
de stad, die evenwel ook in het heden leeft en streeft en aan haar 
toekomst bouwt; zij allen bestemmen ook de sfeer, als overal in 
onze mooie, oude, Hollandse steden, waarvan de dichter Bloem 
onder meer als volgt zingt: „Temidden van de verre stilten en de 
weiden — door groene singels in een loverkrans omvat — Ligt, 
weinig slechts beroerd door 't glijden van de tijden — verlaten en 
vergeten menig oude stad." 

De oude stad Schoonhoven verwelkomt in het heden gaarne Oud-
Utrecht en zal dan tonen dat ze, temidden van de verre stilten en 
de weiden, toch niet verlaten en vergeten is. 

GERH. J. LUGARD Jr. 

HET UTRECHTS STADSBEELD 

Op 7 mei j.l. heeft prof. dr. M. D. Ozinga, bestuurslid 
van het Utrechts Monumentenfonds (en ook van Oud-
Utrecht), ter jaarvergadering van het Monumentenfonds 
een lezing gehouden over het Utrechts stadsbeeld in de 
loop der eeuwen. Hij deed dit aan de hand van een groot 
aantal lantaarnplaatjes. 

Van deze lezing volgt hier een verslag. Dit verslag geeft 
uiteraard maar een fractie van het gesprokene weer en is 
dus in zeker opzicht eenzijdig. Bovendien moet men beden-
ken. dat de lezing geheel was ingesteld op de plaatjes. Niet
temin menen wij dat het opnemen van dit verslag ten volle 
gerechtvaardigd is, juist nu het oude stadsbeeld zich vrij 
snel gaat wijzigen en bezinning op dit punt alleszins ge
wenst is. Red. Maandblad Oud-Utrecht. 

Van de 11e eeuw af gold Utrecht als een belangrijk wereldlijk 
centrum. De stad was middelpunt van handel, verkeer en scheep
vaart. Niet minder betekenis had Utrecht als kerkelijk centrum. 
Een gebouw als de in de 19e eeuw gesloopte Mariakerk was iets 
van westeuropese orde. Van Utrecht als kerkelijk centrum is nog 
heel wat over. Van Utrecht als wereldlijk centrum is alleen 
maar het stadsplan afkomstig. De burgerlijke stad kan slechts ge
reconstrueerd worden uit kelders in de binnenstad. Terwijl de 
oudste nog bestaande kerken uit de 11e eeuw dateren, kan men 
wat de kelders betreft teruggaan tot de 13e eeuw. In die tijd is men 
met de aanleg der grachten begonnen, zoals we ze nu kennen. 
Hoewel er altijd sprake is geweest van een stijgingsniveau, moet 
men bij de grachten wel tot de conclusie komen, dat er een bewuste 
ophoging heeft plaats gehad, kennelijk in verband met bouw langs 
de rivierdijk of terpvorming. De toen ontworpen bouwblokken met 
meest smalle diepe panden, zijn eeuwenlang grotendeels ongewij-
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zigd gebleven, zoals trouwens heel de binnenstad slechts verande
ringen van ondergeschikte aard onderging. 

Pas in de periode van Utrechts ontmanteling, 1827—1860, toen 
Zocher senior en junior de oude wallen door plantsoenen vervin
gen, was er een ingrijpende wijziging, ofschoon zelfs toen het open 
karakter van Utrechts binnenstad — in die zin, dat achter de 
huizenblokken vrij wat ruimte was gelaten — tamelijk onaangetast 
bleef. Ook wist men de overgang van binnenstad naar buiten
wijken nog enigermate te accentueren toen de poorten waren afge
broken. Een voorbeeld daarvan is de thans tot verdwijning ge
doemde Lucasbrug, die door haar bouw „met open armen" type
rend was voor de toegang der stad. De nieuwe brug wordt natuur
lijk recht en zal niet anders dan een schakel zijn in een drukke 
verkeersweg. 

