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Bin nenstads

• Participatie aan een zijden draadje

• Een leven lang leren

• Brabanders op de Nieuwegracht

• 85-plus en nog steeds zelfstandig
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Elaine Vis

Wachten op een prins(es)

Het begon allemaal zo mooi halverwege 
vorig jaar. 22 enthousiaste binnenstadbewoners 
zetten hun schouders onder een kersvers 
bewonersplatform. In een aantal online sessies, 
het was immers een coronajaar, werden 
wensen en dromen uitgesproken. Opvallend 
was dat de groep deels bestond uit mensen 
tussen de 30 en 40 jaar en uit een paar oudere 
wijkgenoten. Mooier kan je het niet hebben 
voor een participatieploeg.

Iedereen besefte het belang van een wijkplatform. 
Als eerste moet het een netwerkorganisatie zijn voor 
bewoners en ondernemers uit de wijk. Een centrale 
plek voor kennisdeling en afstemming van thema’s 
die spelen in de Binnenstad, zoals het zoeken naar 
een balans tussen wonen en horeca, verkeer en 
parkeren, communicatie over rumoerige studenten-
huizen, dark stores en flitsbezorgers, verzakkende 
particuliere werfkelders. Men was er zich van bewust 
dat bewoners geen directe vertegenwoordiging bij 
de gemeente hebben. Commerciële partijen in de 
Binnenstad zijn goed georganiseerd en hebben een 

sterke lobby binnen de gemeente. Bewoners niet.
Gaande de vele sessies, die door het Wijkbureau 
gefaciliteerd werden, kwam het proces stil te liggen. 
Waar lag dat aan? Te weinig achtergrond van de 
deelnemers over knelpunten in de wijk; goede 
bedoelingen maar weinig kennis. Er werden aan-
stalten gemaakt om met een site te komen, met een 
bewonersportaal, met een feest, maar de opbouw 
van een goede netwerkorganisatie kwam niet van de 
grond. En dat was essentieel. De helderheid over de 
rol en de beïnvloedingsruimte van het wijkplatform 
ontbreekt. 

Verbinden en informeren
Een voor een haakten bewoners af; omdat zij elders 
een carrièresprong konden maken, omdat zij ver-
huisden of omdat het hen allemaal te lang duurde. 
De enkele oudgedienden die ook actief waren in 
de voormalige Wijkraad raakten gefrustreerd. Het 
kersverse platform bleef hangen in grote abstracte 
begrippen als ‘verbinden en informeren‘.
Daar ligt de Binnenstad nu. De voormalige wijk-
raden zijn eind 2019 opgeheven omdat de gemeente 

vond dat voor inwoners die op dat moment nog niet 
meededen het aandragen van ideeën of initiatieven 
laagdrempeliger moest zijn. 
Nu, in 2022, is er in het centrum een vijfkoppig 
wijkplatform in een Doornroosje-slaap. Is er een prins 
of prinses in de buurt?

Weer op de benen
Wat de gemeente betreft, die zet door. In het Coalitie-
akkoord Utrecht 2022-2026 staat ‘Wij willen een 
college zijn dat eenvoudig toegankelijk is voor onze 
bewoners, dat aanwezig is in wijken en buurten 
waar we relaties leggen en bestendigen’. Zij zijn 
nieuwsgierig naar het burgerberaad in opkomst. 
Een soort vertegenwoordiging van Utrechters, 
geselecteerd door loting. Een wijkplatform, als net-
werkorganisatie, speelt daar een belangrijke rol in. 
Het is de vraag of er na de zomer een goede door-
start gemaakt kan worden. 20.000 binnenstads-
bewoners moeten zonder te veel obstakels van zich 
kunnen laten horen bij de gemeente. Als je op elk 
problematisch onderwerp in de eigen buurt weer een 
groep moet samenstellen en het wiel moet uitvinden 
hoe je zaken aanhangig maakt, sla je de plank mis. • 

In de Binnenstad speelt veel; bewonersinbreng is hard nodig. 
© Gert-Jan Peddemors

Utrecht wil bewoners graag meer en beter laten 
participeren. Een mooi voornemen uit het college-
akkoord (pag. 4/5), maar in de praktijk blijkt dat 
lastig. Het wijkplatform komt maar moeizaam op 

gang. En bewoners die intensief hebben mee-
gedacht over plannen, krijgen te horen dat ze 
geen bezwaar mogen maken als de gemeente iets 
doet wat haaks staat op die plannen (pag. 6).



Ineke InklaarBen Nijssen

Liever geen spelende of roepende kinderen
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De Binnenstad heeft een nieuwe wijk-
wethouder: Eva Oosters van Student & Starter. 
De Binnenstadskrant legde de kersverse 
bestuurder een invuloefening voor. 

Spelende kinderen, veroorzaken die overlast? © Gert-Jan Peddemors

Interview

Wijkwethouder Eva Oosters: ‘De Binnenstad is veelzijdig’. 
© Gemeente Utrecht, Bas van Setten

Opinie

De kwestie rond wel/niet verwijderen van 
een speelplaatsje aan de Lauwerhof is nog 
steeds niet opgelost. 8 september is het in een 
raadscommissie besproken na vragen van VVD, 
GroenLinks en ‘Utrecht solidair’. 
Heet hangijzer is: waarom is besloten tot ver-
wijdering van de zitpaddenstoeltjes op advies 
van een wijkadviseur van een ander wijkbureau 
dan dat van de Binnenstad? 
Ze kwam alleen in huis van de klager luisteren, 
officiële metingen zijn niet verricht. Dit leidde 
wel tot een besluit tot verwijderen. 

Wijkwethouder Eva Oosters, die al één week na 
haar installatie in juni polshoogte is komen nemen, 
heeft toegezegd voorlopig geen verdere acties te 
ondernemen. Twee jaar geleden zijn op verzoek van 
omwonenden nieuwe speelelementen voor peuters 
geplaatst in de Lauwerhof, onder de watertoren. 
Vanaf het begin heeft dit tot commotie in het hofje 
geleid. In eerste instantie kwamen er protesten over 
de kleurenkeuze in de schildering van de betonnen 
ondergrond. Later ging dit over in klachten over 
geluidoverlast van spelende kinderen. Die klachten 
kwamen van een aantal bewoners en een verhuurder 
van woningen direct aan het speelplaatsje. Maar er is 
ook een grotere groep bewoners zonder klachten die 
het speelplaatsje juist waarderen.

Aannemer gehinderd
De klagers zijn naar de gemeente gestapt; die scha-
kelde een bemiddelaar in. Dit lukte niet, integendeel: 
de standpunten verhardden. In april besloot toenma-
lig wijkwethouder Anke Klein de knoop door te hak-
ken en liet opdracht geven de speeltoestellen weg te 
halen. De omwonden werden hiervan op de hoogte 
gesteld. Toen de aannemer arriveerde - dezelfde die 
het speeltuintje had aangelegd - werd hem de weg 
versperd door de voorstanders van het speelplaats-
je. De aannemer droop af en een discussie over de 
rechtvaardigheid van de gemeentebeslissing begon.  
De eerste vraag was: waar hebben die klagers het 
eigenlijk over? Een heel klein speelplekje met een 
drietal zitpaddenstoeltjes, een looprek, een kleine 
zandbak en het zogenoemde winkeltje. Slechts een 
klein deel van de dag spelen er kinderen, met elkaar 
of onder begeleiding van een ouder. In de huizen 

achter de speelplek zat in het verleden het buurthuis 
Breedstraatbuurt met een crèche. De crèchekinderen 
speelden toen ook in de Lauwerhof. Een volgende 
vraag was of de gemeente wel gerechtigd is de toe-
stellen weg te halen. De grond is in erfpacht uitge-
geven aan corporatie Portaal. Die heeft toestemming 
gegeven de toestellen te plaatsen, maar was niet 
geraadpleegd toen deze weer weg moesten. 

Peutergeluiden
Portaal wil de toestellen houden omdat die van 
nut zijn voor hun huurders. Omdat de wijkadviseur 
geen geijkte meting had gedaan, heeft de Utrecht-
se Stichting tegen Geluidshinder in augustus een 
week lang met apparatuur metingen verricht op de 
gevel van een woning grenzend aan het speelplekje. 
Overdag was het gemiddelde geluidsniveau laag, 
maar er waren wel pieken in sterkte. Deze pieken 
konden niet (uitsluitend) gerelateerd worden aan 
aanwezigheid van spelende kinderen. Zo worden er 
geregeld groepen rondgeleid door het hof, komen 
er scholieren van het Gregorius en kletsen buurbe-
woners er ook met elkaar. Vraag is: hoe groot is de 
overlast van die paar peuters die er komen spelen en 
waarom maakt het college hier zo’n punt van? Zeker 
wanneer je deze ‘overlast’ afzet tegen de geluidover-
last die ervaren wordt door bewoners in bijvoorbeeld 
de Nobelstraat. En dat ook nog eens midden in de 
nacht. Hiertegen treedt het college niet op. 

Eerst aanleggen
Belangrijk argument is dat de speelplek heel dicht 
bij woningen ligt. Maar dat geldt zeker ook voor de 
speeltuin De Kleine Dom die wordt omzoomd door 
woningen en voor speelplekken in de Oranjehof en 
in de binnentuin achter het Wolvenplein die ook 
nog eens groter zijn. De gemeente heeft inmiddels 
alternatieve locaties die beoordeeld moeten wor-
den. Het streven is immers overal een speelplek op 
maximaal 200 m van woningen te hebben. Mocht 
er inderdaad een andere speelplek komen, dan is het 
voor de voorstanders te hopen dat die eerst gereali-
seerd wordt voor de oude wordt opgeheven. Want 
de ervaring leert dat er overal wel tegenstanders zijn. 
Nieuwe speelplekken zijn moeilijk te vinden in de 
Binnenstad, maar zijn uitermate belangrijk om gezin-
nen met kinderen voor de Binnenstad te behouden. •

Waar ik van geniet in de Binnenstad, is de 
veelzijdigheid. Het is er heel fijn om rond te lopen. 
Ik kan me altijd verwonderen over de mooie panden 
die er staan, de culturele activiteiten en de leuke 
winkels. Je kunt er altijd weer iets nieuws ontdekken. 
De levendigheid trekt een hoop mensen aan en 
brengt Utrechters bij elkaar. Iedereen is wel eens in 
de Binnenstad en de Binnenstad is ook een beetje 
van iedereen.
 
