
De biltsc paardenmarkt, die ook als zodanig een grote vermaardheid genoot, 
ging aan de utrechtse palmpaardenmarkt vooraf. Zij werd meestal gehouden op 
palmzondag of op de zaterdag ervoor. De utrechtse paardenmarkt op maandag en 
dinsdag na palmzondag. De paarden werden lopende, aan elkaar gestaan, naar 
hier gebracht en enige weken voor de markt plaats vond begonnen de diverse 
stallen in ons dorp al vol te stromen. Hotel Nas had dan wel over de 200 paaiden 
in zijn stallen. Het allerbeste op paardengebied kwam hier aan de markt, voor 
een belangrijk gedeelte uit het buitenland, vooral Duitsland, aangevoerd. De paar
den werden op de Spieringweg en op de Holle Bilt afgedraafd, een groot amuse
ment voor de biltse jeugd natuurlijk. Op de dag van de biltse paardenmarkt 
blonden de paarden tot voorbij de laan van Houdringe opgesteld aan weerskanten 
van de straatweg. 

Wanneer dat jaarlijkse evenement in De Rilt is uitgestorven, laat zich bij be
nadering wel bepalen. Nas, die in 1882 in De Bilt is gekomen, heeft aan zijn 
opvolger Thomas verteld, dat hij de biltse paardenmarkt nog juist enkele jaren 
had meegemaakt. De Utrechtse Provinciale en Stads Almanak, in 1890 verdoopt 
in Utrechtsen Jaarboekje, vermeldt de bilise paardenmarkt voor het laatst in 
zijn jaargang van 1891, maar weer andere gegevens doen vernroeden, dat onze 
paardenmarkt de laatste jaren dat zij op de officiële marktenkalender paradeerde, 
in werkelijkheid eigenlijk al ter ziele was. 

De traditie, dat op palmzondag half Utrecht naar De Bilt wandelde, is een van 
de vele genoegens die het verkeer ons gedwongen heeft prijs te geven. Een van 
de attracties dezer wandeling was het voorbijkomen van het bekende studenten-
gezelschap „Tres faciunt collegium" in hun rijtuigen, voorafgegaan door een Jan-
plezier met muziek. De wandelaars blijven nu thuis, maar „Tres" handhaaft nog 
steeds het aloude gebruik en pleistert een uurtje bij Nas alvorens de tocht wordt 
voortgezet. Vroeger stonden er langs het hotel drie bomen, twee linden en daar 
tussenin een beuk. Een bijzondere beuk, want hij was voor de helft bruin en voor 
de helft groen. Dit was de Tres-beuk, die op palmzondag met edel vocht begoten 
werd." 

UTRECHTS OUDE GASFABRIEK 

Nu de gasfabriek aan de Wiltevrouwensingel-Blauwkapelseweg te Utrecht buiten 
gebruik gesteld is, hebben verschillende dagbladen iets over de geschiedenis van 
deze instelling geschreven. Aan Trouw van 5 augustus 1959 ontlenen we de vol
gende passages: 

Oorspronkelijk was de gaslevering te Utrecht in handen van een contractant, 
de heer W. H. de Heus uit Utrecht. Met deze werd in 1842 gecontracteerd om de 
gemeente met steenkoolgas te verlichten gedurende twintig jaar. Eind 1859 besloot 
de raad geen nieuw contract aan te gaan, maar de verlichting (fornuizen e.d. 
waren er nog niet) voor stadsrekening te nemen, met dien verstande, dat de 
fabrieksgebouwen van stadwege zouden worden gemaakt en over de exploitatie 
later zou worden beslist. 

Onder leiding van civiel ingenieur J. M. van der Made werd de fabriek aan 
<e Wittevrouwensingel gebouwd. De heer A. C. Spruijt werd eerste directeur. De 
bouwkosten bedroegen meer dan één miljoen. Bij de in werking treding voorzag 
de fabriek 842 lantaarns van gas en waren 1887 verbruikers. 

Voor de somma van één dubbeltje konden verbruikers een „Verordening tot 
heffing van regten voor hel genot van gas uit de stadsfabriek, voor het gebruik 
van de stadstoestellen daarbij benodigd en voor dzelfder kosten van aanleg", ko
pen. 

Met stadstoestellen werden bedoeld de vleermuisvlam-gaslamp en de visbek 
vlamlamp die men tegen huur van de gemeente moest betrekken. Het gebruik 
van eigen toestellen was niet toegestaan. Ook de kosten van de aanleg kwamen 
voor rekening van de verbruiker. 

Bijna iedere gasfabriek heeft zo nu en dan eens een explosie. Te Utrecht ge
beurde dat in 1867. Een zojuist afgebouwde gashouder ging daarbij verloren. 

