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HER INNERINGEN AAN U T R E C H T IN 1900 

Het was in 1900 dat ik Utrecht leerde kennen als stad van een stijl
volle rust. De straten waren stil en hadden weinig passage. Zelfs door 
de nauwe winkelstraten Lijnmarkt en Choorstraat kon men toen vol
gens een Utrechtenaar wel schieten. Burgemeester Reiger maakte met 
zijn zwarte hond dagelijks een rondgang door de stad, waarbij hij alle 
wijken bezocht. 

Doch op zondag weid er veel gewandeld. Dan had de Maliehaan 
de pantoffelparade, waaraan ook Nicolaas Beets mei twee dochters 
wel heeft deelgenomen. Bovendien placht men de singels rond te 
wandelen; de elite legde met een coupeetje visites af. 

Beets maakte aan de arm van zijn dochter Aleide dagelijks een mid
dagwandeling door het Hieronymusplantsoen, waarop hij alle groeten 
vriendelijk beantwoordde, 's Ochtends kon men daar professor G. W. 
Kernkamp, toen nog leraar aan het gymnasium en de h.b.s. voor 
meisjes, aantreffen, die zijn twee blonde dochtertjes naar school 
bracht. 

De hele stad door liep de paardentram. Op warme zomerdagen 
reed deze met open wagens en banken in tie breedte, zo kon men 
ook naar Zeist rijden, 's Winters genoot men van het arresleden. 

Utrecht was een stad van bloeiend muziekleven, dat met nauwe 
banden aan het duitse was verbonden. Johannes Brahms en Clara 
Schumann hebben herhaaldelijk in het laatste kwart van de- 19e eeuw 
aan de stadsconcerten hun medewerking verleend. 

Ook het Utrechtsen Stedelijk Orchest met Richard Hol als dirigent 
speelde op zijn woensdagavondconcerten in Tivoli hoofdzakelijk duit-
se muziek, de destijds moderne Eranse muziek werd nooit gespeeld, 
's Zomers gaf het bij goed weer ook harmonieconcerien in de tuin. 
Dan zat het publiek aan een tafeltje met een theestoof en hoorde men 
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Het overhaalschuitje bij de Bartholomeüsbrug in zijn lautste levensdagen. 
De brug opengesteld 21 juni 1902 enkele jaren geleden vervangen — 

es al gebouwd 

onder de muziek het gerinkel van de kopjes, maar dat hinderde nie-
mand. 

In hel gebouw voor Kunsten en Wetenschappen gat' men vier con
certen, de zgn. „Stadsconcerten", waarop de deftige burgerij in avond
kleding verscheen. 

Johan Wagenaar was in L900 leraar aan de Utrechtsche Muziek-
S( hooi van de Maatschappij van Toonkunst en organist van de Dom. 
De orgelconcerten van Bach, die hij 's zomers in de Dom speelde, 
waren niei te evenaren en trokken vele muziekminnaars. Het moet 
Wagenaar zwaar hebben gewogen bij zijn benoeming tot directeur 
\.,n hei conservatorium in Den Haag van zijn orgel te scheiden. Hij 
was ook leidei van het a capellakoor, dat geregeld uitvoeringen gaf, 
en van de Muzikale Kring, een gezelschap van begaafde dilettanten, 
die nevens kunstenaars muziekavonden in intiem milieu gaven. Hoe 
heeft het utrechtse publiek genoten van de Schipbreuk, waarin Wa

rnen de geniale on/in welke Gerrit van der Linde onder het pseu
doniem van de Schoolmeester schreef, verwerkte tot een oratorium 
met de strekking de theatrale operatekst te parodiëren. Hoeveel aan
deel m dit succes had de satirieke sopraanpartij van de geestige Catha-
rina van Keimes, de- als liederen < omponiste en niu/iek pacdagoge 
destijds /eer populair was en jaarlijks haar uitvoeringen gaf. 

Minder op de voorgrond trad haar evenknie Hendrika van Tus-
schenbroek, die sublieme kinderliedjes en geestige kinderoperetten 
componeerde. 

Men maakte toen ook veel huismu/iek, pianolessen werden geregeld 
-even, de radio was nog onbekend. Er was groter huiselijkheid dan 

nu, men ging 's avonds minder uit. Men speelde veel kaart, whist of 
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hombre; ook lazen de heren wel voor, waarbij de dames handwerkten. 
De deftige families gaven diners, de dames hielden haar jour. Perso
neel was er toen in overvloed. 

