
 krant 
Binnenstadskrant, 26e jaargang, voorjaarsnummer, mei 2021 

Bin nenstads

Bollebozen
• Studentenleven
• Professorenkrans



2

Redactioneel

Jong, mooi en slim; je komt ze veel tegen op straat in de 
Binnenstad. Met name meisjes uit de middenklasse die een 
talenstudie doen of Rechten studeren. Als je boodschappen 
doet, is er een kans dat een aanstaande dokter achter de 
kassa zit.
Behalve de vele studenten zijn ook de oudere bewoners van 
de Binnenstad hoog opgeleid. Hooch Boulandt spant de 
kroon. Een Binnenstad met voornamelijk bollebozen. De wijk 
is verre van inclusief, voor de toekomst is daar nog een weg 
te gaan.
Wie zijn die bolleboze Binnenstadsbewoners met of zonder 
academische bul of hbo-diploma? En waar houden ze zich 
mee bezig? 
Wij gingen op bezoek bij het Utrechts Genootschap van 
emeriti, professoren en partners en bij een stel waar liefde 
en wetenschap samengaan. Wij ontmoetten de filosofen op 
de Lange Nieuwstraat en liepen met het Gilde mee, met de 
plandelaars die het zwerfvuil in de noordelijke binnenstad 

opruimen. Ook ontmoetten we een bevlogen activist op 
de Pieterstraat en een zielenherder voor studenten. Voorts 
belden wij alle studentenverenigingen die in het stadshart 
gevestigd zijn. Ook het voormalige opleidingsinstituut 
Schoevers op de Kromme Nieuwegracht kreeg onze aan-
dacht. En gastschrijver Jan Ravesteijn liet zijn licht schijnen 
over de studentenpopulatie in onze wijk.
Er is een kaart gemaakt met studiebolwerken. Aanvullend 
binnenkort op onze site een downloadbare wandeling 
langs alle universiteits- en hbo-gebouwen. 

Daarnaast in deze krant de nodige informatie over de 
concept Omgevingsvisie Binnenstad 2040 die na de zomer 
besproken wordt in de raad. En er is informatie over het 
nieuwbakken wijkplatform, de Joodse huizen in de Binnen-
stad en de gerenoveerde pandhof van de Dom. 
Ten slotte zet ‘onze’ Gerard Arninkhof op de achterpagina 
de bloemetjes buiten. •
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Bert Poortman van Wolven-
burg plandelt: ‘Ik voel me 
duidelijk meer het type 
‘madeliefjesplukker’ dan het 
type ‘ostentatieve raper’. Het 
is gewoon leuk en gezellig 
om dit met een groep af en 
toe te doen, 
en je maakt er je omgeving mooier door.’ Lineke Popken: 
‘Ik deed het vroeger ook al en toen ik van dit initiatief hoorde 
heb ik me met plezier aangesloten. Je doet iets samen, het 
is een uurtje wandelen. Je wordt aangestoken door ieders 
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enthousiasme, terwijl het toch vrijblijvend is.’
Plandelen is een samentrekking van plastic rapen en 
wandelen. De gemeente verschaft groepen in verschillende 
Utrechtse wijken materiaal en berging. De grijparmen maken 
het bukken overbodig, al blijken sigarettenfilters en ingetrap-
te kroonkurken lastige objecten om op te rapen.
Wolvenburg plandelt is gestart door Esther de Koning en 
Machteld Beekhuis. Inmiddels zijn er veertien vrijwilligers, die 
elkaar via mail en app vinden voor een nieuwe afspraak. 
De kinderen worden het meest betrokken genoemd. ‘Ze 
rennen vooruit, zijn trots het meest in hun vuilniszak te heb-
ben. Studenten zijn er duidelijk minder mee bezig. Ze fietsen 
ons straal voorbij, zien ons letterlijk niet staan. Van anderen 
krijgen we gelukkig wel heel veel positieve opmerkingen.’
We lopen een eindje met ze op. Sommigen maken een 
gezellig praatje, anderen gaan in hun eentje serieus aan slag. 
Na een uurtje of twee is het wel kláár. De zakken worden 
verzameld en in een paar grotere zakken gestopt. Het resul-
taat van een ontspannen en nuttig middagje in de zon. Het 
talud langs de singel ligt er weer schoon bij.
Arjen van Veelen schrijft: ‘De pandemie heeft ons gefrus-
treerd en machteloos gemaakt; zelf vuilnis rapen is een 
antidotum tegen cynisme, je kunt concreet iets betekenen 
voor je omgeving.’ •

Een wijk vol bollebozen

Lineke Popken, Hanneke Bloemen en Bert Poortman met de oogst.

Elaine Vis Redactioneel

Vuilnis rapen als medicijn tegen cynisme
Erik van Wijk en Charles Crombach

Bert Poortman plandelt niet alleen de groenstroken. © Foto’s Gert-Jan Peddemors

Arjen van Veelen noem-
de in een NRC-artikel de 
afvalraper de held van 
onze tijd. Volgens hem 
is afval rapen tastbaar 
en bevredigend. ‘Het 
is een godsgeschenk 
om de omgeving om te 
toveren. Chagrijn wordt 
blijdschap, ergernis eer-
gevoel.’



‘Bij overlast kunnen buren altijd bellen’

De voorzitters van de kleinere verenigingen Unitas 
(Lucasbolwerk), Biton (Lucasbolwerk) en S.S.R.-
N.U. (Oudegracht) zijn wel bereid te vertellen hoe 
sterk ze hechten aan een goede relatie met de 
buren. 
Wendy Vreeken van Biton: ‘Als een nieuw bestuur 
aantreedt, organiseren wij een burendag en stellen 
we de nieuwe contactpersonen voor. We geven 
telefoonnummers en mailadressen zodat buren 
ons altijd meteen kunnen benaderen.’

Niet op de werf
Ook Eline Verhagen van S.S.R.-N.U. heeft het over 
een jaarlijkse burenborrel. ‘Dan vragen we: waar 
heb je last van? Wat gaat juist goed?’ Op de Oude-
gracht mag na 22 uur niemand meer in de tuin: 
dat is ook geen borrel- of rookplek. Tijdens feestjes 
mogen leden niet op de werf komen; in de kelder 
ernaast wonen mensen. ‘We hebben een limiter 
op de bassen tegen het doordreunen. En tijdens 
feestjes lopen we met de bestuurstelefoon op zak 
zodat we bereikbaar zijn voor overlastmeldingen.’
Jelle Paulus, voorzitter van Unitas, vertelt dat de 
vereniging door een incident uit het verleden alert 
is op impact op de buren. ‘De Nobeltragedie is een 
verenigingsverhaal. Begin vorige eeuw woonde 
de heer Nobel naast ons; ons pand was toen niet 
geluidsdicht. Unitas had 30 jaar onenigheid met 
hem over overlast.’
Eén bestuurslid heeft burenrelaties in zijn porte-
feuille. Ook hier de jaarlijkse koffie. De buiten-

De drie verenigingen in het centrum met 1000+ 
leden zijn Veritas, het Utrechtsch Studenten Corps 
en UVSV/NVVSU. Verder zijn er nog Unitas S.R., 
Biton en S.S.R.-N.U..
Het pand van Veritas ligt tussen gezinswoningen; 
een enkele omwonende klaagt over ‘nachtbraken.’ 
Wat het burenbeleid van deze vereniging is, wordt 
niet duidelijk. De enige hint over de relatie met de 
omwonenden is een poster voor het raam: 
na 21.30 uur niet buiten roken.
De praeses wijst een interview van de hand – ‘Zoveel 
verzoeken’ – en verwijst naar hun Instagram-
pagina. Daarop foto’s van poserende opgedofte 
groepjes, een actie voor Sanquin en de opbrengst 
voor een ander goed doel met donkere kindjes. 

Leut
Ook het Corps wijst een gesprek af. ‘We begrijpen 
de interesse in onze bezigheden. Echter is het voor 
het USC niet relevant om hierop in te gaan’, mailt 
de rector. Op hun site vooral informatie over de 
leut: het wijngenootschap, het schermgezelschap, 
de studentenweerbaarheid, het carrièrediner en de 
Varsity. 
De praeses van UVSV/NVVSU laat eveneens weten 
dat ze te druk is om te antwoorden. USC en UVSV 
vormen samen de stichting ’t Sticht ‘voor maat-
schappelijke meerwaarde voor Utrecht’. 
Op de Facebookpagina foto’s van benefietconcer-
ten, bestuursleden in vol ornaat, een bezoek aan 
een trampolinehal (2019) en de Efteling (2018). 

In de Binnenstad hebben zes studentenverenigingen hun thuisbasis. Het Corps en UVSV/
NVVSU hebben de universiteit als buren; de andere vier gezinnen. Hoe denken verenigingen 
die samen bijna 5600 leden tellen, over hun band met de omwonenden en de buurt? 
We vroegen het de bestuursvoorzitters. De meeste verenigingen leggen uit: ze hebben regels 
om herrie buiten te voorkomen.

Ineke Inklaar
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regels bij deze vereniging zijn nog strenger: 
na 17 uur mag niemand in de tuin aan de achter-
kant of op het dak komen. ‘Dan gaan de deuren 
dicht.’

Rozen
Alle drie doen ze met hun leden iets voor een 
goed doel. Biton onderzoekt de mogelijkheden 
om het Rode Kruis te ondersteunen, Unitas-leden 
brachten rozen naar demente bewoners van het 
Utrechtse Odensehuis in Oudwijk en zamelden 
spullen in voor de voedselbank Ondiep. S.S.R.-
N.U. zet zich voor ongedocumenteerde vluch-
telingen op Hoograven en plantte bomen op 
Overvecht. Deze club werkt – voor zover bekend 
– als enige ook voor de (over)buren. 
Verhagen: ‘We hebben goed contact met de 
zusters Augustinessen: we sjouwen spullen voor 
ze en bemannen de receptie of de kraam voor 
Koningsnacht. Daarnaast stellen we onze sociëteit 
beschikbaar voor Maria’s Kerst-Inn.’ Het bestuur 
van S.S.R.-N.U. is op zoek naar een vast project in 
de Binnenstad waaraan de leden jaarlijks kunnen 
bijdragen. •

Het bestuur van S.S.R.-N.U. met de overburen op de Oudegracht - de zusters Augustinessen. © Archief S.S.R.-N.U.

 Infographic © Gert-Jan Peddemors

Ledenaantal Utrechtse 
studentenverenigingen

Veritas - 1800 leden

UVSV/NVVSU - 1400 leden

USC - 1000 leden

Unitas - 900 leden

Biton - 300 leden

S.S.R.-N.U. - 180 leden



‘Online genieten van rijke stadsgeschiedenis’
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Op dit moment liggen veel activiteiten stil van-
wege corona. ‘Maar we zitten zeker niet bij de 
pakken neer’, zegt directeur Gerlofke Hekelaar. 
‘Online gaat een aantal cursussen en rondlei-
dingen gewoon door. Vanaf mei hopen weer te 
kunnen starten met de fysieke activiteiten.’ 
Het Gilde bestaat al zo’n 31 jaar. De organisatie 
begon met enkele vrijwilligers en is intussen 
uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie met 
ruim 200 vrijwilligers en een divers aanbod aan 
activiteiten. Zo zijn er leesgroepen in de biblio-
theek en lezen vrijwilligers voor aan mensen met 
dementie in verpleeghuizen.

De stad herbeleven
Hekelaar: ‘Het is treurig dat dit nu allemaal 
stilligt, voor zowel de deelnemers als de vrij-

willigers. Maar het gedwongen online werken 
biedt ook kansen. We zijn aan het onderzoe-
ken of we de digitale rondleidingen die we 
hebben ontwikkeld ook kunnen laten zien aan 
bewoners van verpleeghuizen. We hopen met 
beelden van bepaalde locaties in de stad te 
bereiken dat bewoners van verpleeghuizen deze 
herkennen en op deze manier de stad opnieuw 
beleven.’
Ook werkt het Gilde actief samen met andere 
organisaties in de Binnenstad zoals het Utrechts 
Archief, het Volksbuurtmuseum en het Centraal 
Museum (de ‘Ommuurde stad’). Nog niet in de 
Binnenstad maar wel in andere wijken doet 
het Gilde mee aan het project beweegvriendelijke 
wijk. ‘In Noordoost organiseren we wandelin-
gen als onderdeel van een heel programma 

voor (oudere) bewoners.’ In een ‘normaal’ jaar 
bereikt Gilde met al zijn activiteiten tussen de 
7.500 en 8.500 mensen.

