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Colofon

De kat loopt mee de trap af als ik de glazenwasser ga betalen 
voor het zichtbaar houden van mijn uitzicht op de kathedraal. 
We maken even een praatje. Intussen zet de kat zijn tanden in 
het weelderige gras dat tegen de gevel van mijn huis groeit. 
Dat wordt dus kotsen, denk ik, en hoop dat hij zijn braakbal 
niet deponeert op de bank of het vloerkleed. Dan zie ik uit 
de schaduw van de kathedraal, door de Catharijnesteeg, 
een kleine optocht mijn kant opkomen. Voorafgegaan door 
iemand met een groot kruis loopt een groepje geestelijken, 
gekleed in religieuze gewaden en sommigen met een mijter 
op, over het plein. Fietsers houden in, stappen af en kijken. 
Het groepje verdwijnt in de kerk. Even moet ik zoeken, dan 
weet ik het: het is witte donderdag. De processie markeert het 
begin van Pasen. 

Onmiddellijk daarna komen er drie jonge vrouwen 
aangelopen. Studentes of toeristen? De voorste ziet mijn kat, 
loopt op hem af en begint hem te aaien. ‘Oh, she’s lovely’, 
zegt ze met een sterk Amerikaans accent. Ik kan niet laten 
om te zeggen dat she a he is. De tweede van het stel kijkt 
me daarop boos aan en zegt `I don ‘t like you`. 
Ik ben te verbouwereerd om iets terug te zeggen. De kat 
is inmiddels uitgegraasd en we gaan terug het huis in. Het 
hele gebeuren heeft nog geen drie minuten geduurd. Mijn 
kat kotst even later het vloerkleed onder. En ik blijf met een 
puzzel achter. Waarom die felle reactie op mijn woorden? 
Ik heb geen verklaring. Maar ik koester die drie minuten als 
een bijzondere ervaring. Absurdistisch theater voor kat en 
kathedraal, gewoon op de stoep van mijn huis. • 

Neues Deutschland, officieel orgaan van de Oostduitse com-
munistische partij, plaatste in 1989 op één dag 23 foto’s van 
regeringschef Erich Honecker. Bij de Sächsische Zeitung in 
Dresden, waar ik in 1990 een paar maanden op de redactie 
mocht rondkijken, waren ze ook niet vies geweest van foto’s 
van gezagsdragers. Acht tot tien keer Honecker, na de partij-
dag, was niet ongebruikelijk. 
Na de Wende hadden ze hun lesje wel geleerd. In het och-
tendoverleg was het regelmatig een punt van bespreking: 
moet die minister, die burgemeester nu echt met een foto 
in de krant? Indachtig dat Dresdense beleid doet de Binnen-
stadskrant het kalm aan met foto’s van autoriteiten. Onze 
rol is – zo vinden wij – immers niet de ijdelheid van gezags-
dragers te strelen of propaganda voor het gemeentebeleid te 

maken. Zo sierden de afgelopen zes jaar slechts de portretten 
van twee leden van colleges van b. en w. onze redactionele 
kolommen, namelijk die van Van Zanen en De Weger. 
Voor journalisten dreigt altijd de situatie dat ze zich laten 
gebruiken. Soms gaat dat zo geruisloos dat ze het niet of 
nauwelijks in de gaten hebben. Een politicus die – vanzelf-
sprekend uit eigenbelang – een primeurtje doorspeelt, een 
actiegroep die zo sympathiek overkomt dat nergens een 
kritische kanttekening bij gezet wordt....
Natuurlijk, ook de Binnenstadskrant laat zich beïnvloeden. En 
het is duidelijk waar ons hart ligt: bij de bewoners. Maar ons 
streven is toch om zoveel mogelijk ons eigen plan te trekken. 
Geen spreekbuis zijn, afstand bewaren. Doen wat we zelf de 
moeite waard vinden. Zing je los. • 

Omslagfoto: dirigent Bert Nederhof voert zijn naamloze koor aan [zie bladzijde 5] ©Sjaak Ramakers

Adressen

Zing je los
Dick Franssen

‘Zingen ist dat leven doet’

Bedrijven, instellingen en 
bewoners die de Binnen-
stadskrant willen onder-
steunen met een financi-
ele bijdrage kunnen een 
bedrag overmaken naar: 
giro 245122 
t.n.v. Binnenstadskrant, 
Utrecht

Kat en kathedraal Gert-Sjoerd Kuperus

Wijk C Komitee
www.wijkc.nl

Buurtpreventiegroep 
Wijk C-West
tel. 2328076

Buurtpreventiegroep
Wijk C-Oost
tel. 2315668

Buurtpreventiegroep 
Lang en Breed
tel. 2328591

Buurtpreventiegroep
Wolvenroedel
tel. 2317601

Bewonersgroep 
Wolvenbuurt
tel. 2310578

Bewonersgroep 
Vrouwjuttenhof
tel. 2322948

Beheergroep A t/m Z
tel. 2333147

Beheergroep NV-huistuin 
tel. 2367315

Werkgroep Pandhof 
Sinte Marie
Visscherssteeg 9, 3511 LW 

Zakkendragersvereniging
tel. 2317578

Vereniging Grachtstegen
Lauwersteeg 11, 3511 JM 
grachtstegen@hotmail.com

Stichting Behoud 
Lepelenburg
e-mail: lepelenburg@planet.nl

Bewonersgroep 
Catharijne singel
tel. 2304225

Bewonersplatform 
Centrale Oude Stad
tel. 2321533

Buurtcomite Twijnstraat en 
omstreken
www.twijnlijn.nl, twijnlijn@live.nl

Bewonersplatform
Zuidelijke Oude Stad
e-mail: h.f.vandobben@tiscali.nl

Stichting Beheer Zeven Steegjes
tel. 2232036

Stichting Geertebuurt
tel. 2317735

Stichting Singelgebied Utrecht 
www.singelgebied.nl

Utrecht Weer Omsingeld
tel. 2315668

Stichting Werkgroep 
Herstel Leefbaarheid Oude 
Stadswijken
tel. 2310976

BOCP
[Bewonersoverleg plannen 
stationsgebied ] tel. 2522322

Platform Binnenstad Utrecht
tel. 2363252

Werkgroep Pandhof 
van de Dom
p.a. Kikkersloot 18
3993 TK Houten

Centrum Utrecht
[ondernemersvereniging]
tel. 2317438 / 2400717, 

Wijkbureau Binnenstad
tel. 2863960, fax 2863966, 
e-mail:�binnenstad@utrecht.nl

Welzijnsorganisatie 
Cumulus
tel. 2758490; fax 2758499, 
e-mail: info@cumuluswelzijn.nl

Algemene Hulpdienst
[Burenhulp Binnenstad]
tel. 2361743

Wijkagenten Binnenstad
tel. 0900-8844

Buurtcomité Vaartsebuurt
tel. 2316972 www.binnenstadskrant.nl

De kinderen zaten al klaar als Catharina 
van Rennes het zanglokaal binnenschreed, 
haar struise gedaante gehuld in een 
vormeloze reformjapon. Dan zong zij: 
‘Dag lieve kinderen’, de kinderen zongen 
terug: ‘Dag juffrouw’, zij weer: ‘Gaat het 
goed?’, de kinderen: ‘Best’. Nu kon de zang-
les beginnen. 

In 1887 richtte Catharina van Rennes [ook wel 
‘van Rennès’ geschreven om de goede uitspraak 
een handje te helpen] een eigen zangschool voor 
kinderen op, eerst gevestigd in de Fransche 
Bewaarschool op het terrein van de Pieterskerk, 
en vanaf 1901 in haar woonhuis Brigittenstraat 1. 
Daar herinnert de bronzen herinneringsplaquette 
op de muur voorbijgangers aan de bewoonster: 
‘Hier woonde en werkte Catharina van Rennes, 
geb. 2 aug. 1858, overl. 23 nov. 1940’. 
Het hoofd van een strenge dame met knijpbril 
torent uit boven drie kleine kinderkopjes die haar 
met halfopen mondjes toezingen ‘Trouw zal ons 
hart U be-wa-ren, regen en storm ten spijt’. 
Een bronzen notenbalk begeleidt hun liedje. 

Grote kracht
De in haar tijd beroemde zangpedagoge en 
componiste begon haar carrière als zangeres. 
Met wisselend succes zong zij liederen en in 
oratoria. Maar al vanaf 1880 gaf zij ook zangles-
sen aan kinderen en daar bleek haar grote kracht 
te liggen. Vanaf 1908 richtte zij zich volledig op 
het lesgeven. Behalve in Utrecht, vestigde zij ook 

zangscholen in Amsterdam, Den Haag en Hilver-
sum. Zij was een strenge, maar ook bijzondere 
lerares, die een eigen onderwijsmethode ontwik-
kelde en de kinderzang op een hoog peil bracht. 
Grote bekendheid kreeg zij ook door de matinee-
uitvoeringen die zij in het hele land gaf van haar 
muziekstukken voor kinderen. 
Muziek leren moest volgens haar een soort spel 
zijn. Haar leerlingen mochten gedichtjes maken 
en de beste zette zij op muziek. Ze componeerde 
cantates, muziekvertellingen en talloze liedjes. 
Die zijn inmiddels natuurlijk ouderwets gewor-
den. Welk kind kent nog, behalve misschien 
de drie kleine kleutertjes die op een hek zaten, 
het angelus dat in de verte klept of het ‘Hela gij 
bloempjes, slaapt gij nu nog?’. Maar in haar tijd 
waren de liedjes verrassend modern, niet morali-
serend zoals voordien, maar fris en fleurig.

Dirigeren
Catharina van Rennes was in meer opzichten 
modern. Zij sympathiseerde met de feministische 
beweging. Zo verzorgde ze bijvoorbeeld de 
muziek op het grote derde internationale congres 
van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in 
1908 in Amsterdam. 
Zij had ook de grote wens om te dirigeren, maar 
tot haar spijt bleef dat beperkt tot het een paar 
keer dirigeren van uitvoeringen van haar eigen 
composities. Bij de kroningsfeesten van koningin 
Wilhelmina in 1898 dirigeerde ze een 1800-
koppig kinderkoor, en zij stond een keer of drie 
op de bok bij de uitvoering van haar cantates 

door het Concertgebouworkest. Maar volwaardig 
dirigent worden zat er voor een vrouw niet in, 
zover waren de rolpatronen niet verschoven.

Krakend parket
Haar zangschool heeft veertig jaar bestaan. 
Als de voordeur van het monumentale huis in 
de Brigittenstraat opengaat, loop je net als de 
leerlingen toen door een imponerende marme-
ren gang naar de kamer achterin het huis die 
als zanglokaal was ingericht. Nu staan er de 
computers van een kantoor. Toch herinnert deze 
kantoorkamer op een merkwaardige manier aan 
de vroegere bewoonster. Hetzelfde parket kraakt 
al honderd jaar en door de ruime ramen is een 
groene tuin te zien, vast net als toen. Maar het 
is het plafond dat je in een tijdcapsule naar de 
zangschool brengt. De donkerbruine moerbalken 
van het zanglokaal zijn allemaal van links tot 
rechts beschilderd met teksten in gotische letters. 
Als kinderoogjes afdwaalden naar het plafond, 
dan brachten stichtelijke spreuken daar hen toch 
weer bij de les: ‘Gut gesprochen ist halb gesun-
gen’, ‘Im Anfang war der Rhythmus’, ‘Die wel 
op een saeck wil achten, die en moet vooral niet 
jachten’. ‘Ja zingen ist dat leven doet, en lang en 
lustig leven’.  •

Marijke Brunt

Catharina van Rennes in haar gigantische kamer in de Brigittenstraat

Op allerlei locaties in Wijk C organiseert de SJU zaterdag 27 juni Jazz-a-Palooza, dat is ‘jazz en nog veel meer van dat’. 
‘Want jazz is een tolerant geloof. Salsa, merengue, samba, funk, pop, soul, blues, D.J.’s, you name it.’ Om vier uur 
begint het feest, dat uit 25 muzikale acts bestaat. De SJU noemt in het persbericht salsa door Abanicos, wereldjazz door 
Mango, Brigit Jones-pop door Jess en swing door Bubblin’Toorop. ‘Een weldadige muzikale vloedgolf zal stuwen door 
de straten van onze beroemde volksbuurt’, zo belooft de SJU, die Wijk C omschrijft als ‘het Harlem van Utrecht’. Nog 
een toezegging: op 27 juni zal het zwoel zijn. •

Jazzfeest in Wijk C
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Tien dagen korenhoofdstad van Europa Dick Franssen Geheim koor

Wie nu een jaar of veertig is zal het hier 
nooit meer meemaken. De eerste halve 
eeuw gebeurt het zeker niet opnieuw dat 
Europa Cantat een Nederlandse stad uit-
kiest, voorspelt Claar Urbanus. Zij regelt de 
publiciteit voor het grootste korenfestival 
ter wereld, dat eens in de drie jaar ergens in 
Europa neerstrijkt. 

Nu is het dus in Utrecht, en dat moest volgens 
Claar wel een keer. ‘Het is logisch. Utrecht is hier-
voor geknipt. Een stad met 150 koren, een 
fantastisch muziekklimaat, een compact cen-
trum... dat is natuurlijk een uitgelezen locatie.’
Een kleine drieduizend zangers, van wie de helft 
jonger dan 27, verheffen van 17 tot 26 juli hun 
stem in honderd concerten op zeventig plaatsen, 
vooral in de Binnenstad. Elke dag is er op het 
Domplein ‘open singing’, wat betekent dat er 
muziek wordt uitgedeeld en dat iedereen kan 
meezingen.
’s Morgens zijn er workshops onder leiding van 
topdirigenten. Niet alleen klassieke muziek komt 
dan aan bod, maar ook bijvoorbeeld jazz, hiphop 
en gospel. 
Nederland laat ook zien wat het op professioneel 
niveau waard is. Claar: ‘Wij hebben een grote 
naam in de wereld, vooral op het gebied van 
oude muziek en close harmony. Onze beste koren 
treden op.’

Campagne
In 2007 begonnen de voorbereidingen al, maar 
nu staat elke snaar gespannen. Het programma is 
rond, de dirigenten zijn aangetrokken, de locaties 
geregeld, maar nog niet voor alle deelnemers 

staat een bed klaar, en ook is er nog behoefte 
aan vrijwilligers. Duizenden mensen onderbren-
gen in een stad met weinig goedkope logiesca-
paciteit is niet eenvoudig. In een grote campagne 
zijn vanaf vorig jaar particulieren benaderd om 
tegen een vergoeding van een tientje per nacht 
onderdak [en een ontbijtje] te bieden. 
Daar kwam aardig wat respons op, maar genoeg 
is het nog niet. Het bed hoeft niet per se in de 
stad Utrecht te staan. Als de Binnenstad maar 
binnen drie kwartier met het openbaar vervoer te 
bereiken is.
Claar: ‘Zou je nog een keer extra duidelijk wil-
len maken dat we nog heel goed mensen kun-
nen gebruiken die het boeiend vinden achter de 
schermen te werken. Je talen spreken, allerlei 
mensen ontmoeten van over de hele wereld en 
een radertje zijn in het grote wiel...’ 

Europ Cantat krijgt in Utrecht twee epicentra: 
het Domplein, waarop voortdurend wat te doen 
is, en hal 1 van de Jaarbeurs, die geschikt 
gemaakt wordt als concertzaal. De hal doet ook 
dienst als eetzaal voor alle deelnemers. 

Kicken
Claar: ‘Weet je wat zo leuk is van dit festival? 
Van zingen worden mensen doorgaans blij, en 
zangers zijn meestal hele aardige mensen. 
Dat zul je merken in de stad. Een koor dat neer-
strijkt op een terras en dan spontaan in zingen 
uitbarst....Het lijkt me echt kicken... mensen uit 
zoveel landen die elkaar hier ontmoeten, naar 
elkaar luisteren, en naderhand met elkaar gaan 
e-mailen. Ze komen hier om te leren, om samen 
muziek te maken... het zijn echt de Olympische 

Spelen van de vocale muziek. Maar het grote ver-
schil is dat het geen competitie is.’

Als het festival begint, is de zomervakantie al 
losgebarsten. Veel bewoners zijn weg, maar vol-
gens Claar hoef je niet bang te zijn voor 
gebrek aan belangstelling. ‘De ervaring van 
vorige festivals is dat de concerten allemaal prop-
pie-vol zitten.’

Dick Franssen

Mainz 2006. Massale zang en mooi weer. 
© Wolfgang Semmelweiss   

Zangles shoppen

Wil je zangles volgen? Praat je zo 
binnensmonds dat een zangtherapie je 
zou kunnen helpen? Of wil je gewoon 
meer met je stem doen? Opvallend veel 
zangcoaches, zangdocenten en zang-
pedagogen staan voor je klaar. Ze komen 
vooral van het Utrechts Conservatorium. 
De stad bevalt veel studenten zo goed 
dat ze na afloop van hun studie in 
Utrecht blijven wonen. Een rol speelt 
natuurlijk dat er behoorlijk wat werk is. 
Veel mensen willen leren zingen: 
er zijn enorm veel koren en musical-
gezelschappen. 

Ook Hermien de Zwart bleef in de stad. Zij 
studeerde af als zangeres en docent, en 
combineert nu optredens met lesgeven, 
drie dagen per week. ‘De aanmeldingen 
lopen gestaag door. Er is tot nu toe meer 
vraag dan wat ik kan aanbieden. Veel van 

Inge Keizer

m’n leerlingen vinden zingen eng, maar willen 
het toch graag doen. Een deel van deze groep 
zingt al in een koor. Ik heb ook klanten die na het 
zingen last hebben van hun keel, en daar van af 
willen.’

Beweeglijkheid
Bij zangpedagogen zoals Hermien leer je de tech-
niek van het zingen, maar word je ook begeleid 
bij het repertoire en hoe je dat wilt uitvoeren. 
Zangcoaches daarentegen richten zich meer op 
de al meer geoefende, vaak professionele zanger 
of zangeres. Ook zijn er mensen die naar een 
zangcoach gaan om hun stem beter te gebruiken 
bij het geven van zakelijke presentaties. 
Een les kost zo’n 35 euro. De inhoud is divers. Zo 
leer je in de eerste plaats je stem op een gezonde 
manier te gebruiken. Ook de ademhalingstech-
niek krijgt de nodige aandacht. In ieder geval leer 
je het bereik en de beweeglijkheid van je stem te 
ontdekken en vergroten. En met de juiste oefe-

ningen blijft je stem vervolgens in conditie.

