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Gids voor 15 april 2012:

www.rusko.nl

Historische
USKO-logische wandeling door Utrecht

Een speciale uitgave van

Als de Bach van gisteren...
Door de Reunisten Vereniging van het Utrechts Studenten Koor en Orkest.
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De volgende mensen organiseerden deze RUSKOlogische wandeling:
Eduard van Hengel
Els Jimkes
Jan Jimkes
Karin Nelson
Tom Ruigrok
Het R-USKO bestuur dankt
hen van harte!
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Voorwoord
Na het USKO-lustrumconcert van 23 december 2000 in de Jacobikerk, waarbij
de cantates van het WO door diverse ‘jaargangen’ van leden en oud-leden werden uitgevoerd, werd het al langer sluimerende idee een reünistenvereniging
op te richten geconcretiseerd. Op 1 oktober 2001 werd de akte van oprichting
bij de notaris getekend en was de Reünistenvereniging USKO een feit. Doel
was niet alleen het USKO te ondersteunen (bv. met hulp bij het archiveren),
maar ook de contacten van reünisten met het USKO en ook onderling te bevorderen (bv. door het bijhouden van adressenbestanden).
Inmiddels is het R-USKO uitgegroeid tot een vereniging van ca. 500 leden, en
daarmee de grootste alumni-vereniging van Utrecht. Sommige reünisten leven
meer op afstand mee: zij lezen de Nieuwsbrief, of kijken op de USKO- en RUSKO-website; anderen doen mee aan reünie-activiteiten, als een weekend,
tournette of V-RUSKO-dag, al dan niet met een openbaar concert. Zo voorziet
het R-USKO in ieders behoefte, dat is het afgelopen decennium wel gebleken.
Om bij het tienjarig bestaan wat uitgebreider stil te staan werd het plan opgevat om een wandeling uit te zetten langs locaties die in de geschiedenis van het
USKO een rol hebben gespeeld. Daarbij moest ook een beschrijving komen
van het hoe en waarom van dit historische belang. Dit idee van een ‘USKOlogische’ wandeling werd verder uitgewerkt door Els Jimkes: als stadsgids
was het verbinden van de locaties tot een wandeling bij haar in goede handen.
Haar beschrijving werd aangevuld met opmerkingen van Eduard van Hengel,
die op zijn website o.a. de historische speellijst van het USKO bijhoudt en
daar ook allerlei foto’s bij geplaatst heeft, waarvan een aantal als illustraties
in dit boekje zijn opgenomen. Voor de opmaak is gebruik gemaakt van de expertise van Frans Alkemade, die daarin o.a. als redacteur van de Nieuwsbrief
zeer ervaren is.
Op zondag 15 april 2012 is de première van de wandeling en bij die gelegenheid wordt dit boekje aan alle deelnemers uitgereikt. Andere belangstellenden
kunnen het naderhand downloaden van de website www.rusko.nl. Het bestuur
wenst iedereen een gezellige wandeling met veel mooie USKO-herinneringen.
Karin Nelson
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Inleiding
Aan het eind van de oorlog had men algemeen de overtuiging dat de Universiteit na
de oorlog een hechte gemeenschap moest worden in dienst van de maatschappij.
Men hoopte dus ook op een minder scherpe scheiding tussen studenten die lid
waren van de verschillende (deels verzuilde) gezelligheidsverenigingen en
studenten die niet aan een gezelligheidvereniging konden of wilden deelnemen,
de z.g. ‘nihilisten’. Desondanks voelden de oude gezelligheidsverenigingen na
de oorlog niets voor de vorming van algemene studentenverenigingen ten koste
van henzelf. Dit ideaal werd dus niet verwezenlijkt.
Uitzondering was de oprichting in 1945 van een paar verenigingen die open
stonden voor alle studenten: o.a. het USKO. Hans Brandts Buys, de eerste
dirigent van het USKO, wilde met deze muziekvereniging het gevoel van
eenheid en verbroedering, dat onder Utrechtse studenten tijdens de Tweede
Wereldoorlog was ontstaan, behouden. Het USKO moest een plaats zijn waar
iedereen ongeacht zijn politieke, maatschappelijke of religieuze voorkeur
welkom zou zijn. Brandts Buys had een enorme liefde en bewondering voor
de werken van Johann Sebastian Bach en hij vond Bachs muziek dan ook het
perfecte middel om de verbroedering mogelijk te maken. HBB had in de oorlog
met Utrechtse studenten al cantates van Bach uitgevoerd (o.a. in ziekenhuizen)
en zo was hij de aangewezen man om het USKO te gaan leiden.
Het idealisme en de liefde voor Bach die zo kenmerkend waren voor HBB
werken in het huidige USKO nog steeds door: de Bach-cyclus beheerst de
muzikale programmering en de traditie van maximale toegankelijkheid voor
iedereen bepaalt de sfeer. Daarbij zorgen de door HBB ingestelde repetitieweken
(de ‘kampen’) en de buitenlandse tournees voor een hechte onderlinge band.
De afgelopen 66 jaar hebben bewezen, dat het USKO, ondanks, of misschien
juist wel dankzij deze vaste formule, een bloeiende vereniging is van jonge
mensen die met passie samen muziek maken en zich met hart en ziel voor het
USKO inzetten. De vooruitzichten dat dat in de toekomst zo blijft zijn uitermate
gunstig, want het USKO heeft nog niets van zijn levenskracht verloren. De
conclusie kan slechts luiden dat het USKO onsterfelijk is.
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De Wandeling door Utrecht

