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I Oud-Utrecht 

Halverwege de negentiende eeuw werd in Utrecht op de fundamenten 

van de middeleeuwse Mariakerk het Gebouw voor Kunsten & 

Wetenschappen gebouwd, één van de eerste vcultuurtempels ' in 

Nederland. Een commissie die speciaal hiervoor in het leven was geroe

pen - de Commissie tot opr icht ing van een Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen - had uit een drietal ontwerpen een gebouw gekozen 

dat het meest geschikt leek voor haar doelstelling: een gebouw waarin 

verenigingen en gezelschappen die actief waren op het gebied van de 

kunsten en wetenschappen een eigen 
i r J i i •• r» 
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de ander staat K & W -in 1991 'u i t de 

as herrezen'- nog steeds groots en zonnig geel aan de Mariaplaats. Net 

als in de beginjaren kl inkt er ook nu nog muziek, niet meer afkomstig 

van de concerten van Utrechtse verenigingen en gezelschappen, maar 

van het Utrechts conservatorium dat er momenteel in gevestigd is. 

K & W werd in 1847 gebouwd met het idee Voor al de ingezetenen der 

stad' een cultureel centrum te zijn. In dit artikel wordt bekeken in hoe

verre het gebouw inderdaad voor iedere Utrechter toegankelijk was en 

in hoeverre het de naam cultureel centrum verdiende. 
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Concertzaal of balzaal? 

In 1864 kreeg de rederijkerskamer Jan van Beers, die twee maal per jaar een voor

drachtsavond hield in K&W, een strenge reprimande van het bestuur van K&W. Het 

gezelschap had namelijk na de bijeenkomst in de grote zaal van het gebouw een bal 

gehouden. Hierover ontstond grote consternatie bij het bestuur, want dansen leidde 

volgens de gangbare mening alleen maar tot onzedelijk gedrag en viel niet onder de 

'bevordering der kunsten'. De rederijkerskamer werd dan ook het gebruik van 'het 

gebouw ... ontzegd, nadat de leden dier rederijkerskamer herhaaldelijk geweigerd 

hadden niet langer hunne bijeenkomsten met danspartijen te besluiten':. 

Er zijn drie reglementen van K&W, één uit 1840, toen het gebouw nog opgericht 

moest worden, één van vlak na de opening in 1847 en één uit 1861. Deze zijn on

derling tegenstrijdig in hun oordeel over dansen in K&W: in het oorspronkelijke 

reglement staat de wens dat 'het gebouw zoveel mogelijk in dier voege worde inge-

rigt, dat hetzelve lokalen aanbiede voor alle muzijkale inrigtingen, voor danspartijs, 

en voor teekeninrigtingen'2. In 1848 werd er in het reglement niet gerept over dan

sen. Maar volgens het reglement uit 1861 mocht K&W in geen geval gebezigd wor

den tot het houden van openbare dansgelegenheden'3. 

In 1861 was dansen dus verboden en daarom kreeg Jan van Beers een waarschu

wing. Maar tegelijkertijd werden er regelmatig feesten en partijen in K&W georga

niseerd door leden van de stedelijke overheid en door hoge invloedrijke heren. Het 

bestuur van K&W besefte dat het niet paste om wel déze gezellige avonden toe te 

staan en niet die van de rederijkerskamer Jan van Beers. Daarom werd in 1864 

besloten om niet alleen aan Jan van Beers, maar aan alle 'rederijkerskamers en ver-

eenigingen verlof te geven na afloop hunner werkzaamheden te dansen.' Maar zodra 

de eerste danspassen waren gezet, werden de gaspitten 10 cent duurder! Na drie 

jaar was het bestuur van K&W dus genoodzaakt de regels van het nieuwe regle

ment aan de dagelijkse gang van zaken aan te passen. 

Nu gaat het in dit artikel niet zozeer om het dansen dat de leden van Jan van Beers 

niet mochten en anderen weer wel, maar om het feit dat er onderscheid gemaakt 

werd tussen de verschillende huurders. Wat de één mocht, was blijkbaar niet van

zelfsprekend toegestaan aan de ander. Jan van Beers deed iets dat 'not done' was in 

de ogen van het bestuur van K&W. 

Welke uitstraling moest K&W dan hebben? Het reglement uit 1840 vermeldt in de 

eerste zin dat het gebouw 'rijk [is] aan inrigtingen, welke de bevordering der 

wetenschappen en der vrije kunsten ten doel hebben, echter geene zoodanige ge

bouwen of lokalen bevat, als die inrigtingen, elk voor zichzelve zouden kunnen wen-

schen en behoeven' '. Voor deze 'inrigtingen' moest goede en goedkope zaalruimte 

komen in Utrecht. K&W moest een gebouw worden waar iedere Utrechter 

gemakkelijk in en uit kon lopen. 

Bovendien hoopten de initiatiefnemers door de oprichting van dit gebouw de groei 
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die het culturele leven in de negentiende eeuw doormaakte een extra impuls te 

geven. Want Utrecht kon weliswaar bogen op een grote diversiteit aan genoot

schappen, verenigingen en scholen die zich richtten op de kennis van kunsten en 

wetenschappen, toch zag 'geene dier inrigtingen zich tot heden in het genot van 

lokalen die aan hunne vereischten voldoen; en vele derzelve kunnen zelfs bij de 

bekrompenheid der gebouwen waarmede zij zich moeten behelpen, de uitbreiding 

niet bereiken waarvoor zij vatbaar zijn'5. K&W moest de gelegenheid bieden om die 

noodzakelijke uitbreiding een kans te geven; met dit gebouw kon het stadsbestuur 

een soort culturele missie gestalte geven jegens de Utrechtse bevolking. 

Hoewel het nieuwe cultuurgebouw in formele zin bedoeld was voor alle lagen van 

de Utrechtse bevolking, dachten de oprichters toch voornamelijk aan één specifie

ke laag daarvan. Het gebouw zou namelijk gefinancierd worden door de rijkere bur

gers van de stad door middel van aandelenverkoop. Vanuit die achtergrond ver

wachtte de Commissie deze stedelingen het meest vertegenwoordigd te zien in het 

nieuwe Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 

Op het eerste gezicht werd hiermee in feite een tegenstrijdige keus gemaakt: voor 

wie werd K&W nu gebouwd? Was het 'voor al de ingezetenen der stad' of toch 

meer 'voor de aanzienlijkste ingezetenen', beide benamingen komen voor in de eer

ste statuten uit 1840. Het incident met de rederijkerskamer Jan van Beers roept 

dan ook de vraag op in hoeverre K&W in de praktijk nu voldeed aan de oorspron

kelijke doelstellingen zoals die in 1840 en 1847 in de statuten waren vastgelegd. 

Wat was de funktie van het gebouw in de praktijk en voor welke Utrechters was 

het nu het meest in gebruik als cultureel zalencentrum? 

De archieven van K&W bevatten lijsten waarin de verhuur van de zalen is bijgehou

den vanaf de oprichting. De lijsten zijn bijgehouden tot in de jaren twintig van de 

twintigste eeuw. In deze lijsten werd opgeschreven wie welke zaal huurden en voor 

welke prijs. Door de gegevens van deze lijsten onder te brengen in tabellen ont

staat een beeld van de gebruiksfrequentie van het gebouw. In het onderzoek waar

op dit artikel is gebaseerd, is gekozen voor zes peiljaren, 1847, 1850, I860, 1870, 

1880 en 1890. Aan de hand van de gegevens bij deze peiljaren zijn grafieken 

geconstrueerd, die een overzichtelijk beeld geven van het verloop in de verhuur 

van de zalen. De huurders van K&W zijn daarbij onderverdeeld in een aantal cate

gorieën, te weten een culturele sector waarin de muziekgezelschappen, gezelschap

pen voor de vrije beeldende kunsten, wetenschappelijke en literaire gezelschappen 

ondergebracht zijn, en een categorie overigen; deze laatste categorie zal in dit arti

kel waar nodig nader gespecificeerd worden6. 