Werkplek
Op de vraag wat Gilde kan betekenen voor de 
Binnenstad denkt Gerlofke aan een centrale, 
laagdrempelige ontmoetingsplek. Een plek 
waar je je elkaar op een vast tijdstip zonder 
verplichtingen kunt ontmoeten. ‘Wij zitten aan 
de Lange Smeestraat heel centraal, maar te 
klein. Wel kunnen we een fijne werkplek bieden 
voor 50-plus vrijwilligers uit heel Utrecht, waar-
onder de Binnenstad, om van betekenis te zijn 
voor de stad en haar inwoners.’
Het Gilde is op zoek naar taalbegeleiders, vooral 
voor Nederlands. Ook een native speaker Engels 
en iemand voor conversatie Italiaans is van har-
te welkom. Voor meer informatie en voor het 
aanbod van Gilde: https://www.gildeutrecht.nl/.
De drie stadsgidsen die de redactie heeft 
geïnterviewd, staan in de startblokken om hun 
kennis en ervaring te delen met stadgenoten. •

pelijke ontwikkelingen in de wijken buiten de 
stadskern. Om de daad bij het woord te voegen, 
laat hij een fraai geïllustreerd cursusboek zien. 
Het gaat over de architectuur in Lombok, Rivie-
renwijk, Oog in Al, Zuilen en Tuinwijk/Tuindorp. 
Normaal gesproken is er veel belangstelling voor 
deze cursus. Nu ligt alles vanwege corona plat. 

Digitale wandelingen 
Toch zit het Gilde niet helemaal stil. Er zijn enkele 
digitale wandelingen in voorbereiding. Henk: ‘Als 
proef heeft een van de rondleiders het voortouw 
genomen voor een digitaal project met de titel 

Dat was zijn eerste stap als gids van het Gilde. Dat 
ging niet zomaar. Hij moest de nodige informatie 
bestuderen en werd beoordeeld op zijn kwali-
teiten. Nu gaat dat anders, vertelt Henk. Kandi-
daat-gidsen krijgen nu een cursus van een jaar 
waarin ze zowel theorie als praktijk opdoen onder 
begeleiding van een coach. 

Asbest
Henk is een van de vijf coaches. Hij is geboren 
en getogen Utrechter. Voor het Gilde legt hij 
zich toe op de vele verschillende bouwstijlen 
in de stad. In zijn werkende bestaan was Henk 
bouwkundige en betrokken bij de inspectie en 
het onderhoud van rijksgebouwen. 
Hij moet zelf nog glimlachen, als hij terugdenkt 
aan de renovatie van museum Catharijnecon-
vent. ‘Dat was mijn laatste klus en onder mijn 
begeleiding moest alle asbest gesloopt worden. 
In de jaren 60 was ik zelf degene die als bouw-
kundige betrokken was bij de verbouw van het 
museum.’ 
Als voorbeelden van fraaie bouwstijlen in de 
binnenstad noemt Van Hilten het Jugendstilpand 
op de Voorstraat of het verbouwde pakhuis op 
het Pieterskerkhof van de architect Mart van 
Schijndel (1943-1999).
Henk heeft samen met collegarondleiders cursus-
sen geschreven over architectuur en maatschap-

‘We willen bewoners over de geschiedenis 
van Utrecht vertellen en toeristen kennis la-
ten maken met de rijke historie van de stad.’ 
Aan het woord is Henk van Hilten, gids van 
het Gilde sinds 2005. In dat jaar ging Henk 
met pensioen en besloot hij al wandelend de 
stad beter te leren kennen. Hij kwam langs 
het kantoor van het Gilde, dat toen nog in de 
Nachtegaalstraat zat, en stapte binnen.

‘De Utrechtse politie in de Tweede Wereldoor-
log’. Het gaat over de aanslag op de politiechef 
van het Utrechtse corps, een NSB-er. Verzets-
strijdster Truus van Lier (voor veel Binnenstad-
bewoners een bekende naam) heeft hierin een 
heldenrol gespeeld, met als gevolg een tragisch 
einde voor haar.’ 
Via het scherm kom je op de plekken waar al-
lerlei activiteiten hebben plaatsgevonden tijdens 
deze oorlog. Daarnaast heeft het Gilde een 
cursus met de naam ‘Leer Mij Utrecht Kennen’ 
over diverse onderwerpen, zoals de Romeinen en 
beroemde Utrechtse vrouwen. •

Henk van Hilten vertelt graag over bijzondere architectuur. © Iris Tasseron

Stadsgidsen Gilde staan in de startblokken
Teksten Marianne Coopmans

Veel bewoners kennen het Gilde van de rondleidingen in de Binnenstad. Maar wat velen 
niet weten is dat het Gilde vanuit de Lange Smeestraat veel meer doet. Het is een bron van 
inspiratie en kennis op velerlei gebied. De vrijwilligers van Gilde zetten zich in voor het levend 
houden van de geschiedenis van de (Binnen)stad, verzorgen cursussen over onder andere 
architectuur en geven taalbegeleiding. 



‘Zo deel ik de liefde voor Utrecht’
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‘Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving’

Zelf vindt Jan Bots het niet heel bijzonder dat hij voor het Gilde taalbegeleider is. Het is nuttig 
en eigenlijk ook gewoon leuk om vluchtelingen te helpen met het leren van Nederlands en 
alles wat daarbij komt kijken. Bots is ruim zes jaar als vrijwilliger actief bij het Gilde. 

Hij kwam er terecht via de Vereniging Vluchtelingen-
werk Nederland (VVN). Daar had hij zich in 2015 
gemeld na de aanslagen in Parijs, onder andere op 
de redactie van Charlie Hebdo. ‘Die gebeurtenis 
heeft me bewuster gemaakt over het lot van vluch-

telingen. Ik vind dat je hen moet helpen, als ze in 
Nederland zijn toegelaten.’ 
Hij is met emeritaat, maar werkt nog steeds twee 
dagen per week voor zijn oud-werkgever, Universiteit 
Nyenrode aan de Vecht. 

Cultuur proeven
Jan werd door het 
Gilde gevraagd 
taalbegeleider te 
worden. Hij startte 
met een alleen-
staande Eritrese 
man, die hij 
ongeveer vier jaar 
heeft begeleid om 
zijn weg te vinden 
in de Nederlandse 
samenleving. ‘Ik 
sprak wekelijks 
met hem af, 
soms bij mij thuis. 
Vaker gingen we 
koffiedrinken op 
het Ledig Erf of 
we bezochten het 
Centraal Museum
of de Open 
Monumentendag. Jan Bots was taalbegeleider van een Eritrese man en bezocht met hem musea. © Iris Tasseron

 Mieke Dorresteijn vertelt graag over het verleden van ‘haar’ stad. © Luuk Huiskes

‘Ik ben geboren in Utrecht en ging daar naar 
school. Nu woon ik in IJsselstein. Maar de lief-
de voor Utrecht, die ik als kind al had, is altijd 
gebleven’, vertelt Mieke Dorresteijn hoorbaar 
en voelbaar enthousiast. Ze is een van de 
jongste aanwinsten bij het Gilde.  

Zij begon in 2018, toen ze met prepensioen ging. 
Zij heeft altijd als onderwijzeres gewerkt op diverse 
basisscholen. De vraag wat ze zou gaan doen na 
haar pensionering was snel beantwoord. ‘Ik wil 
zowel fysiek als geestelijk actief blijven. En ik wilde 
iets met geschiedenis, want daarin heb ik met veel 
plezier les gegeven aan de bovenbouw van de 
basisschool.’
De combinatie van haar liefde voor Utrecht en haar 
belangstelling voor geschiedenis deed haar drie jaar 
geleden bij het Gilde belanden. Na een half jaar 
zelfstudie en heel veel door de stad lopen begon 
Dorresteijn in het najaar van 2018 met haar eerste 
wandeling als stadsgids. 

Tornado in 1674
Intussen heeft ze ondanks corona zo’n 20 rondlei-
dingen in de binnenstad gedaan, zowel voor het 
Gilde als privé met familie of vrienden. Het liefst 
loopt Mieke verschillende wandelingen. Zo kun je 
vanaf het Domplein alle kanten op: naar noord, 
oost, zuid of west. In alle richtingen valt er lopend 
veel te zien en te vertellen. 
Dorresteijns specialiteit is, hoe kan het anders, de 

geschiedenis van het onderwijs vanaf de Middeleeu-
wen. Ze noemt het onderwijs aan geestelijken en 
burgers. ‘Hoe zag dat er uit en wie kwamen ervoor 
in aanmerking? Kregen weeskinderen ook onder-
wijs? Wat waren parochiescholen en armenscholen? 
Hoe en waarom is de universiteit ontstaan?’
Al lopend en kijkend langs grachten, door hofjes 

en steegjes, vertelt 
Dorresteijn er graag 
over en laat tastbare 
herinneringen met veel 
plezier zien. ‘En wist je 
dat niet alleen de Dom 
maar ook de Pieterskerk 
werd getroffen door 
de tornado in 1674? 
Daardoor gingen onder 
andere de twee torens 
van de kerk verloren.’

Kinderroute 
Ze heeft ook een wan-
deling voor kinderen 
uitgezet, bedoeld 
voor kinderfeestjes 
of rondleidingen met 
basisschoolgroepen 
vanaf 9 jaar. ‘Ik heb de 
wandeling natuurlijk 
wel speels gemaakt om 
de aandacht vast          
te houden. Die is ook

    interactief, met bij-
voorbeeld raadsels.’ Ze kan niet wachten tot dat 
ze weer met de rondleidingen kan starten. ‘Ik wil 
graag weer wat meer doen dan thuis hobbyen en 
knutselen met de kleinkinderen. Ik zie ernaar uit om 
mijn collegagidsen van het Gilde weer te ontmoe-
ten. Maar vooral wil ik mijn liefde voor de stad weer 
delen met de mensen.’ •

Ik probeerde hem niet alleen Nederlands te leren, 
maar ook zich thuis te laten voelen in Utrecht.’ Dat 
is aardig gelukt, want inmiddels heeft de Eritreeër 
een baan gevonden en is hij verhuisd. Bots heeft 
nog steeds contact met hem. ‘Ik heb best wel wat 
voor hem kunnen betekenen en dat geeft mij ook 
voldoening. Je merkt hoe moeilijk het is als vluchte-
ling, zeker uit Eritrea, om je in Nederland te settelen. 
Je moet een huis, een baan en... een vrouw vinden.’ 
Het verschil in cultuur speelt natuurlijk ook een rol. ‘Ik 
ben een keer met hem gaan eten in een Ethiopisch 
restaurant in Utrecht. Dat is letterlijk van een andere 
cultuur proeven.’  

Nuttig werk
Nu werkt Jan ongeveer een jaar met een Syrische 
vluchteling. ‘Dat is heel anders. Hij heeft een 
gezin en wil vooral onze taal goed leren. Hij was 
in Syrië docent, loopt nu stage op een school en 
wil graag een baan als docent. Ik heb goede hoop 
dat dit gaat lukken, want hij spreekt al behoorlijk 
Nederlands en burgert snel in. Ik heb met hem af-
gesproken dat mijn ondersteuning op een gegeven 
moment klaar is.’
Ook daarna gaat Jan door als vrijwillig taalbege-
leider. ‘Het is zowel voor de vluchtelingen als voor 
Nederland heel nuttig werk.’ Dat vindt Jan ook van 
het Gilde. ‘Dat werkt als een soort cement van de 
samenleving, want het verbindt mensen. Dat geldt 
overigens ook voor andere vrijwilligersorganisa-
ties, zoals de vereniging Oud-Utrecht en ook de 
Binnenstadskrant.’ •



Studenten maken Utrecht levendig én slordig 
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Op 26 maart 1636 trok een statige stoet door de Utrechtse straten 
naar de Domkerk. Daar werd de stichtingsacte van de nieuwe 

universiteit ondertekend. Vanaf dat moment is Utrecht officieel een 
studentenstad. Het aantal studenten was toen zeer beperkt, 

Vanaf het prille begin heeft de komst van de stu-
denten grote invloed op het stadsleven. De eerste 
lichtingen studenten staan bekend als ‘lallers en 
losbollen’, die vooral bezig zijn met feesten en 
bierdrinken. Alhoewel er ook wel verhalen zijn 
van wat meer geëngageerde studenten die aan 
liefdadigheid doen: bijvoorbeeld hulp bieden aan 
weduwen en wezen. De eerste drie eeuwen is 
studeren alleen weggelegd voor de elite. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog nemen de aantallen studen-
ten snel toe.
Waaraan merken we anno 2021 dat Utrecht een 
studentenstad is? In de Binnenstad merken we dat 
natuurlijk aan de vele historische panden. Het Aca-
demiegebouw op het Domplein is sinds 1462 het 
hart en het gezicht van de universiteit, maar ook 
op de Drift en op de Trans staan mooie gebouwen 
van verschillende faculteiten. De Universiteitsbi-
bliotheek, gevestigd in het voormalig paleis van 
Lodewijk Napoleon, is na de renovatie in 2012 een 
populaire studieplek geworden. 

