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‘Leuk je te zien!’
• op straat
• in de sportschool
• in de horeca
• in het buurthuis
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Tolsteegbarrière

Ton Verweij

Hoe een ontwerp ontmoetingen een handje helpt
In onze Binnenstad is het vaak gezellig druk.
En dan bedoel ik niet de (te) drukke winkelstraten, maar meer de mooie parken en
pleinen met de bankjes en terrassen, waar
we vrienden ontmoeten en waar mensen
samenkomen om iets te vieren of gewoon bij
te kletsen.
We zien dat ook in bijzondere gebouwen zoals
de bibliotheek in het oude postkantoor, maar ook
TivoliVredenburg met z’n vele binnenpleinen en
muziekpodia. In die gebouwen is bewust ‘extra’
ruimte gecreëerd om samen te komen en anderen
te ontmoeten.
Steden zijn altijd plekken van samenkomst en
ontmoeting geweest. Ze lagen veelal strategisch
op een knooppunt van wegen, paden en waterlopen. Plattelandsbewoners trokken naar de steden
om handel te drijven, inkopen te doen, zaken te
regelen en mensen te ontmoeten. Dat deden ze
op de markt, de waag en in de kerk en de kroeg.
Zo ontwikkelde zich de gebouwde omgeving;
niemand had dit ooit zo uitgedacht.
Ruimte voor interactie
Tegenwoordig gaan gemeentelijke bestuurders,
ambtenaren, adviseurs, stedenbouwkundigen,
architecten en natuurlijk de belanghebbenden zoals
bewoners en bedrijven daarover. Zij doen allemaal
hun best om er een zo aantrekkelijk mogelijke
nieuwe omgeving van te maken voor de verschillende doelgroepen.
Belangrijk daarbij is meer ruimte voor interactie en
samenkomen. De corona-pandemie heeft deze

behoefte alleen nog maar versterkt. De behoefte
aan samenkomen geldt niet alleen voor het
centrum met al zijn bedrijvigheid en gezellige
terrasjes, maar speelt ook in onze directe woonen leefomgeving.
Onderzoek wijst uit dat mensen die in de woonbuurt door ontmoetingen meer verbinding ervaren,
ook gelukkiger zijn. Dat geldt nog meer voor
bewoners die minder mobiel zijn, zoals ouderen en
mensen met een beperking. Door contact kweek
je begrip en tolerantie en dit kan zelfs uitgroeien
tot een beetje omkijken naar elkaar. Ook voorkom
je zo eenzaamheid maar ook overlast en verwaarlozing van de buurt.
Het is dus belangrijk dat de overheid ruimte schept
zodat mensen als zij dat willen makkelijk met
elkaar in contact kunnen komen. Dit moet staan
in het ruimtelijk programma van eisen; de stedenbouwkundigen moeten de voorwaarden hiervoor
meenemen in hun plannen. Ze geven daarmee een
‘voorzet’ aan de architecten, die de gegeven ruimte
gebruiken voor ontwerpen die ontmoetingen en
interactie bevorderen.
Stedenbouwkundigen kijken vooral naar plekken
voor openbare ruimtes: pleinen, parken, boulevards en hofjes. De goede maat en oriëntatie
daarvan bepalen het succes. Op een te groot plein
waai je weg en een hofje zonder zon werkt niet.
Zo is het Vredenburg aanzienlijk verbeterd door de
nieuwbouw aan de noordkant waardoor het plein
een prettiger afmeting heeft gekregen en meer
besloten is. Een ander recent voorbeeld is het (verhoogde) stationsplein bij Hoog Catharijne; prettig
van maat, met allerlei aangelegen functies en

voldoende plekken om elkaar te treffen. Beter dan
aan de Jaarbeurskant waar je over het algemeen
door de hoogbouw uit je hemd waait.
Tot voor kort ‘bezetten’ auto’s de historische open
plekken in de Binnenstad. De gemeente is al jaren
gestaag bezig deze vaak mooie ruimten terug
te geven aan de voetgangers. Zie de Neude, de
Ganzenmarkt, Mariaplaats, het Domplein, het
Janskerkhof en ook het Ledig Erf (Tolsteegbarrière).
Keerzijde: overlast
Hier komt men samen om, al of niet bij een
drankje, anderen te ontmoeten en soms ook om
te herdenken, zoals op 4 mei op het Domplein.
De pleinen en parken lenen zich ook goed voor
het organiseren van evenementen. Met overigens
als vervelend gevolg voor sommige bewoners:
overlast.
Architect Herman Herzberger is een bekend pleitbezorger voor het makkelijk maken van ontmoetingen in de gebouwde omgeving. Hij zet zich af
tegen de architectuur met glamour en glitter en
gaat meer uit van de menselijke maat en behoeften.
Hij heeft deze ideeën o.a. verwerkt in het nieuwe
TivoliVredenburg.
Het is een feest om daar te vertoeven met zoveel
muziek, activiteiten, podia, mensen en bars.
Bij woningbouw kun je ook goede voorwaarden
scheppen om ontmoeting mogelijk te maken,
meestal op de grens van openbaar en privé-gebied. Een klein stadstuintje, een terrasje of een
brede stoep kunnen al aanleiding zijn voor ontmoetingen in de directe leefomgeving, waarbij de
privacy niet uit het oog moet worden verloren. •

Contact leggen gaat makkelijk op een bankje. © Gert-Jan Peddemors
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Contact doet een mens goed: het vrijblijvende praatje
met een voorbijganger op de stoep, met de buren in
de binnentuin, met een andere stamgast.
Soms hebben gesprekken meer diepgang, zoals met
mensen waarmee je je inzet voor een overtuiging,
een hobby of voor de buurt. Ontmoeten is een breed
begrip. Je kunt elkaar gedag zeggen, samen constateren dat het snertweer is en dat een ontmoeting
noemen. Maar voor echt contact is rust, tijd en een

Café Domkop

goede plek nodig. Dat doe je niet zo makkelijk in
de rij van de supermarkt. Je kunt mensen treffen
in de horeca en de sportschool, waar je voor moet
betalen. Maar tegenwoordig zijn er steeds meer
gratis plekken in het centrum voor (toevallige) ontmoeting door de wijze van bouwen en de inrichting
van de openbare ruimte. De bankjes en zitstenen
worden dan ook druk gebruikt. Wij portretteerden
een aantal ontmoetingsplaatsen in de Binnenstad. •

Anna Sterk

Fietsen voor de Gouden Willie
Wiljan de Jong kocht in 2017, na
een aantal onafgemaakte studies,
enige verre reizen en wisselende
banen het café aan de Loeff Berchmakerstraat 34, voorheen
De Maartenshof. Hij noemde het
Café Domkop.
Sinds februari 2020 heeft Café
Domkop ook een eigen wielrennersclub. Het is een laagdrempelig
initiatief, iedereen is welkom. In het
café werd een paar keer geroepen:
‘Wie willen er meefietsen?’ en vervolgens ging het van mond tot
mond. De club startte met een
groepje van rond de tien fietsers.
Nu telt de groepsapp er 83. De leeftijd ligt tussen de 20 en 50 jaar,
de meesten werken en de verhouding man/vrouw is 70/30.
De wielrenners starten om 11 uur
bij de Munt; ze rijden 2 uur en
maximaal 60 km langs vier vaste
routes. Iedere week zijn enkele fietsers kaptein en verantwoordelijk voor een goed
verloop van de dag. Het doel is absoluut geen
wedstrijd, er wordt rekening gehouden met
elkaar en achterblijvers heeft men in het snotje.
En natuurlijk is het einddoel Café Domkop.
Rond 13.00 uur worden de fietsen in de garage
van het café gezet en is de tijd voor het eerste
biertje. Al pratend kan dit doorgaan tot 16.00
uur. Ook wordt de ‘Gouden Willie’ - genoemd
naar de cafébaas - een munt met taartje of

Café Domkop heeft een eigen wielrennersclub met 83 leden. © Iris Tasseron

biertje uitgereikt door de kaptein aan een fietser,
die een uitzonderlijke prestatie die middag heeft
neergezet.
Deze prijs en ook de kleding van de fietsers voorzien van het Domkoplogo worden gesponsord
door het biermerk Kwaremont en door Domkop. Intussen kan men van een sympathiek en
kameraadschappelijk clubje spreken. Het komt
wel voor dat verjaardagen in Domkop worden
gevierd.

Buurthuis Zeven Steegjes

Marianne Coopmans

De Sjuut, dorp in de stad
Het is niet makkelijk te vinden, buurthuis
De Sjuut in de Zeven Steegjes. Een bewoner
weet het gelukkig wel: aan de Moutstraat.
In een grote ruimte zit een groep oudere
dames aan tafel, de meesten met een breiwerk.

Taco Abels, bestuurslid, somt op: ‘Donderdagavond is er vrije inloop voor buurtbewoners.
Ze kunnen een drankje doen, darten of op het
grote projectiescherm naar een wedstrijd van FC
Utrecht kijken. Vrijdagavond is van de dartvereniging. Ook in het weekend is het buurthuis
open, met een inloopavond of andere activiteit.
Voor elk wat wils.’
De Zeven Steegjes is geen volksbuurt meer. Maar
Abels vindt dat geen probleem. ‘De Sjuut is er
voor iedereen, ook voor mensen van buiten de
buurt.’ De dames van de breiclub zijn het er niet
helemaal mee eens. Zij vinden het jammer dat
de sfeer van vroeger verdwenen is.

