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De reiziger, die in de twintiger jaren Utrecht naderde, zag van verre een 
zorgvuldig opgebouwd stadsprofiel tegen de horizon afsteken. Overheersend 
was de rijzige Domtoren, maar zelfs de nog afgeknotte Jacobikerk en enkele 
hoge huizen uit het nabije verleden of uit een grijze vervlogen tijd hadden 
hun plaats in een smaakvol en verantwoord geheel, dat een statig en statisch 
karakter aan deze stad gaf. Meer dan de vierde stad van Nederland, die mee-
gedreven werd door de onstuimige vaart van de dynamiek na de Eerste 
Wereldoorlog, wekte Utrecht de indruk verbonden te zijn met het platteland. 
Een groen-omzoomde stad, met brede toegangswegen tussen hoge bomen
rijen, een plaats waar de veemarkt een hoogtepunt was in het stadsbeeld en 
tot in de bebouwing de kwekerijen en boomgaarden doorliepen. Zeker, er wa
ren tekenen van een andere tijd, maar voor de doorsneewaarnemer vielen 
deze aankondigingen nauwelijks te bespeuren. Nog stond Utrecht met de rug 
naar de singel gekeerd, alsof de verdwenen muur nog steeds de buitenwereld 
buitensloot, en richtte zich grotendeels op haar beslotenheid, op de rustige 
ruimte, die voor onrustige invloeden nog niet openstond. 
Een duidelijke stedebouwkundige visie bestond niet, op enkele uitbreidings
plannen na. Min of meer planloos waren rond de oude stadskern langs alle 
toegangswegen de huizen het platteland ingekropen en vormden daar rand
wijken, onvoltooid en vol open plekken: het begin van de Rivierenwijk, de 
bebouwing langs de noordzijde van de Croeselaan, de huizenblokken tussen 
Leidse Vaart en Vleutense wetering en de andere toevoegingen aan alle kan
ten van de negentiende eeuwse bebouwing. Geen afgerond, stelselmatig uit
gebouwd stadslichaam, maar een willekeurige woekering, die met vele ver
takkingen naar de beschikbare bouwgronden tastte. Ideaal was en bleef men 
nog de binnenstad vinden, waar de ergste sloppen en stegen waren weggesa
neerd, zodat door een als aantrekkelijk ervaren woonklimaat het bewonerstal 
op peil bleef. 

En toch was al een verschuiving merkbaar; zoals in alle grote steden vormden 
zich in de nabijheid villawijken. Voor Utrecht, dat aan de oostzijde belemmerd 
werd door het verboden gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, beteken
de de wens van vele weigestelden naar eigentijdse comfortabele woningen 
het vertreksein naar de Utrechtse heuvelrug. Nieuw was ook de onstuimige 
groei van arbeiderswijken, vooral merkbaar in de eerste delen van Nieuw Zui
len. 



• i f 
Het statige karakter van Utrecht: de Maliebaan in 1941. 

Economisch was de betekenis van Utrecht gestegen, vooral door de bewust
wording voor de waarde van de dienstensector. De Nederlandse Spoorwe
gen hadden hun kantoren hier in het middelpunt van Nederland gecon
centreerd. De Jaarbeurs was een verandering en een verruiming in de eeuwen
oude, tot dan toe beperkte marktfunctie. En de industrie was snel in om
vang toegenomen, niet het minst door de vestiging van twee grote staalbedrijven, 
die in de vroegere industrieconcentraties geen voldoende ruimte konden vin
den maar in de landelijke sfeer binnen de gemeente Zuilen op maagdelijk 
terrein waren neergestreken. 
De sfeer van de Domstad bleef in vele opzichten onberoerd, het traditionele 
en stijf-deftige patroon, dat in de laatste eeuwen zich had meester gemaakt 
van het leefklimaat. Nog hing de geur van kaarsen, gepoederde pruiken en 
snuiftabak licht merkbaar tussen vele achttiende-eeuwse huizen in stille bin-
nenstadsstraten. Verpozing in de singelplantsoenen of flaneren langs de Ma
liebaan met bolhoed, wandelstok en gezin was een normale vrijetijdsbeste
ding. Op de vrije dagen reed men naar een uitspanning liefst in een eigen rij
tuig; een enkele welvarende nieuwlichter beschikte al over een hoekige, la
waaierige en niet zo heel snelle automobiel. Sportieve „vélocipèdes" waren 
nog niet het massale vervoermiddel. Anderen liepen naar een buitencafé, 
huurden een Jan Plezier of reisden met de Zeistertram. Trefpunt was de 
buitensociëteit Tivoli, feestzaal en concertgebouw tegelijk en toch al aangetast 
door de nieuwe tijd door de aanwezigheid van dames n.b.! en door bezoekers 
„van minder soort". 
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Oud en nieuw: De Korenbeurs links en het eerste vaste Jaarbeurs
gebouw in 1928. 

