




Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 les tegen de grond. Men deed nogniet aan het bewaren van bepaal-de materialen uit het oogpuntvan duurzaamheid. Alles werd ge-woon als puin behandeld. Behal-ve het lood en zink natuurlijk, datleverde geld op. Ik heb er nogvloerdelen gekocht van de slo-pers. Van die mooie vloerdelenheb ik een kast laten maken.' Dat kan beter... 'Ik zei al: we hadden nog nauwe-lijks ervaring met protestacties.Krakers bestonden nog niet. Deeerste echte kraakactie kwam in1970 in de Burgemeester Reiger-straat. Maar ik weet wel dat ikdacht: &quot;Als de gemeente zo be-stuurd wordt, dan kan ik het be-ter.&quot; Ik was al een jaar politiek ac-tief voor D'66 en we hebben toenin Utrecht een werkgroep ge-meentepolitiek opgericht in hetvooruitzicht van de gemeente-raadsverkiezingen in 1970. JanTerlouw was voorzitter en wehebben het eerste partijpolitiekeprogramma gemaakt dat echt opde stad was geschreven. Demeeste politieke programma'svoor de gemeenteraadsverkiezin-gen waren altijd algemeen, maarwij wilden echt wat schrijven datop de stad van toepassing was.Daarna is het allemaal al snel ineen stroomversnelling gekomenmet de singeldempingen zo. Maarde Stevensfundatie was voor mijtoch een soort opmaat voor alledingen die gingen volgen. Niet al-leen in de stad Utrecht, maar ooklater, in de provinciale en landelij-ke politiek, ben

ik me altijd inten-sief blijven bemoeien met hetruimtelijk, cultuurhistorisch envolkshuisvestingsbeleid.' Bettina van Santen is werkzaam bij de sectorMonumenten van de Gemeente Utrecht enredactielid van Oud-Utreclit. Desloop in 1968 waarbij de bijzondere kapspanten zichtbaar worden. heb geen konijn.&quot; En de studentging dan voor een konijn zorgen.Vervolgens ging Hansje naar eenandere student en zei: &quot;Ik heb eenkonijn gehad, maar geen konijnen-hok. Kun jij dat voor me maken?&quot;We hoorden dat natuurlijk alle-maal van elkaar. Er woonden trou-wens nog al wat studenten van deVeeartsenijschool, die verderopaan de Biltstraat zat. Een van henhield een geit in onze tuin.' Sloop 'Hoeveel brieven we ook schrevenen raadsleden we aanspraken,het mocht niet baten. Het hofjezou gesloopt worden, op dat ge-deelte aan de Biltstraat na, waarik trouwens zelf woonde. Een vande bewoners, wiens vader plano-loog was, had nog een voorstelgedaan om de benodigde par-keergelegenheid aan het Griftter-rein te maken. Dat terrein vangasfabriek en Vaalt kwam ookleeg en daar kon je toch ook primaaan de rand van de binnenstadeen parkeergelegenheid maken.Maar de gemeente vond ons ter-rein toch een veel beter idee.In augustus 1968 begon het dicht-planken. De bewoners gingen al-lemaal ergens anders heen, voorvervangende woonruimte

werdniet gezorgd, daar moest je zelfgewoon achter aan. Het ging heelsnel. Ik heb veel foto's gemaaktvan de sloop, uit een soort nostal-gisch idee. Maar ook om alles vastte leggen. Binnen een week lag al- planten gezet, zodat er vanaf meitot september telkens nieuweplanten in bloei stonden. We had-den Japanse kers, meidoorns en ro-zen. Die tuin was prachtig.Overigens waren er geen dou-ches, natuurlijk. Douchen dedenwe in OZEBI (Openbare Zwem- enBadinrichting) aan de overzijde. Konijnenhok 'Achter ons was de Gasthuisstraatmet echt slechte bebouwing, veelslechter dan de onze. Naast onsstond een broodfabriek (fabriekHet Anker) en direct achter demuur was een soort metaalfa-brjekje METABO. Die had de grondnog flink vervuild achtergelaten.De broodfabriek werd eerder ge-sloopt en was in 1967 al een par-keerterreintje. Aan de oostzijdewas de Kruisstraat met de Rijks-HBS. En dan was er de Biltstraat,toen nog een heerlijke winkel-straat. Je had er De Cruyter, eenuitstekende slageren groenteboeren allerlei andere handige winkels.De buurt Wittevrouwen was toennog een echte volksbuurt. Met vandie slimme jochies, zoals Hansje,acht jaar oud. Die kwam dan bijeen van de studenten van de Vee-artsenijschool en zei: &quot;Och ik hebvan mijn ome een konijnenhok ge-had voor me verjaardag. Maar ik 192 Noot 1. Philibert Delorme-spant

ofPhilibert-spant: een houten boogspant ontwikkeldin 1561 door Philibert Delorme,bouwmeester te Lyon. % Oud'Utrecht vereniging december 2002


