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‘Mooie stad, je
gebouwen zijn
je kinderen’
Ingmar Heytze verklaart
de liefde aan zijn stad en aan
de Bibliotheek Neude.
en week voordat de wereld op slot
ging en het afzeggingen voor optredens begon te hagelen, voordat
redelijke mensen veranderden in pislinke
internettrollen en voordat luchtvaart de
nieuwe religie bleek, schreef ik in opdracht van de Bibliotheek Utrecht een
brief aan de stad. Het was de bedoeling om
die voor te lezen tijdens de opening van de
Bibliotheek Neude, maar dat zat er niet in.
Het gebouw ging in mei geruisloos open,
de champagne bleef dicht. Dat die brief alweer maanden in de la ligt
te verstoffen zit me dwars.
Vandaar dat ik hem hier
maar voorlees.

3512

E

INGMAR
HEYTZE
schrijft wekelijks over
het leven
in de monumentale
oude binnenstad, oftewel
het 3512postcodegebied.

‘Lieve stad,
Er zijn mensen die nog
nooit een voet in een bibliotheek hebben gezet.
Waarschijnlijk zijn ze
zelfs in de meerderheid.
Niemand, zijzelf nog het
minst, weet hoe zij het bestaan doorkomen. Voor
hen is er alleen maar wat
er is. Ze kunnen de wereld
wel zien, maar niet lezen.
Voor wie dat wil, staat
hier een eeuwigheid aan
verbeelding en kennis
voor het grijpen. Door te
lezen leven we duizend
levens, leren we waarom
de wereld draait zoals-ie
draait en waardoor hij zo
gaat, en komen we achter
het recept voor Johnny
van Doorns voedzame
knoflooksoep. Eerste ingrediënt: vijftig tenen
knoflook.

‘Een architect legde me uit dat een stad

niet zozeer bestaat uit huizen, kantoren en
andere meer en minder particuliere panden, maar uit de openbaar toegankelijke
ruimte daartussen. Ik geef hem gelijk. Ik
heb voor een halve eeuw voetstappen liggen door jouw straten, over jouw singels
en grachten en in jouw bibliotheken, kerken en stations – en als ik wegging voor
nieuwe avonturen was er altijd iets in me
dat wachtte tot ik weer terug mocht naar
jou. Intussen zorgde ik ervoor dat ik altijd
een goed boek bij me had, of een liefste
onbekende die er een paar had gelezen.
Mooie stad, je gebouwen zijn je kinderen. Je voedt ze niet op, je helpt ze om te
veranderen in zichzelf. Deze bibliotheek
heeft het grootste deel van een eeuw gepuberd als postkantoor. Vandaag wordt ze
volwassen. Ze kruipt als een
vlinder uit haar cocon van
tijd en ze wordt waarvoor ze
was voorbestemd: een behouden huis vol verhalen en
kennis, een openbare
ontmoetingsplaats voor
de mogelijke minderheid die waarde hecht
aan lezen als levenshouding – een groot stenen
boek over de vraag wat
het betekent om mens
te zijn. Net als jij, stad.
Wees gegroet.’
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Stadsstrand
Strandliefhebbers opgelet:
Utrecht is vanaf
vandaag een
strand rijker. Het
nieuwe stadsstrand aan het
Amsterdam-Rijnkanaal heet
Demka Kade. Het
strand is van
maandag tot en
met vrijdag geopend van 17.00
tot 23.00 uur en
in de weekenden
vanaf 12.00 uur.
Je kunt er ook
basketballen en
jeu de boules
spelen.

Ongeval
Op de RondwegOost bij Veenendaal is vrijdagavond rond 22.30
uur een ernstig
ongeval gebeurd.
Een automobilist
met pech wilde
de weg oversteken naar het tankstation en werd
vervolgens geschept door een
auto. Het slachtoffer raakte bij de
aanrijding zwaargewond.

De 1,5 meter
In de Utrechtse binnenstad is
de 1,5 meter lang niet meer heilig.
Handhavers hebben hun handen
vol aan mensen die de regels aan
hun laars lappen. ,,In de buitenlucht
zie ik weinig gevaar.’’
Nils de Kruijff
Utrecht

De angst voor corona lijkt weg in
Utrecht. In de binnenstad is het op
zaterdag ouderwets filelopen, terrassen aan de Oudegracht zitten vol
en voor de fietsenstallingen staan
weer rijen wachtenden.
Terug van weggeweest. Honderden fout geparkeerde fietsen op het
Vredenburg en de Lange Viestraat.
De mannen die de foutgeparkeerde
rijwielen op de vrachtwagen laden
zijn er ook weer. Je zou er bijna blij
van worden, want Utrecht krijgt
zijn oude gezicht terug.
Betrekkelijk nieuw in het straatbeeld zijn de verkeersregelaars. Je
ziet ze op zaterdag overal in de
Utrechtse binnenstad. In hun gele
pakken en de handhavers in het
blauw. Ze sturen duizenden voetgangers terug die tegen de richting
inlopen, maar ze kunnen niet verhinderen dat diezelfde voorbijgangers elkaar weer kruisen of passeren op de bruggen over de Oudegracht en in de overige straten in
het winkelgebied.