Place to be
Het zijn natuurlijk vooral de studenten zelf die de 
meeste invloed op de stad en het centrum hebben. 
Vooral tijdens de introductieweken voor nieuwe 
studenten trekken hordes studenten door de 
binnenstad waar zij ingewijd worden in het stads-
leven en de Utrechtse cultuur. Daarbij is vooral 
de Binnenstad de place to be. Wat zijn de leukste 
kroegen? Waar zijn de leuke theaters? En wat is er 
allemaal te doen in de stad? Natuurlijk krijgen ook 

de studentenverenigingen de nodige aandacht. 
Het zijn er meer dan 20. 
Daarnaast zijn er nog veel studie- en studenten-
sportverenigingen. Op cultureel gebied zingt en 
speelt het Utrechtse Studenten Koor en Orkest op 
hoog niveau een toontje mee. Zes studentenver-
enigingen hebben hun panden in de Binnenstad. 
Dat het Utrechtsche Studenten Corps ruim 1.000 
mannelijke leden en zijn tegenhanger UVSV 
anderhalf keer zo veel vrouwelijke leden ontvangt, 
is te wijten aan de oververtegenwoordiging van 
vrouwelijke studenten in Utrecht. Veel studenten 
hebben via het rijke verenigingsleven hun levens-
partner ontmoet.
Studeren en op kamers wonen is zeker in Utrecht 
duur. Vele studenten hebben noodgedwongen 
een bijbaan. Het fenomeen ‘werkstudent’ zorgt 
voor extra werkloosheid onder het laaggeschoolde 
deel van de beroepsbevolking. Studenten krijgen 
die banen omdat ze flexibeler en minder veelei-
send zijn. Veel studenten werken in de Utrechtse 
horeca. Dat er veel studenten in de stad wonen, 
maakt ook dat er veel goedkope horeca in de stad 
is. Zou dat de reden zijn dat Utrecht als enige van 
de vier grote steden geen restaurant heeft met een 
Michelinster? 

Pizzadozen
Studenten zorgen voor levendigheid én slordig-
heid in de stad. Studentenhuizen blinken niet uit 
als het gaat om netheid en hygiëne. Daar heb je 
als niet-student niet zoveel last van. Wel merk je 

dat studenten bij mooi weer hun krappe, donkere 
kamertjes verlaten en massaal de parken in de 
Binnenstad bevolken. Daar kun je ook zien dat stu-
denten het niet zo nauw nemen met het opruimen 
van hun afval. Aan het eind van de dag liggen er 
stapels pizzadozen en weggooibarbecues naast de 
prullenbakken, rommel die ’s morgens vroeg weer 
keurig door de gemeente opgeruimd wordt.

Fiets
Het favoriete vervoersmiddel van de student is de 
fiets. Die parkeren ze het liefst zo dicht mogelijk bij 
hun bestemmingsplaats. Ook al blokkeer je daar-
mee het trottoir voor invaliden en kinderwagens. 
Ook het aantal Swapfietsen in de stad en de manier 
waarop deze worden geparkeerd, laat zien dat 
Utrecht een echte studentenstad is. Natuurlijk zijn 
de studenten niet alleen maar aan het feesten. De 
studiedruk is tegenwoordig hoog. De Universiteit 
van Utrecht staat in de top van beste universiteiten 
ter wereld. Tegelijkertijd zorgen al die studenten 
ervoor dat Utrecht niet vergrijst. Een belangrijk 
verschil ten opzichte van andere studentensteden is 
dat veel studenten na hun studie ook in deze stad 
willen blijven wonen, vooral omdat hier ook veel 
werkgelegenheid is. Dat zorgt voor een enorme 
druk op de prijzen van woningen. Dit maakt dat 
Utrecht behalve studentenstad ook de stad is met 
de hoogstopgeleide beroepsbevolking. En dat is 
goed voor de gezelligheid in de stad en de econo-
mie. Utrecht is voor vele (internationale) bedrijven 
dan ook een aantrekkelijke vestigingsplaats. •

Bij mooi weer verlaten studenten hun kamer en bevolken de parken. © Gert-Jan Peddemors

Jan Ravesteijn

het waren er nog geen 100. Nu bijna vier eeuwen later zijn 
dat er ruim 72.000. Zij studeren aan een van de universiteiten 
of hogescholen in de stad. Ruim 32.000 studenten wonen 
daadwerkelijk in de stad.



Anneke Smelik en Rosi Braidotti ondersteunen vrouwelijke studenten en wetenschappers. 
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Wetenschap en liefde gaan prima samen
Sinds 1993 wonen twee vrouwelijke hoog-
leraren, Anneke Smelik en Rosi Braidotti in 
de Haverstraat. In hun woonkamer staat een 
kleine collectie vrouwenfiguren uit verschil-
lende culturen die past bij de kernbegrippen 
in hun werk: feminisme, vrouwenrecht, gen-
der, mode, identiteit, lichaam en technologie.

Het woonhuis, een rijksmonument, is van oor-
sprong middeleeuws hoewel de 19e eeuwse 
voorgevel je op het verkeerde been zet. Deze is ge-
pleisterd en voorzien van Dorische pilasters en doet 
denken aan de panden van Zocher aan de Van Asch 
van Wijckskade. Eenmaal binnen valt alles op zijn 
plaats bij het zien van de enorme eiken balklagen 
met gotische sleutelstukken in de woonkamer. Een 
ode aan Rietveld is de buffetkast, een pronkstuk in 
de smaakvolle, uitgebalanceerde inrichting.

Bruidskleding
Anneke Smelik studeerde film- en televisieweten-
schap aan de Universiteit Utrecht en doet onder-
zoek naar mode en identiteit aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen, naar hoe het beeld van het 
lichaam in de beeldcultuur en in mode verandert. 
Ook duurzaamheid heeft haar aandacht. Om fast 
fashion tegen te gaan wijst ze op de emotionele 
gehechtheid aan kleding, die dikwijls verbonden is 
aan speciale momenten in het leven, een trouw-
dag, een geboorte, een promotie. Ook wijst ze op 
het belang van investering in kleding van goede 
kwaliteit, die langer meegaat.
Rosi Braidotti emigreerde met haar ouders op haar 
16e van Italië naar Australië, studeerde filosofie en 
literatuur aan de Universiteit van Canberra, waar 
ze kennis maakte met het feminisme. Ze vervolgde 
haar studie met een beurs aan de Sorbonne.

Rosi Braidotti en Anneke Smelik zijn domweg gelukkig in 
de Haverstraat. © Foto’s Luuk Huiskes

Anna Sterk

Na dertien jaar Parijs werd ze op haar 32e hoog-
leraar in Utrecht, waar ze als pionier de vakgroep 
Vrouwenstudies oprichtte. In no time bouwde ze 
een groot internationaal netwerk op, publiceerde, 
werd vele malen gelauwerd en beëdigd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Braidotti: ‘Vertrekken na vijf jaar - wat min of 
meer gebruikelijk is in de academische wereld 
wanneer je verder wilt - wilde ik niet echt. 
Hier kreeg ik alle vrijheid van de Universiteit en 
had ik interessante studenten en promovendi. 
Ook voelde ik me thuis in Utrecht.’
Smelik vertelt hoe ze elkaar ontmoet hebben: 
‘In 1987 was ik werkzaam bij Vrouwenstudies 
en woonde ik de lezing Filosofie en vrouwen van 
Rosi bij, die hiervoor uit Parijs was gekomen. 
Het was een zeer humoristische lezing met een 
verpletterende thematiek, die mij onmiddellijk in 
de greep had. We ontmoetten elkaar op een later 
tijdstip en hadden meteen een klik. 
In 1999 zijn we getrouwd op de symbolische 

datum van 8 maart: vrouwendag.’
Braidotti is sinds kort met pensioen, maar werkt 
nog in deeltijd. Samen hebben ze het Rosanna 
Fonds voor Vrouwen opgericht. 
Smelik: ‘In de derde fase van je leven denk je na 
over je nalatenschap, vooral als je geen kinderen 
hebt. We hebben toen besloten om vrouwelijke 
studenten en wetenschappers in hun carrière te 
ondersteunen. Het Rosanna fonds is onderge-
bracht bij het Utrechts Universiteitsfonds. 
Ieder jaar op 8 maart worden de toekenningen 
bekend gemaakt. Dit jaar jammer genoeg zonder 
lezing en feestelijke middag.’ Braidotti is gewor-
teld in het Utrechtse en is al 25 jaar met veel 
genoegen lid van het klokkenluidersgilde. 
‘We zijn heel gelukkig in de Binnenstad, er is 
stilte en er is roering. Het monumentale centrum 
is compact, ik vind Utrecht een elegante stad.’ 
Vervolgens presenteert ze nog een chocolade-
truffel, ‘want voor heerlijke dingen woon je ook 
in de Binnenstad’. •
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Een andere anekdote is te lezen op de 
website van Huize Molenaar aan de 
Lange Nieuwstraat, waar de promotie-
diners plaatsvonden: ‘De heren zaten in 
de benedenzaal, de dames hieven het 
glas boven in de Scheltemakamers en 
ontvingen een damesroman in de kaft 
van het proefschrift!’. 
Åse van de Grint, lid van de commissie 
museumbezoek van het Genootschap: 
‘Sinds 1869 bestond er al wel een pro-
fessorenkrans, evenals in andere uni-
versiteitssteden. Er ontstond behoefte 
aan een krans van professorendames. 
Deze werd rond 1920 in de prachtige 
tearoom van Maison Schmitz aan de 
Nieuwegracht 49 opgericht.’
De aanduiding krans was in die tijd 
gebruikelijk. Er werd echter dikwijls 
smalend over ‘theekrans’ gesproken. 
‘In de jaren 50 waren bijna alle profes-
sorendames lid en ze waren hier trots 
op. Altijd goed gekleed in mantelpak 
of jurk met hoed en handschoenen be-
zochten zij lezingen, diners met voor-
dracht, zang- en muziekuitvoeringen 
en activiteiten rond de feestdagen.’ 
‘Ook waren de dames op sociaal 
vlak reuze actief: zieke studenten en 
medewerkers werden in ziekenhui-
zen bezocht. Er was aandacht voor 
geboorten, verjaardagen en overlijden. 
Meisjesstudenten werden uitgenodigd 

De professorenvrouwen doen nu gewoon mee
Niet mogen aanzitten met je man bij het diner van de Dies, de verjaardag 
van de universiteit, dat is nu niet meer voor te stellen. Toch was dit tot 
1970 het geval. Het diner was officieel en alleen voor professoren, gezel-
ligheid was geen factor. We duiken in de geschiedenis van het Utrechts 
Genootschap van Professoren, Emeriti en Partners.

en het bestuur onder leiding van de 
voorzitter, de vrouw van de rector, gaf 
advies over studentenhuisvesting en 
de inrichting van studentenkamers. Er 
werd geld gestort voor de slachtoffers 
van de watersnoodramp en de opstand 
in Hongarije en honderd gulden was 
bestemd voor de zilveren bruiloft van 
Juliana en Bernard.’

Crèche
Na het midden van de jaren 70 kreeg 
het huisvrouw-zijn een andere dimen-
sie. Kinderen gingen naar de crèche en 
de focus van vrouwen was gericht op 
beroep en carrière. De professoren-
dames gingen werken en hadden 
hun eigen leven. In 1975 werden de 
leden van de Krans van hoogleraren en 
lectoren uitgenodigd voor de feestelijke 
decemberavond; deze gezamenlijke 
ontmoetingen werden voortgezet. De 
professorenkrans hield op te bestaan 
in 2010, maar de Krans van Professo-
rendames bleef doorgaan. Voorzitter 
Rosalie Olivier van het Utrechts Ge-
nootschap van Professoren, Emeriti en 
Partners: ‘Het werd tijd voor hoogno-
dige veranderingen. We hadden meer 
vrouwelijke hoogleraren en het samen 
lid zijn was logisch. De vorige rector 
Van der Zwaan vond een genootschap 
waar emeriti, actieve hoogleraren en 

Bolleboos 
Harrie Thewessem

Bijeenkomst in 1929 in Maison Schmitz aan de Nieuwegracht. © Het Utrechts Archief

Anna Sterk

hun partners elkaar regelmatig ont-
moeten belangrijk voor het verstevigen 
van de band met de universiteit.’ Samen 
met hem heeft ze zich sterk gemaakt 
voor een meer professionele opzet. ‘De 
naam veranderde en werd in 2018 het 
Utrechts Genootschap van Professoren, 

Onze straat werd door kinderen en hun
ouders gevuld met praten, schreeuwen
en lachen. Heel soms zagen we Joep,
de jongen van nummer 27. Als hij het huis
uitkwam, werd het muisstil op straat. Zijn
lijf was groot en rond, zijn hoofd grof van
vorm. Zijn ogen stonden scheef naast
elkaar en zijn neus was een klein puntje.
Zijn mond zat vooral aan de linkerkant
van zijn gezicht. Het was verbijsterend om
hem te zien. Hij had een strakke blik
zonder gevoel. Contact was onmogelijk.
Alleen met een bal in de buurt werd zijn
blik iets zachter.
De aanblik van Joep maakte zoveel
gevoelens bij iedereen wakker dat het
moeilijk te bevatten was. Om de
confrontatie met ondoorgrondelijkheid,
onzekerheid, afschuw en mededogen op
veilige afstand te houden, noemden we
hem Joep Bolleboos. •

Emeriti en Partners. Een social club 
waar men elkaar treft voor lezingen, 
muziekavonden en museumbezoeken. 
Eind van dit jaar hopen de leden elkaar 
wederom te treffen om het 100-jarig 
bestaan te vieren van wat ooit begon 
als een vrouweninitiatief in 1920. •



99

Filosofiepraktijk helpt bij zelfonderzoek
Marijke Reer

Vlnr Brecht Rosink, Harm van der Gaag, Marlies Verlinde en Ernst Meijer.. © Luuk Huiskes

Op de Lange Nieuwstraat zit 
een bijzondere praktijk. Hier 
werken vier praktiserende 
filosofen. Harm van der Gaag 
begon er in 2004. Begin dit jaar 
kwamen er ‘wegens succes’ 
Marlies Verlinde, Ernst Meijer 
en Brecht Rosink bij. Ze vormen 
een maatschap. Een gesprek 
met de eerste drie.

