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De Universiteit Utrecht stelt de 
gemeente aansprakelijk voor de kos-
ten van het herstel van de instabiel 
geworden muur van de poortwo-
ning van Paushuize. De muur, die 
oprijst uit de Kromme Nieuwegracht, 
zou zijn gaan verzakken tijdens 
de plaatsing van een damwand 
in verband met de restauratie van 
de kademuren (een project van de 
gemeente). De Universiteit raamt de 
schade op een miljoen euro.
Een heel netwerk van stalen buizen 
beschermt de muur nu tegen 
instorten. 
De Binnenstadskrant meldde vorig 
jaar dat de concierge van een Uni-
versitetsgebouw aan de overkant al 
splinters van de muur zag springen 
lang voordat de damwand werd 
aangebracht. •
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De literaire Binnenstad 
Rumoer, zo heette de lesgroep die ik eind jaren ’80 aanbood op de School voor de Journalistiek. Ondertitel: Ongeregeld 
Blad voor Utrecht bij Kunstlicht. Een groot deel van de zeshonderd exemplaren deelden we – uiteraard ’s avonds – gratis uit 
in kroegen in de Binnenstad. Een van de redactieleden was Saskia Noort, toen achttien of negentien jaren jong. Ze sprong 
er niet uit als bijzonder getalenteerd. In 2003 verscheen haar eerste boek, Terug naar de kust. Het was een zogenaamde 
literaire thriller, maar volgens traditionele criteria was er weinig literairs aan. Geen opvallend mooie zinnen, geen afdalingen 
in de zielen van de personages, geen bespiegelingen over de zin van het leven. In plaats daarvan: een rechttoe rechtaan 
moordverhaal. 

Sinds de literaire thriller is ook in de letteren de scheiding tussen ‘hogere’ kunst en populaire kunst vervaagd. De makkelijk 
toegankelijke boeken staan op winst. Op de top tien lijstjes van fictie komen meestal maar een paar ‘echte ‘ literaire titels 
voor. In de bibliotheek op de Stadhuisbrug is de afdeling Detectives en Thrillers langzamerhand de grootste. 
In de jaren van Rumoer telden nog alleen de ‘echte’ literaire schrijvers mee, maar in Utrecht had je die nauwelijks. We waren 
jaloers op het kleinere Leiden, waar je coryfeeën had als Maarten ’t Hart, Maarten Biesheuvel en J.B. Charles. 
Maar er broeide hier wel iets. In De Bastaard, een donker café op het Jansveld, troffen jonge honden met literaire ambities 
elkaar. Al snel kwamen hun eerste boeken uit. Het werd het begin van een nieuwe Utrechtse bloeiperiode van de literatuur.  
Behalve de bij een groot publiek bekende schrijvers Arthur Japin, Koos Meiderts, Ingmar Heyzte en Ronald Giphart wonen 
er in Utrecht nog veel meer auteurs, zoals Wessel te Gussinklo, Esther Jansma, Astrid Lampe en Henk Ester. Zo gunstig is 
inmiddels het artistieke klimaat dat de stad zich nu - met 27 andere steden - European city of literature mag noemen. De 
Binnenstad speelt in dat literaire verhaal een bijzondere rol, zoals blijkt uit de artikelen in dit nummer. •

Dick Franssen
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Die Unesco-titel krijg je dus niet zomaar. Anderhalf 
jaar lang heeft een team van specialisten onder 
leiding van Michaël Stoker, directeur van Het 
Literatuurhuis op de Oudegracht, een aanvraag in 
de vorm van een bidbook samengesteld van het 
mooie en bijzondere dat Utrecht qua letteren en 
taal te bieden heeft. Dat bleek niet gering te zijn: 
dichters, schrijvers, letterkundigen, uitgevers, festi-
vals, taalprojecten, prijzen, etc., en zowel in heden 
als verleden. 

Streng beveiligd
Naast de vereiste digitale versie - voorzien van 
handtekeningen - is er van de aanvraag een heus 
boek gedrukt in een Engelse en Nederlandse versie. 
Het is een scherp geformuleerde en prettig vorm-
gegeven uitgave geworden van ruim 150 pagina’s. 
Geen wonder dat de jury daarvoor graag door de 
knieën ging. 
Twee weken voor de deadline reisde Stoker nog 
eens met zes vers gedrukte bidbooks naar Parijs 
om die persoonlijk bij een van de vele Unesco-af-
delingen te bezorgen. Zijn bestemming was een 

Om trots op te zijn: sinds eind november 2017 wonen wij in de Stad van de Literatuur. Wij 
maken deel uit van het wereldomspannende Unesco-netwerk Cities of Literature. Het afge-
lopen jaar stelden zich maar liefst 72 steden kandidaat voor een dergelijke titel, maar slechts 
acht hadden succes. Het totaal aantal literatuursteden in de wereld kwam aldus op 28. 

kamer ergens diep en hoog in het streng beveiligde 
gebouw dat zo’n 2600 medewerkers herbergt. 
Omdat hij de naam van de afdelingsdirecteur ken-
de, slaagde hij erin zonder afspraak alle barrières te 
passeren. 

Geletterdheid
Het bidboek is echt een hebbeding en nog steeds 
verkrijgbaar in Het Literatuurhuis, Oudegracht 237. 
Deze instelling organiseert tal van evenementen, 
zoals de Nacht van de Poëzie, het Nederlands Kam-
pioenschap Poetry Slam en het jaarlijkse literatuur-
festival . Dit festival, International Literature Festival 
Utrecht (ILFU), met wereldbekende auteurs bestond 
al, maar wordt dit jaar verlengd tot twee weken 
(15 - 29 september); het begint met een Culturele 
zondag en sluit feestelijk af met een Nacht. 
Het werkterrein van Het Literatuurhuis is nu dus 
uitgebreid met het Unesco-programma. ‘Literatuur’ 
wordt ruim opgevat. Het gaat niet alleen om het 
lezen voor eigen plezier, nee ook om de kans je het 
lezen en schrijven eigen te maken (geletterdheid) 
en om de toegankelijkheid van al die prachtige 

Charles Crombach  

teksten die onze taalwereld rijk is. Denk ook aan 
de Nijntjeboekjes waarmee kinderen over de hele 
wereld de eerste stapjes op het leespad zetten. 

Positie verstevigen 
Maar wat heeft Utrecht (en Nederland) in concre-
to aan die fraaie Unesco-titel? Onze stad heeft al 
een oersterke traditie in de literatuur en wil die 
cultiveren en verder uitbouwen, aldus Michael 
Stoker: ‘Amsterdam is ons ooit voorbijgestreefd als 
centrum van kunst en cultuur. Daar kunnen we wat 
aan doen. De positie van Utrecht internationaal 
verstevigen met literatuur is een stuk lastiger dan 
met muziek want taal kan als een barrière werken. 
Dan komt zo’n wereldnetwerk als geroepen. Met 
de titel City of Literature, die op zichzelf geen geld 
oplevert, vergroot je flink je kansen op Europese 
subsidies en andere vormen van sponsoring.’ 
En de ambities zijn niet gering. De directeur is op 
zoek naar een ‘zakelijk leider die even gemakkelijk 
de culturele wereld instapt als het bedrijfsleven’. 
Samen met hem/haar wil hij de koers van het 
Literatuurhuis en Utrecht City of Literature bepalen. 

Cultureel toerisme
Contacten met het Unesco-netwerk leveren 
meteen al projecten op. Utrecht neemt deel aan 
een project in Heidelberg voor een bundel met 
gedichten over de 28 literatuursteden. In Krakau 
werd een citaat van ‘onze’ schrijver C.C.S. Crone 
geprojecteerd. 
De Unescotitel bevordert bovendien cultureel toe-
risme in de stad. De gemeente, de provincie en het 
Nederlands Letterenfonds steunen. Het Literatuur-
huis inmiddels structureel. Het Huis werkt samen 
met de faculteit Geesteswetenschappen en de 
bibliotheek van de universiteit. Met TivoliVreden-
burg en straks de nieuwe openbare bibliotheek op 
het Neude kan Utrecht prima optreden als gaststad 
voor grote en kleine evenementen. • 

www.wijkraadbinnenstad.nl
www.destadutrecht.nl [digitale krant]
www.duic.nl De Utrechtse Internet Courant 
[digitale krant met veel actueel nieuws uit de stad]
www.utrecht.nl [onmisbare informatiebron] 
www.ad.nl/utrecht [Utrechtse editie van het AD] 

Unesco Literatuurstad nummer 28

Op 16 juni zal burgemeester Jan van Zanen op een 
muur op de hoek van de Breedstraat en de Korte 
Lauwerstraat enkele dichtregels onthullen van deze 
Utrechtse dichter, schrijver, journalist, kunst- en litera-
tuurcriticus. Er is ook een plan voor een plaquette op 
de gevel van de voormalige woning van Engelman, 
Van Asch van Wijckskade 29bis A. 
Jan Engelman (1900-1972) was een centrale figuur 
in de opkomst van een jonge katholieke artistieke 
generatie in de jaren twintig en dertig, die in Utrecht 
was gecentreerd. Na de Tweede Wereldoorlog was 
Engelman acht jaar lang voorzitter van het genoot-
schap Kunstliefde. De dichter heeft een eeuwig 
stempel gedrukt op het Utrechtse stadsschoon. Hij 
was een van de drijvende krachten tegen het plan 
om de singels te dempen ten behoeve van auto’s. 
Het is een schone ironie dat het huidige eerbetoon 
plaatsvindt in hetzelfde jaar dat de laatste meters van 
die demping ongedaan worden gemaakt. • 

Het heeft een jaartje langer geduurd dan ge-
pland, maar eindelijk krijgt Jan Engelman een 
eigen geveltekst in de Binnenstad

Eerbetoon aan anti- 
demper Engelman

Bert Determeijer Michaël Stoker © Ton Deuse

Miljoen schade muur Paushuize  

Di
t i

s e
en

 st
ad

 a
ls 

ee
n 

ge
st

ich
t; 

je 
ko

m
t e

r n
iet

 zo
 sn

el 
m

ee
r w

eg
. I

ng
m

ar
 H

ey
tz

e

© Patrick van der Sande



5

‘Zonder meer,’ stelt Charlotte Mutsaers (1942), 
in ‘Harnas van Hansaplast’ (2017). Over de stad 
van haar jeugd schrijft ze: ‘Utrecht stond niet met 
beide voeten op de grond, […]. Het was een stad 
die deemsterde, fluisterde en zweefde. Boorde-
vol fantasten, middeleeuwse stegen, nachtelijke 
maskerades, betoverende winkels, eigenaardige 
kunstenaars, koppige individualisten.’ 