De wandeling start op het Domplein, en bevat 23 staties:
1 Domkerk
2 Pandhof Dom
3 Universiteitsgebouw
4 Buurkerk
5 Drakenburg
6 Café ‘Royal’
7 Café ’t Hoogt
8 Janskerkhof 3
9 Janskerk
10 Café ’t Jansdam
11 Café ’t Pandje
12 Pieterskerk

1.

13 Zijzaaltje Lutherse Kerk
14 St. Catharina kathedraal
15 Geertekerk
16 Universiteitsmuseum
17 Nicolaïkerk
18 Leeuwenberghkerk
19 Universiteits (“U-”)huis
20 Noodgebouw Tivoli
21 Flats Kruisstraat 139
22 Gemeenteloods
23 Parnassos

Domkerk

Ter gelegenheid van de heropening van de Universiteit na de oorlog vond hier
op 24 september 1945 een concert plaats van het USKO o.l.v. Jaap Hillen als
vervanger van Hans Brandts Buys. HBB was toen nog niet de dirigent, omdat
hij in Leiden enkele muziekgezelschappen had, maar toen het USKO was
opgericht (5 oktober 1945) koos hij voor Utrecht.
Het programma stond uiteraard geheel in het teken van de bevrijding:
o
o
o

H. Andriessen, Vrede (tekst: C.S.Adama van Scheltema)
Valerius’ Gedenckklank, Gelukkig is het land
Gaudeamus Igitur

Het USKO voerde met name in de beginjaren een grote hoeveelheid concerten
uit. In november was het eerste concert (met Cantate 60 van Bach) en het tweede
vond plaats op 18 december, wéér hier in de Domkerk: Cantate 61 van J.S. Bach
en het Concerto Grosso van Corelli.

2.

Pandhof Dom

Twee keer is er een Kloosterhofconcert gehouden o.l.v. HBB. Op 19 mei 1953
voerde het USKO orkestwerken van Vivaldi uit, en van Bach de Mis in A. Vijf
jaar later, op 29 mei 1958, volgde een tweede Kloosterhofconcert. Er was toen
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acht maanden eerder een goede fluitist aangekomen, Piet Verwijmeren, vandaar
het programma:
o
o
o
o

A. Vivaldi, Piccoloconcert
M. Blavet, Fluitconcert in a
D. Cimarosa, Concert voor twee fluiten
A. Vivaldi, Gloria

In mei 1971 was er nog een derde concert, met beiaard en blazers.

USKO fluitconcert in de Kloosterhof, 1958 (Solist: Piet Verwijmeren)
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3.