Het vrolijke straatleven in de oude stadswijken, bij de Amsterdamse straatweg, 
de Rode brug of in de terecht vermaarde Wijk C was nog zuiver intact. 
De pomp in de Willemstraat was de ontmoetingsplaats voor de vrouwen, die 
er het water moesten komen halen onder het oog van de bewoners op hun 
stoelen voor de trottoirloze huizen. Niet verwend met een overmatig aanbod 
van amusement en evenmin bedorven door de versuffende werking van de 
beeldbuis, waren Oranjefeesten hoogtepunten van ongerept, puur vermaak. 
Politiek was Utrecht een rustige stad. Hier had de zg. staatsgreep van Troelstra 
in 1918 geen schijn van kans gehad. En in de gemeenteraad was „het rode 
gevaar" binnen de perken gehouden: in 1923 vormden de 11 socialisten een 
minderheid zonder bondgenoten tegen 19 leden uit de christelijke coalitie en 
7 liberalen. Van de 5 wethouders behoorden dan ook 2 tot de R.K. staats
partij, 2 tot liberale groeperingen en één tot de Anti-Revolutionaire Partij. 
Een tegenstelling, die vlak na de Russische revolutie en de troebelen in het na
bije Duitsland aanleiding was voor de opkomende fascistische reacties in alle 
landen van Westeuropa, hoefde in Utrecht geen reden tot bezorgdheid te 
geven. 

Deelneming aan het culturele leven was een zaak voor de elite, die over de 
financiële middelen beschikken kon of voldoende opvoeding had genoten 
om de nodige belangstelling op te brengen. Concertbezoek was evenzeer een 
gelegenheid om kostbare costuums te tonen als een samenkomst van muziek
liefhebbers. En de oude Schouwburg uit 1821 voldeed nog opperbest. Voor 
anderen was het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen een brandpunt van 
allerlei amateuristische en beroepsuitvoeringen. Kunstenaars uit de wijdver
takte en productieve artistieke wereld in Utrecht leefden in hun eigen wereld 
hun non-conformistische bestaan buiten alle rangen en standen om. 
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De landelijkheid van Utrecht: het Buurtspoorstation in 1925. 

Ingrijpende veranderingen hadden zich voltrokken in het patroon van de win
kels. De detailhandel was enorm toegenomen en de oude winkelstraten langs 
Oudkerkhof, Oudegracht en omgeving voldeden niet meer aan de gestegen 
behoefte van het publiek. Een nieuw winkelgebied strekte zich nu uit tot 
andere straten, vooral de steeds drukker wordende Viestraat-Potterstraat. De 
persoonlijke verhoudingen tussen winkelier en clientèle werden losser. De tijd 
van de aparte behandeling in modezaken en comestibles-handels begon af te 
lopen. De winkelgewoontes, gekenmerkt door Utrechtse sprits en theerandjes 
en een kopje thee bij Noteboom achteraf, waren voorbij. Een aantal waren
huizen, de Franse Bazar, nu de Galeries Modernes, en Vroom en Dreesmann, 
trokken steeds meer klanten, die eerder uit waren op snelle en voordelige 
koopjes dan op persoonlijke behandeling. 
Het verkeer ging nog een rustige gang, misschien niet voor het gevoel van de 
tijdgenoten maar voor ons stellig wel. Weinig auto's, een aantal „vélocipè
des", veel paarden en tussen Vredenburg en de veestallen achter het station 
nog steeds veekooplieden en hun koeien. De smalle Middeleeuwse straatjes 
waren toen al ontoereikend: zelfs lopen in de flessehalzen van Viestraat-
Potterstraat of Korte Nieuwstraat was een levensgevaarlijke zaak door de 
auto's, die op hun beurt weer voor de tram moesten wijken. Het station 
was nog niet „Centraal" geworden, maar was een samenstel van de verschil
lende gebouwen van de Staatsspoor, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaat
schappij en de Centraal Spoorweg voor de Buurtsporen. Hinderlijk waren de 
vaak gesloten spoorbomen, waar op gelijk niveau de stoomlocomotieven voor
rang hadden op ongeduldig wachtende voetgangers, fietsen en . . . loeiende 
koeien. 