Harm, filosofie bedrijven is toch 
staren naar de lucht en naden-
ken over ingewikkelde vraag-
stukken? Waarom een filosofi-
sche praktijk beginnen? 
‘Ik dacht dat filosofie iets moest 
zijn voor iedereen, niet alleen voor 
mensen die filosofie gaan studeren. 
Zelf kritisch gaan nadenken over 
je leven. Ik wilde dat mijn studie 
filosofie zin had. Dat ik het kon 
operationaliseren, in de vorm van 
een gesprekssituatie.’

Die gesprekken kan je tot in de 
eeuwigheid voeren. Daar komt 
geen einde aan...
Ernst: ‘Wij voeren een serie ge-
sprekken. Je komt binnen met 
een kwestie. Als wij opvallende dingen horen, stel-
len we daar vragen over. Je wordt je bewust van 
jouw denken. We laten je stilstaan bij dingen die je 
vaak laat terugkomen.’
Harm: ‘Het gaat om het denken van iemand te hel-
pen ontwikkelen. Tot ‘het niet meer weten’. En wat 
je niet weet, spreek je al gauw uit als een vraag. 
Dus de vraag is een heel belangrijk middel voor de 
denkontwikkeling die wij mensen aanbieden. Het 
gaat over hele belangrijke waarden, overtuigingen. 
We gaan dat denken kritisch onder de loep nemen. 
Als je bij ons acht tot tien keer komt praten, krijgt je 
er handigheid in: ‘Hoe denk ik hierover?’. Het is een 
investering voor de langere termijn.’

Kan iedereen bij jullie terecht of moet je weten-
schappelijk onderlegd zijn?
Ernst: ‘Mensen die geïnteresseerd zijn in denken, 
in zingeving.’
Marlies: ‘En ook mensen die taalvaardig zijn. Je 
hoeft niet in prachtige volzinnen te kunnen praten. 
Dat schrikt af. Het is wel belangrijk dat je met taal 
bezig bent, dat leuk vindt.’
Harm: ‘De meeste mensen zijn wat hoger of the-
oretischer opgeleid. Andere mensen denken: het 
zal wel niks voor mij zijn, maar dat zal best mee 
kunnen vallen. Het is zo, zoals Marlies zegt, dat je 
je op een talige manier moet kunnen uitdrukken. 
Je moet tot uitspraken willen komen. Want het 
gaat over denken. En denken gaat in taal. Als je 

dat wilt, ben je aan het goeie 
adres.‘

Je zou bijna denken dat men-
sen nú pas gaan nadenken. 
Harm: ‘Een deel van de mensen 
is niet langer meer tevreden met 
voorgeschreven oplossingen of 
waardesystemen. Nu willen men-
sen dat vaker zelf onderzoeken. 
Je kunt er niet altijd in je eentje 
uitkomen, daarom hebben men-
sen behoefte aan een gespreks-
partner.’
Marlies: ‘Je ziet het ook terug in 
het succes van het blad Filoso-
fie Magazine. Dat wil filosofie 
ontsluiten voor het grote publiek. 
Mensen hebben hier behoefte 
aan. Het lijkt allemaal zwaar en 
moeilijk, maar het is ook heel ple-
zierig en leuk om te doen. Emo-
ties mogen er ook zijn. Je kunt in 
de lach schieten, omdat je jezelf 
betrapt op zo’n rare denkkronkel. 
Of dat je een zinnetje uitspreekt 
en dan denkt: wat zeg ik daar nu

             eigenlijk? Dat is meestal de vraag
             die je na afloop op een kaartje  
             mee naar huis krijgt.’

Je krijgt huiswerk mee. Gaat het filosoferen 
thuis in je eentje door?
Marlies: ‘Je krijgt een vraag mee naar huis. Soms 
schiet het antwoord je te binnen. Meestal roept 
het een volgende vraag op. Dat is interessant.
Harm: ‘Bij de meeste mensen zitten ongeveer 
twee weken tussen de gesprekken. Ik geef ze de 
opdracht om over de vraag te gaan schrijven. Met 
pen en papier. Een paar minuten of een paar uur. 
Het schrijven in eenzaamheid over de vraag en de 
gesprekken die je voert is de beste combinatie.’
Ernst: ‘Je bent er nooit klaar mee. Je denkkader 
wordt groter, het verandert.’ •

1 op de 6 Binnenstadsbewoners is student
Ineke Inklaar

Zo’n 73.000 jongeren studeren in Utrecht. 
38.000 jongeren doen dat bij de Hogeschool 
Utrecht; daarna komt de Universiteit Utrecht 
samen met het University College (30.000+ 
studenten). De Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht telt mee met 4400 studenten, de Uni-
versiteit voor Humanistiek met 530.

Hoeveel van die 73.000 jongeren hebben 
‘iets’ met de Binnenstad? Zo’n 7000 zitten – in 
niet-coronatijd – ergens in het centrum in de 
collegebanken een voordracht te volgen of een 
tentamen voor te bereiden. De UU, HU, HKU en 
UvH bezitten samen immers tientallen panden in 
de Binnenstad.
De hbo’ers en universitair studenten die elders, 
bijvoorbeeld op De Uithof een opleiding volgen, 

kennen de Binnenstad in ieder geval van de 
UIT-dagen, het uitgaansleven en het ov. Voor een 
enkeling is alleen het bustracé over de Neude en 
Janskerkhof bekend terrein, voor een ander is de 
route van de tram langs de Jaarbeurs misschien 
wel de enige kennismaking met de Binnenstad.

Ze blijven hangen
Het percentage jongeren tussen de 18 en de 24 is 
in de Binnenstad hoger dan elders. Is dat voor heel 
Utrecht gemiddeld 12,4 procent, in de Binnenstad 
is dat 16,6 procent. Dus 1 op de 6 centrumbewo-
ners heeft de leeftijd om te studeren.
Natuurlijk doen ze dat niet allemaal, maar het me-
rendeel zal toch wel een studie aan hbo of univer-
siteit volgen. Dat betekent dat van de ruim 19.000 
Binnenstadsbewoners zo’n 3000 student zijn. 

Van die groep is het overgrote deel (pas) 22 of 23 
jaar oud als ze een kamer in het centrum weten 
te bemachtigen. Het aandeel jongeren dat na de 
studie in het stadshart blijft wonen, is opmerkelijk 
veel groter dan elders in de stad Utrecht. In de 
Binnenstad is 1 op de 3 bewoners tussen de 25 en 
de 34 jaar oud; elders is dat slechts 1 op de 5.
Waar wonen die studenten dan? Niet in de om-
geving van de Jaarbeurs, daar turft de gemeente 
er nul. Ook Wijk C is slecht bedeeld: slechts 100 
studenten.
Populair zijn hartje stad (omgeving Domplein/Jans-
kerkhof/Neude): 391 studerenden. De noordelijke 
oude stad (Breedstraat/Plompetorengracht e.o.) 
heeft er 360. De omgeving van de Lange Nieuw-
straat is het meest gewild; die telt 405 jongeren in 
de leeftijdscategorie 17 tot en met 23. •



Uitvalsbasis voor leergierige jonge vrouwen
Kromme Nieuwegracht 3-5
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Een plechtstatig pand, 
breed, met een bruggetje 
over het water. Eerste 
associatie: een balzaal, 
vrouwen met ruisende 
rokken die achter hun 
waaier de ogen neerslaan, 
hopend op een geschikte 
huwelijkskandidaat. 

Fout! Kromme Nieuwe-
gracht 3-5 is al eeuwen de 
thuisbasis van leergierige 
jonge vrouwen die staan te 
trappelen deel te nemen aan 
het maatschappelijk leven. 
Het begint met Belle van 
Zuylen. Een plaquette met 
de tekst Ik vraag niet om 
vrijheid van denken. Die heb 
ik herinnert aan de jaren die 
de schrijfster/componist hier 
doorbracht.
Na de vrouwelijk atheneum-
leerlingen begin vorige eeuw, 
deden tienduizenden mavo- 
en havo-meisjes bij Schroevers 
kennis op over office-
management, secretariaat, toerisme, account-
management of public relations. 
Hoge plafonds, een statig trappenhuis, de docen-
tenkamer in kenmerkend blauw. Oud-directeur 
Joris Fleskens heeft het interieur nog op zijn 
netvlies. Hij werkte bij Schoevers tot 2001 – het 
crisisjaar waarin hij met alle andere regiodirecteu-
ren werd ontslagen. 
‘De muren waren dik’, herinnert hij zich. ‘Mis-
schien wel een halve meter. `Het boren voor een 
extra deur in mijn kamer duurde eindeloos.’ Zijn 
werkkamer had zicht op het bruggetje. 
Oud-studente Petra Hofman (46) komt in 1998 op 
de Kromme Nieuwegracht. ‘Ik wist na de havo niet 
goed wat ik wilde. Mijn ouders zeiden: ga Schoe-
vers doen, net als je oudere nichtje, dan komt 
het goed.’ Ze volgt de 2-jarige mbo-opleiding tot 
directiesecretaresse.

j-f-j-f
‘Na al die theorie ging ik iets doen wat ik in 
praktijk kon brengen. Ik leerde typen, begon met 
j-f-j-f.’ Al is dat bij haar niet meer op de maat 
van de charleston of het tikken van een stok van 
de docente. ‘In de klassen zaten vooral dochters 

van ondernemers en directeuren. In onze groep 
zat één jongen. We hielden ervan er verzorgd uit 
te zien, maar waren geen tuthola’s. We werden 
voorbereid op het werkende leven.’
Typerend voor ‘eentje van Schoevers’ is de men-
taliteit, zegt brandmanager Esther Moolenaar. 
‘Dingen uit jezelf oppakken, zaken regelen. Net 
een beetje verder kijken dan je bureau lang is. Zij 
organiseren in vriendengroepjes altijd het week-
endje uit.’
Hofman komt in 2007 terug op het Schoeversnest, 
nu als P.A. van de directeur in Hilversum. ‘Ik kwam 
daardoor nog op de Kromme Nieuwegracht. Dat 
had wat, ik ben er tenslotte volwassen geworden. 
Net of ik in een tijdcapsule zat. Ik herkende alles: 
de vloer, zelfs de geur.’

Kippenhok
De vestiging in Utrecht dateert van 1935. Adriaan 
Schoevers richt in 1913 in Amsterdam een 
secretaresseopleiding op. Hij mikt op vlotte jonge 
vrouwen die kansen willen. Ze leren typen, steno 
in Nederlands, Frans, Duits en Engels (150 letter-

grepen per minuut), vreemde talen, omgangs-
vormen – alles wat nodig is voor een kantoorbaan. 
Zo kunnen ze in ieder geval tot hun trouwen hun 
eigen geld verdienen. 
De eerste studenten zijn van goeden huize, ook 
adellijke meisjes giechelen mee in het ‘kippen-
hok’ - tot ver na de oorlog. Uit die tijd dateert 
ook het beeld van ‘tutjes met twinset en een pa-
relketting’. Die met hun representatieve voorko-
men en de vergaarde kennis overigens meteen 
een baan vinden.
In de glorietijd telt de Utrechtse tak duizenden 
studenten. Merendeels jonge vrouwen, ondanks 
de steevast herhaalde boodschap dat mannen 
ook welkom zijn.
In de jaren 90 krijgt Schoevers een boost: 
Sylvia Tóth, eigenaresse van uitzendorganisatie 
Content, koopt het particuliere instituut. 
Ze investeert in nieuwe panden, in extra docen-
ten en cursussen. ‘Utrecht’ gaat dan naar de 
Kromme Nieuwegracht. Er komt een hbo-tak.