Vrij beroep
Zangdocente Carlijn Stolten: ‘Veel aspirant-leer-
lingen gaan eerst zangles-shoppen. Ze volgen 
bij verschillende zangpedagogen een proefles.’ 
En dat is niet zo vreemd. Iedereen kan zangles 
geven, het is een vrij beroep. Je hebt er geen les-
bevoegdheid voor nodig.
Veel zangdocenten geven les aan kinderen. Zo 
heeft Carlijn op het ogenblik allerlei klasjes op het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten onder haar 
hoede. Kinderen vinden het erg leuk om in musi-
cals te zingen, en de muziekschool komt aan die 
wens tegemoet. Afhankelijk van de klas kiezen 
de docenten liedjes en bedenken eromheen een 
verhaal. Of ze nemen een bestaande musical, bij-
voorbeeld Junglebook, Wiz of Minoes.’ 
Carlijn Stolten coacht ook het Utrechts ensemble 
LIZ. Benieuwd naar het resultaat? Kom dan naar 
Theater Kikker op 11 en 14 juni. • 

‘Remember me, my dear’, zingt het koor als 
Sjaak Ramakers de deur voor mij opent. 
Elke veertien dagen staat de foto-coördinator 
van de Binnenstadskrant zijn studio in de 
Domstraat af voor een naamloos koor, onder 
leiding van Bert Nederhof, en daarom wel 
‘het koor van Bert’ genoemd.

Van half negen tot half elf vult de grote ruimte 
zich met vierstemmige zang uit de barok, de 
renaissance en de romantiek. Hedendaagse klas-
sieke koormuziek staat niet op het repertoire. ‘Te 
ingewikkeld’, zegt Bert. Ze kwamen al bij elkaar 
over de vloer. Op zo’n avondje, drie jaar geleden, 
zei Leendert van Veldhuizen tegen Bert. ‘Als ik in 
zingen uitbarst loopt iedereen weg’. En Bert ant-
woordde: ‘Ik zal het je leren, maar dan moet je 
wel een paar mensen meebrengen.’
Twaalf bassen, alten, sopranen en tenoren, 
daaruit bestaat het gezelschap. Natuurlijk is er 
weleens iemand verhinderd, maar de opkomst 

is altijd groot. De ene week zingen ze in de 
Domstraat, de andere in een schoollokaal in de 
Monseigneur Van de Weteringstraat. In het koor 
zitten een paar bekenden van Sjaak: zijn vrouw 
Marie-José en zijn broer Albert. Dus zo vreemd is 
het ook weer niet dat ze zingen in de fotostudio.
 
Zere been
Hoe goed zijn ze? Voor leken-oren klinkt het heel 
mooi, maar stel dat ze in plaats van klassiek nu eens 
een repertoire van lichte muziek hadden, zouden ze 
dan een kans maken bij Korenslag? 
Verontwaardiging alom. Bert: ‘Korenslag... dan gaat 
bij mij de televisie uit. Dat is niet zingen om te zin-
gen, maar zingen om te winnen. Verschrikkelijk.’
Verkeerde vraag dus. Dit naamloze koor wil tot 
nu toe maar één ding: elke week zingen, uitslui-
tend voor zichzelf. Geen optredens, geen publiek.
De wereld is buitengesloten. Geen luisteraar 
kan zich laven aan ‘Remember me, my dear’. En 
niemand kan beoordelen hoever Bert zijn twaalf 
zangers, die bijna stuk voor stuk vonden dat ze 
absoluut niet konden zingen, heeft gebracht. 
Het kan hem niet schelen. Vroeger verdiende hij 
de kost met dirigeren, maar tegenwoordig is hij 
buschauffeur. ‘Het is een heel verhaal om het uit 
te leggen, maar laat ik het zo zeggen: ik heb op 
een bepaald moment in mijn leven besloten dat 
het beter voor me was iets regelmatigs te doen. 
Ik vind het een prachtig beroep. Als jongetje al 
stond ik in de bus altijd naast de chauffeur. Nu 
staan er naast mij ook weer van die jongetjes’.
 
Soms eng
Repeteren, dat is ergens voor oefenen. Bij Bert 
repeteer je niet, daar leer je. ‘Het is echt een les’, 
zegt koorlid Elaine Vis. ‘Het is stemvorming. Je 
wordt persoonlijk verder geholpen. Het is ook 
een vorm van therapie... ik bedoel: je stem vertelt 
meteen hoe je in je vel zit. Het is heel eerlijk’. 
Marie-José: ’Maar soms ook eng’. Bert: Het is be-
langrijk dat je een veilig klimaat hebt. Dat heerst 
hier, en daarom durft iedereen risico’s te nemen.’
Niet allemaal kunnen ze noten lezen. Elaine wil 
het zelfs niet. ‘Ik vind het niet nodig. Bert zingt 
het voor, en ik concentreer me daarop. Dat is 
voor mij de beste methode’. •

Veel workshops duren de hele periode van het 
festival, maar er zijn ook kortere, en nog niet 
alle workshops zijn volgeboekt. Kijk op www.
ecu2009.nl. De meeste concerten zijn gratis, voor 
andere moet je kaartjes kopen. Ze kosten €12,50 
aan de zaal en tien euro in de voorverkoop. •

Zingen in de studio © Sjaak Ramakers
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Mannenhomokoor Ben NijssenZingende school
Jacqueline van Eimeren

Tenoren en bassen gezocht

Kwart voor negen ’s morgens, een doorde-
weekse schooldag. Een hemels ‘Halleluja’ 
van zuivere hoge kinderstemmen daalt van 
ergens uit de hoogte op me neer in het 
monumentale 17de-eeuwse grachtenpand 
op de Plompetorengracht. Het zijn de hoog-
ste klassen van de Kathedrale Koorschool, 
die elke ochtend van 8.25 tot 8.55 koorles 
krijgen op de bovenverdieping, voordat de 
gewone lessen om negen uur starten.

De school heeft 67 kinderen van groep vijf tot 
en met acht, waarvan de hoogste klassen een 
paar keer in de maand in de hoogmis in de 
Catharinakathedraal zingen. En daarnaast treden 
ze op tijdens concerten in binnen- en buitenland, 
ook met het schoolkoor, waarvan alle leerlingen 
deel uitmaken.

Gedegen
‘Wij hebben allemaal heel leuke kinderen!’, lacht 
directeur Fred van der Geer. ‘Het is wel zo dat 
we een bepaald slag hier binnenhalen; er zijn 
toelatingscriteria. Het zijn jongens en meisjes die 
behoorlijk begaafd zijn, en die muziek leuk vin-
den. Je moet geen leerproblemen hebben. Want 
dan kun je die combinatie met de hoeveelheid 
muziek die we maken in een week niet aan. Ze 
hebben allemaal wat over. En dan willen we ook 
nog graag dat die kinderen gevoel voor discipline 

hebben, want in een koor wordt dat gevraagd. 
Ook moeten ze kunnen samenwerken, en rust 
kunnen hebben op bepaalde momenten bij een 
optreden, dus dat je niet vreselijk ongedurig 
bent... 

De ouders zeggen: we vinden het fijn dat ons 
kind iets meer krijgt dan gewoon basisonder-
wijs. Ze zijn mensen die belangstelling hebben 
voor muziek, of soms zelf in de muziek zitten. 
En ik denk ook dat we naam gemaakt hebben 
in Utrecht, dat we gewoon heel erg goed en 
gedegen basisonderwijs geven. En dat is wat de 
meeste ouders toch zoeken voor hun kind.’

Logische stap
Voor Inge Rogmans, moeder van Justin uit groep 
5 en Enno die vorig jaar in groep 8 zat, was dit 
zeker een overweging.
‘Enno kon heel goed zingen, heel hoog, heel zui-
ver. Het leek me leuk als hij daar wat meer in ge-
schoold werd. Via via hoorde ik van deze school. 
Het is natuurlijk nogal wat om je kind van zijn 
school af te halen en hem ergens anders in groep 
5 te laten beginnen. Ik ben heel erg blij dat we 
het gedaan hebben. Hij was heel erg snel 
gewend, snel op zijn plaats.
Ook voor mijn jongere zoon Justus hebben we 
toen voor deze school gekozen, dat was een 
logische stap. Hij had minder met zingen, maar 

is wel heel muzikaal. We wisten wat er te halen 
was. Het is één grote koorschoolfamilie. Voor de 
kinderen is dat geweldig, die geborgenheid.’

Bagage
Maud van Wielink, moeder van Abe uit groep 8: 
‘Ik vond dat hij te weinig werd uitgedaagd op zijn 
vorige school. En hij kon prachtig zingen, 
is heel muzikaal. Ik moest hem wel overhalen, 
maar de overgang ging heel goed. Hij was met-
een gewend. Het paste perfect bij hem. Je kind 
komt echt met bagage van school die je normaal 
niet makkelijk vergaart in het leven. Zoals mu-
ziekgeschiedenis en partituren kunnen lezen. En 
iedereen bespeelt een instrument; het leuke is 
ze dat ook gewoon vinden, zo van: wat speel jij? 
Cello? Oh, ik speel viool. Dat hoort er gewoon 
bij. Iets mooiers kan je je niet wensen als ouder.’

Naar Trier
Anne uit groep acht: ‘Het leukste vind ik altijd de 
koorschool-reis, dan gaan we bij een koor uit een 
ander land op bezoek. Dit jaar gaan we naar Trier, 
en slapen we in een jeugdherberg met een disco. 
Vet.’
Over de toekomst zegt ze dat ze nog niet weet of 
muziek daarin een grote rol speelt. ‘Misschien wil 
ik iets met mode doen, misschien model worden’.

In groep acht zit nog een Anne. Ze zou wel zan-
geres willen worden, maar wil dan rond haar 
dertigste wel een ‘echte’ baan. Ze is heel positief 
over de school: ‘Het is hier minder rommelig dan 
waar ik vandaan kwam. Er is meer aandacht voor 
je. Dat komt natuurlijk ook omdat de klassen klei-
ner zijn. Hier heb ik veel meer geleerd. Op mijn 
vorige school deden we een week over een taak, 
hier twee dagen. Hier is meer orde.’

Kyteman
Discipline, hard werken, op zondag zingen in de 
kerk, je zou bijna denken dat de tijd hier heeft 
stilgestaan. Maar de koorschool van vijftig jaar 
geleden is een totaal andere dan nu. Bij de stich-
ting in 1959 was het een jongensschool, en die 
jongens kwamen uit katholieke gezinnen van wie 
de ouders elke zondag naar de kerk gingen. 
Het is nu al heel wat als er kinderen op school zit-
ten die van christelijken huize komen. 

Van der Geer: ‘Deze school blijft zeker altijd be-
trokken bij de kathedraal. Maar de niet-kerkmu-
ziek is wel steeds belangrijker geworden.’
Meer dan de helft van de kinderen blijft na groep 
acht zingen in het kathedrale koor, als senior. 
Er is een grote groep die na de middelbare school 
verder gaat in de muziek. Naar een conservato-
rium of zangopleiding. Die dus echt professional 
wordt. Of die opleiding niet afmaakt, maar toch 
in de muziek verder gaat, zoals oud-leerling 
Kyteman, die razend populair is als hiphopartiest. •

Volgens voorzitter Chris Roseboom en koorlid 
Ton Alkemade dankt mannenhomokoor 
Cantatori del Duomo zijn huidige hoge 
kwaliteit vooral aan een vrouw, namelijk aan 
dirigente Loes Egbers, die volgens hen vrien-
delijk maar met strakke hand en vastberaden 
het koor leidt.

Loes is er inmiddels zo’n vijf jaar en zegt zelf zich 
heel goed op haar plaats te voelen tussen al die 
mannen. Wat ze vooral waardeert is de goede 
organisatie. Daardoor kan zij zich op het dirigeren 
en het repertoire concentreren. Chris beaamt dit, 
maar zegt dat Loes ook daar de hand in heeft ge-
had. Loes merkt op dat het bij andere koren waar-
bij ze dirigente is geweest, nogal eens anders was.
Het mannenhomokoor bestaat al sinds 1990. Het 
zingt Engelse en Nederlandstalige songs, veelal in 
uptempo en met een knipoog en een glimlach; 
van popklassiekers tot Nederlandse kleinkunst. 
Geen typische homoliedjes, maar af en toe wel 
met een statement via de tekst. 

’En omarm me’
De vaste oefenlocatie is de zolderverdieping van de 
Agatha Snellenschool.
De ambities gaan tamelijk ver. Het 22 mannen 
sterke koor - hoge en lage tenoren, baritons en 
bassen - wil zich kwalitatief blijven verbeteren. 
Vandaar ook dat een betaalde pianist, Thanos Fo-
tiadis, is aangetrokken. Huisarrangeur Harry Koch 
bewerkt het repertoire. 
Chris en Ton zien hun verbetering in kwaliteit te-
rug in hun tweede CD, die duidelijk beter is dan 
de eerste. De titel ‘En omarm me’, afgeleid van 
een lied van Bløf, slaat zowel op de onderlinge 

contacten tussen de koorleden als die met de sa-
menleving. De CD kan besteld worden via www.
cantatori-del-duomo.nl, waarop ook gelinkt kan 
worden naar stukjes muziek van het koor.

Van achter de Dom
De meeste koren hebben een tekort aan tenoren, 
maar Cantatori del Duomo heeft daar juist vol-
doende van. Er is nog wel behoefte aan bassen en 
baritons. De leden hoeven niet perse homo te zijn. 
Elke man die zich thuis voelt bij het koor is wel-
kom. In principe wordt er gestreefd naar 24 leden, 
zes per toonsoort. 
De naam van het koor is ontleend aan de leus Cit-
tà del Duomo van de gemeente en verwijst naar 
de plek bij de Dom waar homomannen hun crui-
seplek hadden in de Middeleeuwen. De uitdruk-
king ‘Van achter de Dom’ is daar ook van afkom-
stig. Er ligt ook een gedenksteen recht voor het 
vrijheidsbeeld die herinnert aan de terechtstelling 
in 1730 wegens sodomie van Barend Blomsaet en 
zeventien andere mannen bij de Dom.

Uitverkocht
Het koor heeft vooral bekendheid gekregen 
door de optredens in restaurant Zindering in de 
Schouwburg drie keer per jaar. Ze verzorgen daar 
een ‘DineZ Chantant’ voor negentig personen, 
waarbij ze in rok de maaltijden opdienen en tus-
sen de diverse gangen door zingen. De voorstel-
lingen zijn steeds uitverkocht. 
Ton: ‘Alleen al door het optreden zelf wordt een 
statement afgegeven. Emancipatie en acceptatie 
van homo’s hoeven niet per se via teksten of het 
genre uitgedragen te worden. Gewoon leuk en 
goed zingen en de rest komt vanzelf.’

In november gaan ze een avondvullend program-
ma presenteren in het Huis aan de Werf. 
De ideeën daarvoor worden nu verder uitgewerkt. 

Uitstraling
Het koor wil in de toekomst meer aan festivals 
gaan deelnemen. Onlangs, van 30 april tot 5 mei, 
hebben ze meegedaan met het festival ‘Various 
Voices’ in het Southbank Centre in London. 
Dit is een evenement dat eens in de vier jaar 
wordt georganiseerd voor homokoren van man-
nen en vrouwen uit de hele wereld en waaraan 
wel tweeduizend mensen deelnemen. Je kunt 
daar mooi de verschillen in uitstraling tussen de 
verschillende koren zien. Koren uit de VS dragen 
duidelijk hun geaardheid uit, uit Duitsland komen 
steevast typische travestietenkoren en een koor uit 
Ierland zong zelfs religieuze liederen.
Het is een wens van Chris om een dergelijk festi-
val ook in Utrecht te organiseren. Niet zo groots, 
want dat zou niet lukken, maar bijvoorbeeld al-
leen voor Nederlandse homokoren.

Harmonium
Dirigente Loes Egbers is ook nog dirigente bij 
Abbellimenti, een koor dat in het Bartholomeus 
Gasthuis repeteert. De liefde voor muziek is haar 
met de paplepel ingegoten. Thuis stond een har-
monium waarop haar vader haar leerde spelen. 
Op achtjarige leeftijd speelde ze al in de Augus-
tinuskerk, wat ze tot haar zestiende heeft volge-
houden. Tegenwoordig speelt ze nog als organiste 
in de Pieterskerk. Ze studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium met als hoofdvak orgelmuziek en 
bijvak koordirectie. Ze zou graag volledig profes-
sioneel met muziek bezig willen zijn, maar redt dit 
financieel niet. Daarom werkt ze drie dagen per 
week bij de Sociale Dienst. •

Het koor verzameld achter de school © Humphrey Daniels

Dick Franssen

Sommige affiches blijven liggen tot er weer ruimte 
is. ‘We willen niet alle ramen helemaal dichtgeplakt 
hebben;we moeten nog een beetje naar buiten kun-
nen kijken’, zegt Lex Bulterman van muziekhandel 
Broekmans en Van Poppel in de Korte Jansstraat. 
Niettemin is het veel wat er hangt. Het raam met de 
oproepen bijvoorbeeld is voor ongeveer drie-kwart 
volgeplakt. Op een flinke affiche vraagt de Pieters-
kerkcantorij amateurs die eens per maand willen 
zingen in de oudste kerk van Utrecht. De ambitie 
van het koor is: onberispelijke koorzang. ‘Religieuze 
oriëntatie’ speelt geen rol. ‘Laat van de horen’, dringt 
kamerkoor Amor Vincit aan. Het zoekt een bas of 
een tenor. Het Ad Hoc Orkest noemt zichzelf ‘het 
leukste orkest van de stad’ en vraagt een inspire-
rende en gezellige cellist[e].

Heel Utrecht
De meeste oproepen blijven wel een poosje hangen. 
Tot de muziekhandel besluit dat het wel genoeg 
geweest is, of dat iemand komt zeggen dat de va-
catures zijn vervuld. Meer wisselingen zijn er op de 

andere ramen, waarop de aankondigingen van de 
concerten hangen. Als een concert geweest is, gaat 
de affiche er meteen af, om ruimte te maken voor 
een andere. Broekmans en Van Poppel is, sinds het 
verdwijnen van Wagenaar, de enige muziekhandel 
van de stad. Dat betekent dat heel muziekmakend 

Het raam wordt nog voller © Sjaak Ramakers

Utrecht er regelmatig komt. Een mooiere plaats om 
iets op te hangen [altijd zowel naar binnen als naar 
buiten] bestaat niet. Nergens is het bovendien zo 
dat een winkel zo ruimhartig zijn ramen beschikbaar 
stelt. •
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Operazangeres worden
Dick FranssenDe musical heeft in Nederland een groot 

deel van haar klanten weggeplukt bij de 
opera, die tegenwoordig nog alleen bestaat 
bij de gratie van een select publiek. In Duits-
land ligt dat anders. Daar heeft, om met con-
servatoriumdocent David Prins te spreken, 
elk tweede dorp zijn operahuis. 