Universteitsgebouw

Op 18 november 1949 werd hier in de aula de grote Bach-herdenking (Bach
† 1750) gestart met delen uit de Hohe Messe. Het luidde een spectaculair jaar
met 34 Bachconcerten in, de ‘grootste Bach-herdenking ter wereld’, waarin het
USKO 3x de MP, 5x de HM 5x en 2x het WO uitvoerde. HBB was de grote
inspirator van dit jaar.
Strikt genomen was HBB niet de organisator; dat was namelijk de niet uit te
vlakken Carel Birnie, voor wie dit achteraf gezien een vingeroefening was voor
zijn latere carrière als oprichter en levenslang intendant van het Nederlands
Danstheater. Zonder hem was het er allemaal niet geweest. Hij ging volstrekt
zelfstandig en eigenzinnig te werk, terwijl het USKO nog aan de leiband liep
van de verenigingsgebonden studentenmuziekgezelschappen die vonden dat het
USKO een veel te grote broek aantrok en NB midden in het Bachjaar besloten
de stekker eruit te trekken. Waarop het USKO zich verzelfstandigde. (Zie ook
‘Een Passie voor het USKO’ [1995]).

USKO voert de Hohe Messe uit, als start van de Grote Bach Herdenking (1949)
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Loop onder de Domtoren, Servetstraat, Buurkerkhof.

4.

Buurkerk

Hier vond op 3 juni 1954 een historische uitvoering plaats van de Matthaeus
Passion in tweekoren-opstelling. Hans Brandts Buys was ook zeer geïnteresseerd
in de uitvoeringsprakijk van oude muziek en had al lang de wens om de MP met
twee orkesten en twee koren zo’n 30 meter uit elkaar uit te voeren, zoals Bach
zelf dat bij een uitvoering in de Thomaskirche in Leipzig had gedaan. (Die
30 meter scheidde niet de twee koren, maar beide koren van de ripienisten/
jongenskoor; de twee koren stonden op 8-10 meter afstand) In plaats van twee
orgels gebruikte hij twee clavecimbels en het jongenskoor verving hij door tien
sopranen die tussen de twee koren in stonden (foto Plattegrond).
Ieder koor had zijn eigen solisten; de evangelist en Christus stonden bij koor I.
Dirigent voor het tweede koor en orkest was Jaap Hillen, die uiteraard HBB in
de gezamenlijke stukken nauwgezet volgde. Volgens de recensies moet het een
zeer boeiende stereo ervaring geweest zijn, met name wanneer sprake is van
vraag en antwoord in de muziek (‘Kommt ihr Töchter’) .
Ook werd in het Bachjaar 1950 in deze kerk 2x de HM uitgevoerd: 1 juni en 7
november (foto Repetitie) en waren er vele andere concerten: mei ’61 HM, ’66
Bach en Händel, ’71 Diesconcert.
Het is ook de kerk waar Jaap Hillen op 10 april 1943 naast zijn leermeester
Johan Wagenaar op de orgelbank zat toen HBB er met zijn studenten cantates
uitvoerde, en na afloop het befaamde gesprekje plaats vond “Jij speelt voortaan
bij mij orgel”.
Sinds 1984 is hier het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement
gehuisvest. De huidige inrichting van het Museum maakt het mogelijk orgelbank
en speeltafel (die ongewijzigd bleven) van dichtbij te bekijken.
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Plattegrond van de historische Matthaeus in tweekoren-opstelling (1954)

Een repetitie voor de Hohe Messe (1954)
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De Steenweg oversteken, door de Hekelsteeg dan links de Oude Gracht volgen.

5.

Drakenburg

Jaap Hillen, dirigent van het USKO na HBB’s dood in 1959, werd in 1964
in benoemd tot cantor van de Universiteit. Hij kreeg toen een kantoor aan
de Begijnenkade. In 1977 verhuisde het Cantoraat en kreeg het onderdak in
dit 12e eeuwse (en met Oudaen het oudste) Utrechtse stadskasteel Drakenburg
aan de Oude Gracht 114, hoek Drakenburgstraat. Het kantoor bestond uit een
werkkamer en een secretariaat voor Jaap, en meerdere geïsoleerde studiehokjes
met piano. Oud-USKO-lid Corrie van Breeschooten (jrg. 1952) had er een
functie als rechterhand van Jaap. Zij deed o.a. de administratie, het beheer
van de muziekbibliotheek, het eigenhandig kopiëren van allerlei bladmuziek,
en was een onmisbare vraagbaak voor iedereen.
Toen Harold Lenselink in 1984 Jaap als dirigent opvolgde, werd de functie van
cantor vanwege bezuinigingen opgeheven. Dit noopte het USKO zich weer bij
het KOSMU aan te sluiten.