Seksshop HOT
Een van die koppige individualisten is haar zonder-
linge broer Barend die in 2001 op 51-jarige leeftijd 
in blote kont en nieuw pyjamajasje, omringd 
door porno, dood in zijn bed wordt aangetroffen. 
Mutsaers beschrijft hoe zij en haar zus het vervuilde 
ouderlijk huis op de Nieuwegracht bij Pausdam 
opruimen, en hoe ze daarbij terugkeert naar haar 
jeugd in de Utrechtse Binnenstad. Ze gaat met 
haar zus naar seksshop HOT – ‘er staat OT’ – in de 
Zadelstraat om de pornoverzameling van Barend te 
slijten. Heeft Mutsaers een strafbaar feit gepleegd 
door, zoals in het boek staat, kinderporno te 
verkopen, of had ze dit deel van de pornoverzame-
ling, zoals ze later beweerde, al eerder vernietigd? 
Overspannen mediaconsternatie? ‘Harnas van 
Hansaplast’ is een autobiografisch verdichtsel vol 
barokke overdrijving dat speelt tegen het decor van 
een reëel bestaande Binnenstad. 

Tuig van de richel
In de roman ‘Burengeruchten’ (2017) van de 
Utrechtse schrijver Arjaan van Nimwegen (1947) 
speelt het huis Lievendaal op het Lepelenburg de 
hoofdrol. De hoofdpersoon, de zonderling Tho-
mas, verschanst zich in de villa tegen dreigende 
tijdgeesten, onderwijl Franse gedichten aan zijn 
geliefde zus dicterend. Van Nimwegen verweeft 
creatief episodes uit de Utrechtse geschiedenis in 
zijn verhaal: van de foute buurman in oorlogstijd 
– werkzaam op de Kolfbaan – tot aan de buurjon-
gen die in de jaren zestig ‘fout’ is, rebelleert in het 
park en Lievendaal kraakt. In Thomas’ ogen zijn de 
hippies in het park ‘geen bloemenkinderen, maar 
tuig van de richel’. Hebben we te maken met een 
paranoïde hoofdpersoon of met een auteur die 
op (on)bedoelde en ongelukkige wijze de cultu-
rele revolutie van de jaren zestig gelijkstelt aan de 
Duitse bezetting? 

Slaapplek op Pieterskerkhof
De Binnenstad is in ‘Café De Waarheid’ (2018) 
de vaste stek van de Utrechtse dichter Mark Boog 
(1950). Hoofdpersoon Jim bedrinkt zich in het café 
– lijkend op (wijlen) Café de Vriendschap – waar 
‘geen regels [gelden], behalve die van de gewoon-
te’. Op een dag vindt Jim een slaapplekje op het 
Pieterskerkhof en gaat hij verder als zwerver door 
het leven. Tijdens zijn ingesleten rondjes langs 
grachten, kerken en pleinen observeert hij hoe 
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Onno Reichwein

Boeken van nu: plaats delict Binnenstad

Drie romans en een misdaadgeschiedenis die zich afspelen in de Binnenstad. Doet het ertoe dat 
Utrecht plaats van handeling is? 

Marijke Brunt

Dichtersgilde: op de bres voor de stad
Utrecht en Rome
Jan van der Haar is sinds 2015 lid van het Stads-
dichtersgilde: ‘Het begon hier net als in andere 
steden met één stadsdichter, Ingmar Heytze, in 
2009. Toen zijn periode erop zat, bedacht hij als 
zijn opvolging een groep van vier dichters. De 
gemeente vond dat een goed idee. Later werden 
het er veertien. Dat is nu het maximum, om het 
werkbaar te houden.’
‘Het Stadsdichtersgilde werkt voor de hele stad. Ik 
zelf woon en werk tot mijn plezier in de Binnen-
stad, op de Springweg. Het is zoals Ingmar Heytze 
zegt: Als je eenmaal in Utrecht bent, dan kom je er 
niet meer weg.’
Jan van der Haar past niet alleen als dichter op het 
literaire tableau van de Binnenstad. Hij is ook en 
vooral al zo’n dertig jaar literair vertaler Italiaans, 
de taal die hij studeerde. Hij werkt voor verschillen-
de uitgevers.. Hij is trots op de onlangs verschenen 
vertaalde dagboeken van Gabriele d’Annunzio 
(‘De schoonheid van de nacht’) en het eerste deel 
van een camorra-trilogie van Roberto Saviano. 
Momenteel werkt hij aan de vertaling van een filo-
sofisch tuinboek van Pia Pera. Ieder najaar verblijft 
Van der Haar een paar weken in het Vertalershuis 
in Rome, waar hij zich helemaal thuis voelt, maar 
hij keert steeds weer terug naar de Springweg.  
(nadere informatie over het Utrechts Stadsdichters-
gilde: www.stadsdichtersgilde.nl; zie ook www.
janvanderhaar.net) •

In opdracht van de gemeente schrijven leden van 
het Stadsdichtersgilde zogeheten stadsgedich-
ten, zoals jaarlijks een gedicht over een van de 
oorlogsslachtoffers op de erehof van de St Barbara 
begraafplaats, voor de 4 mei herdenking daar. 
Dit jaar werd ook een gedicht gemaakt voor de 
sluiting na veertig jaar van bistro Chez Jacqueline 
in de Korte Koestraat, en werd de installatie van 
de nieuwe gemeenteraad opgeluisterd met een 
gedicht. 

Woorden in stoepstenen
Het gilde werkt ook op verzoek van anderen. In de 
Binnenstad kwamen er bijvoorbeeld dichtregels op 
het Bartholomeus Gasthuis en de Doopsgezinde 
kerk, en ter gelegenheid van 120 jaar Wilhelmina-
park komt op 31 augustus een boekje uit. 
Verder maakt het stadsdichtersgilde uit eigen 
beweging de dichtkunst zichtbaar in de stad. 
Bekend zijn de woorden die in stoepstenen van de 
Oudegracht staan gebeiteld, en de plaquette op 
het geboortehuis van de Utrechtse schrijver C.C.S. 
Crone, Oudkerkhof 26. 
Opdrachtgedichten zijn overigens niet zwak-

ker dan vrij werk volgens Jan van der Haar: ‘Je 
probeert het onderwerp naar je toe te kronkelen, 
je maakt het je eigen en geeft het weer op jouw 
manier.‘ 

De eenzame uitvaart
Een bijzonder onderdeel van de gemeentelijke 
opdrachten is de Eenzame Uitvaart. Van der Haar: 
‘Als de gemeente de uitvaart moet regelen van 
iemand die is gestorven en er zijn geen familie-
leden, vrienden of bekenden, dan vergezelt een 
dichter van ons gilde de overledene op zijn of haar 
laatste tocht. Dat komt een paar keer per jaar 
voor. De dichter maakt speciaal voor de overledene 
een gedicht dat hij op de uitvaart voorleest. Ik heb 
het eenmaal meegemaakt. De plechtigheid was 
zeer sober en indrukwekkend, met alleen een paar 
gemeenteambtenaren, de begrafenisondernemer 
en ik als dichter van dienst. Ik had twee dagen 
voor de uitvaart het verzoek gekregen. Die twee 
dagen heb ik heel intensief ‘doorgebracht’ met de 
overledene, ik kreeg een band met hem. Nee, het 
gedicht maken was toen niet moeilijk.’

Ze zijn met zijn veertienen en samen vormen ze het officiële Utrechts Stadsdichtersgilde. 
De gilderegels zijn eenvoudig: leden hebben twee dichtbundels gepubliceerd en wonen niet 
verder dan tien kilometer van de Dom. Eén gildelid woont in de Binnenstad, het is Jan van 
der Haar, literair vertaler Italiaans en dichter. Hij noemt nog een regel – een die niet op schrift 
staat: ‘Je dient wel een basisenthousiasme te hebben, anders moet je niet meedoen.’ 

  Mark Boog op het Pieterskerkhof © Sjaak Ramakers

passanten ‘voorgeprogrammeerd’ de Binnenstad 
doorkruisen. Utrecht komt onder een totalitair 
regime, dat het instorten van de Domkathedraal 
toeschrijft aan terroristen. Jim komt de Binnenstad 
niet meer uit, behalve aan het eind van het verhaal 
in het kielzog van een vluchtelingenstroom. De 
droge beschrijving van het gemak waarmee Jim 
zich afkeert van Binnenstadsgewoel en leven in het 
algemeen, schuurt met Boogs halfslachtige pogin-
gen tot maatschappelijke betrokkenheid. 

Werdkeldermoorden
‘Crimineel Utrecht’ (2018), van Evert van der 
Zouw (1976) en Daniel M. van Doorn (1986) be-
spreekt de twintigste-eeuwse georganiseerde mis-
daad in Utrecht. De Binnenstad figureert veelvuldig 
als plaats delict: van de seriemoordenaar Hans 
van Zon (woonachtig Westerkade) en zijn mentor 
Oude Nol (Oudekamp 10), de Werfkeldermoorden 
(Oudegracht 235) tot aan de Wolvenplein-ge-
vangenis (1856 – 2014). Onder dreiging van een 
rechtszaak komt er een tweede ‘gecensureerde’ 
versie van dit boek, waaruit geschrapt is dat een 
galeriehouder uit de Binnenstad door bemiddeling 
van hogere kringen ontsnapt zou zijn aan vervol-
ging voor zwendel in vervalste Modigliani’s. Feit of 
fictie blijft hier onduidelijk. Hadden beide auteurs 
van de hiervoor genoemde romanciers kunnen 
leren hoe hun talloze feiten tot een leesbaar ver-
haal te verdichten? De beschrijvingen van de harde 
misdaden zijn te gruwelijk om waar te zijn. Liever 
wegdromen bij de zonderlinge zachte idioten uit 
de drie romans. •

  Jan van der Haar © Saar Rypkema
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Tegelijk is Utrecht in diezelfde tijd een bron van 
bruisende katholieke artistieke activiteit. De stad 
is de springplank voor ambitieuze kunstenaars uit 
het zuiden die in de Randstad aan de slag willen. 
Deels vinden zij werk in Utrecht dankzij de vele 
opdrachten die gemoeid zijn met de kerkenbouw. 

