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Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht 

Alting & Res Uitvaarten

Alting & Res Uitvaarten

Trui van Lier (links) en Jet Berdenis  
van Berlekom (rechts) voor hun crèche 
Kindjeshaven (Prins Hendriklaan 4, nu  
ijssalon) in 1943 – HET UTRECHTS ARCHIEF   

OOST TIJDENS DE BEZETTING
In Oost was de bezetter in de oorlogs-
jaren 1940-45 alom aanwezig. Zo had-
den de nazi's hun intrek genomen in 
meerdere panden aan de Maliebaan en 
rond het Wilhelminapark, waar ook veel 
NSB'ers zaten. Maar ook het verzet was 
sterk in Oost! De stadsgids van 't Gilde 
zal tijdens de rondleiding laten zien 
waar het spannende kat-en-muisspel 
tussen bezetter en verzet zich afspeel-
de. Zoals aan de Maliebaan 72, waar  
Marie Anne Tellegen (alias Dr. Max) het 
landelijke verzet coördineerde zonder 
dat haar directe buur op nummer 74, de 
gevreesde Sicherheitspolizei, dat in de 
gaten had. Of de deels ondergrondse 
crèche Kindjeshaven nabij het Wilhel-
minapark, waarmee de dappere rech-

tenstudenten Trui van Lier en Jet Berdenis 
van Berlekom 150 Joodse kinderen in vei-
ligheid wisten te brengen. ■ 

100 JAAR BONI
ONDERWIJS IN OOST Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Bonifanten kunnen nu al op de speciale 
(openbare) jubileumwebsite herinnerin-
gen aan hun schoolleven delen. Er staan 
vele smakelijke anekdotes met intrigeren-
de koppen als Het Sokkendrama, Le Tour 
de Spaghetti, Bosboom de Docenten- 
ronselaar en de Boni Boventoon Blazers. 
Na de zomer verschijnt ook een jubileum-
boek met de titel Méér dan een school, vol 
verhalen over een eeuwlang (katholiek) 
onderwijs. 

RIJKE HISTORIE
De school ging in september 1922 als  
St Bonifacius (tot in de jaren 50 nog met 
een 'c' geschreven) Lyceum van start aan Rector Hanneke Schreuder en voorzitter van Stichting Eeuwfeest Ton Drubbel onthullen het lustrumlogo – DAVID HOFFMANN

 
Bijzondere vakanties 

de Kromme Nieuwegracht. Met de zegen 
van de bisschop mochten jongens en 
meisjes onder één dak onderwijs krijgen. 
In aparte klassen, dat wel. Daarmee werd 
het de eerste gemengde katholieke mid-
delbare school in ons land. In 1960, met 
inmiddels 1.700 leerlingen, breidde de 
school uit naar de huidige locatie Fockema 
Andrealaan. Na de Mammoetwet in 1968 
werd de toevoeging Lyceum vervangen 
door College om uitdrukking te geven aan 
het bredere onderwijsaanbod. Nu telt het 
Boni 1.500 leerlingen. ■

Het Bonifatius College viert komend schooljaar het honderdjarig bestaan. 
Om dit luister bij te zetten organiseert Stichting Eeuwfeest na de zomer-
vakantie een gevarieerd lustrumprogramma inclusief reünie.

  www.boni100.nl

RONDLEIDING IN OOST

   Zondag 3 april 2022
Tijd: 11:00 tot 12:30 uur
Kosten: € 8,- p.p. (U-pas € 4,-) 
Inschrijven vanaf 15 maart via: 
www.oostkrant.com/rondleiding

WIJKNIEUWS
Onze papieren editie verschijnt vier 
keer per jaar. Daarin bundelen we al 
tien jaar lang de mooiste buurtverha-
len. Maar er gebeurt zoveel meer in 
Oost! Daarom plaatsen we op onze 
website dagelijks berichten over  
nieuwe winkels, petities, (groene)  
bewonersinitiatieven en interviews 
met buurtgenoten. Wie de Oostkrant 
volgt, weet wat er gaande is! 
 www.oostkrant.com/nieuws 

 Kijktip: 
Op onze website hebben we een aan-
tal indrukwekkende filmfragmenten 
en documentaires verzameld over 
Oost tijdens de bezettingstijd.
www.oostkrant.com/bezetting

Oost mag het weten!