Wat ik minder vind aan de Binnenstad, is dat er 
een beperkt aantal plekken is waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten zonder dat ze daarvoor hoeven 
te betalen. Waar je lekker in het zonnetje kan gaan 
zitten op een bankje of aan het water.
 
Wat de Binnenstad voor mij speciaal maakt, is 
de kracht die deze wijk heeft om zoveel mensen bij 
elkaar te brengen en te verbinden.
 
Wat me opvalt aan de bewoners & onderne-
mers van de Binnenstad, is het enthousiasme 
over de wijk. Onze Binnenstad is natuurlijk uniek en 
de mensen die er wonen of ondernemen zijn alle-
maal enthousiast over hun wijk. Veel mensen zetten 
zich in voor de Binnenstad. Een prachtig voorbeeld 
daarvan is de vernieuwing van Pandhof Sinte Marie 
op initiatief van bewoners.
 
Na vier jaar wijkwethouderschap ben ik tevre-
den, als bewoners, ondernemers en bezoekers zelf 
invloed op hun geliefde binnenstad hebben kunnen 
uitoefenen en er zowel levendigheid als rust in de 
Binnenstad is.
 
Wat ik het eerste ga doen in de Binnenstad, is 
zoveel mogelijk mensen in de binnenstad spreken 
en leren kennen.
 
Een van mijn lievelingsplekken in de Binnen-
stad is de Ooster- en Westerkade. Lekker aan het 
water, koffie halen bij Brauhaus en snuffelen tussen 
de boeken bij de Boekenbar. Daarnaast ben ik ook 
heel regelmatig op het Ledig Erf en bij Louis Hart-
looper te vinden. •



 Geen wantrouwen
De grote les uit de gemeenteraadsverkiezingen, 
die niet alleen in Utrecht getrokken werd, is dat 
het vertrouwen van de kiezers opnieuw gewonnen 
moet worden. Eén van de eerste voornemens is 
dan ook het verbeteren van de mogelijkheden 
tot participatie. Er moet worden uitgegaan van 
vertrouwen in plaats van wantrouwen. Er wordt 
een lokale ombudsman ingesteld; het wijkgericht 
werken wordt versterkt. 
Wijkwethouder voor de Binnenstad is Eva Oosters 
van Student & Starter. Ze is met haar 25 jaar de 
jongste wethouder ooit van Utrecht en heeft in 
het verleden getoond een duidelijke mening te 
hebben over horeca en evenementen. Landelijk 
gezien staat Oosters op een gedeelde 5e plaats 
van jongste wethouders.
De wijkwethouder krijgt een grotere rol bij 
het wijkgericht werken. Daarnaast wordt het 
wijkspreekuur één keer per maand vervangen 
door een gericht bezoek aan een wijkactiviteit.

 Meer studentenkamers
De groei van de stad lost de 
woningnood nauwelijks op. Nood-
zakelijke voorzieningen kosten 
ook ruimte en er zijn grenzen voor 
verdichting. De druk op de Binnen-
stad moet meer gespreid worden 
over meerdere stadscentra. Als in 
2023 de verhuurdersheffing voor 
corporaties wordt afgeschaft komt 
er een stop op verkoop sociale 
huurwoningen. Splitsingen leveren 
betaalbare huurwoningen op. 
Er moeten meer studentenkamers 
(sociale huur) komen. Voor jon-
geren komt er een lotingsysteem. 
Er komt een verordening tegen 
leegstand. Over een evenwich-
tiger bewonerssamenstelling in 
de Binnenstad geen woord. Met 
energiemaatregelen in erfgoed en 
monumenten wordt ruimhartiger 
om gegaan. De ambitie is om de 
huursector te verduurzamen.

 Autoplekken weg
Bij verkeer is er minder behoefte 
aan participatie. Zo is te lezen 
dat het stadsbrede belang ten 
koste kan gaan van de wensen 
van omwonenden. Dit slaat onder 
meer op de herinrichting van de 
Weerdsingel OZ waar een zeer grote 
meerderheid van de bewoners 
tegen de gemeenteplannen is. 
Ook bij de herinrichting van het 
Ledig Erf passeert het college de 
wensen van bewoners. Verrassend 
is de mededeling dat er geen 
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nieuwe fietsbrug bij de Weerdsluis komt, wel een 
voetgangersbrug bij het Wolvenplein. 
Het nieuwe, uitgebreidere, voetgangersgebied is 
direct na de publicatie van de verkeersmaatregelen
ingegaan. Er moeten meer fietsenstallingen 
komen in de Binnenstad en extra capaciteit bij 
het Centraal Station. Alternatieve fietsroutes zijn 

nodig voor het ontlasten van de binnenstadsas. 
Utrecht vraagt andere overheden om geld voor 
een fietstunnel bij de Nicolaas Beetstraat. 
Een verbetering van het ov over de binnenstadsas 
heeft minder prioriteit dan de Papendorp-, 
Merwede- en Waterlinielijn. 
Verwacht/gehoopt wordt dat in 2030 de deelauto 

normaler wordt dan de eigen 
auto, die zoveel mogelijk op 
afstand wordt geparkeerd. In 
de hele stad moet betaald wor-
den voor parkeren: de tarieven 
gaan met name voor bezoe-
kers omhoog, de tarieven voor 
vergunninghouders worden 
ontzien. In de Binnenstad wor-
den 50 parkeerplaatsen per jaar 
opgeheven. De snelheid wordt 
in woonstraten max 30 km/u en 
op woonerven 
15 km/u. Er komt meer bemoei-
enis met goederenvervoer: 
met name voor bouwlogistiek, 
leveringen aan de Binnenstad 
en pakketbezorging.

              Meer bomen
Er zijn stevige voornemens om 
de openbare ruimte te verbete-
ren en de groene buitenruimte 
plus het aantal bomen mee te 
laten groeien met de stad. De 
kwaliteit van het groen en de 
biodiversiteit dienen verbeterd 
te worden. Stadsnatuur moet 
aantrekkelijk zijn voor insecten, 
vogels en andere dieren. 
Het college streeft naar een 
ontsteende stad, groenere da-
ken en meer groene straten en 
plantsoenen. Voorwaarde: een 
geordende ondergrondse infra-
structuur. Vanaf iedere voor-
deur zou er op max 300 meter 
een park moeten zijn. Langs de 
noordelijke singel komt binnen 

Ben Nijssen

Gelijke kansen, betaalbaar wonen 
en een ‘ontsteende’ stad 

Het is voor studenten lastig een kamer te vinden. © Luuk Huiskes

▲

Er moeten meer fietsenstallingen komen in de Binnenstad. © Luuk Huiskes

Wat heeft het nieuwe college met de Binnen-
stad voor? Op 1 juni presenteerden de fractie-
voorzitters van de collegepartijen GroenLinks, 
D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie 
het 76 pagina’s tellende collegeakkoord. 
De grootste opdrachten voor de periode 
2022-2026 worden hierin geformuleerd als 
ongelijkheid bestrijden, wooncrisis aanpak-
ken en klimaatcrisis tegengaan. 
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▲

De Binnenstad heeft meer parken nodig. © Luuk Huiskes

vier jaar een wandelpad, liefst met bankjes, 
watertappunten en toiletten. In de Binnenstad 
komen er het Moreelsepark, het Smakkelaarspark
en Park Paardenveld bij. Voor dat laatste park is 
pas geld vanaf 2025/26. 
De luchtkwaliteit moet zoveel mogelijk aan de 
WHO-normen gaan voldoen (die zijn lager dan de Utrecht heeft liever geen massatoerisme. © Luuk Huiskes

huidige EG-normen). Opvallend is dat geen jaartal 
wordt genoemd voor elektrificatie van boten van 
vergunninghouders, die was er wel. 
Geluid is de tweede milieugerelateerde ziekma-
ker. Het college noemt verkeer als belangrijke 
veroorzaker van geluidhinder, horeca en evene-
menten worden niet genoemd. 

De openbare verlichting wordt diervriendelijker, 
reclameverlichting dient standaard ’s nachts uit te 
staan. En liever geen reclame via spandoeken op 
bouwsteigers.

