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Voorwoord
Je hoeft dit boekje niet te kopen hoor… was de
eerste zin van mijn vorige boek. En nu dus ook
van deel twee. Want Toen & Nu Utrecht, Kijk hoe
de stad verandert is zo goed verkocht dat een
vervolg niet kon uitblijven. Al was het alleen
maar omdat veel lezers mij er regelmatig om vragen. En dat is natuurlijk het mooiste compliment
dat je kan krijgen. Dat mensen je boek niet alleen
kopen, maar dat ze het ook nog eens zó leuk
vinden dat ze zitten te wachten op deel twee.

Even voor de mensen die het eerste boek (nog) niet
kennen: Toen & Nu Utrecht is een bundeling van de
stukjes die ik wekelijks schrijf in het AD Utrechts
Nieuwsblad. Korte geschiedenisverhalen zijn het, aan
de hand van een foto van vroeger uit het Utrechts
Archief en een foto van nu die ik zelf maak.
Nou moet ik toegeven dat sommige foto’s van nu
alweer zo achterhaald zijn, dat ik ze eigenlijk onder
de titel Toen & Toen zou moeten zetten. Zo zit de
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stadsbibliotheek al lang niet meer in het ‘oubollige’
pand op de Stadhuisbrug; hangt er weer gewoon een
klok aan de Domtoren; en is de singel weer rond.
Is dat erg? Welnee! Zolang we de situatie van nu nog
vers in het geheugen hebben, zijn de verhalen nog
lezenswaardig. Dus heb ik ze gewoon in het boek
gezet. Zelfs de opening van Hudson’s Bay! Je weet
wel, dat warenhuis dat een blauwe maandag in het
oude V&D-pand heeft gezeten.
Uiteraard gaan veel verhalen over de coronacrisis.
Sorry, maar je ontkomt er niet aan. Het is nou eenmaal de situatie waar we nu in zitten. En ach, het

levert soms ook geinige verhalen op. Zoals het
afscheid van Jan van Zanen, waarbij de politie net
zo krampachtig afstand hield als het politiecorps
in 1933 bij het afscheid van burgemeester Fockema
Andreae.
Maar goed, lang niet alle verhalen die ik het afgelopen jaar over de coronacrisis geschreven heb, staan
in dit boek. Sommige heb ik bewaard. Zodat ik ze
volgend jaar in deel 3 kan zetten. Als ze al lang
achterhaald zijn en eigenlijk onder het kopje Toen &
Toen moeten staan. Zou leuk zijn.
Paula Swieringa
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Aardige gasbus

‘Deze bus rijdt op aardgas. Dat is nòg aardiger
voor het milieu’, staat er groot op de zijkant
van de bus op het streekbusstation in 1992.
De busmaatschappij wil het maar even gezegd
hebben: We waren al aardig bezig met steeds
schonere dieselbussen, maar nu, met deze aardgasbus overtreffen we écht alles.
Het is natuurlijk een woordgrapje: aardgas…
aardig… hahaha. Bedacht door zo’n gewiekst reclamebureau als Multilul (Jiskefet), dat in de jaren 90
overal mee weg kwam. Inmiddels trappen we daar
niet meer in. Bussen zijn níet aardig voor het
milieu, en aardgas is níet aardig voor de Groningers.
Maar omdat we toch af en toe van A naar B moeten,
zoeken we een bus die het minst ónaardig is.

Daarom stapt de Utrechtse busvervoerder U-OV
langzaam maar zeker over op elektrische bussen. Er
rijden er al een paar rond op de stadslijnen en er zijn
meer besteld. Een probleempje: de nieuwe e-bussen
worden pas in september 2020 geleverd en U-OV had
ze al in december 2019 nodig. Dus rijden er tijdelijk
dertig vieze oude diesels rond in de kleuren roodgrijs. Afdankertjes zijn het, uit Groningen nota bene.
De Groningers waren zo aardig om ze aan ons af te
staan.
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Douche-les

Achtendertig ‘sproeibaden’ (douches) en zes
kuipbaden telde het volksbadhuis dat in 1926
werd geopend aan de Thorbeckelaan in Ondiep.
Niet veel voor een wijk met toen al zo’n duizend
woningen. Volkswoningen zonder badkamer waren
het. Nota bene bedoeld voor het arbeidersvolk dat
veelal vuil werk deed.
Toch liep het niet meteen storm bij het badhuis.
Een douchebeurt van 6 cent kon niet iedereen zich
veroorloven. Bovendien was het volk niet gewend
om regelmatig te douchen. Dat moesten ze nog
leren. Op school bijvoorbeeld, waar de leerlingen
elke week met hun klas naar het badhuis gingen voor
een sproeibad en een lesje in hygiëne.

Dat hielp. In de jaren 50 gingen de wijkbewoners
gemiddeld al één keer in de twee maanden naar het
badhuis. En vooral op zaterdagen was het er vaak zo
druk dat de wachttijden konden oplopen tot een uur.
Dus besloot de gemeente de huizen zelf maar te voorzien van een douchecel en in 1972 kon het badhuis
dicht. Het pand is nog een paar jaar gebruikt als buurthuis. Tot het in 2012 werd gesloopt voor nieuwbouw.
Drieëntwintig badkamers telt het appartementencomplex dat er nu staat. Voor iedere woning één.
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Witgeel madentapijt

Stop wat afgekloven kippenpoten in een zakje,
laat het een maand liggen en steek dan je neus
erin. Zo ongeveer rook het in de Staatsliedenbuurt
toen de Beenzwartfabriek er nog stond. We zien
‘m hier aan de Vecht in de jaren 60.
De Benenkluif heette het in de volksmond. Het
verwerkte botten afkomstig van de slachthuizen tot
pigment (beenzwart), lijm en kaarsvet.
De Benenkluif was berucht. Door de ondraaglijke
stank die het verspreidde én door het ongedierte
die het aantrok. Tijdens de zomervakantie in 1958
was het zo erg dat alle straten in de buurt bedekt
waren met een kruipend witgeel tapijt van maden.
Een maand later waren de muren bedekt met een

zoemend zwart wandkleed. De maden hadden zich
ontpopt tot kadavervliegen.
Zo kon het écht niet langer, die fabriek moest daar
weg. Daarover was vrijwel iedereen het eens. Toch
duurde het nog tot 1965 voordat de gemeente het
bedrijf uitkocht en sloopte voor woningbouw. Alleen
het middeleeuwse Pellecussenbruggetje is gespaard
gebleven. Daarnaast is een stenen kadetrap aangelegd waar je kan vissen. Met de maden uit het zakje
met kipkluifjes.
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Bermtoerisme

Op een mooie pinksterdag in 1939 zitten mensen
in de berm langs de Biltsestraatweg te picknicken. Het is behoorlijk druk op de autobaan. Maar dat is onderdeel van de pret. Want
auto’s kijken is nou juist waar deze mensen voor
gekomen zijn.
In 1939 was het recreëren langs de snelweg nog
nieuw. Maar in 1959 was het uitgegroeid tot een
ware volkshobby. Er was zelfs een naam voor: bermtoerisme. Hele volksstammen gingen in de weekenden
eropuit om langs de kant van de snelweg hun picknickkleedjes en klapstoeltjes uit te zetten voor een
dagje filekijken. Zelfs tenten gingen mee de berm in.
Tot het te link werd en Rijkswaterstaat het in 1965
verbood.