▲

Ze praten druk. Ze vormen de haak- en breiwerkclub die hier elke dinsdagmiddag bij elkaar

komt. ‘We kletsen meer dan dat we breien’,
vertelt een van de dames lachend. Ze wonen
bijna allemaal in de Zeven Steegjes, al jaren. En
ze zouden het samenkomen niet graag missen.
Ze zijn bijna allemaal alleenstaand. Een aantal
heeft meerdere achterkleinkinderen.
De brei- en haakclub is een van de activiteiten
die De Sjuut, een van de twee buurthuizen in de
Binnenstad, elke week organiseert.

Voor de eerste keer werd vorig jaar een clubweekend met fietsen in Limburg georganiseerd;
dat is goed bevallen en voor herhaling vatbaar.
Ook De Jong kwam even langs. In de coronatijd
werd à deux gefietst of werd er bij iemand thuis een
spelletje gespeeld. De Jong: ‘Ik wilde een open café
met ongecompliceerde gezelligheid, met een open,
vrije, vriendelijke sfeer en met respect voor anderen.
Ik benaderde studenten- en sportverenigingen en
nu is er iedere avond leven in de brouwerij.’ •
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Toch is de sociale cohesie niet weg. ‘Dat was
vooral te merken in de coronatijd. De studenten
deden boodschappen voor de oudere bewoners
of zetten de containers buiten. Als iemand is
overleden, wordt er geld opgehaald in de buurt.
We zijn nog steeds een dorp in de stad.’
Nieuwe huurders
Diezelfde corona zorgde ervoor dat het buurthuis de afgelopen twee jaar op een laag pitje
draaide. Inmiddels zijn er weer volop activiteiten.
Ander gevolg van corona: dat veel externe
huurders van het buurthuis zijn weggebleven.
Het bestuur van De Sjuut zoekt daarom nieuwe
huurders. De gemeente geeft wel subsidie, maar
het aanvragen hiervan wordt elk jaar ingewikkelder. Dat maakt het ook lastiger om gezond te
kunnen draaien. Het buurthuis heeft de bezuinigingen van de gemeente overleefd door als
organisatie in zelfbeheer verder te gaan. Door
de coronamaatregelen draaiden beide buurthuizen de afgelopen twee jaar op een laag pitje.
Intussen zijn er weer volop activiteiten.
Wellicht kan de heropening van het buurthuis
op 5 maart huurders trekken, zo hopen het
bestuur en de veertien vrijwilligers.

Elke dinsdag komen vrouwen uit de Zeven Steegjes in De Sjuut handwerken.
@Gert-Jan Peddemors

Trots vertelt Abels dat een klusteam van tien
vrijwilligers, die bij De Sjuut betrokken zijn, de
verbouwing voor hun rekening hebben genomen.
Die was hard nodig sinds de opening in 1982.
Met bijdragen van de gemeente en Stichting

Buurthuis In de 3 Krone

Marianne Coopmans

Huiskamer van de Binnenstad
Als je voor het pand Oudegracht 227 staat,
denk je: wat is dit? Een besloten clubhuis of een
galerie? Eenmaal binnen bij In de 3 Krone word
je met open armen ontvangen.
‘Het klopt dat ons buurthuis er wat gesloten uit
ziet. Daarom hebben we nu het toegangshek
verlaagd. Er komt ook een scherm in de etalage
waarop voorbijgangers kunnen zien wie we zijn en
wat we doen’, vertelt Ellen Hakkaart. Zij is sinds het
begin betrokken bij het buurthuis en nu secretaris
van het bestuur. Ook Wilma den Boon is al 35 jaar
verbonden aan In de 3 Krone, de eerste jaren als

Stadsherstel, eigenaar van het pand, onderging
het buurthuis een facelift. Nieuwe huurders
worden ontvangen in een fris geverfde en grote
ruimte, met de mogelijkheid om van de bar
gebruik te maken. •

lid van het koor Grachtensmart en nu een van de
vijf mensen van de Beheergroep van het buurthuis.
Wilma is vooral druk met het (laten) organiseren van
activiteiten; dat doet ze gedreven en enthousiast.
‘We draaien het buurthuis met tien vrijwilligers, een
wereldteam. We wonen allemaal in de Binnenstad
en delen dezelfde passie voor het buurthuis.’
Rembrandtjes
Door de coronamaatregelen draaide het buurthuis
op een laag pitje. Sinds 18 februari, toen de coronamaatregelen grotendeels werden geschrapt, bruist
het weer van de activiteiten. Er is een vintagebeurs,

de toneelgroep, twee zangkoren, het maandelijkse
buurtdiner, een schrijfcursus
en de kunstklas voor jonge
kinderen. ‘De juf van de
kunstklas maakt van de kinderen ware Rembrandtjes’,
glundert Den Boon. Ellen Hakkaart is vooral trots op
het buurtdiner dat zij mede organiseert op iedere
tweede vrijdag van de maand. Het motto is ‘gezellig
een vorkje prikken met buurtgenoten’. Dat valt zelfs
zo zeer in de smaak dat er nu plannen zijn voor uitbreiding en vernieuwing van de keuken in het pand.
Ook In de 3 Krone is een buurthuis in zelfbeheer.
Sinds de subsidie van de gemeente in 2013 stopte,
houdt het buurthuis de eigen broek op. Inkomsten
komen vooral uit de zaalverhuur. Voor coronatijd
namen er per week zo’n 300 deelnemers aan de
verschillende activiteiten deel.
Met al deze activiteiten is In de 3 Krone primair
gericht op verbinding. Verandering van omgeving
en ontmoeting met andere mensen staan centraal.
Wilma den Boon noemt als voorbeeld van verbinding de ‘digitale buddy’s’.
Geluks BV
Dat zijn studenten die via de Geluks BV, een
sociale onderneming in Utrecht, stage lopen bij het
buurthuis. Zij helpen senioren om te gaan met de
mobiele telefoon, laptop of tablet.
Den Boon: ‘Het is zo mooi om te zien dat jonge
mensen hen helpen met allerlei praktische vragen
op digitaal gebied.’ Wie denkt dat In de 3 Krone
vooral bezocht wordt door ouderen, heeft het mis.
Naast kinderkunst, de schrijfcursus en de koren
houdt het buurthuis iedere woensdag open huis.
‘Iedere voorbijganger is welkom om een praatje te
maken, een (gratis) kop koffie of thee te drinken,
of om onze wisselende exposities te bekijken.
We willen de huiskamer van de buurt zijn.’ •
Nu de coronaregels niet meer gelden, bruist het weer bij
In de 3 Krone. © Werry Crone
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Winkels Twijnstraat

Ineke Inklaar

Geen saamhorigheid meer, maar het is 2022
‘De Twijnstraat was een volksstraat met -tig
bakkers, slagers, een visboer. De middenstanders kenden iedereen en iedereen kende
hen. Als een ondernemer overleed, zamelden
we met z’n allen geld in voor een krans en
gingen naar de begrafenis. Nu is het een
yuppenstraat.’
Frits Mulder was hier straatmanager. Hij runde van
1978 tot 2010 sigarenmagazijn Logica op nummer
51. ‘Onze klanten kwamen uit Sterrenwijk, de
Zeven Steegjes. Lijn 2 kwam door de straat.’
Onvoorstelbaar dat hier ooit vrouwen onderbroekenelastiek kwamen kopen. De winkeliersvereniging is
op sterven na dood. ‘Nu is het een straat zonder
samenhang, geen saamhorigheid. Is dat erg? Nee,
dat is de tijd waarin we leven. Die is nu eenmaal
harder. Vroeger was niet beter, wel anders.’
Desalniettemin praat hij vol enthousiasme over de
Twijnstraat-van-toen. ‘Elke zaterdagmiddag troffen
ondernemers en bewoners elkaar bij het café van
Joke, de Stichtse Taveerne. Bij de gehaktballen
bespraken we wat in de straat speelde.’
Het was een dorp. ‘De bakker naast mij bakte achter
de zaak. Tante Miep woonde boven de kapsalon;
op de hoek zat de groentewinkel van Ome Jan.
De patiënten van de Willem Arntsz kenden we en
we wisten hoe ermee om te gaan.’
Verse rookworst
Mulders sigarenzaak was een verzamelpunt. ‘Ik ging
om 6 uur open en had dan koffie gezet en de tafel
achterin gedekt. Dan kwamen mensen van de NS
en andere grote bedrijven een bakkie doen. Slager
Jan de Roos kwam met verse balkenbrij of rookworst. Om een uur of negen had ik 30 man over de
vloer gehad. Een schilder kwam altijd als laatste, die
ruimde de tafel af.’
De middenstanders woonden boven de winkels en
hadden een band. Mulder herinnert zich: ‘Bij Radio
Expert werd een keer ’s ochtends heel vroeg een

ruit ingegooid; de dief rende weg met een videorecorder. Pim Versloot van Radio van Dam sprong
zo uit het raam van de eerste verdieping en ging
erachteraan. Ik volgde in mijn onderbroek met nog
twee anderen. Bij de Sterrenwacht kregen we de
dief te pakken.
’In 2014 was die solidariteit er ook nog. Ruud de
Graaf, uitbater van dierenzaak Hebbes, werd in zijn
zaak onwel. Hij lag in het ziekenhuis twee weken in
coma. Vier maanden later mocht hij weer aan het
werk. De buren/middenstanders hadden al die tijd
de zaak voor hem draaiende gehouden. Nu wonen
er vreemden boven de winkels ‘voor 1400 euro
huur per maand’. Studenten komen en studenten
gaan. De panden zijn doorgangshuizen geworden.
Mulder heeft het zien veranderen.
‘Het politiebureau ging dicht, daar kwam in 2004

Café Van Wegen

Frits Mulder terug in de Twijnstraat: ‘Flitsend geworden.’
© Gert-Jan Peddemors

filmtheater Louis Hartloopercomplex. Daarmee
kwam er een ander publiek in de straat. Er opende
een winkel met tweedehandskleding. We keken
elkaar aan: die ging pas om 16 uur open!
De ouderwetse viszaak werd een alternatieve kapsalon; de voormalige smederij werd lunchroom met
apart brood; de zaak was ’s zondags open. Elk pandje dat vrijkwam kreeg een ander type eigenaar.’
PC Hooftstraat
De ex-straatmanager komt nog steeds graag in de
Twijnstraat. Hij noemt die prachtig, flitsend, voor
hippere mensen. ‘Er is veel horeca, geen traditionele middenstand meer maar exclusieve winkels.
Niemand kan daar iets aan doen. Ik hoor wel eens
‘De Utrechtse PC Hooftstraat. Geweldig toch, hoe
het veranderd is.’ •
Erik van Wijk en Charles Crombach

Een plek waar je je meteen thuis voelt
‘Het bruine café wordt zeldzamer, helaas.
De gewoonte om na het werk en voor
de warme maaltijd thuis even binnen te
wippen (en er te lang te blijven hangen)
bestaat niet meer.