In Utrecht botsen als vanouds de strenge calvinis-
tische leer en de katholieke uitbundigheid. In de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is die 
strijd nog volop aan de gang. Door haar ligging is 
de stad vanouds de poort voor het zuiden naar het 
rijke noorden. Wie de landkaart van de Bijbelgor-
del door ons land bekijkt, ziet een bres ter hoogte 
van Utrecht. Al honderden jaren is hier een fors 
deel van de bevolking (30 tot 40 procent) katho-
liek, maar bestuurlijk en wetenschappelijk zijn het 
sinds de Reformatie de protestanten die tot in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw de lakens en de 
baantjes uitdelen. Zoiets slaat dood. 
De Utrechtse universiteit werd in 1636 gesticht 
als orthodoxe calvinistische tegenhanger van het 

Bert Determeijer

Paapse bres in Bijbelgordel

Mistroostigheid schijnt goed te zijn voor de kunsten. Tijdens het interbellum, de periode tussen 
1918 en 1940, wonen door een wonderlijk toeval veel grote schrijvers en dichters korte of langere 
tijd in Utrecht. Bijna allemaal beklagen zij zich over het benepen, doodse, karakter van de stad. 

Het zaaltje achter het café zat al vrij snel be-
hoorlijk vol met verwachtingsvol publiek en toen 
presentatrice Sanne van den Bosch om acht uur 
de tien deelnemers aankondigde waren er alleen 
nog maar staanplaatsen; een biertje in de hand 
verzachtte echter dit leed en hielp ook om de 
stijgende spanning en de snel oplopende tem-
peratuur te doorstaan. Sanne legde uit dat elke 
‘slammer’ drie minuten krijgt om één of meerdere 
gedichten voor te dragen; zodra de rode lamp 
knippert, moet hij of zij afronden.

Alexis de Roode 
Poetry Slam (oftewel poëzieslag) is een eigentijd-
se manier van het voordragen van poëzie, waarbij 
het zowel om de dichtkunst als de performance 
gaat. Het wordt vaak uit het hoofd gedaan en de 
dichters maken gebruik van intonatie, lichaams-
taal en ritmiek, waardoor het soms wel wat weg 
heeft van rappen. Ze proberen het publiek zo en-
thousiast mogelijk te maken en daarmee punten 
in de wacht te slepen. Aan het eind van de avond 
is er een winnaar.

Het Literatuurhuis zorgt bij U-Slam altijd voor 
een zogenaamde ‘stemadviseur’; een bekende 
of ervaren dichter die de ‘slammers’ na hun 
voordracht becommentarieert en een stemadvies 
voor het publiek heeft. Vanavond is dit Alexis de 
Roode, die zich vol verve aan zijn taak kwijt. Het 
publiek bepaalt vervolgens, door het opsteken 
van rozen, hoeveel punten de dichter krijgt. De 
helft van de deelnemers valt vervolgens af en de 
overgeblevenen gaan naar de tweede ronde. Van 
hen blijven er tenslotte twee over, die in de finale 

tegen elkaar gaan strijden in de ‘battle’; geduren-
de zeven minuten treden ze afwisselend in het 
strijdperk en proberen met hun werk op elkaar te 
reageren en de concurrent af te troeven. 

Grote gebaren
De drie jonge vrouwen en zeven mannen leveren 
vanavond zeer afwisselend werk. (Te) veel lezen 
hun werk voor en de performance komt lang niet 
bij iedereen uit de verf. De zaal reageert evenwel 
steeds enthousiast, mede door de meegekomen 
fans van de diverse dichters. Bij de stemming 
wordt het advies van de stemadviseur niet geheel 
overgenomen; het enthousiaste publiek geeft 
aankomende talenten een tweede kans. 

Na een muzikaal intermezzo en een bezoek aan 
de tap volgt de tweede ronde. Er wordt daarbij 
door de overgebleven vijf deelnemers ander werk 
voorgedragen en vervolgens wordt er, na het ad-
vies van Alexis, weer met het opsteken van rozen 
punten uitgedeeld en dit keer meer in de lijn van 
het stemadvies. Uiteindelijk leidt dit spektakel 
tot twee finalisten: Saskia van Kampen en Glenn 
Markesteijn, twee totaal verschillende ‘slammers’. 
Saskia gedraagt zich op het podium als een 
bedachtzame filosoferende huisvrouw, compleet 
met schoudertasje. Ze heeft tot nu toe het mees-
te werk, heel knap, ter plekke geïmproviseerd, 
wat echt heel bijzonder is. Glenn is meer de man 
van de grote gebaren en brengt zijn gedichten vol 
kracht en emotie. Het lukt Saskia en Glenn om 
in de ‘battle’ van zeven minuten nog enigszins 
op elkaar re reageren en dan is het woord aan 
het publiek: Saskia krijgt achttien rozen van de 

Tom Verweij

Slammen in De Bastaard

De afgelopen tijd zat theatercafé De Bastaard elke eerste woensdagavond van de maand 
tjokvol met poëzieliefhebbers. Dit had alles te maken met het door Het Literatuurhuis geor-
ganiseerde U-Slam. 2 mei was dat weer het geval, want toen was de laatste voorronde voor 
de regionale finale van 6 juni.

Vier jaar na de aankondiging is antiekhandelaar 
Bert Degenaar begonnen met de verbouwing 
van het voormalige boekenantiquariaat Beijers 
tot hotel. En nog steeds – zegt hij – heeft hij 
geen haast. In een rustig tempo wordt toege-
werkt naar de opening van het monumentale 
pand Achter Sint Pieter 140 in januari volgend 
jaar. 
Belangrijk in zijn plannen was de beschikbaar-
heid van een beheerderswoning. Van Stads-
herstel Utrecht kon hij het aangrenzende huis 
Pieterskerkhof 1 huren. Inmiddels is dat zijn 
eigendom. ‘Dat geeft me meer zekerheid’. 
Degenaar, die in Oud-Zuilen behalve een kasteel-
achtig huis ook een exclusief klein hotel bezit, 
verwacht dat Beijers het goed gaat doen. ‘Maar 
Utrecht moet oppassen dat het zichzelf niet in 
de voet schiet. Als je te veel toeristen aantrekt 
gaat de aardigheid van de stad af’. •

Beijers volgend jaar 
open

liberale Leiden. Bij het driehonderdjarig bestaan In 
1936 ontstaat een rel, als die grondslag nog eens 
wordt bevestigd. 

Petroleumfaculteit
Utrecht is de bakermat van de Aprilbeweging, 
die in 1853 tekeergaat tegen het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie, de opmars van de ka-
tholieken in Nederland. Het is een serieuze poging 
tot een staatsgreep. Thorbecke treedt af. 
In 1925 krijgt Utrecht de petroleumfaculteit. Het 
oliekapitaal en aanverwanten is ontevreden over 
de ethische politiek, die de hoogleraren in Leiden 
voorstaan. Onder leiding van dichter-schrijver-olie-
mannetje-protofascist F.C. Gerretson komt er in 
het veilige, conservatieve Utrecht een opleiding 
waar het koloniaal kader weer de zweep leert 
hanteren. 
In dit klimaat mogen de Nederlandse literato-
ren hun werk doen. Waarschijnlijk is het toeval, 
waarom de stad opeens zo veel schrijftalent bergt. 
Een flink aantal studeert hier en ontpopt zich, 

zoals Albert Alberts, Anton Koolhaas, Leo Vroman, 
Martinus Nijhoff, Hendrik Marsman en Annie 
Salomons.

Dada-avond
De andere grote steden, Amsterdam, Rotterdam en 
in mindere mate Den Haag hebben dan al een rijk 
cultureel leven. In Utrecht lukt niets; behalve een 
opzienbarende Dada-avond in 1923. Notabene het 
laatste spektakel van de internationale Dada-bewe-
ging. Utrecht als het ultieme graf.
Soms werken de Utrechtse schrijvers in een be-
trekkelijk isolement. Zo duurt het enkele maanden 
voordat Jan Engelman ontdekt dat een verdieping 
hoger, op het befaamde adres Oudegracht 341, 
Martinus Nijhoff zijn huisgenoot is. 
Toch heeft de literatuur in de Domstad een 
machtige sympathisant in de persoon van dr P. H. 
Ritter jr, van 1918 tot 1934 hoofdredacteur van 
het Utrechtsch Dagblad. Ritter is verknocht aan 
de letteren en beheerst dan al de wetten van de 
multimediale marketing. Zijn literaire praatjes voor 
de AVRO-radio, gedurende zo’n dertig jaar, hebben 
veel invloed. Voor hem is Utrecht een stad waar 
men onherroepelijk ‘verkloostert’. 

Magneet
Maar de katholieken roeren zich. In 1924 richten 
Louis Kuitenbrouwer (bekend als Albert Kuyle) 
en Jan Engelman met enkele kompanen het blad 
De Gemeenschap op. De redactie, gevestigd op 
Oudegracht 55, werkt als een magneet op jonge 
katholieke kunstenaars. Maar al snel botert het 
niet tussen de strenge Kuitenbrouwer en de 
vrijzinnige Jan Engelman. De laatste zoekt zijn heil 
tijdelijk elders. Maar na een gewiekste ingreep van 
redactielid Anton van Duinkerken, wordt Kuiten-
brouwer gewipt. Hij begint het blad De Nieuwe 
Gemeenschap en ontwikkelt zich tot onversneden 
fascist. Engelman keert terug bij De Gemeenschap 
en vaart samen met Van Duinkerken een antifascis-
tische koers. In het ‘kleinburgerlijk moeras’, zoals 
de stad ook wel is genoemd, kon dus toch ook iets 
moois groeien. 

