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Onbekende achterhuizen
Vijftien onderduikers aan het woord
DOOR BERT NIJENHUIS

UTRECHT - Miljoenen
mensen kennen het onderduikverhaal van Anne
Frank, dankzij haar dagboek. Over het lot van
28.000 andere Joden die in
Nederland onderdoken, is
veel minder bekend. Een
derde werd alsnog opgepakt, gedeporteerd en veelal vermoord.
In Nederland leven nog enkele
duizenden Joden die ondergedoken hebben gezeten. De
Utrechtse filmmaker Marcel
Prins liet vijftien ‘laatste getuigen’ aan het woord in het boek
‘Andere Achterhuizen’.
"Er is weliswaar wetenschappelijke literatuur over het leven
van Joodse onderduikers", vertelt Prins. "Maar het grote publiek is er nauwelijks mee bekend. Ik wilde de verhalen naar
buiten brengen nu het nog kan.
Veel Joodse onderduikers leven
niet meer. Mijn moeder, die in
1942 onderdook, gelukkig nog
wel. Ik besloot het project met
haar verhaal te beginnen."
Tijdens een workshop waar
film- en programmamakers samenwerken met vormgevers
wordt Prins aan Marcel van der
Drift gekoppeld. "Hij vond het
een interessant plan en wilde
graag meedoen. Ik heb mijn
moeder geïnterviewd en Marcel
heeft daar illustraties bijgemaakt."

Workshop
Bewustzijn
UTRECHT - De tweedelige
workshop creativiteit en bewustzijn besteedt aandacht
aan hartsenergie. Vrijdag 28
mei en 4 juni, van 9.00 tot
12.00 uur, Roemer Visscherlaan 42. Aanmelden: itiepostma@live.nl of 030-6960012.
info@baukje-exler.nl/0302733517.

Bijeenkomst
filatelisten
UTRECHT - De maandelijkse
bijeenkomst van de Postzegelverzamelaars met een dialezing over Jules Verne door
Elly Bruggeman, filatelistische
nieuwtjes en een kleine postzegelveiling is op donderdag 6
mei vanaf 19.30. Adres; buurthuis Kanaleneiland, Marco
Pololaan 115-117. Toegang is
vrij. Tel.: 030-2322998.

Anti-piekercursus

In het boek over de onderduikers wordt zowel hun foto uit de oorlogstijd als uit het heden getoond, zoals van Maurice Meijer, die
beschrijft hoe ouders en kinderen na de hereniging vreemden van elkaar zijn geworden.
Als ook journalist Peter Henk
Steenhuis zich enthousiast
toont, wordt het project verder
uitgebreid. "Aanvankelijk hadden we het plan om alles op internet te publiceren. Dat veranderde toen dagblad Trouw,
waar Peter Henk voor werkt,
een artikelenreeks aan het project wilde wijden en uitgeverij
Athenaeum - Polak & Van Gennep er een boek in zag."

Contacten
Via het Joods Historisch Museum wordt contact gelegd met
meer onderduikers. "De een

sprak heel makkelijk over de
oorlog, de andere vertelde er
voor het eerst over", blikt Prins
terug op de interviews. "Wat me
raakte was de enorme diversiteit in de verhalen, het vermogen van kinderen om zich aan
te passen en de hechtingsproblemen. Sommige kinderen
waren niet blij toen ze door hun
ouders werden opgehaald bij
het onderduikgezin waar iedereen lief voor ze was. Na de herenigingen waren zowel ouders
als kinderen veranderd."
Dat ervoer ook de nu 72-jarige
Maurice Meijer, die ondergedo-

ken zat bij meerdere Utrechtse
gezinnen. In het boek vertelt hij
over zijn moeder: 'De jarenlange overlevingsdrang had haar
egocentrisch gemaakt. Ze kon
alleen nog maar van zichzelf
houden. En ze was jaloers op
mijn pleegmoeder, die ik meer
dan haar beschouwde als mijn
echte moeder.'

Crossmedia
Van 'Andere Achterhuizen' ligt
ondertussen al een tweede druk
in de boekenwinkels. Op de
website andereachterhuizen.nl
staan achttien verhalen en der-

tien animaties. "Het aanbod
moet daar zeker nog twee keer
zo groot worden", zegt Prins.
"Het is de bedoeling dat mensen in de toekomst ook zelf hun
verhaal op de website kunnen
doen. Daarnaast hopen we dat
scholen met behulp van al dit
materiaal lessen gaan samenstellen."
'Andere Achterhuizen' is een interactief crossmediaproject geworden, ontstaan uit een interview met de moeder van initiatiefnemer Marcel Prins. "Wat zij
van het project vindt? Ze is apetrots!"

