niet geheel vast wil leggen, inval, toe
val, associatie wenst toe te passen naast uitgekiende compositie en bereke
ning, naast omdat de laatste faculteiten nooit geheel afwezig zullen zijn. 
Het is in deze geest dat ook de Gezichten op Utrecht zijn ontstaan, direct op 
steen getekend naar krabbels, buiten-schetsen en uitgewerkte tekeningen; fan
tasie-volle lithografieën, ontstaan door een soort preluderen met krijt op 
steen naar aanleiding van Utrechtse architectuur-tekeningen. Geen topografi
sche prenten, hoogstens in de onderdelen, nooit echter als geheel, hetgeen 
niet inhoudt dat ik bezwaar zou hebben tegen het topografische stadsge
zicht: het is echter eenvoudig mijn aanleg niet dit te zoeken. 
Canaletto gaf in 1743 onder de titel Vedute altre prese da i Luogli altre ideate 
- hetgeen in goed Nederlands betekent: Gezichten, sommige van plaatsen, an
dere verzonnen, - 31 van zijn architectuur-etsen uit. Het leek mij iuist deze ti
tel als motto voor mijn Utrechts Album te kiezen. 
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