Goede fee
Maar het bedrijf krijgt concurrentie van roc’s. 
En vernieuwt inhoudelijk te weinig. Het imago 
van de secretaresse verandert ten nadele: Opzij 
noemt haar ‘een goede fee die in alle stilte op 
de achtergrond opereert in dienst van mannelij-
ke bazen’. Rond 2000 kent het bedrijf volgens 
het boek De meisjes van Schoevers 2,4 miljoen 
verlies en schulden. Het krabbelt na reorganisa-
ties en overnames weer op. In 2015 koopt NCOI 
Schoevers. ‘Onze studenten kunnen meer dan 
notuleren en koffie halen’, vertelt Petra Hofman. 
‘Dat beeld is achterhaald. We leiden co-managers 
op: iemand die spart met de directeur en dingen 
influistert.’ •

Schoevers was een passant in het chique pand Kromme Nieuwegracht 3-5. © Luuk Huiskes

Woonhuis, winterverblijf, school, gedeelde werk-
plek, appartementen. Kromme Nieuwegracht 
3-5 heeft in de loop der eeuwen diverse functies 
gehad. Het pand was in de middeleeuwen woon-
huis van een kanunnik (geestelijke), het maakte 
deel uit van de immuniteit van Sint Pieter. In de 
18e eeuw werd het dubbele woonhuis winter-
verblijf voor de adellijke Van Tuyll van Seroosker-
kentjes. Uit die tijd dateert de brede voorgevel en 
het bruggetje over het water. Twee eeuwen later 
(1925) kwam er een extra verdieping bovenop en 
achter een vleugel met lokalen voor de leerlin-
gen van het Bonifacius-Lyceum. Deze katholieke 

Ineke Inklaar

middelbare school was de eerste in ons land waar 
jongens en meisjes samen in het klaslokaal zaten. 
Volgend opleidingsinstituut dat het pand betrok 
(1982) was de particuliere academie voor fysio-
therapie van Thim van der Laan. Twaalf jaar later 
koopt Sylvia Tóth, eigenaresse van uitzendbureau 
Content én van Schoevers, het statige rijksmonu-
ment. Van 1994 tot 2016 is het de thuisbasis van 
Schoevers opleidingen. Daarna zat in het histori-
sche pand De Stadstuin met werkruimte te huur 
voor ‘inspirerende ondernemers’ die op zoek zijn 
naar ‘een toffe tijd’. Nu wordt het verbouwd tot 
appartementen en kantoor.
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Studentenpastor: niks opleggen, wel uitwisselen
‘Studenten konden begin maart de 
uitvaart van een medestudente alleen 
online volgen. Maar dan klap je je 
laptop dicht en zit je alleen op je kamer’, 
zegt studentenpastor Jasja Nottelman 
(51). Ze organiseerde aansluitend een 
fysieke bijeenkomst. ‘Bij ziekte en dood 
kan mijn visie vanuit religie iets bieden. 
Maar ik wil niks opleggen, wel uitwis-
selen.’ 

Dat overlijden hakte erin. ‘De docent nam 
contact met me op. Iedereen is in zo’n 
situatie flexibel, er is altijd een zaaltje te 
vinden.’ Dus konden medestudenten na 
de uitvaart op anderhalve meter napraten. 
De studentenpastor: ‘Als er behoefte is 
aan nog zo’n gemeenschappelijk moment, 
dan organiseren we dat opnieuw.’
De zielzorger is niet per se 
religieus. Jasja Nottelman nam enkele 
jaren geleden het initiatief tot Zinnige 
gesprekken, waaraan ook studieadviseurs 
meedoen. 
Studenten kunnen daar gratis een persoonlijk 
gesprek van drie kwartier boeken. ‘Om zich vrijelijk 
uit te spreken over alles wat ze bezighoudt. Som-
migen weten wel dat ik predikant ben, dan gaat 
het soms over religie. Maar er is zoveel meer: 
Hoe blijf ik mentaal gezond. Hoe blijf ik gemoti-
veerd om te studeren? Wat me echt opvalt in deze 
tijd: studenten willen eigenlijk niet klagen. ‘Ik ben 
gezond, ik wil niet piepen’, zeggen ze dan. Maar 
hier mag je nu wél even piepen, vind ik. Natuur-
lijk zijn er altijd erger dingen, maar je mag best 

Anne Pols

aandacht vragen voor je eigen leed. Een heel jaar 
corona is lang op een jong leven.’ 

Cadeautje van de kerk
Zinnige Gesprekken zijn bij de universiteit te vin-
den op de website. Maar voor Jasja Nottelman, die 
theologie studeerde in Groningen, is het belangrijk 
dat zij niet in dienst is van de universiteit maar van 
de kerk. In haar geval de PKN, Protestantse Kerk in 

Nederland. Als predikant gaat ze ge-
regeld zondag voor in de Janskerk.
Ze is vrijgesteld voor studentenwerk. 
‘Studenten ervaren dat als een 
cadeautje van de kerk.’ Daarbij heeft 
ze steun van collega’s, remonstran-
ten, doopsgezinden, luthersen, 
anglicanen en oud-katholieken. 
Geen katholieken: ‘Die hebben 
met St Jan een eigen groep.’ Bij de 
Zinnige gesprekken ontmoet Jasja 
Nottelman regelmatig ook mosli-
ma’s, maar van samenwerking zoals 
in Amsterdam en Nijmegen is het 
nog niet gekomen. 'Al heb ik wel tij-
dens de ramadan in een bijeenkomst 
in Lombok verteld wat vasten voor 
christenen betekent.’
Actueel is dat studentenverenigingen 
zich afvragen hoe ze lhbtiq+ 
ter sprake kunnen brengen. ‘Wij 
hebben veel roze in de kerk en ik 
heb deskundigen in mijn netwerk.  
Dus daar kunnen we leuk over  

                     sparren.’ In het algemeen, zegt 
        Nottelman, zijn studenten van nu 
nieuwsgierig naar religie. ‘Ze tonen interesse in 
mijn werk als predikant en vragen wat religie is 
en welke thema’s daarin een rol spelen. Vaak zien 
ze spiritualiteit bij opa en oma en vragen zich dan 
af wat dat voor henzelf kan betekenen nu ze hun 
leven moeten vormgeven. Ik stel vragen: wat zoek 
je? Verder kan ik vertellen wat religie voor mij be-
tekent. Maar zonder te bekeren, daarin ben ik heel 
voorzichtig.’ •

Jasja Nottelman: ‘Studenten mogen bij mij piepen.’ © Luuk Huiskes

Wietse van der Werf komt altijd weer terug naar Utrecht. 
© Iris Tasseron

Wietse beschermt de oceaan vanuit de Binnenstad
Erik van Wijk en Charles Crombach

Hij leerde voor vioolbouwer, maar stapte 
over op het robuuste scheepstimmerwerk en 
monsterde aan op een Australische Zuid-
poolexpeditie. Daar zag hij de gevolgen van 
klimaatverandering en vervuiling van de zee 
door illegale activiteiten. Wietse van der Werf 
(38) zette daarom de Sea Ranger Service op. 
De natuurbeschermer/sociaal ondernemer die 
werkloze jongeren opleidt tot oceaanbescher-
mer werd in 2020 uitgeroepen tot European 
Young Leader. 

‘Op mijn negende kreeg ik door de Utrechtse 
burgemeester Vos een speldje opgeprikt als jeugd-
natuurwachter. Dus het zat er best al jong in dat ik 
iets voor de natuur wilde doen. Het afbrokkelend 
ijs dat ik op Antarctica had gezien liet me niet 
meer los.’
In 2016 richtte hij een eigen organisatie op. ‘Een 
beetje naar analogie van het beleid van president 
Roosevelt in de jaren 30 voor de werkeloosheids-
bestrijding.’ Deze Sea Ranger Service leidt jonge 
werklozen op voor een loopbaan in de maritieme 
sector. Na een intense selectiebootcamp krijgen ze 
meteen een fulltime betaalde baan als Sea Ranger 
en varen ze een jaar op het zeilschip Fantastiko. 

‘Daar leren ze onder andere de kwaliteit van zee-
water te meten, ruimen ze plastic op en herstellen 
ze zeegrasvelden. Een hectare zeegras vangt 30 
keer zoveel CO2 op als één hectare bos.’

Op de internationale Our Oceanconferentie op 
Malta in 2017 ontmoette Van der Werf leden van 
de Europese commissie en regeringsleiders. Hij 
kreeg visitekaartjes en de vraag om alsjeblieft te 
komen praten. ‘IKEA en Price Waterhouse Coopers 
stapten daarop meteen aan boord, hielpen mij met 
het opzetten van een organisatie volgens fran-
chise-model. Onze werkwijze kan makkelijk over 
de hele wereld uitgerold worden. Overheden en 
commerciële maritieme bedrijven betalen voor de 
diensten van de Sea Rangers; daar bestaan wij van. 
Al onze winst investeren we meteen.’ De organi-
satie van Wietse straalt professionaliteit uit. Strak 
in het pak, te midden van trui-dragende milieu- en 
natuuractivisten. Sea Rangers werkt internationaal, 
maar Van der Werf woont in Utrecht aan het Jans-
kerkhof en heeft zijn kantoor op de Pieterstraat. 
‘Ik ben bewust na Londen en New York terugge-
komen naar mijn geboorteplek. Utrecht is een fijne 
stad, met een beloopbare gezellige binnenstad. 
Ik kan ontspannen een terrasje pikken of op mijn 
oude racefiets naar de Utrechtse Heuvelrug gaan. 
Corona doet mij wel pijn, al die gesloten kleine 
familiezaakjes hier in de stad. Maar laten wij wel 
zijn, corona is wel degelijk een gevolg van hoe de 
mens met de natuur omgaat.’ •
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Utrecht is een geliefde stad voor studenten. Dat komt niet alleen doordat hier 
uitstekende onderwijsinstellingen zijn, maar heeft ook alles te maken met 
het culturele aanbod, de mogelijkheden tot vertier en de gezellige sfeer, met 
name in de Binnenstad. De meest bekende en gerenommeerde opleiding is de 
Universiteit van Utrecht, met meer dan 30.000 studenten, tevens ook een van 
de grootste van ons land. 7.000 studenten volgen colleges in de Binnenstad. 
Net als elders heeft de universiteit haar locaties uit efficiency zo veel mogelijk 
gecentraliseerd. Zo zijn In de jaren 60 veel studies naar De Uithof (tegenwoor-
dig Utrecht Science Park) verhuisd. Gelukkig heeft de Binnenstad nog wel 
faculteiten behouden: met name REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organi-

Tekst en foto's: Ton Verweij

satie) en Geesteswetenschappen zijn nog nadrukkelijk aanwezig. Net als de 
Universiteitsbibliotheek.
Hierdoor blijft de charme van college volgen in eeuwenoude panden behou-
den. Ook de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is in de binnenstad 
aanwezig. Zo’n 1000 van de circa 4400 HKU-studenten dragen hun steentje 
bij aan de creatieve cultuur in het centrum. Dat uit zich ook in een vergaan-
de samenwerking met TivoliVredenburg. 
Tot slot zijn nog de Universiteit voor Humanistiek (UVH) en instituut BAK, 
basis voor actuele kunst, in het stadshart gevestigd. De Hogeschool Utrecht 
heeft geen vestigingen in de binnenstad. •

Kaart: Anton van Tetering

Universiteits- en hbo-panden in de Binnenstad
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Ooit paleis, klooster of ziekenhuis - nu studieplekken

 

 

 

 

 

Bijlhouwerstraat 6-8 (UU)
Oorspronkelijk ‘Physisch Laboratorium’. Het is een 
rijksmonument uit 1875 met een neoclassicistische 
gevel. Het langwerpige pand staat op de voormalige 
stadswal. In 1915 is er een verdieping opgebouwd. 
Nr. 6 is een latere uitbreiding uit 1922. De UU is van 
plan dit gebouw af te stoten.

Drift 23 en 25

Nr 23 (rechts) UU. De monumentale panden aan de 
Drift en omgeving vormen de zogenoemde Driftclus-
ter van de UU. Dit pand is een rijksmonument. Het 
ontleent zijn monumentale waarde uitsluitend aan 
het aan de straatzijde gelegen voormalig woonhuis 
Renesse. Het is gebouwd in het begin van de 18e 
eeuw met een uitgebouwde kamer boven de voor-
deur. In het einde van de 19e eeuw is het met een 
verdieping verhoogd. 
Nr. 25 (links) UU. Rijksmonument Drift 23 en Drift 
25 waren lange tijd met elkaar verbonden als Huis 
Renesse. Het heeft een geheel hardstenen gevel 
met een rechte kroonlijst, middenpartij met pilasters 
en balkon. De universiteit wilde jaren geleden deze 
universiteitspanden laten ombouwen tot wooneen-
heden, maar dat is niet doorgegaan. Van 2007-2016 
werden de panden aangepast voor diverse onder-
wijsdoeleinden. 