De BILT - Wie te veel piekert
en daar vanaf wil, kan vanaf
dinsdag 25 mei deelnemen
aan de cursus 'Niet Piekeren'.
Adres; SWO De Bilt, Jasmijnstraat 6. Dinsdag 25 mei, 1, 8,
15, 22 en 29 juni van 19.00 tot
21.30 uur. Deelname kost
€25,00. Aanmelden via Tel.
030-2308590
of
secretariaat@indigo.nl.

Wandelen langs
begraafplaatsen
UTRECHT - Een wandeling over de mooiste begraafplaatsen
van
Utrecht. Dat kan op zondag 23 mei. Liefhebbers
kunnen kennis maken
met de begraafplaatsen
Soestbergen en Kovelswade.
Het bestaan van deze begraafplaatsen is bij veel stadsgenoten niet bekend. Velen denken soms dat je voor Begraafplaats Soestbergen (aan de
Gansstraat) naar Soest moet.
Daarnaast, voorbij het spoor
aan de Koningsweg, ligt begraafplaats Kovelswade. Een
onopvallend hek verbergt de
royale entree van de classicistisch aangelegde begraafplaats met een schitterende
witte aula. Op beide begraafplaatsen is ruimte voor nieuwe graven.
De wandeling begint in de
Geertekerk met een kopje koffie. Janne Kok, medewerker
van het Utrechts Archief, verhaalt van de vroegste vormen
van christelijk begraven in
Utrecht, waarin de kerken een
centrale rol speelden. Daarna
gaat iedereen naar de Gansstraat.
Bezoekers fietsen langs de
stadswallen (het bolwerk) van
Zocher die tevens begraaf-

Marcel Reijmerink (links) en Marcel Uppelschoten zijn de initiatiefnemers van de hardloopclinics
in het Julianapark.
De begraafplaatsen Kovelswade en Soestbergen behoren tot
de mooiste van Utrecht.
plaats Soestbergen heeft ontworpen. Voor mensen die
minder mobiel zijn, staat een
auto klaar.
Daar aangekomen ziet iedereen hoe de standenmaat-

Voorlichting
over historie
kerkhoven
schappij van weleer haar sporen naliet in de inrichting van
de begraafplaats. Na Soestbergen gaat iedereen naar het
5 minuten verderop gelegen
Kovelswade. Daar wordt ie-

dereen ontvangen met koffie
en is er gelegenheid om vragen te stellen. De deelnemers
krijgen een informatiemap
waarmee ze begraafplaats Kovelswade verder kunnen verkennen.
Uitvaartonderneming Alting
& Partners verzorgt deze wandeling, met medewerking van
Janne Kok, archivaris bij het
Utrechts archief en Buro Begraafplaatsen van de gemeente Utrecht
De start is om 13.00 uur vanuit de Geertekerk, Geertekerkhof 22. De wandeling eindigt
om 16.00 uur.
Kosten: €5 (Upas €2,50).

‘Clinics in mooiste park’
UTRECHT - Twee bekende
Zuilenaren houden binnenkort hardloopclinics voor
wijkbewoners in het Julianapark: marathonloper
Marcel Uppelschoten (snelste Nederlander in de marathon van Utrecht) en Marcel Reijmerink (beter bekend onder zijn bloggersnaam IdolMind en zijn
boek over Zuilen).
Uppelschoten: "Alle hardloopclinics vinden in parken in
Utrecht-Oost plaats, terwijl wij
het mooiste park hebben."

Reijmerink is een beginnende
hardloper: "Hardlopen kun je
op alle niveaus doen. Je hoeft
niet meteen aan die 42 kilometer te denken. Ook korte afstan-

Hardlopen in het
Zuilense
Julianapark
den, in je eigen tempo, geven
erg veel voldoening en energie."
De clinics zijn dan ook voor zowel beginners als gevorderden.
Tijdens de hardlooptrainingen
wordt ook aandacht gegeven

aan blessurepreventie, voeding
en hartslag. Uppelschoten: "Dat
zijn toch belangrijke zaken, die
vaak over het hoofd worden gezien bij enthousiaste sportbeoefenaars."
De marathonloper wil voor de
clinics twee ervaren 'instructors' inzetten, die de wijkbewoners goed kunnen begeleiden.
De zes clinics vinden plaats
vanaf zaterdag 15 mei. Start in
het Antje Drijver Paviljoen vanaf 9.30 uur. Aanmelden kan tot 9
mei via info@zuilenenvecht.nl.
Burgemeester Wolfsen geeft op
15 mei om 9.30 uur het startschot.