Barman Niek Veerman: ‘Onze klanten passen bij het behang.’
© Luuk Huiskes

▲

En ook de vroege vogels die na gedane arbeid al
voor 10.00 uur een kop koffie - met een glaasje
vieux - kwamen halen, zijn verdwenen.’Dat
vertelt Niek Veerman, derde generatie eigenaar
van café Van Wegen in de Lange Koestraat.
Toch heeft het café in de Lange Koestraat - sinds
1883 - nog steeds voor 90 procent vaste klanten,
waaronder collega’s uit de horeca.
Aan het interieur is vanaf 1950 niks veranderd.
Het bruine plafond is authentieke rookkleur.
Echt zo’n café waar een mens zich meteen thuis
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voelt en waarvan je hoopt dat een nieuwe eigenaar het nooit zal gaan moderniseren.
‘Als je maar lang genoeg niets verandert, word je
vanzelf weer een keer hip. We draaien nooit
muziek, er heerst hier rust voor een goed gesprek.
Ons kent ons. Groepsborrels zijn welkom, maar
we sluiten het café nooit af voor onze vaste gasten.
Iedereen moet zich hier welkom voelen en zich
maar een beetje aanpassen. Het oude biljart
hoort erbij, maar dient regelmatig als buffet om
er samen omheen te hangen.’

Van Wegen had veel trouwe groepen. ‘Psychologiestudenten en -docenten toen ze nog op de
Varkensmarkt zaten, het sigarengenootschap, Het
Gilde, de carnavalsvereniging, D66. Spraakmakend
waren vooral de nazit van b. en w. en SLAU - De
Stichting Literaire Activiteiten Utrecht. Iedereen
hebben we hier wel over de vloer gehad: Adriaan
van Dis, Arnon Grunberg, Herman Koch, Maarten
van Rossem, Charlotte Mutsaers en met name
Midas Dekkers: ‘Dit is het echtste Utrechtse
bruine café!’. Gek genoeg vrij weinig mensen uit

Augustijner klooster

wijk C, die komen meer bij Het Pierement.’ De
eigenaar zit daar niet mee: ‘Ach, elk café trekt
uiteindelijk die mensen die bij zijn behang passen.
Lawaaiige groepen studenten hebben andere
mores, die kan ik niet bieden wat ze verlangen.
Op een na tolereer ik ook geen kaartclubjes. Mijn
liefste gast? Ik denk Gerrit Jansen, de vorig jaar
helaas overleden ‘kermisprofessor’. Echt een lieve
man. Zijn proefschrift ‘De eeuwige kroeg’ moet
haast wel op zijn frequenteren van Van Wegen
zijn gebaseerd.’ •
Anna Sterk

Leven in de voetstappen van kerkvader Augustinus

Paters Joop Smit (l) en Martijn Schrama wonen als laatsten in het klooster aan het Jacobskerkhof.
© Gert-Jan Peddemors

De Augustinuskerk met zijn opvallende grote
zuilen naast de Rembrandtbioscoop kent een
ieder. Ook de zusters Augustinessen van de
hoek Waterstraat - 's winters in donker en
‘s zomers in licht habijt - horen bij het stadsbeeld. De paters Augustijnen, sinds 1636 in
de stad, vallen minder op. Zij wonen in het
klooster op Jacobskerkhof 2.
Voor 1985 was de pastorie aan de Rozenstraat
hun huis, het pand is afgebroken om plaats te
maken voor de parkeergarage van La Vie.
Ook het Augustijns Instituut is sinds 2017 in het
klooster gevestigd.
De laatsten der Mohikanen
Martijn Schrama en Joop Smit wonen als laatsten nog in het klooster. De paters vertellen hoe
zij in de voetstappen van kerkvader Augustinus
(354-430) zijn getreden. Schrama (1944), voorheen universitair docent Theologie en spiritualiteit in Utrecht: ‘Ik wilde naar Hageveld, het
klein seminarie in Heemstede, maar van mijn
ouders moest ik eerst naar een gewone school.’
‘Op het Triniteitscollege in Haarlem, gymnasium,

was de godsdienstleraar een Augustijn. Zijn
lessen hadden mijn interesse. De hartelijke
wijze van omgaan van de augustijner leraren
met elkaar en toch met gepaste afstand, sprak
mij aan. Dat respect en de vrijheid van denken,
belangrijk in de beleving van de augustijnse
spiritualiteit, gaven de doorslag en ik sloot me
aan.’
Schrama rondde kortgeleden een publicatie af
en gaf vele lezingen. Iedere zaterdag celebreert
hij in de Aloysiuskerk de eucharistie voor de
kerkgangers van de Augustinuskerk, die daar
vanwege de restauratie al zes jaar niet meer
samen kunnen komen.
Joop Smit (1939) zat ook op bovengenoemd
gymnasium. ‘Bij mij ging het anders, aan het
einde van mijn schooltijd vroeg een kapelaan
van onze parochie of ik priester wilde worden.
Dat ging bij mij niet over één nacht ijs, daar heb
ik lang over nagedacht.’
‘Je kon als Augustijn kiezen voor verschillende
gebieden: onderwijs, wetenschap, parochie of
missie. Mijn liefde lag bij de wetenschap; intellectueel via onderwijs iets voor mensen
betekenen. Mij werd gevraagd om theologie

met als hoofdvak exegese te gaan studeren aan
de Universiteit Nijmegen.’ Tot 2004 was ook hij
docent aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.
Smit liep daarna als pelgrim naar Jeruzalem,
Rome en Santiago en regelmatig verschijnen er
publicaties van zijn hand.
Het Augustijns Instituut
Het Augustijns Instituut is opgericht in 1989
houdt zich bezig met het publiceren over en
vertalen van Augustinus’ geschriften; zijn
preken en brieven en met het organiseren van
studiebijeenkomsten. Het is vanuit Eindhoven
naar Utrecht verhuisd.
Classica Ingrid Bruggink (1961) die 25 jaar voor
het instituut werkt: ‘Om te kunnen verhuizen,
hebben we de kerncollectie van onze grote
bibliotheek overgedragen aan de Universiteit
Tilburg, waar we mee samenwerken. Wij, drie
medewerkers worden nog tot eind 2022 door
de Augustijnen betaald, dan sluit het instituut'.
Ook na haar pensionering zal het gedachtengoed van kerkvader Augustinus Brugginks
leidraad blijven. •
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Martinuskerk

Erik van Wijk en Charles Crombach

Samen wonen in een monumentale flat
Als bewoners van de Martinuskerk zien we
dagelijks voorbijgangers op ons voorplein
naar het portaal lopen om te zien wat zich
achter de opengeslagen kerkdeuren afspeelt.
Functioneert dit gebouw aan de Oudegracht
nog als kerk?
Helaas, de deur is op slot. We merken: als we
vertellen dat we in een kerk wonen, hebben we
wat uit te leggen. Zeker aan Italiaanse toeristen,
die wonen in een kerk onbestaanbaar vinden.
Je hebt een appartement gekocht in een flatgebouw met monumentenstatus. Dat we in een
kerk wonen is van binnen nauwelijks nog te
zien, op een aantal goed bewaarde ornamenten
na. In ons koopcontract staat expliciet vermeld
dat er geen religieuze bijeenkomsten mogen
plaatsvinden.
Begin jaren 90 zijn we met enkele tientallen
mensen in een gebouw getrokken dat 100 jaar
geleden vooral uit een hoge leegte bestond. Die
is ingevuld door haar vol te hangen met doosvormige woningen, dwars op de lengteas.
Drie lifttorens brengen ons naar onze voordeur.
Na ruim 30 jaar zijn de liften toe aan een grondige opknapbeurt. De Vereniging van Eigenaren
(VvE) moet daarvoor flink in de buidel tasten.
Wonen in een monumentaal gebouw is niet
bepaald gratis. Samen delen en investeren geeft

echter ook een goed gevoel - een gevoel van
‘Wij zijn niet bang voor zo’n forse opknapbeurt’.
Koot & Bie
We zijn architect Dolf de Maar dankbaar dat hij
door stug vol te houden de kerk (ooit bij Koot &
Bie te zien als de Jodocuskerk van Juinen) in een
woongebouw mocht veranderen. De hoge glasin-lood kerkramen moest hij vervangen omdat
anders de appartementen veel te weinig licht
binnen zouden krijgen. De nieuwe aluminium
raamkozijnen voorzag hij van een oranje, menieachtige kleur die aan grondverf doet denken.
Nog jaren na de oplevering vroegen bezoekers
ons wanneer het gebouw nou eindelijk eens af
zou zijn.
Het souterrain aan de kant van de Pelmolenweg
is de plek waar de VvE samenkomt, ongeveer
onder de plaats waar vroeger het altaar stond. We
vergaderen daar twee of drie keer per jaar - zittend
op zelf meegebrachte stoeltjes. Het souterrain doet
ook dienst als parkeerruimte. Aan de grachtenkant hebben we vijf werfkelders waarvan drie aan
bewoners verhuurd zijn. In de zomer is de werf
de ideale plek voor feestelijke avondmaaltijden en
verjaardagen aan het water. Tot nu toe deden we
alle bestuurswerk en de administratie helemaal
zelf, maar sinds kort besteden we een deel aan een
extern bureau uit.