Opvallend aan de grafieken is dat de laatste twee peiljaren een enorme stijging in de 

zaalverhuur te zien geven ten opzichte van de vier peiljaren daarvoor. Dit heeft te 

maken met de invoering van een nieuw administratiesysteem van K&W in 1876, 

waardoor er veel gedetailleerder gegevens bewaard gebleven zijn. 
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De voorbereidende fase: op weg naar 1847 

Het begin - van kerk naar concertzaal 

De oude middeleeuwse Mariakerk was al sinds de Reformatie niet meer in gebruik 

als kerk en was in de loop van de jaren grotendeels afgebroken, alleen het koor 

stond nog overeind. De ruimte werd lange tijd onder andere gebruikt als werk

plaats voor schrijnwerkers en diende als onderkomen voor kleine winkeltjes. Het 

gebouw raakte steeds meer in verval en het kapittel -het bestuur van de kerk- wilde 

er eigenlijk vanaf. In 1765 besloot het daarom de kerk aan te bieden aan de stad 

Utrecht in de hoop dat die de herstelkosten kon betalen en een passende bestem

ming voor de kerk zou kunnen vinden. Het stadsbestuur aarzelde aanvankelijk om 

de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor dit oude gebouw dat werkelijk in 

deplorabele staat verkeerde. 

Het toeval bood het stadsbestuur de helpende hand, want juist op dat moment was 

het Collegium Musicum Ultrajectinum (CMU), Utrechts oudste en meest gerespec

teerde muziekgezelschap, op zoek naar 'eene geschikte lokaliteit voor het houden 

dier concerten' en het bestuur wendde zich hiervoor tot het stadsbestuur". Nu er 

voor de Mariakerk een nuttige bestemming in het zicht was, zag de gemeente er 
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Gezicht in de Mariakerk uit het westen tijdens de afbraak van schip en transept (1814). Pentekening van J. Jelgerhuis Rz. GAU, TA, 

Id4.39/C 10.617 
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wel wat in en het idee ontstond om de afgedankte kerk 'als een publicq stadsge

bouw te emploieren tot luister en aanzien dezer stad en academie, en een eerlijk 

vermaak zoo voor de studerende jeugd, als voor de aanzienlijkste ingezetenen en 

zig hierin ophoudende vreemdelingen van beiden sexen'8. 

Dus gaf zij in 1766 toestemming aan het CMU de opgelapte kerk kosteloos te 

gebruiken. In ruil daarvoor moest het orkestgezelschap zijn uitvoeringen open stel

len voor publiek; hiermee kregen deze een wat meer officieel tintje. De concerten 

werden gepromoveerd tot Stadsconcerten die wekelijks op zaterdag gehouden 

werden en die voor iedereen toegankelijk waren. Althans, zo werd het genoemd; 

die vrije toegang was echter maar ten dele waar. Het CMU kreeg namelijk toestem

ming van het stadsbestuur om een entree te heffen van ƒ 1,50 wat voor die tijd een 

erg hoog bedrag was. Hierdoor waren de Stadsconcerten in de praktijk eigenlijk 

alleen betaalbaar voor de betere standen. 

Om de Mariakerk geschikt te maken voor muzikale activiteiten moest er nog wel 

het een en ander verbouwd worden: men besloot om alleen het koor aan te pas

sen, zodat dit dienst zou kunnen doen als muziekzaal. De rest van de kerk bleef 

ongebruikt. Vijftig jaar later, in 1813, werd het gedeelte rondom het koor gesloopt, 

zodat alleen de concertzaal overeind bleef. Boven de deur prijkte trots in vergulde 

letters 'Stads-Muzijkzaal'. 

Halverwege de negentiende eeuw, na alweer zestig jaar gebruik, was ook deze zaal 

verouderd en aan een grondige restauratie toe. In de loop van de negentiende 

eeuw was de belangstelling voor muziek sterk toegenomen en de Stadsmuziekzaal 

kon de groeiende stroom bezoekers steeds minder goed herbergen. Bovendien 

voldeed ze eigenlijk ook in representatief opzicht niet meer als Utrechts belangrijk

ste en grootste muziekzaal: het ontbrak aan goede stem- en oefenlokalen voor de 

leden van het orkest, er was geen kantine voor de musici, zelfs geen koffiekamer 

waar het publiek in de pauze kon verblijven en ook werden aparte ingangen voor 

de orkestleden en voor het publiek toch wel zeer wenselijk geacht. 

Van Stadsmuzijkzaal naar KÓLW 

Inmiddels maakte Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw in cultureel 

opzicht een flinke sprong voorwaarts: het aantal gezelschappen en verenigingen dat 

de stad rijk was, nam explosief toe. Deze hielden hun bijeenkomsten in zaaltjes her 

en der verspreid in de stad, vaak te klein of te duur, niet echt gezellig of net niet 

geschikt voor de beoogde doelstellingen van de vereniging. De bedragen die elk van 

deze instellingen jaarlijks afzonderlijk moest neertellen voor verwarming, verlich

ting en huur van zalen, zouden eigenlijk beter geïnvesteerd kunnen worden in één 

groot zalencentrum dat op de behoeften van deze instellingen was afgestemd. Ook 

voor groots opgezette evenementen was er in heel Utrecht geen plaats: toen er in 

1837 plannen waren om in Utrecht een 'Huishoudelijk muzijkfeest' te organiseren 
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in de vorm van een tweedaags openbaar muziekfestijn, liep dit idee stuk op het ont

breken van een grote concertzaal'! 

Wanneer de Stadsmuziekzaal verbouwd zou worden, kon er tevens meer plaats 

ingeruimd worden voor andere activiteiten dan muziek alleen. Maar voor zo'n funk-

tie-uitbreiding van de concertzaal was meer nodig dan alleen een restauratie: het 

gebouw zou grondig verbouwd moeten worden en wel zodanig dat het meer en 

efficiënter ruimte zou kunnen bieden aan een grote hoeveelheid verenigingen en 

gezelschappen. Een zo grondige verbouwing van de concertzaal vereiste ook een 

'herijking' van de doelstellingen en van het gebruik in de praktijk. 

De plannenmakers 

Om tot concrete stappen te komen, werd een Commissie tot Oprichting van een 

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen samengesteld. Deze Commissie had tot 

taak na te gaan wat de wensen en mogelijkheden waren voor verbouwingen aan de 

oude muziekzaal. Uiteindelijk zou zij een concept-ontwerp presenteren waarna de 

definitieve beslissing genomen zou worden door het bestuur van het CMU, in goed 

overleg met het gemeentebestuur. 

De samenstelling van deze Commissie was van cruciaal belang voor het verdere 

verloop van het beheer van K&W: de vier leden vervulden behalve hun lidmaat

schap van het CMU ook allen in het dagelijks leven een belangrijke funktie bij de 

stedelijke overheid; dat deze nauwe banden tussen de orkestvereniging en het ste

delijk bestuur ook in het verleden al regelmatig hun goede diensten bewezen had

den, was ook al gebleken in 1766 toen het CMU bij het stadsbestuur had aange

klopt voor een betere repetitie- en concertzaal. 