Tegenwoordig zijn files al lang geen attractie meer.
Eerder een noodzakelijk kwaad op weg naar ons werk
of naar onze vakantiebestemming. Op de Biltsestraatweg is het nu rustig. Maar rechts op de foto,
op het viaduct van de A27, zitten hele volksstammen
in de auto. Om op zwarte zaterdag langs de péage in
Frankrijk hun picknickleedje uit te kunnen leggen.
Als vast onderdeel van de zomervakantiepret.
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Wéér geen openingsfeest

Om de een of andere reden is er nooit een officiële openingsplechtigheid geweest voor het hoofdpostkantoor aan de Neude.
Op 1 mei 1924 was-ie opeens gewoon open, ontdekten de ouderen die bij de Rijksverzekeringsbank
aan de Drakenburgstraat hun ouderdomsuitkering
kwamen halen. Ze werden doorverwezen naar het
nieuwe loket in het naastgelegen pand aan de Oudegracht. Even later dwaalden ze plompverloren rond
in het immense gebouw. Ze waren de állereerste
klanten, via de achterdeur naar binnengeloodst.
Drie maanden later ging ook de voordeur aan de
Neude open. Al was het pand nog niet helemaal af.
De leeuwen bij de entree moesten nog uitgehouwen

worden en aan de Potterstraat stonden nog wat
winkelpanden hinderlijk voor de zij-ingang. Pas in
1931 was het gebouw écht klaar. Maar ja, toen was
net de crisis uitgebroken en had niemand nog zin in
een officieel openingsmoment.
Dus moest het er in 2020 maar van komen. De bibliotheek had voor 13 maart een groot openingsfeest in
petto voor haar nieuwe vestiging in het oude postkantoor. Maar ja, toen kwam de coronacrisis, dus
ging-ie maar gewoon open.
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Huh, torenflats?

Dat hij eerdaags het veld moet ruimen, daar
heeft bloemkweker van Erp zich in 1967 al lang
mee verzoend. De afgelopen zes jaar heeft hij de
stad langzaam maar zeker over de weilanden zijn
kant op zien kruipen in de vorm van de nieuwe
flatwijk Overvecht. Zijn oude buren aan de
Sint-Anthoniedijk zijn al vertrokken. En nu, met
een 10-hoogflat in zijn achtertuin, pal langs zijn
kassen, is het ook voor hem tijd om te gaan. Om
plaats te maken voor twee woontorens van twintig
verdiepingen hoog.
Huh?… Er staan in Overvecht toch helemaal geen
torenflats van twintig hoog? Klopt. Gaandeweg de
uitvoering van ‘plan Overvecht’ kwam men erachter
dat de wijk er niet gezelliger op werd met zoveel

hoogbouw. Je kunt mensen niet eindeloos op elkaar
stapelen. Daar worden ze chagrijnig van. Mensen
hebben ruimte, lucht en groen nodig.
Dus kijken de flatbewoners aan de Dommeringdreef
nu neer op een frisgroen parkje. Al is er behalve een
hond en zijn baasje niemand te bekennen. Juist nu
de bomen in de bloesem staan en het voorjaarszonnetje schijnt, zitten de mensen binnen. Verplicht
op elkaar gestapeld in een lockdown. Daar worden ze
heel chagrijnig van.
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Bloemperkje?

‘Dakloos! voor een bloemperkje?’ De tekst op het
spandoek van het kraakpand in 1997 leest als een
vraag. Maar de krakers bedoelen het natuurlijk als
een verontwaardiging. Zo van: ‘Kijk mensen, wij
moeten ons huis uit omdat de gemeente hier zo
nodig een paar bloemetjes wil planten!’
De krakers zijn dan ook niet van plan om de twee
oude arbeiderswoninkjes op de hoek Croeselaan/
Van Zijstweg zonder slag of stoot te verlaten. Met
hout, bedbodems en oud meubilair hebben ze de boel
gebarricadeerd en zichzelf ingesloten. En nou hangen ze in de zolderraampjes te wachten tot het
ontruimingsritueel kan beginnen. ‘M.E. weg er mee’,
hebben ze op het dak geschreven. Maar stiekem
hopen ze dat de M.E. snel komt om ze te bevrijden.

Nu 22 jaar later is de spandoektekst terecht een
vraag. Want waar blijft dat bloemenperkje nou? Na
de sloop van de woningen heeft de gemeente nooit
meer naar dit stukje grond omgekeken. Het kan
zomaar gebeuren dat er straks iemand met een plan
komt om hier een appartementencomplex te bouwen.
We zien het spandoek al hangen aan de bontgekleurde muur: ‘Woningen! op ongerept natuurgebied?’
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Inspirerend bolletjesdak

Een bolletjesdak boven de stationsrestauratie van
Utrecht Centraal… Hoe kom je erop? We kunnen
het architect Sybold van Ravesteyn niet meer
vragen, hij is al bijna veertig jaar dood. Maar in
1937 ontwierp hij het dak voor het nieuwe stationsgebouw dat we hier zien op de foto uit 1938.
Ook architect Joost Ector kent de oude foto’s van het
bolletjesdak. Hij had ze al eens voorbij zien komen,
lang voordat hij het enorme bollendak tekende dat
nu boven het stationsplein hangt. En hij leeft nog,
dus we kunnen het hem vragen: hoe verzin je zoiets?
Tja, hij zou graag zeggen dat hij zich heel bewust
door Ravesteyn heeft laten inspireren en dat het
nieuwe dak een geraffineerde referentie naar het

verleden is. ,,Maar dan zou ik liegen’’, bekent hij.
,,Waarschijnlijk heb ik die oude beelden van toen
toch onbewust opgeslagen en heeft het ongemerkt
zijn weg gevonden in mijn ontwerp.’’
…Zo kan het gaan, in het kunstenaarsbrein.
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Overige bestemmingen

Voor de ingang van het nieuwe bejaardencentrum
Huize Transwijk in Kanaleneiland, wordt in april
1965 een nieuwe brievenbus van de PTT geplaatst.
Een fotomomentje, want het is de allereerste
zogeheten tweelingbus in Utrecht. Twee keer zo
groot als de oude bus, die op de grond staat. En
met twee voorsorteervakken: ‘Utrecht-stad’ en
‘overige bestemmingen’.
Twee weken later werd ook het bejaardencentrum
erachter officieel geopend. Maar de fotograaf van
toen is even niet gefocust op het nieuwe gebouw.
Dus zien we er op de foto slechts een gedeelte van.
Maakt niet uit, zo bijzonder was het nou ook weer
niet. Eenentwintig raampjes breed en zes raampjes
hoog, dat werk.

In elk geval vond de zorginstelling het 44 jaar later
zelf ook niet de moeite waard om het gebouw nog
te renoveren. In 2009 werd het met de grond gelijk
gemaakt. Nu staat er aan de Lomanlaan een heel
nieuw woonzorgcentrum voor senioren. Parc Transwijk heet het. Maar ondanks die ‘c’ achter parc is het
nog steeds niet veel soeps. Dus focussen we maar
weer op de brievenbus. Dat er nog steeds eentje
staat, dát is bijzonder.
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Busstation Vreeburg

Ziehier het allereerste busstation van Nederland.
In 1924 geopend op het Vreeburg, om een beetje
orde te scheppen in de chaos van het groeiende
aantal autobusbedrijfjes in de stad. Zo’n dertig
waren het er inmiddels. En die bepaalden allemaal zelf waar ze naartoe gingen en waar ze halt
hielden.
Het is jammer dat het een zwart-witfoto is, want het
moet een kleurrijke bedoening zijn geweest. Niet
alleen door de bonte verzameling autobussen die er
af en aan reden, maar ook door de overkapping die
felblauw en knalgeel geschilderd was.
Waar de foto precies gemaakt is, is lastig vast te
stellen. Laten we zeggen dat de fotograaf in Hoog

Catharijne stond, met de rug naar de ingang van de
nieuwe Jumbo City… of nee, bij de ingang van Perry
Sport… of was het toch net buiten Hoog Catharijne?
…Weet je wat, we gaan voor de foto van nu wel naar
Utrecht Centraal, waar het busstation in 1938 ook
naartoe verhuisde. En waar het uitgroeide tot het
allergrootste busstation van Nederland. Het is
jammer dat de foto in coronatijd is gemaakt.
Normaal gesproken is het hier een bonte bedoening van
reizigers en knalgele bussen.
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Verplaatsbare gokhal

In 1999 kondigde de Jaarbeurs aan een groot
vermaakcentrum te bouwen op haar terrein langs
de Croeselaan: een ‘Urban Entertainment Centre’,
naar Amerikaans model. Met een megabioscoop,
een megatheater, een megahotel, een reuzenrad en
jawel een casino! Over vijf jaar zou het klaar zijn.
Holland Casino, dat al enige tijd stond te popelen voor de stadspoorten van Utrecht, kon niet
wachten… Nee, echt niet. Vijf jaar duurde veel te
lang. Dus kreeg het van de Jaarbeurs alvast een
plekkie aan de Overste den Oudenlaan, waar het een
verplaatsbare gokhal mocht neerzetten, die dan later
naar de definitieve plek kon worden verhuisd. Een
vergunning was zo gepiept, inspraak was niet nodig.
Het zou immers maar tijdelijk zijn.