Wie vooruit wil in operaland doet er daarom 
verstandig aan de blik naar het buitenland te 
richten. Judith van den Dool [26], studente aan 
het Utrechts Conservatorium, gaat dat ook zeker 
doen. Op 20 juni om vier uur doet ze haar 
bachelor-examen, wat inhoudt dat ze tijdens een 
openbaar concert in de Fentener van Vlissingen-
zaal laat zien wat ze waard is. 
Daarna zou ze de beroepspraktijk kunnen ingaan, 
maar dat gebeurt niet. Ze gaat nog twee jaar 
door voor haar masters, want naar haar gevoel is 
ze pas op éénderde van wat ze wil kunnen. 
Ze wil haar talent verder ontplooien onder de 
vleugels van haar docenten, van wie zang-
pedagoge Henny Diemer haar absolute favoriet 
is. ‘Henny is een echte stembouwster. Met mijn 
lage stem moet dat op een rustige, voorzichtige 
manier. Zij doet dat geweldig.’

Geen last
Judith is mezzosopraan, en dat heeft voor- en na-
delen. Een pluspunt is dat er minder mezzo’s zijn 
dan sopranen, en dat je daarom wat makkelijker 
aan de bak komt. Daar tegenover staat dat een 
lage vrouwenstem zich vaak trager ontwikkelt. 
Wat anderen in vier jaar deden, daar had zij er 
zes nodig. 
Vanaf het derde jaar kunnen zangstudenten zich 
specialiseren in opera. In Utrecht zijn dat er op 
het ogenblik zeven, allemaal vrouwen. Judith: ‘Ik 
heb geen last van gebrek aan mannen. De atmos-
feer bij ons is heel prettig. We gaan erg liefdevol 
met elkaar om. Gastdocenten valt dat ook op.’
Niettemin is ze blij dat komend studiejaar bij de 
masters een man instroomt. ‘Er is dan meer re-
pertoire. Het lijkt me superleuk om liefdesduetten 
te zingen’.

Doek gaat op
De algemene vakken gaan nog tot juli door, maar 
de operalessen zijn afgelopen, en daarom drinkt 
het klasje koffie in café Springhaver. Ze nemen er 
vast een beetje afscheid van een paar studenten 
die hun masters hebben afgerond. Kitty de Geus 
is één van de vertrekkers. ‘Ik ben helemaal klaar. 
Voor mij valt het doek op school, maar aan de 
andere kant gaat het weer op’. 
Dramadocent David Prins steekt zijn hand in het 
vuur voor de kwaliteiten van de afgestudeer-
den. ‘Ze kunnen zuiver zingen, ze kunnen maat 
houden, ze kunnen een tekst uit het hoofd leren 
en ze kunnen acteren. Of ze snel rollen krijgen 
ligt meer aan de mensen die zoeken dan aan de 
zangers.’
Het is volgens hem altijd zo geweest dat er meer 
aanbod is voor vrouwenrollen. ‘Een tenor heeft al 
heel snel werk’. 

Afgestudeerde Kitty: ‘Ik denk niet dat ik zal ster-
ven als ik niet zal zingen. Maar het is wel het 
leukste vak dat ik ken’.

Topsport
Of Judith niet-zingen ook zou overleven staat nog 
te bezien. Ze zegt: ‘Het is echt ons hele leven; je 
staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Je 
past alles er op aan. Ik ga bijvoorbeeld echt niet 
meer een hele avond naar een kroeg als je daar 
hard moet praten. Ik leef als een topsporter’. 
Ze woont in een studentenhuis in Lunetten, waar 
niemand zich stoort aan haar zang. ‘Ik krijg alleen 
maar positieve reacties’. 

Twee tot drie uur per dag oefent ze thuis, en 
verder heeft ze daar nog van alles te doen, zoals 
het vertalen van buitenlandse liedteksten in het 
Nederlands, zodat ze elk woord volledig begrijpt. 
‘Het moeten mìjn teksten worden. Je moet het 
doen vanuit je eigen uniciteit, en hopen dat je 
iets nieuws brengt dat de mensen raakt’.

De beelden voor hun vertrek naar Duitsland

Ze vindt dat ze hard werkt, maar dat kan haar 
niet schelen. ‘Ik doe het niet voor school, maar 
voor mezelf, want ik wil zangeres worden.’
Judith komt uit een muzikaal Culemborgs gezin. 
Op haar elfde zong ze al Bach-cantates. Ze was 
dertien toen ze op vioolles ging, ‘maar stiekem 
wilde ik toch het allerliefste zangeres worden. 
Klassiek, want daar houd ik toch het meeste van. 
Daarin voel ik me thuis’. 

Nancy
Ze wilde perse in Utrecht naar het conservatori-
um. ‘Ik had al van Henny Diemer gehoord. Ik wist 
dat ik naar haar toe wou, en dat is me gelukt’. 
Over twee jaar – ze is dan 28 – heeft ze haar 
masters, en dan moet het gebeuren, voorzover 
het op het ogenblik al niet een beetje gebeurt. 
Want ze krijgt nu een rol [Nancy] in Benjamin 
Brittens Albert Herring, geproduceerd door de 
Nieuwe Opera Academie. Maar straks wordt het 
pas echt menens. ‘Ik weet dat het me lukt. 
Eerst misschien naar een Duits operahuis.’ •

De operaklas in het Conservatorium. Tweede van rechts Judith van den Dool © Sjaak Ramakers

Odes aan een stad met gebreken
Arend Odé

 Als ik boven op de Dom kom,
 Kijk ik effe naar benee,
 Dan zie ik ’t Ouwe Grachie
 Het Vreeburg en Wijk C.
 Dan springt mijn hartsje open,
 Ben ik trots wat dachie wat!
 Want er is geen beter plekkie als   
 Uterech mijn stad
 Als Uterech mijn stad!

Het lied ‘Als ik boven op de dom kom’ is hét 
volkslied van Utrecht. Deze kraker is lang geleden 
geschreven door Herman Berkien, maar doet het 
nog altijd goed in menig café en stadsfestival. 
Er is zelfs geopperd dat toekomstige burgermees-
ters, voordat zij beëdigd worden, eerst dit lied 
moeten kunnen zingen. De populariteit van het 
lied staat op eenzame hoogte; veel aansprekende 
Utrechtse liederen zijn er niet. 
Toch krijgt Berkien recentelijk onverwachte con-
currentie van de gelegenheidsformatie Het Goede 

Doel, Herman van Veen en Spinvis. Deze voor-
aanstaande Utrechtse ‘tenoren’ hebben onder de 
titel ‘Weg van Utrecht’ een single uitgebracht, die 
zelfs tot de landelijke media doordringt. Het is 
echter de vraag of dit popliedje blijvend de harten 
van de Utrechtse bevolking zal stelen. De tekst is 
namelijk vooral absurdistisch: 

‘Je bent nog nooit ver van huis geweest... 
Nog nooit alleen, zo ver van Utreg...’

De moraal van het lied is dat hoe verder weg van 
de stad, hoe groter de rampspoed. Maar echt een 
gevoel bij de stad krijg je als luisteraar niet. Dat 
geldt al iets meer voor de Bea’s, een muzikaal trio 
dat een nieuwe inhoud aan ‘Het dorp’ van Wim 
Sonneveld heeft gegeven. Dat gaat zo in de futu-
ristische versie van de Bea’s:

‘En langs de skyline van de Domstad zie ik nu de 
wolkenkrabbers staan. De meeste mensen zijn 
vergeten dat hier de Dom ooit heeft gestaan ...’

Zeker met de geplande hoogbouw in het Stations-
gebied kan deze versie nog best weleens een ge-
voelige snaar bij de Utrechtse bevolking raken. Dat 
vooral Hoog Catharijne het moet ontgelden, blijkt 
ook uit diverse bijdragen naar aanleiding van een 
initiatief van het Utrechts Nieuwsblad in 2003 om 
een lied over de stad Utrecht te schrijven. Dit 
initiatief leverde niet minder dan 150 bijdragen op, 
waarbij de grauwheid van het Utrechtse winkelhart 
allerminst onbesproken is gebleven. Zo lezen we in 
het klaaglied ‘Utrecht huilt’ de volgende strofe:

‘Binnen het beton lijkt het gezellig, knus en 
druk. Maar de buitenkant is smeriger dan ooit. 
Voor, op het stationsplein vallen ieders dromen 
stuk. Vrolijke gezichten zie je nooit.’

Veelzeggend is ook ‘Het lied van deze stad’ met als 
couplet:
 
‘Waar bouwers ongehinderd het centrum 
mochten slopen en beton laten verrijzen, om 
het tot winkelhart te dopen’

Het zal niet verbazen dat vooral het lokale bestuur 
ervan langs krijgt. Daar is immers het groene licht 
gegeven voor zoveel lelijks in de stad. Toch zijn de 
vele liedjes die uit dit initiatief zijn voortgekomen 
meer dan een klaagzang op de stad. In feite vormen 
de teksten een mooie dwarsdoorsnede van wat 
Utrecht en haar bevolking te bieden hebben. Het 
beeld dat dan naar voren komt, illustreert namelijk 
een gevoel van trots, maar zeker niet van ijdelheid. 
Dat blijkt al meteen in het eerste nummer ‘Dan maar 
over Utrecht’, waarin wordt gezongen: 

‘Want relatief gezien valt het best mee. Je hebt 
ten slotte die grachten en dat cluppie, de FC’ 

Nou niet bepaald een enthousiastmerende binnen-
komer. Zeker, Utrecht heeft het, maar het is wel even 
zoeken, zo lijkt het. Ook wordt de stad veelvuldig 
met Amsterdam vergeleken en ook dan overheerst 
de bescheidenheid, zoals blijkt uit ‘Ode aan de stad’:

‘Men zegt wel over Utrecht ’t is een provincie-
stad. En wil daarmee zeggen ’t is eigenlijk een 
gat. Een metropool als Amsterdam, dat is het 
zeker niet. Maar Utrecht heeft van alles en is 
mijn favoriet’

Toch blijft de Oudegracht het meest terugkerende 
thema. In bijna alle liederen wordt deze gracht als 
hét wonder van de stad beschreven en bijna altijd 
even lyrisch, zoals in ‘De Utrechtse werven’:

‘Daar bij die grachten zo dicht langs het water. 
Daar onder de bomen van die oeroude gracht. 
Waar de tijden verstild zijn, in vroeger en later. 
De gevels getuigen van aloude pracht.’

Ook mooi zijn de volgende regels in ‘Utrecht, een 
domlied’:

‘Utrecht, o Utrecht. Stad waar ik altijd weer 
kom. De Vecht is er recht en de Rijn is er Krom’ 

En zo rijgen de teksten aaneen. Van een absolute 
uitschieter is geen sprake en ook de andere liedjes 
uit het initiatief van het Utrechts Nieuwsblad zullen 
de status van meezinger nooit bereiken. Die Berkien 
was zo gek dus nog niet. •3

De algemene vakken gaan nog tot juli door, maar 

3
De algemene vakken gaan nog tot juli door, maar 
de operalessen zijn afgelopen, en daarom drinkt 

3
de operalessen zijn afgelopen, en daarom drinkt 
het klasje koffie in café Springhaver. Ze nemen er 

3
het klasje koffie in café Springhaver. Ze nemen er 
vast een beetje afscheid van een paar studenten 3vast een beetje afscheid van een paar studenten 
die hun masters hebben afgerond. Kitty de Geus 3die hun masters hebben afgerond. Kitty de Geus 
is één van de vertrekkers. ‘Ik ben helemaal klaar. 3is één van de vertrekkers. ‘Ik ben helemaal klaar. 
Voor mij valt het doek op school, maar aan de 3Voor mij valt het doek op school, maar aan de 

Dramadocent David Prins steekt zijn hand in het 3Dramadocent David Prins steekt zijn hand in het 
vuur voor de kwaliteiten van de afgestudeer-3vuur voor de kwaliteiten van de afgestudeer-
den. ‘Ze kunnen zuiver zingen, ze kunnen maat 3den. ‘Ze kunnen zuiver zingen, ze kunnen maat 
houden, ze kunnen een tekst uit het hoofd leren 3houden, ze kunnen een tekst uit het hoofd leren 
en ze kunnen acteren. Of ze snel rollen krijgen 3en ze kunnen acteren. Of ze snel rollen krijgen 
ligt meer aan de mensen die zoeken dan aan de 3ligt meer aan de mensen die zoeken dan aan de 

Het is volgens hem altijd zo geweest dat er meer 3Het is volgens hem altijd zo geweest dat er meer 
aanbod is voor vrouwenrollen. ‘Een tenor heeft al 3aanbod is voor vrouwenrollen. ‘Een tenor heeft al 

Topsport

3
Topsport
Of Judith niet-zingen ook zou overleven staat nog 

3
Of Judith niet-zingen ook zou overleven staat nog 
te bezien. Ze zegt: ‘Het is echt ons hele leven; je 

3
te bezien. Ze zegt: ‘Het is echt ons hele leven; je 
staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Je 3staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Je 
past alles er op aan. Ik ga bijvoorbeeld echt niet 3past alles er op aan. Ik ga bijvoorbeeld echt niet 
meer een hele avond naar een kroeg als je daar 3meer een hele avond naar een kroeg als je daar 
hard moet praten. Ik leef als een topsporter’. 3hard moet praten. Ik leef als een topsporter’. 
Ze woont in een studentenhuis in Lunetten, waar 3Ze woont in een studentenhuis in Lunetten, waar 
niemand zich stoort aan haar zang. ‘Ik krijg alleen 3niemand zich stoort aan haar zang. ‘Ik krijg alleen 
maar positieve reacties’. 3maar positieve reacties’. 

Twee tot drie uur per dag oefent ze thuis, en 3Twee tot drie uur per dag oefent ze thuis, en 
verder heeft ze daar nog van alles te doen, zoals 3verder heeft ze daar nog van alles te doen, zoals 
het vertalen van buitenlandse liedteksten in het 3het vertalen van buitenlandse liedteksten in het 
Nederlands, zodat ze elk woord volledig begrijpt. 3Nederlands, zodat ze elk woord volledig begrijpt. 
‘Het moeten mìjn teksten worden. Je moet het 3‘Het moeten mìjn teksten worden. Je moet het 
doen vanuit je eigen uniciteit, en hopen dat je 3doen vanuit je eigen uniciteit, en hopen dat je 
iets nieuws brengt dat de mensen raakt’.3iets nieuws brengt dat de mensen raakt’.
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Ein Deutsches Requiem Ben Nijssen
Meezingen met Bach

Marijke Brunt

Paul van Roemburg, dirigent van 
het Projectkoor van de muziek-
school op het Domplein, leeft er 
al een beetje naar toe, naar dat 
concert in de Geertekerk. Op 5 
juli is het zover: Ein Deutsches 
Requiem van Johannes Brahms 
[1833-1897]. Maandenlang wa-
ren ze bezig met dit grote stuk. 
Strevend naar perfectie, naar het 
hoogst haalbare. Met regelmatig 
dat karakteristieke gebaar van 
de dirigent: de stemvork aantik-
kend op de schedel. 

De 56-jarige Van Roemburg geeft al 
vele jaren cursussen koorvorming op 
de muziekschool [Utrechts Centrum 
der Kunsten]. Hij geeft ook pianoles-
sen, leidt dirigenten op en begeleidt 
af en toe individuele zangers. Paul 
vindt muziek erg belangrijk voor 
mensen. Het ontspant en dagelijkse 
beslommeringen worden even opzij 
gezet. Het voordeel van zingen is 
dat je je instrument altijd bij de hand 
hebt. 
Het doel van de koorvorming bij het 
UCK is om zangers te scholen die 
zich willen aanmelden bij een serieus 
koor. Er is koorscholing 1 [beginners 
leren in groepsverband basiszang-
technieken] en koorscholing 2 [ver-
dieping in genre, interpretatie, vorm 
en structuur van muziek]. Voor de 
talenten die uit deze cursussen naar 
voren komen is er het Projectkoor. 

Van Roemburg maakt het karakteristieke gebaar © Sjaak Ramakers

Zijn ambitie is om de kwaliteit van 
dit koor voortdurend te verbeteren. 
Dat kan alleen als de leden voor lan-
gere tijd bij het koor blijven. Som-
migen doen dat ook. 
Het koor bestaat gemiddeld uit 30-
35 personen; het maximum is ge-
steld op veertig. Het aandeel man-
nen is wat aan de krappe kant. 
Het verschil tussen het Projectkoor 
en andere koren is dat het UCK de 
oefenruimte en de dirigent levert, 
de administratie verzorgt en de hele 
organisatie op zich neemt. Enkele 
leden laten hun deelname aan een 
nieuw seizoen afhangen van de 
keuze van de in te studeren muziek-
stukken. Paul maakt die keuze sa-
men met een programmacommissie. 
Het eerste deel van het seizoen gaat 
het om kleinere stukken, met een 
afsluitend concert in de Noorder-
kerk in Bilthoven. Dit keer waren dit 
de Motetten van Graun en Psalm 42 
van Mendelssohn. 
In de tweede helft van het muziek-
jaar begint het koor met het instu-
deren van een groot stuk, dit jaar 
dus Ein Deutsches Requiem. Aan 
het concert in de Geertekerk wer-
ken ook solisten mee, met wie ook 
enkele keren wordt geoefend. De 
kosten voor de solisten en voor het 
huren van de kerk worden gedekt 
door de kaartverkoop. 
www.uck.nl onder de knop 
‘agenda’. •

    

Klein beginnen Marijke Brunt

Met zingen op de basisschool zit het wel 
goed in de Binnenstad. Op alledrie de 
scholen komen speciale docenten muziek-
lessen geven. Zingen is daarbij een belangrijk 
onderdeel.