Commissies K&W Commissieleden CMU Kunstliefde Gem. Overheid 

Commissie 
van verbetering 
ontwerp 

W.L. Craey vanger 
W.M.J. van Dielen 
W.J.Beeck Calkoen 
L.C. Hora Siccama 

W.M.J. :yan Dielen 
WJ. Beeck Calkoen 
L.C. Hora Siccama 

W.M.J. van Dielen 
W.J. Beeck Caïkoen 

Belastingdienst 
wethouder 
wethouder + raadslid 
's Rijks Munt 

Commissie 
van uitvoering 

W.R. van Heeckeren 
W.MJ.van Dielen 
G. Munnicks Cleeff 

L.C. Hora Siccama 

W.M.J. van Dielen 
L.C. Hora Sicama 
LP. Cazius 

W.R. Heeckeren 
Brandenburg 
W.M.J. van Dielen 
G. Munnicks Cleeff 

Staten Generaal 
wethouder 
raadslid 
's Rijks Mum 

Commissie 
van beheer 

W.M.J. van Dielen 
G. Munnicks Cleeff 
L.C. Hora Siccama 
H.G. Römer 

W.M.J. van Dielen 

L.C. Hora Siccama 

W.M.J. van Dielen 
G. Munnicks Cleeff 

H.G. Römer 

wethouder 
raadslid 
's Rijks Munt 
raadslid 
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Jhr mr LC. Hora Siccama (1807-1880), waardijn 

van 's Rijks Munt en lid van het bestuur van K.& 

W„ GAU, IA, C 11.038 

Zo hadden twee commissieleden als 

wethouder een sleutelpositie. De 

heer W.J. van Beeck Cal koen was 

enkele jaren secretaris van het 

CMU en in het dagelijks leven wet

houder. Mr. W.M.J. van Dielen was 

wethouder van 1834 tot 1861. In 

het CMU bekleedde hij een be-

stuursfunktie van 1836 tot 1838 en 

van 1843 tot 1846. Op deze manier 

kon hij gemakkelijk gebruik maken 

van de vooraanstaande positie die 

hij op beide terreinen bekleedde. In 

de Utrechtse gemeentepolitiek was 

Van Dielen een weinig kleurrijke 

persoonlijkheid die liever niet han

delde buiten burgemeester Kien om 

met wie hij vanuit beider aristocra

tische en conservatieve achtergrond 

een goede verstandhouding had l0. Vaak waren het Van Dielen en Van Beeck 

Calkoen die al het overleg pleegden tussen het CMU, de Commissie en de gemeen

te Utrecht. Ook wanneer er aanvragen bij de gemeente Utrecht binnenkwamen 

voor subsidies voor het CMU en voor K&W, kregen die vrijwel altijd een positief 

advies mee van B&W voordat ze in de gemeenteraad besproken werden. Pas rond 

1870 kwam er van steeds meer leden van de gemeenteraad kritiek over deze gang 

van zaken, maar het duurde nog geruime tijd voor er werkelijk iets aan deze vorm 

van vriendjespolitiek gedaan werd u . 

Het ontwerp voor het nieuwe gebouw 

De Commissie koos na breedvoerig overleg, waar ook de stadsarchitect Johannes 

van Maurik bij betrokken was, voor een ontwerp van het commissielid L.C. Hora 

Siccama. Voor dit ontwerp moest het koor van de kerk afgebroken worden, maar 

werd nog wel de plattegrond van de oude concertzaal als uitgangspunt genomen. 

Tenslotte was de Mariakerk al sinds lange tijd in gebruik als Stadsmuziekzaal en 

bovendien wilde men niet zomaar de veelgeprezen akoestiek verloren laten gaan. 

De nieuwe concertzaal werd 180 graden gedraaid ten opzichte van de oude en 

kwam met de hoofdingang aan de Mariaplaats te liggen. Oorspronkelijk was de 

CHRISTINE WEIJS VOOR AL DE I N G E Z E T E N E N DER STAD 



hoofdingang van de Mariakerk in westelijke richting georiënteerd naar de kant van 

het plantsoen (aan de Catharijnesingel). De Commissie vond het echter beter om 

de ingang van het nieuwe gebouw naar de binnenstad te richten (dus naar de huidi

ge Mariaplaats); dat had een wat opener uitstraling en was uitnodigender voor het 

publiek. Bovendien was deze constructie ook veel praktischer voor het publiek, 

want dan kon namelijk ook voor de rijtuigen van de concertbezoekers meer ruimte 

worden gecreëerd. 

Om de centrale muziekzaal heen waren in drie verdiepingen kleinere zalen en 

kamers gepland. Door deze architectuur werd het accent op het muzikale aspect 

van K&W benadrukt. Het hele gebouw zou als het ware aangepast worden aan de 

muziek. En het publiek werd het zo aangenaam mogelijk gemaakt. Zo werden er in 

de muziekzaal grote schuiframen aangebracht ter hoogte van de eerste verdieping 

van het gebouw, die open gezet konden worden wanneer de belangstelling voor 

een concert zo groot was dat er te weinig ruimte was voor alle toehoorders. De 

zijgangen op de verdieping konden dan als een soort open galerijen gebruikt wor

den. Voor kleinere uitvoeringen kwam er op de eerste verdieping een kleine con

certzaal. 

Verder werden er twee koffiekamers gepland- één voor de leden van het CMU en 

één voor het publiek, er kwam een stemkamer en verscheidene kleinere vertrek

ken die voor meerdere doeleinden geschikt waren, zoals bijeenkomsten van het 

Genootschap Kunstliefde, leslokalen voor de Stads Teken-en Bouwscholen en ver

gaderruimtes voor instellingen van uiteenlopende aard. Behalve voor concerten 

kon de grote zaal ook gemakkelijk gebruikt worden voor heel andere activiteiten, 

zoals diners en ontvangsten, tentoonstellingen, bals en lezingen waar een groot 

publiek verwacht werd 12. Gelukkig bleef de zo befaamde akoestiek van de grote 

zaal behouden. Velen vreesden daar aanvankelijk voor en leverden kritiek op de 

architectuur. Maar na de eerste concerten werd al gauw ook de nieuwe zaal zeer 

geprezen. 

Bij het ontwerp werd gekozen voor een sobere, degelijke uitstraling. Halverwege 

de negentiende eeuw was het neoclassicisme een belangrijke bouwtrant en in 

Utrecht zijn er in die tijd heel wat gebouwen -oude en nieuwe- bepleisterd om ze 

een classicistisch aanzien te geven. Voor K&W was in het oorspronkelijk ontwerp 

voor een prachtige, maar kostbare Duitse natuursteen gekozen, maar dat bleek te 

duur en men besloot voor een pragmatischer oplossing te kiezen: de pleisterlaag 

werd van groeven voorzien zodat de suggestie van natuursteen gewekt werd. 

Op 20 maart 1847 vond de officiële opening van K&W plaats. Deze werd ingeluid 

met een openingsconcert in de nieuwe concertzaal, uitgevoerd door het Collegium 

Musicum Ultrajectinum o.l.v. J.H. Kufferath, die speciaal voor deze gelegenheid een 

inwijdings-ouverture had gecomponeerd. Deze werd gevolgd door werk van onder 

anderen Rossini en Beethoven en een eigen compositie van de beroemde pianist 
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PUBLIEKE VERMAKELIJKHEDEN. 

Ter opening van de nieuwe CON-
GERTZAâL in het Gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen* 
ZATUBDAG DEN 20. HAART 1847. 

P R O G R A M M A . 
1. ESrWIJDINGS-OUVEKÏÜRE door den Heer J. H. 

Kufferath gecomponeerd, en opgedragen aan het 

COLLEGIUM mmm üLTRAJECTINüM, 
2. Fantaisie sur Lucia di Lammermoor, voor violon. 

cel, van Battu, tût te voeren door den Heer 
Montigny, uit Brüssel. 

8. Aria uit de Opera Ie Bandit, van van Bree,to 

zingen door den Heer Tui/h. 

4. Symphonie, nationale voor Piano en Orehest, 
gecomponeerd en uit te voeren door den Heer 
IL Litolff, 

5. Vijfde symphonie van L. van Beethoven (C-mol.) 

6. Le Désir de Beethoven, voor violoncel van Servais, 
uit te voeren door den Heer Montiynij. 

7. Duo (où vas-tu) voor Tenor en Bas, uit de 
Opera Guillaume Telt, van Mossini, te zingen 
door de Heeren Craeijvanyer en Tuijn. 

8. Groot Concert voor Piano, van L. van Beet

hoven (es dur>, uit te voeren door den Heer 
H. Litolff. 

Aanvang des avonds te zeven ure ; de zaal zal te 

zes ure geopend worden. 

Intreekaartjes a ƒ 1,50 zijn tot Vrijdag avond te 
bekomen bij den Bode HOEVEltS in de Lijnmurkt 
en bij den heer Muzijkhandelaar RA1IB, terwijl het 
Bureau op den avond van het Concert eerst te zes 
ure zal geopend worden. 