Dat het allemaal heel anders zou aflopen, hadden
we op de foto uit 2000 al kunnen zien aankomen.
Hier wordt niet zomaar even een verplaatsbaar
prefab-pand neergezet. Hier wordt serieus gebouwd!
Het resultaat is nu, twintig jaar later, nog altijd te
bewonderen. Alsof het casino toen al wist dat dat
‘tijdelijk’ nog wel eens heel lang kon gaan duren.
Lang genoeg om nu aan de Winthonlaan een heel
nieuw pand te bouwen. Want ja, deze gokhal is te
oud om nog te verplaatsen.
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Glas-in-betonwand

Gelovig of niet, het was een verademing toen
vanaf 1961 vijf kerken in Kanaleneiland werden
gebouwd. Eindelijk eens wat anders dan die beige
vierhoogflats, waarmee de nieuwbouwwijk
systematisch was volgeplempt. Elke kerk was
uniek en met veel aandacht voor schoonheid en
symboliek gebouwd. Als kunstwerken tussen de
dertien-in-een-dozijnbouwsels. En dat is wel zo
handig als je iemand moet uitleggen waar in de
wijk je woont. Zo van:
‘Ik woon in de Marshalllaan. Je weet wel, bij dat
katholieke kerkje met die geweldige glas-in-betonwand en dat pilaarvormige kruis dat veel weg heeft
van een Egyptische obelisk met hiërogliefen.’

‘O, je bedoelt de Christus Koningkerk. Die ze in
1988 alweer moesten sluiten omdat er geen genoeg
gelovigen voor waren. En waarvoor ze toen ook
zomaar een sloopvergunning kregen, omdat ze het
bij de gemeente blijkbaar niet belangrijk vonden dat
er ook in een naoorlogse wijk búiten de binnenstad
iets moois staat.’
‘Juist ja, die kerk bedoel ik. Die stond op de plek
waar nu die beige portiekflat staat.’
‘Welke beige portiekflat?’
‘Die met die blauwe deuren.’
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Logisch, die demping

Zo’n idioot plan was het nou ook weer niet om de
singel aan de Rijnkade te dempen. Kijk hoe het
eruit zag in 1969. Een stenen bak water langs een
parkeerstrook, meer was het niet. Het idyllische
karakter van het Zocherplantsoen was in de jaren
30 al om zeep geholpen, toen de Jaarbeurs hier
een poepkleurige muur van gebouwen neerzette tussen het Vredenburgplein en de Catharijnesingel. Het idee om de waterweg te asfalteren was
welhaast een logisch vervolg.
Inmiddels kijken we daar toch iets anders tegenaan.
Al was het alleen maar omdat we nu op een andere
plek staan. De fotograaf van toen stond nog ergens
in een pand aan de Westerstraat. Maar daar wordt ons
uitzicht nu belemmerd door het nieuwe Poortgebouw

van Hoog Catharijne. Dus hangen we uit het raam
van een kantoorpand bij de Spoorstraat. Waar we
neerkijken op het laatste stukje singel dat hersteld
wordt. En iedereen die zich de Catharijnebak nog kan
herinneren, weet dat het helemaal niet zo’n idioot
plan is om het water hier weer terug te brengen.
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Bommetje

Tenen naar beneden, armen gestrekt boven je
hoofd en, heel belangrijk, knieën bij elkaar! Dat
waren de tips van de badmeester, als je de sprong
ging wagen vanaf de tien meter hoge springtoren. Het was dé attractie van het in 1966
geopende zwembad Den Hommel. Hier werden
angsten overwonnen, wedjes geslagen en meisjes geïmponeerd. Met het bommetje als rituele
paringsdans.
Tot in 1992 de duiktoren werd weggehaald en het
zwembad werd omgebouwd tot aquacentrum met
subtropisch zwembad. Op een lullig pierenbadje na,
werden alle zwembaden overdekt.

Inmiddels is ook het buitenpierenbad gereduceerd
tot een ‘spraypark’ met fonteintjes en waterstraaltjes. Leuk voor de kleintjes, maar suf voor de pubers
die indruk willen maken op elkaar. Die zoeken het
op hete dagen iets verderop bij de Muntsluis. Daar
kun je nog van de brug springen. Mag eigenlijk niet,
maar hee, waar moet je anders je bommetjes maken?
Nergens in Utrecht is nog een fatsoenlijk buitenzwembad met duikplank te vinden.
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Historische Neudeflat

‘Ho, stop!’ We zouden het wel uit willen schreeuwen
naar de betonvlechters op de foto uit 1960.
Maar ze horen het niet. Meedogenloos bouwen
ze verder aan wat het begin moet worden van
zakenhart Utrecht: de kantoorflat op de Neude.
“Je kan van de binnenstad nou eenmaal geen
museum maken’’, aldus projectontwikkelaar
Wildschut. ,,Daarvoor heeft Utrecht te weinig
monumenten van betekenis.’’
Op de foto van nu zien we slechts de onderste drie
etages van de 60 meter hoge Neudeflat. Maar de
finesse zit ‘m ook in de details. Hoe konden ze op
zo’n beperkte ruimte, zo’n hoge toren bouwen?
Zonder steigers, zonder te heien en zonder stadskasteel Drakenburg te beschadigen.

Het antwoord zit ’m in de ‘klimbekisting’. Een bouwtechniek waarbij het beton laagje voor laagje op
elkaar wordt gestort. Nu is dat een beproefde methode, maar toen was het révolutionair. En daarom is de
Neudeflat in 2017 toegevoegd aan de monumentenlijst. Zakelijk werd het geen succes, het is inmiddels
een woonflat. Maar dan wel eentje van historische
betekenis, midden in Museum Binnenstad.
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Eenrichtingsstoep

Het is even wennen, eenrichtingsverkeer op de
stoep. Kijk maar naar de Lange Viestraat op 22
november 1958. We zien mensen tòch nog tegen
het verkeer in lopen. Terwijl de politie nog zo
had gezegd dat voetgangers deze zaterdag alleen
gebruik mochten maken van de voor hun rechterstoep.
En die regel was er niet voor niets. De week daarvoor was het hier volledig uit de hand gelopen door
de sinterklaasdrukte. Mensen waren massaal de
winkels ingedrukt of over het kettinghekje langs de
stoeprand, de autobaan op gekukeld. De politie had
een half uur nodig om de kluwen van auto’s, fietsers
en voetgangers weer te ontwarren.

De eenrichtingsregel is tot eind jaren 60 nog regelmatig ingevoerd tijdens drukke koopdagen. De eerste
jaren op eigen verantwoordelijkheid, maar vanaf 1963
met verkeersbrigadiers. Mensen houden zich namelijk
niet als vanzelf aan zo’n regel. Kijk maar naar de
Mariastraat waar, als coronamaatregel, eenrichtingsverkeer is ingevoerd. Er is zelfs een verkeersbord voor
neergezet. En tòch zien we mensen nog steeds tegen
het verkeer in lopen. Het went gewoon niet.
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Fatsoenlijk én betaalbaar