Vergeleken bij veel andere scholen steken de drie 
Binnenstadsscholen gunstig af met hun vakdo-
centen muziek. Naar schatting heeft slechts een 
op de vijfentwintig basisscholen in Nederland zo’n 
vakdocent in huis. Scholen kunnen één vakdocent 
aanstellen en vaak is dat een vakdocent gymnas-
tiek. Voor extra docenten moet de school zelf mid-
delen vinden, zoals extra bijdragen van de ouders..
Op de Daltonschool De Twijn locatie Pieterskerk-
hof, komt er een dag per week een vakdocent 
muziek. Alle groepen krijgen die dag les van hem, 
en kinderen die willen kunnen na schooltijd ook 
nog meedoen in een koor of orkest. In de les 
worden liedjes gezongen en soms ook muziek 
gemaakt op eenvoudige instrumenten. Stagiaires 
verzorgen extra lessen. Groep acht bijvoorbeeld 

studeert onder leiding van een stagiair van het 
Conservatorium een musical in, die in juli bij het 
afscheid van de basisschool wordt uitgevoerd. 
Musicals zijn heel populair. De kleutertjes voeren 
er ook een uit. De vertederde en trotse ouders ko-
men er graag naar kijken, en brengen zelf ook nog 
eens een kerstmusical op de planken.
Op de Agatha Snellenschool geeft de vakdocent 
alleen muziekles aan de groepen vijf tot en met 
acht. De andere groepen met de kleinere kinderen 
zingen met hun eigen juf of meester.

Noten leren lezen
De conciërge van de Vrije School op het Hiërony-
musplantsoen laat enthousiast de grote zaal zien, 
waar een echte pianist de kinderen begeleidt als 
er wordt gezongen. Zingen is belangrijk op deze 
school. Ook bij de conciërge zit het zingen erin. 
Als kind zong hij in een kerkkoor dat toen zelfs 
het Hallelujah van Händel heeft uitgevoerd in de 
Aloysiuskerk. 
Vrije scholen besteden in verhouding veel aan-

dacht aan de creatieve ontwikkeling van de kin-
deren met onder meer muziek en beweging. Zij 
gaan er van uit dat verbinding van leerstof met 
beweging en ritmiek de kinderen stimuleert bij het 
zich eigen maken van de leerstof. 
De klassen beginnen de dag met een kwartiertje 
muziek gekoppeld aan beweging. In de meeste 
klassen wordt dagelijks gezongen. Een keer per 
week krijgen alle klassen muziek van een vakdo-
cent. Alle kinderen leren noten lezen en krijgen 
blokfluitles. Een schoolkoor uit de drie hoogste 
klassen dat onder schooltijd oefent, geeft vier keer 
per jaar een uitvoering.

Schuiftrompet
Niet alle kinderen lopen warm voor zingen op 
school. Pieter uit groep zes vindt zingen in de les-
sen meestal saai en de liedjes die ze zingen een 
beetje kinderachtig. Muziekles zonder zingen, maar 
met alleen zelf muziek maken, dat zou hij veel 
leuker vinden. Pieter heeft geen favoriete groep 
of zanger. Charlie Winston’s ‘Like a Hobo’ vindt hij 
een goed nummer. Hij wil op schuiftrompetles. •

Deze zondagavond staat Bachs cantate 
‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ op het 
programma. Er is een koor, een orkest, 
zangsolisten, een inleider en een dirigent, 
en de toegang is gratis - bij de uitgang ligt 
een vioolkist waarin de bezoekers een bij-
drage kunnen doen. Het vierstemmige slot-
koor wordt vooraf kort gerepeteerd met de 
bezoekers, zodat iedereen straks kan mee-
zingen. Voor wie wil is er na afloop thee of 
koffie en ook is dan de bladmuziek te koop 
van de cantate van de volgende maand.

Zo gaan al ruim veertig jaar de Bach Cantate 
Diensten in de Geertekerk, uitvoeringen van de 
kerkelijke cantates van Johann Sebastian Bach, 
waarbij ook een korte meditatie of een toelich-
ting op de muziek op het programma staat. 
De opzet is eigenlijk niet veranderd sinds in 1967 
een muzikale remonstrantse dominee ermee be-
gon in ‘zijn’ Geertekerk. Hij borduurde voort op 
de beroemde oecumenische diensten die vanaf 
1960 op initiatief van de studentenwereld in de 
Janskerk werden gehouden, met als trefwoord: 
gezamenlijkheid. Studenten en studenten-
dominees en -pastores van alle gezindten deden 
mee, leden van het Utrechtse Studenten Koor en 
Orkest zongen en speelden [Bach!] en alle aan-
wezigen zongen mee. 

Repetities
Gezamenlijkheid is nog steeds het uitgangspunt 
en een bijzondere kwaliteit van de Bach Cantate 
Diensten. Deelname aan koor of orkest is moge-
lijk zonder vast lidmaatschap of contributie. 
Vrijwilligers dragen de organisatie. Ellen Buijser, 
de coördinator van het koor: ‘Iedereen kan ko-
men meezingen, voor alleen een keertje of heel 
vaak. Wij houden geen audities, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Schola Davidica, een amateur-
koor dat elke laatste zondag van de maand 
Engelse kerkmuziek uitvoert in de Janskerk. 
Je moet bij ons wel muziek kunnen lezen, en er 
wordt van je verwacht dat je je koorpartij thuis 
enigszins voorbereidt en ook dat je naar de 
twee repetities komt, op de vrijdagavond en de 
zondagmiddag die voorafgaan aan de Cantate 
Dienst. Want de cantate moet op de uitvoering 
natuurlijk wel mooi klinken.’ 
Geschoolde en geoefende amateurs kunnen 
meedoen in het orkest, en worden na voorin-
schrijving ingedeeld, afhankelijk van de bezetting 
van de cantate. 

Parels
Buijser is een paar maanden geleden bij het koor 
gekomen uit liefde voor het zingen, voor Bach en 
voor de aantrekkelijke formule van het in korte 
tijd samen een mooie uitvoering tot stand bren-
gen. Er zijn ook koorleden met een heel lange 
staat van dienst. Jook Elshout zingt al zo’n vijf-
entwintig jaar mee, aanvankelijk als alt, maar de 
laatste tijd als tenor, want tenoren waren op een 

gegeven moment te dun gezaaid. Zij is enthousi-
ast: ‘Bach geeft altijd troost. Zijn harmonieën zijn 
zo prachtig en verrassend. De meeste mensen 
kennen zijn cantates niet, en daar zijn zoveel 
vrolijke fantastische parels bij. En de sfeer is zo 
goed. Ik ben een domineesdochter en toen ik 
klein was luisterde ik op mijn vaders knie naar 
Bach op de grote radio die wij toen hadden. 
Muziek is altijd belangrijk voor mij geweest.
Ik speel orgel en piano en ook Ierse harp.’ 

Kerkelijk jaar
De cantates sluiten aan bij het kerkelijk jaar. 
Koorcoördinator Ellen Buijser legt uit: ‘In het 
kerkelijk jaar heeft elke zondag een onderwerp, 
met natuurlijk als hoogtepunten het Kerstfeest en 
Pasen. Bach schreef voor al die liturgische zon- en 

feestdagen speciale cantates, honderden in totaal. 
Voor onze uitvoeringen hebben we dus heel ruim 
de keuze.’ 

De cantate van vanavond, ‘Wenen, weeklagen, 
bezorgd zijn, schromen’, schreef Bach voor 
zondag Jubilate, de derde zondag na Pasen. 
Het slotkoraal is een opmonterend antwoord op 
de sombere cantatetitel. Vierstemmig klinkt 
’Was Gott tut, das ist wohlgetan.’ 
Als om half negen iedereen weer de Geertekerk 
verlaat, hoor je hier en daar op straat nog iemand 
zacht voor zich uit een regel zingen. 

De eerstvolgende Diensten worden gehouden 
op de zondagen 6 juni en 6 september. 
www.bachcantates-utrecht.nl.

Dirigent Gijs Leenaars zingt het voor © Sjaak Ramakers
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Verkratting

De handel in sloophout beleeft gouden tijden: de horeca zet de 
terrassen dit jaar vol getimmerd meubilair, gemaakt van oude plan-
ken. In 2008 zag je ze nog slechts hier en daar, nu zijn ze overal: 
kratstoelen en houten banken en tafels. Alsof iedereen door dezelf-
de houtworm is aangestoken. 
Er is een ‘extreme make-over’ aan de gang; de standaard terrasstoel 
verdwijnt in recordtijd uit het stadsbeeld. 
Gerrit Rietveld zou opkijken als hij zag hoe zijn stadgenoten aan de 
gang gaan met zijn kratstoel uit 1934. Enige gelijkenis is er nog wel, 
maar de kroegkrat is lager, langer, breder, al naar gelang het publiek 
waarop de uitbater mikt. Rietvelds stoel was een schoolvoorbeeld 
van hergebruik van oude materialen. Hij gebruikte uitsluitend on-
geverfd sprokkelhout uit zijn timmeratelier. Veel kratten kwamen in 
die tijd uit Nederlands- Indië en waren van harthout. 
Kenners schatten de levensduur van de huidige horeca-kratstoel op 
drie jaar. Ook de lounge-stoel van gevlochten riet, meestal donker-
groen of donkerblauw, nog steeds favoriet bij tuincentra-klanten, 
is op de terrassen - na een korte opmars - zwaar op zijn retour. 
In Utrecht geldt als enige voorwaarde voor terrasmeubilair dat het 
solide is. Toeristenstad Maastricht daarentegen hanteert strenge regels.

 Fotografie © Patrick van der Sande
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Ben Nijssen
Corio drukt stempel op singel

Dick FranssenActieve individualisten 

Meer omzet naar het centrum

De herstelde Catharijnesingel zal er stukken 
beter uitzien dan de Catharijnebaan, zo laten 
de definitieve plannen van b. en w. zien. Het 
‘nieuwe’ deel wordt even breed en diep als 
de andere delen van de singel en de door-
vaarthoogten zijn ook gelijk. Het autoverkeer 
wordt teruggedrongen door minder rijbanen 
en een knip voor het doorgaande verkeer. 
De inrichting van de openbare ruimte zal 
van hoge kwaliteit zijn. De invloed van Corio 
wordt echter duidelijk groter dan nu en ook 
de functie van de singel als herkenning van 
de historische structuur van de Binnenstad 
komt niet goed tot uiting.

Bij het referendum over het Stationsgebied werd 
de voorkeur uitgesproken voor visie A. In deze 
visie staat een groene invulling centraal. Waar kan 
dat beter gestalte krijgen dan bij de te herstellen 
singel? Ook de bewoners van de Binnenstad gaven 
bij een wijkraadpleging aan een singel met aan 
beide zijden een groene invulling van het grootste 
belang te vinden. De gemeenteraad gaf het col-
lege, na het voorlopig ontwerp gezien te hebben, 
de opdracht om de omgeving van de singel van 
meer groen te voorzien.
In april presenteerde het college het definitief ont-
werp. Het landschapsarchitectenbureau Lodewijk 
Baljon had de opdracht gekregen het maximale 
aan groen en ecologische mogelijkheden in het 

ontwerp te verwerken. Het moest echter werken 
binnen het gegeven van de geplande bebouwing 
en dat is te zien. Hoe dichter je bij de bebouwing 
van Hoog Catharijne komt, des te steniger wordt 
het ontwerp. 

’Binnenstadskamer’
De singel krijgt aan de zijde van het station een 
groen talud en aan de binnenstadszijde grotendeels 
een kade. In feite wordt daarmee de structuur van 
de Weerdsingel voortgezet. Een bomenplan ont-
breekt. Hierin zou aangegeven moeten worden of 
de bestaande bomen behouden kunnen blijven, 
desnoods door herplanten. In het ontwerp zouden 
evenveel bomen terugkomen als er gekapt worden. 
Het blijkt dat je de bomen langs de HOV-route op 
het Vredenburg moet meetellen om dit te bereiken. 
Er zullen zo groot mogelijke bomen worden ge-
plant; ze zullen echter veel minder fors zijn dan de 
huidige bomen langs de Catharijnebak. 
De grootste doorbreking van het groenprofiel 
vormt de overkluizing van de singel door middel 
van een gebouw [brug met glazen overkapping 
van minimaal honderd meter breed en ongeveer 
tien meter hoog.] Corio heeft hieraan de benaming 
‘binnenstadskamer’ gegeven. Op deze overkluizing 
is veel commentaar geleverd ten tijde van het voor-
lopig ontwerp. Corio zegt zelf er nog niet helemaal 
uit te zijn en wil trachten haar ‘binnenstadskamer’ 
zo doorzichtig mogelijk te maken. Hoe dan ook zal 

ze een visuele en tastbare barrière blijven vormen. 
Aan de stationszijde van deze overkluizing moeten 
fietsers en voetgangers [joggers] door een tunnel 
en aan de binnenstadskant kun je alleen via het 
gebouw de barrière voorbij komen. Een doorgaand 
fietspad blijft daar dan ook onmogelijk. Voor de 
boten is een soort brug van honderd meter breed 
ook geen leuk punt om te passeren. 

Gierzwaluwen
Een tweede gevaar voor de groenstructuur vormt 
een smal [woon]gebouw dat mogelijk tussen V&D 
en de singel komt. Voor een talud of voor bomen 
is daar dan geen plek. En ook hier kun je in feite 
dan niet meer spreken van doorzetten van het sin-
gelprofiel. Bovendien zou dit gebouw een gierzwa-
luwpopulatie [éénderde van de totale populatie in 
Utrecht] in de gevel van V&D bedreigen. Overklui-
zing plus bebouwing betekenen de doodsteek voor 
een doorgaande ecologische route langs de singel. 
Hoewel het nog lang zal duren voordat het eerste 
water door dit deel van de singel zal stromen en 
nog veel langer voordat de hele singel hersteld zal 
zijn [rond 2020], zijn de voorbereidende werk-
zaamheden al in gang gezet. Het Smakkelaarsveld 
heeft maanden opengelegen in verband met het 
verleggen van kabels en leidingen onder de singel 
door. Het fietspad tussen station en Vredenburg is 
inmiddels hersteld, maar het pad aan de kant van 
de Mediamarkt blijft voorlopig afgesloten. •

‘De groep actieve individualisten in de Binnenstad 
wordt alleen maar groter en leidt tot verdringing van 
andere groepen’, staat op bladzijde 118 van het be-
stemmingsplan voor de Binnenstad. Dat klinkt niet 
goed. Een groep die andere mensen verdringt... 
Hoe herken je die mensen? In museum Van Speel-
klok tot Pierement is een inloopavond over het 
bestemmingsplan. Als je ergens uitleg kunt krijgen 
dan is het daar wel. Ambtenaar Martin Schenk maar 
eens aangesproken. ‘Het is niet mijn afdeling’, zegt 
hij. ‘Ooit zijn er eens groepen gedefinieerd waarvoor 
je kunt bouwen. Ik denk dat actieve individualisten 
vooral studenten zijn, en yuppies.’ 

Geluidsnormen overtreden

Iedereen in het centrum van Utrecht die een 
beetje betrokken is, weet dat de onderne-
mers een moeilijke periode tegemoet gaan. 
Mede als gevolg van Europese regelgeving 
worden er ingrijpende verkeersmaatregelen 
genomen, die naar verwachting het centrum 
voor autobezoekers minder toegankelijk ma-
ken. Bovendien brengen de herontwikkeling 
van Hoog Catharijne en de herstructurering 
van het Stationsgebied met zich mee dat 
één van de entrees van de Binnenstad de 
komende jaren voor een deel uit bouwputten 
zal bestaan.

Gemeente en andere ontwikkelende partijen zul-
len zich tot het uiterste inspannen de offers zo ge-
ring mogelijk te houden, maar we weten allemaal: 
als je gaat opruimen of gaat opknappen, wordt 
het eerst een grotere troep. Deze situatie brengt 
met zich mee dat we de komende jaren geduld 
zullen moeten hebben om het zaaigoed na opleve-
ring van de nieuwe gebieden te kunnen oogsten. 
Bij de Ondernemersvereniging Centrum Utrecht 
[VCU] vinden we bovendien dat we alles op alles 
moeten zetten om er binnen de omstandigheden 
het beste van te maken. En vooral hiervoor is Cen-
trummanagement opgericht. 

Samenwerkingsverband
Centrummanagement Utrecht is een samenwer-
kingsverband tussen VCU, belangenvereniging 
Hoog Catharijne, Koninklijke Horeca Nederland 
[afdeling Utrecht] MKB Utrecht, de Kamer van 
Koophandel Midden Nederland, Raad Nederlandse 
Detailhandel [kring Utrecht] en de gemeente. Doel 
is dat de Binnenstad aantrekkelijker wordt voor 
bezoekers. Wij willen minimaal onze marktpositie 
behouden [ook wanneer alle ontwikkelingen in de 
omgeving gereed zijn] en bij voorkeur verbeteren. 
Dat kunnen we alleen bereiken als we ons geza-
menlijk inspannen.

Wij, de VCU, hebben besloten om ons niet meer 
alleen te verzetten tegen ontwikkelingen waarvan 
we voor de Binnenstad niet veel goeds verwach-
ten [dat blijven we natuurlijk wel doen, maar op 
andere plekken en manieren]. We gaan ons voort-
aan óók inspannen voor die zaken waarmee we 
zelf positieve en constructieve invloed kunnen 
uitoefenen op het functioneren van de Binnenstad. 
Met het Centrummanagement richten we ons op 
concrete projecten die op korte en lange termijn 
een positieve bijdrage leveren aan ons centrum en 
het imago ervan. 

