
T W E E MENINGEN OVER UTRECHT. 

In het Jaarboekje van Oud-Utrecht van 1925 komt een levens
bericht voor betreffende dr A. W . Bronsveld, emeritus-predik'int, 
die op 30 November 1924 was overleden. Dr Bronsveld, die 35 jaar 
oud werd en sedert 1880 in Utrecht woonde, heeft vaak over de stad 
geschreven, haast steeds in waarderende zin. 

Maar nu troffen wij in het vroeger bestaande maandblad „Stem
men voor Waarheid en Vrede," dat door Bronsveld geredigeerd 
werd, deze eigenaardige uitlating van de predikant aan. Het is een 
oordeel over Utrecht in de maand Augustus en komt voor in de 
jaargang 1906 van bovengenoemd maandblad. 

Bronsveld zegt: „Utrecht is een stad, die mij niet alleen tele onder 
haar burgers, maar ook onder haar vrienden. Ik houd van Utrecht, 
wat velen, die hier wonen, mij niet nazeggen. Ik sta nog dikwerf stil, 
om te genieten van zoo menig fraai stadsgezicht; ik houd van ons 
onvolprezen plantsoen; ik houd van den ouden, hoogen Dom; ik 
houd van onze nieuwe, keurige parken met hun vijvers, en fonteinen 
en bloemenschat — maar in de maand Augustus in de hoofdstad van 
het Sticht een unheimisch oord. 

Die het niet gezien heeft, kan zich geen voorstelling maken van 
den doffen, doodschen indruk, dien Utrecht dan te weeg brengt. Men 
wandelt er dikwerf alleen door lange straten, waarvan bijna alle 
huizen gesloten zijn. Er hangt een onaangename, zeer drukkende 
lucht tusschen de boomen op de pleinen en langs de grachten. Men 
komt er bijna niemand tegen, en wie men nog ontmoet zijn onbeken
den. In de grote magazijnen zitten de bedienden achter de glan
zende toonbanken te sluimeren of zich te vervelen. 

De marmotten slapen in den winter en Utrecht slaapt in den 
zomer. Mij is in ons vaderland geen stad bekend, waarin de pols van 
't maatschappelijk leven des zomers zóó flauw en mat klopt als in 
Utrecht. Amsterdam wordt voortdurend bezocht door vacantie-
vierende vreemdelingen; Rotterdam blijft zijn handelsleven voort
zetten, gelijk de Maas er onvermoeid door blijft stroomen; Haarlem 
wordt verlevendigd door de equipages van hen, die in de schoone 
omstreken hun zomerverblijf hebben; 's Gravenhage wordt overstelpt 
door bezoek. Maar Utrecht? Enkele vreemdelingen komen om den 
Dom te bestijgen, of om examen te doen, of een vergadering bij te 
wonen — maar voorts schijnt alles en een ieder er te dommelen. Geen 
frissche luchtstroom spoelt er door de straten. De dampkring drukt 
en weegt zwaar op onze ledematen, en doet krachtig verlangen naar 
veerkrachtige zuivere lucht." 

Een hedendaags oordeel over Utrecht geeft dr L. van Egeraat 
in de pas verschenen Gids voor Nederland, die bij Allert de 
Lange in Amsterdam is uitgekomen. De heer Van Egeraat 
schrijft: 
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„Van deze stad hebt ge grote verwachtingen: zij is met haar ruim 
240.000 inwoners de vierde stad des lands, een der belangrijkste 
handelscentra van West-Europa, stad van de jaarbeurzen en de 
congressen, de oudste stad boven de rivieren, belangrijk onder de 
Romeinen, bloeiend onder het bestuur der bisschoppen, medisch cen
trum, zetel van het katholiek kerkgenootschap, spoorwegmiddelpunt, 
hart van Nederland. 

De teleurstelling is echter overeenkomstig: de stad mist een typisch 
karakter. Inderdaad zijn er mooie stadsgezichten, inderdaad beheerst 
de gotische Domtoren de stad, inderdaad onderscheiden zich de 
grachten doordat de waterspiegel erg laag is en zo pakhuizen en 
zelfs bomen onder de straat liggen. Maar de mooiste stadsgezichten 
zijn verdwenen; meer dan elders werd het stadsbeeld door de specu
latie bepaald. De bouwwijze van 1880 tot 1920 domineert en wat 
daarna werd gebouwd, kan niet overtuigen. Het postkantoor is inte
ressant maar als monumentaalbouw weinig geslaagd. Het bestuurs
gebouw der Nederlandse Spoorwegen heeft iets van een redenaar, 
die niet uit zijn woorden kan komen en nu grote gebaren van handen 
gaat maken. Bovendien schijnt Utrecht een stad, die tussen meerdere 
bestemmingen zweeft; zij is eerzuchtig, té eerzuchtig. 

Maar toch is zij een teken van tegenspraak. Er zijn er die haar 
zéér schoon vinden en een Drift en een Plompetorengracht zonder 
weerga noemen. Soms wordt men inderdaad plotseling door bepaal
de schoonheid getroffen. Van resten der oude wallen bij voorbeeld, 
heeft men wandelplaatsen gemaakt, iets wat Amsterdam en Rotter
dam toch verzuimd hebben en die ervan getuigen, dat de begrippen 
stad en natuurschoon elkaar niet uit behoeven te sluiten. En hoog 
boven deze merkwaardige stad uit zingt altijd de Dom '* 

Twee meningen. De eerste doet denken aan wat prof. dr J. J. van 
Oosterzee in 1869 dichtte over de stad en waarin hij de Domtoren 
in zijn verbeelding zag prijken met een grote slaapmuts op. Als 
Bronsveld nu nog eens kon rondkijken in de stad, zoals zij zich in 
Augustus voordoet, zou hij zijn oordeel van 1906 wel herzien. Daar
over kunnen wij dus gerust zijn. 

W a t de mening van dr L. van Egeraat betreft, daarover moet u 
zelf uw oordeel eens bepalen. Het behoort tot de goede toon om 
kwaad te spreken van Utrecht. Maar het verwijt van eerzuchtigheid, 
zelfs met de nadrukkelijke toevoeging „al te eerzuchtig" is deze stad 
bij ons weten nooit eerder toegebracht. 

de J. 

VERSUFTE OUDE MANNETJES? 

Vorige maand heeft de „Bond Heemschut" te Culemborg zijn 
jaarvergadering gehouden. Op deze bijeenkomst is o.a. het jaar-
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