NB. IUI. geabonneerdcn worden herinnerd, dat 

zij zonder afgifte van hun bewijs niet kunnen wor

den toegelaten. 

Aankondiging van het openingsconcert (Utrechtsche 

Provinciale- en Stads-Courant en Algemeen Adver

tentieblad, 19 maart 1847) 

Litolff, die hij zelf ook uitvoerde. 

De correspondent van de Utrechtsche 

Provinciale en Stads-Courant was er bij. 

Hij liet zich weliswaar meer betover

en door het rijk uitgedoste publiek 

dat op het openingsconcert afkwam, 

maar had daarnaast toch nog genoeg 

tijd om even rond te kijken en zich 

aangenaam verrast te tonen over de 

voorname soberheid van de grote 

zaal, die daardoor een 'even colossaal 

als trotsch voorkomen' kreeg, zacht 

verlicht door 133 gaspitten die uit een 

grote vergulde kroon in het midden 

van de zaal en talloze kleinere 'fraaije 

lustres aan de muur' straalden '•'. 

Maar er was ook kritiek op het nieu

we gebouw en die loog er niet om. 

Alberdink Thijm noemde K&W 'het 

grootste monster van pleisterblok 

architectuur dat Nederland ooit 

gekend heeft' en ook de Utrechtse 

kroniekschrijver J.D.C, van Dokkum 

was niet erg gelukkig met het nieuwe 

gebouw dat naar zijn mening 'in een 

smakelooze tijd te kwader ure [was] 

opgedoemd',4. 

Huurders en verhuurders 

Voor het beheer van K&W werd een 

nieuwe commissie in het leven geroe

pen, de Commissie van Beheer. Deze 

vormde het dagelijks bestuur over K&W en kon als een min of meer zelfstandig 

orgaan het beleid voeren. Volgens de statuten van 1847 was 'het Bestuur belast met 

het toezigt over het gebouw en met het beheer der geldmiddelen. Hetzelve draagt 

zorg voor het onderhoud des gebouws en is bij magte om de noodige herstellingen 

en verbeteringen aan het gebouw te doen (...)'. Wie een zaal wilde huren, kon zich 
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tot dit bestuur richten. Ten aanzien van toekenning of afwijzing van huurders waren 

de richtlijnen nogal vaag: er werden geen specifieke normen gegeven of eisen 

gesteld waaraan een instelling moest voldoen om toegelaten te worden en ook in 

het beleid waren er geen richtlijnen waaruit sprak dat men extra aandacht had voor 

de stimulering van de Utrechtse cultuur. 

De beginjaren van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 

De eerste huurders 

Al in 1840, dus toen de plannen voor een groot cultureel zalencentrum net waren 

ontstaan, werd er een eerste inventarisatie gemaakt onder een groot aantal poten

tiële huurders van zo'n nieuw gebouw. Verschillende besturen van verenigingen, 

gezelschappen en genootschappen hadden daarvoor hun medewerking toegezegd 

en een concepthuurprijs opgegeven die zij bereid waren te betalen voor zaalge-

bruik. Dit lijstje vermeldt een kleine twintig instellingen zoals het Stadsconcert (van 

het CMU), de Stedelijke Zangschool, de hoornblazers der Schutterij, de Maatschap

pij tot bevordering der Toonkunst, verder nog de Stads Teken- en Bouwscholen en 

het Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde en organisatoren van di

verse tentoonstellingen. Ook instellingen als de Maatschappij tot Nut van 't Alge

meen en de Maatschappij van Nijverheid hadden zich aangemeld13. 

Dit aanbod was in redelijke balans: de meeste 

.:_ —- — • - .,. huurders konden gerekend worden tot de cultu

rele sector en ook de vergaderingen die er 

gehouden werden door bijvoorbeeld 't Nut en 

Nijverheid hadden toch in ieder geval een cul-

tuurbevorderende en beschavende inslag. 

PUBLIEKE VERMAKELIJKHEDEN. 

len voordeel» vu» m i s e BKIIOKJTISIS' LEDE* 
v«tt lift Irrerbrsehe Oiw-faCKt, 

op ZATÜB1>AG 17. A P K I L 1847, 
IN" IIET 

GEBOUW VOOR KUMSTEN EN WETENSCHAPPBL 

P R O G R A M M A . 
1. Ouverture over liet thema. lö Vivat. (J. II. KermtAxn.} 
2. 3e Solo voor Fluit. (TULOU.) 
S. Duo uit La Keine de Cjpre. (ILüUCVï.). 
4. Quintet voor Piano, 2 Violen» Ak en Bas. (L»SronR.> 
5. Ouverture Maria Stuurt. (Baron, v. Z. V. K.) 
6. Le Concert voor ViooL (va BEJU»T.> 
7. Kpmaaees (sürb ombre) en, (Esm*.) 
8. fantaisie voor de Clarinet. (KKKSISEE.) 
9. Jttbcl-Oiwertare. (C. M. vos WMSEE.) 

Aanvang 7 [/t uar. Entree ƒ ],—-
Kaartjes zij a te bekome** bij dea Heer IL RAKR, 

Muziikhandelaar te Utreeht, en op. den, avond van 
het Concert aan bet Gebouw. 

Muziekgezelschappen 

Bij de opening in 1847 hadden zich voor het 

nieuwe cultuurgebouw 25 huurders ingeschre

ven, waarvan er I I zich tot het culturele terrein 

konden rekenen. Dit waren met name orkest

en zangverenigingen die kwamen repeteren en 

die in de grote zaal concerten gaven. Dat het 

voornamelijk muziekverenigingen waren, is niet 

zo verwonderlijk omdat Nederland in de negen

tiende eeuw een zeer bloeiend muziekleven 

Aankondiging van een weldadigheidsconcert (Utrechtsche Provincia

le- en Stads-Courant en Algemeen Advertentieblad, 16 april 1847) 

CHRISTINE WEIJS VOOR AL DE I N G E Z E T E N E N DER STAD 



lOud-Utrecht 

kende waarin Utrecht een vooraanstaande rol speelde"'. Bovendien was het initia

tief tot de oprichting van K&W voortgekomen uit de behoefte tot uitbreiding van 

de Stadsmuziekzaal. De initiatiefnemer, het CMU, was dan ook vanzelfsprekend de 

grootste huurder van K&W. Per jaar gaf het CMU 10 concerten: vijf 

Heerenconcerten op de woensdagavond -alleen toegankelijk voor de herenleden 

met hun mannelijke introduces- die als een soort repetitie golden voor de vijf 

Damesconcerten op de zaterdagavond, de 'grote uitvoeringen' waar uiteraard de 

dames van harte welkom waren. 

Het CMU was een oud en voornaam Utrechts orkestgezelschap. Muziek was lange 

tijd een aangelegenheid voor de hogere standen van de maatschappij, niet in de laat

ste plaats omdat muziekinstrumenten en de bijbehorende lessen nu eenmaal duur 

waren. Ook in de negentiende eeuw stond het CMU nog steeds bekend als het 

'deftige' gezelschap in tegenstelling to t bijvoorbeeld het orkest van de stedelijke 

Schutterij, dat in Tivoli zijn concerten gaf en een veel gemoedelijker karakter had. 

Ook aan de nauwe banden van CMU met de stedelijke overheid is te zien dat het 

een gezelschap voor de beter gesitueerden in de Utrechtse samenleving was. 

De meeste 'overige' muziek-gezelschappen die in K&W huisden, waren in meerde

re of mindere mate aan elkaar gelieerd, omdat ze afsplitsingen waren van de grote 

gezelschappen het CMU en de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. En 

deze gezelschappen waren weer niet onbekend bij het bestuur van K&W dat ver

scheidene leden hiervan in haar gelederen telde. 