188 goedkope huurwoningen bouwde de gemeente
in 1917 in Het Kleine Wijk in Ondiep. Het was
uniek. Voor het eerst nam de gemeente het heft
in eigen handen in de huizenmarkt. En dat was
hard nodig. De woningnood was hoog en het volk
overgeleverd aan meedogenloze huisjesmelkers
die hun krotten in de binnenstad voor woekerprijzen verhuurden.
Daarom had de gemeente in het ondiepte langs de
Vecht een groot stuk grond vrijgegeven voor de bouw
van een nieuwe woonwijk. Een probleem: er was
geen vastgoedondernemer of woningbouwvereniging
te vinden die de huizen wilde bouwen. Althans niet
volgens de voorwaarden die de stad stelde. Namelijk
dat de woningen fatsoenlijk én betaalbaar moesten

zijn voor het gewone volk. Dus besloot de gemeente
het maar zelf te doen. Tussen 1917 en 1924 zijn
er zo’n 1250 gemeentewoningen neergezet in het
Ondiep.
De huizen aan de Wingerdstraat op de foto van toen
staan er niet meer. In 2008 is Het Kleine Wijk met
de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor
155 nieuwe woningen, waarvan 114 koophuizen. Het
oude volksbuurtje is overgeleverd aan de vrije markt.
Onbetaalbaar voor de gewone Utrechter.
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Rode pluggen

Vier giroblauwe geldautomaten ‘ontsieren’ in
2008 de gevel van het postkantoor aan de Potterstraat. Maar niemand die zich er druk over maakt.
Althans, niet dat we weten. We zitten nog niet op
Twitter, dus geen wanklank te horen. Bovendien
hebben we het contante geld hard nodig, want
pinnen bij de kassa kan nog lang niet overal.
Iets meer naar links, bij de groene telefooncel,
schroefde Albert Heijn in maart 2020, de letters
‘Supermarkt’ aan de monumentale gevel van het
voormalige postkantoor. In hetzelfde giroblauw. Een
handjevol Twitteraars sprak er schande van, een paar
gemeenteraadsleden deelden die mening en de media
vertaalden dat als ‘grote ophef’. Albert Heijn besloot
de letters gauw weer weg te halen.

Zo belangrijk waren ze nou ook weer niet. Iedereen
weet heus wel dat AH een supermarkt is.
Aan het kleurverschil van de bakstenen kun je nog
steeds zien waar de giromaten gezeten hebben. En
ook de sporen van de letters Supermarkt zijn nog
zichtbaar. Als je heel dichtbij gaat staan zie je in het
kozijn van het kelderraam twee boorgaatjes zitten.
Met rode pluggen.
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Dag jochie

De leden van de muzikale vereniging van het
Utrechtse politiecorps staan in de rij om afscheid
te nemen van hun hooggeachte burgemeester
dr. J.P. Fockema Andreae. Een voor een geven ze
hem een hand. Op gepaste afstand natuurlijk,
want zo hoort dat in 1933. De burgemeester is
een hoge meneer. Iemand waar je U tegen zegt.
Het vertrek van Fockema Andreae kwam vrij plotseling. Na 19 jaar burgmeesterschap was daar opeens
de aankondiging dat hij wegging. Hij kon iets ‘beters’
krijgen: Commissaris van de Koningin in Groningen.
Ook burgemeester Jan van Zanen kon plotseling
iets ‘beters’ krijgen. Dus neemt hij in juni 2020
afscheid van zijn politiemensen. Op gepaste afstand
natuurlijk, want dat moet nou eenmaal in coronatijd.

Het liefst hadden ze hem een hand gegeven. Een klop
op de schouder. Een knuffel misschien zelfs. Want
Jan van Zanen mag dan wel een hoge pief zijn, hij
staat dicht bij zijn mensen. Het is een burgemeester
waar we U tegen zeggen. Al is dat letterlijk moeilijk
vol te houden bij zo’n joviale man die iedereen aanspoort om voor de gein de foto van toen na te doen.
Dan wordt het al gauw: ‘Dag jochie!’
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Graftombe

Het is een inktzwarte bladzijde uit de geschiedenis van Hoog Catharijne. Hier, onder het
Gildenkwartier waar nu de Mediamarkt zit, zat tot
twintig jaar geleden de beruchte junkentunnel.
Een overdekte bevoorradingstraat waar honderden
drugsverslaafden elkaar het leven zuur maakten.
En waar de rest van de samenleving met een grote
boog omheen liep. De neuzen dichtgeknepen, om
de penetrante urinelucht niet te hoeven ruiken.
En dat allemaal op een plek waar tot 1974 nog De
Utrecht stond. Kijk ’m schitteren op de foto uit 1973.
Hij wordt nog altijd bejubeld als het mooiste jugendstilpand dat Nederland ooit heeft gekend. En het
wordt nog altijd betreurd dat-ie er niet meer is.

Op de foto van nu is de beladen geschiedenis van
Hoog Catharijne weggemoffeld achter een granietkleurige plint, die veel wegheeft van een graftombe.
Bovenop de grafsteen staan de twee mythologische
chimaera’s (een soort leeuwen met vleugels) die ooit
op het jugendstilpand stonden. Rechtsonder een
plaquette met de tekst: ‘De Utrecht 1902-1974’. Geen
woord over de junkentunnel.
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Kabaal op de Kerkweg

Het is jammer dat er geen geluid zit bij de foto
uit 1938. Maar met een beetje fantasie horen we
het getoeter van de auto’s; het gerammel van de
melkbussen in de handkar; het geratel van oud
ijzer in de bakfiets; en het gebel van snorfietsers
die er nog snel even langs willen voordat de baanwachter de spoorbomen weer sluit.
Wat een kabaal in het anders zo rustige straatje. Maar goed, het is even niet anders. Er wordt
gewerkt aan de ophoging van de spoorlijn en daarom is de spoorwegovergang iets verderop aan de
Amsterdamsestraatweg tijdelijk afgesloten. Dus is
het een paar maanden dringen voor het smalle spoorwegovergangetje bij de Kerkweg. Maar daarna, als de
treinen ‘hoog’ rijden, kan al het verkeer onbelemmerd

doorstromen onder het gloednieuwe spoorviaduct
van de Amsterdamsestraatweg.
Op de foto van nu is de rust wedergekeerd in de Kerkweg. De huizen zijn gesloopt omdat ze te dicht op
het nieuwe spoor stonden, de spoorovergang is weg
en er is geen handkar meer te bekennen. Af en toe
rijdt er een trein over de spoordijk achter de bomen.
Maar op de foto hoor je daar niets van.
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Zakelijk kerstfeest

Hoog Catharijne pakt in 1983 flink uit met een
display van de Kerstman en zijn rendieren in de
Clarenburgtuin. Logisch. Het betonnen winkelkolos had tien jaar eerder al heel wat heilige huisjes in de oude Utrechtse stationswijk verpletterd.
Dan is het een beetje schijnheilig om er nu een
kerststalletje neer te zetten met baby’tje Jezus in
een kribbe. Bovendien valt daar geen droog brood
mee te verdienen. God had zijn zoon niet op aarde
gezet om het kopen, kopen, kopen te prediken.
Dus haalde Hoog Catharijne de door Coca Cola vormgegeven Santa Claus van stal. Naar Amerikaans
model, net als het winkelcentrum zelf. De kerstboodschap was duidelijk: Het christelijke is omgeruild
voor het commerciële, het zalige voor het zakelijke.

In het nieuwe Hoog Catharijne is de Clarenburgtuin
vervangen voor de Stijlkamer. En daarin staat in 2019
een kerstboom opgebouwd uit doosjes Pringles-chips.
‘Niet aankomen, de cans zijn leeg’ wordt er nog zo
gezegd op de bijgeplaatste bordjes. Maar de reclamekerstboom nodigt nou eenmaal uit tot graaien.
Uit de onderste ringen zijn al meerdere doosjes gejat.
Niets is meer heilig in Hoog Catharijne, The Mall.
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Duits grapje

Een Duitser kwam ons in 1958 wel even vertellen
wat te doen tegen het almaar vastlopende verkeer
in de Korte Nieuwstraat. Hij wilde van de Lange en Korte Nieuwstraat een snelweg maken en
die helemaal doortrekken tot aan de Potterstraat.
Dus over het Domplein, dwars door het Oudkerkhof, langs het Stadhuis en dan via de Schoutenstraat naar de Neude. Oké, daar moest wel het een
ander voor gesloopt worden, maar hee, de Domtoren
mocht blijven staan.
Een geintje, zou je denken. Maar niks hoor, deze
Duitser maakte geen grappen. Erger nog, ook het
gemeentebestuur nam hem bloedserieus. Dit was
niet zomaar een Duitser, dit was de grote verkeers-

deskundige Dr. Ir. M.P. Feuchtinger en de gemeente
had hem veel geld betaald voor zijn advies. Het zou
zonde zijn om daar niets mee te doen.
Dus werden alle panden aan de westzijde van de
Korte Nieuwstraat in 1963 gesloopt. Gelukkig is de
rest van het krankzinnige plan nooit uitgevoerd. Op
de foto van nu valt vooral het verbodsbord op. Wie
vanaf hier naar de Neude wil, moet maar gewoon
even omrijden.
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Wispelturig autobeleid