 Geen massatoerisme
Het college wil horeca spreiden over centra 
buiten de Binnenstad. Ondernemers krijgen 
meer mogelijkheden voor gemengde functies om 
leegstand tegen te gaan. De behoefte aan kan-
toren neemt af, die panden zullen creatief benut 
worden. Als toevoegen van woonruimte niet 
gaat, wordt naar andere mogelijkheden gezocht. 
Toerisme mag groeien, maar geen massatoerisme, 
zeker niet ten koste van wonen.
Cultuur moet dichtbij zijn, het budget moet vooral 
ten gunste naar wijken en buurten gaan. 
Een bruisende nachtcultuur is belangrijk: er komt 
een nachtvisie en er wordt naar geschikte locaties 
gezocht. Ook komen er profielen voor evenemen-
ten en locaties. Voor grootschalige evenementen 
wordt een permanente locatie gezocht. 
Domplein 4 blijft beschikbaar voor cultuur- en 
amateurkunstaanbieders. Voor de komende vier jaar 
wordt een uitvoeringsplan wervengebied opgesteld.
Dichtbijhuis moet ieder kind kunnen spelen en 
bewegen. Het voormalige Broesepand wordt 
commercieel herontwikkeld met ruimte voor 
cultuur en maatschappelijke functies. 
Extra kosten worden gefinancierd door het 
verhogen van de ozb en de toeristenbelasting. •



115 meter verderop overlast? 
Bezwaar maken mag dan niet 
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In de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 staat dat het Paardenveld als park ingericht moet worden zonder horeca. © Michael Kooren

De door de gemeente ingehuurde jurist heeft, met 
een meetlat, bepaald dat de bewoner te ver van 
Roost woont om belanghebbende te zijn of over-
last te ervaren. 115 meter was te ver om bezwaar 
te mogen maken. 
Overigens ging het in het bezwaar van deze 
bewoner niet alleen om overlast, maar ook om het 
niet voldoen aan voorwaarden voor de restaurant-
vergunning, milieuvervuiling door houtstook, 
aantasten monumentale status van het park, 
verhinderen omzetting naar een park en schenden 
van toezeggingen college.
Voor de bewoner van Wijk C is dat zuur, omdat 
deze persoon net als andere bewoners met de 
gemeente heeft samengewerkt om voorzieningen 
bij en rond het park te realiseren en geparticipeerd 
heeft in een klankbordgroep.
Door deze uitspraak zijn in feite alle bewoners van 
Wijk C, die liever geen horeca in het park hebben 
maar een waardevol groengebied voor de wijk 
willen, buitenspel gezet. 
In de beslissing staat dat Roost past in het huidige 
gebied omdat er geen direct omwonenden zijn. 
Terwijl de bewoners van Wijk C in 2015 en 2016 

op door de gemeente georganiseerde bewoners-
avonden, als omwonenden werd gevraagd om 
mee te denken over de inrichting van het park. 
Ook november 2021 kregen zij wederom een 
Wijkbericht in de bus met de belofte van een 
participatietraject met omwonenden in voorjaar 
2022.

Geen plaats voor horeca
Overigens waren er ook instanties die bezwaar 
aantekenden tegen verlenging van de vergunning: 
Binnenstad030, de Utrechtse Bomenstichting en 
de Stichting Klimaat030. De verleende vergunning 
is in strijd met de bepaling in de eerdere vergun-
ning van 30 december 2020 dat de vergunning 
onherroepelijk zou eindigen op 31 oktober 2021. 
De gehouden enquête was ondeugdelijk en de 
uitslag daarvan mag niet doorslaggevend zijn. 
De vergunning is in strijd met de Omgevingsvisie 
Binnenstad 2040 waar in staat dat het gebied als 
park ingericht moet worden met een diversiteit 
aan groen, met goed meubilair en waarin geen 
plaats is voor horeca. 
De bezwaren van de overige bezwaarmakers 

tegen verlenging van de vergunning werden 
uiteindelijk ongegrond verklaard met als argument 
dat er nog geen plan voor inrichting van het park 
voorhanden was en dat bovendien de financie-
ring van de herinrichting nog niet geregeld is. Dit 
terwijl het college vorig jaar in oktober al van plan 
was de vergunning van Roost niet te verlengen.

Het Wijk C-Komitee ontbreekt in het rijtje be-
zwaarmakers omdat het vorig jaar in een juridi-
sche procedure niet-ontvankelijk was verklaard; 
het comité vermoedt: mede door toedoen van 
ondernemers in Wijk C. Een aparte procedure zou 
nodig zijn geweest om deze niet-ontvankelijkver-
klaring ongedaan te maken.
Het Komitee heeft vorig jaar al het vertrouwen in 
het college opgezegd, het overleg gestaakt en de 
vrijwilligers zijn gestopt met het opruimen van het 
park. Dat in het coalitieakkoord staat dat er pas in 
de jaren 2025/26 geld voor herinrichting gere-
serveerd is, draagt zeker niet bij aan geloof in de 
bereidheid van de gemeente om van Paardenveld 
snel een mooi park te maken.
Overigens: het heeft bijna zes maanden geduurd 
(te lang) tot de juridische dienst van de gemeente 
uitspraak deed in de ingediende bezwaren. Zes 
weken is de norm hiervoor. Vanwege die late 
uitspraak is de gemeente verplicht 480 euro boete 
aan alle bezwaarmakers te betalen. •

Ben Nijssen

Het bezwaar van een bewoner van Wijk C die bezwaar aantekende tegen de verlenging 
van de vergunning voor Roost in Park Paardenveld, is niet-ontvankelijk verklaard. 
De gemeente gaat het bezwaar niet inhoudelijk behandelen, omdat de klager niet aan 
formele eisen voldoet. 
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Mooi hè? We kennen dat allemaal wel: je begint vol goede voornemens aan iets, maar gaandeweg laat je het versloffen. 
In de vakantie was je weg, wat niet ten goede kwam aan je enthousiast gestarte geveltuin. 
En van het plan om vaker de fiets te pakken is nog niets gekomen. 
Fotografen Gert-Jan Peddemors en Luuk Huiskes maakten een ronde in de Binnenstad.

3e Achterstraat

1e AchterstraatLange Nieuwstraat

Keukenstraat
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De Volksuniversiteit aan de Nieuwegracht 
timmert behoorlijk aan de weg met in totaal 
niet minder dan 277 cursussen, lezingen en 
andere educatieve activiteiten. Dat is vooral 
te danken aan Els Schrama, die sinds 2019 
directeur is.   

Bevlogen vertelt ze: ‘Bij mijn aanstelling kreeg ik als 
opdracht mee om de ramen open te zetten en het 
programma te vernieuwen’. Door corona moest 
dat even wachten maar intussen begint haar werk 
vruchten af te werpen. Een voorbeeld hiervan is de 
koffiekamer, die is gemoderniseerd met een mooie 
nieuwe keuken, een stijlvolle loungebank, geverfd in 
zachte, lichte kleuren. ‘Onze studenten kunnen nu 
ook cappuccino en latte macchiato bestellen’.  

Geen tweedeling
Dit jaar bestaat de Volksuniversiteit Utrecht 105 jaar. 
Opgericht in 1917 is het een van de onderwijsin-
stellingen die zijn positie in de (binnen)stad in al die 
jaren hoog heeft weten te houden. De Nederlandse 
socioloog Steinmetz richtte de eerste volksuniversiteit 
op in Nederland, in 1913 in Amsterdam, vanuit de 
gedachte dat ‘kennis en ervaring opgedaan binnen 
de universiteiten ten dienste moest komen van de 
hele maatschappij; dit om een tweedeling tegen te 
gaan tussen een kleine groep wetenschappelijk ge-
schoolden en de grote groep van het volk, de groep 
van de onwetenden’.
En dat geldt nog steeds volgens Schrama. ‘We willen 
kennis en wetenschap toegankelijk maken voor ieder-
een. Dat doen we door het aanbieden van een groot 
scala aan lezingen en cursussen. Dat zijn niet alleen de 
bekende taalcursussen, maar ook bijvoorbeeld filo-
sofie, persoonlijke ontwikkeling en creatief schrijven’. 
De Volksuniversiteit, gevestigd in een monumentaal
pand aan de Nieuwegracht, is al vele jaren een 
begrip in Utrecht. Els Schrama: ‘Hoewel het aantal 
studenten vanwege corona in de afgelopen paar jaar 
met 20 procent is teruggelopen, zitten we nu weer 

op een stijgende lijn. We hebben nu ongeveer 5.000 
studenten per jaar’. Dit zijn mensen van alle leeftijden 
vanaf 18 jaar en met diverse achtergronden. 
‘We staan voor een hoogwaardige kwaliteit van 
onderwijs en voor goede docenten. Maar ook voor 
een informele benadering van les geven. Je kunt bij 
ons geen diploma halen, maar wel voorbereid worden 
op het staatsexamen, als je dat wilt doen. Dat is voor 
veel mensen aantrekkelijk. Uit een evaluatie onder 
onze cursisten bleek onlangs dat ze ons waarderen 
met een cijfer van 8,6’.

Wonderlijke wiskunde
De taalcursussen zijn het meest populair. Om het 
aanbod te verbreden start eind september de cursus 
Wonderlijke wiskunde. ‘We willen dit soort meer 
wetenschappelijke cursussen graag uitbreiden. 
Hiervoor zijn we zoek naar (jongere) docenten’. 
Schrama is ook driftig op zoek naar iemand die een 
cursus of lezingencyclus wil geven over klimaatveran-
dering. Want daar is volgens haar veel belangstelling 
voor. De prijs van de cursussen ligt tussen de € 200 
en € 250. Is dat niet te hoog voor iemand met een 

minimuminkomen? ’We krijgen geen subsidie van 
de gemeente Utrecht, moeten dus onze eigen broek 
ophouden. Mensen met een U-Pas of stadspas 
Nieuwegein kunnen voor een lager bedrag een 
cursus of activiteit volgen’. 

Pratende stenen
De Volksuniversiteit ging in de zomer gewoon 
door. Op het programma stond in augustus een 
aantal creatieve cursussen en voorstellingen van het 
Tuintheater in de Botanische Tuinen. Begin septem-
ber startte het nieuwe seizoen met onder meer een 
cyclus van zes lezingen over 900 jaar Utrecht. In de 
mooie achtertuin van de Volksuniversiteit is tot eind 
oktober een tentoonstelling te zien van kunstenaars 
uit Zimbabwe: Talking stones. 
Schrama heeft nog de ambitie om het pand enigs-
zins te verduurzamen. Een rijke familie heeft het als 
legaat geschonken aan de gemeente. ‘Zelf kunnen 
we geen duurzaamheidsmaatregelen financieren, 
want we zijn een instituut zonder winstoogmerk. 
Ik heb al een keer bij de gemeente aangeklopt, maar 
zonder succes. Een gemiste kans’. •

De Binnenstad herbergt enkele particuliere 
onderwijsinstellingen, waarvoor scholieren van 
heinde en ver op hun fiets, brommer of scooter 
naar Utrecht komen. ‘Verwende luie snotaapjes 
met rijke ouders’, vooroordeelt menige buurt-
bewoner wellicht. Is dat terecht? Het particuliere 
onderwijs groeit wel hard –  waarom?