Drift 27/Wittevrouwenstraat 9-11 (UU) 

Domplein, Academiegebouw (UU)
Rijksmonument. Dit is het ceremoniële hart en het 
gezicht van de UU. Hier studeren studenten af, 
vinden promoties en oraties plaats. Ook huist hier 
Bureau Pedel. Dit verzorgt de begeleiding van pro-
moties, oraties en andere academische plechtighe-
den. Er is tevens een restaurant gevestigd: de Faculty 
Club voor de lunch of diner. Het Academiegebouw 
is in 1886 aan de universiteit cadeau gedaan door 
de Utrechtse bevolking in verband met haar 250e 
verjaardag. Het is ontworpen in de stijl van de neo-
renaissance. De aula, de voormalige kapittelzaal van 
de Dom, is door zijn geschiedenis en decoratie de 
belangrijkste en interessantste ruimte.

Janskerkhof 3 (UU) 

Rijksmonument. Pand met een imponerende ge-
schiedenis. In 1246 gesticht als Minderbroederkloos-
ter en vanaf de 16e eeuw bestuurscentrum. Instituut 
voor Zoölogie en Anatomie in de 19e en 20e eeuw. 
Na 1981 Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het heeft een 
statige gevel met wat moderne toevoegingen. Fraaie 
natuurstenen poort uit 1643. Het complex is in 2015 
van binnen volledig vernieuwd tot een modern stu-
diecentrum.

Janskerkhof 13 (UU)

Rijksmonument. Het is een statig herenhuis met een 
middenpartij die met zandstenen pilasters is versierd 
en gedekt door een tympanon. De gevel is versierd 

met rijke guirlandes en driehoekige frontons boven 
de vensters. De gevel loopt door om de hoek naar de 
Drift met daar een fraaie uitbouw. Anno 1645.

Janskerkhof 30 (UU)
Rijksmonument. Dit gebouw uit 1683 staat tegen de 
Janskerk en had van oorsprong een militaire functie. 
Het wordt nog steeds de ‘Hoofdwacht’ genoemd. 
Boven de ingang zit een mooie gebeeldhouwde 
steen uit 1660. De gevel is in het begin van de 19e 
eeuw gepleisterd.

Kromme Nieuwegracht 29 (UVH)
Rijksmonument. Statig huis met 19e -eeuwse mid-
denpartij en toevoegingen. Gevel met rechte kroon-
lijst. Van oorsprong 17e-eeuws of ouder. Vroeger 
was hier de Coöperatieve centrale Raiffeisenbank 
gevestigd.

Mariaplaats 27 en 28 (HKU)

Nr.28 (links) HKU. In dit rijksmonument zat vroeger 
ziekenhuis Sint Joannes de Deo. Het gebouw dateert 
uit 1895 en is gebouwd in de stijl van de neogotiek. 
Tegen de achterzijde staat nog de voormalige kapel, 
nu in gebruik als muziekruimte van het conservato-
rium. 
Nr.27 (rechts) HKU. Voormalig K&W-gebouw. In 
1845 opgetrokken in neoclassicistische trant, wit ge-
pleisterd. Een aantal koormuurgedeelten van de mid-
deleeuwse Mariakerk zijn in het gebouw opgenomen 
ten behoeve van de Stadsmuziekzaal. In 1988 is het 
gebouw door brand verwoest, maar vervolgens weer 
opnieuw opgebouwd.

Pauwstraat 13a (BAK)

Kunst en experimenteel onderzoek. Kunstenaars 
kunnen hier hun master halen. Vroeger zat hier 
Wereldmuziekpodium RASA. Gevel uit 1999. •

Drift 27/Wittevrouwenstraat 9-11 (UU) Rijks-
monument. Het pand behoorde tot het Paleiscomplex 
(1807) van de toenmalige Koning van Holland: Lode-
wijk Napoleon, die er maar kort gebruik van maakte. 
Het ruime plein, waarover men door het ijzeren hek 
in het paleis kwam, werd na zijn vertrek als exercitie-
plaats voor de Schutterij gebruikt. In 1858 werd de 
hofkapel ingericht als boekenmagazijn en leeszaal 
door de inbouw van gaanderijen op gietijzeren kolom-
men. De oorspronkelijke 30 meter lange balzaal is al 
sinds 1820 in gebruik door de universiteit als biblio-
theek. In 2012 werd het geheel vernieuwde complex 
opnieuw in gebruik genomen. In de bibliotheek staat 
11 kilometer lectuur en er zijn 750 studieplekken.
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Ik heb mijzelf
iets toegeëigend

het ijle boompje
bij de brug
de fietsers, de bussen
zij snellen eraan voorbij
maar dit boompje
onooglijk
geruisloos meegenomen
geeft mij dagelijks
verruimend zicht
op een wondere stille wereld

de lente vol
hernieuwd ontwaken

dagelijks

zittend in de bus –

Het boompje
Oeke Kruythof

Oudegracht in 2025 parkeervrij
Ben Nijssen

Ook de Paardenveldgarage staat op de nominatie 
om te worden gesloopt. De onderhandeling hierover 
tussen gemeente en eigenaar loopt nu in het diepste 
geheim. 
Een parkeervergunning op straat kost een bewoner 
88,68 euro per kwartaal, in één van de zes garages is 
dit 289,50 euro. Er zijn niet alleen wachtlijsten voor 
een vergunning in een garage, maar ook voor die op 
straat. In de omgeving van de Springweg gaat dit om 
76 wachtenden en in Wijk C om 17. Volgens de om-
gevingsvisie wordt niet alleen de Oudegracht parkeer-
vrij, maar ook de andere grachten en het Janskerkhof.

Straatplek
De gemeente kan een bewoner niet dwingen een 
straatparkeervergunning in te wisselen voor eentje 
in een parkeergarage. Eerst werd alleen een plek op 

straat opgeheven als een straatvergunninghouder vrij-
willig overstapte op een garagevergunning. Dit gaat, 
zoals te verwachten, echter erg langzaam. Daarom 
wordt een straatplek die vrijkomt (bijvoorbeeld door 
verhuizing) niet meer benut voor een nieuwe vergun-
ning. 
Uit het algemene verloop van de vergunningen blijkt 
dat dan in zo’n twee à drie jaar alle plekken op de 
Oudegracht kunnen worden opgeheven. Dit schetst 
overigens tegelijkertijd de grote doorstroming van 
bewoners binnen de singels. 
Er wordt beweerd dat het aantal autobezitters in de 
Binnenstad afneemt. De vraag is in hoeverre dit klopt. 
We weten dat het percentage huishoudens met een 
auto afneemt. Het aantal huishoudens neemt echter 
steeds meer toe, vooral door de eenpersoonshuishou-
dens die vaak in kleine appartementen wonen. 
Bij veel van deze appartementen hebben de bewo-
ners geen recht hebben op een parkeervergunning. 

Dus: het percentage huishoudens met een auto daalt, 
maar niet het aantal auto’s.

Parkeerdruk
De parkeerdruk neemt bij het verdwijnen van par-
keerplaatsen toe. Immers: bezoekers en klusbedrijven 
mogen de overgebleven plaatsen ook gebruiken. In 
haar reactie op de omgevingsvisie stelt de actiegroep 
Binnenstad030 dat er bij het parkeervrij maken van 
delen van de Binnenstad wel rekening dient te wor-
den gehouden met invalidenparkeerplaatsen. Maar 
ook met - op korte loopafstand - kortparkeerplaatsen 
voor zorgmedewerkers, voor bewoners die willen 
laden en lossen en voor klusbedrijven. De actiegroep 
is, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan, niet 
tegen het parkeervrij maken. De opgeheven wijkraad 
heeft indertijd via een wijkraadpleging ook vastge-
steld dat de bereidheid om de grachten parkeervrij 
te maken groot was. De wijkraad stelde toen dat dit 
gepaard moest gaan met het opheffen van plekken 
voor bezoekers. Toen en ook nu wil de gemeente hier 
niet aan omdat ze hierdoor veel inkomsten misloopt. •Nog dit jaar worden 40 parkeerplaatsen op de Oudegracht opgeheven, 30 op de Tolsteegzijde en 

10 aan de Weerdzijde. De komende vijf jaar verdwijnt steeds opnieuw een 40-tal plaatsen waar-
door in 2025 de Oudegracht parkeervrij kan zijn. Wat betekent dit voor de (niet-)autobezitters in 
de Binnenstad?

In 2025 moet de Oudegracht parkeervrij zijn. © Luuk Huiskes

'In de omgevingsvisie wordt voorgesteld 
de vrijkomende ruimte door het opheffen 
van parkeerplaatsen te benutten voor meer 
groen op de grachten. Inmiddels bekijkt 
een groep bewoners op de Oudegracht 
Tolsteegzijde al hoe dit zou kunnen. Ze denken 
dan niet alleen aan groen (in bakken) aan 
de grachtzijde, maar ook aan geveltuintjes. 
Daarnaast zal er ook behoefte zijn aan 
fietsklemmen, in ieder geval zolang er geen 
stallingen gerealiseerd zijn.' •

Parkeercapaciteit
Garage Adres Capaciteit Wachtlijst
   
A.B.C.-straat A.B.C.-straat 6 75 23
Boekhoven V. Asch v. Wijckskade 19 52 9
Jan Meijenstraat Oranjestraat 92 94 23 vrij
Korte Nieuwstraat Korte Nieuwstraat 49 40 47
Tuinstraat Geertebolwerk 19 107 15
Wolvenplein Wolvenplein 18 14 9
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De pandhof van de Dom is open, 
maar nog niet paradijselijk

Elaine Vis

De pandhof van de Dom is de afgelopen maand op de schop gegaan. Onder de grond ligt nu een 
tank voor 500 liter water voor een computergestuurde beregeningsinstallatie. De indeling van 
de tuin is nagenoeg dezelfde, maar de kruiden hebben het veld moeten ruimen voor struikjes en 
bloemdragende planten. Rest de vraag hoe openbaar blijft de tuin. De toekomst zal dat uitwijzen.

De pandhof naast de Dom is (of: was) een toeristische trekpleister. © Wikimedia Commons

De Pandhof is een van de grote trekpleisters in het 
centrum, ook de routeborden in de stad wijzen de 
weg naar dit erfgoed. Tot nu toe was de tuin ook het 
boegbeeld voor de Utrechtse Open Tuinendag. De 
laatste jaren, voor corona, stonden bewoners en toe-
risten ondanks de reguliere openingstijden regelmatig 
onverwachts voor een dichte deur op het Domplein. 
De pandhof van de Dom is eigendom van de Univer-
siteit Utrecht. Er zijn geen afspraken gemaakt tussen 
de gemeente en de universiteit over de (openbare) 
toegankelijkheid van de kloostertuin. Het is in die zin 
dus een privétuin.
Het voornemen van de universiteit is om dagelijks 
tussen 10 en 16 uur de tuin openbaar te houden. 
Maar de vraag is, gezien de drukke verhuurpraktijken 
vanuit het Academiegebouw, hoe dat uitpakt. De tuin 
wordt regelmatig benut bij lezingen, uitreikingen en 
congressen gerelateerd aan het academische leven. 

Opknapbeurt
De universiteit heeft veel geld gestoken in het op-
nieuw inrichten van de oude kloostergang. Behal-
ve het beregeningssysteem is de hele tuin voorzien 
van bokashi, een soort gefermenteerde compost 
die past binnen de duurzame tuin- en landbouw. 
De beplanting is vernieuwd. Buxushaagjes zijn 
vervangen door Lonicera, een struik die beter be-
stand is tegen ziekten en plagen. En er is een 
nieuwe Albizia, een Perzische zijdeboom geplant. 
Het onderhoud van de tuin is minder intensief dan 
die van de vorige tuin.
In de loop van de jaren is er heel wat gesteggeld 
over het onderhoud van de pandhof naast de 
Dom. De universiteit en de gemeente, en de vele 
bezoekers, waren maar wat blij toen eind jaren 
70 burgers de tuin rigoureus verbeterden en 
onderhielden. Dat hielden de vrijwilligers vol tot 

eervorig jaar. De zaden voor de eenjarigen in de 
tuin werden opgekweekt door de hortus van de 
universiteit in De Uithof. Vrijwilligers hielden de 
perken mooi en schoon. De kloostergang werd 
een keer per week gedweild door een medewer-
ker van het Academiegebouw. De VVV opende 
en sloot de deuren van de hof tussen dinsdag en 
maandag. En de vrijwilligers van de Dom kwamen 
zo nu en dan met koffie voor de tuinmannen en 
-vrouwen aan. Ook de gemeente droeg soms 
financieel een klein steentje bij. Een mooie samen-
werking. 
Zoveel uren als de vrijwilligers erin staken krijg je 
nooit terug. Erfgoedhovenier Hoefakker uit De Bilt 
zal in ieder geval het eerste jaar na renovatie het 
onderhoud op zich nemen. 
De hovenier komt tweemaal per week met een 
bakfiets uit De Bilt naar onze historische binnen-
stad voor een onderhoudsronde in de Pandhof. 
De volle begroeiing van de voormalige kruiden- 
en bloementuin is sinds de herinrichting verdwe-
nen, de Pandhof zal tijd nodig hebben om weer 
‘paradijselijk’ te worden. •