Drakenburg (links) en voormalig Café Restaurant ‘Royal’ (rechts)
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6.

Voormalig Café Restaurant ‘Royal’

Dit café aan de Oude Gracht 101-3 heet tegenwoordig ‘King Arthur’ en
‘Oudaen’.
Aan het eind van het Bachjaar gaf het USKO op deze verrassende plek een
concert (1 dec. 1950) met o.a de Kaffee Kantate, die ook al was uitgevoerd op
het Diesconcert 30 maart dat jaar in het oude Tivoli.

De Kaffee-Kantate in een café
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Door de Drakenburgstraat, Neude oversteken via Kintgenshaven.

7.

Café ’t Hoogt

Dit café in de Slachtstraat 5, vlakbij het Cantoraat, werd midden in de jaren ‘80
de USKO-stamkroeg. Om onduidelijke redenen was Café de Bedstee (om de
hoek van het U-huis op het Lepelenburg) uit de gratie geraakt. Als nadeel van
‘t Hoogt werd ervaren dat je er alleen kon staan. Na de verhuizing in 1994 naar
Parnassos werd de bar daar vanzelfsprekend de stamkroeg.
Links de Slachtstraat uitlopen, rechts de Jansstraat in.

8.

Janskerkhof 3

In
1815
kwam
dit
complex (een voormalig
M i n r e b r o e d e r k l o o s t e r,
gesticht in 1249) in het bezit
van de Universiteit. De grote
collegezaal in het gebouw
dat vroeger het Zoölogisch
Museum en Laboratorium
huisvestte, diende in de
jaren ‘60 jarenlang als
repetitieruimte
voor
het
USKO-koor.
Nu bevinden zich in dit
gebouw de studies
Recht,
Economie,
Bestuur
&
Organisatie van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid.

Janskerkhof 3
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9.

Janskerk

Een Romaanse kapittelkerk (ca. 1040 gesticht) met een gotisch koor en barokke
voorgevel.
Vanaf 1982 zijn hier vele concerten uitgevoerd, o.a. op 12 mei 1984 het
afscheidsconcert van Jaap Hillen:
o
o
o

delen HM (door oud USKO-leden)
W.A. Mozart, Krönungsmesse
H. Andriessen, Due Madrigali

Rechts de Korte Jansstraat in, links de Jansdam.

10. Café ’t Jansdam
Jarenlang waren de zalen
van dit café het vaste adres
voor de borrels na de
concerten. ook hebben er wel
eens lustrumplechtigheden
en
bestuurswissels
plaatsgevonden. Aan dit alles
kwam een abrupt eind, toen
op 27 oktober 1992 door een
gaslek het gehele pand en
het studentenhuis erboven
ontplofte.
Er zijn nu vier cafe’s/bars in
de Jansdam gevestigd op de
nieuwe nrs. 3, 15,17, 27 .

Café ‘t Jansdam na de
de ontploffing
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Linksaf langs de Drift en dan rechts de Nobelstraat.

11. Café ’t Pandje
Er is nu nog steeds een café ‘t Pandje, nl. op Nobelstraat 193, maar dit is niet
de USKO-stamkroeg uit de jaren ’60 tot begin ‘70. Die kroeg was op nummer
7, waar nu de nieuwbouw (Lundis) begint, dus dichterbij het Janskerkhof, juist
voor het jaren-30 flatgebouw rechts, aan een vooruitspringend gedeelte, en
daarom gesloopt.
Rechts de Muntstraat in, de Kromme Nieuwe Gracht oversteken en de
Pieterstraat door.

12. Pieterskerk
Evenals de Janskerk een van de oudste kerken en de best bewaarde Romaanse
11e eeuwse kapittelkerk van Utrecht, in 1048 gewijd, met vier bijzondere
zandstenen reliëfs uit die tijd; tegenwoordig als Waalse kerk in gebruik.
Het USKO trad hier voor het eerst op met de JP op 2 februari 1951. Het volgende
concert was bijna 20 jaar later op 23 december 1970: WO cantates 5 & 6 en
andere werken. Na meer dan 12 jaar volgde op 19 mei 1983 weer een concert.
(Pieterskerkhof, links Achter St Pieter, Nieuwe Gracht, rechts Hamburgerstraat.
Even pauzeren en theedrinken op het terras voor Utrechts Archief,
Hamburgerstraat 28.