In de verkiezingsprogramma's komt het 
dure woord 'participatie' veel voor. Met 
meer zeggenschap voor bewoners ho-
pen de politici te scoren, want bewoners 
lijken nog slechts via petities, protest- 
acties, spandoeken en ronkende artike-
len in de lokale pers met de gemeente  
in gesprek te kunnen komen over zaken 
die spelen in hun buurt. Voorbeelden 
zijn de Maliebaan, de lege school aan de  
Rubenslaan en de Oudwijkerdwarsstraat.
Met de op handen zijnde nieuwe Omge-
vingswet, waarin inspraak van bewoners 
nóg belangrijker wordt, wil Utrecht het 
woord participatie meer inhoud gaan 
geven. Ook de onafhankelijke Utrechtse 
rekenkamer gaat onderzoek doen naar 
dit onderwerp. Zij roept bewoners en 
ondernemers daarom op om hun erva-
ringen met (gebrekkige) inspraak te  
delen via: rekenkamer@utrecht.nl
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De Krommerijnwijk verzamelde een bus vol kleding en speelgoed voor de hulp- 
organisatie Project Play die zich inzet voor vluchtelingen in Calais  –  TESS LUTTIKHUIS  

OOST KOMT IN ACTIE Annemarie Reinders | Marislaan

Toch bleef koken aanvankelijk een bron 
van frustratie en vooral gedoe. “Maar op 
een dag besloot ik om mezelf te leren hoe 
je gewoon lekker en gemakkelijk kunt ko-
ken." Ze bestudeerde talloze recepten en 
kookboeken, en experimenteerde einde-
loos in de keuken. Ze zegde haar baan op 
en begon een crowdfunding-actie om op 
eigen kracht een ‘ander’ kookboek te ma-
ken. Zeven jaar lang was ze er druk mee. 
Tot het in het najaar van 2021 zover was: 
in eigen beheer liet ze het boek ‘Recept-
loos’ drukken. Een opgewekte en kleurrij-
ke kookbijbel voor mensen die zonder 
stress, maar mét smaak willen leren koken. 
"Uit de losse hand, dus zonder de dwang 
van een recept."
  
THUIS IN OUDWIJK
Tien jaar geleden kwamen Marlies en haar 
partner in Oudwijk wonen, en dat bevalt. 
“Er is in de buurt een goede slager en je 
kunt hier lekker brood krijgen.” Ze hebben 

een zoon van zeven en een dochter van 
vijf. In hun huis van 72 vierkante meter is 
dat passen en meten. Maar ze denken er 
niet over om weg te gaan. “Aan de ene 
kant heb je mooie natuur en aan de ande-
re kant de levendige binnenstad.  En we 
lopen zo naar buurtspeeltuin De Bloesem.” 

'In mijn boek laat
ik zien hoe je 
zonder recept tóch 
lekker kunt koken'
Wat vindt ze minder? “Dat de Iraanse 
groenteboer in de Oudwijkerdwarsstraat 
is gestopt, zo jammer, je kon er heerlijke 
verse  ingrediënten kopen.” ■

Bij Marlies Kooiman (37) thuis aan de Eikstraat staat een imposante eet-
tafel. Een heerlijke plek om te kletsen en lekker te eten. En dat is belang-
rijk voor haar. Ze groeide op in een gezin waar overwegend ‘uit zakjes en 
pakjes’ werd gekookt en maaltijden vaak uit de magnetron kwamen. 
Eenmaal uit huis wilde ze het anders doen. 