In en nog aanmerkelijk na het midden van de 19e eeuw ver
toonde Utrechts binnenstad voor het laatst een zeker evenwicht, 
al was het stadsbeeld ongetwijfeld vervlakt. Een vergelijking met 
de diverse tekeningen en prenten betreffende de Oude Gracht 
wijst dat duidelijk uit. Sindsdien is het stadsbeeld evenwel sterk 
achteruitgegaan. Om dit te constateren moet men eens op de Dom
toren gaan staan en in de richting Boterstraat kijken. Men ziet 
dan, dat een grote fabriek en enige kleinere bedrijven alle open 
ruimte achter deze straat hebben opgeslorpt. Hetzelfde kan men 
waarnemen in de Choorstraat bij de Stadhuisbrug. waar het pand 
van Vroom & Dreesmann elk plekje grond in beslag heeft geno
men. Bovendien is dit pand veel te groot ten opzichte van het 
stadhuis, tengevolge waarvan het stadhuis zijn dominerende plaats 
vrijwel heeft verloren. Een derde voorbeeld is de Korte Nieuw
straat. In deze straat is de drukkerij van Bosch uitgebouwd, die aan 
de Oude Gracht door samentrekking van panden een te brede 
voorgevel heeft. 

Van dergelijke symptomen van dichtbouwen staat de stad vol. 
Het begin is tamelijk onschuldig. In een oud huis vestigt men een 
bedrijfje, maar het groeit en heeft de tuinruimte nodig. Wanneer 
deze volgebouwd is wordt het oude pand vergroot en krijgt het 
proporties, die niet passen in de binnenstad. Deze uitbreiding van 
fabrieken en kantoren in het centrum heeft echter nog een ander 
bezwaar: hoe groter de bedrijven worden, des te meer verkeer 
trekken zij aan. En zodra het verkeer om meer amslag gaat vragen, 
begint men de eis van doorbraken te stellen. Het is de wet van 
vraag en aanbod. Wan t als de doorbraken voltooid zijn en men 
brede straten heeft aangelegd, worden daarlangs weer hoge en 
diepe gebouwen opgetrokken, die dus opnieuw meer verkeer aan
trekken. Deze hoge gebouwen nemen bovendien het licht weg in 
de achtergelegen straten, zodat de verpaupering van die straten 
vervolgens aan de orde komt. Dit leidt weer tot nieuwe saneringen, 
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verbredingen, hoogbouw, toegenomen verkeer enzovoort. Het eind 
zal zijn, dat de oude stad Utrecht volledig verloren gaat, aange
zien de doorbraken en nieuwbouw het verband tussen de onder
delen van het oude stadsplan vernietigen. 

Is er nog iets, dat het behoud van het oude Utrecht waard 
maakt? Jazeker. Wan t al heeft de bebouwing ernstig geleden, nóg 
blijft de stad naar haar oude vorm kenbaar. Wil men het zo hou
den dan moeten er snel maatregelen worden genomen. Deze kun
nen hierin bestaan, dat in de eerste plaats geen instellingen en 
bedrijven kans krijgen om zich te vestigen, waar ze niet horen, 
namelijk in de binnenstad. W a n t zijn ze er eenmaal, dan kan men 
ze niet meer wegkrijgen en werken zij het verval van de city in de 
hand. 

Ten tweede behoort er waar zulks mogelijk is een achtergevel
rooilijn te komen, zoals deze ook in het centrum van Amsterdam 
bestaat. In de derde plaats zal men volle aandacht aan het behoud 
van de grachten moeten schenken, want die vormen het karakte
ristiekste deel van het oude Utrechtse stadsplan. Hebben de grach
ten voor de scheepvaart geen betekenis meer, zij kunnen uitstekend 
een nieuwe functie vervullen, namelijk het openhouden van ruimte, 
die aan de achterzijde van de huizen verloren is gegaan. Het is de 
grote verdienste van de heer W . Stooker en zijn staf, dat men 
voor het behoud en herstel van wal- en werfmuren aan de grachten 
zoveel aandacht heeft gehad. Er moet hier inzonderheid op details 
worden gelet, bij voorbeeld dat de bruggen bij restauratie haar wel
ving niet verliezen of terug verkrijgen, dat men de vroeger niet 
nodige, immers uit de huizen naar de er bijbehorende kelders in
wendig leidende trappen, zo weinig mogelijk storend aanbrengt. 