(Met dank aan Niels Bokhove) •

De bloeiperiode en ondergang van de Com-
munistische Partij van Nederland is nooit 
zo meeslepend beschreven als in De Wieg - 
reisleider langs verschoven idealen. De wieg, 
de verbindende factor in het boek, werd in 
een lange periode door 29 bijna allemaal 
communistische ouderparen geleend. Er 
lagen 48 kinderen in. 
De eerste ouders die de wieg gebruikten 
waren in 1946 Will en Peter Boezeman uit 
de Schroeder van de Kolkstraat. Daarna 
reisde hij op en neer tussen Utrecht en 
Amsterdam.. 
Auteur Stephan Steinmetz baseerde zijn 
boek voor een groot deel op interviews van 
vrijwilligers met de ouders. Hun verhalen 
zijn aandoenlijk, soms zelfs tragisch. Tijdens 
de Koude Oorlog raakten ze steeds meer 
geïsoleerd en moesten ze altijd op hun tellen 
passen, niet alleen voor de vijandige bui-
tenwereld, maar ook voor elkaar. Onderling 
wantrouwen overheerste. 
De persoonlijke geschiedenissen mengt 
Steinmetz met informatie uit allerlei bron-
nen. Een prachtig tijdsbeeld. 
D.F.

De Wieg., €22,50, Uitgeverij AMB, Diemen •

Martelgang van 
de CPN

 © Ton Verweij
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overgebleven aanwezigen en Glenn vijfentwintig. 
Daarmee is hij winnaar, ontvangt hij € 100,- en 
mag hij naar de regionale finale op 6 juni. Daar 
kan hij een plek verwerven voor de halve finale 
van het NK Poetry Slam 2019. •

Hebt u vragen, ideeën, plannen en onder-
werpen over de Binnenstad? Dan bent u bij 
het wijkbureau Binnenstad aan het juiste 
adres. U kunt altijd langskomen. Maak bij 
voorkeur een afspraak.
e-mail: Binnenstad@utrecht.nl
telefoon: 14 030
website: www.utrecht.nl/Binnenstad
Stadskantoor, 5e verdieping

Wijkbureau Binnenstad 

Wijkspreekuur wijkwethouder
Wilt u een onderwerp bespreken met de wijk-
wethouder? Het spreekuur is eens per maand op 
het Wijkbureau Binnenstad in het Stadskantoor, 
5e verdieping. 
Aanmelden kan tot uiterlijk tien dagen van tevoren, 
bij voorkeur per e-mail: Binnenstad@utrecht.nl of 
telefonisch op 14 030. •

  Literatuurpaus P. H. Ritter jr. aan de thee met z’n vrouw Cornélie.

Meeste stemmen gelden © Ton Verweij
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Bushalte Janskerkhof, maandag t/m vrijdag. 13.45 uur.

Als het niet geregend had zou 
Jerome Bekis de fiets hebben 
genomen. Maar hij had geen zin 
in een nat pak. Dus nam hij de bus 
van zijn huis in Lombok naar de 
universiteit op de Drift. Nu wacht 
hij op lijn 28 om weer naar huis 
te gaan.
Hij studeert geschiedenis en heeft 
een internationale achtergrond: 
Turkse ouders, opgegroeid in 
Egypte. Zijn ouders wonen nu in 
Duitsland. Hij volgt de studie in 
het Engels. Had ook in Engeland 
gekund, maar daar is het veel 
duurder. Nog een jaar en dan 
heeft hij z’n bachelor. •

9

Bushalte Janskerkhof is één van de haltes 
in de stad voor de 150 bussen die U-OV 
dagelijks op de weg heeft. Janskerkhof is een drukke 
halte. Alleen al in de richting van het Centraal Station 
stoppen er elke werkdag 572 bussen van meerdere 
lijnen. 
Ze vervoeren samen duizenden passagiers. Wie zijn 
die mensen in die krioelende mierenhoop? Vijf dagen 
lang ging onze fotograaf Gerard Arninkhof naar de 
halte. Hij liet het toeval beslissen: wie er stond te 
wachten om 13.45 uur? Een willekeurig tijdstip op 
een willekeurige plek.
Het leverde vijf micro-portretjes op. 
Vijf toevallige stukjes uit het dagelijks leven in de 
Binnenstad.

Het is een feestelijke dag voor Puck Barendrecht. Dat zie je, want 
ze staat met bossen bloemen in de hand op haar bus te wachten, 
lijn 27. Ze heeft juist familie en vrienden getrakteerd op koffie 
met taart. Want ze heeft vandaag haar studie kunstgeschiedenis 
afgerond met een bachelordiploma.
Haar bus gaat richting Zuilen, waar enkele feestvierders hun auto 
(gratis) geparkeerd hebben.•

Voor Florien Bos (21) is de bus vaak 
het handigste vervoermiddel. 
Ze woont in Harmelen en vandaag 
was ze voor een afspraak in de 
Binnenstad. De bus naar huis doet 
er bijna drie kwartier over. Ze volgt 
de mode-opleiding aan het MBO 
College Hilversum. Vrij lastig te 
bereiken vanuit Harmelen. Voor 
dat traject biedt de trein de beste 
verbinding. •

dinsdag Fons Mathot is 79. Hij heeft zijn kleinzoon Caspar (8) opgehaald van zijn celloles in het 
UCK op het Domplein. Ze gaan terug naar Zuilen.
De celloles is een wekelijks terugkerende gebeurtenis. Dus elke woensdag staan Mathot 
en kleinzoon bij de halte. Voorheen maakte Mathot het tochtje ook wel eens met de 
fiets. Maar hij stopte er mee nadat hij een keer ten val kwam. Hij raakte niet gewond, 
maar de cello was wel versplinterd. •

donderdag

vrijdag

Sharon Gaillard (32) wacht op lijn 74. 
Maar lijn 77 is ook goed. Als ze uiteindelijk 
maar in Westraven terechtkomt. Want 
daar staat haar auto (gratis) geparkeerd. 
Daarmee rijdt ze verder naar huis, in IJssel-
stein. Op die manier spaart ze parkeer-
kosten. Ze werkt in een kantoor Achter 
de Dom, als officemanager bij een bedrijf 
dat zich bezighoudt met veilig internet-
verkeer.•

woensdag

maandag

9
Fotografie en tekst Gerard Arninkhof
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Als fenomeen bestaat de leeskring al 
heel lang. Al in de achttiende eeuw 
zijn de eerste leesgenootschappen, 
zoals ze toen heetten, ontstaan. Vaak 
waren het hoog opgeleide mensen 
of wetenschappers - meestal mannen 
- die in de avonduren een leesgenoot-
schap vormden. ‘De overige uren, van 
18 tot 22 uur, dienden tot cultivering 
der gezelligheid onder het genot van 
thee, tabak, wijn of port bij een warm 
vuur in een verlichte kamer’, aldus 
uitgebreid archievenmateriaal. 
 
De huidige leeskringen bestaan meest-
al uit vrouwen. De kring stimuleert 
hen om boeken te lezen en er dan 
met anderen over te praten. Ook het 
onderlinge contact speelt een belang-
rijke rol.

Samen lezen stimuleert

De leeskring is ongekend populair. In Utrecht zijn tientallen groepen 
die voor hun plezier of interesse gezamenlijk gekozen boeken lezen 
en bespreken.

Confucius
‘k Vind het leuk om te lezen, maar 
het is ook een sociaal gebeuren’, 
vertelt Marga Le Large. Zij woont in de 
Henriëtte Roland Holststraat en zit met 
zes andere vrouwen in een leesgroep. 
De groep heeft onlangs haar 15-jarige 
jubileum gevierd met een feestelijke 
lunch. De groep heeft geen naam, 
maar wel Confucius als symbool, en 
is aangesloten bij Senia, een landelijke 
organisatie die de vele leeskringen in 
Nederland ondersteunt met een litera-
tuurlijst, uittreksels en vragen om het 
gesprek aan te gaan in de leesgroep.
Enthousiast laat Marga de lijst zien met 
alle boeken die ze hebben besproken. 
Om er een paar te noemen: De engel-
bewaarder van Stefan Bruijs (een mooi, 
maar eng boek volgens Marga) en Een 

onberispelijke man van Jane Gardam. 
De jongste van de leesgroep is zestig 
jaar en de oudste 82. Tot voor kort 
waren ook twee mannen lid, maar 
die hebben de groep verlaten. Utrecht 
kent trouwens ook leesgroepen met 
alleen of voornamelijk mannen.

Milan Kundera
AnneMieke Vulkers is de initiatief-
neemster van Lokaal aan de Kade, een 
leesgroep met vier mannen en één 
vrouw, die is genoemd naar de Van 
Asch van Wijckskade, waar Vulkers in 
een fraai pand met een ruime zitkamer 
(het ‘lokaal’) woont. Zij is literatuurwe-
tenschapper, haar partner is filosoof. 
Deze combinatie van vakgebieden 
leidde in april 2017 tot de start van de 
leesgroep. Insteek is het samen lezen 
en filosofisch duiden van boeken en 
auteurs. Vorig jaar stond Milan Kunde-
ra op de agenda. 

Zeester
 ‘Dromend liep ik langs het slapend water tussen 
de stille huizen […], beneden op de werf. Aan het 
andere eind van de gracht stond ik een ogenblik 
stil voor Paushuize, op den mooisten vijfsprong der 
stad.’ Hendrik Marsman (1899) geniet van stilte 
en schoonheid als hij van zijn woning Oudwijker-
laan 4 naar zijn advocatenkantoor Domstraat 8 
wandelt. Deze locatie keert terug in zijn gedicht 
‘Tempel en Kruis’ als ‘het vredig makelaarskantoor 
/ dat op den hoek tussen twee grachten ligt / aan 
’t plein als een zeester in het zand’. De advocaat 
Marsman koestert de Utrechtse clientèle en de 
droge humor, maar beschimpt Utrechtse bene-
penheid: ‘nergens ter wereld / heeft een kleinbur-
gerlijke actualiteit / zich zo voornaam versierd met 
het tot op de draad / versleten goudbrokaat der 
middeleeuwen’. De nietzscheaanse vitalist flirt – 
en breekt – met in Utrechtse kunstenaarskringen 
aangehangen katholicisme en fascisme. Kort nadat 
hij in 1940 ‘Tempel en Kruis’ afsluit met hoop op 
hernieuwing van de Mediterrane cultuur, sterft hij 
in de Golf van Biskaje door een Duitse zeemijn. 