KOKEN UIT DE LOSSE POLS  

Marlies Kooiman schreef een boek over koken zonder recept – WOUTER VAN TWILLERT

Haar ouders stuurden via de appgroep 
'Krommerijn Gezellig' een verzoekje rond: 
"Als jullie iets over hebben, willen jullie dat 
rond etenstijd bij ons afgeven? Hoe voller 
onze auto, hoe mooier." Binnen een paar 
dagen hadden meer dan twintig buren zo-
veel gedoneerd, dat er in allerijl een bus 
gehuurd moest worden voor alle jassen, 
dekens, kinderkleding, kleurpotloden en 
speelgoed.
En opnieuw kwamen de buurtgenoten in 
actie, nu om de kosten van huur van de bus 
te dekken. Doneren kon via een tikkie of 
met een envelopje door de brievenbus. 
Uiteindelijk vertrok een volle bus richting 
Noord-Frankrijk.

KINDEREN IN KAMPEN
Tess kwam via haar studie in aanraking 
met de hulporganisatie Project Play. Hun 
vrijwilligers spelen elke dag met kinderen 
in de vluchtelingenkampen in Calais die 
daar in schamele tentjes in de kou en mod-
der leven. Het spelen helpt de kinderen 
om hun traumatische ervaringen te ver-

zachten. Tess hielp twee en een halve 
maand mee. "Warme kleren en dekens zijn 
écht nodig, mensen leven hier in de kou 
en modder. Van de donaties konden we 
ook nog boetseerklei en kralen kopen. 

'Warme kleren en 
dekens zijn écht 
nodig, de mensen 
leven hier in kou  
en modder.'

Op zondagmiddag mogen de ouders dou-
chen in een oud gebouw. Dan gaan ook 
de kinderen naar binnen, die dan even 
warm en droog kunnen spelen met hun 
nieuwe speelgoed. Met dank aan mijn  
buren van de Krommerijnwijk." ■  

RECEPTLOOS OOST

Hoe krijg je snel een hele buurt in actie? Door in de buurtapp te melden 
dat mensen in nood spullen nodig hebben. Zo kreeg Tess Luttikhuis (23) 
het in een paar dagen voor elkaar om vanuit de Krommerijnwijk een  
bus vol speelgoed en dekens naar een vluchtelingenkamp in Calais  
te laten rijden. 

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl

Heel veel

kelims .
Kelims. 

INTERIEUR  TAPIJTEN  ACCESSOIRES

Nachtegaalstraat 73 - 75  Utrecht  torbavilla.nl

Heel veel

kelims .
Kelims. 

INTERIEUR  TAPIJTEN  ACCESSOIRES

Adeline Riesselmann  | Stadionlaan

Bouwjaar
 
Sommige dingen veranderen niet. 
Mijn vader, huisvestingsambtenaar 
te Dordrecht, had grote interesse 
voor architectuur. Tijdens onze  
wandelingen leerde hij mij naar  
boven te kijken, als hij mij wees op 
versieringen, baksteenformaties, 
ornamenten en andere kenmerken  
waaraan je de leeftijd van een  
woning kunt aflezen. Regelmatig 
discussieerden we over de vraag of 
een bepaald huis bijvoorbeeld uit 
1880 of 1905 stamde.
Toen ik net studeerde maakten mijn 
vader en ik lange ontdekkingstoch-
ten door Utrecht, onder andere in 
de buurt van het Rietveld Schröder-
huis in de Prins Hendriklaan en aan-
palende wijken. Ook hier vergaap-
ten we ons aan gevels, decoraties, 
stijlen en architectonische hoog-
standjes. Eind negentiende eeuw. 
Jugendstil.  Wederopbouw-huizen. 
De benepen sociale woningbouw 
van de jaren zestig en zeventig.
Jaren later heb ik ook met mijn  
eigen kinderen veel door de stad 
gestruind, waarbij ik hen probeerde 
te leren wat mijn vader mij had  
bijgebracht. Zo troonde ik tijdens 
coronatijd mijn jongste zoon regel-
matig mee de stad in, waarbij we 
meestal de loop van de Minstroom 
volgden, het onooglijke slootje tus-
sen de Biltse Grift in het Oorsprong-
park en de Singel ter hoogte van de 
Abstederbrug. 
Ook mijn zoon bleek een meester  
in het raden van de leeftijd van ge-
bouwen. Althans, dat dacht ik. Toen 
hij met veel stelligheid over een huis 
zei dat het typisch een woning was 
van rond 1902, zei ik dat zijn opa 
trots geweest zou zijn. Minzaam 
glimlachend liet mijn zoon mij zijn 
mobiele telefoon zien, waarmee hij 
razendsnel het exacte bouwjaar had 
achterhaald. Sommige dingen ver-
anderen wel degelijk.
 