De Martinuskerk is een geliefde woonplaats. We
voelen ons op ons gemak en veilig in de kerk en
pastorie. Op de gang, het voorplein en in het portaal
komen we elkaar regelmatig tegen. Dat geeft royaal
gelegenheid om een praatje te maken en contacten
te leggen. De omsloten tuin van de kerk is een stille,
groene idylle, vol met vogels. Van buiten is hij onzichtbaar, maar van binnen hebben de bewoners er
ruim zicht op. Uit de verte hoor je slechts wat geruis
van de Catharijnesingel.
Meteen na de oplevering in 1990 gingen de appartementen als warme broodjes over de toonbank. En de
later vrijkomende appartementen werden snel weer
ingenomen. Het aantal geïnteresseerden houdt vaak
niet over, maar de kopers blijken meestal fijnproevers
die er voor gáán om zo’n bijzondere kerkwoning te
bemachtigen.
Jaarlijks rond 11 november vieren wij het Martinusfeest. Dat gebeurt steeds in een ander deel van
de kerk, waar de appartementen dan open huis
houden. Ook Koningsdag vieren we met een
bescheiden markt op het voorplein met appeltaart
en koffie. Een eigen klok in de vieringtoren luiden
we bij bijzondere gelegenheden. Sinds een paar
jaar komt een groep 65-plus-dames geregeld bijeen
onder de vlag van de ‘Martina’s’ om een actueel onderwerp te bespreken. Dit vrouweninitiatief volgde
na de aanmelding bij Kampong seniorenhockey van
een groepje mannelijke bewoners. •

De bewoners van de Martinuskerk voelen zich op hun gemak en veilig. @ Iris Tasseron
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Croesepark

Elaine Vis

Contact leggen in binnentuin en op (deel)fietsplek

In het Beurskwartier komen plaatsen waar een breed scala mensen elkaar toevallig én gratis kan ontmoeten.
© luuk huiskes

Mensen tegenkomen kun je in principe overal.
Maar een goede omgeving kan de toevallige
ontmoeting stimuleren. Ook in een nieuw stuk
Binnenstad zoals het Beurskwartier bevordert
de inrichting van de omgeving dat huurders en
kopers elkaar ontmoeten.
Op ontspannen, toevallige ontmoetingen heeft nu
vooral de horeca patent. Maar dat is zeker niet
gratis. Met straatmeubilair, parken waar je op het
gras kan zitten, speels ontworpen pleintjes en
gedeelde functionele ruimten zorg je als overheid
ook voor een stimulerende omgeving voor gratis
ontmoeting. In de hofjes van vroeger kwam men
elkaar altijd ongedwongen tegen bij de waterpomp.
De pomp is vandaag de dag vervangen door de
(deel)fietsenstalling en de gezamenlijke binnentuin.
Stadspsycholoog Sander van der Ham rekende uit
dat 80 procent van de informele contacten tussen
buren op de stoep ontstaat. Hij vindt dat de stoep
vooral een plek voor mensen moet zijn, breed en
niet voor auto’s. Voor het toekomstige Croesepark
- bij de Croeselaan waar de huizen gesloopt gaan
worden - komen in een openbaar park een aantal
vijfkantige torens. Huur- en koop-, woon- en werkunits rondom gemeenschappelijke binnentuinen.
Als de omwonenden vrijwillig het onderhoud van
de binnentuin op zich nemen, schept dat nieuwe
verbindingen, ontmoeting en zorg voor de omgeving - is de redenering. In de oude Binnenstad is dat
ook de bedoeling bij de omgebouwde verslavingsBetonnen zitelementen om het Domplein maken (gratis)
samenkomen mogelijk én zorgen voor veiligheid in de
‘shared space’. © Luuk Huiskes

kliniek aan de ABC-straat. En dat idee komt ook
terug bij de herontwikkeling van het Wolvenplein:
samen de tuin en algemene ruimten beheren.
Community
Het blijkt dat een groep van ongeveer 80 mensen
als community wordt ervaren. Meer gezichten
kun je bijna niet onthouden. Daarom worden de
fietsenstallingen voor bewoners van de torens in het
toekomstige Croesepark verdeeld over meerdere
kleinere stallingen in het gebouw. Bij een participatiebijeenkomst vorig jaar over dit gebied kwam
ook het idee op tafel voor een gezamenlijk gedeeld
logeerappartement in elke toren en fruitbomen in
het algemene park waar iedereen van kan eten.
Extra brede galerijen zorgen dat je makkelijk met
een stoel voor de deur op de galerij een praatje
kunt maken met buren.

De kantoren in het Beurskwartier zijn ook ontmoetingsplekken. Door technologie maakt het immers
niet meer uit waar of wanneer je werkt. Er zijn
kantoortuinen, flexwerkplekken en er is genoeg
ruimte om andere organisaties te ontvangen. In de
parkeerhavens staan deelfietsen en deelauto’s. Een
plek voor toevallig contact.
Met al deze ingrepen in het Beurskwartier, maar
ook in die van de nieuwbouw in de oude binnenstad, ontstaan meer inclusieve plaatsen. Een breed
scala mensen heeft zo de kans elkaar toevallig én
gratis te ontmoeten.
‘Alles goed?’
Met een gemengde wijk is er nog niet meteen een
band. Subtiele regie, het gearrangeerde contact,
lijkt nodig. Het gaat niet vanzelf. Eerst moet er een
mogelijke fysieke plek zijn voor een vrijblijvende toevallige ontmoeting en dán is er misschien een kort gesprek. ‘Hallo, alles
goed?’ Wat woorden die in eerste
instantie nog nergens over gaan.
Maar mensen zijn wél met elkaar in
gesprek in plaats van afgeschermd
allerlei vooroordelen en fantasieën
te construeren over mensen die ze
nog nooit echt gesproken hebben.
Samen in een stad leven wordt niets
als je alleen maar met gelijkgestemden wilt optrekken. Beleidsmakers
weten dit maar al te goed en dat
zien we terug in hoe de oude en de
nieuwe Binnenstad zich ruimtelijk
ontwikkelt. •
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Sportschool DeCroesepark
Workout

Marijke Reer

Sinds thuiswerken een ontmoetingsplek
De Workout (aan de Breedstraat en op de
Oude gracht) is bij vele sporters geliefd.
Je kunt er zowel fitnessen als groepslessen
volgen. Naast de sportieve heeft een sportschool ook een sociale functie.
Ongeveer drie jaar geleden begon Aileen (26)
met sporten bij De Workout. ‘Sporten is, zoals je
weet, goed voor je gezondheid. Ik wilde daarnaast
ook afvallen.’ Nu sport ze puur omdat ze het leuk
vindt. ‘Ik begon één keer in de week, later meer.’
Normaal gesproken is ze samen met drie sportvriendinnen hier te vinden. Ze volgen twee tot drie
keer in de week groepslessen. Tijdens de lessen
zijn ze individueel bezig en na afloop drinken ze
soms koffie. In de loop van de tijd is de sportieve
vriendenkring van Aileen flink gegroeid. ‘Ik heb heel
veel vriendinnen lid gemaakt, onder wie collega’s
en huisgenootjes.’ In de sportschool leert ze via via
mensen kennen en voor haar is het een kleine stap
om dan ook samen te gaan sporten.
Vooral in coronatijd toen de horeca dicht was en
De Workout niet, ontmoetten ze elkaar daar.
‘We werken thuis sinds dat het moest; na een dag
achter de laptop is het wel heel fijn om elkaar te zien.
Je hebt dan een kleine sociale kring om je heen.’
Makkelijk te combineren
Sporten met elkaar wordt een groot onderdeel van
het sociale leven. De sportschool fungeert als een

Aileen (midden): ‘Ik sport graag samen. © Gert-Jan Peddemors

sociale ontmoetingsplek. ‘Vroeger moest ik altijd
vanuit mijn werk haasten. Of ik had cursussen.
Nu is daar een groot deel van online, dus het is
makkelijker om sport en werk te combineren.‘
In een groep sporten kan heel aanstekelijk werken.
‘In je eentje heb je minder motivatie.’De groep fungeert als een soort stok achter de deur. De Workout

is kleinschalig en daardoor persoonlijk. Bovendien
bouwen Aileen en haar vriendinnen een goede
band op met de trainers. ‘Het valt op als je er een
paar keer niet bent geweest. Daar wordt later naar
gevraagd.’ Tijdens de harde lockdown, ook voor
sportscholen, werd online les gegeven. ‘Het was
heel fijn om ook zo contact te blijven houden.’ •

Woonhuis Dirck van Zuylenstraat

Gerard Arninkhof

Vaderlijke gastvrijheid voor vluchtelingen
Jeroen van der Woude roert in de pan.
Hij heeft z’n best gedaan om zijn soep zoveel
mogelijk te laten lijken op het eten in het
Midden-Oosten.

waar de vluchtelingen verblijven en stapt daar met
zijn gasten op de bus naar zijn woning in Wijk C.
Na het eten brengt hij ze ook weer met de bus terug
en fietst naar huis.

Utrecht. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig, merkt hij
in de gesprekken. Want het moet wel een moslimmeisje zijn. En waar kom je die tegen? •
Uitgebreide fotoreportage: zie pagina 16.