Eerste stapjes op weg naar wijkplatform Binnenstad
Elaine Vis

 

Welke vorm het nieuwe wijkplatform Binnenstad 
precies zal krijgen is nog niet helemaal duidelijk. 
Wijkbureau Binnenstad faciliteert het proces. De 
deelnemers dragen uiteindelijk de structuur aan. 
Waar het platform zich sterk voor gaat maken en 

of ze werkelijk invloed heeft staat nog te bezien. 
Alle Utrechtse wijken hebben al sinds begin vorig 
jaar een wijkplatform. De Binnenstad niet. Hier 
was jarenlang een wijkraad zeer actief. Twee jaar 
geleden is deze opgeheven. Tijd voor een frisse 

wind en nieuwe spelers in een op maat gesneden 
wijkplatform. 22 mensen gaven na de onlinebij-
eenkomst aan de schouders onder het platform te 
zetten. 
Op 13 mei is de vervolgbijeenkomst. De inrichting 
van het wijkplatform en de rollen van de deelne-
mers worden dan besproken. Wie de boot niet wil 
missen om invloed te hebben op de wijk kan zich 
alsnog aanmelden via https://www.utrecht.nl/be-
stuur-en-organisatie/uw-invloed/wijkplatform/ •

27 geïnteresseerden uit de Binnenstad hebben vorige maand online de mogelijkheden voor 
een wijkplatform verkend. Jong en oud toonden interesse. Er waren opvallend weinig onder-
nemers, een ruime meerderheid bewoners. Het wijkplatform is een netwerkorganisatie, be-
langhebbenden bij de Binnenstad kunnen inbreng leveren op belangrijke thema’s die spelen. 
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Is de Binnenstad in 2040 nog wel een woonwijk?
Ben Nijssen

In de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 wordt voort-
geborduurd vanuit deze stelling, die de gemeente 
in geen enkele andere wijk voor haar rekening zou 
durven nemen. De Binnenstadbewoners die zich in 
dit document hebben verdiept voelen dit feilloos 
aan. Ruim 1100 (!) mensen hebben bezwaar aan-
getekend.
In de Volkskrant stond onlangs een uitgebreid in-
terview met de wethouders Ruimtelijke Ordening 
van Amsterdam (Marieke van Doorninck) en Utrecht 
(Klaas Verschuure). Zij gingen in op een toekomst-
visie voor hun binnenstad. Die visies liepen aardig 
parallel: de auto zou zoveel mogelijke verbannen 
moeten worden, zodat er meer ruimte zou komen 
voor fietsers en vooral voetgangers. Die ruimte zou 
ook veel aantrekkelijker gemaakt moeten worden 
om er te verblijven en bovenal ook groener als aan-
passing op de klimaatverandering. 

In 2040 is wonen niet langer ‘leidend’ voor de Binnenstad. Het staat klip en klaar in de Ruimte-
lijke Structuur Utrecht 2040. De achtergrond is: in de Binnenstad hebben we dan te maken met 
een mix van functies. 

Bezoekers welkom
Als we echter naar het doel van deze maatregelen 
kijken, dan blijkt er een groot verschil tussen 
Amsterdam en Utrecht te bestaan. In Amsterdam is 
het aantal bezoekers zo groot geworden dat maat-
regelen moeten worden genomen om de stad weer 
terug te geven aan de bewoners. Daarom moet de 
buitenruimte voor hen ook aantrekkelijker worden. 
In Utrecht worden dezelfde maatregelen juist ge-
nomen om de Binnenstad aantrekkelijker te maken 
voor de bezoekers (!). Hoewel dit niet met zoveel 
woorden in de omgevingsvisie staat. Het wordt pas 
duidelijk als je de hele context kent. 
De bewoners verenigd in Binnenstad030 hebben 
hun reactie op de Omgevingsvisie samengevat in 
een flyer, die huis-aan-huis is verspreid. Ze hopen 
dat andere bewoners hun oproep om de Binnen-
stad leefbaar te houden ondersteunen.

De gemeente heeft nauwelijks oog voor het belang 
van een stabiele bewonerspopulatie. Terwijl die 
zorgt voor een goed woonklimaat, maar ook voor 
een gezond economisch klimaat, sociale veiligheid 
vooral in de stillere uren, voor een aantrekkelijke 
omgeving, ook voor bezoekers. Maar ook voor het 
collectieve geheugen. 

Goede mix
De bewonerssamenstelling moet een goede mix zijn 
van huishoudens met of zonder kinderen, 
alleenstaanden, woongroepen, eigenaren, huurders, 
uit alle rangen en standen, studenten, ouderen, 
autochtoon en allochtoon. De visie van de gemeen-
te denkt alleen in aantallen woningen. De grote 
opgave in de stad is immers: 450.000 inwoners 
in 2040 waarvoor Utrecht wil bouwen tussen be-
staande woningen. Om een stabiele populatie en 
een goede mix van bewoners te bereiken moet het 
woningbestand daarop afgestemd zijn en moet de 
woonomgeving aantrekkelijk zijn en rust bieden 
voor de bewoners. Dat kan alleen als de overlast 

Jeanne Bogers
Binnenstadsbewoner, actief bij Binnenstad030

Ik denk dat er fors ingegrepen moet 
worden in de vastgoedmarkt. 
Bijvoorbeeld acuut een splitsingsverbod 
voor de binnenstad, tenzij voor groeps-
bewoning.

Stan Liebrand
Voorzitter van Vidius, studentenplatform 

Ik herken die overlast op sommige 
plekken, maar ik denk dat wij voor 90 
procent van dezelfde dingen houden. 
Het academische karakter, verweven met 
de universiteit, maakt Utrecht de stad 
wie ze is. Ouderen genieten ook van de 
levendigheid die studenten meebrengen. 
En sommige studenten houden van rust.

Peter Hustinx
Binnenstadsbewoner, actief bij Binnenstad030 

Enige overlast mag iedereen verwach-
ten, maar de grens ligt in ieder geval bij 
het moment dat die overlast schadelijk 
voor de gezondheid is. 
Het is aan de gemeente die grenzen te 
bewaken. Niet achteraf, maar vooraf bij 
het verlenen van de vergunning.
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In de omgevingsvisie staat wat de gemeente op de lange termijn van plan is voor de openbare ruimte in 
de stad in 2040. De visie draait om beleid voor woningen, horeca, culturele instellingen, winkelcentra, 
kantoren, toerisme, verkeer en parken. Maar ook het (veranderende) klimaat komt erin ter sprake. 
De gemeente heeft voor het document samengewerkt met de Binnenstadgroep. Die bestaat uit vertegen-
woordigers van onder andere ondernemers, bewoners, studenten, kerken, dak- en thuislozenopvang, 
historische vereniging, universiteit, woningcorporatie, Utrecht Marketing, Jaarbeurs en de gemeente. •

Pieter Honing
Binnenstadsbewoner, voorzitter Horeca Nederland

Op details moet er gekeken worden 
hoe de stad zich gaat ontwikkelen, zodat 
je precies weet waar je terrassen kan 
hebben en waar zeker niet. 
Het is niet zo dat wij kunnen zeggen ‘wij 
zijn van de feestpartij’.

Egbert Wesselink
Bewoner Binnenstad, actief bij Binnenstad030

De Binnenstad mag niet één groot 
voetgangersgebied worden. Er is een 
aanname dat er veel niet-bestemmings-
verkeer de binnenstad in komt en dat 
dat geweerd kan worden. Maar er komt 
vrijwel niemand met de auto de stad in 
zonder dat dat moet.

Arjan Kleuver
Voorzitter, Centrummanagement Utrecht (CMU)

Het is een misvatting dat bereikbaar-
heid gelijk staat aan twintig BMW’s voor 
een winkel. De Binnenstad moet wel be-
reikbaar zijn voor fietsers, voetgangers 
en bestemmingsverkeer. 
Een touringcar die in Leidsche Rijn moet 
parkeren is geen goed idee. Schoolklas-
sen kunnen dan nooit meer naar het 
Nijntje Museum.

Tekst portretten Elaine Vis

van andere functies beperkt is. Achter de stelling, 
dat wonen niet leidend is in de Binnenstad, ligt 
de visie dat de Binnenstad van groot economisch 
belang is voor Utrecht. Daarvoor moeten volgens 
Binnenstad030 bewonersbelangen wijken. Wie in 
de Binnenstad wil wonen moet blijkbaar rekening 
houden met beperkingen. 
In eerste instantie zien nieuwe bewoners vooral de 
positieve aspecten van een woning in het centrum 
en idealiseren ze hun woning en woonomgeving 
(ze moeten er immers ook een behoorlijke prijs voor 
betalen). 
Na een aantal jaren blijken ze minder van die func-
ties gebruik te maken dan gedacht en vallen de 
negatieve factoren en beperkingen meer op. Velen 
die niet in een heel goede en betaalbare woning 
wonen, besluiten weer uit de Binnenstad te vertrek-
ken. Nu al leidt dit mechanisme al tot een eenvor-
mige populatie die grotendeels uit alleenstaanden 
bestaat, naast veel (ultra) short stay bewoners.
De Omgevingsvisie buigt deze trend niet om. Er 
staan geen oplossingen in voor die gevallen waar-
in wonen schuurt met de overige functies in de 
Binnenstad. We hebben het dan over de bezoe-
kersdruk, evenementen en horecaoverlast. De ge-

meente ziet bezoekers graag door stegen en hoven 
struinen, maar dat zijn nu juist die rustplekken voor 
de bewoners.

Minder mobiel
Er wordt ruimte gemaakt (voor nog meer bezoe-
kers) door auto’s en fietsen zoveel mogelijk van de 
straten te houden. Maar als dat gebeurt door voet-
gangersgebieden uit te breiden, dan beperkt dat de 
mobiliteit van de bewoners. Positief is wel dat op 
zijn minst een deel van die vrijkomende ruimte inge-
vuld zal worden door groen. Er moet ook wel meer 
groen in de stad komen om de hittestress door de 
klimaatveranderingen te beperken. 
De visie stoelt op toekomstvoorspellingen. Die gaan 
uit van positieve scenario’s. Maar wat als de econo-

mie zich minder goed ontwikkelt, of het winkelbe-
stand steeds verder inkrimpt? Het gaat steeds over 
de groei van de stad – die brengt forse kosten met 
zich mee. Zal het Rijk wel mee willen financieren?
Voorlopig is het nog een conceptvisie. Na de zo-
mervakanties zal het college ingaan op alle binnen-
gekomen zienswijzen en misschien wel wat ideeën 
overnemen. Daarna volgt er nog een discussie in de 
gemeenteraad en zijn er nog meer aanpassingen 
mogelijk. •

Omgevingsvisie
Foto’s © Herman van Doorn

Meer lezen over de Omgevings-
visie? Scan de QR-code.
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Van Aap-Noot-Mies naar tablets in de klas. 
Het onderwijs heeft door de jaren heen grote 
veranderingen ondergaan. Pieter Appelhof 
woont sinds kort in het Bartholomeus Gast-
huis en kan er uren over vertellen. 

Zijn kamers staan vol met boeken over dit onderwerp, 
waarvan een aantal door hem zelf is geschreven. 
Hij laat een origineel Aap-Noot-Mies-leesplankje 
zien en vertelt er vol enthousiasme over. Een 
groot deel van zijn leven heeft Pieter zich verdiept 
in het onderwijs. Hij werkte maar liefst tot zijn 79e 
door aan literatuuronderzoeken op dit gebied. 
Hij begon zijn carrière in 1968 bij de Schoolbege-
leidingsdienst van Utrecht. Een overkoepelende 
organisatie die ten dienste stond van openbare, 
katholieke en protestantse scholen. 
Zijn werk als schoolbegeleider bestond uit het 
ondersteunen van scholen bij vernieuwingen. 

Een van de vernieuwingen waar de onderzoeker 
een belangrijk aandeel in had, was de overgang 
naar de bekende ‘Boom-Roos-Vis’-leesmethode. 
Appelhof deed voor de gemeente Utrecht een 
vergelijkend onderzoek waaruit deze methode als 
beste naar voren kwam. 
Dankzij de financiële ondersteuning van toenma-
lig wethouder van onderwijs Cees Pot kon deze 
leesmethode stapje voor stapje in heel Utrecht 
door scholen worden ingezet. Dit succesvolle 
vernieuwingstraject leidde er toe dat ook scholen 
in de rest van Nederland begonnen met deze 
leesmethode. Dat een groot deel van de kinderen 
heeft leren lezen met Boom-Roos-Vis is dus mede 
danken aan het onderzoek uit Utrecht. 
Ook met verbetering van reken- en taalonderwijs 
hield Pieter zich bezig. Hij kreeg veel ruimte om
grote onderzoeken uit te voeren, ook voor de 
landelijke overheid. ‘De drang om het onderwijs te 
vernieuwen was in de jaren 70 groter dan nu.’