We steken ons licht op bij Sjoerd van Weele, directeur 
van Luzac Utrecht, in de Diaconessenstraat. 
‘Natuurlijk is het niet goedkoop, maar we voorzien 

Alles in dienst van duurzaam ondernemen. © Gert-Jan Peddemors

wel in een grote behoefte, en je krijgt er heel veel 
voor terug. Het reguliere onderwijs heeft het moeilijk, 
worstelt met de naweeën van corona. Er is een aan-
zienlijk en nog steeds groeiend personeelstekort en 
de grote klassen belemmeren persoonlijke aandacht 
voor met name de buitenbeentjes onder de leerlin-
gen. Die hebben wij wel, voor een deel: dyslectici bij 
voorbeeld. Onze docenten en mentoren bieden hun 
structuur. Ook denkmatig: eerst ordenen, dan pas 
antwoorden. Kijk maar naar het bord dat daar aan 
de muur hangt: Stappenplan Vraagaanpak’.

De motieven, die de vwo in een intakegesprek stevig 
toetst, zijn divers. Leerlingen die hun achterstand 
versneld willen inhalen, leerlingen met de ambitie 
om hogere cijfers te willen halen om de kans te 
vergroten ingeloot te worden voor geneeskunde, 
kinderen met focusproblemen, of met motivatiepro-
blemen vanuit hun ervaringen met de vorige school.

Jij en de maatschappij
‘We richten ons op de kernwaarden ‘aandacht, 
structuur en gezelligheid’. Ze moeten het hier, 

Erik van Wijk en Charles Crombach

Particuliere school: duur maar wel structuur

Marianne Coopmans

Volksuniversiteit (105) 
gooit de deuren open

Een leven lang leren. Een cliché. Maar wie een rondje door de Binnenstad doet, komt tot de conclusie 
dat achter bekende gevels heel veel (al dan niet onbekende) onderwijsinstellingen zitten. 
Van basisschool tot PhD-opleiding, van particulier onderwijs tot talencursus.

Directeur Els Schrama in de achtertuin van de Volksuniversiteit. © Gert-Jan Peddemors
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ondanks het harde werken en de lange dagen, 
ook echt leuk vinden. Nieuwe vriendschappen 
opdoen, zich als persoon ontwikkelen, zich nieuwe 
rollen eigen maken. Onze jaarlijkse wintersport-
reis is roemrucht. Ze leren er verschillende taken 
op zich te nemen. Jij en de groep, jij en de maat-
schappij. 
We bieden ook het vak Levenskunde aan, alleen 
in het examenjaar halen we alle franje ervan af, 
dan is het echt buffelen geblazen’.
En hoe zit het met de ouderparticipatie, gezien het 
geld dat die voor hun kind investeren? ‘Ouders 
zijn onder de indruk hoe snel hun kind volwasse-
ner wordt, meer verantwoordelijkheid neemt. 
Wij vragen de ouders om wel veel aandacht te 
geven, maar ook om weinig te willen controleren. 
Het kind moet het zelf kunnen en willen opbren-
gen’.
En de docenten? ‘Voor veel leraren is het heerlijk 
werken met de kleine klassen die we hebben: 
twaalf leerlingen. Ze komen hier niet solliciteren 
voor het (iets hogere) salaris, maar voor onze 
toegankelijkheid en kleinschaligheid. Het is hier 
minder formeel, je kunt hier plezieriger het vak 
uitoefenen waarvoor je in je studie ooit hebt 
gekozen’.
Al met al is het volgens Van Weele geen wonder 
dat het particulier onderwijs zo groeit. ‘Ouders 
zijn kritisch, hebben er veel voor over om hun 
kinderen het beste onderwijs te geven.
En die kosten? ‘Tja, ongelijkheid zal er altijd in de 
maatschappij blijven bestaan. Daar kunnen wij 

Luzac-directeur Sjoerd van Weele: ‘Het gebouw heeft een 
nostalgische en inspirerende sfeer’. © Gert-Jan Peddemors

weinig aan veranderen. Wij krijgen geen geld van 
de overheid, principieel niet. Zelfs uit het zij-in-
stromerspotje wordt ons niets gegund. We probe-
ren gewoon excellent onderwijs te bieden, in een 
stimulerende en veilige omgeving’. •

De hoofdtaak van het Instituto Cervantes (IC) 
aan het Domplein is les geven in de Spaanse 
taal en het opleiden van docenten. Daarnaast 
biedt het Instituut een cultureel programma in 
samenwerking met gerenommeerde Nederland-
se instellingen. Deze zomer hing op de gevel 
van het gebouw het spandoek ‘Vamos Utrecht’, 
want het instituut was nauw betrokken bij 
het naar Utrecht halen van de wielerronde 'La 
Vuelta Holanda'.

Directeur Pilar Tena vertelt hoe het is gegaan. 
'Oud-burgemeester Jan van Zanen belde mij op en zei 
resoluut ‘We gaan samen werken aan de promotie 
van Utrecht voor de komst van 'La Vuelta Holanda'. 
Van Zanen wilde Spaanse les en iedere week ging er 
een leraar naar hem toe. Hij pakte het heel snel op. 
Ook werden plannen gemaakt voor samenwerking 
met Breda en s’-Hertogenbosch, steden die 'La Vuelta’ 
in augustus ook aandeed.’‘We stelden een randpro-
grammering met hen op: lezingen, een filmcyclus, een 
fototentoonstelling van beroemde schilderijen uit het 
Prado, het Rijksmuseum van Spanje en brachten een 
Spaans/Nederlands Wielerwoordenboek uit’. Inmid-
dels kunnen het Instituto Cervantes en de stad Utrecht 
terugkijken op een zeer geslaagd evenement. 

Monumentaal pand
Het IC is een nationaal Spaans Instituut (1991) met 
meer dan 90 vestigingen in 45 landen met als doel 
verspreiding van de taal en cultuur van alle Spaans-
talige landen. De vestiging in Utrecht werd in 1992 

Pilar Tena tot eind dit jaar nog directeur van 
Instituto Cervantes. © Luuk Huiskes

geopend in het voormalige ontmoetingscentrum voor 
Spaanse gastarbeiders, het Casa de España. Het mo-
numentale pand (architect M.E. Kuiler, 1913) - voor-
heen het dienstgebouw van de Hervormde Gemeente 
- werd in 1972 door de Spaanse Staat aangekocht. 
Spanje was toen een zeer arm land en er was grote 
werkloosheid. Generaal Franco vreesde onrust en sloot 
rond 1960 contracten af met verschillende landen; de 
elders verdiende deviezen kon Spanje goed gebruiken. 

Casa de España
In Utrecht waren de Spanjaarden werkzaam bij o.a. 
de Demka, Nedal en Werkspoor en ze bouwden mee 
aan Zuilen, Kanaleneiland en Overvecht. 
De nieuwkomer kon in Casa de España terecht met 
zijn vragen, kon Nederlands leren, de kinderen volg-
den Spaans basisonderwijs en er was medische hulp. 
En de arbeiders organiseerde zich in ons vrije land, 
kregen zelfs les in democratie via hun eigen radiosta-
tion, maar werden wel in de gaten gehouden, ook 
nog na Franco (bron: Andere Tijden, 10.11.2015).
Tena is directeur sinds 2017. Het is haar eerste post 
bij dit Spaanse nationale instituut. Wooonachtig in 
Amsterdam, omdat haar man daar werkzaam was, 
dacht ‘Why NOT’, toen zij de functie zag. ‘Het eerste 
wat mij trof was, het feit dat het Instituto Cervantes 
niet in de hoofdstad of in Den Haag gehuisvest is, 
zoals het Goethe Instituut en het Institut Français des 
Pays Bas. Mijn eerste doel werd uitbreiding en ik ging 
een gesprek aan met de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA). Het was:'the right time, right 
place'! We pasten precies in het OBA-project; het 

Huis van alle Talen, waar ook de twee eerder 
genoemde instituten al in opgenomen waren. 
Het werd een succes'. In het nieuwe seizoen start 
het IC ook in Rotterdam. Het vijfjarig contract af van 
Tena in Utrecht zit er op. Ze gaat het IC in Athene 
leiden. ‘Wat ik jammer vind, dat er geen tijd was om 
Nederlands te leren. Met de doelen die ik voor ogen 
had, was dit niet haalbaar. Verder hoop ik dat mijn 
opvolger het Platform Spaans voortzet, dat in mei 
gelanceerd werd. Hiervoor hebben vele instanties 
zich gebundeld met als doel het Spaans een plaats 
te geven in onderwijs, in onderzoek, in de vertaal-
wereld en in de media in Nederland'. Wat was haar 
topervaring in Utrecht: 'De vier Spaanse vlaggen op 
de Domtoren, geweldig, wat een mooi afscheid'! •

Anna Sterk

Instituto Cervantes, VAMOS UTRECHT, 
Spaanse les aan de burgemeester

In het trappenhuis zit een groot fresco, waarop een 
vreemdeling gastvrij wordt ontvangen. Met in het Grieks 
de tekst ‘Een gast herinnert zich alle dagen die gastvrije 
man die hem vriendschap biedt’. Docent klassieke talen 
Schouten zat in de oorlog ondergedoken in de kelder 
van het gebouw. En na WOII bood het Christelijk 
Gymnasium twee jaar onderdak aan het Stedelijk. 
De ochtend was voor het Christelijk, de middag voor het 
openbare Stedelijk. De muurschildering kwam in maart 
bij de renovatie tevoorschijn, ‘een geschenk van de 
gemeente voor de verleende gastvrijheid’. Het Luzac is er 
blij mee, net als met de Latijnse en Griekse teksten in het 
gebouw. ‘De cultuurschatten geven een nostalgische en 
inspirerende sfeer. De liefde voor het gebouw is deel van 
het vormingsproces dat de leerlingen in korte tijd bij ons 
ondergaan’. •

Herontdekte muurschildering

Het particuliere onderwijs is de afgelopen tien jaar flink 
gegroeid. Enerzijds doordat ouders actiever zoeken om 
hun kinderen het beste onderwijs te geven, anderzijds 
om hun een laatste kans te bieden een diploma te 
behalen. Maar ook de overheid bood stimulans met een 
‘open bestel’: soepeler regels en makkelijker toelating van 
particuliere aanbieders, met name als die zich richten op 
kwetsbare en excellente leerlingen. Onderzoek wijst uit 
dat particuliere scholen gemiddeld een hoger studie-
rendement haalden, beter maatwerk en hogere kwaliteit 
leverden. Maar natuurlijk wel veel duurder zijn: tussen 
de 15.000 en 30.000 euro per jaar. Naast Luzac zijn in 
Utrecht Instituut Blankestijn, Winford College en Infinity 
College de grotere aanbieders van particulier onderwijs. •

▲

Particulier onderwijs in de lift
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Als binnenstadsbewoner hoor je re-
gelmatig muziekflarden rollen uit de 
pandjes van muziekschool Ceres aan de 
Oudegracht. Ook een zomeravond met 
relaxte muziek op de werf is niet onge-
bruikelijk.