Johannes Passie in de Pieterskerk, 9 februari 1951
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13. Zijzaaltje Lutherse Kerk
De stichtingsdatum van het USKO, 5 oktober 1945, verwijst niet naar een sessie
bij een notaris of iets dergelijks, maar naar de eerste USKO-repetitie geleid door
Hans Brandts Buys op 5 oktober 1945. Die vond plaats in een zijzaaltje van de
Lutherse Kerk, links van de ingang in de Hamburgerstraat met ramen aan de
Lange Nieuwstraat.
Links de Lange Nieuwstraat in.

14. St. Catharina kathedraal
Aan de Lange Nieuwstraat 36, ook bekend als de Catharijnekerk (uit 1560), vanaf
1853 in gebruik als kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. De kloostergangen
ervan herbergen tegenwoordig het Museum Catharijneconvent. Het orgel werd
in 1903 gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer Michael Maarschalkerweerd.
Concerten tussen 1968 en 1977: o.a. HM, WO, JP, Magnificat en Requiem van
Mozart.
Als je moed hebt naar de Geertekerk (rechts Korte Smeestraat, langs de singel
tot bij de Vrouwjuttenstraat oversteken Geertestraat in), maar anders overslaan.

15. Geertekerk
Een romaans gotische parochiekerk, oospronkelijk buiten de stadsmuren, in
1259 binnen de stad op zijn huidige plaats op het Geertekerkhof gebouwd.
Het USKO gaf hier concerten en de HM van 1970-1974, en incidenteel in
‘90,’98,’99.
De eerste Utrechtse Bach Cantatedienst werd op 2 april 1967 georganiseerd door
het USKO en de toenmalige Universitaire Kapeldiensten. Veel USKO-leden
deden daaraan mee. Nog steeds zijn er tien keer per jaar Bach-Cantatediensten.
In 1976 is de Stichting Utrechtse Bach Cantatediensten opgericht. Het 45-jarig
bestaan wordt in 2012 uitgebreid gevierd.
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Doorlopen tot links het Universiteitsmuseum te zien is.

16. Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106, voorheen het Botanisch Laboratorium, nu
Universiteitsmuseum met een mooie Hortus.
Hier was in het voorjaar van 2005 de tentoonstelling ‘USKO in alle toonaarden’
te zien, een uniek project over de geschiedenis van 60 jaar USKO in een visueel
aantrekkelijk totaalconcept verbeeld in drie kabinetten: 1) de Bach-traditie,
zoals die door HBB is gevormd, met veel aandacht voor zijn opvattingen in de
USKO-uitvoeringen; 2) de geschiedenis van het USKO (op video-film) middels
interviews met de dirigenten, met geluidsfragmenten en dirigenten-partituren
om de ‘uitvoeringspraktijk’ te illustreren; 3) de opdrachtwerken en andere
moderne Nederlandse muziek uitgevoerd door het USKO.

De flyer van de
grote USKO
tentoonstelling
in 2005.
(Een aantal
spectaculaire
panelen op die
tentoonstelling
had een soortgelijk ontwerp.)
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Doorlopen en rechts naar de Nicolaïkerk.

17. Nicolaïkerk
Een Romaans Gotische parochiekerk, die van 1950 67 de vaste ruimte was voor
MP, JP, WO en andere concerten, vaak twee keer per jaar.
Vergelijk de twee foto’s: op die van 4 maart 1954 werd voor het ‘oude’ (19e
eeuwse) orgel in het koor gemusiceerd, en een andere waar voor het nieuwe,
op toenmalig inzicht in barokorgels gebaseerde Marcussenorgel van 1956 werd
gemusiceerd. (Het orgelverhaal gaat voor de liefhebbers nog verder: de ten
behoeve van het 19e eeuwse orgel gesloopte voorganger was het oudste orgel
van Nederland, is nog altijd bewaard, en men poogt het weer in de Nicolaïkerk
op te stellen/hangen. Onlangs was al een model in de kerk te zien.)
De kerk (met
USKO) op 4
maart 1954