Ronald Giphart (1965)  won in 2004 
voor zijn oeuvre de C.C.S. Croneprijs, 
de tweejaarlijkse literatuurprijs van 
de stad Utrecht. Zijn laatste roman 
Nachtangst verscheen in november 
2021 bij uitgeverij De Bezige Bij.   www.project-play.org 

BUURT HELPT VLUCHTELINGEN

uitvaarten

  www.receptloos.nl



 

Uw specialist in eten!  
Al 3 generaties, sinds 1948 

 

Burgemeester Reigerstraat 38 
slagerijbrouwer.nl

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Slagerij
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Burgemeester Reigerstraat 43 
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

BROOD  GEBAK  CAKE & KOEK
TAARTEN  HARTIGE & BELEGDE BROODJES

PANORAMA OOST Niels Bongers | Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer is hij onder(de)weg naar de vroegere Johannapolder.

Toelichting en meer panorama’s op www.oostkrant.com/panorama

CASPER EN SIMON
Casper en Simon, beiden acht jaar 
oud, zijn beste vrienden. Ze wonen 
bij het Van Alphenplein in Oudwijk 
Noord. Ze lazen in de vorige krant 
over Suze en Merijn, en willen graag 
vertellen over hún buurt.

JONG IN OOST Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

hun buurt. Simon: "Er wonen hier veel kin-
deren. We kunnen lekker buitenspelen, 
want er zijn weinig auto’s." Casper vindt 
ook Sint Maarten en Koningsdag leuk: "Dan 
gaat deze wijk écht helemaal los en zijn er 
veel mensen op straat."

HONDENPOEP EN ROMMEL
Zijn er ook verbeterpunten? "Meer gras 
rondom het veld", zegt Casper. "Nu ligt er 
vooral zand en dat wordt modder als het 
regent." Simon ergert zich aan de honden 
die uitgelaten worden: "Die rennen het 
veldje op en pakken onze bal af. Zo verpes-
ten ze het hele spel. En er ligt echt heel 
vaak hondenpoep op het veldje, dat is 
vies!" Casper vult aan: "Er ligt ook veel rom-
mel op het plein. En laatst gooiden de  
oudere jongens vuurwerk in de prullen-

Familie Spijker voor de werkplaats aan de Gansstraat, met in het midden Jan Senior – MICHAEL KARS

DE FAMILIE SPIJKER
GASTVRIJ OOST Carel van den Tweel  | Rita Hopperlaan

Dat de BOVAG-garage nog altijd goed 
loopt, komt mede door de gastvrije sfeer 
die Jan, zijn vrouw Joke, zonen Willem &  
Jan junior en monteur Jarno uitstralen. In 
het met foto's en oorkondes behangen 
kantoor laat Jan senior wat hoogtepunten 
de revue passeren. 

JAN VAN ZANEN
Zo toont hij een foto van Jan Junior in een 
Spyker sportwagen ("verre familie") en een 
bedankbriefje van oud-burgemeester en 
trouwe klant Jan van Zanen. En een plaat-
je van een merkwaardig uitziende auto, 
gebouwd in de oorlog. "Daar is toen een 
houtgas-installatie ingezet, dat kan dus 
ook", zegt hij lachend.
 