Gezamenlijke ambitie
Sinds eind jaren tachtig, begin jaren negentig zijn 
in verscheidene binnensteden samenwerkingsver-
banden ontstaan die als doel hebben de kracht 
van de binnenstad te behouden, dan wel terug te 
brengen, dan wel te vergroten. Nijmegen was er 

heel vroeg mee. Inmiddels kent een groot aantal 
steden een vorm van centrummanagement; de 
één succesvoller dan de ander. In de praktijk blijkt 
het functioneren van dit soort samenwerkingsver-
banden vooral af te hangen van vijf cruciale voor-
waarden, namelijk:
het hebben van een gemeenschappelijke 
ambitie,de wil en overtuiging om het samen te 
doen,spelregels [hoe gaan we met elkaar om?] en 
[financiële] middelen.
In Den Haag kent men een zeer succesvolle manier 
van structurele samenwerking, evenals in Haarlem. 
In Utrecht zullen wij bij de VCU ons tot het uiterste 
inspannen om ook een succesvolle situatie te be-
reiken: Het Utrechtse centrum op de kaart als ‘Hét 
Centrum van Nederland’! •

Tom Broekman
Voorzitter Ondernemersvereniging Centrum 

Utrecht

www.binnenstadskrant.nl

Ben Nijssen, Wijk C-Komitee: ‘Ik denk dat wij het 
zijn. Vervelende mensen die eigen onderzoekjes 
doen naar de luchtkwaliteit, die vaak wat te zeuren 
hebben, die de gemeente werk bezorgen. 
Maar de vrees dat we de meerderheid gaan vormen. 
lijkt me overdreven. We zijn nog steeds met weinigen.’ 
Uitsluitsel kan komen van ambtenaar Marianne 
Coopmans. Zij is namelijk verantwoordelijk voor 
de passages over wonen in het bestemmingsplan. 
De vraag overvalt haar. Aarzelend zegt ze: ‘Het zijn 
mensen die niet geworteld zijn in de wijk, individu-
eel opereren en opgaan in hun werk. Het kunnen 
alleenstaanden zijn, maar ook stellen. Mensen in 

koopstudio’s. Ik ga het opzoeken.’
Enkele dagen later komt er een mailtje: ‘Actieve in-
dividualisten zijn op zoek naar spanning in het leven, 
ondernemen veel activiteiten buitenshuis, zijn inter-
nationaal georiënteerd, zijn ambitieus en trendgevoe-
lig, vinden met name uitgaansvoorzieningen belang-
rijk en hebben geen directe behoefte aan contact in 
de buurt. In de stad Utrecht zijn de meeste actieve 
individualisten jonger dan 35 jaar en hoog opgeleid. 
Ze staan aan het begin van hun [woon]carrière. Een 
groot deel van hen is [nog] alleenstaand en heeft een 
hoog inkomen. Ruim de helft van de bewoners van 
de Binnenstad wordt tot deze groep gerekend.’ De 
uitleg wordt opgenomen in de definitieve versie van 
het bestemmingplan. •

                        

Aanwinst voor de Binnenstad: de nieuwe lange bank tegen de muur van de U-stal 
onder het stadhuis © Patrick van der Sande

Ben Nijssen

Bij eigen geluidsmetingen op de vrijmarkt en bij 
allerlei podia op Koninginnedag heeft het Wijk 
C-Komitee geconstateerd dat op twee plaatsen 
de normen zijn overtreden, namelijk op het Dom-
plein en het Jacobikerkhof. 
De vrijmarkt met de aansluitende Koninginnedag, 
met activiteiten door het hele centrum, is één van 
de twee evenementen waarop het hoge geluids-
niveau van 90 dB aangehouden mag worden [bij 
andere evenementen is dit 80 dB].
Het Komitee verrichtte met de onlangs aange-
schafte meter metingen bij verscheidene podia 
waarvoor een vergunning was aangevraagd. 
Opgemerkt dient te worden dat heel wat parti-
culieren zelf een feestje vierden met grote luid-
sprekerboxen die in open ramen, deuren of be-
drijfsruimten waren opgesteld. Hier werden geen 
metingen gedaan [ook niet door de gemeente]. 

Lage tonen
De overtredingen op het Jacobikerkhof en het 
Domplein werden vooral gemeten bij de lage 
tonen. Hiervoor zijn voor het eerst maximale 
waarden vastgesteld die 15 dB hoger zijn dan die 
voor de gemiddelde toonhoogten [dus voor dit 
evenement 105 dB]. Volgens de gemeente hiel-
den de podia zich wèl aan de gestelde normen. 
Geconstateerd werd dat het verschil tussen de 
metingen van het Komitee en de gemeente werd 
veroorzaakt door de plaats waar werd gemeten. 
Het Wijk C-Komitee hield zich aan het gegeven 
dat er gemeten moest worden op de dichtstbij-
zijnde gevel waar gewoond wordt, terwijl de ge-
meente heeft gemeten in de richting van het ge-
luid. Zo werd op het Domplein, waar het podium 
voor het Academiegebouw was opgesteld, door 
het Komitee gemeten bij de gevels van de wonin-

gen naast de Domtoren, terwijl de gemeente het 
helemaal aan de overzijde van het plein bij de 
muziekschool deed. Blijkbaar kent de gemeente 
de voorschriften zelf nog niet zo goed. Alleen 
in parken en buiten de bebouwde kom moet er 
loodrecht op het podium gemeten worden, bin-
nen de bebouwde kom bij de dichtstbijzijnde ge-
vel! Door het Komitee was bovendien vastgesteld 
dat de pieken van de geluidsbelasting uitermate 
[gevaarlijk] hoog waren. 
De Wijkraad heeft er voor gepleit om die piekbe-
lasting als norm aan te houden, maar dit advies 
werd niet door het college opgevolgd. 
De gemeente hoefde bij het Domplein niet bang 
te zijn dat bewoners zouden gaan klagen want 
zij hadden hun heil elders gezocht.
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Toekomst Janskerkhof onduidelijk

De personele wisselingen in het college van 
b. en w. maken ook voor de Wijkraad het 
landschap anders. We namen afscheid van 
wijkwethouder Cees van Eijk, met wie we 
goed samenwerkten. En onlangs maakten 
we kennis met de nieuwe wijkwethouder 
Floris de Gelder. Als oud-directeur van Mu-
seum Speelklok tot Pierement is hij in elk ge-
val iemand die de Binnenstad van binnenuit 
kent. 

De kennismaking verliep plezierig; we hebben 
onder andere het belang dat wij hechten aan 
handhaving nadrukkelijk onder zijn aandacht 
gebracht. Ook een andere permanente zorg, de 
aansluiting van het nieuwe Stationsgebied op de 
oude Binnenstad, bespraken we. 

De Wijkraad hield zich in de afgelopen periode 
vooral met ruimtelijke planning bezig, waarbij het 
Stationsgebied opnieuw een belangrijk onder-
werp was. Het komt nu wel akelig dichtbij; 
de bouwactiviteiten en bijbehorende overlast 
beginnen steeds zichtbaarder te worden en voor-
lopig zijn we daar nog niet van af. 

Goed geluisterd
Heel belangrijk voor onze wijk is het bestem-
mingsplan voor de Binnenstad, dat nu als voor-
ontwerp ter visie ligt. De Wijkraad heeft het 
uitgebreid van commentaar voorzien, dat te lezen 
is in het advies hierover aan het College 
[te vinden op www.wijkraadbinnenstad.nl]. 
De gemeente heeft het proces om tot dit voor-
ontwerp te komen heel netjes uitgevoerd. 
De ambtenaren overlegden er steeds open over 
met de Wijkraad en er is goed naar ons geluis-
terd. Verder heeft de gemeente veel oog voor de 
historische waarden van de Binnenstad, zonder 
daarbij zo conserverend te worden dat er ten 
slotte ‘niets meer mag’. Maar we hebben ook wel 
wat punten van kritiek, die zich vooral op twee 
punten richt: de aansluiting met het Stationsge-
bied, en de ruimte die de horeca wordt geboden. 

Kort samengevat zijn onze belangrijkste bezwaren:

• De Binnenstad en het Stationsgebied slui-
ten slecht op elkaar aan
Het nieuwe Stationsgebied omvat onder andere 
de nog aan te leggen singel, het Vredenburg 
tot Wijk C en de oostkant van Voor- en Achter 
Clarenburg. Dit hele gebied valt nu buiten het 
bestemmingsplan, maar heeft natuurlijk wel 
rechtstreeks te maken met de rest van de Binnen-
stad. De enorme uitbreiding van de winkels in het 
Stationsgebied en de massaliteit en hoogte van 
de nieuwe gebouwen bedreigen de oude stad, 
terwijl juist de uitbreiding van het woningaanbod 
in dit gebied een kans is. 

• De gevolgen van de geplande uitbreiding 
van de horeca zijn onduidelijk
In de eerdere horecanota kreeg de horeca ruime 
uitbreidingsmogelijkheden. Het bestemmingsplan 
perkt deze mogelijkheden weer aanzienlijk in en 
dat zien we als een verbetering, maar ook nu 
blijven de gebieden waar uitbreiding mogelijk is 
tamelijk ruim en zijn de opgelegde beperkingen 
vaak vaag geformuleerd. Graag zouden wij zien 
dat de gemeente deze gebieden verder inperkt 
en de voorwaarden aanscherpt. De gemeente 
vindt dat Utrecht in vergelijking met de andere 
grote steden onderbedeeld is met horeca, maar 
wij bestrijden dat; hooguit is het in vergelijking 
met Amsterdam het geval.

• En in samenhang met de horeca: de ont-
wikkeling van het ‘universiteitskwartier’ 
[rond Janskerkhof] is niet helder. 
In het gebied rond het Janskerkhof wordt de 
universiteit heel dominant, en er is ook nog ruim-
te voor veel extra horeca. Aan de ene kant kan 
dit leiden tot een gebied met ‘s avonds en in de 
vakantie donkere en lege gebouwen, en verder 
vooral studentenkroegen. Aan de andere kant 
kan zo’n ‘Binnenstadscampus’ ook vernieuwende 
bedrijfjes aantrekken, en een aantrekkelijke ont-
moetingspaats worden van bewoners, bezoekers 
en studenten. Wat we in elk geval niet willen is 
een tweede Neude. 
Verder hebben we het college gevraagd om meer 
aandacht voor wonen en voor groen. In onze 
ogen biedt juist de vernieuwing van het Stations-
gebied mogelijkheden voor uitbreiding van het 
wonen in de Binnenstad [en vooral ook voor 

ouderen], maar zoals gezegd zijn de ‘oude’ en de 
‘nieuwe’ Binnenstad voor de gemeente nu twee 
volledig gescheiden werelden. En tenslotte heb-
ben we zorgen over de slordige wijze waarop de 
gemeente omgaat met het schaarse groen. 
Nog te vaak is groen een leidingtracé, evenemen-
tenterrein of opslagplaats voor bouwmateriaal.

Tivoli
Dan nog kort twee ‘ruimtelijke’ punten die los 
staan van het Bestemmingsplan: als het Muziek-
paleis klaar is verhuist het huidige Tivoli daar-
heen, en komt het NV huis op de Oudegracht 
vrij. Het is eigendom van de gemeente, maar 
die heeft momenteel nog geen idee van de toe-
komstige bestemming. Omdat dit iets is dat veel 
Binnenstadsbewoners raakt, heeft de Wijkraad 
besloten de komende wijkraadpleging, die in de 
herfst gaat lopen, hierop te richten. Veel interes-
sante informatie over dit pand is te vinden op 
www.oudegracht245.nl. 
De Wijkraad is teleurgesteld over de geringe aan-
dacht die er bij de gemeente lijkt te bestaan over 
de slechte aansluiting tussen het Stationsgebied 
en de Binnenstad bij de Mariaplaats. Met name 
voor fietsers is de situatie hier onoverzichtelijk en 
gevaarlijk, en dat is recent nog erger geworden 
door de afsluiting van de Rijnkade voor fietsers. 
Weliswaar wordt met het realiseren van de plan-
nen de situatie hier helemaal anders, maar dat 
kan nog jaren duren. En de Mariaplaats is een be-
langrijke toegangspoort van de Binnenstad voor 
bezoekers die van het station komen en niet door 
HC willen. We gaan de druk op het college op-
voeren om deze plek met tijdelijke verkeersmaat-
regelen veiliger een aangenamer te maken •

Han van Dobben, voorzitter 

Een bescheiden bijdrage aan de levendigheid van de 
Binnenstad © Sjaak Ramakers

Wijkbureau BinnenstadNieuwe geluidsnormen 
bij evenementen
Dit voorjaar heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
besloten nieuwe geluidsnormen 
bij buitenevenementen te gaan 
hanteren. Ook heeft het college 
de nota ‘t Bruis an alle kant’ 
vastgesteld met het nieuwe 
evenementenbeleid tot 2015. 

De belangen van bewoners zijn in 
deze definitieve nota duidelijker 
naar voren gebracht dan in 
eerdere versies. Een deel van 
de maatregelen uit de nieuwe 
nota voert de gemeente de 
komende maanden al uit. Andere 
maatregelen kosten meer tijd.

De nieuwe geluidsnormen zijn 
meteen van kracht. Vanaf nu is het 
bij buitenevenementen niet meer 
toegestaan de hele dag versterkte 
muziek te laten horen. Er zijn drie 
tijdsblokken vastgesteld: van 10.00 
tot 19.00 uur, van 19.00 tot 23.00 
uur en van 23.00 tot 01.00 uur. 

In de stad Utrecht is het aantal 
meldingen van discriminatie in 
de eerste drie maanden van dit 
jaar met 60 procent gestegen. 
Deze toename is het gevolg van 
de campagne ‘Discriminatie? 
ffmelden!’ die de gemeente 
voerde in samenwerking 
met politie, Art. 1 Midden 
Nederland [voorheen Bureau 
Discriminatiezaken Utrecht] en 
Panel Deurbeleid.

Floris de Gelder is 
nieuwe wijkwethouder

Misschien kent u hem als 
directeur van het museum van 
Speelklok tot Pierement. Tegen-
woordig is Floris de Gelder de 
nieuwe wethouder in het college 
namens de VVD. Hij is wijkwet-
houder van de Binnenstad, van 
Oost en hij heeft Economische 
Zaken, Cultuur, Stadspromotie 
en evenementen, Toerisme en 
Integrale handhaving in zijn 
portefeuille.

‘Ik vind het een eer om dit werk te 
mogen doen’, vertelt Floris de 
Gelder. ‘Ik hou van deze stad. Ik ben 
hier geboren, heb er gestudeerd en 
ik wil er niet meer weg. De stad is 
zo mooi. Als museumdirecteur kreeg 
ik vaak mensen op bezoek, ook uit 
het buitenland. Ik vond het dan leuk 
om plekjes te laten zien die je niet 
één twee drie zou verwachten. Zoals 
de oude Hortus, Flora’s hof, Sterren-
wacht Sonnenborch, Leeuwenbergh. 
Ook hou ik van de bijzondere mo-
menten, zoals de carillonconcerten 
op maandagavond in de zomer.’

Floris de Gelder is geboren in 
Kanaleneiland en woont sinds 1992 
in de binnenstad. ‘Eerst in de Geerte-
straat, toen de Vrouwjuttenstraat 
en nu in de Herenstraat. Steeds iets 
dichter bij de Dom. In de Binnen-
stad vind je alles wat een stad tot 
een echte stad maakt: bedrijvigheid, 
cultuur, monumenten, veel verschil-
lende mensen en veel levendigheid. 
Mijn portefeuille sluit daar uitstekend 
bij aan. Nergens in de stad lopen 
cultuur en economie zo parallel als 

Tijdens evenementen mag slechts 
in twee aaneengesloten blokken 
versterkte muziek geproduceerd 
worden. Op dagen die voorafgaan 
aan een werkdag mag tot uiterlijk 
23.00 uur versterkte muziek klinken. 
Vroeger was dit tot 24.00 uur. 
Op vrijdag en zaterdag blijft de 
eindtijd 01.00 uur. Ook nieuw is 
dat de gemeente de bastonen gaat 
meten en hierop gaat handhaven. 
Bastonen veroorzaken veel overlast 
omdat je die thuis niet alleen hoort, 
maar ook voelt als de bas te ver 
is opengedraaid. De techniek om 
bastonen te meten is sinds kort 
beschikbaar.

Iedereen met klachten over geluids-
overlast tijdens evenementen kan 
vanaf nu bellen naar een speciaal 
mobiel nummer: 06 - 201 195 24. U 
kunt dit nummer alleen bellen tijdens 
evenementen tot uiterlijk 01.00 uur 
in het weekend en tot 23.00 uur 
door de week. •

hier. Als bewoner weet ik dat de 
leefbaarheid in de binnenstad soms 
op gespannen voet staat met het 
uitgaansleven en de drukte. Maar 
het blijft wel heerlijk een duik te 
kunnen nemen in het rijke stads-
leven.’

Wilt u een afspraak met de nieu-
we wijkwethouder? 
Floris de Gelder houdt spreekuur op 
woensdag 17 juni [9.00 - 10.00 uur] 
in het wijkbureau. U kunt tot uiterlijk 
één week van tevoren een afspraak 
maken. Tijdens het spreekuur kunt 
u zaken aan de orde stellen waar 
extra inspanning of aandacht van 
het gemeentebestuur nodig is. •

Vanaf 31 december 2008 riep de 
campagne inwoners van Utrecht 
op om discriminatie of ongelijke 
behandeling te melden. De meeste 
meldingen betroffen discriminatie op 
basis van etniciteit of op het terrein 
van arbeid. De sterke toename van 
het aantal meldingen betekent niet 
dat er meer wordt gediscrimineerd; 
de campagne heeft Utrechters 
ertoe aangespoord gevallen van 
discriminatie aan te kaarten.

Veel meer meldingen van discriminatie

De gemeente gaat ook handhaven op bastonen bij evenementen [© Marnix Schmidt]

Wijkwethouder Floris de Gelder 
[© gemeente Utrecht]

De gemeente vindt het belangrijk 
dat mensen ongelijke behandeling 
blijven melden. Ook nu de 
campagne is afgelopen, want 
zonder meldingen is het moeilijk 
om het probleem aan te pakken. 
Dit geldt ook voor mensen die 
zich onterecht geweigerd voelen 
in de Utrechtse horeca, vindt Iris 
Koningstein, gebiedsmanager 
veiligheid van wijkbureau Binnenstad. 
‘Het Panel Deurbeleid behandelt 

in Utrecht dit soort meldingen van 
stappers. Tenslotte hebben alle 
Utrechters recht op een gelijke 
behandeling, ook in de horeca.’

Kijk voor meer informatie op 
www.ffmelden.nl en 
www.paneldeurbeleidutrecht.nl. •

Volgens Bert van der Roest, woordvoer 
verkeer van de PvdA, is er geen sprake 
van dat zijn partij opnieuw meewerkt 
aan een ondergrondse parkeergarage 
onder het Lucasbolwerk. Wat zijn partij 
betreft is en blijft het plan van de baan. 

De mededeling is actueel omdat in de 
Toelichting en onderbouwing van het 
Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht op 
bladzijde 66 plotseling in een schema de 
parkeergarage als ‘suggestie’ opduikt, 
tot schrik van het Comité Behoud Lucasbol-
werk. Zonder steun van de PvdA is er in de 
gemeenteraad geen meerderheid voor het 
plan. Andere partijen hebben zich al meer-
malen tegen verklaard. De VVD – thans met 
onder meer een wethouder voor verkeer in 
het college – is een groot voorstander.