Dezelfde kerk
(met USKO) in
1956, tijdens de
plaatopname van
Bachs Kleine
Mis in F.
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Agnietenstraat in en over het Servaasbolwerk naar:

18. Leeuwenberghkerk
Gelegen aan het Servaasbolwerk. Gesticht als pesthuis uit een legaat (1562) van
Agnes Leeuwenbergh: de twee plee’s links en rechts werden met water uit de
dakgoot schoongespoeld! Vanaf 1930 was het in gebruik als kerkgebouw. Er
kwamen glas-in-loodramen in en in 1954 een orgel. Toen de kerk het onderhoud
niet meer kon opbrengen, werd het eigendom van de Stichting Vrienden van het
Leeuwenbergh Gasthuis, die het nu exploiteert.
Incidenteel en in de vroege USKO jaren werd deze kerk als concertzaal gebruikt
(en in de oorlog voor de clandestiene cantate-uitvoeringen). Na een verbouwing
(onder de zaal: toiletten, garderobe en koffiebar) vervangt het de Kleine Zaal
van Vredenburg.
Voor het USKO van belang, omdat hier het eerste USKO-concert plaatsvond
op 11 november 1945 met Cantate 60. Een maand later was er een concert met
o.a. Cantate 61 (in de Domkerk) en op 27 jan 1946 volgde Cantate 72, weer in
de Leeuwenberghker

De Leeuwenberghkerk. (Stamkroeg De Bedstee bevindt zich links om het hoekje.)
Vlakbij, op het hoekje, was gedurende een groot deel van de jaren tachtig café
de Bedstee de USKO-stamkroeg: zowel op woensdag als op donderdag ging
men na de repetitie daarheen.
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Via Bruntenhof naar:

19. Universiteitshuis (“U-Huis”)
In januari 1946 werd het Universiteitshuis aan het Lepelenburg (toen) nr. 1
in gebruik genomen, als concretisering van de gedachte, dat de Universiteit
een hechte gemeenschap moest worden ten dienste van de maatschappij.
Er werd een algemene mensa geopend en er was kantoorruimte voor nietgezelligheidsverenigingen (dus bv. tandheelkunde, bureau buitenland,
studentenvoorzieningen).
Ook het USKO kreeg een kamer toebedeeld, kamer 16: de USKO-kamer van de
Werkcommisie van najaar 1958 tot maart 1985, op de 1e verdieping, 3e raam
rechts, naast het balcon. (In maart 1985 werd er verhuisd naar de Biltstraat 401
en vanaf 1994 zetelt het USKO-bestuur op de KOSMU-kamer in Parnassos.)
Het U-huis diende ook als locatie voor de repetities. In eerste instantie, vanaf
’46 tot begin jaren ‘50 koor- en orkestrepetities op zolder onder de hanebalken
en de tutti in de zijzaal op de parterre. In de jaren ‘60 en ‘70 werden de tutti
repetitities in de grote mensazaal gehouden.
Voor de afzonderlijke koor- en orkestrepetities waren aparte ruimtes in gebruik,
zoals in de Herenstraat, het Zoölogisch Lab en het Botanisch Lab.
In 1987 werd het U-huis verbouwd tot appartementencomplex.

Het U-Huis. De “USKO-kamer” bevond zich helemaal rechts boven.
In het Bachjaar 1950 vond ook een Diesconcert plaats in het oude Tivoli (zie
statie 22) aan de Kruisstraat (naast het huidige Panassos) met werken van Bach
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(BWV 201, 211, 4e Suite). De USKO leden liepen achter een draaiorgel van
het Lepelenburg naar Tivoli. Ze hadden namelijk ondanks hun avondkleding
voor het Diesconcert net een eenvoudige maaltijd genuttigd in de mensa in het
Universiteitsgebouw, maar gelukkig wel in een apart zaaltje.
Deze optocht-traditie voorafgaand aan het Diesconcert heeft een aantal jaren
bestaan.
Dies optocht 1949

Dies optocht 1950
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Dies optocht 1951

Op deze pagina’s een
paar voorbeelden van
de feestelijke
optochten, voorafgaand aan het
jaarlijkese Dies
concert.