De grafiek die de activiteiten weergeeft (zie bijlage) van de verschillende huurders 

in K&W, laat zien dat er behoorlijk veel gerepeteerd en geconcerteerd werd. Het 

peiljaar 1850 toont een flinke uitschieter; dat is echter enigszins vertekend, omdat 

dat peiljaar het enige is waarin er in de bronnen een duidelijke frequentie van de 

repetities van de zangverenigingen te vinden is. In het peiljaar I860 zat K&W mid

den in een grootscheepse verbouwing en de meeste huurders zagen zich genood

zaakt uit te wijken naar andere oefenruimtes. Het waren met name de muziekgezel

schappen die zich van hun repetitieruimte beroofd zagen. Hierdoor is het beeld van 

dit peiljaar enigszins vertekend. 

De beeldende kunsten 

Na de muziek waren de meeste huurders te vinden in de categorie van de beelden

de kunst. K&W bood een grote variëteit aan activiteiten op dit gebied, maar die 

werd alleen veroorzaakt door het Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunst

liefde. Het was de bedoeling dat, behalve voor Kunstliefde, het gebouw open zou 

staan voor 'kunstenaars, hetzij tot kunstuitvoeringen, hetzij tot exsorsitiën, ten

toonstellingen van nijverheid en kunst' '7. Alleen, deze kunstenaars lieten zich nooit 

zien in het gebouw, en dus had Kunstliefde de alleenheerschappij op het gebied van 

de vrije kunsten. 
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Deze monopoliepositie wist Kunstliefde goed te benutten. Het gezelschap verzorg

de in K&W wekelijks een uitgebreid scala aan activiteiten. Het had drie à vier maal 

per week de beschikking over drie zalen waar de 'tekenoefeningen' (tekenlessen) 

gehouden werden. Éénmaal per maand werd er een kunstbeschouwing in de grote 

concertzaal georganiseerd. Vanaf 1857 startte het genootschap met een jaarlijkse 

tentoonstelling van werk van leden en een enkele maal van binnen- en buitenlandse 

meesters. In 1858 werden er twee subverenigingen opgericht, de 'Vriendschappelij

ke Vereeniging' en de 'Vereeniging tot bevordering van de beeldende kunsten te 

Utrecht'. Ook startte het genootschap dat jaar met het geven van lezingen over 

kunstzaken. Maar behalve deze wat 'serieuzer' bezigheden gebruikte Kunstliefde 

K&W ook voor gezellige avondjes en 

—— 'grote fuifen' '8. 

De tekenlessen werden niet alleen 

door leden van Kunstliefde bezocht. 

De lessen stonden, op verzoek van 

de gemeentelijke overheid en met 

goedkeuring van Kunstliefde, ook 

open voor leerlingen van de Stads 

Teken- en Bouwscholen. Uit erkente

lijkheid voor deze welwillende sa

menwerking met de Stadsscholen had 

het stedelijk bestuur als tegenpresta

tie het genootschap jaren lang koste

loos onderdak aangeboden in diverse 

gemeentepanden, maar in het nieuwe 

Gebouw voor K&W werd deze rege

ling ingetrokken en betaalde Kunst

liefde gewoon huur. Tenslotte had de 

gemeente Utrecht uiteindelijk niets 

over het gebouw te zeggen, en K&W 

zat nu eenmaal altijd in geldnood, elke 

gulden aan huur was welkom. Mar

kant detail is wel dat de Stadsscholen 

géén huur hoefden te betalen en 

alleen voor de onkosten van gas en 

ameublement een rekening kregen. 

Hoeveel het bestuur van K&W hierover ook zijn beklag deed bij de gemeente, dit 

bleef zonder resultaat, ondanks de 'goede contacten' die er onderling waren. 

Maar de samenwerking met Kunstliefde ten aanzien van de tekenlessen wenste de 

gemeente niet zomaar op te geven, ondanks het feit dat zij het genootschap niet 

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 
(1393) V Het Bestuur over het GEBOUW 

VOOR KUNSTEN E S WETENSCHAPPEN te Utrecht 
maakt bij deze aan alle Schilders, Beeldhouwers , 
Graveurs en verdere beoefenaren der Beeldende Kunst 
bekend, dat hetzelve voornemens is in de maand Julij 
van den jare 1848 eene TENTOONSTELLiNQ te 
openen , van Voortbrengselen van Beeldende Kunst. 

De doelmatige wijze, waarop de voor zoodanige 
Tentoonstelling bestemde Lokalen zijn ingerigt-, heeft 
bij voormeld Bestuur de hoop doen ontstaan , dat de 
In- en Buitenlandsche beoefenaren der Beeldende 
Kunst het doel dezer oproeping zullen helpen be
vorderen door de inzending hunner kunstwerken. 

UTRECHT, 3 Mei 1847. 

Het Bestuur voornoemd , 

La DirectioB du Musée , 

Mr. W. M. I . VAX DIEEEX , President . 

Dr. O. M l ' M K K S VAX C E E E F F . 

J . P . TAZIUS. 
Mr. E. C. HORA SICCAMA. 
Mr. II, G, ï l ü M E B , Secretar is . 

Oproep aan beeldende kunstenaars om werken in te zenden voor een tentoon
stelling in K.& W. (Utrecbtsche Provinciale- en Stads-Courant en Algemeen 
Advertentieblad, 5 mei 1847) 
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meer tegemoet kon komen in huisvesting. Ook Kunstliefde wilde de samenwerking 

niet opzeggen , maar zag dan graag op een andere manier een vergoeding van de 

kosten geregeld. Deze werd toegezegd, Kunstliefde kreeg een subsidie welke niet 

uit het potje voor cultuurbeleid kwam -wat het meest voor de hand zou liggen, 

gezien de doelstellingen van het genootschap- maar uit de post 'Jaarwedden van 

onderwijzers en verdere kosten van scholen voor kunsten en wetenschappen'19. 

Overige activiteiten in K&W 

Het gemeentebestuur had meer plannen met K&W. Al in de eerste fase van het 

ontwerp van K&W toonden de heren bestuurders zich enthousiast en verheugd 

over het feit dat zij een geschikte ruimte zouden krijgen voor 'zalen waar, eindelijk, 

bijzondere personen gastmalen zullen kunnen geven en waarvan de stad voor feest

vieringen zal kunnen gebruik maken'20. Wie die bijzondere personen waren waar

voor de gastmalen en feestvieringen georganiseerd konden worden, werd al snel 

duidelijk. Verscheidene malen behoorden de verschillende leden van het Neder

landse vorstenhuis die de stad bezochten tot de uitverkorenen. Al in het openings

jaar 1847 werd K&W met een koninklijk bezoek vereerd. Koning Willem III be

zocht een tentoonstelling van de Maatschappij van Nijverheid en liet zich maar al te 

graag verleiden om zijn koninklijke huishouden uit te breiden met een groot assor

timent aan meubels, tapijten en tafellinnen, maar ook met brandkasten en land-

bouwwerktuigen21. En op 15 mei 1853 kreeg de koning een uitgebreid diner met 

bijpassende muzikale omlijsting aangeboden in de grote concertzaal van K&W22. 

Er waren genoeg gegadigden die maar wat graag een bijeenkomst belegden in de 

statige grote concertzaal en die het gebouw zagen als een uitgelezen lokatie voor 

deftige en representatieve gelegenheden. Vaak geziene gasten waren bijvoorbeeld 

de verschillende instanties van de stedelijke en provinciale overheden. Ze waren al 

meteen in 1847 in K&W te vinden en namen al gauw een vaste plaats in tussen de 

grote huurders. Het aantal vergaderingen, diners en andere feestelijke bijeenkom

sten nam fors toe in de loop van de negentiende eeuw. Provinciale Staten waren 

zelfs bereid verscheidene malen enkele duizenden guldens neer te tellen voor 

noodzakelijke opknapbeurten van het gebouw. Het was met name de grote zaal 

waaraan dit geld ten goede kwam, de zaal waar Provinciale Staten het meest in ver

gaderden 23. 