Parkeergarage blijft 
van de baan
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Op eigen kracht, met een beetje hulp

Goed idee? 
Doe er iets mee!

Wijkbureau Binnenstad

Fietsen, fietsen en nog 
eens fietsen
De gemeente investeert flink 
in creatieve oplossingen om 
zoveel mogelijk stallingsplaatsen 
voor fietsen in de binnenstad 
te realiseren. Doel is dat 
het parkeren van je fiets op 
drukke dagen steeds minder 
een zoektocht wordt en dat 
je altijd wel ergens een plekje 
kunt vinden. Het college heeft 
extra geld vrijgemaakt om de 
fietsparkeerproblemen in de 
binnenstad aan te pakken.

In april is op het Smakkelaarsveld 
een gratis fietsenstalling geopend. 
Op het veld zijn 1.250 fietsklemmen 
neergezet, die 24 uur per dag onder 
toezicht staan. Deze zomer komen 
daar nog eens 1.250 klemmen bij. 
Deze stalling zal er vijf jaar staan. 
Daarna start op deze plek de bouw 
van de nieuwe stadsbibliotheek en 
de aanleg van een nieuw park.

In de Lange Koestraat is onlangs ook 
een fietsenstalling geopend. Deze 
bewaakte stalling biedt plek aan 150 
fietsen, heeft ruime openingstijden 

en is gratis zolang je fiets er niet 
overnacht. De stalling zit in de 
kelder onder schoenenwinkel Van 
Haren, met de ingang aan de Lange 
Koestraat. Daarnaast is de bewaakte 
U-stalling aan de Catharijnesingel 
nu gratis en zal op zaterdag en 
koopzondagen het bouwterrein 
op het Vredenburg, zolang de 
bouwactiviteiten dat toelaten, 
geopend zijn voor fietsers.

In de plannen voor het stationsge-
bied wordt veel rekening gehouden 
met de grote vraag naar fietsklem-
men. Als het nieuwe Centraal 
Station klaar is in 2014, komen aan 
de oost- en westkant van het spoor 
vijf grote fietsenstallingen, die in totaal 
22.000 fietsen kunnen herbergen. 
Op het Vredenburg komt dan ook een 
stalling in een winkel- en appartemen-
tengebouw. De verwachting is dat het 
aantal fietsklemmen in het stationsge-
bied dan goed overeen komt met de 
vraag, zodat iedereen zijn fiets netjes 
in een klem kan zetten en de overlast 
van geparkeerde fietsen op straat sterk 
zal verminderen. •

Wonen boven winkels geeft 
een betere uitstraling

Wilt u iets organiseren voor uw 
buurt? Wilt u de straat veiliger 
maken? Of heeft u een ander 
idee om de leefbaarheid in de 
Binnenstad te verbeteren? Ook u 
kunt een aanvraag indienen voor 
het leefbaarheidsbudget. Met 
dit budget kan het wijkbureau 
snel inspelen op plannen van 
bewoners en ondernemers. Neem 
contact op met het wijkbureau 
of kijk op www.utrecht.nl/
leefbaarheidsbudget.

Voorbeelden toegekende 
aanvragen voor het 
leefbaarheidsbudget [maand 
maart en april]:
• Verwendag voor senioren in 

de binnenstad,
• Buurtfeest Vrouwjuttenhof,
• Bijdrage voor 

organisatiekosten 
bewonersgroep Beheer Zeven 
Steegjes.

Margriet Stuurman en Michiel Morks, oprichter van IGLUU aan het Jansdam 
[© Merijn van der Vliet]

Natuurwerkdag dit jaar ook in Zocherplantsoen

Op zaterdag 7 november is de 
landelijke natuurwerkdag. 
Voor de eerste keer is de natuur-
werkdag ook in het Zocherpark en 
het Singelgebied aan weerszijden 
van de Monicabrug [langs de Nieu-
wekade en de Weerdsingel WZ]. 
Op verschillende plekken in het park 
en langs de singels gaan we tussen 
10.00 en 13.00 uur aan de slag met 
bloembollen planten, gras maaien, 

onkruid wieden en paden vegen. 
Op elke ‘werkplek’ is Stadswerken 
aanwezig met materiaal en man-
kracht. Ook zal een rijdende catering 
langsgaan om iedereen te voorzien 
van hapjes en drankjes. 
Heeft u ook zin om mee te doen? 
Meldt u dan aan via www.natuur-
werkdag.nl of neem contact op met 
Wim Horst [w.horst@utrecht.nl of 
030 - 286 00 00]. •

‘Als zelfstandige kun je tegen 
van alles aanlopen’, weet 
Stuurman. ‘Misschien vraag je je 
af of je wel geschikt bent voor 
het ondernemerschap. Of hoe je 
aan goed personeel komt. Wij 
helpen ondernemers die met zulke 
vragen rondlopen.’ Het project 
is een initiatief van de gemeente 
en de Kamer van Koophandel en 
richt zich op zzp’ers [zelfstandigen 
zonder personeel] en bedrijven met 
maximaal vijf werknemers. Een 
belangrijk doel is het stimuleren van 
bedrijvigheid in de Utrechtse wijken. 
Stuurman: ‘Goed en duurzaam 
ondernemerschap bevordert de 
leefbaarheid in de wijk. Zo wil een 
winkelier graag dat het rondom zijn 
zaak schoon en veilig is.’

Zolderkamertje
Wijk in Bedrijf houdt kantoor 
aan de Vleutenseweg 269. ‘Onze 
basis is individuele begeleiding. Bij 
het intakegesprek proberen we 
het probleem helder te krijgen. 
Een goed ondernemersplan 
is altijd de leidraad, of je nu 
kunstenaar of loodgieter bent.’ 
Daarnaast biedt Wijk in Bedrijf 
trainingen, themabijeenkomsten 
en netwerkbijeenkomsten, alles 
tegen een geringe vergoeding. 
‘Veel zzp’ers werken alleen op 
een zolderkamertje. Daarom 
organiseren we elke maand een 
netwerkbijeenkomst. Ook wijzen 
we op bedrijfsverzamelgebouwen, 
zoals ‘IGLUU’ dat onlangs geopend 
op het Jansdam. Zzp’ers kunnen 
daar flexplekken en vergaderruimtes 
huren.’ Stuurman is zelf afkomstig 

‘Ondernemerschap, dat gaat over je boterham. Daarom is het 
belangrijk te weten waar je als zelfstandige aan begint’, zegt 
Margriet Stuurman. Ze is vestigingsmanager van Wijk in Bedrijf, dat 
vorig jaar is opgericht om kleine Utrechtse ondernemers te helpen.

uit een ondernemersfamilie en voelt 
grote affiniteit met zelfstandigen. 
‘Een eigen bedrijf starten is een 
manier om jezelf snel te leren 
kennen. Het kan een harde 
leerschool zijn, maar je kunt vaak 
meer dan je denkt. Wij bieden tools 
om het makkelijker op eigen kracht 
te doen.’

Meer weten? Kijk op www.wijkinbe-
drijfutrecht.nl. •

De nieuwe gratis fietsenstalling op het Smakkelaarsveld [© Merijn van der Vliet]

Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad aangepast
In het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Binnenstad wordt 
aangegeven waarvoor panden 
en gronden gebruikt mogen 
worden, bijvoorbeeld voor horeca, 
wonen, winkels of groen. Het 
voorontwerp lag van 26 februari 
tot 9 april ter inzage. In totaal zijn 
er 160 inspraakreacties ingediend. 

Ongeveer de helft van deze 
inspraakreacties zullen leiden tot 
aanpassingen in het plan. 

Steven de Boer, één van de 
projectleiders: ‘Veel reacties hadden 
betrekking op individuele percelen. 
Wat is mijn perceel en waar begint 
het perceel van mijn buurman? Deze 

grenzen hebben we nu duidelijker 
weergegeven. Ook hebben we 
helderder toegelicht waarom we 
bepaalde keuzes hebben gemaakt.’
Alle binnengekomen reacties zijn 
samengevat en gebundeld. 
De Boer: ‘De reacties komen in 
een inspraaknotitie, die we samen 
met het aangepaste plan gaan 

voorleggen aan het college. 
Het is onze bedoeling om dat in juni 
te doen. Vervolgens kan iedereen 
weer reageren op het aangepaste 
plan.’ Uiteindelijk zal het nieuwe 
bestemmingsplan eind 2009 aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd. 
Meer informatie vindt u op www.
utrecht.nl/bestemmingsplanbinnenstad.

Overdag heerst in het centrum  
een gezellige bedrijvigheid. 
Maar zodra de avond valt, ziet 
het er heel anders uit. Van veel 
winkelpanden zijn de bovenste 
verdiepingen leeg en donker. 
Allesbehalve gezellig en niet 
veilig, vindt de NV Wonen boven 
Winkels Utrecht.

De NV  is een samenwerkingsverband 
tussen gemeente Utrecht, 
woningcorporatie BO-EX en de 
Maatschappij tot Stads-herstel. Renée 
Willeumier, directeur van Wonen 
Boven Winkels Utrecht: ‘Ons doel is 
het wonen boven Utrechtse winkels 
te bevorderen. Daarmee wordt de 
binnenstad veiliger, het woonklimaat 
aangenamer en krijgt de stad een 
betere uitstraling.

‘ De gemeente heeft zelf tussen 
1997 tot 2007 zo’n 250 woningen 
boven winkels gerealiseerd. De NV 
Wonen boven Winkels werd opgericht 
toen de lastige locaties overbleven, 
bijvoorbeeld winkels waar moeilijk een 
extra entree te maken is. Willeumier: 
‘Sinds onze oprichting in 2007 
hebben we voor 31 nieuwe woningen 
in het centrum kunnen zorgen.’

Subsidie
‘Kleine winkeliers zijn vaak 
enthousiast’, zegt Willeumier. 
‘Het verhuren van een etage zorgt 
voor extra inkomsten en het pand 
wordt onderhouden. Wel is het 
soms lastig de etages bewoonbaar 
te maken vanwege veiligheidseisen 
van de brandweer of het ontbreken 
van een aparte ingang. Dan denken 
we graag mee over creatieve 
oplossingen en kunnen eventueel 
de organisatie en uitvoering uit 
handen nemen. Bovendien heeft de 
gemeente een subsidiepotje voor de 
verbouwingskosten.’ 

Website
Geïnteresseerde winkeliers weten de 
organisatie steeds beter te vinden. 
Willeumier vertrouwt erop dat de 
binnenstad er nog zo’n 250 wonin-
gen bij kan krijgen. ‘Op onze site 
www.wonenbovenwinkelsutrecht.nl 
kan iedereen zien wat we doen, wat 
we voor winkeliers kunnen beteke-
nen en hoe je ons kunt bereiken. 
Op deze site hebben we ook een 
aantal voorbeelden gezet van projec-
ten waar we mee bezig zijn en waar 
we het concept van Wonen boven 
Winkels al gerealiseerd hebben.’•

Renée Willeumier bij een ‘wonen boven winkels’-pand aan de Steenweg 
[© Merijn van der Vliet]

Heeft u een vraag over zaken 
die in uw buurt spelen? Wilt u 
overlast melden? Dan bent u bij het 
wijkbureau aan het juiste adres. Het 
wijkbureau is het aanspreekpunt 
van de gemeente voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers van de 
binnenstad van Utrecht.

Wijkbureau Binnenstad
telefoon: 030 - 286 00 00
[ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur]
binnenstad@utrecht.nl
www.utrecht.nl/binnenstad

U kunt ook even langslopen 
bij de balie van het wijkbureau 
Binnenstad.

Informatiecentrum en 
wijkbureau Binnenstad
Neudeflat, Vinkenburgstraat 26
ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
do-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Op dinsdagavond 17 november 
brengt de gemeenteraad weer 
een bezoek aan de Binnenstad. 
De gemeenteraad doet dat twee 
keer per jaar, om te horen van 
bewoners en ondernemers wat 
speelt in de wijk. De afgelopen 
keer sprak de gemeenteraad met 
de wijk over de evenementennota. 
En daarvoor passeerden onder 
meer het bestemmingsplan, 
horeca, senioren en ondernemen 
de revue. Maar waar moet het 
17 november over gaan? 

Die vraag stellen we graag aan u. 
Heeft u een goed idee voor een 
onderwerp dat u graag onder de 
aandacht wilt brengen van de 
gemeenteraad? 
Geef dit dan vóór 1 september 
door aan het wijkbureau 
[binnenstad@utrecht.nl].

Waar wilt u met 
de gemeenteraad 
over praten?

Kroonstraat is ‘nieuw’ plein rijker. De bewoners van Wijk C vierden op 24 april 
jongstleden de feestelijke oplevering van het ‘nieuwe’ plein aan de Kroonstraat. 
Initiatiefneemsters Saskia Enderlee en Corrie Huiding-Stomp legden symbolisch de 
laatste hand aan de bestrating. Het plein heeft een nieuwe inrichting gekregen met 
‘historische’ klinkers, meer groen en bankjes. De metamorfose is te danken aan de 
buurtgroep Wijk C West, die een plan indiende voor het leefbaarheidsbudget. 

[© Merijn van der Vliet]

Kroonstraat is ‘nieuw’ plein rijker

Wijkbureau 
Binnenstad
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Wijkagenten Binnenstad & 
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Alarmnummer: 112

Weekend zonder geweld

Bel me als je ergens mee zit

Adviezen voor senioren 

Straatspeeldag

‘Zit mijn broertje hier ook?’, vraagt Vincent 
bij binnenkomst in het cellenblok op politie-
bureau Paardenveld. ‘Het is mijn fout man. 
Ik heb dat tafeltje vernield. Paul heeft niets 
gedaan.’ Agenten Patrick en Dennis zitten 
net aan de koffie, als ze worden weggeroe-
pen voor een vernieling in een snackbar. 
Deze bikers – ze draaien de nachtdienst op 
hun fiets – pakken snel een auto en snellen 
hun collega-bikers, die de twee jongens heb-
ben aangehouden, te hulp. 

Het is zaterdagnacht 05.00 uur. De Utrechtse 
Binnenstad is al bijna leeg, de grootste drukte is 
er nog rond een aantal snackbars op de Voor-
straat. Daar gaat het mis als de 27-jarige Vincent 
naar zijn idee te lang moet wachten op een bestel-
ling en de eigenaar zijn tafeltje niet wil schoonma-
ken. ‘Het is mijn frustratie man, mijn broertje kan 
er niets aan doen.’ Maar allebei moeten ze de cel 
in. De twee mogen zondag weer naar huis en 
vallen daarmee buiten het weekendarrangement, 
dat Utrecht, net als een aantal andere steden, 
kent. Dat klinkt gezellig, maar is het niet. Wie 
op vrijdag- of zaterdagavond tijdens het uitgaan 
stevig geweld gebruikt, zit tot maandagochtend 
vast en gaat weg met een dagvaarding op zak. 
Een groot verschil met vroeger toen je na zes uur 
de cel mocht verlaten en het zeker een half jaar 
duurde voordat je wist hoe de zaak afliep.

Niet probleemloos
Sinds de invoering van het weekendarrangement 
in Utrecht vorig jaar oktober, hebben 61 mensen 
eraan moeten geloven. Afgelopen weekeinde 
waren er nul klanten. De preventieve werking 
lijkt te lukken. Helemaal probleemloos is het 
niet, nu de rechter in Breda onlangs een student 
uit Tilburg strafvermindering heeft gegeven. De 
rechter vond twee dagen opsluiting een te zwaar 
middel voor wat hij had gedaan. De politie en het 
openbaar ministerie in Utrecht proberen dan ook 
scherpe afwegingen te maken. 

Dronken jongelui, wildplassers, een doorgedraai-
de man, vernieling en bedreiging. Dat zijn zo’n 
beetje de zaken waar de agenten van Utrecht-
Centrum het afgelopen weekend ’s nachts 
tegenaan liepen. Een zeer rustig weekend, vertelt 
groepschef Michel, die de leiding heeft over de 
nachtploeg agenten. ‘Maar dat vind ik niet erg 
hoor, zo zou het altijd moeten zijn.’ 

Fietskoppel
Bureau Paardenveld kent zaterdagnacht een luxe 
bezetting, met veertien man in de nachtdienst. 
Vrijdagnacht was dat de helft. Hoe mager dat is, 
blijkt als de doorgedraaide Jerril uit Sierra Leone 
naar de crisisopvang moet worden gebracht en 

bijna de helft van het team daar druk mee is. 
Agent René neemt plaats in de ambulance waar 
Jerril aan zijn handen en voeten gebonden op 
een brancard ligt. 
Achter de ambulance rijden agenten Alex en 
Oslin mee. Het kan zijn dat Jerril problemen 
maakt als hij in de separeercel wordt geplaatst. 
Eerder waren op het bureau vijf agenten nodig 
zodat een arts hem een spuitje kon geven. 
Maar het valt mee: Jerril houdt zich rustig. 

Sleep Inn
Een ander probleem dient zich aan. De beheerder 
van de Sleep Inn, opvang voor dak- en thuislozen, 
heeft gebeld. Hij wil dat een van de gasten direct 
vertrekt, omdat deze een medebewoner heeft 
bedreigd. Bij binnenkomst begrijpen de agenten 
waarom hun hulp is gevraagd, Jens is ongeveer 
twee meter groot. ‘Waarom moet ik weg?, vraagt 
hij in beschonken toestand. ‘Ik heb helemaal 
niemand bedreigd.’ Agent Oslin neemt buiten 
het zicht van Jens de gegevens op van Johan, het 
bedreigde slachtoffer. Maar Jens kent hem niet. 
‘Wie is Johan? Ik ken helemaal geen Johan.’ Een 
gesprek met Jens blijkt onmogelijk. Zijn bijdrage 
houdt op bij één zin, die hij eindeloos herhaalt. 
‘Wie is Johan? Ik wil hier best weggaan, maar 
wie is Johan?’ Gewillig laat hij zich naar buiten 
leiden. In de Sleep Inn mag hij zich twee maan-
den niet meer vertonen. ‘Ik weet zeker dat die 
zin, waar is Johan, morgen nog nadreunt in mijn 
hoofd’, zucht groepschef Michel.

