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Dat gebeurt soms ook in de plantenwereld in 
de Binnenstad, vertelt Gitty Korsuize, één van de 
drie stadsecologen: ‘Er staat al een tijd een vijg 
aan de Oudegracht die het prima doet. Normaal 
zou een vijg hier niet spontaan gaan groeien. 
Het is natuurlijk ook iets warmer in de Binnenstad 
omdat de stenen de warmte vasthouden. Ook 
andere soorten warmteminnende planten komen 
nu eerder en spontaan voor. De vlinderstruik zie 
je opeens overal’. 

Willem Kragten, die voor de VVV natuurwandelin-
gen organiseert: ‘Die vijg groeit horizontaal in de 
voegen van de muren van de werfkelder. Daar-
achter lopen verwarmingspijpen en ook daardoor 
kan hij in leven blijven’.
‘Ook de platanen in het Zocherplantsoen zijn 
eigenlijk exoten. Zij zijn honderd jaar geleden 
gepoot; ze horen hier van origine niet thuis. Het 
gevolg is dat je er nooit insecten in zult zien. 
Vogels bouwen er ook geen nesten. De plataan is, 
omdat hij hier niet hoort, een natuurarme boom’.

In de jaren ‘80 woonde Loes Leeman in de Lange 
Lauwerstraat. Je kon haar tegenkomen met een 
indrukwekkende ara aan de ketting op haar arm, 
of soms met een witte kaketoe op haar schouder. 
In die tijd was het nog populair om een exotisch 
dier te hebben. Sommige kroegen hielden een 
gekooide papegaai in de zaak. De Chinees op 
de Oudegracht had grote aquaria met giganti-
sche exotische vissen. En er woonden slangen 
in Sarasani, de voormalige hashkelder van Holly 
Hazenbos op de Oudegracht. 
Door regelgeving en bewustzijn over dierenwel-
zijn zijn er althans zichtbaar nauwelijks exotische 
dieren in gevangenschap meer in de Binnenstad. 

Wolfshonden
Wie zijn hond uitlaat bij het Geertekerkhof komt 
regelmatig twee Saarloos wolfshonden tegen. Ze 
lopen met licht verende tred op het hooggelegen 
paadje op de heuvel. De kruising tussen herders-
hond en een echte wolf in de jaren ’70 leverde 
een indrukwekkend type hond op. Hij is tamelijk 
mensenschuw. Maar alle honden in het park her-
kennen de oerwolf in hen. Ze tonen al op grote 
afstand respect en gaan liever een blokje om. 
‘Of vluchten bij voorbaat, zoals mijn hond, die 
normaal nergens bang voor is’, vertelt mevrouw 
Daniel die met haar Husky wandelt.

Opgezet
Bij Lebowsky op het Domplein kan je een drankje 
nuttigen in een schemerige ‘grand salon’ tussen 
tal van opgezette exotische dieren, zoals een 
struisvogel en een giraf. ‘De meeste klanten den-
ken dat hij nep is. Maar de giraf is helemaal echt’, 
vertelt het meisje achter de bar. ‘De eigenaresse 
van de zaak koopt in de hele wereld opgezette 
dieren op, dat is een hobby’. Er hangen overal 
kooitjes. Maar alleen bij het raam wonen twee 
levende zebravinkjes. Ze boffen dat er binnen niet 
meer gerookt mag worden. • 
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Oude Boekhandel in diepe slaap
Dick Franssen

De winkel is dicht, sinds mensen-
heugenis. Ze is nog een tijdje twee 
dagen in de week open geweest, en 
daarna helemaal niet meer. 
Volgens de eigenaar, Virginie Dries-
sen, is het wèl de bedoeling dat 
de boekhandel ooit weer tot leven 
komt. ‘De winkel is al heel lang in 
handen in de familie, en we blijven 
er voor vechten. Achter de schermen 
gebeurt veel. Ik verpats het niet. Ik 
wil het weer mooi maken’.
Mevrouw Driessen wil niet in krant 
zeggen wat er precies aan de 
hand is. Slechts een tipje van de 
sluier mag worden opgelicht: ze is 
verwikkeld in procedures tegen de 
gemeente. 

Loswoelen
Het lijkt alsof er lange jaren geen 
enkel onderhoud is gepleegd. In elk 
geval heeft de voorkant dringend 
een verfje nodig. De glazenwasser 
mag ook wel eens langskomen; de 
vitrage op de bovenverdiepingen 
krijg je waarschijnlijk nooit meer 
schoon. Maar aan de achtergevel is 
er volgens de eigenaresse wel de-
gelijk wat gebeurd. Er is daar stevig 
gerestaureerd.