Het algemene beeld van de stad in 1923 vertoonde uiterlijk nog weinig 
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Het „echte" Utrecht: De Willemstraat, slagader van Wijk C, 1903. 

sporen van verandering en verbetering. Utrecht was nog maar nauwelijks op 
weg naar de materiële en geestelijke aankleding die bij de vierde stad van 
Nederland paste. Tn deze starre situatie waren al scheurtjes gekomen, die zich 
in de loop van de tijd hadden verwijd, maar het zou nog tientallen jaren du
ren voordat de schil open zou barsten en een nieuw kuiken uit het oude ei te 
voorschijn zou komen. 
Tijdens de 50 jaar, voordat dit geboorteproces van vernieuwing zich radicaal 
begon door te zetten, was er al opmerkelijk veel veranderd. De uiterlijke 
verschijning van stad en straatbeeld nam andere vormen aan. In de eerste fase, 
voor de Tweede Wereldoorlog, voorzag het totale uitbreidingsplan Berlage-
Holsboer in forse doorbraken, in twee rondwegen en in een aanzienlijke uit
breiding oostwaarts door de annexatie van delen van De Bilt, Zeist en Bun-
nik en door de afronding naar de overige randgemeenten toe. Van dit ont
werp werd maar weinig, te weinig uitgevoerd. De grenswijziging verdween 
in de mist van de lange baan; van de doorbraken was alleen de verbreding van 
Viestraat-Potterstraat te noemen, terwijl andere verkeersmaatregelen: de rond
wegen en het aanpassen van Lange Jansstraat en Korte Nieuwstraat, tot na 
1948 moesten blijven liggen. Ondertussen werden de nieuwe wijken voltooid, 
o.a. Tuindorp-Maartensdijk, Hoograven en Nieuw-Zuilen, waardoor de stad 
Utrecht met omvangrijke aangroeisels over de gemeentegrenzen heenvloeide. 
Een onmogelijke toestand ontstond, waardoor de stedelijke gemeenschap on
bestuurbaar dreigde te worden en grote delen van de noodzakelijke voor
zieningen - reiniging, brandweer, openbaar vervoer - waren verstoken. Met 
de sanering van de ontoereikende woningtoestanden in Wijk C werd een 
zeldzaam ongelukkig begin gemaakt. Het idee van aanpassing, van rehabili
tatie en behoud was nog niet bij de stedebouwkundigen doorgedrongen: 
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een bloeiende sociale gemeenschap werd kapot gemaakt. In een wanhopig 
protest keerden de Wijk C-ers 's nachts terug in de dierbare huizen, die zij 
voor de kille nieuwbouw moesten verlaten. Deze kraakacties werden door 
de sterke arm ongedaan gemaakt. De binnenstad kreeg als zodanig maar wei
nig aandacht en verkommerde onopgemerkt tot een zeldzaam slecht onder
houden woon- en winkelgebied. 
Onstuimiger waren de oplossingen die na de Tweede Wereldoorlog getrof
fen werden in het zieke stadslichaam. Chirurgische ingrepen, waarover een 
toekomstige generatie maar moet oordelen, openbaarden de vele zieke delen 
door het trekken van de rotte kiezen of door radicale oplossingen volgens 
de goedkoopst mogelijke weg. Verdwenen zijn de Vleutense wetering, de ha
ven van het Leidse Veer, de Catharijne- en een deel van de Weerdsingel en 
de witgepleisterde Stationswijk. 
Tuindorpen voltooiden het beeld van de nieuwe stad. Er stond meer te wach
ten na de grenswijziging van 1954: niet alleen werden de nieuw aangeplakte 
stadswijken van de randgemeenten opgenomen in het Utrechtse stratenpa-
troon, voorzover dat tenminste mogelijk was, maar de grote wijken Kanalen
eiland en Overvecht verrezen op de laatste stukken beschikbare bouwgrond. 
Het Kanaleneiland als een geslaagde conceptie, een harmonische afwisseling 
van parken, brede wegen met nèt niet te veel hoogbouw om storend te wor
den. Overvecht als een minder gelukkige aanleg door de massaliteit en de 
onpersoonlijke opstapeling van wooneenheden boven de menselijke schaal
verhouding uit. 
De uittocht van Utrechters werd gekanaliseerd in een harmonischer aanleg 
van forensenplaatsen, die in de laatste jaren, nu in Utrecht de beschikbare 
terreinen met Rijnsweerd en Lunetten opgebruikt zijn, in de samenwerking 
binnen de Kring Midden Utrecht op vruchtbare wijze kunnen worden ont
worpen en ingepast in de Utrechtse conglomeratie van centrumstad en rand
gemeenten. Steeds meer bleek Utrecht een doorgangsstad, waar het aandeel 
van de geboren en getogen inboorlingen maar 40% bedroeg, lager dan het 
landelijk gemiddelde. De echte Utrechter, die nog in zijn geboortstad woon
de, werd door de toegenomen mobiliteit een schaars artikel, te meer omdat 
hij zich nog steeds bescheiden schuilhoudt in de beslotenheid van zijn leef
gemeenschap. Spontane volksfeesten, die veertig jaar eerder de normaalste 
zaak van de wereld waren, kregen ongewild het karakter van een soort folklore 
en Wijk-C behoorde na het overlijden van de patiënt als een Utrechtse be
zienswaardigheid van vroeger tot het verleden. 
Industrie en dienstverlenende instellingen gingen het beeld beheersen van een 
stad die in de twintiger jaren nog kon gelden als ambtenaren-en universiteits-
plaats. De fabrieken vonden hun plaats aan de Lage Weide, het Kanaleneiland 
en op enkele plaatsen elders in de stad. Voor de dienstensector waren er de 
vergrote en vernieuwde laarbeurs, de nieuwbouw van o.a. Zwolse Algemene, 
Rabobank en Bodencentrum en de aangekondigde nieuwbouw van de Amev-
groep. Hoogtepunt van tegelijk dienstverlening en winkelvoorzieningen was de 
nieuwe city in Hoog Catharijne. 