Stomdronken
Dan gaat de UIT-telefoon, de telefoon waar-
mee horeca-ondernemers in directe verbinding 

staan met de politie. Bij café King Arthur op de 
Oudegracht zit een meisje stomdronken buiten 
op de straat. Haar blonde hoofd steunt in haar 
handen, zonder hulp rechtop staan kan ze niet 
meer. ‘Weet je wel zeker dat je alleen alcohol op 
hebt?’, vraagt Michel. ‘Jaha’, antwoordt Silvia. 
‘Laat me nou maar.’ De 18-jarige weet niet waar 
haar stapvriendin is, die de agenten willen bel-
len. Het duurt zeker tien minuten voordat ze haar 
piepkleine tasje heeft doorzocht, maar haar tele-
foon zit er niet in. ‘We kunnen je hier niet achter-
laten Silvia, dus we gaan je ouders vragen of ze je 
willen komen halen.’ Dat nummer kent Silvia uit 
haar hoofd. Haar moeder lijkt niet erg geschrok-
ken van het telefoontje van Michel. Tot ze er is, 
moet Silvia mee naar het bureau. Zelfs onder-
steuning van Oslin kan niet voorkomen dat ze af 
en toe door haar hoeven zakt. In het cellenblok 
moet Silvia zich van al haar persoonlijke spullen 
ontdoen. Haar jas, sjaal, haarspelden, sieraden en 
riem moet ze inleveren. Haar grijze spijkerbroek 
blijft met moeite om haar tengere lijf hangen en 
haar roze string laat zich zien. 
Met een grote glimlach ondergaat ze alles. 
Ook als ze op een plastic matras in een cel wordt 
gezet. Een uurtje later staat haar moeder aan het 
bureau. ‘Ik denk dat jij maar eens een tijdje thuis 
moet blijven’, zegt ze als ze haar stomdronken 
dochter ziet. ‘Doe effe normaal mam’, krijgt ze 
terug. Met een bekeuring voor openbare dron-
kenschap op zak, verlaat Silvia het bureau. 

De namen van de betrokkenen zijn gefingeerd.

Dit artikel is eveneens gepubliceerd in dagblad 
De Pers op dinsdag 21 april 2009. •

Mijn naam is Marcella van Ooster-
houdt en sinds 1 maart ben ik 
jongerenhulpverlener in de Binnen-
stad. Elke jongere/tiener wonend 
in de Binnenstad, met vragen over 
thuis, werk, school, vrienden, vrien-
dinnetjes, drugsgebruik, vrije tijd, 
sport, schulden en nog vele andere 
onderwerpen kan met mij contact 
opnemen. Samen - en indien nodig 
ook met ouders - zullen we gaan 
zoeken naar een oplossing. Mocht 
je twijfelen of je vragen bij mij thuis 
horen, zou ik ze gewoon toch stel-
len. Mocht je vraag niet bij mij thuis-
horen, kan ik er voor zorgen dat je 
wel op de juiste plek terecht komt. 

Ik ben regelmatig in het buurthuis 
van de Binnenstad [Oudegracht] 
aanwezig. Daarnaast werk ik ook 
outreachend. Dit betekent dat ik 
aan de hand van zorgen in de wijk, 
probeert jongeren te benaderen en 
te motiveren voor hulpverlening of 
eventuele doorverwijzing. 
Ik ben vijf dagen per week bereik-
baar op een mobiel nummer. Na-
tuurlijk kan je ook altijd e-mailen. 
Ook een school of andere instellin-
gen kan me inschakelen. •

Marcella van Oosterhoud 
06-154197211
m.vanoosterhoudt@cumuluswelzijn.nl

Ook deze zomer kunt u advies 
krijgen van de ouderenadviseur. 
Wij zijn dan wel iets minder goed 
bereikbaar, omdat er collega’s op 
vakantie zijn. Als u in dat geval 
het antwoordapparaat met uw 
naam en telefoonnummer in-
spreekt, bellen wij u zo spoedig 
mogelijk terug.
Senioren vanaf 55 kunnen voor 
informatie of advies op de terreinen 
wonen, zorg, welzijn en financiën 
terecht bij de ouderenadviseurs van 
Cumulus. Enkele voorbeelden van 
vragen die ouderen aan de ouderen-
adviseurs kunnen stellen:

•  U bent op zoek naar een senioren- 
 woning en wilt graag informatie  
 over de procedure.

•  U moet geopereerd worden en  
 daarna nog enige tijd revalideren.  
 Uw partner die hulpbehoevend  
 is,kan niet alleen blijven.
 Een kortdurende opname van uw  
 partner zou wenselijk zijn. 
 Bij wie moet je zijn en hoe pak je  
 dat aan?

•  U zou graag een keer op vakantie  
 gaan en u weet niet welke  
 mogelijkheden er zijn voor uw 
 situatie. Of samen met leeftijd-
 genoten willen bridgen of samen  
 eten. Bij wie kunt u zich opgeven? 

•  Vindt u dat het voeren van de  
 administratie tegenwoordig  
 steeds ingewikkelder wordt?  
 Zoekt u iemand die u daarbij helpt?

•  U heeft huishoudelijke hulp en  
 denkt erover een Persoons-
 gebonden Budget aan te vragen,  
 hoe regelt u dat?

Op dit soort vragen kan de oude-
renadviseur antwoord geven. Zij 
kan u adviseren en samen met u de 
mogelijkheden onderzoeken die er 
voor u zijn. Ook benadert ze op uw 
verzoek de juiste instanties. Dat alles 
kan bij u thuis gebeuren en daar zijn 
géén kosten aan verbonden.

Bel van maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdagoch-
tend van 9.00 tot 13.00 uur nummer: 
272 22 61.
De ouderenadviseurs die in de Binnen-
stad werken heten: Floor van Doornik, 
Karen Blersch en Kelly van de Heuvel. 
Kantoor: Nieuwe Koekoekstraat 85, 
3514 EC. •

Op woensdag 10 juni worden in 
heel Nederland weer straten af-
gezet uit protest tegen het toene-
mende verkeer en als actie voor 
het veilig spelen op straat. Dit jaar 
gebeurt het op het Geertekerk-
hof en een deel van de Spring-
weg. Het thema voor dit jaar is 
‘De Toffe Tuinkabouter’ en zal in 
het teken staan van de natuur in 
zijn flora en fauna, dichtbij in de 
stad en ver weg op de savanne, 
de woestijn, het regenwoud of 
in het water. De speeldag begint 
om twee uur en duurt tot vier 
uur. Je hoeft je niet op te geven, 
iedereen is welkom.

Tienerinloop

Voor alle tieners wonend in de 
Binnenstad: op woensdagmiddag 
is er een tienerinloop voor alle 
tieners tussen de tien en vijftien 
jaar. Bij de tienerinloop kun je 
chillen, msn-en, gamen, pingpon-
gen, bordspellen spelen, darten 
en nog veel meer. Je kunt ons 
vinden op Oudegracht 227, 
Chill-Out zone, buurthuis Oude-
gracht. Kom gezellig langs.

Kookgroep
Vind je het ook leuk om te ko-
ken? Of wil je graag wat meer 
te weten komen hoe gerechten 
worden gemaakt? Bij ons gaan 
we op de vrijdagmiddag met een 
gezellig clubje aan de slag met 
allerlei soorten gerechten. Lijkt 
het je leuk om mee te doen? 
Bij acht aanmeldingen gaan we 
van start. Tijd: 15:45-17:30 uur, 
Leeftijd: van 10 t/m 14 jaar, kos-
ten: twee euro. Opgeven bij de 
Chill-Out, tel. 2343323, of mail: 
chill-out@cumuluswelzijn.nl. 
Langskomen kan natuurlijk ook. 

Timmerclub
Op de timmerclub leer je de be-
ginselen van timmeren, zagen, 
hoe je een stuk hout afmeet en 
een verstekbak gebruikt. 
Wij hebben voorbeelden die je 
kunt namaken, maar jouw eigen 
idee mag je ook zeker uitvoeren!
Voor jongens en meiden van 6-12 
jaar, elke woensdag 15.30-16.45 
uur, behalve tijdens schoolvakan-
ties. Locatie: speeltuin de Kleine 
Dom, kosten: twintig euro per tien 
keer. Info/opgave: 
Bart van Meeteren @: b.vanmeeteren
@cumuluswelzijn.nl

door Merel van Leeuwen

De nachtploeg in actie © Maurits Schmidt
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Houdt u aan het einde van uw in-
komen [salaris/uitkering] altijd een 
stukje maand over? Vraagt u zich 
daarom wel eens af of u financieel 
alles op orde hebt? Denkt u bijvoor-
beeld dat u geld laat liggen, waar u 
denkt recht op te hebben? Daarbij 
moet u denken aan de huurtoeslag, 
zorgtoeslag, belastingaftrek, kwijt-
scheldingen gemeentebelastingen 
en waterschapsbelasting, bijzondere 
bijstand of bijvoorbeeld een stukje 
extra uitkering. U zult merken dat er 
waarschijnlijk voorzieningen zijn, die 
u niet kent. Wilt u weten hoe u op 
een handige manier geld kan bezui-
nigen of wilt u meer inzicht krijgen in 
uw financiële situatie, dan bent u bij 
ons aan het goede adres. Want 

Cumulus Welzijn biedt de bewoners 
van de Binnenstad een Budget-
spreekuur aan. Dit houdt in dat u 
door medewerkers van Cumulus 
Welzijn wordt geadviseerd en geïn-
formeerd over uw financiële situatie.

Duidelijk beeld
Aan de hand van een ‘voorzieningen-
check’ bekijken wij geheel kosteloos 
of u recht heeft op een van de boven-
genoemde toeslagen of kwijtschel-
dingen. Wij kunnen u dan eventueel 
helpen met het aanvragen van de 
voorzieningen. Bovendien kunnen wij 
een begroting voor u maken waarbij 
overzichtelijk wordt aangegeven wat 
u inkomsten en uitgaven zijn. Op deze 
manier krijgt u een duidelijk beeld 

van hoeveel geld u per maand kunt 
uitgeven. Tijdens het Budgetspreekuur 
krijgt u vele tips en adviezen over uw 
financiële situatie.

U kunt zich aanmelden voor het 
Budgetspreekuur via de Informatie-
punten van Cumulus Welzijn. Na het 
aanmelden nemen wij telefonisch 
contact met u op voor het maken 
van de eerste afspraak. De dienst-
verlening bestaat uit ongeveer drie 
afspraken en is geheel kosteloos. 
Informatiepunt Noordoost/Binnenstad. 
Buurtcentrum De Leeuw, Samuel van 
Houtenstraat 1. Tel: 030-275 95 50. 
Bereikbaar via e-mail: sociaalraads-
lieden@cumulus-welzijn.nl 
Openingstijden: Maandag en woens-
dag van 9.00 tot 15.30 uur, dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. •
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Vr 5 Pieterskerk

20.15 Ad Parnassum olv 

Anthony Zielhorst mmv Wouter 

van Belle [orgel]: De Herontdek-

king; Nederlandse kerkmuziek; 

€ 12,50/8

Za 6 Domkerk

15.30 Jan Jansen [orgel]; 

Bach, Schübler Choräle; Reger, 

Choralphantasie Halleluja, 

Gott zu loben; collecte

Za 6 Jacobikerk

20.15 Cantiago olv Herman 

Mussche mmv Gerrit-Christiaan 

de Gier [orgel]: Psalmen van 

verlangen; Psalmbewerkingen 

van Sweelinck, Mendelssohn, 

Schein, Howells, Manneke, 

Hammerschmidt, Kodály en 

Planyavsky; collecte

Za 6 Willibrordkerk

20.15 Utrechtse Studen-

ten Cantorij olv Béni Csillag: 

Luna Roja; werken van Falla, 

Ginastera, Michans, Piazzolla, 

Rautavaara en Victoria; € 12/8

Za 6 Nicolaïkerk

20.30 Kammerchor der Uni-

versität Münster olv Ellen Beinert 

mmv Ko Zwanenburg [orgel]; 

werken van Schütz, Pepping, 

Mendelssohn, Distler en Becker; 

€ 10/9

Zo 7 Willibrordkerk

14.00 Hayo Boerema [orgel]: 

Messiaencyclus [4]; collecte

Zo 7 Kikker

14.00 Het Huisorkest olv Anja 

Oosterbeek mmv dansgroep: 

Inside/outside upside down; 

€ 8,50/7,50 [ook om 19.30 uur]

Zo 7 K&W Fentener van 

Vlissingenzaal

14.30 Arezzo Ensemble olv 

Chris Pouw mmv Haags Vocaal 

Ensemble, Marieke Steenhoek 

[sopraan], Carina Vinke [alt], 

Robert Buckland [tenor] en 

Matthew Baker [bas]; Haydn, 

Nelson-messe; werken van 

Mozart; € 15/12

Zo 7 Geertekerk

19.30 Bachcantatedienst olv 

Gijs Leenaars; BWV 176: Es ist 

ein trotzig und verzagt Ding; 

collecte

Za 13 Domkerk

15.30 Domcantorij olv Remco 

de Graas; Mendelssohn, Aus 

tiefer Not en Richte mich, Gott; 

Bach, Fürchte dich nicht; collecte

Za 13 Jacobikerk

15.30 USKO olv Gilles Michels; 

Bach, Hohe Messe; € 15/10

Zo 14 K&W Fentener van 

Vlissingenzaal

11.00 Ad Hoc Orkest olv 

Haiko Boonstra mmv Stads-

beiaardier Arie Abbenes, 

Koperkwintet PentaBrass en 

strijkkwartet The Wallpaper 

Company: Lustrumconcert incl. 

muzikale stadswandeling olv 

het Gilde Utrecht [einde rond 

15.00]; € 12,50/7,50 

info www.adhocorkest.nl

Zo 14 Geertekerk

15.30 Coqu olv Gijs Leenaars 

mmv Frank Wakelkamp 

[cello] en Henk Verhoef [orgel]: 

Eternità; Monteverdi, Messa 

a 4 voci; Lotti, Crucifixus a 8; 

Caldara, Crucifixus a 16; Puccini, 

Requiem; Pizzetti, Messa di 

Requiem; € 12,50/10

Zo 14 De Zeven Linden

15.30 Orion Ensemble: Land 

van Melk en Honing; werken 

van o.a. Gershwin, Bruch en 

Bloch

Wo 17 UCK

20.00 UCK operaklas olv Esin 

Özsan mmv Handel-ensemble 

olv Margriet Verzijl; Händel, Acis 

and Galatea

Do 18 Geertekerk

20.15 LSKO Collegium 

Musicum olv Quentin Clare en 

Gilles Michels; Sibelius, Tweede 

Symfonie; Nees, Amsterdams 

Pater Noster; Schubert, Mis in Es; 

€ 13/10

Vr 19 Stiltecentrum Hoog 

Catharijne

14.30 Eveline Jansen [orgel]

Vr 19 Stiltecentrum Hoog 

Catharijne

15.30 Ralph Rousseau [gamba]

Vr 19 Binnenstad

18.00 Kerkennacht; info 

www.kerkennacht.nl

Vr 19 Pieterskerk

20.15 Vocaal Ensemble Multi-

ple Voice olv Paul de Kok; When 

David heard; werken van Byrd, 

Tomkins, Weelkes, Britten, Holst 

en Whitacre; € 12,50/8

Za 20 Stadhuisbrug

15.00 Utrechts Operakoor 

olv Johan van de Camp: 

Meezingconcert

Za 20 Domkerk

15.30 Barokensemble van 

de Domcantorij mmv David 

Jansen [klavecimbel]; Bach, 

Brandenburgs concert nr 5 en 

Tripelkonzert; collecte

Za 20 Buurkerk

17.00 Collegium Amisfurtense 

olv Simon Groot; Carnavalspro-

gramma

Za 20 Geertekerk

20.15 Orkest van Utrecht olv 

Yiorgo Moutsiaras; Van Noort, 

opdrachtcompositie; Marang, 

klezmermuziek voor klarinet en 

strijkorkest; Mendelssohn, 

A Midsummer Night’s Dream

Zo 21 Willibrordkerk

1400 Bekooring olv Claartje 

Kocken mmv Peter Verhoogt 

[orgel]; Cherubini, Requiem; 

collecte

Zo 21 Schillertheater

15.00 Xavier Boot [piano]; 

werken van Mozart, Chopin en 

Liszt; € 14.50/10,50

Zo 21 Geertekerk

15.00 UvA-orkest Jan Pz. 

Sweelinck olv Peter Biloen; 

Horsthuis, Kuebelreiter; 

Bruckner, 4e Symfonie 

‘Romantische’; € 13/8

Zo 21 Lutherse Kerk

15.00 Strijkorkest Zoroaster 

olv Herman Draaisma; Stoppe-

lenburg, Symphony for strings; 

Rozsa, Concerto for String 

Orchestra; Penderecksi, 

Sinfonietta No. 2

Zo 21 Josephkerk

15.30 Trio da Fusignano

Zo 21 Gertrudiskathedraal

20.00 Bachcantatedienst mmv 

I buoni antichi; BWV 76 

Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes; collecte

Zo 21 Geertekerk

20.00 Het Orkest olv Jussi 

Jaatinen mmv Mirsa Adami 

[piano]; Nielsen, Helios Overture; 

Schumann, Pianoconcert in a; 

Sibelius, 1e Symfonie; 

€ 15/12,50

Vr 26 Buurkerk 

[Museum Speelklok]

20.00 André van Vliet [orgel]: 

Jubileumconcert; € 7,50

Vr 26 Lutherse Kerk

20.15 Caffee Consort; Bach, 

Kaffeekantate en Brandenburgs 

Concert nr. 5; € 14,50/7,50

Vr 26 RASA

20.30 Dekoor close harmony 

olv Christoph Mac-Carty; 

€ 12,50/10

Za 27 Domkerk

15.30 Koor, orkest en solisten 

van de Domcantorij olv Remco 

de Graas; Bach, Hohe Messe; 

collecte

Za 27 Augustinuskerk

20.15 Kamerkoor VENUS olv 

Gijs Leenaars mmv Mark van 

Platen [orgel]: In tempore belli; 

Ockeghem, Missa L’homme 

armé; Schönberg, Shir hama’

alot; Kodály, Missa brevis; 

Machuel, Über dem Dorn; 

€ 12/8

Zo 28 Julianapark

13.00 Culturele Zondag: 

Wereldfeest Utrecht, zie www.

culturelezondagen.nl

Zo 28 Willibrordkerk

14.00 Willeke Smits en Bas 

Groenewoud [orgel]; collecte

Zo 28 Geertekerk

15.00 Vrouwenkoor Furore 

en gemengd koor ‘t Zamiko’; 

werken van o.a. Byrd en Duruflé; 