Met linzen, kikkererwten. Want hij krijgt twee gasten
uit de zogeheten noodopvang: een hotel aan de Biltsestraatweg, dat zich tot voor kort aanprees als een
milieuvriendelijk 3-sterren designhotel. Het zit nu vol
vluchtelingen die niet veel meer kunnen dan eindeloos afwachten. Op huisvesting, werk. Op een betere
toekomst. De Wijk C-bewoner heeft zich aangemeld
bij de stichting Eetmee (www.eetmee.nl) omdat hij
zich al eerder het lot aantrok van de vluchtelingen die
een onderkomen vonden in Utrecht.
‘Vanaf 2015 stroomden Syrische vluchtelingen Europa
binnen. Ik vond dat ik iets moest doen. En wat is er
mooier dan met mensen aan tafel te zitten, met ze te
eten en te praten. De beste manier om verbinding te
maken. En ik vind het erg leuk om te doen.
Die ontmoetingen zijn voor mij ook heel plezierig.
Steeds weer ontdek ik dat wij mensen eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. We willen een huis, werk.
Een bestaan opbouwen. Op deze manier ontdek ik
wie de mènsen zijn achter de beelden van vluchtelingen op de tv.’ Het is voor Van der Woude geen
éénrichtingsverkeer. Hij ontleent veel plezier aan
zijn contacten. Sinds hij ermee begon heeft hij al een
keer of 15 vluchtelingen bij hem aan tafel gehad.
En steeds via dezelfde routine: hij fietst naar de plek

Veilig tot aan de deur
‘Het hoort bij de manier waarop ik gastvrijheid wil
tonen. Veilig tot aan de deur. Dat is trouwens nog
niks vergeleken met de gastvrijheid die deze mensen
in hun eigen omgeving gewend waren, en die ze
ook hier graag willen tonen. Maar hoe moeten ze
dat doen? Ze kunnen hier niet koken. Ze leven in een
hotelkamer. Meer niet. Dan kun je niet veel.’
De avond met de twee jonge vluchtelingen uit Syrië
en Jemen verloopt in een opperbeste stemming.
‘In de noodopvang vervelen de mensen zich stierlijk.
Wat is er dan leuker dan dat er een Nederlander
komt die zegt: kom gezellig bij mij thuis eten. Dat
wordt enorm gewaardeerd. En we hebben veel
gelachen die avond. Een van de jongens was erg
handig en heeft me nog geholpen met het aanbrengen van een nieuwe tl-buis. Nederland heeft enorme
behoefte aan vakmensen, hij zou zó als elektricien
aan de slag kunnen. Maar wie in de noodopvang zit
mag niet werken. Ze hebben dus ook geen inkomen,
krijgen alleen wat zakgeld.’
Jeroen voelt zich als 60-jarige een soort vader voor
de jonge vluchtelingen. Praat ook met ze over hun
toekomst. Denken de jongens ook aan verkering,
trouwen wellicht? Er zijn zóveel leuke meisjes in

Harrie Thewessem

Samenkomen
Bij elkaar zijn was altijd vanzelfsprekend. Als zes goede vrienden waren
we vaak samen, maar dat is al jaren
geleden. Onze levens hebben zich verschillend ontvouwd. De herinnering aan
het samenzijn laat zien hoeveel steun en
aanmoediging we elkaar gaven.
Elke ontmoeting geeft nog steeds een
vertrouwd gevoel van verbondenheid.
En nu hoor ik voor het eerst ‘samenkomen’. Het klinkt zwaar en haast
afstandelijk. Het is onze reünie bij het
afscheid van een overleden vriend. •
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Catharijnesingel wordt gepimpt

Die zien we nooit meer terug
De Akwaglot keert niet meer
terug in de Catharijnesingel na
het verlopen van de vergunning
voor deze driehoekige houten
tent. Het hoogheemraadschap
en de universiteit hadden het
gevaarte nog wel een jaar willen
houden voor presentaties en
tentoonstellingen over waterbeheer en evenementen voor
Utrecht 900 jaar.

Werkzaamheden aan de Catharijnesingel. © Michael Kooren

Tot en met eind juli werkt de
gemeente aan de Catharijnesingel.
Niet het water, maar de weg. Ze
richt het stuk de Bartholomeusbrug
en Moreelsepark opnieuw in.
De gemeente legt voetpaden aan,
waardoor wandelaars tussen de Marga
Klompébrug en de Bartholomeusbrug
bovenlangs de (herstelde) singel kunnen
lopen. Daar komen bomen terug.
Langs de Inktpotkant van het water
komen ouderwetse lantaarnpalen zoals
verder langs de singel staan. De weg
wordt een 30-kilometerzone met meer
ruimte voor fietsers. Die kunnen straks

aan beide kanten van de Catharijnesingel rijden op rood asfalt; de auto’s
rijden over gebakken klinkers.
In het midden van de weg realiseert de
gemeente een groene middenberm.
De herinrichting is 21 februari begonnen met werkzaamheden aan het riool
bij het kruispunt bij de Bartholomeusbrug. Dat schuift in april langzaam op
naar de Nicolaas Beetsstraat.
In juni hoopt Utrecht de middenberm
op de Catharijnesingel te kunnen
aanbrengen. Als alles volgens plan
verloopt, volgt eind juni de nieuwe
bestrating. De Catharijnesingel 2.0 is
eind juli af. •

Maar de stedenbouwkundige
afdeling van de gemeente
was tegen. Omdat de singel
weer rond is wordt deze in
de zomer druk bevaren. Het
platform is daarbij een lig-inde-weg. Bovendien: het was
niet openbaar toegankelijk,
nam te veel ruimte in en
was ‘niet van toegevoegde
waarde voor de openbare
ruimte.’ De gemeente zei ook
nee tegen de ponton, omdat
het in strijd was met het bestemmingsplan. Ook was het
met zijn bouwhoogte van 8,5
meter hoger dan toegestaan
bij bouwen in en boven water
(de singel dus). Utrecht zag in
de coronamaatregelen - motivatie van de universiteit om
de Akwaglot langer te handhaven geen reden voor souplesse.

Jammer, maar dat was volgens de
gemeente te voorzien toen ze de
vergunning aanvroegen. Het gevaarte,
dat juni 2021 werd gebouwd, is een
enkele keer gebruikt door de Universiteit Utrecht voor matig bezochte
ontmoetingen.
Van de beoogde dialogen en publieksbijeenkomsten om 385 jaar
wetenschap dichter bij het publiek te
brengen, is het niet gekomen. •

Het hoogheemraadschap gebruikt de
Akwaglot elders voor de viering van 900
jaar waterbeheer. © Michael Kooren

Bewoners Museumkwartier
vrezen parkeerdruk
Bewoners van het Museumkwartier maken zich zorgen of zij
hun auto straks nog wel kunnen
parkeren. Aan de Lange Nieuwstraat komt namelijk een museumhotel met 84 kamers, het Universiteitsmuseum breidt uit zodat het
100.000 bezoekers per jaar kan
ontvangen. En het nijntje museum
krijgt een nieuw gebouw erbij
zodat het véél meer dan de
huidige 150.000 bezoekers per
jaar kan verwerken.
Lange Nieuwstraat 237, voorheen van
Altrecht, wordt verbouwd tot boetiekhotel. Daarachter komt nieuwbouw
met een restaurant en een besloten
terras in de binnentuin. De twee panden krijgen per kamer een museaal
thema, gewijd aan Utrechtse iconen.
In de binnentuin komt ook nieuwbouw voor het nijntje museum.
Dat wordt met uitbreiding achter het
huidige gebouw aan het Nicolaaskerkhof 2x zo groot. Daar komen

tentoonstellingen, theatervoorstellingen en een restaurant.
Het bewonerscomité Twijnstraat
e.o. juicht de ontwikkelingen toe,
maar vraagt zich wel af wat dit gaat
betekenen voor buurtbewoners die
hun auto willen parkeren. Robin
van Essen: ‘Op zaterdag is het nu

al godsonmogelijk op het Nicolaaskerkhof te parkeren. Onze angst is
dat het parkeerterrein straks vol staat
en wij naar geen elke andere locatie
kunnen uitwijken. De hotelgasten
mogen in de garage Vaartsche Rijn
parkeren, wij niet. We vrezen, kortom, parkeerdruk.’

Het museumhotel komt in de tuin van het
nijntje museum. © VORM

Het antwoord van de gemeente is:
iedereen die betaalt, staat het vrij
om op het Nicolaaskerkhof of elders
in het Museumkwartier te parkeren.
De uitbreidingsplannen zijn door
Utrecht getoetst aan de parkeernorm. •
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Onlinesupers aangepakt

Flitsbezorgers zijn soms een gevaar op de weg. © Michael Kooren

Utrecht stelt paal en perk bij de
online supermarkten met flitsbezorgers. De gemeente gaat strenger
optreden tegen overlast en controleert beter of nieuwe vestigingen
op een bepaalde plek wel mogen.

en de bezorgers zijn een gevaar op de
weg. Bovendien zorgen de magazijnen
zonder inkijk, zonder aantrekkelijke
etalages - de zogeheten dark stores
- voor een unheimisch gevoel omdat
sociale controle niet mogelijk is. Ook
verdwijnt hierdoor de samenhang in
In Utrecht zijn drie bedrijven actief
een winkelstraat. Het zijn in feite diswaarvan Getir (op het Wolvenplein) en tributiebedrijven in plaats van winkels.
Flink (Nobelstraat) in de Binnenstad.
Flink op de Straatweg werd midden
De andere is Gorillas (Gansstraat); Flink februari de wacht aangezegd vanwege
heeft ook nog een onlinewinkel op de
aanhoudende overlast en vestiging
Amsterdamsestraatweg. Eerder had de in strijd met het bestemmingsplan.
actiegroep Binnenstad030 de gemeente Ook bij de andere twee ketens checkt
gemaand met beleid te komen. B030
Utrecht nu of de onderneming past in
signaleert dat de scheurende fietsbehet bestemmingsplan. Is dat niet zo,
stellers de leefbaarheid aantasten: de
dan handhaaft de gemeente. Is het
stalling van de e-bikes versperren de
wel zo, dan treedt de gemeente alleen
stoep, er zwerft geregeld vuil op straat op bij overlast. •
Erik van Wijk