Voor het bestuur was dat gunstig: het gebouw was bij de opening in 1847 eigenlijk 

nog niet helemaal af en al in de jaren vijftig van de negentiende eeuw begon de 

grote zaal tekenen van verval te vertonen. Voor een gebouw dat toch een repre

sentatieve funktie had voor zowel de Utrechtse overheid als de provinciale bestu

ren was dat niet acceptabel. Dankzij de financiële injecties van Provinciale Staten 

werd de zaal weer voor enkele decennia toonbaar gemaakt. 
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Het startpunt voorbij - de ontwikkelingen na 10 jaar 

De Nederlander was in de negentiende eeuw een 'gezelschapsdier': de genoot-

schaps- en gezelschapscultuur bloeiden welig, overal in den lande werden in de eer

ste helft van de eeuw verenigingen opgericht waar men zich kon vermaken en zich 

kon laven aan wat men toen zag als de beschavende werking van cultuur. Of, om de 

historicus Van Sas te citeren: het was de 'eeuw van de georganiseerde gezellig

heid'24. 

Literaire gezelschappen 

Een gezelschapstype dat bij uitstek profiteerde van deze 'genootschapszin' in de 

negentiende eeuw is het literaire gezelschap. Lid zijn van een literair gezelschap was 

een ware rage in Nederland 2 \ Er is onderscheid te maken in leesgezelschappen en 

rederijkerskamers. Bij de leesgezelschappen lag de nadruk op de verspreiding van 

en kennismaking met het vaderlandse literaire erfgoed. Dit deden deze gezelschap

pen door de aankoop van literatuur en het doorverkopen of het uitlenen hiervan 

aan de leden. Naast de individuele en meer passieve kant van het thuis lezen wer

den er ook een enkele maal per jaar openbare bijeenkomsten georganiseerd waar 

werd voorgedragen uit door de leden uitgekozen werken. 

Rederijkerskamers waren veel meer declamatorische gezelschappen waar de 

nadruk lag op het voordragen van een tekst op zo welluidend mogelijke wijze. Het 

waren 'oefeningen in de uiterlijke welsprekendheid', zoals ook vaak in de naam van 

deze gezelschappen werd vermeld. In de loop van de negentiende eeuw kregen de 

rederijkerskamers steeds meer het karakter van toneelgezelschappen waar beken

de toneelstukken uit de Nederlandse literatuur, kluchten en blijspelen werden 

opgevoerd ten overstaan van een groot publiek. 

De grote bloeiperiode van de literaire gezelschappen valt vrijwel samen met de offi

ciële vestiging van het reguliere lager en middelbaar onderwijs in Nederland. Dit 

ging gepaard met een opwaardering van de Nederlandse literatuur en een sterk 

groeiend nationaal besef26. Op deze brede maatschappelijke basis schoten de nieu

we gezelschappen als paddestoelen uit de grond om het culturele erfgoed aan de 

man te brengen. 

De literaire gezelschappen vertegenwoordigden een brede laag van de Utrechtse 

bevolking. Hier waren, veel meer dan bij de muziekgezelschappen en het kunstmin

nende publiek (in de diverse afdelingen van het genootschap Kunstliefde) de mid

denklassen van de Utrechtse maatschappij vertegenwoordigd. Het was de burgerij 

die zich, dankzij de nieuw verworven boekenkennis een beter plaatsje wilde ver

overen op de maatschappelijke ladder. 

In dit licht bezien is het opvallend dat de categorie van literaire gezelschappen in 

K&W sterk ondervertegenwoordigd was: in de voorlopige lijst die in 1840 was 

opgesteld, werd met geen woord gerept over deze huurders. Maar ze kwamen wel, 

. f U M.M X U I-i C . . . K I Tl M ', l. l f' ^ 1 \l> UU 



Oud-Utrecht 

zij het pas relatief laat. De eerste gezelschappen werden in 1860 geteld (zie grafiek), 

maar die waren al snel weer verdwenen: al in 1890 was het aantal bijeenkomsten in 

K&W drastisch teruggelopen. Bovendien huurden de literaire gezelschappen slechts 

een paar maal per jaar een zaal. De enige uitschieter is het peiljaar 1880, waarin ze 

ruim drie maal zoveel aanwezig waren als daarvoor. Nog voor het einde van negen

tiende eeuw waren de gezelschappen ook al weer verdwenen uit K&W, terwijl ze 

over het algemeen in Nederland tot in de twintigste eeuw populair bleven. 

De voordrachten die er in K&W gehouden werden (zie grafiek), kwamen slechts 

voor één kwart voor rekening van de literaire gezelschappen. Eén deel van de voor

drachten in K&W werd verzorgd door de wetenschappelijke gezelschappen, maar 

het genootschap dat het leeuwedeel op zijn conto kon bijschrijven was Kunstliefde. 

De kunstbeschouwingen van dit gezelschap konden wekelijks op een groot en vast 

publiek rekenen. 

Uit de problemen die de rederijkerskamer Jan van Beers had met het bestuur van 

K&W over het gebruik van de grote zaal, kan de conclusie getrokken worden dat 

de bijeenkomsten die Jan van Beers in deze zaal hield, eigenlijk niet of nauwelijks 

verschilden van vele andere activiteiten die hier plaats vonden. Er werd een voor

dracht gehouden en aansluitend was er het ontspannende gedeelte van de avond. 

Datzelfde deden vele andere gezelschappen, waaronder Kunstliefde, het CMU en 

het PUG. 

Waarin verschilde Jan van Beers dan met deze drie voorbeelden? Het antwoord 

moet gezocht worden in de sfeer die K&W uitademde of in ieder geval móest uit

ademen. En dat was in zekere zin een sfeer van grandeur. Al bij de bouw van K&W 

hield men rekening met de komst van bezoekers die zich verplaatsten in rijtuigen 

waarvoor dus ook ruimte gecreëerd werd. Dit geeft aan wat voor soort publiek 

men in gedachten had. Voor de gemiddelde bezoeker van een rederijkerskamer of 

leesgezelschap was dit een beetje te deftig. De leden van deze gezelschappen ver

bleven liever in wat minder prestigieuze gelegenheden. Uit het artikel van Nellie van 

Vulpen blijkt dat de literaire gezelschappen in groten getale terug te vinden zijn in 

onder andere Tivoli, de Zaal naast de Schouwburg en het koffiehuis De Nieuwe 

Bak. Hier heerste een wat gemoedelijker sfeertje en werd er minder gekeken wie 

je was en watje aan had. Deze gezelschappen hadden er hun eigen contacten opge

bouwd, en dat waren heel andere dan die je in K&W nodig had. 

Voor Jan van Beers en andere rederijkerskamers was K&W gewoon te deftig. En 

dat vonden zowel de rederijkerskamer als het bestuur van K&W. Daarom werd er 

eigenlijk ook niet zoveel moeite gedaan van beide zijden voor de huur van een zaal 

in K&W. In het peiljaar 1880 was het zelfs zó, dat er maar liefst twaalf literaire 

gezelschappen van K&W gebruikt gemaakt hebben, maar allemaal - op drie na en 

die lieten zich ook niet vaker dan vier maal in dat jaar zien - zijn ze in dat jaar maar 

één maal in K&W geweest! Ze kwamen er duidelijk niet om hun repetitieavonden 
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te houden, maar alleen voor de grote uitvoeringen, omdat daar een groot publiek 

verwacht werd. Voor de wekelijkse bijeenkomsten voelden de rederijkerskamers 

zich prima thuis in andere gelegenheden en hadden ze er geen behoefte aan zich 

hier een plaatsje te veroveren. En het bestuur voelde geen behoefte om dit te ver

anderen en daarmee een grote en belangrijke categorie aan huurders binnen te 

halen. Het is echter een gemiste kans, zowel vanwege het brede culturele karakter 

van de literaire gezelschappen en de daaraan verbonden mogelijkheden van 'cul

tuurspreiding', als vanwege de penibele financiële situatie waarin K&Wzich bevond. 