Een automobilist wil vanaf de Lange Elisabethstraat de Steenweg inrijden, mag dat? …Nou
dat ligt er maar net aan wanneer deze foto
gemaakt is. In 1955 is het antwoord nee, de auto
moet bij Voor Clarenburg rechtsaf. Twee jaar later
mag het opeens wel, maar een jaar later toch weer
niet.
Het verkeersbeleid in het winkelgebied van de
binnenstad was in de jaren 50 nogal wispelturig.
Stiekem wist iedereen dat het eigenlijk niet meer
kon, al die auto’s door die smalle straatjes. Maar
het autoverkeer verbieden, daar durfden ze tot 1972
nog niet aan. Dus werden er elke keer weer nieuwe
halfslachtige verkeersmaatregelen genomen.

We kunnen het ons nu nauwelijks meer voorstellen,
een autoweg door de Lange Elisabethstraat en
de Steenweg. Hoe dan? Het is al druk zat met
alleen voetgangers. Zeker op koopjesdagen als Black
Friday, die tijdens de coronacrisis gewoon doorgaan. Dus zijn er allemaal maatregelen genomen met
stippen en pijlen op de weg, een voetgangersrotonde
en ‘ontmoedigingsbeleid’. Stiekem weet iedereen dat
het eigenlijk niet kan, zoveel mensen in die smalle
winkelstraatjes. Maar niemand durft de koopjesjacht
te verbieden.
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Veste of lei?

Het scheelde niet veel of deze straat in Lunetten had de Lotharingenveste geheten. Of de
Lotharingenlei, had ook nog gekund. Toen de
wijk begin jaren 70 op de tekentafel lag, was het
plan alle straatnamen hetzelfde achtervoegsel te
geven. En het moest een beetje apart zijn. Dus niet
laan, straat of weg, maar iets dat typisch is voor
Lunetten. Zoals dreef dat is voor Overvecht.
Nou is Lunetten vernoemd naar de vier vestingwerken in het gebied. Dus besloot het stadsbestuur
het achtervoegsel veste te gebruiken. Maar dat
vonden sommige partijen veel te militaristisch. Dus
werd het lei. Tot ook daarover discussie ontstond.
Want waarom niet hoeve, donk of weerd?

Afijn, het gebakkelei over de straatnamen ging
nog tot 1977 door. Ondertussen was de bouw van
de wijk al in volle gang. Dus besloot de gemeente
in de gauwigheid om dan maar helemaal geen
achtervoegsel te gebruiken. Daarom wonen de
Lunettenaren op de Wadden, aan de Vaalseberg of in
de Betuwe. Of hier, in Lotharingen. In 1984 zou je
met een beetje fantasie nog van een veste kunnen
spreken. Maar nu is het eerder een lommerrijke laan.
Of zoals ze dat op z’n oud-Hollands zeggen: een lei.

Toen & nu

55

Hoezo Maartensdijk?

Het is moeilijk leesbaar, maar op het plaatsnaambordje in de Raiffeisenlaan staat toch echt
‘Maartensdijk’. En wie weleens van Tuindorp naar
Maartensdijk fietst, weet hoe gek dat eigenlijk is. De dorpskern is namelijk nog best ver en
onderweg fiets je langs heel veel onbebouwde
polder. Dus waarom had dat kleine plattelandsdorpje begin jaren 30 uitgerekend hier zo’n grote
wijk gebouwd? In the middle of nowhere.
Nou was dit natuurlijk niet echt in het midden
van niets. De wijk lag pal tegen Utrecht aan. En
die beschuldigde Maartensdijk er dan ook van dat
ze de rijke stadsbewoners naar haar gemeente
lokte om zo de dorpskas te spekken. Maartensdijk kon moeilijk volhouden dat dat niet zo was.

Het projectbureau dat de wijk hier had gebouwd
heette nota bene N.V. Stadswoning. En de huizen
werden aangeprezen met slogans als ‘Werkt in de
stad, maar woont buiten!’ en ‘Herwint in de vrije
natuur, Uwe in de stad verbruikte krachten!’
Niet zo gek dus, dat Tuindorp in 1954 bij Utrecht is
gevoegd. De huizen staan er nog, maar het plaatsnaambordje is weggehaald. Zes kilometer verderop
staat nog wel een bordje Maartensdijk. ‘Gem. De Bilt’
staat eronder.
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Alcoholvrij melkhuis

Kom daar nu nog maar eens om: dat het stadsbestuur zegt dat er ook alcohol geschonken mag
worden en dat de horeca-uitbater dan roept: ‘Niets
daarvan, geen bier hier!’ Het paviljoen dat de
gemeente in 1910 in het Wilhelminapark
neerzette was een ‘melkhuis’, zoals een theehuis
destijds genoemd werd. Met een terras en een eetzaal
die ook gebruikt kon worden voor vergaderingen,
bijeenkomsten en feestjes.
Ook de burgemeester en wethouders kwamen er
regelmatig. Voor een politiek debat of voor de prijsuitreiking van de jaarlijkse Singelloop. Een biertje na afloop was er nooit bij. Het beheer van het
paviljoen was in handen van de Volksbond tegen Drankmisbruik en die was heel streng.

Veertig jaar lang zwaaiden de geheelonthouders
de scepter over het melkhuis. Eerst in het houten
tuinhuis en vanaf 1925 in het rietgedekte pand dat
er nu nog staat. Tot de gemeente het huurcontract
in 1950 vrij plotseling verbrak. Niet vanwege de
alcoholvrije drankkaart, maar omdat de Volksbond er
een zooitje van maakte, was het argument. Nu is het een
restaurant. Met vier bieren op de tap en 54 wijnen op
de menukaart.
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Slim, die brug

Voor wie niet beter wist, moet het er vreemd uit
hebben gezien in 1999: Wie bouwt er nou een
brug midden op een verkeersplein? Maar zo gek
was dat nog niet. De gemeente wilde het water
terugbrengen in de Weerdsingel, maar ondertussen
moest het verkeer wel ongehinderd kunnen
doorstromen. Dus werd éérst de Monicabrug
aangelegd, en pas daarna de singel uitgegraven.
Slim! Er was over nagedacht.
We zijn nu twintig jaar verder en inmiddels is er een
hele nieuwe generatie opgegroeid die niet beter weet
dan hier tussen de Oudenoord en de St. Jacobstraat
stroomt water. Voor hun moet de foto van toen er wel
heel maf uitzien. Wie legt er nou een verkeersplein
aan op zo’n mooie historische stadsbuitengracht?

Maar zo gek was dat nog niet eind jaren 60. Het
almaar toenemende autoverkeer moest immers wel
ongehinderd kunnen doorstromen. Kortom, er was
over nagedacht.
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Zogenaamd Smakkelaarspark

Een circus met olifanten op het Smakkelaarsveld
in 1994. Dat kan dus écht niet meer hè! Wilde
dieren in een circus zijn sinds 2015 verboden.
Bovendien, waar laat je die dieren hier tussen
de hekken, bouwmaterialen en foutgeparkeerde
fietsen?
In de jaren 90 was het Smakkelaarsveld nog een echt
park, met een groot grasveld waar je met gemak een
circustent op kwijt kon. Er werden regelmatig evenementen gehouden zoals het Bevrijdingsfestival, het
GUP-popfestival, Roze Zaterdag en manifestaties van
stakende studenten of leraren. Tussen de evenementen door lagen er drugsverslaafden en daklozen in
het gras hun roes uit te slapen.