Iedereen kent ze wel, de monumentale 
geveltjes van Ceres aan de Oudegracht 346-
348, met een grote kaart op doek achter het 
raam. Ook tijdens de rondvaart van Schut-
tevaer worden de toeristen gewezen op het 
(bijna) smalste pandje van Utrecht: 346. 
Met 348 is dit het onderkomen van de 
muziekschool, waar de leerlingen in- en uit 
lopen: wel even over huishond Diesel heen-
stappen!
De school, die geen subsidie ontvangt, 
bestaat al 25 jaar en wordt gevormd door 
een collectief van 23 muziekdocenten. Deze 
zijn allemaal zelf actief in de muziek en zijn 
daardoor gemotiveerd en inspirerend voor de 
leerlingen. Zij huren zelf de lesruimte en over-
leggen met elkaar over het reilen en zeilen 
van de school. Ook stellen zij gezamenlijk de 
tarieven vast en maken het rooster. 

Baldadig
Jan Jacob Zegel woont met zijn kinderen op de 
bovenste verdiepingen, is de huisbaas en heeft 
ook veel verbouwd. Hij bestiert de financiën: ‘Alle 
docenten hebben hun inbreng bij het overleg dat wij 
regelmatig hebben, maar op een gegeven moment 
moet iemand er een klap op geven’. De panden zijn 
intern verbonden en hebben een aantal verdiepingen 
met studio’s en een werfkelder. Het staat binnen 
vol met muziekinstrumenten, waaronder ook twee 
vleugels die met moeite door de schuifraamkozijnen 

Muziekschoolhouder Jan Jacob Zegel met docent Marjanka Sierevelt 
 op de trappen voor muziekschool Ceres. © Ton Verweij

naar binnen zijn gemanoeuvreerd. De ruimte waar 
Jan Jacob drumles geeft is extra geïsoleerd om ge-
luidoverlast te voorkomen. Het geheel is een beetje 
‘baldadig’ ingericht en hangt vol met concertaffiches. 
Er worden ook oefenruimtes verhuurd aan bands 
en soms komen fanatieke leerlingen langs om nog 
wat te oefenen. Zegel: ‘Sommige leerlingen komen 
er zo graag dat ze er bijna wonen’. Er wordt zangles 
gegeven en onderricht voor dertien instrumenten: 
veel snaarinstrumenten, maar ook blaasinstrumenten 
en accordeon. 

 Zo’n 350 leerlingen, van jong tot oud,
 krijgen er elke week of om de week indivi-
dueel les. Marjanka Sierevelt geeft zang- en 
blokfluitles en is bijna vanaf het begin aan 
Ceres verbonden. 

Voorspeeldag
Sierevelt: ‘Mij spreekt vooral de ongedwon-
gen, gemoedelijke sfeer aan. Er zijn weinig 
regels, ieder doet zijn eigen ding, wij vullen 
elkaar aan en doen dingen gezamenlijk als 
we dat leuk vinden. Ook vind ik het belang-
rijk dat de leerlingen elkaar ontmoeten. 
Dat kan goed tijdens de overlap bij de indi-
viduele lessen. Zo leren ze elkaar kennen en 
zien ze waar de ander mee bezig is’. 
‘Onlangs hadden we weer een voorspeel-
dag met de leerlingen in de Lutherse Kerk 
in de Hamburgerstraat en dat is dan ook 
wel ons visitekaartje. Dit keer hadden we 
alles gemixt: jong en oud, klassiek en pop... 
Alles liep door elkaar en velen waren verrast 
door de verschillende instrumenten en mu-
ziekgenres. Zo’n dag geeft je echt energie!’ 
Zegel: ‘Het is wel jammer dat diverse evene-
menten die hier vroeger aan de gracht wa-
ren, er nu niet meer zijn of zijn verplaatst. 
Zoals de opera op de werf, de Culturele 
Zondagen en bijvoorbeeld ook het Uitfeest. 

Ik vind dat het steeds moeilijker wordt, vanuit de 
gemeente Utrecht, om iets te organiseren aan de 
gracht. Dranghekken, beveiligers, toiletten, etc… wat 
een gekkigheid allemaal. De mensen moeten gewoon 
ongedwongen kunnen genieten van iets spontaans, 
vind ik’. Het niveau van de leerlingen is behoorlijk en 
er zijn al heel wat muzikale talenten afgeleverd; zelfs 
aan het Amsterdams Conservatorium. Zegel: ‘Het is 
leuk om te zien, dat sommige studenten na verloop 
van tijd weer terugkeren, maar dan als docent. Dat 
geeft extra voldoening!’ •

Ton Verweij

Muziekflarden over de Oudegracht

Aan de Nieuwegracht 94 zit talen-
instituut Babel. Het witte pand is groot 
en heeft leslokalen in diverse maten. 
'Het is een fantastische, goed bereik-
bare centrale plek, in hartje centrum’. 
Hier worden zowel in groepen als indi-
vidueel taal- en communicatietrainingen 
gegeven voor hoger opgeleiden. 

De ondersteunende afdelingen en de les-
lokalen zitten in één pand. Dat zorgt voor 
reuring en een internationaal gevoel. Hel-
een Wolfs en Tessa van Zijl vertellen over 
het instituut. In 1983 heeft een student 
Italiaans aan de universiteit van Utrecht 
Babel opgezet. Eerst werd er alleen (bij)les 
in het Italiaans gegeven. 
Later kwamen daar de Engelse, Nederland-
se, Portugese en Franse taal bij. 
Het aanbod breidde snel uit met meerdere talen. 
'Tegenwoordig geven we taaltrainingen in meer 
dan 16 talen, met als hoofdtalen Nederlands en 
Engels'.
Babel is van oudsher een begrip in Utrecht. Orga-
nisaties, studenten en particulieren weten het te 

Taleninstituut Babel geeft les in zestien talen en interculturele communicatie. © Luuk Huiskes

vinden. 'Het heeft enerzijds te maken met de con-
stante kwaliteit en anderzijds in het flexibel zijn’. 

Interculturele communicatie
Babel biedt zowel open inschrijvingen voor groep-

scursussen als maatwerk voor particulieren en 
organisaties. 'Door de internationalisering en het 
personeelstekort worden medewerkers uit andere 
landen gehaald. Zij moeten Nederlands en een 
stuk interculturele communicatie leren’. 

Marijke Reer

Babel: taalles voor opa en zakenman

▲
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leverd. Een oudere man van eind 70 wilde graag 
Italiaans leren. Zijn kleinkinderen spraken Italiaans 
en zouden met Kerst naar hem toegaan. Hij had 
de taal ooit geleerd, maar dat was weggezakt. 
‘We hadden afgesproken dat hij 15 lessen van een 
uur per week zou krijgen’. 
Een ander wilde Chinees leren om tijdens een 
zakelijk contact een paar woorden paraat te 
hebben, voordat er op het Engels overgegaan zou 
worden. 'Je hebt gelijk contact, je laat zien dat je 
echt geïnteresseerd bent’. •

Het is van belang om nuances in een nieuwe taal 
in je professie te kunnen toepassen. Vandaar dat 
de interculturele communicatie een groot onder-
deel van de cursus is. 'Hoe ga je om met de cultu-
rele verschillen, de omgangsvormen, de gebruiken 
in een land’. De cursisten leren bijvoorbeeld dat je 
je uitspreekt, als je iets niet snapt, of wanneer je 
ergens hulp bij nodig hebt. 'In sommige culturen is 
dat best lastig’.
Al jaren verzorgt Babel cursussen Nederlands voor 
inburgeraars. Daarnaast groepscursussen in zestien 

talen, zoals Chinees en Russisch. 'En zelfs gebaren-
taal’. Ook cursussen gericht op vaardigheden, 
zoals presenteren in het Engels. 
De cursussen zijn afgestemd op de dagelijkse 
praktijk van de cursist. hierdoor kunnen zij de 
geleerde vaardigheden direct toepassen. 'Hoe zorg 
je er bijvoorbeeld voor dat e-mails in het Engels 
effectief zijn en je boodschap goed overkomt?’

Maatwerk
Ook op individueel niveau wordt maatwerk ge-

Lopend langs de westzijde van de 
Nieuwegracht komen we een paar 
opvallende bordjes tegen. 
Naast de deuren van het Sint 
Martinushuis en, even verderop, 
het Sint Bonifaciushuis, lezen 
we Tilburg University en 
Fontys Hogeschool. Wat doen die 
Brabanders hier in hemelsnaam in 
Utrecht?