Wetenschappelijke gezelschappen 

Er was één genootschapstype, waarvan het lidmaatschap weliswaar niet voor ieder

een was weggelegd, maar dat wel één van de meest consequente huurders van 

K&W vormde: het wetenschappelijke gezelschap. Deze categorie is, net als die van 

de literaire gezelschappen, pas tegen het peiljaar 1860 echt goed zichtbaar in K&W, 

maar zij is dan ook meteen prominent en in de rest van de eeuw zonder uitzonde

ring zeer frequent aanwezig. Elk wetenschappelijk gezelschap dat eenmaal besloten 

had om K&W als hoofdkwartier te kiezen, week niet meer van dat besluit af, terwijl 

er vele gezelschappen van andere categorieën waren, die slechts een enkele maal 

gebruik maakten van de faciliteiten van K&W. Het gebouw beviel de heren weten

schappers. 

De wetenschappelijke gezelschappen waren van diverse pluimage. Er was een gezel

schap van hoogleraren, de Woensdagavondvereniging; het Provinciaal Utrechts 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (het PUG) had er een vaste plek; 

maar liefst vier studentengezelschappen op serieuze wetenschappelijke grondslag 

en diverse gezelschappen waar de burgerij toegang had. De leden hielden zich bezig 

met natuurkundige, juridische, theologische, historische en biologische onderwer

pen. De gezelschappen huurden een zaal in K&W voor lezingen en voordrachten, 

vergaderingen en discussie-avonden, meestal voor een besloten publiek. Een enkele 

keer vond een dineetje voor de leden plaats. Sommige waren meer op gezelligheid 

gericht, zoals het Woensdagavond

gezelschap, dat voor de leden profes

soren in de uurtjes tussen de colleges 

en het avondeten door het organise

ren van lezingen voor verpozing 

zorgde (en zorgt). Vaak werd er ook 

nog een gezellig avondje van gemaakt 

met een theatervoorstelling of con

cert. 
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In vergelijking met het aantal verenigingen en gezelschappen dat onder de noemer 

van de 'kunsten' valt, zijn de 'wetenschappen' zoals ze in de naam van het gebouw 

staan, ver in de minderheid. Maar daarbij moet niet vergeten worden dat het een 

categorie is die voor veel minder mensen toegankelijk was. Muziek, literatuur en de 

beeldende kunsten spraken over het algemeen bredere lagen van de bevolking aan. 

De wetenschap was slechts voor een kleine groep bereikbaar en aantrekkelijk. 

De wat deftiger gezelschappen bleken zich bij uitstek thuis te voelen in K&W. Ze 

pasten in het beeld dat er algemeen heerste van K&W: een waardig en statig 

gebouw dat bevolkt werd door evenzo waardige en statige bezoekers. 

Het bestuur haalde soms vreemde manoeuvres uit om dergelijke gezelschappen 

binnen te halen. Toen het PUG, een bij uitstek deftig gezelschap voor hoogleraren, 

artsen, advocaten en rechters, de grote zaal wilde afhuren voor zijn bijeenkomsten, 

kreeg het hier pas toestemming voor wanneer het beloofde dan ook de jaarlijkse 

ledenmaaltijd naar K&W te verplaatsen. Dat wilde het PUG nu juist liever niet, 

omdat het in de loop van de jaren zo'n goede band had opgebouwd met de kaste

lein van het Hotel der Nederlanden, 'die jarenlang tot tevredenheid der leden den 

maaltijd had geleverd'. Men vond het jammer 'den man het brood uit den mond te 

nemen'27. Het PUG weigerde in eerste instantie aan de wens van het bestuur te 

voldoen, maar in 1851 werden toch de vergaderingen in K&W gehouden. Toen 

daar later de ledenmaaltijden aan toegevoegd werden, verliep de samenwerking 

met K&W echter nog steeds niet helemaal tot genoegen van het genootschap: de 

buffethouder knoeide met de dranklijst en bracht meer wijn in rekening dan er 

gedronken was! 

Museum Kunstliefde 

In 1873 opende het genootschap Kunstliefde in nauwe samenwerking met de 

gemeente Utrecht het Museum Kunstliefde in twee bovenzalen van K&W. Hier 

hing de volledige collectie van Kunstliefde, die bestond uit 53 schilderijen en 60 

tekeningen van Utrechtse meesters, aangevuld met een deel van de gemeente-col

lectie. Voor deze twee zalen hoefde Kunstliefde geen huur te betalen, maar daar 

tegenover stelde de gemeenteraad de eis dat het museum op zon- en feestdagen 

gratis toegankelijk zou zijn, omdat ook de mindervermogende Utrechters de 

gemeentecollectie moesten kunnen blijven bezichtigen. Op maandag-, woensdag

en vrijdagmiddag was het museum te bezichtigen voor een entreeprijs van hoog

stens 25 cent28. 

De belangstelling voor dit museum moet groot geweest zijn, want Kunstliefde had 

regelmatig besprekingen met het bestuur van K&W en met het stadsbestuur over 

het gebruik van verschillende zalen. Het genootschap kwam zelfs met voorstellen 

een eenvoudig gebouw te plaatsen in de tuin van K&W. Door te hoge kosten is dat 

er nooit van gekomen29. Even regelmatig had het genootschap ook bezwaren tegen 
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het beleid van K&W. Dit beleid was namelijk gericht op een efficiënter gebruik van 

de zalen van K&W in de zomermaanden, waardoor Kunstliefde in die tijd zijn expo

sitiezalen moest ontruimen ten behoeve van andere huurders. Het publiek had dan 

geen toegang tot de collectie en met name vreemdelingen die in de zomer de stad 

bezochten, ondervonden de nadelen hiervan. Toen de onderhandelingen op niets 

uitliepen, besloot het genootschap het pand Oudegracht W.Z. 152 (nu nr 35) te 

betrekken. 

De Volksscholen 

Een 'type gebruikers' dat het Bestuur allerminst met lede ogen zag vertrekken, was 

het onderwijs voor de Stads Teken- en Bouwscholen, dat mede door Kunstliefde 

verzorgd werd. Deze Stadsscholen vertrokken in 1867 uit het gebouw. Zolang ze 

er verbleven, betaalden ze geen huur en dat was het Bestuur vanaf het begin een 

doorn in het oog geweest. Het vertrek van de scholen betekende voor K&W dat 

de vele kostbare ruimtes die ze jarenlang ingenomen hadden, eindelijk rendabel 

gebruikt konden worden. Bovendien lag hier een mooie kans voor het Bestuur om 

een nieuwe impuls te geven aan het culturele karakter van K&W, door bijvoorbeeld 

de vrijgekomen ruimte beschikbaar te stellen aan instellingen die onder de culture

le hoed vielen. Echter, de grote leegte die de scholen achterlieten, werd niet inge

vuld door andere instellingen die in de lijn van de kunst of het onderwijs lagen. 

Over het algemeen werden er vergaderingen gehouden van instellingen die niets of 

slechts heel weinig met cultuur en onderwijs te maken hadden. Voor dit soort acti

viteiten vond men K&W blijkbaar zeer geschikt en het Bestuur kon niet veel anders 

dan dit aanbod te accepteren, want het was nog altijd beter vergaderingen in de 

zalen te hebben, dan ze leeg te laten staan. 

Naar het einde van de eeuw 

Tegen het einde van de negentiende eeuw is een trend waar te nemen waarbij 

steeds meer niet-culturele instellingen werden toegelaten. Het aantal vergaderingen 

verdubbelde tussen I860 en 1870 en ook nog eens tussen 1870 en 1880. Tot 1890 

is een voortdurend stijgende lijn te zien. 

Wat voor groeperingen waren het die in K&W kwamen vergaderen? Dat waren 

verschillende sociaal-maatschappelijke groeperingen, zoals kerkelijke instellingen en 

verenigingen en maatschappijen die zich richtten op de gezondheidszorg, maar ook 

het aantal particulieren dat een zaal huurde, nam toe. Zelfs waren er sportvereni

gingen die wilden proberen of K&W geschikt was als oefenzaal voor bijvoorbeeld 

schermlessen. Dat laatste werd kort volgehouden, maar pas in de jaren vijftig van 

de twintigste eeuw probeerde een andere schermvereniging het opnieuw op de 

zolderverdieping van K&W. 
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Commercie in K&W 

Opvallend in de sterk groeiende rij van de niet-culturele gebruikers van K&W is het 

bedrijfsleven. Heel geleidelijk betrokken diverse bankmaatschappijen, de vier 

spoorwegmaatschappijen, loterijen en organisatoren van commissies voor allerlei 

prijsuitreikingen en verschillende verenigingen die de belangen van fabrikanten en 

verschillende takken van het bedrijfsleven behartigden, de zalen van het culturele 

centrum van de stad. Met hun aanwezigheid veranderden zij K&W langzamerhand 

van een cultureel centrum in een zalenverhuur-centrum. Zelfs Casino-avonden 

werden niet meer geschuwd en om voldoende publiek te lokken werden ze iedere 

zaterdag in de Utrechtsche Stedelijke en Provinciale Courant aangekondigd. 