De afgelopen tien jaar kennen we het Smakkelaarsveld vooral als opslagplaats voor fietswrakken
en bouwmaterialen. Al is de gemeente zoetjes aan
begonnen met puinruimen. Over twee jaar moet hier
een nieuw park herrijzen: het zogeheten Smakkelaarspark. Of beter gezegd: het zogenáámde Smakkelaarspark. De naam is verzonnen door de projectontwikkelaars en die gebruiken het woord ‘park’ nogal eens als
eufemisme voor iets heel anders. In dit geval voor
drie woontorens rond een groen veldje.
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Kerk zonder naam

Tussen de rijkversierde herenhuizen blonk de
gereformeerde Oosterkerk aan de Maliebaan uit
in soberheid. We zien het op de foto uit 1979:
geen toren, geen tierelantijntjes en een zijgevel
die naadloos overgaat in de rijtjeshuizen aan
de Burgemeester Reigerstraat. Bescheidenheid
sierde de kerk.

Utrecht het geval was: de Noorderkerk, Oosterkerk,
Zuiderkerk en Westerkerk.

En zo hoort het ook, weten de protestantchristelijken onder ons. Een kerk is om in te bidden,
niet om mee te pronken. De meeste gereformeerde
kerken hebben niet eens een naam. Of het moet uit
praktische overwegingen zijn, zodat iedereen weet
welke kerk bedoeld wordt. Dus krijg je namen als
de Nieuwe kerk, Oude kerk, Grote kerk... of zoals in

Geen van die vier kerken bestaat nog. De Noorderkerk
is nu een moskee (Sultanahmet), de Westerkerk een
hotel (Bunk) en de Zuiderkerk heeft plaatsgemaakt
voor een appartementencomplex. De Oosterkerk is in
1984 gesloopt voor dát wat we op foto van nu zien.
Het mag geen naam hebben. Ondanks het potloodvormige torentje in de hoek.
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Leve de Kringloop!

Weggooien was niet de sterkste kant van Prozee
Recycling, dat in 1973 bezit nam van de oude
draadstaalfabriek aan de Verlengde Hoogravenseweg. Alles wat nog enigszins bruikbaar was, werd
door de oudijzerboer bewaard. En ja, dat gaf een
zooitje. De foto uit 1987 spreekt boekdelen. De
verzamelwoede van kringloopwinkel de Arm, die
in 2008 bij Prozee introk, maakte het er niet
beter op.

‘iconische’ schoorsteenpijp die nog op het terrein
stond. Ze pasten precies bij de ‘industrial look’ die
ze nodig hadden voor een trendy horecagelegenheid.

Maar wie wat bewaard, heeft wat, ontdekten de erven
van Prozee toen ze in 2004 met een projectontwikkelaar aan de slag gingen om op het oude fabrieksterrein een nieuwe woonbuurt te bouwen. Niet de
oude meuk, maar het verpieterde fabriekspand zelf
bleek ineens lucratieve handelswaar. Evenals de

Al hebben ze de schoorsteen daarvoor wel verplaatst
naar de waterkant. We kunnen er nu gezellig naast
zitten. Op het terras van barbistro Op Zuid langs de
Vaartsche Rijn. Alle ‘troep’ is weggehaald. Alles wat
nog enigszins bruikbaar is, ligt te koop bij de Arm in
het winkelpand ernaast. Leve de kringloop!
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Oubollige nieuwbouw

Kijk eerst naar de foto van nu: naar het stadhuis
en de stadsbibliotheek. Beiden gebouwd in de
neoclassicistische stijl die begin negentiende eeuw
hartstikke hip was. Het stadhuis stamt uit 1830.
Dus zal het historische pand van de bieb ook wel
ergens in die periode zijn gebouwd. Zou je denken…
Tot we de foto van toen erbij pakken. Gemaakt
ergens aan het begin van de twintigste eeuw. En kijk
nou! Op de hoek van de Oudegracht-Stadhuisbrug
zien we nog hele andere panden staan. Vijf in totaal.
En die hebben daar nog zeker tot 1923 gestaan. Want
toen pas kreeg Vroom & Dreesmann ook het laatste
pand op de hoek in handen en kon ze beginnen aan
de sloop en nieuwbouw van het grote warenhuispand
dat er nu staat.

Kortom, het ‘historische’ pand van de bibliotheek is
nog geen honderd jaar oud. Gebouwd in een stijl die
toen al hopeloos ouderwets was. Oubollig zouden
we het kunnen noemen. Of kitsch. Nieuwbouw zelfs,
gezien de leeftijd van de naburige panden. Al ziet
het er voor een nieuwbouwpand wel allerbelabberdst
uit. Geen wonder dat we denken dat het tweehonderd
jaar oud is.
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Politiepost op het terras

Kijk, in 1928 stond er nog een politiepost aan
de Tolsteegbrug. Nee, niet het voormalige politiebureau dat nu het Louis Hartloopercomplex is, maar
hier aan de overkant. Bovenop de Bijlhouwersbrug om precies te zijn. Met zijn kont tegen café
Klein Kras.
De politiepost was er in 1860 neergezet om na de
sloop van de Tolsteegpoort, toch nog een beetje
zicht te houden op wie hier allemaal de stad in- en
uitging. Zeventig jaar later verhuisde de politie naar
de nieuwbouw aan de andere kant van de brug. Het
oude politiebureautje heeft daarna nog een paar jaar
dienst gedaan als kantine voor de tramconducteurs.
Tot 1931. Toen werd de Tolsteegbrug verbreed en het
pand gesloopt.

En dat komt café Ledig Erf nu heel goed uit. Kijk zo’n
groot terras het voor de deur heeft. En dat is geen
overbodige luxe, want de concurrentie is hier moordend. Ook het voormalige nieuwbouwpand van de
politie heeft een terras. Evenals De Poort én de twee
horecatenten aan de overkant van de Tolsteegsingel.
Kortom, de oude zuidelijke stadspoort is één grote
openluchtkroeg. Zo houden we toch nog een beetje
zicht op wie hier allemaal de stad in- en uitgaat.
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Overdekte roltrap

Door simpelweg álles in de stationswijk te overdekken, ging Utrecht begin jaren 70 de strijd aan
tegen de elementen. Hoog Catharijne moest een
stadscentrum worden waar je ook op een koude
regenachtige dag nog comfortabel kon winkelen.
Waar je zelfs tijdens een sneeuwstorm nog een
terrasje kon pikken. En waar je na afloop van een
dagje shoppen weer op de trein of bus kon stappen, zonder ook maar één donderwolkje gezien te
hebben.
Kijk, zelfs de roltrappen bij de ingang waren overdekt. En dat was nog niet eens zo heel gek bedacht.
Zo’n roltrap met kieren tussen de treden waaronder
dan een aandrijfketting zit met tandwielen, schroefjes en kabeltjes... daar moet natuurlijk niet al te veel

water en vuil tussen komen. Een fiets zonder kettingkast gaat ook sneller stuk. Dat weet iedere Hollander.
Toch?
In elk geval weet iedere Utrechter die hier dagelijks
via het Jaarbeursplein het centraal station ingaat,
dat je een roltrap niet dag en nacht moet blootstellen
aan de elementen. Kijk naar de foto van nu. De
roltrap doet het alwéér niet. Daar hadden ze vijftig
jaar geleden nou zo’n simpele oplossing voor.
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Nog één rondje

Toeristen en dagjesmensen zijn in 1966 bij de
VVV aan de Vredenburgkade in de rondvaartboot
gestapt voor een rondje om de binnenstad. Een
écht rondje: over de Catharijnesingel, bij de Tolsteegbrug de Oudegracht op en vervolgens bij de
Zandbrug terug op de Weerdsingel. Om uiteindelijk weer bij het startpunt te eindigen. Zonder ook
maar ergens te hoeven keren.
Wellicht zijn er in 1966 ook wat Utrechters in de boot
gestapt om nog één keer dit rondje te doen. Nu kan
het nog. Straks is de singel gedempt en stroomt hier
alleen nog autoverkeer over de Catharijnebaan.
‘Hier reden auto’s ja’, moeten we de toeristen nu nog
met enige gêne uitleggen terwijl we de boot keren

omdat we niet verder kunnen. Nog één maandje, dan
is de singel weer rond en kunnen we als vanouds
doorvaren. En dan doen we net alsof het water nooit
is weggeweest. Met de foto van toen als bewijs. Kijk,
zo mooi we het gemaakt hebben: het groteske Jaarsbeursgebouw is vervangen voor TivoliVredenburg,
de geparkeerde auto’s hebben plaatsgemaakt voor
gezellige terrasjes en de kadetrappen zijn verbreed,
zodat je hier lekker kan zitten… aan het water.
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De stadspendule staat stil