Zoekend naar een reisgenoot
Martinus Nijhoff (1894-1953) woont op de Oos-
terstraat 9 - daarna in kunstenaarshuis Oudegracht 
341 – terwijl hij in 1934 in kunstenaarscafé Flora 
(Lucas Bolwerk 1, nu café Villa Orloff) inspiratie 
voor ‘Awater’ opdoet. In dit lange gedicht volgt 
hij, zoekend naar een reisgenoot, een man, vanaf 
kantoor – ‘Ik meen, hij is accountant of zo iets.’ 
[…] ‘heet daar Awater’ – via kroeg en kapper naar 
het treinstation. De Utrechtse literatuurhistoricus 
Niels Bokhove reconstrueert in ‘Awaters Spoor’ 
(2010) historische locaties die aan de basis van 
het gedicht liggen: van het Jugendstilgebouw De 
Utrecht (nu Smakkelaarsveld), waar Awater ‘komt 
gesneld van boven, zandstenen trappen af langs 
slangen koper.’, via Reisbureau Lindeman (Jans-
kerkhof 11, nu Laurent Kapsalon), ‘bij de plaat der 
scheepvaartlijn / waarop een Bedouïn in de woes-
tijn / een schip begroet dat over zee verschijnt’ tot 
aan het Maliebaanstation (nu Spoorwegmuseum), 
waar Nijhoffs Oriënt-Express vertrekt. In Nijhoffs 
biografische stadswandeling vinden we, net als 
in Marsmans cultuurkritiek ‘Tempel en Kruis, een 
benauwende (Binnen)stad en een uitvlucht naar 
een exotisch oord. 

Zachte idioten
‘Utrecht stad van zachte idioten. Ik werd er zelf 
geboren’ C.C.S. Crone 1914-1951’. Deze regel 
staat op de plaquette in de stoep voor Oudkerkhof 
26, waar de ‘Utrechtste aller literatoren’ opgroeit 
boven moeders dames-ondergoedwinkel (nu heren 
maatkledingzaak). In zijn bondig oeuvre, verza-
meld in de Schuiftrompet, beschrijft Crone in de 
vorm van stadswandelingen de zorgen en angsten 
van de Binnenstadsbewoner: ‘Ze had zich eerst 
verbeeld, dat de ellende als een klamheid in haar 

Grote dichters in een beklemmende stad
Onno Reichwein

Een beklemmende Binnenstad, daar dichtten ze over in het interbellum. Maar het was in die 
tijd tussen de twee wereldoorlogen een dichtersparadijs: leven, studie, werk van nationale 
coryfeeën, waaronder H.Marsman, M.Nijhoff en J.Engelman, ontkiemde en bloeide hier. Het 
Utrechtst is C.C.S.Crone, chroniqueur van de Binnenstadsbewoners in crisistijd. Ruim vijftig 
jaar later herleeft de dichtkunst met Heytzes Utrecht Maffia. 

kleren kroop, en na haar wandelingen door de 
straatjes en sloppen, [Zeven Steegjes] waar haar 
geld en goede woord een troost betekenden, ieder 
keer een andere japon gekozen; de neerslachtig-
heid bleek ook haar zelf te hebben aangetast.’ 
Nadat ik [redacteur] haar de Schuiftrompet gaf, zei 
een vriendin: ‘Zo deprimerend, heb het neerge-
legd’. Ik ook, maar ik pakte het telkens op. Crone 
sluit je op in de Binnenstad: hier geen uitweg zoals 
bij Marsman en Nijhoff.

Klankdichter en estheet
Jan Engelman (1900-1972), oom van C.C.S.Crone, 
groeit op boven de ouderlijke viswinkel (Vismarkt 
13, nu Graaf Floris). Met tijdschrift De Gemeen-
schap (gevestigd Oudegracht 55, nu apparte-
menten) verheft hij het katholieke volksdeel. De 
klankdichter en estheet – ‘Zacht klatert water in 
de avondvree / en mensen zitten neder op den 
rand van een fontein, / zoo roerloos, zoo gelaten 
moet mijn stad wel zijn – / ik vind haar wezen en 
ik neem het zingend mee.’ – vindt de activistische 

Marianne Coopmans

Volgens Tops heeft Utrecht hart voor 
de letteren: ‘Op universiteiten en 
hogescholen, in zalen en op pleinen. 
Talent ontspruit en blijft plakken - 
dat is de kracht van Utrecht.’ Waar 
vinden we ‘levende’ literatuur in de 

Binnenstad? Tops somt de podia op: 
‘Mensen Zeggen Dingen (EKKO); 
Tapschrift (ACU); Mooie Woorden 
(Hofman Café); Dit Zijn De Schrijvers 
(theater Kikker); U-Slam (theatercafé 
De Bastaard); Vers in Beeld (Schiller 
Theater) en mijn geliefde boekhandel 
Savannah Bay.’ 

Woordkunst: Tops’ Talent   

vitalist Albert Kuyle tegenover zich. Deze splitst 
zich af met De Nieuwe Gemeenschap, collaboreert 
en krijgt na de oorlog een publicatieverbod. Nadat 
Engelmans rol als ‘kunstpaus van het aartsbisdom’ 
gedoofd is, keert hij zich met comité ‘Binnenstad 
en Singels’ (1958) tegen vernietiging van het 
historisch centrum: ‘Er is op smakelooze wijze aan 
de atmosfeer […] van de bisschopsstad geknoeid, 
en dat proces van proletarisering schrijdt […] nog 
steeds voort.’ 

Schone Zakdoek
 Dichten blijft: op de Bemuurde Weerd 5 verschijnt 
gedurende de oorlogsjaren 1941-1944 onder lei-
ding van Theo van Baaren ondergronds en in een 
oplage van één exemplaar’ De Schone Zakdoek’, 
Nederlands enige surrealistisch tijdschrift. Na de 
oorlog vermengen de Binnenstadsbewoners Dirkje 
Kuik, Dick Bruna (beiden Oude Kamp) en Alain 
Teister (atelier Kleine Geertekerkhof) dicht- en 
beeldende kunst. Rond 1995 luidt de Utrecht 
Maffia met Ingmar Heytze vanuit theatercafé De 
Bastaard een nieuwe bloeiperiode in. Met Heytze 
- ‘Utrecht mijn universum’ […] ‘waar je niet weg 
kunt en niet blijven.’ – kom je de Binnenstad ook 
niet uit, maar dichtersgilde, straatpoëzie, Poe-
try-Slam en –pop hebben dichtkunst in de Dom-
stad wel luchtiger, luider en leuker gemaakt. •

Onno Reichwein

Op wie moeten we letten? Tops: ‘De 
Utrechtse schrijfster [en deeltijd boerin 
in Rhijnauwen] Marieke Lucas Rijneveld 
(1991), winnaar van het C.C.S. Crone 
stipendium (2015). Lees haar dichtbun-
del Kalfsvlies (2015) en haar debuutro-
man De avond is ongemak (2018 en 
vanaf 2019 in Duits en Engels). En 
niet vergeten: Ozan Aydogan (1994), 
winnaar van de NK Poetry Slam (Tivoli 
januari 2018) en voormalig student 
‘Writing for Performance’ [Nederlands 
enige voltijdopleiding Dramaschrijven] 
aan de HKU op het Janskerkhof.’ •

Vulkersof haar partner bereiden steeds 
zelf de bijeenkomsten voor. Gedegen, 
met een presentatie aan het begin en 
een reader na afloop. ‘Eigenlijk is het 
een kort college, wat het makkelijker 
maakt om je helemaal te verdiepen in 
de schrijver of het thema’, legt zij uit. 
‘Voor ons is het een zoektocht naar 
wat een roman is en wat een filosofi-
sche roman dan is. Een goed voorbeeld 
is het werk van William Faulkner. 
Inderdaad, geen gemakkelijke schrijver. 
We trekken dan ook meestal vier 
bijeenkomsten per auteur uit’. 
Naast de leesgroep organiseert Lokaal 
aan de Kade nog meer activiteiten, zo-
als het coachen van studenten die aan 
hun thesis werken. Ook kunnen lees-
groepen op het gebied van literatuur 
of filosofie er tegen een vergoeding 
een ruimte huren.
Meer informatie via een email naar: 
lokaalaandekade@gmail.com. •

De Confusius-leeskring met Akke Eevink, Toos Voermans, Frank Melger (geen kringlid meer), Nelleke Wuurman, Tini Barendrecht, Ineke Smulders en Marga le Large © Kateleine Passchier

© Job de Jong
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Teddy Tops (1989) organiseert podia in Ekko en ACU, schrijft voor 
het geïllustreerde Domstad tijdschrift De Dakhaas en kent veel jonge 
Utrechtse woordkunstenaars.

10

Teddy Tops © Dave Menkehorst
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Aldus Wouter Marchand, een van de auteurs van 
de ‘De Utrechtse student, 1945 tot nu, een zojuist 
verschenen boek van 364 bladzijden, vol wetens-
waardigheden, anekdotes, waarnemingen, foto’s en 
grafieken. Het biedt zelfs meer dan de titel belooft. 
Het beginpunt is niet 1945, maar 1636, twee jaar na 
de oprichting van de zogenaamde Illustere school, 
waarbij de stad een bibliotheek beschikbaar stelde in 
het koor van de Janskerk met boeken van in beslag-
names bij rijke Roomse kloosters en kapittels.  
In het ‘Woord vooraf’ wordt gemeld dat er in Utrecht 
67.000 studenten telt, maar het boek gaat vrijwel 
uitsluitend over studenten aan de universiteit (UU). 
Dat zijn er dertigduizend, onder wie achttienduizend 
vrouwen. In 1986 was het voor het eerst dat zich 
meer vrouwen in dan mannen inschreven. Utrecht 
liep daarbij voor op de andere universiteiten. Vrou-
wen presteren op de UU beter dan mannen. 