Vooral echter de bebouwing langs de grachten vraagt om een 
serieuze controle. W a t gepresteerd is bij de Viebrug, waar het 
postkantoor en de grote winkelpanden het grachtbeeld volledig 
bederven, mag niet herhaald worden. Maar ook bij de bouw van 
kleinere panden langs de grachten dient men op zijn hoede te zijn. 
Meestal is aanpassen beter dan nieuwbouw. Bij restauraties is het 
waardevol wanneer men de buitenzijde van de percelen zoveel mo
gelijk onaangetast laat; een goed voorbeeld daarvan is huize De 
Krakeling in de Keistraat, welk pand inwendig geheel veranderd is. 
terwijl het uitwendig zijn oude aanzien kon behouden. Men moet 
echter niet een kwasi-antieke gevel bouwen waar hij niet hoort, 
zoals o.a. gebeurd is terzijde van Paushuize. 

In dit verband kan met waardering gewezen worden op het 
werk van het Utrechts Monumentenfonds. Uiteraard richt dit fonds 
zich op kleinere dingen. Men herinnert zich de ontpleisteringen, 
die met steun van het fonds verricht zijn. Maar niet alle ontpleiste
ringen zijn waardevol. Het verlenen van steun voor het behoud van 
stoephekken en stoeppalen is nog dankbaarder werk dan het ont-
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pleisteren. W a n t de aanwezigheid van stoeppalen is van kapitaal 
belang voor de oude huizen langs grachten en in karakterist ieke 
oude s t ra ten. 

W a n n e e r wij overzien wat gedaan is om de toestand van 
Utrechts b innens tad op het gebied der monumenten te verbeteren, 
dan kan onmiddellijk worden gewezen op het herstel van kerken 
en torens. Bij de burgerlijke bouw is het moeilijker om veel projec
ten aan te wijzen. Al thans wanneer men let op he tgeen de ge
meente Ut rech t heeft gedaan. He t is een niet genoeg te waarderen 
feit, dat de stedelijke overheid van goede wil is als het gaa t om het 
behoud van Ut rech t s historisch stadsschoon. G a a t men echter na 
wat de gemeente hiervoor heeft gedaan, dan valt op hoe relatief 
weinig geld er totnogtoe uitgetrokken is voor het herstel van mo
numenten die in overgrote meerderheid s tadseigendom waren . V e r 
geleken a l thans bij de kapitalen, die worden ui tgegeven voor de 
aanleg en het onderhoud van straten en wegen. 

De gemeente Ut rech t zou veel meer kunnen doen. T e n eerste 
door aan het Monumentenfonds een belangrijk grotere subsidie te 
verstrekken. T e n tweede door de dienst van de heer Stooker aan 
merkelijk te vers terken en uit te breiden. T e n derde door de M o n u 
mentenlijst van Ut rech t te herzien en daa raan een vrij groot aanta l 
objecten toe te voegen. T e n vierde door het aankopen van huizen, 
die voor het historisch gezicht van Ut rech t betekenis hebben. 

In het bijzonder echter door een politiek te voeren, waarbij men 
ten aanzien van de binnenstad in principe alle grote doorbraken 
afwijst. W i e hier eenmaal voet aan geeft, moet weten wat de con
sequenties zijn, want er is een onverbrekelijk verband tussen 
doorbraken, brede straten, hoogbouw, toenemend verkeer en weer 
nieuw verval van oude stadsdelen, dus aantasting van Utrechts 
historische kern. Op de duur zullen de gebouwen die stand hou
den, zoals de middeleeuwse kerken, als vreemde restanten en zon
der enig verband tussen een totaal veranderde bebouwing staan. 
Daarom, hoewel op diverse punten deerlijk verminkt, bestaat er 
een mogelijkheid om Utrechts oude stadsbeeld ten dele te hand
haven. Maar dan moet er snel worden ingegrepen. 
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