We zijn nieuwsgierig en de deur staat 
open. Ada van der Velden, faculteitsdi-
recteur van de Tilburg School of 
Catholic Theology, overlaadt ons 
in haar enthousiasme meteen met 
verhalen. Maar omdat wij zo snel niets 
kunnen opschrijven en zij maar weinig 
tijd heeft, maken we een afspraak. Ze 
leidt ons dan door beide gebouwen 
om de verbouwingsresultaten, maar 
bovenal de kunst te laten zien. Die is 
grotendeels van Marc Mulders, een 
religieus geïnspireerd kunstenaar. Alle 
kunstwerken, waaronder het prachtige 
wandtapijt Ode aan de Schepping dat 
in de Adrianuszaal hangt, vormen samen het 
project Understanding Society - de missie van 
de universiteit. De kunstwerken zijn aangekocht 
door Tilburg University en financieel mogelijk 
gemaakt door het Adrianus Fonds, een stich-
ting voor ondersteuning van initiatieven op het 
gebied van het katholieke theologisch hoger 
en universitair onderwijs en onderzoek. ‘Het is 
hier een centrum voor katholiek geïnspireerd 
theologisch onderzoek en onderwijs geworden. 
De Engelstalige universitaire bachelor- en mas-
terstudies worden nog in Tilburg aangeboden, 
de Nederlandstalige universitaire bachelor en 
masters in Utrecht. Ook huist Fontys Theologie 
en Levensbeschouwing in dit pand; het biedt de 
tweedegraads theologie bacheloropleiding aan’. 

Grootkanselier
Tot 2012 waren de Nederlandstalige opleidingen 
in het Van Unnikgebouw op De Uithof. De Sint 
Bonifacius Stichting (gelieerd aan de Jezuïeten) 
heeft de twee panden aan de Nieuwgracht 
aangekocht voor Tilburg University en de Tilburg 
School of Catholic Theology. Ook de parochie 
van de Sint-Catherinakathedraal, de Stichting 
OMDUW (die zich inzet voor daklozen) en 
incidenteel het museum Catharijneconvent 

Ada van der Velden, faculteitsdirecteur van de Tilburg School of Catholic Theology, voor een wandtapijt van Marc Mulders. 
© Luuk Huiskes

gebruiken het pand. ‘Tilburg heeft deze faculteit 
voor katholieke theologie gehuisvest in Utrecht 
omdat in Utrecht de grootkanselier kardinaal Eijk 
zetelt’.
Huh…? Monseigneur Eijk mag zich ook tooien 
met de titel grootkanselier omdat hij de ver-
tegenwoordiger is van de Heilige Stoel bij een 
theologische faculteit. En omgekeerd Utrecht 
vertegenwoordigt bij de Congregatie voor de 
Katholieke Opvoeding in Rome. ‘Wij bieden 
een drie jarige bachelor aan, een twee- en 
een driejarige master en promotiemogelijkhe-
den tot PhD. We leiden ook op voor meerdere 
(kerkelijke) functies. We tellen zo’n 145 studen-
ten (Tilburg en Utrecht), die vaak studeren in 
deeltijd. De groep (buiten)promovendi bestaat 
uit 55 PhD-studenten. Het personeel telt 36 
wetenschappers. We willen midden in de maat-
schappij staan, opleiden voor een breed scala 
aan functies. We willen vooral graag jongeren, 
die tegenwoordig nauwelijks een goed beeld 
hebben van religie, opleiden en enthousiasme-
ren voor beroepen in de geestelijke zorg. 
In zorginstellingen, als docent in het onderwijs, 
bij het justitiepastoraat en in de krijgsmacht. 

Erik van Wijk en Charles Crombach

Over katholieke Brabanders op de Nieuwegracht

▲

Zowel in het publieke domein als in of rond 
kerkelijke instituties’. 

Utrecht trots?
Volgens Van der Velden is er veel behoefte aan 
het toegankelijk maken van Bijbelse en andere 
religieuze geletterdheid in een hedendaagse 
maatschappelijke context. ‘Maar ook aan het 
onderzoeken en begeleiden van mensen en 
organisaties als het gaat om ethische- en zin-
gevingsvraagstukken’.
Het kennisinstituut noemt ze best uniek, iets 
waar Utrecht trots op mag zijn. De Theologische 
Universiteit Kampen is ook met haar eerstejaars 
bachelorstudenten verhuisd naar Utrecht aan de 
Plompetorengracht. Op termijn komt de gehele 
universiteit van Kampen naar Utrecht. Zo wordt 
de Binnenstad een centrum van theologische 
studie, onderzoek en onderwijs. ‘Zoals dat in de 
Middeleeuwen ook het geval was, een bolwerk 
van religieus denken’, zeggen we bij het afscheid. 
Confuus van alle informatie lopen we naar buiten 
en bezien we de gevels langs de Nieuwegracht 
met andere ogen. Welke werelden zitten daar 
nog meer achter verborgen? •
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Mijn hersenbeschadiging ontstond 
spontaan. Ik moest opnieuw leren lezen. 
Zesentwintig letters leren viel niet mee 
en het herkennen van woorden was 
zeker zo lastig. De klank van een aantal 
letters achter elkaar is een puzzel op 
zich en dezelfde letters kunnen ook nog 
verschillend klinken en woorden een 
andere betekenis geven. 
Drie maanden lang kreeg ik elke dag 
een half uur privéles. Ik heb ervan ge-
noten. Na twee maanden begon ik de 
samenhang van woorden te begrijpen 
en las ik een zin per les. Na drie maan-
den probeerde ik een bladzijde uit Zorg 
goed voor jezelf van Toon Tellegen te 
lezen. Maar het begrijpen van een zin 
kostte zoveel moeite en tijd dat het niet 
lukte om de samenhang van zinnen te 
laten doordringen. Gelukkig gaf de 
tekening naast de tekst enige houvast. •

Onderwijs

Je zou het bijna niet geloven, maar achter de 
monumentale gevel van het herenhuis aan de 
Plompetorengracht 5 huist een echte basis-
school: de Kathedrale Koorschool. Een wel 
heel bijzonder plek voor ook een bijzondere 
school. Het schijnt zelfs dat in dit huis ooit de 
Vrede van Utrecht in 1713 werd getekend. 

Door de hal klinken de heldere kinderstemmen 
die een meerstemmig lied ten gehore brengen 
terwijl er ritmisch bij wordt geklapt en gestampt. 
Directeur/bestuurder Margriet van der Ploeg: 
‘De Kathedrale Koorschool is een basisschool met 
de groepen 4 tot en met 8. Ouders (en kinderen) 
kiezen voor deze school omdat er veel aan 
muziekonderwijs en met name koorzang wordt 
gedaan. Maar ze kiezen ook voor kleinschalig-
heid, de kleine groepen en de locatie in het 
centrum met besloten schoolplein in de binnenhof’.
De school, nu met 76 leerlingen, heeft vier 
klassen met elk ongeveer 20 leerlingen. Er zijn zes 
leerkrachten aan de school verbonden, en ook 
drie vakleerkrachten voor het muziek onderwijs. 
Daarnaast zijn er driemaal per week ochtend-
repetities voor groep 7 en 8, onder leiding van de 
dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht. 

Utrecht900
Binnenkort treedt de Kathedrale Koorschool 
Utrecht met Holland Baroque, het Nederlands 
Kamerkoor, de Nederlandse Bachvereniging en 
de Kathedrale Koorschool Suriname op in Tivoli-
Vredenburg. Het concert op 11 november is een 
muzikaal eerbetoon aan de stad en de afsluiting 
van het feestjaar Utrecht900. Doordat de school 
pas begint bij groep 4, betekent het dat nieuwe 
leerlingen een overstap maken van hun oude 
vertrouwde school naar een geheel nieuwe. 

Muziekdocent Leander Schoormans repeteert met groep 6. © Ton Verweij

In de praktijk blijkt dat die verandering en het 
minder spelen met de oude schoolvriendjes heel 
snel wordt verwerkt door de kleine groepen en 
de gezellige omgeving.

Kapel met orgel
Van der Ploeg: ‘De school is in 1959 opgericht, 
omdat in het naastgelegen pand de voorloper 
van het Conservatorium voor de Katholieke 
Kerkmusicus was gevestigd. Er was zelfs een kapel 
met een orgel in het gebouw. De musici daar 
zochten uit praktische overweging in de directe 
nabijheid een school voor kinderen van het koor; 
die mogelijkheid deed zich voor op nummer 
5. Doordat dit oorspronkelijk een stadswoning 
was, heeft de school een huiselijke indeling met 
(grote) kamers in plaats van lokalen aan gangen. 
Dat geeft een geheel eigen sfeer aan de school 
waar muziek het hoofdvak is’.
De locatie in de Binnenstad zien ouders niet als 
een handicap; vele leerlingen komen met de fiets 
of worden, als ze van ver komen, met de auto 
gebracht en sommige, oudere leerlingen komen 
zelfs met het ov. 
Voordat de kinderen kunnen worden aangeno-
men, moeten ze een eenvoudige auditie doen om 
te onderzoeken of ze gevoel hebben voor muziek, 
zang en ritme. ‘Die auditie doen we speels en als 
het kan met meerdere kinderen tegelijk’.
De kinderen van groep 7 en 8 doen elke maand 
mee aan de mis in de Catharinakathedraal en 
repeteren ook buiten de schooluren. De school 
werkt onder andere mee aan de Matthäus-Passion, 
maar ook zongen de kinderen in het Top 2000-
café van Matthijs van Nieuwkerk. ‘Het is niet alleen 
kerkmuziek wat de klok slaat’. 
Elke twee jaar organiseert de school een reis naar 
het buitenland, waarbij de leerlingen doorgaans 

optreden bij een plaatselijk muziekfestival. De 
laatste keer was dat in Bonn. Groep 7 en 8 mogen 
ook om de twee jaar mee met de trip van het 
Kathedrale Koor Utrecht; dat was de afgelopen 
keren in Aken en Maastricht. •

Ton Verweij

School voor kinderen die van muziek houden 

Harrie Thewessem
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Het voetgangersgebied is uitgebreid met de 
Hollandse Toren en Vlaamse Toren, Vredenburg-
kade, Rijnkade en het Buurkerkhof. 
De verandering is 1 augustus ingegaan.