Sorry, maar we hebben de Domtoren even op zijn
kant gezet, anders past-ie er niet op. En ach, we
zijn wel gewend om met een schuin oog naar de
Dom te kijken. Hoe vaak hebben we het in 2019
al niet gedaan om even te kijken hoe laat het is.
Terwijl we zo onderhand toch moeten weten dat
onze stadspendule tijdelijk buiten gebruik is.
Maar dat is het met klokkijken, het is een automatisme.
We doen het onbewust en heel vaak. Dat krijg je pas
door als de klok opeens niet meer op zijn gebruikelijke
plek hangt. Of omdat er steigers voor zijn gezet.
Op de foto uit 1903 stond de Domtoren ook in de
steigers. Voor een restauratiebeurt die maar liefst 30
jaar duurde. Al werd de toren destijds niet helemaal

‘ingepakt’, maar stukje voor stukje, waarbij het uurwerk zoveel mogelijk zichtbaar werd gehouden.
Daarom kunnen we de klok nog gewoon zien op
de foto van toen. Op zijn oude plek bovenin het
middelste vierkant. Rond 1915 is de klok lager
gehangen tot halverwege het middenstuk. En daar
hangt ie nu nog… Of nee, daar hóórt ie te hangen.
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Stopt niet in Vleuten

Vleuten was in 1995 nog zo’n klein dorpje dat de
trein het amper de moeite waard vond om hier te
stoppen. ‘Stopt niet in Vleuten’, stond er steevast
achter de dienstregeling van de stoptrein naar
Den Haag Centraal.
Vleuten mocht al lang blij zijn dat ze een treinstation
had. Toen het spoor tussen Utrecht en Woerden in
1881 werd aangelegd, vond de NS het helemaal niet
nodig om hier een halte te maken. De gemeente had
erom moeten smeken én moest eraan meebetalen.
In de jaren 30 dreigde de NS het station toch weer
te sluiten. Het verhaal gaat dat de burgemeester
daarom gratis treinkaartjes uitdeelde aan werkloze
mannen, waarmee ze elke dag naar Utrecht moesten

reizen. Om werk te zoeken, maar ook om het station
in leven te houden.
Inmiddels is Vleuten uitgegroeid tot een Utrechtse stadswijk. Met een verhoogde spoorlijn en een
spiksplinternieuw station dat 5 meter hoger en 500
meter westwaarts helemaal opnieuw is opgebouwd.
Het oude stationsgebouwtje uit 1922 is nu een
bloemenwinkel en pizzeria achter een spoordijk. In
de Stationsstraat, dat dan nog wel.
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Staand peddelen

Op de werf achter de Twijnstraat wemelde het in
1936 nog van de spelende kinderen. Logisch, ze
woonden hier. Met hun ouders, broertjes en zusjes
in de kleine huisjes die hier letterlijk op de kade
zijn gebouwd. Met de voordeur naar de waterkant.
Ze speelden dus gewoon op de stoep voor hun huis.
Of op de stenen trappen naar de Twijnstraat. En heel
soms, als moeder even niet oplette, ook óp de Oudegracht. Waar je kon vlotje varen op een oude deur.
De vlotvaarders hadden natuurlijk ook een van de
kano’s kunnen pakken die linksboven op de kade liggen. Maar zo’n kano wiebelt te veel als je erin gaat
staan. En staand peddelen is nou juist zo leuk.

Dat hebben de volwassenen op de foto van nu ook
ontdekt. Op zomerse dagen wemelt het hier van de
grote mensen die staand op een surfboard op het
water spelen. Suppen heet dat, een afkorting van
stand up paddling. Kinderen zien we nauwelijks. Die
mogen alleen meedoen als er een oplettende ouder
bij is. En dat is natuurlijk lang zo leuk niet.
.
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Volksverlakkerij

‘Buurthuis?’ staat er op de Tenttoren gekrast, die
in 1981 nog op zijn sokkel langs de Simplonbaan staat. En dat is dan nog een van de mildere
teksten. Op de andere kant van het kunstwerk
staan kreten als: ‘Dit is Kut!’ ‘Volksverlakkerij.’
‘Dit roest kost 120.000 gulden’.
Kortom, niet iedereen in de buurt was gecharmeerd
van de negen meter hoge piramide die in 1978 aan
de poort van Lunetten was gezet. En ook de gemeente vond het blijkbaar niet de moeite waard om het
kunstwerk fatsoenlijk te onderhouden. In 1994 was
het zo ernstig verroest dat het bijna uit elkaar viel.
Dus werd het weggehaald. Met de belofte dat er een
nieuw kunstwerk zou komen en dat de wijkbewoners
mochten kiezen welke.

Dus werd hier in 2000 een gigantische ANWBpaddenstoel op zijn voetstuk gezet. Voor de foto van
nu wachten we even tot het donker is. Want dan
wordt de reuze champignon een helderwitte nachtlamp; een baken van licht voor iedereen die Lunetten
inrijdt…
Althans, dat is de bedoeling. Hee hallo, kan
iemand dat ding een keer een poetsbeurt geven?!
En draai er dan meteen een nieuwe lamp in! We
kunnen wel een lichtpuntje gebruiken in deze
donkere dagen.
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Troosteloos eerbetoon

Langs de UBO-bandenfabriek tussen de Kanaalweg en de Overste den Oudenlaan, werd in 1989
een nieuwe weg aangelegd. De Truus van Lierlaan.
Vernoemd naar de inmiddels welbekende Utrechtse
verzetsheldin.
Een goedmakertje was het. Want Truus had natuurlijk
al dertig jaar eerder een straatnaam moeten krijgen
tussen de andere Utrechtse verzetshelden iets verderop in Transwijk. Maar ja, toen hadden ze haar even
over het hoofd gezien.
En dat hebben ze met de ‘laan’ die nu naar haar vernoemd is, nou niet bepaald goedgemaakt. We kunnen
de straat niet zien op de foto uit 1993. De fabriek
staat er nog voor. Maar in datzelfde jaar brandde
de fabriek af en sindsdien is het al helemaal een

troosteloos eerbetoon tussen de parkeervakken P2 en
P4 van de Jaarbeurs.
De straat heeft niet eens een adres! Nooit schrijft
iemand ‘Truus van Lierlaan’ op een envelop. En ook
de bezoekers die er nu af en aan rijden voor een
coronatest, navigeren zelden op haar naam. Even een
testje bij de gele hesjes voor de ingang: ‘Goedemiddag, is dit de Truus van Lierlaan?’ ‘Eh nee, dit is de
Teststraat.’
…Het is maar goed dat Truus van Lier binnenkort een
standbeeld krijgt.
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Tosti Hawaii

Op het terras van ijssalon Venezia aan de Oudegracht zitten klanten in 1983 te wachten totdat ze
bediend worden. Ze kunnen kiezen: een lik-ijsje
uit het vuistje of een luxe coupe in zo’n hoog
glas met een lepeltje erbij. Een kop koffie of
warme chocolademelk kan ook. Met mokkagebak,
appeltaart of vruchtenpunt. Zelfs pizza en tosti
Hawaii staan op de menukaart.
Sjonge, het moet niet gekker worden. Dat dacht
Romana De Lorenzo waarschijnlijk ook toen ze in
2003 de zaak overnam van haar vader Italo. Die
ijssalon was nog een heel gedoe. De hele dag loop
je heen en weer om klanten te bedienen en daarna
moet je ook nog alle tafels afruimen en de kopjes,
lepeltjes en coupebekers afwassen.