Eenrichtingsverkeer
Over de kop
Een vrouw is op
de A12 bij Woerden met haar
auto van de weg
geraakt en over
de kop geslagen.
Het voertuig belandde tientallen
meters van de
snelweg in de
berm. Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond
23.15 uur. Volgens
de politie verklaarde de vrouw
dat ze door een
andere automobilist was afgesneden.

Want het eenrichtingsverkeer voor
voetgangers in op de Oudegracht
en het overige winkelgebied zorgt
dan weliswaar voor enige spreiding,
maar het voorkomt niet dat duizenden bezoekers elkaar op korte afstand passeren. En de anderhalve
meter lijkt steeds korter te worden.
,,We lopen toch buiten”, zegt
Veronique Donker (22) uit Nieuwe-

De jongerenoverlast in Utrecht
is de afgelopen periode flink
toegenomen. Er zijn zorgen dat
de overlast de hele zomerperiode blijft. Met name in de parken
is het onrustig.
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Het is weer veel
drukker dan een
paar weken geleden.
Dat zeker
—kaasboer Jelle Griﬃoen

nog tot paniek zouden leiden, daar
heerst nu gelatenheid.
Even verderop, op de markt op
het Vredenburg, passeren bezoekers eerst een linie aan mannen en
vrouwen in gele pakken en waarschuwingsborden. Maar op de
markt is het weer net zo druk als
een jaar geleden. Mannen en vrouwen met volgeladen boodschappentassen passeren elkaar op korte
afstand.
Toch is het nog geen gewone zaterdag, zegt kaasboer Jelle Griffioen. ,,Het is weer veel drukker dan
een paar weken geleden. Dat zeker,

maar ik kijk naar de omzet en die is
nog niet op het ouderwetse niveau.”
Zijn buurman Anton bevestigt
dat beeld. De groenteboer op de
markt schat dat er vandaag 60 tot 70
procent van de normale bezoekersaantallen op de markt is. ,,Het gaat
de goede kant op.”
De voetgangersrotonde bij de
Hema op de Steenweg, die vijf we-

Jongerenoverlast stijgt fors
Peter Koop

Tips?

gein. Met een vriendin staat ze in de
rij voor de ingang van de Bijenkorf.
,,Ik kijk binnen wel uit, maar buiten
ben ik niet meer bang. Buiten is de
kans zo klein op besmetting.”
De wachttijden bij de Bijenkorf
lopen op tot tien minuten. In de rij
proberen de meesten wachtenden
nog wel enige afstand te houden
van elkaar, maar als de verkeerslichten voor voetgangers op de kruising
op rood staan, schurken tientallen
mensen tegen elkaar aan. Waar
zulke situaties enige weken geleden

Dat meldt het gemeentebestuur. In
de Utrechtse wijken is de afgelopen
weken meer overlast van jongeren
dan voorgaande jaren. Door de aangepaste schoolroosters en het verliezen van baantjes, is er minder
dagbesteding.
Volgens een gemeentewoordvoerder worden laat in de avond en
na middernacht regelmatig groepen jongeren aangesproken op het

houden van afstand. ,,Dit is met
name in de parken als het Wilhelminapark en het Lepelenburg.
Hierbij is ook het achterlaten van
afval een aandachtspunt voor de
handhavers en politie.”
Terwijl de overlast van criminaliteit als autokraken, woninginbraken en fietsendiefstal juist daalt, is
het aantal overlastmeldingen fors
gestegen. Zo waren er in de week
van 8 juni 182 meldingen, terwijl in
dezelfde week in 2019 85 en in 2018
127 meldingen waren.
,,Dit beeld geldt in ieder geval
voor de laatste vier weken. We kunnen niet precies bepalen welk deel
van de toename gerelateerd is aan
corona, maar het ligt voor de hand
dat het onder andere te maken
heeft met de gesloten uitgaansge-

legenheden’’, zegt de woordvoerder.
De politie en het jongerenwerk
maken zich zorgen over de zomerperiode. De verwachting is dat veel
jongeren dit jaar niet op vakantie
gaan en daardoor meer op straat
zullen zijn dan voorgaande jaren.
Samen met de jongerenorganisaties broedt de gemeente op plannen
om een alternatief te bieden voor
het hangen op straat. Zo werken
Sport Utrecht en Dock aan extra activiteiten en aan het houden van
contact met jongeren.
Het gemeentebestuur meldt
verder dat Utrechtse zwembaden
extra zwemlessen gaan aanbieden
voor kinderen. Daarmee kunnen
ze de opgelopen achterstand inhalen.