Fietsers mogen langer door het centrum rijden. 
Het tijdvak is nu van 18 uur tot 12 uur. Ze zijn dan 
wel te gast en moeten rekening houden met voet-
gangers. In sommige straten mogen auto’s alleen 
komen tijdens de zogeheten venstertijden voor laden 
en lossen. Anders hebben ze een ontheffing nodig. 
Het gaat om een deel van de Mariaplaats, het 
Oudkerkhof, een deel van de Annastraat, de Korte 
Minrebroederstraat en de Neude (westkant). •

Het voetgangersgebied is groter geworden. 
© Luuk Huiskes

Laatste stuk Catharijnesingel op de schop

Beetje bij beetje knapt de Catharijnesingel op. 
Inmiddels is het laatste stuk – tussen 
Moreelsepark en de traverse van Hoog Catha-
rijne aan de beurt. 

Het asfalt gaat daar weg; daarvoor in de plaats 
komen een voetpad, een fietspad (nog wel asfalt) en 
een klinkerrijweg voor de auto’s in het midden.
De klus begint aan de spoorkant plaats (tot begin 
oktober), daarna komt de waterkant aan de beurt, 
tot begin december. In de tussentijd zullen voet-
gangers, fietsers en automobilisten even niet hun 
vertrouwde route kunnen rijden. Leuk is, dat er een 
voetpad langs het talud komt met 16 nieuwe 
bomen. •

Wel of niet knip op het Ledig Erf?

Tussen Bartholomeusbrug en HC-passage komen 
16 nieuwe bomen. © Luuk Huiskes

Meer lopen, langer fietsen

Waren er eerst nog twee varianten voor het 
Ledig Erf in beeld, in het coalitieakkoord van 
juni staat er nog maar eentje met een knip 
op het Ledig Erf. Tot grote verbazing van 
bewoners.

Ooit waren er zes varianten voor deze Zuidpoort. 
Kern van alle voorstellen: het Ledig Erf wordt 
ingericht als plein, prettig voor bewoners, voet-
gangers en fietsers. Doorgaand verkeer werd 
geweerd. Auto’s zouden moeten omrijden via 
Tolsteeg en de Rivierenwijk.

Zo’n 3000 mensen reageerden op een enquête 
hierover. 32 procent was voor een knip, 32 
procent koos een fietsstraat en 24 procent een 
autoluw gebied. De gemeenteraad eiste daarna 
uitwerking van een variant met fietsstraat.
Het college lijkt besloten te hebben: een knip it 
will be. Maar ... er lopen nu onderzoeken naar de 
gevolgen van herinrichting van de Zuidpoort: hoe 
blijven de ‘kernwaarden’ fietsen, groen en veilig-
heid overeind? Ook laat de gemeente uitzoeken 
wat een knip op het Ledig Erf betekent voor 

routes naar station Vaartsche 
Rijn en voor routes naar het 
Ledig Erf via Tolsteeg, Water-
vogelenbuurt en Sterrenwijk. 
Daarnaast komt op hoofd-
lijnen ook de variant met een 
fietsstraat op het Ledig Erf in 
beeld. 
Streven is komend half jaar 
‘een zorgvuldig vervolg-
traject met bewoners en 
andere stakeholders uit de 
Zuidpoort en het omliggende 
gebied’ te doorlopen. 
Dat moet met bijeenkomsten, 
straatinterviews en ‘stakehol-
dergesprekken’ tot een eerste 
uitwerking leiden. Ook wordt 
onderzocht in hoeverre het 
mogelijk/wenselijk is om 
bepaalde groepen met slimme 
toegang, ontheffing te geven 
voor de knip. •

Bij een knip op het Ledig Erf is doorrijden 
naar de Tolsteegsingel niet meer mogelijk. 
© Gemeente Utrecht



een buurtdiner in buurt-
centrum InDe3Krone? 
Er zijn ook organisaties 
zoals Thuisgekookt en Eet 
Mee waar mensen voor 
elkaar of een buurtgenoot 
koken en samen eten. 
Lijkt het je fijn buurtbe-
woners beter te leren 
kennen met een lekkere 
maaltijd erbij? Of ben je 
zelf enthousiast om je 
kookkunsten in te zetten? 
Noteer dan alvast deze 
data: maandagavond 17 
oktober vindt het Groot 
Utrechtse Stadsdiner 
plaats en zaterdag 5 
november Soep Uit Iedere 
Hoek. 
Op beide data ben je van 
harte welkom om mee te 

eten en/of te koken! Voor meer informatie kun 
je terecht bij Lilith Smidts Lefever: 06-59 90 64 60/ 
lsmidtslefever@dock.nl 
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Ook in de Utrechtse binnenstad verbindt voedsel 
mensen met elkaar. Wist je bijvoorbeeld dat je elke 
tweede vrijdag van de maand kan aanschuiven bij 

Paula kijkt uit naar die donderdagochtenden die be-
ginnen met koffie, even bijpraten. ‘De een is daarbij 
wat nadrukkelijker aanwezig dan de ander; dat is 
prima. De deelnemers bepalen wat we die ochtend 
en daarna doen. Dat kan van alles zijn: van bewegen 
tot creatief bezig zijn, van praten over het nieuws tot 
een uitstapje naar het Utrechtse Appeltaartconcert: 
variatie is het toverwoord. Ik daag de mensen uit 
ideeën in te brengen; ‘kan niet’ zal je mij niet snel 
horen zeggen. Er zijn geen verplichtingen en er is 
altijd wel iets wat je aanspreekt. We sluiten af met 
een lunch in de brasserie van het gasthuis’. 

Eindelijk kan het weer
De ontmoetingsgroep bestaat al ruim acht jaar, voor 
de coronapandemie onder de noemer ‘dagonder-
steuning’. Toen zag Paula veel sociale contacten in de 

De ontmoetingsgroep: gezien 
worden en er even tussenuit 

Paula Steenbeek kijkt uit naar 13 oktober, 
als de Ontmoetingsgroep weer start © Bartholomeus

groep ontstaan. 'Sommige mensen zochten elkaar 
ook buiten de dagbesteding op, gingen zelfs bij 
elkaar op verjaardagsvisite. Mensen stimuleerden el-
kaar om te komen, haalden elkaar op, belden elkaar 
tussendoor of zochten wijkgenoten op bij ziekte. 
Prachtig toch? Als je gemist wordt, heb je het gevoel 
dat je ertoe doet. We hopen zo de drempel weg te 
nemen om ook op andere momenten in het gasthuis 
te komen, bijvoorbeeld naar een concert op zondag-
middag of de culturele middag op woensdag’.
De ontmoetingsgroep staat symbool voor wat het 
gasthuis wil zijn: een gastvrije plek waar iedereen 
die ouder wordt zich welkom voelt om mensen te 
ontmoeten, advies te vragen, betekenisvolle dingen 
te doen, te genieten van het leven en ondersteuning 
te vinden. Er is plek voor twaalf wijkbewoners. 
Bij veel animo start er een tweede groep op een 

Advertorial

Samen spelen als begin van vriendschap
Spelen, een basisbehoefte en een basisrecht. 
Wist je dat je op www.buitenspeelkaart.nl/utrecht/ 
alle speelplekken in Utrecht kunt vinden? 
Van beheerde speeltuinen als De Kleine Dom tot 
verborgen pareltjes zoals de speelplek aan de 
Bergstraat. 
Wist je ook dat je kunt meedenken over (speel)
activiteiten in jouw buurt? Een nieuwe speelplek, 
een leuk speeltoestel of een initiatief. 
Zo heeft de kinderraad van vorig jaar gewerkt aan 
het thema avontuurlijk buiten spelen. 
Wist je dat je ook als kind een aanvraag kunt doen 
bij het Initiatievenfonds van de gemeente?  
App of bel dan met Nick van de gemeente 
(06 -34 13 69 90). Een actueel thema waar over 
meegedacht kan worden is armoede. Voor de 
dag van de Armoede zijn we nog op zoek naar 
kinderen (7+) die willen meedenken hoe aandacht 
te besteden aan dit thema en die willen meehel-
pen bij de uitvoer van de ideeën. Geef je hiervoor 
op bij onze sociaal makelaar jeugd Ward Verbeek: 
06-59 93 87 88 /wverbeek@dock.nl) of zoek hem 
op bij Speeltuin De Kleine Dom. • 

Samen eten maken en samen eten verbindt. © DOCK

Advertorial

ander moment in de week. De bijdrage is €5,- p.p. 
per keer. Voor meer informatie: 030- 231 0254 of 
teamwelzijn@bartholomeusgasthuis.nl. Vrijblijvend 
aanschuiven kan ook. •

‘Samen eten is als olie voor de vriendschap’ 

Colofon

De Binnenstadskrant 
is een onafhankelijke 
uitgave op initiatief 
van bewonersgroepen. 

De krant wordt 
huis-aan-huis gratis 
verspreid in de 
Binnenstad.

Hoofdredactie/coördinatie  
Elaine Vis en Ineke Inklaar

Beeldredactie (coördinatie)
Gert-Jan Peddemors, Luuk 
Huiskes

Teksten
Anna Sterk, Ben Nijssen, 
Charles Crombach, Elaine Vis, 
Erik van Wijk, Gerard Arnink-
hof, Harrie Thewessem, Ineke 
Inklaar, Marianne Coopmans, 
Marijke Reer, Oeke Kruythof, 
Ton Verweij

Foto's 
Gerard Arninkhof, Gert-Jan 
Peddemors, Luuk Huiskes, 
Michael Kooren, Ton Verweij

Online
Meer nieuws op www.binnenstads-
krantutrecht.nl,  www.facebook.com/
binnenstadskrant en www.instagram.
com/binnenstadkrant_utrecht. 