De Utrechtse Beurs 

Behalve voor bedrijfsverenigingen en vergaderingen in de zakelijke sfeer, vonden in 

1883 ook handelaren en industriëlen de weg naar K&W. In de lijsten van huurders 

komt vanaf die tijd regelmatig 'de Utrechtse Beurs' of 'Beurshandelingen' voor. 

Welk soort activiteiten het hier betrof, was in het kader van dit onderzoek niet te 

achterhalen, omdat er geen nadere uitleg gegeven werd om welk soort beurzen het 

ging. Waren het voorlopers van de Utrechtse Jaarbeurs, ging het dan alleen om ver

gaderingen van de industrieëlen of verstond men onder 'beurshandelingen' wel 

degelijk het ten verkoop aanbieden van goederen? Over het algemeen had Utrecht 

daar vaste lokaties voor zoals het Venduhuis aan het Vreeburg, of het Lokaal der 

Nijverheid in de Donkerstraat en zelfs de Zaal naast de Schouwburg werd regelma

tig voor dergelijke activiteiten gebruikt30. 

De industriëlen (zoals ze in de lijsten van K&W genoemd worden) hebben in ieder 

geval wel hun best gedaan in zo beleefd mogelijke bewoordingen een verzoek in te 

dienen om enkele zalen van K&W voor de wekelijkse 'Saturdagse beurs' te kunnen 

huren, 'ofschoon Zijne Edelachtbare Afgevaardigde van meening is dat het gebouw 

moeijelijk voor zulke doeleinden moest worden gebruikt en ook niet als Koffiehuis 

in concurrentie moest treden met de andere inrigtingen van dien naam' ". Maar het 

bestuur van K&W maakte geen enkel bezwaar en stelde de koffiezaal van het CMU 

beschikbaar 'voor ƒ 3,50 voor elke beurshouding'. 

Exposities en tentoonstellingen 

Vanaf de oprichting van K&W waren er regelmatig 'tentoonstellingen', maar deze 

hadden eigenlijk een veel commerciëler karakter dan de benaming doet vermoe

den. In 1876 'exposeerde' het Amsterdams Technologisch Bureau van de 

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museüm in K&W zijn Produk

ten, leder jaar werd de Tentoonstelling van Voorwerpen van Inlandsche Nijverheid 

en Kunst in enkele zalen van K&W gehouden. Dit waren tentoonstellingen die de 

promotie en verkoop van industriële produkten beoogden. De aanwezigheid van 
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het bedrijfsleven en de commercie is een weerspiegeling van de opbloei van de 

Nederlandse economie na een jarenlange periode van recessie32. 

Besluit 

De ruzie tussen het bestuur van K&W en de rederijkerskamer Jan van Beers in 

1864 die uitliep op een tijdelijk verbod tot de toegang tot het gebouw voor de 

rederijkerskamer, markeert een geleidelijke omslag in het gebruik van K&W. Het 

oorspronkelijke beleid uit 1840 was er nog op gericht het gebouw tot een regelma

tig bezocht cultuurpaleis te maken 'voor al de ingezetenen der stad'. Met het ver

trek van de Stads Teken- en Bouwscholen in 1867, zette het bestuur van K&W al in 

de jaren zestig van de negentiende eeuw een koersverandering in. De openvallende 

ruimte die de Stadsscholen achterlieten werd niet opgevuld door cultuurbevorde-

rende instellingen, maar werd stilzwijgend ingenomen door gebruikers die steeds 

verder van de kunsten en wetenschappen af stonden. De literaire gezelschappen 

werd eenvoudigweg de toegang ontzegd wanneer ze zich niet strikt aan de regels 

van K&W hielden. Hierdoor verschoof het accent in K&W van een tempel voor 

culturele ontwikkelingen naar een zalencentrum voor uiteenlopende activiteiten. 

De literaire gezelschappen moesten uitwijken naar andere grote zalen voor het 

houden van de publieke uitvoeringen, maar daar had Utrecht inmiddels - in tegen

stelling tot de eerste helft van de negentiende eeuw - geen gebrek meer aan. Tivoli, 

de Zaal naast de Schouwburg, de Nieuwe Bak en een aantal kleinere zalen stonden 

hun ter beschikking. 

K&W had echter te kampen met te veel lege zalen. Om de zalen toch vol te krijgen, 

heeft het Bestuur echter niet gezorgd dat het gebouw aantrekkelijker werd voor 

alle culturele instellingen van de stad, want daar zaten ook herrieschoppers als Jan 

van Beers bij, maar koos het liever voor het geleidelijk loslaten van de culturele 

doelgroep, om zo toch nog steeds een publiek binnen te kunnen halen dat meer 'op 

stand' was. Dat het Jan van Beers uit

eindelijk toch weer was toegestaan 

in K&W te vergaderen en zelfs te 

dansen, heeft dan ook meer te 

maken met de noodzaak van zaalver

huur dan het verlangen van het Be

stuur een culturele instelling ont

plooiingskansen te geven. Jan van 

Beers was te volks en bovendien was 

dansen eigenlijk vulgair. Het bestuur 

Het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 
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van K&W heeft gekozen voor concessies ten aanzien van de doelgroep - van cultu

rele instellingen naar niet-culturele huurders - in plaats van concessies te doen aan 

de stand die het gebouw had op te houden, een deftige gelegenheid voor de hogere 

standen van de stad. 

Een halve eeuw K&W-bestuur heeft laten zien dat de beleidsmakers zich niet te 

veel gelegen lieten liggen aan de doelstelling van een gebouw 'voor al de ingezete

nen der stad'. In feite was de kiem al gelegd door een andere, tegenstrijdige doel

stelling in de statuten op te nemen, namelijk dat 'een onderneming van dien aard, 

wel is waar, de belangen van al de ingezetenen betreft, doch meer in het bijzonder 

de genoegens van den beschaafden en meest gegoeden stand'. 

Bijlagen 

I. Activiteiten in K & W 
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27 96 25 24 182 252 
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50 73 92 137 195 245 
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3. Gebruiksfrequentie per categorie 

1847 1850 I860 1870 1880 1890 

Orkesten + zangverenigingen (23)* 

Beeldende kunsten (2) 

Literaire gezelschappen (17) 

Wetenschappelijke gezelschappen (10) 

Overigen (60) 

Overheid (7) 

Bedrijfsleven (10) 

Totaal (130) 88 177 144 235 551 734 

Bronnen 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (GAU) 

Stadsarchieven 4 en 5: Archieven van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 

Stadsarchief 4 1004: Stukken betreffende de onderhandelingen over de oprichting van het Gebouw voor Kunsten en 

Wetenschappen; Statuten - Ontwerp van een Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, 1840. 

Stadsarchief 4 I004+: Notulen der commissie belast met de uitvoering van het ontwerp tot oprichting van een Gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen, november 1839-december 1849. 

Stadsarchief 4 1004+++: Brieven behorende bij de notulen van het Gebouw van K&W deel 3 1850-1853. 

Stadsarchief 4 I004+++, deel II: Opgaven der inrigtingen die van het gebouw gebruik maken. 

Stadsarchief 5 I004+++++++: Notulen over het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 1857-1914 d.d. I maart 1884 

Utrechtsche Provinciale en Stedelijke Courant, jaargangen 1883-1885. 

Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant, 4 juni ! 845 en I 7 maart 1853. 

Notulen Burgemeester en Wethouders 1840-1847. 
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