Binnenstadsbewoonster Trijn van Leemput (1530-1607) wordt in de
weekenden van 11 en 12 en van 18 en 19 juni weer tot leven gebracht.
In een opera wordt ze opgevoerd als icoon van burgermoed en
vrouwenemancipatie.
De Utrechtse is een historisch belangrijke figuur.
Ze woonde in het huis ‘Die Vergulde Craen’ (Oudegracht 17) met bierbrouwer en hopman Jan Jacob
van Leemput. Vlakbij, op het bastion Morgenster,
stond de molen voor de brouwerij. Bij de Zandbrug
staat nu het charmante beeldje van Trijn, die bekend
staat om haar verzet tegen de Spanjaarden.
Bob Zimmerman en Ruben van Gogh hebben in
opdracht van de Stichting Stadsopera Trijn
(www.stadsoperatrijn.nl) een opera geschreven
over de verwikkelingen in het jaar 1577. De Utrechters hadden de Spaanse troepen na gevechten
verjaagd, maar het bleef onrustig in de stad. Zou
die gehate dwangburcht Vredeborch niet opnieuw
door gewapende troepen worden bezet? Politieke
belangengroepen en hun ongeregelde huurlingenlegers aasden op dit machtscentrum. Vredeborch
diende niet om de stad te verdedigen: de kanonnen
stonden juist gericht op de binnenstad, om roerselen
en opstanden van de burgerij te kunnen bedwingen.
De Utrechters wilden dat het kasteel gesloopt werd,
maar de Staten waren tegen.Mei 1577 sloopten de
inwoners, onder leiding van Trijn van Leemput en een
grote groep vrouwen, de gehate burcht. De vrouwen
wrikten de eerste stenen los, waarna andere burgers
de muren met bijlen, hamers en houwelen afbraken.
De opera, een wereldpremière, geschreven voor
het Klein OperaKoor, wordt uitgevoerd in de grote
zaal van Tivoli/Vredenburg. Precies op de plek waar
in die tijd de burcht stond. Een bijzonder evenement en ook experiment. Het is een fantastische
concertzaal, maar geen operahuis of schouwburg.
De grote ronde zaal kent geen achterwand. Koor,
orkest (het Utrechtsch Studenten Concert), solisten,
drie aanvullende groepen zangers (waaronder een
kinderkoor) moeten allemaal op de vloer worden
geplaatst. Hier zullen regisseur Jeroen Lopes Cardozo
en dirigent Roel Vogel het verhaal tot leven brengen
met 100 spelers en een compleet symfonieorkest
van 75 musici. Het belooft een groots spektakel te
worden. Geplaatst en gesponsord in het kader van
Utrecht900. Een opera voor en door Utrechters.
Een verhaal om als Utrechter trots op te zijn.
De vermaarde mezzosopraan Karin Strobos, maakt
van Trijn een vrouw om in je hart te sluiten. •

Opera Trijn hommage aan
16e eeuwse verzetsvrouw

Trijn van Leemput is al geëerd met een beeldje, binnenkort met een opera. © Luuk Huiskes
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Ben Nijssen

Gemeenteraadsverkiezingen
Wonen
Een van de grote vraagstukken in de
Binnenstad is hoe het centrum een
gemengde bevolking kan houden.
Nu dreigt dit het domein te worden van alleenstaanden. Geen van de partijen geeft daar een
antwoord op in de verkiezingsprogramma’s.
Stadsbreed zijn wel alle partijen voor woningen
voor iedereen. De PvdA en SP werpen zich net als
in deze raadperiode op als de grootste beschermers van de sociale woningbouw en de huurders
daarvan. De PvdA is voorstander van een maximale
huur per vierkante meter.
De meeste partijen stellen voorwaarden aan splitsen
en omzetten van woningen in appartementen of
studentenkamers. VVD, CU en Student en Starter
zijn de grootste voorstanders van kleinere eenheden vanwege de grote vraag. De laatste partij
wil in 5 jaar 5000 studentenkamers zien te
realiseren. GroenLinks (GL) streeft naar een balans
tussen de verschillende functies, waaronder wonen,
in de Binnenstad. De partij vindt dat er voortgang
gemaakt moet worden van de aanpak leefbaarheid
versus levendigheid. Het CDA wil een maximum
stellen aan het aantal horecalocaties in de Binnenstad. Daartegenover staat de wens van VVD, D66 en
Student en Starter om meer en grotere evenementen
te organiseren. Dezelfde partijen zijn ook de grootste
voorstanders van ondersteuning van de horeca.
Van de PVV mogen er meer terrassen komen, zelfs
als die overlast veroorzaken. De meeste andere
partijen willen bekijken hoe de geluidsoverlast
door horeca en evenementen kan worden beperkt.
Ze zijn het erover eens dat dit de gezondheid van
de bewoners raakt. •

Wie straks in het stemhokje staat, kan kiezen uit 20 partijen. Ze streven onder meer naar een
gelijkwaardig Utrecht, een stad op mensenmaat, een ambitieuze stad, een eerlijk Utrecht, willen
bouwen aan Utrecht, of willen ‘bij Utrecht; linksaf’. Ben Nijssen vlooide de verkiezingsprogramma’s van de (zittende) partijen door op onderwerpen die met name in de Binnenstad spelen.

14, 15, 16

			
maart kunnen
			
we stemmen.
17 maart worden in de Jaarbeurs de stemmen
op kandidaatsniveau geteld. Wie dat wil, kan
ter plekke of online meekijken. De definitieve
uitslag volgt op 21 maart.

Bereikbaarheid
Alle partijen zijn het erover eens
dat het autoverkeer in en naar de
Binnenstad zoveel mogelijk beperkt
moet worden. Parkeren op straat moet afgebouwd
worden. In de hele stad en zeker in het centrum
krijgen voetgangers en fietsers prioriteit.
De snelheid moet omlaag naar maximaal 30 km/u.
In bepaalde gebieden zelfs naar 15 km/u als het
aan D66, GL en CU ligt.
PvdD, PvdA en Student en Starter willen de Binnenstad zelfs zoveel mogelijk autovrij krijgen. Alle
partijen hebben wel oog voor de problemen van
mensen met een beperking. Het openbaar vervoer
moet beter. Maar hoe, zal nog wel discussies
opleveren.
Het CDA vindt dat er een tram moet komen over
het Vredenburg (de zogeheten binnenstadsas);
D66, Stadsbelang en GroenLinks zijn voorstander
van een metro. Bevoorrading dient zoveel mogelijk
elektrisch te gaan vanuit hubs (verzamelcentra).
Onduidelijk blijft wie (gemeente, ondernemers,
transport) het initiatief moet nemen. •

ROOST aan de singel blijft voorlopig, tot verdriet van het
Wijk C-Komitee. Dat wil een park. © Michael Kooren

20 partijen, genoeg keus bij de gemeenteraadsverkiezingen. © Michael Kooren

20

partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren er 21 die
zich op 1 februari meldden, maar de blanco lijst
van Erwin Lensink (bekend als de waxinelichthoudergooier) haalde niet voldoende ondersteuningsverklaringen.

Toerisme, bezoekers
Zoals te verwachten zijn D66, VVD
en Student en Starter de grootste
voorstanders van stadspromotie.
Zij willen zoveel mogelijk bezoekers naar de
Binnenstad trekken, wat volgens hen belangrijk is
voor de economie.
D66 wil mooie tuinen altijd openbaar toegankelijk maken; Student en Starter wil de openbare ruimte grotendeels als recreatieve ruimte
inrichten. De PvdD wil juist de groei van de stad
beperken en de SP wil het budget voor stadspromotie verlagen.
De PvdA wil dat de stegen en hoven openbaar
blijven. Ze reageren daarmee op het misverstand
dat bewoners deze willen sluiten, maar die willen
de promotie van rustgebieden slechts beperken. •

Groen, duurzaamheid
Heel eensgezind zijn de partijen dat
meer groen belangrijk is voor de aanpassing aan klimaatveranderingen en
dat groen de gezondheid bevordert. Ze noemen
groen echter vooral als kijkgroen of ligweides.
Biodiversiteit is van groot belang voor de Binnenstad die vanwege de dichte bebouwing en het
weinige groen het sterkst te maken heeft/krijgt
met klimaatveranderingen. In het programma van
GroenLinks staat dat het groen van de singel uitgebreid moet worden. Groene initiatieven moeten uit
de achterban van die partij komen, net als bij D66.
De partij die in woord en daad ecologisch groen
wil bevorderen is de PvdD. •
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stembureaus telt de Binnenstad.
Van kerk tot gymzaal, van museum
tot stadhuis. Ze zijn allemaal op 16 maart
geopend tot 21.00 uur; maar let op, niet allemaal op 14de en 15de maart. Alle locaties zijn
toegankelijk voor mensen met een beperking.
Het stembureau op het station is al om 06.45
uur open; de rest om 07.30 uur.
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Elaine Vis