Wie zich via de site abonneert op 
de nieuwsbrief, krijgt geregeld een 
selectie van artikelen toegestuurd. 

Vormgeving 
Nico Dielen

Drukker 
Roelofs (oplage 10.500)

Verspreider
Guus Touker

Giften
Giften zijn altijd welkom. 
De bijdrage kan worden ge-
stort op gironummer 
NL71 INGB 0000 2451 22 t.n.v. 
Binnenstadskrant o.v.v. gift.

Abonnement
Een jaarabonnement kost 
voor 4 nummers 17 euro, incl. 
bezorging. 

Aanmelden via utrechtbinnen-
stadskrant@gmail.com met 
daarbij het bezorgadres.
Wie zich later in het jaar 
abonneert, krijgt eerdere 
nummers nagezonden. 

Deadline
Kopij voor nummer 4 moet vóór 
4 november ingestuurd zijn.

Foto voorpagina: 
© Luuk Huiskes

Eten, het is een basisbehoefte die we allemaal hebben. 
Samen eten zorgt voor verbinding. Ingrediënten van over de hele 
wereld komen samen op één bord, eeuwenoude kennis wordt van 
generatie op generatie en van cultuur tot cultuur gedeeld. 

De gulle lach van Paula Steenbeek geeft je een welkom gevoel. Voor veel bewoners, vrijwilligers 
en oudere Binnenstadbewoners een bekend gezicht en stem. Met haar collega’s heeft ze een 
missie: zoveel mogelijk mensen een zin- en waardevol moment bezorgen. 13 oktober start ze de 
ontmoetingsgroep voor Binnenstadbewoners op donderdagochtend weer op.
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De laatste fase 
van het leven, 
op bezoek bij het 
echtpaar Copier

Anna Sterk

Het echtpaar Copier woont nog zelfstandig, maar denkt na over het Bartholomeus. © Luuk Huiskes

Al 31 jaar wonen Hans en Hennie Copier, 
beiden geboren en getogen in Utrecht, in een 
benedenwoning van het bisdom aan de 
Oudegracht. Hun huis staat naast de voor-
malige Paus Adriaan school, ulo voor meisjes. 
Ze kijken tegen een blinde muur aan, maar 
vanuit hun erker is het toch een levendig 
gebeuren - ze zien iedere voetganger. 

Hans (1931) doet de boodschappen en laat het 
hondje uit. Hennie (1937), altijd met smaak ge-
kleed, loopt sinds kort wat moeilijk. Zij zijn zich als 
kinderloos echtpaar bewust, dat instanties belang-
rijk voor hen zullen worden.

Loopings
Na de vroegtijdige dood van zijn vader nam Hans 
op 19-jarige leeftijd de banketbakkerij over, maar 
dit werd geen succes. ‘Ik ging in militaire dienst en 
werd kok in de officiersmess van ‘Het Witte Kasteel’ 
in de Oostduinen bij Scheveningen, ik had immers 
mijn koksdiploma. Het was een prachtige tijd, ik 
mocht regelmatig meevliegen in de Harvard en 
in de Gloster Meteor. Oooh, die loopings die we 
maakten vanaf vliegveld Valkenburg, fantastisch! 
Daarna werkte ik tot aan mijn pensioen als boek-
houder bij de Katholieke Caritas Utrecht’.
Hennie vond haar definitieve draai toen ze haar 
diploma’s voor hondentrimster behaalde en een 
kapsalon begon in de Vinkenburgstraat. Kleine poe-
dels waren in de mode en al snel was er een vaste 
klantenkring, die meeverhuisde naar een kelder aan 
de Oudegracht tegenover de Hema. 
Hennie: ‘Op die plek ging het niet goed, er kwam 
een terras met stoelen voor mijn deur; met honden 
langs de gasten was niet prettig. De politie kwam er 
een keer bij, toen ik uit kwaadheid een stoel in de 
gracht had gegooid. Ik ben toen onder ons huidige 
huis in de kelder verder gegaan, tot aan mijn 65e’.

Goede Duitsers
Ze denken nu beiden dikwijls terug aan de Tweede 

Wereldoorlog. Hans hielp een groenteboer met 
het rondbrengen van groenten, onder andere naar 
de Keukenstraat waar een Duits onderdeel was 
gevestigd. Hier pikte hij een keer een brood mee 
en was verbaasd dat er steeds weer een brood lag. 
‘Er waren ook goede Duitsers’, zegt hij. ‘Jaarlijks 
gaan we een dagje naar Kleef waar verzetsstrijders 
naar toe werden gedeporteerd, die verhalen ver-
geet je nooit meer’. 
Hennies vader werd opgepakt toen hij terugkeerde 
van een voedseltocht in de Achterhoek. ‘Hij was 
onder de 50 en moest mee, zijn vriend mocht 
door. In Kamp Amersfoort zag hij hoe jonge man-
nen gefusilleerd werden. Hij, opgegroeid aan de 
grens ontsprong de dans, omdat hij goed Duits 
sprak. Thuis is er nooit over gesproken, maar we 
zijn heel bang geweest’. 

Zenuwuitval
Het echtpaar is actief. Af en toe komt er een 
nieuwe schoonmaakhulp, maar dat loopt niet op 
rolletjes. Vele vrienden zijn weggevallen. 

Hans: ‘De stap om 
ons in te schrijven 
bij het Bartholo-
meus Gasthuis 
hebben we nog 
niet genomen, 
maar het moet 
wel gebeuren. 
Natuurlijk praten 
we er samen over, 
maar tot nu toe 
gaat het goed. 
Maar het was wel 
even schrikken 
toen Hennie enige 
jaren geleden ge-
troffen werd door 
een zenuwuitval in 
haar gezicht’. 
Met een dagelijkse 

massage en bezoek bij de specialist is haar schoon-
heid nog altijd zichtbaar, wat Hans met volmondig 
met een ‘ja’ beaamt. ‘We hebben nog steeds een 
heerlijk leven, we hebben reizen gemaakt, waren 
lid van de kegelclub aan de Mariaplaats, bridgen 
nog en ik houd van autorijden, dus geen reden om 
te klagen’. 
En dan is het tijd om de hond uit te laten. •

 

Vanmorgen vond ik mijn
achterdeur geblokkeerd
een bouwwerk
kunstig gemarkeerd
was vannacht
in alle stilte gefabriceerd
waar had dit dier
dat toch geleerd?

zo ingenieus was
deze ingenieur
ontwerper en bouwvakker
zaten daar voor mijn deur
zoveel compartimenten
hingen keurig in balans
en deinden aan ragfijne
draden in de ochtendglans

ik heb de voordeur toen
maar opengedaan
en heb de natuur
zijn gang laten gaan –  •

De spin                                        
Oeke Kruythof

Vanuit hun erker kijken Hans en Hennie Copier uit op de Oudegracht. © Luuk Huiskes
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Een Bretonse visserspet. Een Afrikaanse hoofddoek. 
Om die te zien moet je ver reizen, zou je denken. 
Maar niets is minder waar. Het is allemaal te zien in de 
Binnenstad. Als je je ogen de kost geeft. •

Door de ogen van Gerard
Foto’s en tekst: Gerard Arninkhof

Visserspet
Joachim Montbord is 49 jaar en afkomstig uit het Franse 
Bordeaux. Maar nu zit hij op het Vredenburg. Te wachten 
op zijn (Nederlandse) vrouw die boodschappen doet. 
Hij is musicus van beroep en schat dat de wollen casquette 
die hij draagt 80 jaar oud is. Was eigendom van zijn opa, 
die werkzaam was in de scheepvaart. ‘Het is een erfenis. 
Ik draag hem altijd, behalve ’s nachts. Als ik hem niet op 
heb klopt er iets niet’.

Hoed
De hoed van Thomas King lijkt op het 
eerste gezicht niks bijzonders. Maar het 
verhaal achter hoed en drager is dat wél. 
King, een gepensioneerde oogarts uit 
Californië, komt al jaren naar Nederland. 
Aanvankelijk was Amsterdam zijn reisdoel. 
Hij heeft een band met die stad. Want 
zijn grootvader van moederskant, Leen 
Seegers, was daar jarenlang wethouder 
voor de CPN. Zat tijdens de oorlog onder 
meer gevangen in kamp Buchenwald.
Die herinnering brengt King regelmatig 
naar Nederland. Maar inmiddels is Utrecht 
zijn hoofdbestemming. ‘Die stad is zoveel 
leuker dan Amsterdam’. 
De 65-jarige is een fervent hoedendrager. 
Hij heeft een hele collectie. ‘Thuis in 
San Francisco heb ik er wel een stuk of 
twaalf’.

Hoofddoek
De uit Afrika afkomstige Cyntia Agyemang woont al jaren 
in Nederland. Samen met haar drie kinderen van 13, 15 en 
18 jaar. Woont in Overvecht maar doet boodschappen in 
de Binnenstad. De kleurrijke hoofddoek is een vast onder-
deel van haar garderobe. Zónder gaat ze niet de straat op. 
Dat hóórt ook niet, waar zij vandaan komt. Een enkele keer 
laat ze de hoofddoek thuis. Maar dan draagt ze een pruik.

Witte schijf
De echt opvallende hoeden kom je in de 
Binnenstad op straat niet gauw tegen. 
Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar de 
paardenraces in het Engelse Ascot. Of naar 
Prinsjesdag, waar vrouwelijke politici elkaar 
proberen af te troeven met hun hoofdtooi.
Toch is er een plek waar die exclusieve 
modellen bij bosjes te vinden zijn: bij hoeden-
winkel Jos van Dijck in de Bakkerstraat. 
Medewerkster Lucinda Bouten is zo vriende-
lijk het exemplaar te tonen dat zij beschouwt 
als het meest extravagant: 
de Whiteley Disc. Engels design. 
Om opvallend mee voor de dag te komen. 
Voor maar 420 Euro.