Geleidelijk maakte zich een koortsachtige dynamiek meester van Utrecht, al 
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Het Slation (nog niet Centraal") in 1936. 

kon een Duitse verkeersdeskundige onvriendelijk maar met een kern van waar
heid de stad typeren als „ein Quart-millionen Dorf", een dorp van een kwart 
millioen inwoners. Een geladen spanning tussen soms verstandige, soms 
ondoordachte wensen tot behoud beheerste en beheerst de jarenlange discus
sie over stadsvernieuwing en ook de uitvoering van sommige gemaakte plan
nen. 

De algemene sfeer werd doorbroken door een voorheen ongekende losheid. 
In snel tempo werden allerlei veranderingen aangebracht, waarover vroeger 
wijze mensen gemeend hadden dat zoiets in Utrecht absoluut uitgesloten 
was. Durf en vooruitziende visies waren nieuw in de Domstad. Inspraakbe
wegingen, jeugdacties en een grotere deelneming van alle betrokkenen aan de 
ontworpen maatregelen werden normaal getolereerd. Helaas was de singel al 
gedempt voordat de nieuwe geest van algemeen meeleven met het stedelijk 
welzijn was geboren. 
Twee richtingen typeren deze na-oorlogse mentaliteit. De aanvaarding aller
eerst van de flatcultuur, de parkeergarage, de overdreven nadruk op vcr-
keersvoorzieningen en de onpersoonlijke sfeer van een werkelijk groot ge
worden stad. Het anonieme gemopper werd de laatste jaren omgezet in de 
constructievere werkzaamheden van wijkcomités en buurtgemeenschappen. 
Eindelijk kan er nu misschien aan gedacht worden om de droom van wijkra-
den tot werkelijkheid te maken voor de Utrechter, die wel de wijkgedachte 
kent maar onvoldoende politieke belangstelling kon opbrengen voor positieve 
deelneming. 
In schijnbare tegenspraak is op de tweede plaats de soms nostalgische drang 
naar het oude, het knusse, de stilte en het groen in de stad, die een natuurlijke 
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samenhang vertoont met de onblusbare neiging economisch te denken in 
termen van beton, asfalt en staal. De talloze restauraties in de binnenstad, 
niet alleen van de vijf binnenstadskerken, maar ook van talloze huizen is nog 
maar een onderdeel van de niet genoeg te waarderen zorg van gemeentebe
stuur en bewoners voor de binnenstad met zijn onschatbare schoonheid en 
een her-ontdekt nieuw rendement. 
Het zal evenmin mogelijk blijken door nieuwe monstruositeiten als de Neude-
flat de fijne schaal van ons mooie centrum te verstoren. De gezonde be
langstelling voor een herleefd erfdeel gaf het aanzien aan het genoegelijke 
voetgangersgebied, de plotseling opgekomen overvloed van boetiekjes, koffie-
zaakjes en danskelders, het succes van het culturele centrum 't Hoogt en het 
theater de Kikker en aan de lange wachtlijst voor een kleine of grote binnen-
stadswoning. 
Uit de kaleidoscoop van veelkleurige verschijnselen van onze dagen, met 
triestzwarte stukjes naast vrolijke veelkleurige deeltjes, zou nog veel meer 
genoemd kunnen en moeten worden dan hier mogelijk is. Beter is het rond te 
kijken naar wat er nu is en naar wat er gaat komen. Wij leven vandaag in 
een half-afgebroken stad, vol met verloren waarden en tegelijk schone belof
ten voor de toekomst. Door de verwachting dat een levendig bewustzijn 
ervoor zal zorgen, dat Utrecht tegelijk economisch verantwoord en sociaal 
en aesthetisch leefbaar moet zijn, kunnen wij de toekomst hoopvol tegemoet 
zien. 
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