Schermschool
De onderwerpen die de acht auteurs behandelen va-
riëren van kamerbewoning, studie, studentenpopula-
tie, bijbanen, studiefinanciering en verenigingsleven 
tot politiek engagement en bijbanen, zoals die van 
een zevende jaars student rechten, die in 1992 hon-
derd gulden per uur verdiende met het inspreken van 
erotische verhaaltjes voor een 06-lijn. Veel studenten 
deden in die tijd mee aan proefpersonenonderzoek.
Auteur Leen Dorsman signaleert een opvallend ver-
schil in de plaats waar studenten studeren. Vroeger 
gebeurde dat in de eenzaamheid van de huurkamer, 
nu massaal in de bibliotheken en andere gebouwen 
van de Universiteit. ‘De Universiteitsbibliotheek wordt 
ook gezien als plaats waar je gaat chillen en onge-

Utrechtse student is vrouw uit middenklasse

De typische Utrechtse student van vandaag is een heel ander type dan van kort na de Twee-
de Wereldoorlog. In 1947 was hij meestal een man, vaak uit een hoog sociaal milieu. Grote 
kans dat hij geneeskunde studeerde, 140 tot 190 gulden (60 tot 80 euro) per week voor zijn 
kamer betaalde en geen bijbaantjes had. Nu is de typische Utrechtse student een vrouw uit 
de brede middenklasse, studeert ze aan de faculteit sociale wetenschappen en vult ze haar 
studiefinanciering aan met een bijbaantje. Voor haar kamer betaalt ze 352 euro per maand. 

breideld kan flirten’.
Utrecht probeerde al sinds de 17de eeuw studenten 
te binden, met belastingverlaging op bier en wijn en 
privileges zoals een golfbaan op de Maliebaan en 
een schermschool in de Zuilenstraat. 
Tot 1950 waren de universiteit en het studentenleven 
bijna volledig in de Binnenstad geconcentreerd. In 
1960 kwamen de eerste collegezalen in de Uithof.

Eindeloos college lopen
Sommige foto’s in het boek zijn prachtig. Een studen-
tenkamer uit 1928 is uitgerust met gecapitonneerde 
sofa’s en een monumentaal eikenhouten bureau. De 
huurder moest wel de hond uitlaten en bezoek van 
de andere sekse was verboden. 
Een continu veranderend tijdsbeeld wordt uitgebreid 
beschreven. Het is niet ongewoon als een hoogleraar 
tegenwoordig te horen krijgt: ‘Maar dan kan ik geen 
tentamen doen, want ik moet werken’. 
Leen Dorsman, hoogleraar universiteitsgeschiede-
nis, haalt een quote aan uit een interviewbundel 
uit 1966: ‘Er was het hele jaar niet zoveel te doen, 
behalve eindeloos veel colleges te lopen. Dat trok mij 
niet…’
Bewoners leverden wel altijd commentaar op studen-
ten. Dat illustreert het volksrijmpje uit de 17de eeuw; 
‘Wij Utrechtse studenten, wij leven al zoo vrij. Wij 
leven op onze renten, wij zijn van zorgen vrij’.
In de 18de eeuw werden er gedragsregels voor stu-
denten opgehangen op het stadhuis, een maatregel 
tegen nachtelijk gebral.

Korpshuizen
Studentenhuisvesting werd in de afgelopen 70 jaar 

een steeds belangrijker issue. De SSH (oprichting 
1956) kocht en huurde eerst bestaande panden, 
zoals Lange Nieuwstraat 103 en Nieuwegracht 151 
en 189. Pas later werd er grootschalig geïnvesteerd in 
nieuwe studentenwoningen buiten het centrum en 
kwam er tijdelijk beheer van saneringspanden. Toch 
is het tot op de dag van vandaag niet gelukt om de 
vraag naar huisvesting bij te houden. 
Het USC, het Utrechts Studenten Corps, bezit zeven-
tig korpshuizen.
Louche huisjesmelkers, maar ook degelijke hospita’s 
hebben decennia verdiend aan studenten. Rond 
1990 kochten veel ouders voor hun kind een huis in 
een goedkopere wijk. 
Het boek laat zien hoe studenten, de Binnenstad en 
de Utrechtse economie onlosmakelijk verbonden zijn. 

Uitgave DdM Works Amsterdam
ISBN 978 90 8247 4015
€38,90 •

Elaine Vis

De nieuwe Binnenstad volgens CMU 

Ben Nijssen

De eerste indruk is dat er een goede inschatting is ge-
maakt van de nieuwe samenstelling van de gemeente-
raad. De visie lijkt geënt op de wens van economische 
groei en levendigheid van D’66 en op de ideeën van 
GroenLinks over mobiliteit en groen. 
Uitgangspunten zijn gemeentelijke beleidstukken 
over de groei van Utrecht in Beurskwartier, Leidsche 
Rijn, Rijnsweerd, Utrecht Science Park (Uithof) en de 
Merwedekanaal-zone. Deze gebieden moeten nog 
een eigen identiteit krijgen. Dat duurt zeker nog tien 
tot twintig jaar. Volgens de beleidsstukken moet het 
centrum in elk geval tot die tijd de groeiende stroom 
bezoekers opvangen. De gemeente heeft voor deze 
rol van het centrum nog geen visie opgesteld en daar 
wil het CMU met haar rapport op inspelen.

Enkelspoor trambaan
Hoe druk het dan straks in de Binnenstad zal gaan 
worden? Daar zwijgt het CMU over. Je kunt je dan 
afvragen wanneer het verzadigingspunt wordt bereikt. 
Nu al mijden veel bewoners het winkelgebied op 
de drukste tijden. Hoe het winkelgebied en andere 
winkelstraten verder ontwikkeld moeten worden, 
werkt in de CMU-visie niet uit. Meer horeca of juist de 
leuke winkels in stand houden? In sfeerbeelden toont 
CMU vooral de randgebieden met een aangename 
groene rust en weinig publiek, alleen te bereiken door 
drastische afname van het verkeer. De vraag is hoe 

realistisch dit is als je bedenkt dat het bevoorradings-
verkeer met het aantal bezoekers zal toenemen. Het 
CMU gaat verder dan alle tot nu toe voorgestelde 
plannen. Ook het openbaar vervoer moet anders. 
Daar moet een (ondergrondse) tram door de Binnen-
stad voor zorgen. Een sfeerbeeld van het Janskerkhof 
laat vervolgens een wel heel apart beeld zien: de 
huidige busbaan is vervangen door een enkelspoor (?) 
tramverbinding zonder bovenleiding, over een baan 
van klinkers in plaats van het beton. 

Bewoners zijn gewaarschuwd
Natuurlijk moet deze toekomstvisie als een discussie-
stuk worden beschouwd. Dat staat ook in de inleiding. 
Deze discussie wil het CMU ook met de bewoners van 
de Binnenstad voeren. De actiegroep Binnenstad030 
heeft het CMU daartoe al uitgenodigd. Ze is echter 
gewaarschuwd, want behalve in de inleiding worden 
de bewoners in de visie nergens genoemd. Voor de 
Binnenstadbewoners wordt het een rampscenario als 
wél de bezoekersstroom blijft groeien, maar begelei-
dende maatregelen achterblijven of zelfs niet worden 
uitgevoerd.

(De CMU toekomstvisie op: http://cmutrecht.nl/
wp-content/uploads/Ruimtelijke-bouwstenen-cen-
trum-Utrecht-2030-.pdf •

Filmtheater ‘t Hoogt verlaat per 31 
december de Binnenstad. De eigenaar 
van het theater, het Utrechts Monu-
mentenfonds, begint daarna met de 
restauratie en verbouwing van het com-
plex tot tien woningen en een kantoor. 
Museum annex winkeltje Betje Boer-
have blijft. ’t Hoogt hoopte te verhuizen 
naar de City-bioscoop in de Voorstraat, 
eigendom van de firma Wolf, en – met 
weinig resultaat – de laatste tijd geëx-
ploiteerd door Kinepolis. Er was – zo 
vertelt ‘t Hoogt-directeur Rianne Brou-
wer – al een investeerder gevonden. In 
een laat stadium werd echter duidelijk 
dat Kinepolis het beding wil hanteren 
dat gebruik door een ander van City als 
bioscoop tot 2024 verbiedt. 
’t Hoogt ziet nu mogelijkheden op het 
Werkspoorterrein. Er zijn een paar lood-
sen die zich voor ombouw tot filmthea-
ter lenen. Rianne Brouwer verwacht de 
opening in 2020. Het jaar 2019 wil ze 
met een of twee zalen overbruggen in 
een tijdelijke locatie. Ze heeft een plek 
op het oog, buiten de Binnenstad. •

© Humphrey Daniëls

Versoepeling 
regels splitsen en 
omzetten? 
De kans bestaat dat de regels voor het split-
sen (in appartementen) en omzetten van 
woonhuizen enigszins versoepeld worden. 
Dat zou dan gebeuren op aandringen van 
belanghebbenden (investeerders, makelaars, 
enz) en studentenorganisaties. Zij zeggen 
dat als gevolg van de per 1 januari 2016 
aangescherpte regels de stad vrijwel op slot 
zit. 

Volgens het oude college van B en W is het zinnig 
te bekijken of bij splitsing van een woonhuis in 
plaats van de minimale eis van vijftig vierkante 
meter voor elk appartement een gemiddelde van 
vijftig vierkante meter kan worden gehanteerd. 
(Bijvoorbeeld twee appartementen van 45 en één 
van 60.) Op het ogenblik mogen vergunningvrij 
twee studenten in een huis wonen. Te overwegen 
valt of dat er ook drie mogen zijn. De wijkraad 
Binnenstad is tegen het wijzigen van de regels. 
Volgens een evaluatie heeft het nieuwe beleid 
goed gewerkt. De schaarse woningvoorraad is 
beter beschermd. 

Gaatjes
In de evaluatie is niet uitgewerkt hoe per wijk 
het effect sinds januari 2016 is. De Binnenstads-
krant houdt op haar website de vergunningaan-
vragen bij. Uit het overzicht blijkt dat belangheb-
benden in de Binnenstad toch nog allerlei gaatjes 
weten te vinden. 