Goede gesprekken
Over zijn verhalen zou een nieuw boek kunnen 
worden geschreven. Een boeiend stukje geschiedenis 
van het Utrechtse onderwijs. Vanuit zijn apparte-

‘Jullie zijn op zoek naar ons!’ Zo begonnen 
Jasmijn en Eva hun filmpje voor de aanmelding 
van de kinderraad van DOCK in Binnenstad, Oost 
en Noordoost (BON). Waarom ze mee wilden 
doen? Omdat ze enthousiast en creatief zijn, 
een eigen mening hebben en graag mee willen 
denken over hun stadje Utrecht. 

Ideeën genoeg voor de kinderraad

De jeugdwerkers van DOCK ondersteunen de kinderraad. © DOCK

En of ze al ideeën hadden? Jazeker! Jasmijn wil graag 
meer activiteiten voor kinderen en Eva wil graag een 
bord plaatsen bij een speelplek met de tekst Let op, 
spelende kinderen. Maar ook hebben ze ideeën om 

Op die manier draagt de kinderraad bij aan het creë-
ren van een omgeving waarbinnen kinderen prettig, 
veilig en met plezier kunnen leven en opgroeien. 
De kinderraad werkt vanuit het principe Vreedzaam 
en draagt daarmee bij aan het creëren van een vreed-
zamere wijk, stad en school.
Op verzoek van de burgemeester hebben de kinderen 
vorige week een vlog opgenomen. Hierin laten ze zien 
op welke plekken ze trots zijn in de stad en op welke 
plekken wat hen betreft iets aangepast kan worden. 
Zo pleitten Joep en Daan bijvoorbeeld voor meer 
speelplekken met sportieve speeltoestellen voor gro-
tere kinderen die schoon zijn en waar je goed op kan 
spelen. Aan het einde van de bijeenkomsten hebben 
ze geleerd om contact te maken, verantwoordelijkheid 
te nemen, samen te werken en hebben ze iets geleerd 
over democratie en burgerschap. •

Advertorial

Advertorial

ment in het gasthuis volgt Pieter de ontwikkelingen 
in het onderwijs nog steeds met belangstelling. 
Hij maakt zich oprecht zorgen over de achterstan-
den die vele kinderen oplopen in coronatijd.
In het dagelijks leven praat hij nog altijd graag met 
mensen van verschillende leeftijden over uiteenlo-
pende onderwerpen. In het gasthuis hoopt hij dan 
ook veel medebewoners te ontmoeten voor een 
goed gesprek. • 

Onderwijsdier Pieter Appelhof deed tot zijn 79e 
literatuuronderzoek. © Bartholomeus Gasthuis

Onderwijs, een levenslange passie

wat meer aandacht te besteden aan eenzame 
ouderen. Deze en vergelijkbare filmpjes en presen-
taties zijn bij de jeugdwerkers van DOCK binnen 
gekomen. Door middel van de kinderraad zet DOCK 
Utrecht in op participatie van kinderen in hun eigen 
buurt en wijk. De kinderraad vertegenwoordigt de 
stem van leeftijdsgenoten en de school, wijk, of straat. 

Prettig, veilig, leuk
Dit doen zij door met andere kinderen te praten en 
goed te luisteren en kijken naar wat er speelt. Tijdens 
de bijeenkomsten van de kinderraad worden deze 
onderwerpen besproken. Er worden keuzes gemaakt 
over wat er moet gebeuren en over wie en wat er 
nodig is om dat te bereiken. Vervolgens zet de kinder-
raad samen met andere buurtkinderen concrete acties 
op in de wijk, straat, stad of school. 



19

 Dokter Q, kind van Joods Wijk C
Ineke Inklaar

Bram wordt in 1911 geboren. In Wijk C wonen dan 
(nog) veel Joden. En familieleden: in de Willemstraat 
verkoopt oom Salomon sigaren, oom Samuel groen-
te en fruit, oom Izaak fietsen. Sjacheraar oom Bennie 
woont in de Lange Koestraat.  
Brams moeder verkoopt manufacturen. Met een kar 
met hond Bello trekt ze Lombok in. Zijn vader – een 
dandy – staat op de lapjesmarkt en schopt het tot 
voorzitter van de Utrechtse Marktkooplieden Bond.
Met zijn neefjes en nichtjes gaat Bram naar de 
Openbare School aan de Vlijtstraat (Pijlsweerd). 
Daarna doet hij de mulo, vervolgens de hbs waarna 
hij geneeskunde gaat studeren. 
Hij trouwt in 1941 met Fientje, het katholieke dienst-

Hij raakte bekend als ‘dokter Q van FC U’. 
Maar in zijn jeugd was Abraham (Bram) 
Querido gewoon een van de kinderen van 
Levi en Roosje Querido uit Wijk C.  
Het net uitgebrachte boek Joodse Huizen 7 
beschrijft zijn jeugd op Bergstraat 6.

meisje van hun gezin. Als Bram 31 is en bijna arts, 
weigert hij de verplichte Jodenster te dragen. In 1942 
duikt hij onder. Zijn vader en zijn zus Sara worden 
vermoord in Sobibor, zijn moeder in Auschwitz. 
Hij overleeft de oorlog na een gevangenschap in het 
Oranjehotel en verblijf in kamp Westerbork. Ook zijn 
zus Judith overleeft.

Struikelstenen
Na de oorlog kan hij, vanwege zijn uitgemoorde 
familie, nauwelijks de motivatie opbrengen arts te 
worden. Hij vestigt uiteindelijk toch een praktijk, aan 
de Weerdsingel W.Z. 35. Zijn initialen prijken nog 
in de versiering van het balkon. Ook wordt Querido 
sportarts bij DOS, later FC Utrecht.
Voor het huis aan de Bergstraat 6 liggen sinds okto-
ber 2019 drie struikelstenen voor zijn vader, moeder 
en oudste zus. Bewoonster Corrie Huiding koestert 
ze, zet er geregeld drie witte rozen bij. ‘De steentjes 
lagen eerst op een andere plek. Het gezin heeft na-
melijk ook op de Nieuwe Daalstraat gewoond. Die 
bestaat nu niet meer, daar is nu de autoweg van de 
Leidseveertunnel. De Stolpersteine zijn vervolgens 
hierheen gebracht.’
Huiding deed een aantal keer mee aan de Open 
Joodse Huizenroute; haar laatste bijdrage was in 
2020. Ze vertelde via een livestream op Facebook 
over de voormalige joodse bewoners van Bergstraat 
6. ‘De belangstelling was groot, tot in Israël keken 
mensen mee.’ De oude familiewoning van de 
Querido’s is overigens vervangen door nieuwbouw. •
Op basis van Peter Boer, Joodse Huizen 7, stichting 

Amphora Books, Amsterdam

Joseph de Leeuw opent in 1935 met zijn vrouw 
Corry een Joodse banketbakkerij en lunchroom 
met tien tafels en 40 stoelen. Het vak leert hij 
onder meer van bakker Cohen uit de Willem-
straat, waar hij met de bedienden op zolder 
slaapt. Zijn schoonvader, de Joodse bakker 
Benninga uit Deventer, leent hem 1500 gulden; 
binnen een jaar kan De Leeuw aflossen. Vaste 
klanten zijn Ben Bril van de broodjeszaak op 
het Vredenburg en juwelier Schaap op de 
Steenweg. In opdracht van de Joodse Raad 
bakt Joseph in de oorlog broodjes voor de 
Joden die vanaf het Maliebaanstation naar 
Westerbork worden afgevoerd. In 1943 duikt 
hij onder. Hij overleeft de oorlog. •

Peter Boer, Joodse Huizen 6 

Lijnmarkt 37

 

Louis Vet runt met zijn zus Clara een boekhandel 
aan de Oudegracht 261. Die is door zijn vader 
Mozes opgericht en heeft de naam lastig 
verkrijgbare boeken toch te kunnen leveren. 
Ook gebruiken mensen het adres voor corres-
pondentie na annonces voor kamers, werk of 
een huwelijkspartner. Vet is actief in de theo-
sofie (religieuze filosofie). In 1943 wordt de 
boekhandel opgedoekt, maar na de oorlog 
herrijst die weer. In 1958 wordt dit boekhan-
del Van der Galie. Vóór de overname doet Vet 
2000 romans en andere boeken in de uitver-
koop. Hij brengt de laatste jaren van zijn leven 
bij de Joodse Invalide in Amsterdam door. •

Alexandra Nagel, Joodse Huizen 6

Oudegracht 261

 

Dicht bij de sjoel aan de Springweg. Dat is voor 
de familie Frijda een voordeel van de woning 
op de hoek met de Catharijnesingel. Vader 
Louis is hoofdvertegenwoordiger voor de Schie-
damse Distilleerderij De Vink. De jenever staat 
in de kelder. Louis en zijn vrouw Mietje delen 
eerst het huis met familie, later met huurders: 
militairen, artsen, handelsreizigers, studenten. 
De twee zijn actief voor de (nieuwe Art Deco-)
synagoge. In 1927 wordt Louis mohel. Hij 
besnijdt 247 Joodse jongentjes, de laatste in 
1943. In april van dat jaar wordt hij met Mietje 
afgevoerd naar Westerbork en van daar naar 
Sobibor waar ze meteen vermoord worden. •

Louis Hartog Cohen, Joodse Huizen 6

Schroeder v.d. Kolkstraat 1

 

Het eerste kind van Raphael Isaac Wraslouwski 
en Eva Denneboom wordt doodgeboren, het 
tweede sterft na twee dagen. Hun derde kind 
Adelheid overleeft. Het gezin woont aan de 
Vrouwjuttenstraat, eerst op 28, later op 35-bis. 
Daar staat nu nieuwbouw. Hij is zeefmaker, han-
delt in bakkerijmachines en -gereedschappen. 
Zijn fabriek/magazijn is aan de Zadelstraat 28. 
Raphael gaat september 1942 op transport naar 
Auschwitz. Enkele dagen later sterft hij. Dochter 
Ada komt in Bergen-Belsen om, in 1945. Eva 
overleeft als enige de oorlog; nog jaren nadien 
plaatst ze advertenties waarin ze vraagt om 
informatie over haar omgekomen gezinsleden. 
Ze woont de laatste jaren op Maliesingel 58. •

Trea Scholte, Joodse Huizen 3

Vrouwjuttenstraat 28

Onder:
De ‘misjpoge’ op de 
Varkenmarkt rond 1930. 
De jonge man met 
wandelstok is Bram 
Querido. 
© Volksbuurtmuseum

Links:
Bram Querido als sportarts. 
© Michael Kooren

Corrie Huiding koestert de struikelstenen van de omgekomen 
Levi, Roosje en Sara Querido. © Michael Kooren
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VOORJAARSBOEKET 
door de ogen van Gerard

Foto’s en tekst: Gerard Arninkhof

Voor Herman van der Ploeg (65 jaar, vertaler Engels) is de keus niet moeilijk: hij wil 
bloemen die biologisch geteeld zijn. Zoals hij op de markt op het Vredenburgplein 
ook kiest voor de biologische slager. ‘Wat ze er niet op spuiten krijg je ook niet 
binnen’, is zijn devies. Hij koopt de bloemen voor zijn vrouw Tineke, met wie hij al 
tientallen jaren gelukkig getrouwd is: een bos tulpen en een bakje lenteklokjes.

Hesther Platenkamp wil geen kant-en-klare boeketten. Kritisch kijkt ze rond en 
kiest met zorg welke bloemen ze wil. Vandaag valt de keus onder andere op 
anthurium en tulpen. Veel rose. ‘Ik koop om de twee à drie weken een paar 
bossen. Voor mezelf. Het moet gezellig zijn thuis.’ In het dagelijks leven werkt ze 
bij de NS. Denkt daar mee aan plannen om de treinen vaker te laten rijden.

‘Ik heb gekozen voor een boeket vol vrolijke kleuren. Dat vond ik het belangrijk-
ste.’ Vincent Ruijter (34) kocht de bloemen voor zijn ouders, bij wie hij later die 
dag op bezoek gaat. Een voorjaarsboeket, dat was de bedoeling. Keus genoeg op 
het Janskerkhof. Met zijn bedrijf Iwell werkt hij aan technische mogelijkheden om 
energie op te slaan.

Irena Pauls (33) is met de fiets naar de bloemenmarkt op het Janskerkhof gekomen. 
Ze heeft er al een aardig ritje op zitten van zo’n 30 kilometer. Het wordt een kant-
en-klaar boeket om het thuis gezellig te maken. ‘Door corona zijn we veel thuis. 
En we houden geld over: we gaan niet uit, niet met vakantie. En dat besteden we 
aan een vrolijke sfeer thuis.’

Wie een kleurig stukje natuur naar binnen wil halen 
heeft in de Binnenstad volop keus. Zowel op de 
biologische markt op het Vredenburg (vrijdag) als op 
het Janskerkhof (zaterdag). Wie koopt welke bloemen 
en waarom? •