Vol overtuiging starten op nul
Zes nieuwkomers dingen mee om in de
gemeenteraad te komen. Eén van die partijen is
Volt, met Binnenstadbewoner Anton Stam (27)
op plek 3. Een ontmoeting.
Volt moet vanaf nul beginnen. Bij 10.000 stemmen
kunnen de eerste drie kandidaten hun werk in de
raad doen. Bestaande partijen hebben een stevige
organisatiestructuur, maar Volt is net begonnen. Het
voordeel is dat zij met een frisse blik kunnen kijken.
Nu gaat het erom wat Volt kan toevoegen aan het
politieke klimaat in de stad. ‘Op het gebied van inspraak zouden wij het meest verschil kunnen maken’
zegt Stam. ‘Ik geloof dat verduurzaming in goede
handen is bij Groen Links maar ik denk wel dat er
veel ontevredenheid is over de manier waarop de gemeente naar Utrechters luistert.’ Volt wil met burgerfora werken, niet eerst een plan schrijven en daarna
pas de burgers vragen wat ze ervan vinden. Maar
een representatief forum per onderwerp samenstellen dat vervolgens kennis vergaart en daarmee
een plan voorstelt. Een realistisch plan waaraan de
gemeente zich voor het grootste deel verbindt. Stam
over de zienswijzen waar nu in de participatie mee
gewerkt wordt: ‘Burgers steken er al hun energie in
en dan worden er een paar leuke kleine dingetjes uitgepikt die vaak de kern van het plan niet raken.’
Uitwassen horeca
‘Sommige bewoners ervaren echt geluidsoverlast van
nachthoreca. Eerst denk je ‘Nou, dat zal wel meevallen’ en dan zie je er videobeelden van. Er zitten
uitwassen in de horeca die echt niet in de Binnenstad

6

nieuwkomers staan op het stembiljet:
Bij1, Socialisten Utrecht (afsplitsing van de SP), Volt, Belang van Nederland
(plaatselijke variant van de Groep Van Haga),
EenUtrecht en Forum voor Democratie.
thuishoren. Als de bewoners die overlast ervaren,
dan wegzet worden als een schreeuwende minderheid doet dat pijn. Het is onterecht. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat Volt álles wat kritische burgers willen
onderschrijft. Maar wij moeten hen zeker serieus
nemen.’ Het parkje Paardenveld noemt hij ‘treurig’.
‘En vies. Ik vond het heel triest dat de gemeente het
vertrouwen van de bewoners daar is verloren.’
De bewoners die het parkje vrijwillig schoonhielden,
leverden na de verlenging van de vergunning van
café Roost demonstratief hun vuilprikkers in.
‘Het meest belangrijk vind ik dat de Binnenstad een
fijne wijk blijft om in te wonen. Ik kom regelmatig in
Amsterdam of Barcelona en tref daar een soort binnenstedelijk niemandsland aan. Er moeten mensen
zijn die hier graag wonen en daardoor ook zorg dragen voor onze mooie binnenstad.’ ‘Natuurlijk, ruimte
voor horeca is ook belangrijk, maar in ons verkiezingsprogramma pleiten wij wel voor strengere regels
voor geluidsoverlast, airbnb’s en kamerverhuur.’
Volt staat volledig achter de op handen zijnde zelfbewoningsplicht voor koophuizen onder de vier ton.
‘Het bouwen van nieuwe woonruimte tussen oude
bebouwing kan alleen met behoud van het karakter
van de stad. Dus in het Beurskwartier kan hoogbouw,
maar laten wij alsjeblieft niet een extra Neudeflat in
de historische binnenstad zetten, dat zou zonde zijn.

Bovendien is nieuwbouw ‘inbreien’ heel kostbaar.
Dat geld kan beter geïnvesteerd worden door uit te
breiden. Bijvoorbeeld in polder Rijnenburg.
De woningnood moeten wij namelijk wel oplossen.’
Vóór deelvervoer
‘Ik vind het jammer dat Utrechters niet beseffen hoe
ongelooflijk goed wij het hebben geregeld met fietsers. Nergens anders in de wereld zie je dat.’ Daarbij
is Volt een groot voorstander van het ingezette beleid
voor deelvervoer. Stam kent de Binnenstad al elf jaar.
Eerst woonde hij op het terrein van het University
College, in de Rodebrugbuurt en op Kanaleneiland.
Nu woont hij al vier jaar hartje centrum, in De Syp.
Als hij in de raad komt zal hij zijn functie als penningmeester bij de bewonersvereniging eraan moeten
geven. En de kans is groot dat hij ook als adviseur in
het onderwijs minder moet gaan werken. Maar dat
heeft hij graag over voor de partij ‘waar ik bijna het
programma zelf voor had kunnen schrijven. Die klik
is zo goed!’ •

Plannen nieuwkomers
In onze wijk heeft EenUtrecht flyers verspreid met de slogan
‘De Binnenstad is ook van jou!’ Ook stelt de nieuwkomer
‘Wonen en horeca maken samen de Binnenstad, horeca
alléén uitbreiden met instemming omwonenden’. EenUtrecht
wil Utrechters meer zeggenschap geven: zij komen met een
plan waar de gemeente mee aan de gang gaat. Daarnaast
streven ze naar betaalbaar wonen voor iedereen; groei die bij
een bestaande buurt past.
Bij1 wil meer sociale huur en de zorg organiseren vanuit een
wijk. Ook moeten musea en het openbaar vervoer gratis
worden. Daarnaast wil de nieuwkomer racisme en discriminatie aanpakken met onafhankelijk onderzoek hiernaar in de
gemeente. Utrechtse instanties moeten net zo divers zijn als
de bevolking en discriminatie wordt grond voor ontslag. •

Anton Stam van Volt: ‘De Binnenstad moet een fijne woonwijk blijven.’ © Gert-Jan Peddemors
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Nooit te oud om gezonder te gaan leven
Verstopt in de binnentuin
van het Bartholomeus
Gasthuis, in het nog
nieuwe en lichte atelier,
spreekt leefstijlcoach
Marieke Wenting met
deelnemers aan SMARTsize. Wat doet een
leefstijlcoach eigenlijk?

Het programma duurt een half jaar en bestaat uit:
• 6 Individuele consulten met een leefstijlcoach.
• 3 Kookworkshops in groepen.
• 2 Digitale hulpmiddelen: een interactieve website
en een ‘homescreener’. Een praktisch hulpmiddel
dat in kaart brengt welke factoren in de thuisomgeving iemands eetgedrag beïnvloeden.
• Mogelijkheid om mee te doen aan beweegmomenten in Salus Wellnesshuys, zoals wandelen,
dansen en yoga.

Marieke: ‘Ik help mensen
om gezonder en prettiger te leven door hun
gedrag aan te passen.
Dat is voor iedereen
anders. Daarom ga ik
met deelnemers op zoek
naar wat er bij hen past.
Wat kan en wil je doen
Leefstijlcoach Marieke Wenting: in gesprek over een gezondere leefstijl. © Gert-Jan Peddemors en veranderen op allerlei
		
vlakken van leefstijl, ook
In de vorige Binnenstadskrant benadrukte be- waar je zelf misschien nog niet aan had gedacht?
Het begint bij iemands motivatie te vinden,
stuurder Loes de Vries dat het Bartholomeus
zodat hij of zij nieuw gedrag kan aanleren en
Gasthuis meer is dan een verpleeghuis.
Zo wil het ook bewoners in de buurt bereiken volhouden.’
SMARTsize is een wetenschappelijk (VU Amsterdam)
en ondersteunen, bijvoorbeeld bij het vinden
onderbouwd programma voor mensen met overen vasthouden van een gezonde leefstijl.
gewicht en obesitas met als doel hen te helpen
In Salus Wellnesshuys, onderdeel van het gasthuis, gezonder te eten en meer te bewegen.
Een gezond(er) gewicht kan gezondheidsprobleis net de eerste groep deelnemers met SMARTsize
men als diabetes type 2, een hoge bloeddruk en
gestart - een leefstijlprogramma pur sang gericht
verhoogd cholesterol verminderen en soms voorop gezondheidswinst.
komen.

Met de bakfiets de buurt in

DOCK Utrecht is er voor de bewoners. Ben je kind, (net) volwassen
of heb je al wat meer levenservaring? Graag werken wij met jou en
andere wijkpartners samen zodat
jouw wensen en ideeën zoveel als
mogelijk tot leven komen in en
voor jouw buurt.
Dit doen wij door je te ondersteunen
en faciliteren om zelf actief aan de slag
te gaan. Dankzij minder coronamaatregelen ontstaat weer meer ruimte
voor persoonlijke ontmoeting, activiteiten en buurtinitiatieven! Dit is heel belangrijk hoorden wij van jullie en mede
daarom nemen wij jullie graag mee in
ons vooruitzicht voor komend jaar.
Team Binnenstad
Wij kunnen je uiteraard alle drie helpen, maar bij wie kun je je vragen en
ideeën het beste kwijt?