Dies optocht
1952: Hans
Brandts Buys
slaat zelf de
grote trom.
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De Dies optochten van 1953 (boven) en 1954 (onder).
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20. Noodgebouw Tivoli
In 1955 werd het oude Tivoli (zie 22) afgebroken. Er zou een nieuwe concertzaal
gebouwd worden. In de tussentijd kwam er een noodgebouw (dat moest dienen
als Utrechtse concertzaal) in het park Lepelenburg tegenover het toenmalige
U-huis, zorgvuldig om de bomen heen gebouwd. Het was bedoeld voor vijf
jaar, maar het werden er twintig (van 1956 tot 1976). In het eerste jaar van het
noodgebouw in 1956 gaf het USKO drie concerten in Tivoli, waaronder een MP
en een orkestconcert in het kader van de Mozart-herdenking. Er was dat jaar
geen diesconcert: het USKO deed toen mee aan een lustrumproductie, ‘De Drie
Raadsels’ van Engelman/Strategier.
Hierna werd hier elk jaar een Diesconcert uitgevoerd. Na 1970 (toen het
diesconcert werd afgelast) kwam een einde aan deze universitaire traditie. Er
waren nog wel diesconcerten in diverse kerken, vooral in de Domkerk en de
Jacobikerk, en voor het laatst in ‘91. Daarna zijn er geen diesconcerten meer
gegeven. In 1999 concerteerde het USKO bij de jaaropening van de HvU en in
2004 werd de opening van het academisch jaar opgeluisterd.
Op 7 maart 1979 brandde het noodgebouw geheel af, waarbij ook de boom die
in de foyer stond het loodje legde.
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Iedereen die ooit de
‘noodconcertzaal’ Tivoli
heeft bezocht zal zich
de boom herinneren
die twintig jaar lang
onverstoorbaar door de
garderobe heengroeide.

Diesconcert 29 maart 1963 in ‘Tivoli’: Componist A. Bonsel bedankt bas Cor
Niessen voor zijn vertolking in Bonsels Minneliederen
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De brug over de singel naar rechts langs de Maliesingel. Oversteken bij de
Schouwburg en langs de Wittevrouwensingel naar de Kruisstraat.

21. Flats Kruisstraat 139
Deze flats staan op de plek waar vroeger Concertgebouw Tivoli stond, naast
de oude Rijks HBS (nu Parnassos). De grote zaal stond dwars achter de
gefotografeerde ingang èn de RHBS, in wat nu de natuurtuin is.
Het oude Tivoli was een neoclassicistisch Concertgebouw uit 1871 van architect
Kamperdijk met een capaciteit voor 2700 bezoekers, vanaf 1880 in het bezit van
de N.V. Tivoli. Het werd bespeeld door het Utrechtsch Stedelijk Orkest, later het
Utrechts Symfonie Orkest (USO). In Tivoli werden tussen 1871 en 1955 talloze
concerten, voorstellingen, feesten etc. gegeven, o.a. ook de Diesconcerten van
het USKO o.l.v. HBB.
Het eerste grote, officiële concert dat het USKO hier gaf was het diesconcert
op 25 maart 1946. Later dat jaar, in de zomer, gaf het USKO er samen met het
USC nog een concert ter gelegenheid van de viering van het lustrum van de
Universiteit. Tijdens dit concert werd de première gegeven van de lustrumcantate
‘Sol Justitiae’ van HBB. In 1955 werd bij het diesconcert aandacht besteed aan
het 25-jarig dirigentenjubileum van HBB.
Bij de feestelijke diesconcerten vinden we oude componisten als Bach, Corelli,
Mozart, Haydn, maar ook moderne als Debussy, H. Andriessen, en vaak
opdrachtwerken van Badings, Paap, Strategier, Toebosch. Er werden stukken
gespeeld voor koor en orkest en alleen voor orkest.
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22. Flats en parkeergarage Kruisstraat
Kruisstraat 2, waar vroeger de gemeenteloods stond. Hier verzamelde de sjouwploeg
zich bij ‘het mannetje met het paard’. Schragen en planken werden op een wagen
geladen en stapvoets reed men naar de Nicolaïkerk en vulde daar de ‘kuil’ op
onder het orgel. Op het zo ontstane podium werden veel uitvoeringen gegeven.
Na afloop kreeg ‘het mannetje met het paard’ een doos met tien gematteerde
bolknaks.
Ook dit charmante
gebouwtje is
verdwenen: De
Gemeenteloods
aan de Kruisstraat.