In 1900 verscheen Heyermans' „Op hoop van zegen", dat in de 
s( houwburg op het Vreeburg met zijn intieme toneel/aal en goede 
acoustiek herhaaldelijk weid gespeeld. Louis Bouwmeester vierde ei 
als Shylock zijn triomfen. Liefhebberijgezelschappen gaven hun voor
stellingen in Buitenkist van de heer Bus ï\\ de Maliebaan, „bij Bus" 
zoals men toen /ei, een enkel gezelschap gal bal na. 

Waar nu op de Mariaplaats hel grote gebouw van de Steenkolen 
Handelsvereniging staat, was toer. het „Utrechtsen Leesmuseum" ge
vestigd, waar men alle tijdschriften kon lezen. 

De vereniging „Nuttige Kennis" onder voorzitterschap van dr. N. 
J. Singels, reetor van het Gymnasium, gaf drukbezochte lezingen. Zij 
liepen vroeg af, thuisgekomen kon men nog rustig de courant op
nemen, die toen niet de verslagen van rampen, ongelukken en mis
drijven bevatte, welke wij nu dagelijks daarin aantreffen. 

Voor de volksklasse' werden in de Loeff Berchmakerstraat lezingen 
gehouden die ook ander publiek trokken: er traden uitstekende spre
kers op en de toegangsprijs bedroeg een stuiver. Toen professor f. Ci. 
Vollgrail er met lichtbeelden, destijds nog een nieuwigheid, sprak 
over de griekse oudheid, ging de hele eerste klas van de h.b.s. voor 
meisjes, die destijds in de oude geschiedenis les kreeg, erheen en vond 
het een feestelijke avond. 

Prof. G. Kalff liet eens op zich wachten: hij was zijn leesbeurt ver
geten en naar een diner gegaan. Doch men haalde hem daar weg en 
hij hield een kostelijke lezing over Brederode. 

Na de stichting van de Volksuniversiteit achtte men de/e lezingen 
overbodig en schafte ze af. Jammer, want degenen voor wie /e waren 
bedoeld, gingen niet naar de Volksuniversiteit. 

De Utrechtenaren van 1900 hebben een ander stadsbeeld aanschouwd 
dan het tegenwoordige. 

Zij hebben de Domtoren niet in zijn tegenwoordige luister gekend 
maar als een saaie toren, die in 1902 in de stellages zou worden ge
slagen ter restauratie. 

Zij zagen nog op vier korenmolens, wier gevelstenen nu zijn in; 
metseld in de tuinmuren van het Centraal Museum. 

De stad, van veel kleiner gebied dan nu, was nog bijna geheel door 
weiland omzoomd. De vroegere benaming van de tegenwoordige Mgr. 
Van de Weteringstraat, Weistraat, bewaarde de herinnering aan het 
smalle pad tussen de weilanden dat van de Biltstraat leidde naar het 
Nachtegalenpad zoals de Nachtegaalstraat toen nog heette. 

De Biltstraat was een min of meer landelijke weg met buitenplaat
sen en optrekjes; halverwege de straat eindigde de stad, daarbuiten 
lagen de terreinen van Oudwijk. Ook de Burgemeester Reigerstraat 
had op het eind een paar buitenplaatsen die aansloten bij het Wil
helminapark, destijds in aanleg. 
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Het Vreeburg met de marktgebouwen korenbeurs en i'ruithal en 
nog een brok van het Spanjaardsgat was een marktplein. De „beesten
markt" van paarden, runderen en schapen werd daar gehouden en 
ook de kermis, die in vermakelijkheden was ontaard, had er plaats. 

De Neude mei veel oude gevels en luifels was een vredig provin
ciaal plein, nog niel door het postkantoor ontsierd. 

Er was destijds meer groen in de stad dan nu. Wijk C genoot van 
het Oranjepark .ils heerlijk ontspanningsoord voor oud en jong die 
m sloppen en stegen huisden, totdat het in 1938 werd geveld voor een 
brede verbinding tussen Vreeburg en Weerdsingel. 

Het park Nieuweroord werd in 1903 opgeruimd voor het Spoor-
wegkantooi. 

Hel Sterrenbos was nog een open terrein, waar de schutterij exer
ceerde. 

De Catharijnesingel had nog slechts twee spoorweggebouwen en 
hei Stedelijk Ziekenhuis. Een overhaaltje ^Icvd de dienst van de tegen
woordige Bartholomeüsbrug; ook de Weerdsingel had zo n overhaal
schuitje aan een louw. Waar nu de Hcrenbrug is, kende men een 
schilderachtige knuppelbrug. 

Dit zijn si. « hls enkele grepen uit het utrechtse stadsbeeld van 1900. 
Sedert zijn de open terreinen in en om de toenmalige stad volge
bouwd en tal van nieuwe straten verrezen, uitingen van de (risse 
levenskracht der oude stad. 

C. Catharina van de Graft. 
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