MET DE TIJD MEE
Over de elektrische auto is hij niet heel  

enthousiast. "Ik zie meer in waterstof." De 
firma Spijker gaat wel met de tijd mee, 
want medewerkers zijn gecertificeerd 
voor onderhoud van hybride en elektri-
sche auto's. 
De naaste buur Pieter Baancentrum is in-
middels verhuisd naar Almere. "Tja, het wa-
ren geen lieverdjes daarbinnen, maar on-
veilig was het nooit. De panden staan nu 
te koop en zullen verbouwd gaan worden."

ENGELSE PARACHUTIST
Er lopen altijd klanten, bekenden en buren 
rond in de zaak, maar soms komen er ook 
bezoekers van de tegenover gelegen be-
graafplaats Soestbergen langs. "Mijn opa 
zei al: waarom zijn daar geen fatsoenlijke 
toiletten voor bezoekers?" Zo hebben ze 
ook kennis gemaakt met de familie van 
luitenant Wood, een in 1944 gesneuvelde 

"Het liefst spelen we met Lego! En op het 
plein voetballen we, doen we tikkertje of 
bouwen we hutten. Helaas mogen we van 
drie bewoners niet in het bosje spelen." 
Volgens Simon mag dat ook van de ge-
meente niet, maar daar is Casper het niet 
mee eens: "Volgens mij vindt die dat wél 
goed." Ook de bomen bij het voetbalveld 
zijn verboden terrein. "Maar daar spelen we 
stiekem", roepen ze eensgezind. Ondanks 
de strenge ‘pleinbewakers’ zijn ze blij met Casper en Simon spelen graag op het Van Alphenplein – MICHAEL KARS

Luitenant Ronald William Wood werd in 1915 geboren in 
Worcestershire, Engeland. Als parachutist vocht hij in 
1944 mee in de Slag om Arnhem, Operatie Market  
Garden. Bij het heldhaftig verdedigen van een spoorbrug 
raakte hij zwaar gewond door mitrailleurvuur vanaf een 
Duitse tank. Op 23 september 1944 overleed hij in het 
militair hospitaal in Oog en Al. Hij kreeg een graf op de 
begraafplaats Soestbergen, tegenover autobedrijf Spijker.

Volwassenen krijgen vaak het (hoogste) 
woord in onze krant. Maar wat vinden 
kinderen van Oost? Zoë hoort dat graag! 
Ben jij jonger dan 14 jaar en wil je iets 
vertellen over je buurt, club of school? 
Mail Zoë via redactie@oostkrant.com 

De familie Spijker van het gelijknamige autobedrijf (1934) zorgt al sinds 
mensenheugenis voor vakkundige bedrijvigheid aan het Luie End van de 
Gansstraat, het gedeelte tussen de begraafplaats Soestbergen en het voor-
malige Pieter Baancentrum. In de volksmond: Aan de ene kant lègge ze, 
aan de andere kant zitten ze.

Engelse parachutist. "Ze komen bij ons op 
de koffie als ze het graf bezoeken. Heel 
waardevol om die mensen te kennen."  
Jan vertelt dat er naast militairen uit de 
Tweede Wereldoorlog ook Koreagangers 
op Soestbergen liggen. "Weinig mensen 
weten dat. Misschien iets voor de Oost-
krant?" Waarvan akte. ■

bak!" Maar, zeggen ze er dan iets van?  
Casper: "Jawel, maar ze luisteren niet."
Als het kon, wat zouden ze de burgmeester 
vragen om te veranderen? Simon: "Minder 
honden op het plein." En Casper: "Minder 
afval. En een goede plek waar we hutten 
kunnen bouwen." ■

