
Oud-Utrecht 1999. - Dl.72 Drinkgelagen en dobbelspelenin de Domstad Er is wat afgeklaagd in Utrecht in de tweede helft van de vorige eeuw! Over oudewaarden die werden aangetast. Over losbandigheid tijdens de kermis. Over brutalehoeren en jeugdbendes. Over studenten die zich gedroegen alsof zij 's nachts heer enmeester waren in de stad. Toen omstreeks 1870 de lonen een beetje stegen, verteldende welgestelden elkaar verontwaardigd dat veel arbeiders hun extra loonverspilden aan overbodige opschik of- nog erger-in de kroeg. Hoe jammer daarom, dat hetwaarachtige genot van den Zon-dag voor duizenden bedorvenwordt door velen, die vooral dezendag schijnen uitverkoren te heb-ben, om zich zelve ongelukkig temaken en anderen te ergeren!Of, zou men bijkans niet genooptworden den Zondag te noemen: bijuitnemendheid voor drinkgelagenen dobbelspel? Op uwen weg naar de kerk, of uithet Godshuis naar uwe woningterugkeerende, ziet gij dobbelspel,of wordt gij ontstemd door 't Omdat het aantal inwoners groei-de en de trein stromen bezoekersnaar de stad voerde, werd hetsteeds drukl<er op straat. Deftigeburgers kwamen vaker dan vroe-ger letterlijk in botsing met hetgewone volk. Daardoor voelden zijzich belemmerd in hun mogelijk-heden om op hun eigen maniergebruik te maken van de

open-bare weg en andere 'gemeen-schappelijke ruimten'. Op don-derdag 16 mei 1872 schreefonderwijzer J.M. de Vreede (uit deLange Smeesteeg) een boze briefin het Utrechtsch provinciaal enStedelijk Dagblad, omdat het zolangzamerhand onmogelijk wasgeworden om ongehinderd naarde kerk te gaan en na afloop vande dienst een wandeling te maken.De Zondag is zeker voor iedereclirister), tot welker) stand of welkkerkgenootschap hij ook behoore,een gewenschte, een gezegendedag. Vooral kan zij zulks wezen in eenestad als de onze, waar men ruim-schoots gelegenheid heeft om, nietalleen in de kerkgebouwen, maarook in den prachtigen tempel dernatuur, zich te verkwikken aan hetgeen waar, schoon en goed is, enalzoo zich te sterken tot den arbeid,die ons de volgende dagen derweek wacht. (...) de ontelbare wan-delaars van allen stand en leeftijd,die men vooral op eenen schoonenzondagmiddag in de Lente in onzeheerlijke plantsoenen en op onze schoone singels aantreft, toonenons, dat duizenden een deel vanhun zondaggeluk vinden in de stilleaanschouwing van Cods heerlijkeschepping. P.D.'tHart 131 De jeugd langs de Catharijnesingel ca 1880 vereniging Oud>Utrecht december iggg