Virginie Driessen erfde het rijksmo-
nument van haar vader, die de zaak 
sinds 1946 bezat. In zijn tijd werden 
er behalve tweedehands boeken 
ook schoolboeken verkocht. Op den 
duur raakte de winkel zo vol met 
boeken dat het meubilair er onder 
verdween. Tenminste, dat zegt 
Niek Waterbolk, die in zijn jonge 
jaren nog anderhalf jaar in de Oude 
Boekhandel werkte. Waterbolk, nu 
galeriehouder in de Schoutenstraat, 
gebruikte zijn tijd om de winkel ‘een 
beetje los te woelen’. Hij organiseer-
de onder meer een grote uitverkoop 
in een leegstaande garage.
Voor de Korte Jansstraat zou het 
mooi zijn als er weer wat ging 
gebeuren op nummer 2, want zo is 
het niks. •

Een schril gekrijs hoog in de bomen. In het Zocherplantsoen bij de Sterrenwacht zitten 
knalgroene halsbandparkieten. Ze waren al eerder gesignaleerd in de binnentuinen op de 
Maliebaan. De papegaaiensoort, afkomstig uit Zuid-Azie en Afrika, bezoekt het stadspark 
en overwintert langs de Vecht. Ze zoeken gezelschap van de mens om aan voedsel te ko-
men. De exotische vogel is binnen een tiental jaren een stadsbewoner geworden.

Rariteiten
Utrecht is nog steeds bezig een ziel 
te zoeken. Het valt ook niet mee om 
vierhonderd jaar na de losmaking van 
de plaatselijke r.k. curie een nieuwe 
band te moeten aangaan met iets 
dergelijks wat Cório heet. Dat moet 
ontworteling geven.

Punt 1: de avondverlichting van de 
Domtoren castreert de toren. Het licht 
is Eftelingig, maar het markante steile 
puntdak wordt niet aangeschenen. 
Zo blijft die verlichte Dom een soort 

Exotische omsingeling

staande laat-gothische penis na duch-
tige besnijdenis.

Punt 2: op de Radboudtraverse is een 
kanjer van een theepot neergezet, 
volgens de bedenker iets huiselijks 
‘om tegenwicht te bieden tegen 
alle haast van Hoog-Catharijne’. Ja? 
Had dan liever een huiskamertafeltje 
neergezet met een gezin van vrijdag-
middag vier uur in ware grootte. Zo’n 
kanjer-pot is exact HC-gedrijf!

Punt 3: Aan het prachtige stuk bak-
steenarchitectuur van HGB III klampt 
zich nog steeds een soort UFO vast. 
Dat is al een ziekelijjk bedacht ding dat 

niet bestaat, maar ook maakt het ding 
HGB III visueel kapot, al decennia.

Punt 4: een of ander semi-officieel 
overheidsorgaan schrijft Utrecht 
tegenwoordig met twee verschillende 
kleuren. Van Utrecht is het deel ECHT 
anders gekleurd. Wat een vondst 
niet? De graficus-van-dienst heeft vast 
opslag gekregen en minstens veel lof. 
Van zijn omgang met taal is dit
intussen een dieptepunt. Het was toch 
helemaal latijn, dat ‘Utrecht’ en de 
laatste lettergreep was op z’n Neder-
lands toch ‘trecht’? Echt hoor! Raar - 
zoveel goedkoopte in één stad. •

Wim Geradts

Wolff overgenomen

De gesprekken over de ombouw van City tot 
arthouse bioscoop gaan verder. Mogelijk valt nog 
dit jaar de beslissing. 
Dat zegt Eddy Duquenne, topman van het Belgi-
sche Kinepolis dat het Utrechtse familiebedrijf 
Wolff deze zomer overnam.  
Over de toekomst van de City liepen gesprekken 
tussen Jos Stelling en Philiipp Wolff. 
In plaats van Wolff zit nu Duquenne aan tafel. 
Wolff heeft bioscopen in diverse steden. In 
Utrecht exploiteert het bedrijf City, Camera en 
de bioscopen in Hoog Catharijne. Voor Camera 
ligt een vergevorderd plan voor winkels, wonin-
gen en horeca; de bioscopen in Hoog Catharijne 
sluiten in verband met de verbouwing van HC. 
Al heel lang leefde bij Wolff een plan voor een 
megabioscoop op het Jaarbeursterrein. Het gaat 
nu eindelijk gebeuren. •

Het kan nog wel even duren, de 
bijzondere toestand waarin de 
‘Oude Boekhandel voorheen H.W. 
Meyer jr’ verkeert. De tweede-
hands boeken in de etalages van 
het winkeltje Korte Jansstraat 2 
staan er zielig bij. Verbleekt en 
verstoft, na jaren waarin nie-
mand naar ze omkeek. 