  www.spijkerauto.nl 



In de Zonstraat, langs de Minstroom, ko-
men de bloembollen al voorzichtig boven 
de grond. De oevers van de eeuwenoude 
waterloop worden netjes ("maar toch 
ruig") onderhouden door de bewoners. 
De vrolijke groengroep bestaat al 30 jaar. 
Het begon ooit met Huub en Theo die de 
oude knotwilgen langs de oever wilden 
beschermen. Nog altijd komen de bewo-
ners maandelijks bijeen om te snoeien en 
te planten. “En daarna natuurlijk koffie in 
de tuin”, vertelt bewoner Aagje enthousi-
ast. “Ik weet niet heel veel van tuinieren, 
toch help ik al jaren met veel plezier mee. 
Het zelfbeheer brengt ons samen, ieder-

een is welkom, nieuwe bewoners worden 
persoonlijk uitgenodigd, en we delen 
zelfs een bootje.”
Vanuit een kano of wandelend langs de 
Minstroom is de geschiedenis van het 
voormalige tuindersgebied nog goed te 
zien. In de verte, verscholen achter de lin-
debomen, vertelt een muurgedicht hoe 
hecht deze buurt is. Met het onderhou-
den van het groen worden ook de socia-
le contacten onderhouden. De pittoreske 
Minstroom koestert zich in de zonnige 
zorg van haar buren. ■

 

  www.groenoost.net 

GROENGROEP ZONSTRAAT

 
Is het een schommel of een ander speel-
toestel? Qua kleur en vorm kan het alle-
bei. Grote kans dat je al vaak langs dit 
beeld bent gekomen, zonder het écht te 
zien. Als ik erover vertel, kijken vrienden 
mij verbaasd aan: Staat daar een kunst-
werk? Eigenlijk gek, want het beeld van 
kunstenaar Helma van Rens aan de Weg 
tot de Wetenschap ter hoogte van de 
Wim Sonneveldlaan is niet te missen. 
‘Eerste Stap’ heet het. De rode metalen 
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constructie lijkt op gigantische benen. 
Of is het een metafoor, en duidt de titel 
op de eerste stap die studenten zetten 
om uit huis te gaan? In het jaar dat het 
kunstwerk werd geplaatst, 1988, zijn ook 
de eerste studentenwoningen op de Uit-
hof opgeleverd. Of verwijst de naam 
naar de naastgelegen speelweide? Ook 
daar worden eerste stapjes gezet. Ga je 
richting de Uithof? Sta even stil bij dit 
beeld, want door de constructie heen zie 
je de omgeving als door een lens. Deze 
blik kan een (nieuwe) eerste stap zijn. ■

GROEN OOST Deborah van der Vlist | Ina Boudier-Bakkerlaan STRAATBEELD Zoë Spaaij | Hendrick de Keyzerstraat

   

Dag en nacht bereikbaar
030 238 00 38

De Zwaan Uitvaarten
betrokken en bevlogen

Even op de koffie gaan bij de Colombi-
aanse Patricia Garcia Diaz zit er niet in. 
Samen met haar zoon Santiago (11) en 
dochter Florencia (8) zit ze in quarantai-
ne, omdat dochterlief een paar dagen 
tevoren positief testte. Patricia adviseert 
internationale bedrijven over duurzaam-
heid en klimaatverandering. Zo’n twintig 
jaar geleden kwam ze naar ons land, 
trouwde met een Nederlander en werd 
moeder. Helaas, de relatie is over, maar 
met co-ouderschap zorgen ze voor de 

kinderen. In 2016 verhuisde Patricia naar 
de Krommerijnwijk. “Dit stukje Utrecht 
vind ik een verborgen schat. Ik ben dol 
op de Kromme Rijn. Het is heerlijk  
om langs het water over het Jaagpad te 
joggen. Dat mis ik echt als ik op reis ben!” 
Met zes bevriende gezinnen sleepte ze 
zich door de lockdowns en periodes van 
isolatie. Ze is er dankbaar voor, al viel het 
niet mee om zo ver van haar familie in 
Colombia te zijn. “Ik dank God voor 
Zoom en Facetime!“ ■

PATRICIA GARCIA DIAZ  
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BUURTGENOTEN Adeline Riesselmann | Stadionlaan

Colofon
De Oostkrant wordt 4x per jaar huis-aan-huis 

bezorgd in Utrecht-Oost. Oplage 14.000. 