Hieronder een overzicht van de aanvragen de 
afgelopen drie maanden:

Oudegracht 130 – 132: splitsen verdiepingen in 
3 appartementen; Nobeldwarsstraat 7: splitsen 
in twee woningen; Kromme Nieuwegracht 39: 
verbouwen Schroevers tot 23 appartementen; 
Pieterstraat 5:verbouwen 6 appartementen tot 
11 wooneenheden; Oudegracht 91: verbou-
wen kantoor tot 8 woningen; Jeruzalemstraat 
3: transformeren in 3 woningen; Hoogt 2 – 10: 
verbouwen filmtheater ’t Hoogt tot o.a. 10 
woningen; Nieuwekade 299: kantoor naar 5 
appartementen en kantoor op begane grond; 
Waterstraat 9: vergroten woning tot drie ap-
partementen; Bakkerstraat 16 B: bovenwoning 
in drie appartementen; Lange Koestraat 15 BS: 
splitsen bovenwoning in 2 appartementen; Van 
Asch van Wijckskade 29: verbouwen bovenwo-
ning tot vier appartementen; Kleine Slachtstraat 
5: splitsen naar 2 woningen; Nobeldwarsstraat 7: 
verbouwen woning tot 2 wooneenheden; Krom-
me Nieuwegracht 14: verbouwen kantoor naar 4 
appartementen; Mariaplaats 3A, 4, 5 en 6:ver-
bouwen kantoor met winkel tot logiesverblijf, 
winkel en restaurant: Potterstraat 6: verbouwen 
woning tot 3 appartementen; Voorstraat 32: 
verbouwen bovenwoning tot 3 woningen; Ou-
degracht 221: zelfstandig maken onzelfstandige 
bovenwoning en transformeren bedrijfsruimte 
naar woning; Vismarkt 8A: wijzigen verdiepingen 
van kamerverhuur naar short-stay.•

Dick Franssen

  Utrechtse studenten Joep en Bono © Saar Rypkema

Centrum Management Utrecht (CMU), de organisatie van ondernemers en musea in de Binnen-
stad, heeft haar visie op de toekomst van de Binnenstad op papier laten stellen onder de titel 
‘Ruimtelijke Bouwstenen - voor het centrum Utrecht 2030’. Kort gezegd komt ze hierop neer: de 
Binnenstad moet verder worden aangepast als hét ontmoetingscentrum van de hele stad.. Voor-
waarden daarvoor zijn: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, weren van de auto en verminde-
ring van het doorgaande openbaar vervoer en het fietsverkeer. 

’t Hoogt verlaat 
Binnenstad

Een cameraman, in actie op het dak van een tram die 
door de Binnenstad rijdt. Het fantastische fragment 
komt voor in en van de vele oude flimpjes in Het 
Utrechts Archief in de Hamburgerstraat. Allerlei 
ruimtes op de begane grond en in de kelder zijn in-
gericht voor het gratis toegankelijke project ‘Utrecht 
Op Film’. In de grote filmzaal in de kelder kan de 
bezoeker zelfs via een toets-scherm een eigen keuze 
maken. 
Voor de oudere Utrechtenaren is het een feest der 
herkenning. Voor het jongere publiek is het een ken-
nismaking met een Utrecht dat zij nooit kenden. 
Wat erg opvalt in vergelijking met bijvoorbeeld veer-
tig jaar geleden is enorme afname verkeersdrukte in 
de Binnenstad, afgezien van de fietsers en de bussen. 

Utrecht op Film: feest 
der herkenning
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Het kan zijn dat uw partner, ouder, kind, vriend of kennis voor u zorgt omdat u (chronisch) 
ziek bent. U heeft in dat geval een mantelzorger. U weet dan als geen ander dat uw man-
telzorger het niet altijd even gemakkelijk heeft: het leven van een mantelzorger, met gezin, 
baan, sport of hobby’s, dreigt door de zorgtaak vaak onder te sneeuwen. En als uw man-
telzorger ouder wordt (of is), wordt het langdurig zorgen voor een ander er nog minder 
gemakkelijk op. 

Slapen onder een eeuwenoud dak
U kunt uw mantelzorger één of meer nach-
ten vrijaf geven door in het zorghotel van het 
Bartholomeus Gasthuis te komen logeren. Zo kan 

uw mantelzorger even met andere dingen bezig 
zijn. Bijvoorbeeld een paar dagen of weken vrij 
voor vakantie, familiebezoek, een cursus of even 
helemaal niets! Daarna kan de zorgtaak met her-

Een aantal in goed overleg gekozen concrete proef-
projecten kan bijdragen aan een verbetering van 
het proces, mits de betrokkenheid en inbreng van 
buurtbewoners wordt vormgegeven op zodanige 
manier dat er sprake is van gelijkwaardigheid van 
bewoners, gemeente en eventuele andere (maat-
schappelijke) partners. Bewoners en wijkraad defi-
niëren dan samen met de gemeente en eventuele 
andere partners de spelregels en werkwijze.

Van belang is dat het hierbij niet gaat om expe-
rimenten: er moet daadwerkelijk een resultaat 
bereikt worden, waarvoor reeds draagvlak bestaat 
onder de bewoners in de betrokken buurt.
Concreet moet een project voldoen aan de volgen-
de voorwaarden:
• plaatsvinden in een concreet gebied; 
• actueel zijn;
• zijn basis vinden in activiteiten van actieve 
 bewonersgroepen;
• meerdere terreinen van gemeentelijk beleid 
 bestrijken (zoals bijv. handhaving, verkeer, 
 veiligheid).
De wijkraad Binnenstad heeft drie projecten 
genoemd die hieraan voldoen.

Het betreft het plein aan de achterzijde van het 
conservatorium, grenzend aan Pandhof Sinte Marie, 
inclusief de pandhof Sinte Marie, al jaren onder-
houden door een groep vrijwilligers. Het plein is 
een vergeten stuk bij de plannen voor de totale 
Mariaplaats.
De gemeente is bezig met plannen voor een nieuw 
hek, met beweegbare delen en een betere aanslui-
ting op de Mariaplaats. Dat zou betekenen dat het 
plein en de aangrenzende pandhof (tuin) gemakke-
lijker te bereiken zijn.
De groep die de tuin van de pandhof onderhoudt 
en een aantal omwonenden hebben een aantal 
ideeën: bijvoorbeeld vernieuwing van de bestrating, 
boomkransen en meubilair, het terugbrengen van 
de plattegrond van de Mariakerk in de bestrating, 

Begin 2017 is de gemeente gestart met vernieuwing van bewonersparticipatie. Wijkraden wer-
den uitgenodigd om bij te dragen door in een vroeg stadium mee te denken over een goede 
inrichting van het participatieproces. Tien wijkprojecten zouden hiervoor worden opgezet. Dit 
proces is in december 2017 geëvalueerd door de wijkraadvoorzitters. Hun conclusie is dat dit 
proces geen succes werd: de keuze van de projecten verliep niet goed, er was onvoldoende 
tijd voor betrokkenheid van bewoners, de rol van de wijkraden kwam niet uit de verf.

www.wijkraadbinnenstad.nl

water op het plein. Ze willen een en ander in eigen 
beheer realiseren, waarbij de gemeente op gelijk-
waardige wijze haar inbreng levert. 
Er zal actie ondernomen worden om winkeliers en 
nog meer omwonenden op allerlei wijzen bij de 
ideeën te betrekken.

Als het meezit kunnen de tienduizend mensen die 
in de kantoren rond het Moreelsepark werken over 
een aantal jaren in middagpauze hun boterhamme-
tje buiten opeten in een gezonde, groene omge-
ving. Het is namelijk de bedoeling dat het gebied 
tussen Hooch Boulandt en Hoog Catharijne, waarin 
nu vooral de grote kantoren domineren, weer de 
basisstructuur krijgt zoals burgemeester Moreelse 
die in 1664 bedoelde, met gebouwen, omgeven 
door groen. De plannen van Moreelse bleven lang 
in de la. Het was burgemeester Van Asch van Wijck 
die ze er in 1828 uithaalde en architect Zocher op-
dracht gaf ze verder uit te werken. Langzamerhand 
werd het gebied toen verder ontwikkeld. 
Nu, weer een flinke tijd later, onderzoeken gemeen-
te en rijk samen hoe het gebied aangenamer en 
milieuvriendelijker kan worden. Het rijk, met het 
grootste aandeel aan bebouwd oppervlak, wil hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren. Veel kantoren 
worden gerenoveerd, en daarbij gelden de uit-
gangspunten energieneutraal, klimaatbestendig en 
biodivers. Ook het herstel van het laatste stuk ge-
dempte singel betekent een belangrijke verandering 
in het gebied. Voorwaarde voor het slagen van het 
plan is ook dat meer werknemers hun auto thuis te 
laten en met de fiets of het openbaar vervoer ko-
men. Hierdoor ontstaat de benodigde ruimte voor 
invulling met tuinen.

In fasen
Meer groen is het toverwoord. Er is een schets ge-
maakt waarin de gebouwen worden omgeven door 
een tuinenstructuur. De beheerders van de gebou-
wen en een klankbordgroep, samengesteld uit be-
woners in het gebied en leden van groepen die zich 

inspannen voor de inrichting van het singelgebied, 
zijn er positief over. Maar er blijven wel belangrijke 
beslissingen nodig over het (te beperken) autover-
keer over de Catharijnesingel, een eventuele voet-
gangersbrug over de singel en een nieuwe tunnel 
onder het spoor door. Uitvoering zal nog wel even 
op zich laten wachten en zal waarschijnlijk in fasen 
worden doorgevoerd. Bewoners vinden dat het 
ontwerp van het stationsplein Zuidzijde aangepast 
dient te worden op het concept van de Moreelse 
tuinen. Een groene wandeling vanaf het station 
naar de Mariaplaats moet mogelijk zijn. Essentieel 
hierbij is het veranderen van de verkeersstromen.

Sinds de gevangenis is verdwenen uit het complex 
aan het Wolvenplein is een aantal tijdelijke nieuwe 
functies in het complex ondergebracht. Het wordt 
duidelijk dat een gewijzigde bestemming, tijdelijk 
dan wel definitief, een grotere drukte in de buurt 
met zich meebrengt. Als gevolg van die verandering 
is er in de buurt en ook bij de gemeente, belang-
stelling voor de verkeerssituatie in de buurt mede 
in relatie tot de bereikbaarheid van het complex. 
De Bewonersgroep Wolvenbuurt heeft een visie 
(‘Verkeersplan’) geformuleerd waarvoor veel bijval is 
in de buurt. Belangrijke elementen van het plan zijn:
• Bereikbaarheid, verkeer, goederenvervoer 
 (minder doorgaand verkeer, geen zware 
 vrachtwagens, goederenvervoer via het water).
• Veiligheid en handhaving (vermindering 
 overlast bezorgdiensten op fietspad, ruimte 
 en veiligheid voor voetgangers, verbetering
 bebording).
• Inrichting publieke ruimte (‘obstakels’ met 
 het oog op snelheidsbeperking, parkeren alleen
 voor vergunninghouders).

De wijkraad heeft de betrokken wethouders 
voorgesteld hier zo spoedig mogelijk een begin 
mee te maken. We hebben het plan ook onder de 
aandacht van de onderhandelaars voor de nieuwe 
coalitie gebracht.                                 