Goedbedoelde, frustrerende adviezen
Marieke kijkt terug op de intakeconsulten. ‘Mensen
vonden het fijn om te praten over wat zij nodig
hebben. Als je met iemand praat over je overgewicht, regent het vaak adviezen over diëten en ‘Je
moet gewoon meer bewegen’. Dat weten de deelnemers zelf ook wel! Maar tussen weten en doen
zit een verschil. En naar dat verschil gaan we samen
op zoek.’ Geen strenge crashdiëten of uitputtende
trainingsprogramma’s dus. In de kookworkshops
kunnen mensen samen nieuwe inzichten over voeding opdoen, samen koken en eten.
Het programma is erkend door het Loket Gezond
leven van het RIVM. Huisartsen kunnen patiënten
adviseren het programma te volgen.
De eigen maandelijkse bijdrage bedraagt € 30,-.
Meer lezen of aanmelden? www.saluswellnesshuys.nl/leefstijlprogrammasmartsize •

Advertorial

Ward Verbeek,
Jeugd en speeltuin De Kleine Dom
(wverbeek@dock.nl 06 59938788)
Lilith Smidts-Lefever,
Dak- en thuis-lozen/Armoede
(smidtslefever@dock.nl 06 59906460)
Rhea Wilhelm,
Volwassenen en Buurtinitiatieven
(rwilhelm@dock.nl 06 59908273)
Op de planning
Onze focus ligt op aanwezig zijn.
Zowel op speeltuin de Kleine Dom
als in de wijk met onze bakfiets met
SpeelMeeprogramma. Verder ligt de
focus dit jaar meer multidisciplinair, zo
onderhouden wij onder andere goed
contact met de scholen, het Buurtteam
Jeugd en Gezin en wijkagenten.
Ook dit jaar is de kinderraad weer van
start gegaan en gaan we aan de slag
met kinderen over burgerschap en wat
er in hun wijk speelt.
Hoewel je als volwassene ook welkom
bent om mee te spelen zet DOCK
meer zin op het leren kennen van bewoners om zo beter te begrijpen wat

DOCK zoekt actief contact met Binnenstadsbewoners. © DOCK

je wensen en ideeën zijn voor jouw
buurt. We zijn elke donderdagmiddag
van 15-16 uur aanwezig in de bibliotheek op de Neude, samen met het
Buurtteam, we gaan met de bakfiets
de buurt in en komen ook via via vaak
in contact met bewoners.
Dit jaar zal ook Welzijn op Recept worden toegevoegd aan de binnenstad,
wil je hier alvast meer over weten?

Neem dan even een kijkje op:
https://www.dock.nl/uitgelichte-projecten/wor/.
Wil je graag een initiatief starten?
Heb je een bepaald talent, bijvoorbeeld
koken, sporten of computeren, of wil
je dit talent meer inzetten? Wij brengen je graag in contact met andere
bewoners die dit ook graag willen of
wel wat hulp kunnen gebruiken. •
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Anna Sterk

Wonen in het koetshuis van de muntmeester
uit mijn eerste huwelijk wonen
hier op de tweede etage, de
andere drie wonen bij hun
moeder.’ ‘De verbouwing heeft
anderhalf jaar in beslag genomen, gelukkig waren er geen
grote tegenvallers. Zelf heb ik
twee linkerhanden, maar ik
kon me van harte uitleven als
bedenker. Alles is gestript en de
enorme imposante balken van
Douglasspar zijn gezandstraald.’
Hij laat foto’s van de verbouwing
zien en van het labyrint aan
vloerverwarming. De ruimten
zijn 4 meter hoog. De fraaie
stalen wenteltrap is in het
oosten van het land gemaakt
bij een gespecialiseerd bedrijf.
Suermondt
Grifhorst dook in de geschiedenis van het koetshuis en besloot
daarop het opschrift aan te laten brengen. Het pand werd in
1839 gebouwd voor het stallen
van rijtuigen en paarden. Het
was onderdeel van een in 1936
afgebroken 18e eeuws woonhuis aan de Plompetorengracht
van muntmeester Suermondt.
Die was de eerste muntmeester
van de Koninklijke Nederlandse
Munt, en bekleedde deze functie drie perioden. Voor iedere
nieuwe periode liet hij een
Marco Grifhorst: ‘De verbouwing heeft anderhalf jaar geduurd.’ © Herman van Doorn ander muntmeesterteken aan		
brengen naast het muntteken.
Het opschrift ‘Suermondt 1839’ op de gevel
Dirk Christiaan Suermondt had ook een verzekeringsvan de Van Asch van Wijckskade 31 nodigt uit
bedrijf. Daarnaast was hij een groot kunstliefhebber
tot nader onderzoek en contact op te nemen
en lid van verschillende binnen- en buitenlandse
met de huidige bewoner Marco Grifhorst.
kunstverenigingen. Na zijn dood in 1871 werd zijn
boekencollectie via een verkoop van veilinghuis
Hij is makelaar van beroep. ‘Ik werd in 2017 benaBeijers aangekocht door de Universiteit, gevolgd door
derd voor de verkoop van dit pand. Bij binnenkomst
een schenking van vele kunstboeken die nu onderwas ik, ondanks de vele veranderingen, meteen
deel zijn van de bibliotheek kunstgeschiedenis.
onder de indruk van de ruimte. Ik besloot ter plekke, Zoon Barthold ging ook het staal in, maar dan op
dat ik er zelf wilde wonen en verzocht de eigenaren
grote schaal. Hij trouwde met de dochter van
om die redenen een andere makelaar te nemen.
Cockerill van de staalfabrieken in Seraing aan de
Zover is het niet gekomen, zij verkochten het graag
Maas en werd erfgenaam. Zoon Suermondt had
aan mij. ‘Ik woonde indertijd op een zelfontworpen
een grote kunstverzameling, waaronder een Van
woonboot naast de hasjboot aan de WittevrouwenEijck, een Rembrandt en een Vermeer. Later is deze
singel met vrouw en twee kinderen; groter wonen
collectie deels naar Berlijn gegaan en voor het
was een wens. Inmiddels hebben we samen vier
andere deel liet hij in Aken een museum bouwen,
kinderen, maar ik heb er zelf negen. De twee oudsten het huidige Ludwig-Suermondt museum.
Colofon
De Binnenstadskrant
is een onafhankelijke
uitgave op initiatief
van bewonersgroepen.
De krant wordt
huis-aan-huis gratis
verspreid in de
Binnenstad.

Foto voorpagina:
Luuk Huiskes

Hoofdredactie/coördinatie
Elaine Vis en Ineke Inklaar
Beeldredactie (coördinatie)
Gert-Jan Peddemors, Luuk
Huiskes
Tekst
Anna Sterk, Ben Nijssen,
Charles Crombach, Elaine Vis,
Erik van Wijk, Gerard Arninkhof, Harrie Thewessem, Ineke
Inklaar, Marianne Coopmans,
Marijke Reer, Oeke Kruythof,
Ton Verweij

Grifhorst vertelt met liefde over zijn vak als makelaar. Nog altijd is hij zijn leermeester Dick van der
Wal uit Maarssen dankbaar. Deze zag wel wat in
hem en leerde hem de kneepjes van het vak.
Nu maakt hij dagelijks kennis met interessante
bewoners, hun verhalen en exclusieve huizen.
Passie voor de Binnenstad
‘Weg uit de Binnenstad, dat nooit.’ Hij en zijn
vrouw voelen zich senang met hun gezin in het
koetshuis ondanks dat ze alleen een patio hebben.
Maar daar hebben ze wat op gevonden, voor het
groen en de rust hebben de Grifhorsts een voormalige herberg gekocht in Noord-Friesland. •

Van Asch van Wijckskade 31 was het koetshuis van
muntmeester Suermondt. © Luuk Huiskes

Oeke Kruythof

Lenteplezier
Zittend op dit terras
bestaat mijn dak uit
bloeiende kastanjebomen
daarboven schuiven langzaam
rafelige witte wolken voorbij
omkaderd in blauw
in mijn goed gevulde glas
wordt dit alles omgedraaid
spiegelend weerkaatst:
dit is dubbel lenteplezier! •

Beeld
Gerard Arninkhof, Gert-Jan
Peddemors, Iris Tasseron,
Luuk Huiskes, Michael Kooren,
Ton Verweij, Werry Crone

Vormgeving
Nico Dielen

Online
Meer nieuws op www.binnenstadskrantutrecht.nl, www.facebook.com/binnenstadskrant en
www.instagram.com/binnenstadskrant_utrecht. Wie zich via
de site abonneert op de nieuwsbrief, krijgt geregeld een selectie
van artikelen toegestuurd.

Verspreider
Guus Touker

Drukker
Roelofs (oplage 10.500)

Abonnement
Een jaarabonnement kost
voor 4 nummers 17 euro, incl.
bezorging.
Aanmelden via utrechtbinnenstadskrant@gmail.com met
daarbij het bezorgadres.
Wie zich later in het jaar
abonneert, krijgt eerdere
nummers nagezonden.

Giften
Giften zijn altijd welkom.
De bijdrage kan worden
Deadline
gestort op gironummer
NL71 INGB 0000 2451 22 t.n.v. Kopij voor nummer 2 moet
vóór 9 mei ingestuurd zijn.
Binnenstadskrant o.v.v. gift.
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Door de ogen van Gerard: vriendelijk onthaal
Ze zijn nog maar drie maanden in Nederland. Dus spreken de taal (nog) niet, wel Engels. En dromen van
een toekomst hier, na een studie. Abdullah Alwad (21) en Abdullah Al Qualisi (18) zijn tijdelijk ondergebracht
in een hotel aan de Biltsestraatweg, dat tegenwoordig dienst doet als noodopvang. En nu zitten ze aan tafel
bij een Nederlander (zie ook pagina 9). •

Jeroen van der Woude roert in de pan. Hij heeft z’n
best gedaan om zijn soep zoveel mogelijk te laten
lijken op het eten in het Midden-Oosten. Met linzen,
kikkererwten. Want hij krijgt twee gasten uit de
zogeheten noodopvang.

Abdullah Al Qualisi zat nog op school in Jemen, waar al jaren een burgeroorlog woedt. Met zijn vader en broer vluchtte hij het land uit.
Kwam ook via Turkije op Lesbos.

De soep van Jeroen smaakt goed.
Maar toch niet als het eten thuis.
Thuis?
Welk thuis?
Waar?
Wanneer?

Abdullah Alwad komt uit Syrië. Zijn geboortestad Aleppo is in puin geschoten. Via Turkije kwam hij samen met zijn moeder over zee
naar het Griekse eiland Lesbos. Daar zat hij in het beruchte kamp Moria, onder mensonwaardige omstandigheden. Van de hel in Moria
naar een vriendelijk onthaal in Utrecht. •