De Oostkrant is een uitgave van Stichting 

Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO 

0158028015), in 2010 opgericht zonder  

winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- 

en redactieleden zijn bewoners uit de wijk.  

Inkomsten uit advertenties en het Initiatieven-

fonds dekken de productiekosten. 

Meer informatie www.oostkrant.com 

Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres 

naar de bezorgdienst guus@touker.nl

Redactie Arnoud Wolff (hoofdredacteur),  

Monique Biesaart (corrector), Niels Bongers 

(cartoonist), Michael Kars (fotograaf),  

Annemarie Reinders, Adeline Riesselmann, 
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van der Vlist.

Contact: redactie@oostkrant.com

Stichtingsbestuur Anneke Ellerbroek (voor-

zitter), Michael Lohle (penningmeester),  

Henriette Hettinga (secretaris) en Ger Offringa. 

Contact: bestuur@oostkrant.com

Ontwerp Studio Michelangela i.s.m. Concreat

Drukwerk ALTIJDDRUKWERK.NL

Adverteren deadline 13 mei 2022
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Met weemoed spreken Sterrenwijkers 
over het Witte Dorp, toen hun buurt nog 
bestond uit 375 witte arbeidershuisjes 
met rode daken. Het werd rond 1920 ge-
bouwd op een lap tuindersgrond tussen 
de Abstederdijk, Oosterspoorbaan en 
Kromme Rijn. Bouwmaterialen en vaklie-
den waren schaars, dus bouwde men de 
witte noodwoningen in snel tempo met 
o.a. drijfsteen (dat daadwerkelijk kon 
drijven). Beoogde levensduur: vijfen-
twintig jaar. De huizen waren gehorig, 
de muren zaten al snel vol scheuren.
Na de oorlog liet de gemeente de huizen 
verkrotten, want op deze plek was een 

HET WITTE DORP
vierbaans invalsweg richting binnenstad 
gepland (die uiteindelijk veel minder 
breed werd). De huizen waren relatief 
ruim, dus in afwachting van de sloop 
plaatsten de woningbouwverenigingen 
er (tijdelijk) grote gezinnen in. Sterren-
wijk groeide daardoor uit tot de dichtst-
bevolkte buurt van de stad. Veel kinde-
ren op straat, veel armoe ook. Maar het 
was ook een tijd van grote saamhorig-
heid, van elkaar helpen en vooral veel 
reuring en gezelligheid. In 1976 maakten 
de witte huisjes dan toch plaats voor de 
huidige woonerven en rest de herinne-
ring aan een bijzondere tijd. ■Het verlaten Witte Dorp in 1975, vlak voor de sloop  –  HET UTRECHTS ARCHIEF
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EERSTE STAP

Meesterwerk aan 
de Wulpstraat
 
Frans Hofmeester, op de rug gezien, legt de 
laatste hand aan een schildering op een 
deur van het transformatorhuisje aan de 
Wulpstraat (achter de Oosterkade). "Het is 
werken onder hoogspanning, maar de 
moeite waard! Buurtgenoten reageren en-
thousiast. Er zat veel geklieder op dit huisje, 
het knapt er toch van op, als je er een mooi 
beeld opzet. Ik had vorig jaar de linker deur 
van een schildering voorzien, en die is tot 
nu toe gerespecteerd door het graffiti gilde. 
Een buurvrouw heeft ook het groenperkje 
mooi gemaakt, zo is deze straathoek toch 
een beetje opgefleurd.” ■

BURGEM. REIGERSTRAAT 66
3581 KV, UTRECHT

030-2520296
HAIRFIX.NL

HISTORISCH OOST Arnoud Wolff  | Frederik Hendrikstraat

Burgemeester Reigerstraat 26 

T 030 25 11 555

www.vanderheijdeoptiek.nl
–

buiten openingstijden op afspraak
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