23. Parnassos
De oude Rijks HBS aan de Kruisstraat 201 werd verbouwd tot een cultureel
centrum van de Universiteit en kreeg een nieuwe naam: Parnassos. In 1994
werd het gebouw in gebruik genomen. De USKO-kamer verhuisde toen in de
zomer van de Biltstraat 401 naar Parnassos. Aan het nomadisch zwerven kwam
hiermee een einde: Parnasos is nu de solide thuisbasis.
Vanaf september 1994 vinden hier de repetities plaats (op woensdagavond voor
het orkest en op donderdagavond voor het koor). En sinds een jaar of twee ook
die van de Bachcantates.
De bar van Parnassos is inmiddels de stamkroeg van het USKO geworden. De
juiste plaats dus om deze wandeling te beëindigen en een toast uit te brengen
op het USKO:

USKO vivat, crescat, floreat!
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Nawoord

Een aantal USKO-locaties is niet in deze wandeling opgenomen, omdat ze te ver uit de
route liggen. Ze verdienen wel een vermelding.
Jacobikerk:Een romaans-gotische parochiekerk, omstreeks 1125 gesticht. Van het
oorspronkelijke gebouw is niets meer over. Vooral in de 15e eeuw werd de kerk sterk
uitgebreid.
De eerste MP van het USKO werd hier uitgevoerd op 6 en 7 februari 1948. In het
Bachjaar 1950 trok de uitvoering van het WO maar liefst 2400 bezoekers.
Op 22 juni 2001 nam Harold Lenseling hier afscheid van het USKO:
o J.S. Bach, Himmelfahrts Oratorium
o R. Schumann, Ich bin dein Baum, o Gärtner
o J. Andriessen, Respiration Suite
o G. Rossini, I Gondolieri
o L. Bernstein, Chichester P{salms
Johan Rooze werd de nieuwe dirigent. Johan had er dat jaar in december zijn eerste
USKO-concert, en ook zijn laatste (afgezien van het JP-kampconcert): op 15 december
2007 met
o Brahms, Ein Deutsches Requiem
o A. Dvorák, 9e Symfonie.
Vanaf 1992 is het een vaste kerk voor vele concerten.
Aloysiuskerk: Gelegen op de hoek van de Adriaen van Ostadelaan. Een kerk uit 1904,
6-hoekig in neo-byzantijnse centraalbouw met een hoge koepel. Tussen 1972 en 1991
was dit de vaste kerk.
Het is niet duidelijk waarom na twintig jaar een eind kwam aan het gebruik van deze
locatie.
Muziekcentrum Vredenburg: Bij de opening van het nieuwe Muziekcentrum in 1979
werd er een concert gegeven door diverse Utrechtse koren. Ook het USKO gaf acte
de présence met delen uit de HM. In de jaren ‘80 deed het USKO hier regelmatig
mee aan festivals, zoals het PAN-festival (‘82) het KOSMU-festival (‘85), en concerten
voor speciale gelegenheden, zoals het 6e lustrum KOSMU (‘97) en het lustrum UU
(Decafonie, 2006).
Ook de eigen lustrumconcerten vonden hier plaats vanaf 1995, waarbij de oude, maar
helaas al lang in onbruik geraakte traditie van de compositie-opdracht weer werd
opgepakt, wat tot prachtige nieuwe werken heeft geleid, zoals in 1995: A. Comitas,
Cantica Artis; in 2000: R. van Oosten, Les Amours; en in 2005: P. Pleyers, Song of Joys.
De USKO-kamer op de Biltstraat 401: onderkomen vanaf april ‘85 tot de verhuizing
naar Parnassos in juli 1994.
Er zijn wellicht nog meer locaties te vermelden. Vandaar deze oproep aan alle Ruskieten,
al dan niet wandelend: stuur aanvullingen, verbeteringen en herinneringen naar het
R-USKO: bestuur@rusko.nl, dan kunnen ze verwerkt worden.
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