Bas Savenije, Voorzitter wijkraad Binnenstad •

Ervaring opdoen 
met bewonersparticipatie 

DOENJA werkt samen met bewoners en partners aan het ouderennetwerk Samen Binnen-
stad. Onlangs werd SAMEN voor elkaar!, een inspirerende publicatie over betrokken Utrech-
ters bij vijf jaar Samen in de Stad gepresenteerd op de goed bezochte themabijeenkomst 
Prettig ouder worden in Utrecht.

Ouderennetwerk Samen Binnenstad 

© Sjaak Ramakers

Wethouder Kees Diepeveen overhandigde de vers gedrukte exemplaren aan de geïnterview-
de bewoners en hun sociaal makelaars. De wethouder is er van onder de indruk dat met dit 
stedelijke ouderennetwerk 57% van de ouderen in de stad is bereikt. ‘Het is zo goed dat het 
ouderennetwerk Samen in de Stad bestaat, waar bewoners bij elkaar op bezoek gaan en 
samen activiteiten opzetten. Dat maakt het ouder worden echt een stuk prettiger.’ 

Dat is inderdaad waar het ouderennetwerk voor wil staan: met goede onderlinge contacten, 
voorzieningen en activiteiten ouder kunnen worden in de eigen buurt. Zodat het prettiger 
wordt om tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis te blijven wonen. Buurtbewoners - jong 
en oud - hebben daar ieder eigen aandeel in, en zijn uitgenodigd aan te sluiten en mee te 
denken en doen.

De publicatie markeert dat onze zorgpartners Axion Continu en U-Centraal de projectfa-
se van Samen hebben afgerond, en overgedragen aan de vijf sociaal makelorganisaties 
Wijk&Co, Welzaam Me´kaar, Vooruit en DOENJA. Met de coördinatie van het programma 
door de sociaal makelorganisaties komt het netwerk nóg dichter bij bewoners. Bewoners 
kunnen dit inspirerende boekje opvragen bij Saskia Boesveldt, sociaal makelaar bij DOENJA 
via samenindestad@doenjadienstverlening.nl, of digitaal inzien via www.samenindestad.nl

Ga voor het dagelijkse nieuws over de Binnenstad 
naar www.facebook.com/Binnenstadskrant
Elke dag nieuwe berichten, foto’s en zo nu 
en dan een filmpje. Steeds meer bezoekers. •

♥ Facebook

nieuwde energie weer worden opgepakt.

Voor wie?
Als u een lichte vorm van zorg, dagstructuur, toe-
zicht en/of begeleiding nodig hebt, kunt u bij ons 
terecht. Bijvoorbeeld in het geval van (dagelijkse) 
zorgverlening of beginnende dementie. 

Wat biedt het Bartholomeus Gasthuis?  
Het verblijf in het zorghotel is inclusief ontbijt, 
lunch, diner en tussentijdse koffie- en drinkmo-
menten. In overleg met u spreken we af welke 
zorg en dagstructuur nodig zijn en aan welke 
activiteiten u graag mee wilt doen. Er zijn altijd 
verzorgenden en verpleegkundigen in huis (24-
uurs alarmering). 

Gratis
Door een uniek project dat bekostigd wordt door 
de gemeente Utrecht kost de logeeropvang u 
niets. U heeft ook geen verwijzing van de huisarts 
nodig. Eventuele zorg wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar met een indicatie ‘wijkverple-
ging’. 

Aanmelden 
U kunt op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur 
bellen naar onze zorgbemiddelaar, T 030 - 239 
3158 of mailen naar zorgbemiddelaar@bartholo-
meusgasthuis.nl. Onze zorgbemiddelaars vertellen 
u graag meer en bespreken met u uw eventuele 
zorgbehoefte. •Project 1. 

Mariaplaats

Project 2. 
Moreelse tuinen

Project 3. 
Verkeerssituatie Wolvenbuurt

Geef uw mantelzorger even vrij 
Dat kan nu GRATIS in het Bartholomeus Gasthuis

‘Het bereikbaar maken van een gezonde groei van wonen, werken en verblijven in de Metropoolregio 
Utrecht’, dat is de taak waarvoor rijk, gemeente en stad en provincie zich gesteld zien. Hun oplossing: een 
heel nieuw systeem van openbaar vervoer, waarin niet meer alles samenkomt bij het Centraal Station. 
In plaats daarvan moet er (in de woorden van het B&W) een web van verbindingen en poorten komen, 
waarop alle bestemmingen in Utrecht goed aangehaakt zijn: een metropolitaan netwerk dat bestaat uit 
meerdere ringen rond de stad met nevenknooppunten. ‘Met name rond deze knooppunten liggen kansen 
om extra verstedelijkingslocaties toe te kunnen voegen. De systeemsprong in het openbaar vervoer is een 
conditio sine qua non om woningbouw op grote schaal en met kwaliteit te realiseren. Uitvoering van deze 
plannen ( UNed eerste fase) vergt miljarden en duurt jaren.’  

‘Metropoolregio Utrecht’

Milieuzone… kassa

De milieuzone heeft al twee miljoen euro aan 
bekeuringen opgeleverd, zo blijkt uit gegevens die 
het AD/UN opvroeg. De boetes verdwijnen in de 
kas van de rijksoverheid. Utrecht wordt er niet beter 
van. Verscheidene andere steden willen eveneens 
een dergelijke zone invoeren.
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Letterregen

Er dwarrelen letters
om mij heen
met een netje vang ik ze
een voor een
dan ga ik
sorteren en plakken
zet ze in de goede rij
letters naar woorden
woorden naar taal
mijn vizier
in klank en beeld gevangen
mijn wereldvizier:
v.r.i.e.n.d.s.c.h.a.p.
l.i.e.f.d.e.

Oeke Kruythof

 
Poëzie in de krant 

Literatuur in de Binnenstadskrant 
Dat is deze keer het onderwerp
Eén redacteur reageerde scherp
‘Ik wil ook de poëtische kant’

Leven en welzijn in onze stad
Wordt tot lezen en schrijven omgezet
De redactie trakteert zichzelf op de pret
Bij het betreden van dit creatieve pad

Dit proces vraagt om open luiken
Om in de kunst te kunnen duiken
De redactie bruist van verlangen

Het wordt een maand hard werken
Maar de schrijfvreugde is te merken
De redactie smult met rode wangen

Naar P.C. Hooft •   

Harrie Thewessem
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‘Op de Nieuwegracht stoort niets 
mijn gedachten’

De beroemdste schrijver van Utrecht is zonder 
twijfel Arthur Japin. Sommige van zijn boeken 
verschenen in meer dan twintig talen. Zijn 
eerste historische roman, ‘De zwarte met het 
witte hart’, was meteen een beststeller. Japin: 
‘Ik had het manuscript naar de uitgever ge-
stuurd en las het daarna nog eens door. ‘Wat 
een verschrikkelijke onzin is het eigenlijk’, 
dacht ik. ‘De uitgever zag het anders: ‘Het kan 
wel eens een succes worden’, voorspelde hij. 
Ik vind het een wonder dat ik zoveel mensen 
bereik en dat de lezers zo trouw zijn’.

Japin (61) woont in de Binnenstad met zijn partners 
Ben en Lex. Een ménage à trois in een groot huis 
uit de zeventiende eeuw, dat hij in 2000 kocht.. 
Zijn adres heeft hij liever niet in de krant. Hij vond 
het vervelend dat een ‘stadswandeling’ telkens halt 
hield bij hem voor de deur. Op zijn verzoek is dat 
gestopt. 
Zijn straat telde achttien jaar geleden ongeveer 
twintig bewoners. Nu zijn het er door splitsing 
van woningen ongeveer honderd, en het worden 
er nog meer. Japin: ‘Ons huis is erg naar binnen 
gericht, en daarom hebben we weinig last van de 
drukte. Maar prettig vind ik het niet. Ik hou van 
rust.’

Buitenstaander
Japin is geboren in Haarlem. In zijn jeugd logeerde 
hij veel bij zijn oma aan het Wilhelminapark. ‘De 
stad stopte bij het Rietveldhuis. Nog in 2000 fietste 
ik tussen de velden door naar Vleuten. Nu is het 
één grote huizenzee. Beangstigend, maar het zal 
mijn tijd wel duren.’
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Dick Franssen

‘Ik ben wel heel blij dat ik ouder word. Ik vindt het 
heerlijk dat het leven op een gegeven moment 
ophoudt, dat er een einde komt aan m’n zorgen 
om alles en iedereen. Ik zou voor geen geld meer 
jong willen zijn.’ 
‘Het fijne van mijn eigenaardige bestaan - als 
buitenstaander – is dat wij ons eigen leven kunnen 
verzinnen. We doen alles samen, zijn veel in ons 
tweede huis in Frankrijk. We reizen vaak en ver.’
Ook al wordt het steeds drukker, Utrecht blijft voor 
Japin een heerlijke stad. ‘Dat heeft te maken met 
schoonheid. Er zijn plekken waar de lelijkheid nog 
niet is doorgedrongen, of waar je die kunt mijden. 
Je kunt hier nog in je eigen hoofd leven, en in je 
dromen geloven. Als ik over de Nieuwegracht loop 
dan stoort niets mijn gedachten. In Amsterdam, 
waar ik lang woonde, lukt dat niet meer. Daarom 
verhuisde ik.’

Onbedwingbare nieuwsgierigheid
Vanwege die schoonheid en de vele schrijvers 
die zich daar door laten inspireren, vindt Japin de 
aanwijzing van Utrecht als City of Literature terecht. 
Hij houdt zich overigens afzijdig van literaire kringen 
in de stad en de rest van het land en leest vrijwel 
alleen boeken die hij nodig heeft voor zijn werk. 
Romans horen daar zelden bij. ‘Ik kan me niet goed 
meer verliezen in andermans fantasie. Die van mij-
zelf is te dwingend.’
Zo nu en dan geven zijn twee partners hem het ad-
vies eens een jaartje niets te doen. ‘Daar doe je me 
geen plezier mee. Ik schrijf vanuit onbedwingbare 
nieuwsgierigheid.’ Als ik aan een boek werk, kom 
ik vaak halverwege al een volgende figuur tegen 
van wie ik wil weten hoe die geleefd heeft, wat die 
moet hebben gevoeld. Zo gaat dat bij mij.’ •