€ 5

Zo 28 Lutherse Kerk

16.00 Trajecti Voces olv 

Dirkjan Horringa; Schütz, Kleine 

geistliche Konzerte [selectie]; 

€ 12/6

Zo 28 Janskerk

17.00 Schola Davidica olv 

Lisette Bernt mmv Jan Hagen 

[orgel]: Choral Evensong; 

werken van Gibbons, Howells en 

Vaughan Williams; info www.

scholadavidica.nl

JULI

17 t/m 26 juli: vele concerten 

ihkv Europa Cantat; info www.

europacantatutrecht.nl

Ook in juli en augustus: 

concerten ihkv Kerken Luisteren, 

info www.kerkenluisteren.nl

Za 4 Pieterskerk

10.00 Gregoriaans Koor 

Utrecht olv Jaap Goetzee: 

Lauden Translatie St.Martinus

Za 4 Augustinuskerk

13.30 Cantemus Domino olv 

Paul van der Woude

Za 4 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Wouter Koelewijn [orgel]; 

collecte

Za 4 Pieterskerk

20.15 Monteverdi Kamerkoor 

Utrecht mmv Klaas Vellinga [or-

gel], Christine Sticher, [violone], 

Louise Seijffert [declamatie] en 

Jos Groenier [regie]: Remember 

me; € 12

Za 4 Nicolaïkerk

20.30 Amstel Quartet 

[saxofoons] mmv Pieter van Dijk 

[orgel]; werken van o.a. Gabrieli, 

Franck en Reger; € 10/9

Zo 5 Willibrordkerk

14.00 Willem Hörmann 

[orgel]; collecte

Ma 6 Kloostergang Dom-

kerk [luisterplaats]

20.00 Malgosia Fiebig 

[beiaard]; gratis

Di 7 Willibrordkerk

20.00 Sophie Ardiet [traverso] 

en James Holland [theorbe]; 

Franse barokmuziek; collecte

Za 11 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Ko Zwanenburg [orgel]; collecte

Zo 12 Willibrordkerk

14.00 Hetty Gehring [alt] en 

Peter Verhoogt [orgel]; collecte

Ma 13 Kloostergang 

Domkerk [luisterplaats]

20.00 Frans Haagen [beiaard]; 

gratis

Za 18 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Hayo Boerema [orgel]; collecte

Ma 20 Domplein 

[luisterplaats]

20.00 Arie Abbenes [beiaard]; 

gratis

Za 25 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Tomas Flegr [orgel]; collecte

Zo 26 Willibrordkerk

14.00 Ruud Huijbregts [orgel]; 

collecte

Ma 27 Kloostergang 

Domkerk [luisterplaats]

20.00 Roel Smit [beiaard]; 

Bach, vioolsonates; gratis

Di 28 Kloostergang 

Domkerk [luisterplaats]

20.00 Roel Smit [beiaard]: 

Bachs Sterfdag; Bach, viool-

sonates; gratis

Zo 31 Willibrordkerk

20.00 Anton Steck [viool] en 

Marieke Spaan [klavecimbel]; 

collecte

AUGUSTUS

28 Augustus t/m 6 september: 

Festival Oude Muziek; info 

www.oudemuziek.nl

Za 1 Nicolaïkerk

14.00 Elske ter Lindert [orgel]; 

gratis

Za 1 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Jan Jansen [orgel]; collecte

Zo 2 Binnenstad

13.00 Culturele Zondag: 

Muzikale Botenparade; zie 

www.culturelezondagen.nl

Zo 2 Willibrordkerk

14.00 Willeke Smits [orgel]; 

collecte

Ma 3 Kloostergang 

Domkerk [luisterplaats]

20.00 Jonathan Lehrer 

[beiaard]; gratis

Za 8 Nicolaïkerk

14.00 Stephen Taylor [orgel]; 

gratis

Za 8 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Jan Jansen [orgel]; collecte

Zo 9 Willibrordkerk

14.00 Bernard Bartelink 

[orgel]; collecte

Ma 10 Kloostergang 

Domkerk [luisterplaats]

20.00 Trevor Workman 

[beiaard]; gratis

Za 15 Nicolaïkerk

14.00 Gerben Mourik [orgel]; 

gratis

Za 15 Domkerk

15.30 Zaterdagmiddagmuziek: 

Jan Jansen [orgel]; collecte
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www.utrecht-muziekstad.net.

www.utrecht-muziekstad.net.

www.binnenstadskrant.nl

Vals zingen...
Burgemeester Wolfsen zei laatst: ‘De 
bereikbaarheid is van levensbelang 
voor de stad, maar de luchtkwaliteit 
is van levensbelang voor de inwo-
ners van de stad.’ En daarin heeft 
hij wel zo ongeveer gelijk. Daarin 
wel.. De afgelopen tijd is er veel te 
doen geweest over de bereikbaar-
heid, waaronder de zogenoemde 
pakketstudies. Onderdeel daarvan 
is een studie naar een snelweg door 
Amelisweerd en een snelweg door 
Leidsche Rijn. Vrijwel alle politieke 
partijen stonden op hun achterste 
benen. Bereikbaarheid is inderdaad 
hartstikke belangrijk, maar anno 
2009 leggen we geen snelwegen 
meer aan door natuurgebieden en 
woonwijken. Ook D66 is zeker niet 
bereid die hoge prijs te betalen. De 
bestaande infrastructuur kan nog 
voldoende opgewaardeerd worden 
en ook op het OV is nog onvoldoen-
de gestudeerd.
De gemeenteraad had slechts één 
enkele kans om die plannen uit de 
bereikbaarheidsstudies te halen. Wij 
traden het debat met vertrouwen 
tegemoet, want de overgrote meer-
derheid had zich immers tegen die 
snelwegen verklaard. Wat we niet 
voor mogelijk hielden, gebeurde: de 
studies kunnen wél doorgang vin-
den en daarmee heeft de Utrechtse 
gemeenteraad de enige kans ver-
speeld om definitief verlost te zijn 
van die snelwegen. Hoe het verder 
gaat is afwachten. Wat we zeker 
weten is dat de partijen die gedraaid 
zijn een valse toon hebben aange-
slagen. Voor meer informatie en uw 
reacties kijk op www.d66utrecht.nl

Utrecht zingt...!
Utrecht is een echte muziekstad. 
Zo vindt komende zomer het inter-
nationale korenfestival Europa 
Cantat plaats. Koren uit de hele 
wereld zullen muziek ten gehore 
brengen variërend van Gregoriaans 
tot vocal jazz. Natuurlijk een prach-
tige manier om Utrecht cultureel op 
de kaart te zetten.
Op iets langere termijn kunnen we 
ons opmaken voor de terugkeer 
van een gezichtsbepalende locatie 
in onze Binnenstad: het muziekcen-

trum op het Vredenburg. Sinds de 
start van de bouwwerkzaamheden 
wordt gesproken over de bouw van 
een nieuw ‘Muziekpaleis’. Een meer-
derheid van de gemeenteraad steun-
de een motie van het CDA met de 
naam: ‘Houdt Vredenburg in ere!’ 
Het CDA is namelijk van mening 
dat de naam ‘Muziekpaleis’ slechts 
een werktitel is en dat het aan het 
bestuur is, om te zijner tijd een pas-
sende naam aan het gebouw te 
geven. Wat ons betreft mag dat best 
Vredenburg blijven, want die naam 
is verbonden aan een locatie waar 
kwalitatief hoogwaardige program-
ma’s door musici van wereldniveau 
vertolkt werden. Hopelijk zal dit in 
de toekomst ook het geval zijn.

Evenementen.
Over de evenementen. Daarover is 
veel te doen en te doen geweest. 
Wij vinden dat bijvoorbeeld het 
Lepelenburg alleen onder strenge 
voorwaarden voor evenementen 
gebruikt mag worden. In de onlangs 
aangenomen nieuwe evenementen-
nota zijn er goede regels en een 
duidelijke inspraakprocedure vast-
gelegd. Dat is goed want niemand 
zal alle evenementen willen missen. 
Denk aan het Festival Oude Muziek, 
het Smartlappenfestijn en Nightfe-
ver. Er zijn veel evenementen waarbij 
muziek en zang in allerlei vormen 
een grote rol spelen. Zij dragen bij 
aan de sfeer en aantrekkelijkheid 
van Utrecht als stad van muziek en 
cultuur.

De ChristenUnie juicht dat toe, maar 
ziet er tegelijk nauwlettend op toe 
dat de bewoners van de Binnenstad 
geen overlast ondervinden. Stiptere 
sluitingstijden, tijdige inspraak voor 
omwonenden, slechts een beperkte 
aanslag op de openbare ruimte en 
geen schade aan gemeenschappelijk 
bezit. Wij vonden het jammer dat 
de voorwaarden niet duidelijk in de 
evenementennota zijn afgedrukt. 
Nu moet je ze opzoeken in de APV. 
Maar belangrijker nog dan de in-
spraak is de handhaving. Daar zul-
len we steeds een punt van blijven 
maken. Als de regels zoals ze er nu 
zijn strikt gehandhaafd worden, dan 
kunnen wij blijven genieten van de 

zang en muziek. De ChristenUnie 
zal zich daar tot het uiterste voor 
inzetten. Want weinig dingen zijn zo 
belangrijk als zingen.
 

Vergroening Catharijne-
singel
In mei is het definitieve ontwerp 
voor de Catharijnesingel gepresen-
teerd. Dankzij GroenLinks is er 1,1 
miljoen euro vrijgemaakt voor ver-
groening. Dit houdt onder andere 
in dat er gedeeltelijk ecologische 
oevers worden aangelegd, wat een 
positief effect heeft op de flora en 
fauna. Daarnaast zullen er meer bo-
men komen, onder andere bij de 
Catharijnekade, de Daalsekade en 
de Rijnkade. In het hele gebied 
zullen bovendien daktuinen en 
gevelgroen worden aangelegd wat 
goed is voor de biodiversiteit in het 
Stationsgebied. Daarbij zorgen deze 
maatregelen ook voor energiebespa-
ring en een schoner milieu. Hopelijk 
worden deze maatregelen nog aan-
gevuld met extra broedplaatsen voor 
vogels en vleermuizen. 
Deze aanpassingen zorgen er voor 
dat de Catharijnesingel groener 
wordt, waardoor naast de mens ook 
planten en dieren zich hier prettiger 
zullen voelen.
GroenLinks fractie, tele-
foon: 030 2861122, e-mail: 
groenlinks@utrecht.nl, website: 
www.groenlinksutrecht.nl.

Zingen
Utrecht is op cultureel gebied een 
erg bruisende stad. Overal gebeu-
ren creatieve dingen waarin veel 
inwoners hun hart en ziel steken 
en anderen met volle teugen van 
genieten. Een heel groot deel van dit 
soort bezigheden gebeurt op ama-
teurniveau: een groep enthousiaste 
mensen die een keer in de week 
samenkomt om bijvoorbeeld in een 
woonkamer te zingen en er veel 
plezier aan beleeft. Maar ook buiten 
die woonkamer is veel aan de hand. 
Kijk maar op pagina 23. 

Hoezeer de zangcultuur bruist, zie je 
ook aan de spontane dingen die ge-
beuren. Pas geleden was ik getuige 
van een koor op de brug tussen de 
Zadelstraat en de Servetstraat. Ze 
zongen bekende liederen en zamel-

den daarmee geld in voor een goed 
doel. Veel mensen bleven staan om 
te luisteren en te genieten. 
De PvdA ziet voor de gemeente 
vooral een rol weggelegd op het 
gebied van faciliteiten. Op dit mo-
ment wordt er hard gewerkt aan 
een oefenlocatie voor musici in de 
Hoogstraatbuurt. Zulke initiatieven 
zijn prima. Voorwaarde is wél dat ze 
aansluiten bij de wensen die in de 
buurt en de stad leven.  
Hier moet de gemeente haar stu-
rende rol nemen. Als dit goed loopt, 
biedt het goede mogelijkheden voor 
de versterking van de culturele voor-
zieningen in de stad, maar ook voor 
het beeld naar buiten.

Constantijn Jansen op de Haar 
[raadslid]

Evenementenstad
Utrecht is al jaren een festivalstad bij 
uitstek. De Binnenstad is mede hier-
door een levendig en cultureel cen-
trum geworden. Ook dit jaar staan 
er weer vele festivals en activiteiten 
klaar om de inwoners van Utrecht 
maar ook de toerist te vermaken. 
Wat te denken van het amateur- 
zangfestival Europa Cantat. 
Een groot internationaal evenement 
dat slechts eens in de drie jaar ge-
houden wordt. Een dergelijk groot 
en internationaal festival past per-
fect bij Utrecht, haar karakter, mo-
gelijkheden en haar uitstraling. De 
VVD ziet oneindig veel mogelijkhe-
den in het huwelijk van stad, cultuur 
en ondernemerschap.

Elke medaille heeft natuurlijk ook 
een keerzijde. Festivals kunnen over-
last, vervuiling en andere problemen 
veroorzaken. Voor vele van deze 
problemen heeft de gemeente de 
oplossing al in huis of zijn er maat-
regelen getroffen. Wat dacht u van 
het vaste en mobiele pismeubilair op 
straat. Het afgelopen jaar is 40.000 
liter urine opgevangen. De VVD 
wil goed onderhoud van deze nood-
zakelijke voorzieningen. De veilig-
heid op straat en het tegengaan van 
onrust zijn twee hoofdpunten waar 
de gemeente bij een festival goed 
op moet letten. De VVD is voorstan-
der van festivals, maar mogelijke er-
gernissen moeten tot een minimum 
beperkt worden.
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Maria Callas 

al onze vreugden
al ons verdriet
al onze pijn –
in jouw kunst 
verweven
ons aller zijn

intens gebeuren
dat jij aan
jouzelf voltrok
klanken
gaf jij
kleuren
vlammend rood
diepblauw
nachtzwart

jouw stem
jouw blik
miniem gebaar
emotie
zonneklaar –
kunst
universeel
jij viel ons
begenadigden
goddank
ten deel

Oeke Kruythof

[Maria Callas, operazangeres 1923-1977]
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De verhoging van de wegsleepkosten van 222 
naar 345 euro lijkt een mooie aanleiding fors te 
snoeien in de anti-parkeerpaaltjes, die veel stra-
ten ontsieren en aanzienlijke maatschappelijke 
kosten veroorzaken. Neem bijvoorbeeld Achter 
Sint-Pieter, waar de toestand werkelijk bizar is. 
Er staat daar een heel leger buitengewoon lelijke 
betonnen palen, sommige op nog geen halve 
meter afstand van de palen die er altijd al waren. 

Boem is kassa

Binnen de pinnen. Gaat het lukken? 
Inge Keizer

Tot eind juni voert de gemeente campagne 
om terrasbezoekers te attenderen op de 
pinnen rondom de terrassen. Iets meer dan 
honderd terrassen hebben vanaf medio vo-
rig jaar deze pinnen gekregen. Een laatste 
groep is nog niet voorzien vanwege nog lo-
pende procedures. 

De pinnen – zichtbaar als glimmende spijkerkop-
pen van zo’n vijf centimeter doorsnede - vormen 
al een tijdje een discussiepunt tussen horeca-on-
dernemingen en gemeente. De eigenaren konden 
er namelijk al wel op worden aangesproken als 
een stoel buiten de pinnen werd geschoven. Ter-
wijl, aan de andere kant, de gemeente niets had 
gedaan om de burgers te informeren. 
Dat verzuim is nu goedgemaakt met de actie 
‘Terrasje pakken? Blijf binnen de pinnen!’. De ge-
meente plaatst advertenties en voorziet de horeca 
van speciale bierviltjes, stickers en campagnekaar-
ten.

Eilandjes
Sommige terrassen bestaan uit verscheidene ter-
rasgebieden. Daartussen is een openbaar pad dat 
moet worden vrijgehouden. Veel terrasbezoekers 
zijn zich daar nauwelijks van bewust. Het terras 
voelt immers als een geheel, niet als meerdere ei-

landjes. Kortom, het horecapersoneel zal er deze 
zomer de handen aan vol hebben.
De gemeente heeft een begin gemaakt met het 
handhaven. Bij overtreding is zelfs het intrekken 
van de terrasvergunning mogelijk. Maar voorals-
nog is daar nog niets van te merken. En blijven 
de terrassen uitdijen naar de grootte van vóór het 
pinnentijdperk.
Bovendien is er nog een bijzonder gebied, name-
lijk de zogenaamde rabatstroken op de Oude-
gracht. Op een deel van deze stukken openbare 
weg staan terrassen. Het is nog niet duidelijk of 
hier pinnen komen. Geen pinnen houdt feitelijk 
in dat er geen stoelen en tafels meer mogen 
staan. 

Domplein
Een ander aandachtsgebied is het Domplein. 
Al wel voorzien van pinnen, maar nog steeds een 
ratjetoe aan stoelen, tafels, loungebanken, parasols, 
plantenbakken en kruip-door-sluip-door routes. 
De horeca is op zoek gegaan naar iemand die 
kan helpen bij het oplossen van deze chaos aan 
stijlen, vormen en kleuren. Over de betaling van 
de herinrichting is nog geen overeenstemming. 
Wie moet over de brug komen? De gemeente, 
als eigenaar van de grond, of de horeca, de ge-
bruiker van de vierkante meters? •

Een dubbele rij stenen wachters, waarvan de 
buitenste meestal op half zeven hangt, want er 
wordt voortdurend tegenaan gereden. Voor de 
autobranche, die het toch al zo moeilijk heeft, 
zijn de paaltjes dus een zegen. Elke boem is 
kassa. 
Is het zo raar te veronderstellen dat een bordje 
met ‘Wegsleepgebied’ net zo effectief is als de 
paaltjes? Zeker als er bij staat hoeveel het kost en 
dat je een halve dag kwijt bent om je auto terug 
te krijgen. •

Hondenpoep
Bij vrijwel elke boom, bijvoorbeeld op 
het Pieterskerkhof, bij veel anti-parkeer-
paaltjes en in groenstroken ligt de laatste 
tijd hondenpoep. Er is een verplichting 
voor de eigenars van de honden om de 
poep op te ruimen, maar dat gebeurt 
lang niet altijd. Leefbaar Utrecht wil nu 
weten hoeveel hondenwachters de ge-
meente in dienst heeft, waar ze werken 
en hoeveel bonnen ze uitschrijven. De 
partij is vooral bezorgd over hondenpoep 
in de omgeving waar kinderen spelen. De 
gemeente moet, vindt Leefbaar Utrecht, 
op haar website aangeven waar honden-
toiletten zijn.