Het verhaal over Utrechts oude gasfabriek eindigt geenszins triest. Want in het 
gemeente-archief is haar historisch voortbestaan gewaarborgd. Behalve vele bro-
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chures, boeken en knipsels uit tijdschriften betreffende de gasfabriek, treft men 
daar zelfs een proefschrift aan over dit onderwerp. 

MEEST BEDREIGDE PROVINCIE 

\ ersehenen is het jaarverslag 1958 van de stichting „Het Utrechts Landschap". 
Voor het belangrijke werk, dat deze stichting verricht ten bate van het natuur
schoon in ons gewest, kan men niet dankbaar genoeg zijn. 

Het jaarverslag vertelt o.ra.: „Dank zij de financiële hulp van het rijk en de 
gemeente Rhenen kon onze stichting voor de derde maal vaste voet krijgen op 
de Grebbeberg en wel op terreinen langs de Heimersteinselaan. Dit nieuwe reser
vaat, groot 5.28 ha, is gelegen op de top van de Heimerberg onder de gemeente 
Rhenen tussen Ouwehands dierenpark en Heimerstein .Er is een fraai uitzicht 
op de Gelderse Vallei. Het reservaat is gedeeltelijk bezet met hakhout en natuur
lijke opslag van acacia, gemengd met eik en beuk. Het oudere hout heeft veel 
geleden door de strijd op de Grebbeberg. 

Er is in 1958 gewerkt op Over-Holland, Laarsenberg, in de Maartensdijkse bossen 
en op Hoog Moersbergen. Op Over-Holland werden dichtgegroeide waterpartijen 
opengelegd, op de Laarsenberg hakhout in gemengd bos omgezet en nieuwe we
gen aangelegd. In de Maartensdijkse bossen werd veel gespit. Vooral het noordelijk 
gedeelte is enorm veranderd en zijn de sporen van de vernielingen in oorlogstijd, 
vrijwel uitgewist. Op Hoog Moersbergen zijn nieuwe wegen en paden aangelegd, 
waardoor veel natuurschoon beter bereikbaar werd: het reservaat is grondig ver
beterd." 

Het verslag constateert tenslotte: „Utrecht is ongetwijfeld de meest bedreigde 
provincie; er is nog veel werk te verrichten en de moeilijkheden zijn groot. Moge 
het natuurschoon op de utrechtse heuvelrug voor het nageslacht gespaard blijven." 

MIJDRECHT IN FOTO'S 

Een paar jaar geleden plaatste mr. J. van der Haar, burgemeester van Mijdrecht 
in enkele bladen een oproep om, ten behoeve van het gemeentelijk foto-archief, 
foto's, ansichtkaarten e.d. van Mijdrecht aan de gemeente af te staan of in bruik
leen te geven. Dank zij veler medewerking is het gemeentelijk foto-archief zo ge
groeid, dat het mogelijk was om in juni een aardige tentoonstelling in te richten 
in de raadzaal van het gemeentehuis te Mijdrecht. 
Wij maken hiervan opzettelijk melding, omdat een dergelijk initiatief in andere 
dorpen van de provincie Utrecht wellicht tot een even verrassend resultaat zou 
kunnen leiden. Het is ons bekend, dat hier en daar — b.v. te Kockengen — een 
goed foto-archief bestaat, maar er zijn stellig plaatsen, die op dit gebied totnogtoe 
weinig gedaan hebben. Op dit ogenblik is het nog wel mogelijk om oude prent-
briefkaarten met dorpsgezichten enz. te bemachtigen, maar hoe langer men hier
mee wacht, zoveel te kleiner wordt de kans om straks foto's van de vroegere situatie 
ter plaatse te verkrijgen. 

de J. 

OUDE TENTOONSTELLINGSCATALOGI 

Het Centraal Museum te Utrecht heeft van sommige vroegere tentoonstellingen 
nog enkele exemplaren van de catalogi voorhanden. Omdat deze geschriften dik
wijls belangrijke historische bijzonderheden bevatten, noemen wij er enkele op. Met 
uitzondering van de catalogus Jan van Score!, die f 4,25 kost, is de prijs doorgaans 
beneden één gulden. Bedoeld zijn: Paulus Moreelse 1938, Adam van Vianen 1939, 
Vroegmiddeleeuwse Kunst 1939, Willibrord 1939, Utrechtse kerken en gasthuizen 
1943/44, Utrechts Oudegracht 1948, Romeins Nederland 1948, Kersttentoonstelling 
1950, Utrechts zilver 1952, Utrechtse archieven 1953, De madonna in de kunst 1954/ 
55, Jan van Score] 1955, Uit koninklijk bezit 1956, Beitel en Palet 1957/58, Riet
veld 1958. 

100 