Dus besloot ze te doen wat haar opa Guido ook
al deed vóórdat hij in 1930 zijn eerste ijssalon in
Utrecht opende: ijs verkopen vanuit een kar. Al 17
jaar staat Romana’s ijskiosk op de Jansbrug. Pal
tegenover de voormalige ijssalon van haar vader. De
koffie, appeltaart en vruchtenpunten zijn door het ijs
gemengd.
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Het witte leger in actie

‘De patiënt in hoge nood…’ staat met grote letters
op het spandoek waarmee de verpleegkundigen in
1982 door de Choorstraat lopen. Het typeert onze
zorgmedewerkers. Zelfs bij het actievoeren, staat
de patiënt voorop en cijferen ze zichzelf weg.
De eigenlijke boodschap is natuurlijk: ‘Help! de
verpleging verzuipt’, zoals geschreven staat op het
pamflet aan het voeteneind van het ziekenhuisbed.
Maar het staat er in zulke kleine lettertjes, dat we
het amper kunnen lezen.
Verplegers zijn gewoon te aardig om actie te voeren.
Alleen als het water écht aan hun lippen staat,
gaan ze de straat op. Of in dit geval de gracht in.
Want de optocht gaat richting Oudegracht, waar een

aantal van hen in het water zal springen, om publieksvriendelijk te demonstreren dat ze bijna kopje onder
gaan.
En nu? We zitten middenin een lockdown en zelden
was het zo stil in de Choorstraat. De winkels zijn
dicht, de burgerbevolking zit angstig thuis en het
witte leger draait overuren aan het front. Voor actievoeren is geen tijd. Maar in de stille straten klinkt
de noodkreet luider en indringender dan ooit. Help,
onze broeders en zusters verzuipen.
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School achter de kerk

Leerlingen van de Villanova spelen in 1989 op
de speelplaats van hun school aan het Schimmelplein. Het schoolgebouw zelf zien we niet op de
foto. Er staat een kerkgebouw voor. Een overblijfsel uit de tijd dat school en kerk nog nauw met
elkaar verbonden waren. Toen de paters die de
kerk bedienden, ook zorgden voor het onderwijs.
En toen de kinderen waaraan ze les gaven, ook
elke zondag keurig in de kerkbanken zaten.

de Villanova een ‘zwarte school’ met voornamelijk
moslimkinderen. ‘Witte’ kinderen uit de buurt lieten
de school links liggen.

Maar die tijd is voorbij. De Onze Lieve Vrouw van
Goede Raadkerk is al sinds 1977 niet meer in gebruik
en de katholieke kleur van de school speelt al lang
geen rol meer bij de schoolkeuze. De kleur van de
leerlingen des te meer. In 1993, toen de kerk werd
gesloopt en de school een nieuw gebouw kreeg, was

Ook die tijd is voorbij zien we op de foto van nu.
Voor de school spelen kinderen uit allerlei culturen.
Volgende week zitten ze samen aan het kerstdiner.
Over een half jaar vieren ze evenzogoed samen het
suikerfeest. Beide feesten van saamhorigheid. En
heel veel eten.
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Kleuters in de Vleutensevaart

Aan de steigers rond de Domtoren te zien, is
de foto van toen ergens tussen 1912 en 1915
gemaakt. Toen er nog een vaart door de Vleutenseweg liep en kinderen hier gewoon op straat
konden spelen.
Het verkeer bestond voornamelijk uit fietsen, handkarren en paard-en-wagens. Héél af en toe kwam er
een auto voorbij. Maar dat was dan zo bijzonder dat
de kinderen er vanzelf voor opzij gingen. Om deze
ronkende koets zonder paard eens goed te kunnen
bekijken.
Het gevaar zat ’m eerder in de Vleutense Wetering. Met enige regelmaat werd hier een kleuter uit
het water gevist door de postbode, kolenboer of
bakkersjongen. En er zijn hier ook heel wat tieners

door het ijs gezakt. Maar gelukkig liepen die
ongelukjes meestal goed af.
In de jaren 30 werd de Vleutensevaart gedempt. We
hebben er een idioot brede weg voor terug gekregen.
Ruim genoeg voor een vrijebusbaan, twee autorijstroken, aan beide zijden een parkeerstrook, twee
vrije fietspaden, een parallelweg voor bestemmingsverkeer én in het midden nog een hondenuitlaatstrook. Je houdt je hard vast als een kind hier moet
oversteken.
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Déjà vu

Op 24 september 1974 dromt een grote groep
mensen samen voor de ingang van Vroom & Dreesmann. Na jaren van slopen en bouwen, kunnen ze
eindelijk het resultaat zien: het nieuwe warenhuis
in het nieuwe winkelcentrum Hoog Catharijne.
21 maart 2019, een déjà vu. Een grote groep mensen
dromt samen voor de ingang van Hudson’s Bay. Na
jaren van slopen en bouwen, mogen ze eindelijk het
resultaat zien: het nieuwe warenhuis in het nieuwe
Hoog Catharijne, the Mall.
Ook binnen zijn de gelijkenissen niet ver te zoeken.
Hudson’s Bay is een heel gewoon warenhuis, zoals
V&D dat ook was. Met accessoires en cosmetica op
de begane grond; Een grote damesmodeafdeling op

de eerste verdieping; Een iets minder grote modeafdeling voor heren en kinderen daarboven; En het
servies- en beddengoed als vanouds naast elkaar op
de bovenste etage.
Overal bekruipt ons het gevoel van ‘hé, dit heb ik al
eens eerder gezien…’ Het is maar tijdelijk. Een half
jaar later is Hudson’s Bay alweer failliet. Zo gaat dat
met een déjà vu, opeens is het weer weg.
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Goulashschotel

Komt een pyromaan bij een wegrestaurant, weg
restaurant… Een beetje flauw, maar stiekem
moesten we er toch om lachen toen in 1985
Albert’s Corner op Lage Weide in de as werd
gelegd. Al was het niet door een pyromaan maar
door kortsluiting.
Om te zien wat er nou precies in rook is opgegaan, pakken we de foto uit 1966 er even bij. Het
is koud, er ligt sneeuw en het wordt al een beetje donker. Maar door de grote ramen van het typische jaren 60-pand zien we de lampen uitnodigend
branden. Hier kon je je opwarmen boven een Hongaarse
goulashschotel met droge rijst.
Op de foto van nu zien we wat Albert’s Corner, inmiddels afgekort tot AC, er in 1987 voor terugzette. Een

potsierlijk gebouw in de vorm van een 16de-eeuwse
stolpboerderij. Vanaf de A2 zag je het donkere
piramidedak al van verre opdoemen. Hier kon je je
maag vullen met slappe friet en appelmoes uit blik.
Tot in 2007 de afrit werd afgesneden en de A2 werd
verlegd en verdiept. De geamputeerde stolpboerderij
bleef bloedend achter op een desolate uithoek
van het industrieterrein. We kunnen er hele flauwe
woordgrappen over maken. Want een wegrestaurant
zonder snelweg, is al snel weg.
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TOEN & NU UTRECHT
Elke week zet journalist Paula Swieringa een foto van
toen uit het Utrechts Archief naast een foto van nu in
het AD Utrechts Nieuwsblad. Daarbij schrijft ze korte
stukjes over wat haar opvalt als ze naar beide foto’s
kijkt: wat is er veranderd of wat juist niet? Ze vertelt
daarbij iets over de geschiedenis, maar schuwt ook haar
eigen interpretatie en persoonlijke mening niet. Een
aantal van deze verhalen heeft ze gebundeld in Toen
& Nu Utrecht, kijk hoe de stad verandert, dat in 2020
verscheen. Dit is haar tweede bundel.
Voor de verhalen duikt Paula regelmatig in oude
kranten en boeken. Maar ze put ook veel uit haar
eigen herinneringen. Ze groeide op in Overvecht, was
verslaggever voor weekblad Ons Utrecht, correspondent
Utrecht voor het Algemeen Dagblad, hoofdredacteur
van Straatnieuws en van het Overvechtse wijkblad
Dreefnieuws. Maar bovenal is ze gewoon een Utrechter
die het heel leuk vindt om naar oude foto’s van haar
stad te kijken en dan naar die plek te fietsen om te
kijken hoe het er nu uitziet.
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