Méér dan nostalgie
Rubriek Stadsjeugd in boekvorm
Presentatie
Op vrijdag 19 oktober is de
presentatie van het boek
‘Stadsjeugd’. Betonbuurter
Henk Westbroek overhandigt het officieel aan burgemeester Brouwer-Korf in
Volksbuurtmuseum Wijk C
aan de Waterstraat. Zaal
open: 16.00 uur. Officiële
handeling: 16.30 uur.

UTRECHT – Het oude
Utrechts Nieuwsblad wilde
eerst journalist Ton van den
Berg over zijn eigen jeugd
laten vertellen, maar dat
zag de oude Betonbuurter
uit 1955 niet zitten. “Laat de
Utrechters zelf over hun
jeugd vertellen”, en zo begon de serie Stadsjeugd
vanaf 2005. Hoog tijd om de
mooiste dertig verhalen in
een gelijknamig boek te
bundelen.
“Het idee was gebaseerd op een
serie in de Haagse Courant”, zegt
Van den Berg, “en het leek de redactie leuk om dezelfde reeks
ook in Utrecht te starten. Ik had
in het begin nog wel een column
met eigen jeugdherinneringen,
maar later is het door ruimtegebrek opgeheven.”
Vooral de jaren vijftig komen aan
bod, maar ook de jaren veertig

Ronald Giphart
signeert tassen
UTRECHT - Ronald Giphart
signeert vrijdag 19 oktober
van 16.30 tot 18.00 uurgeen
boeken, maar tassen, de ‘Ik
ook van jou’ shopper bij de
Bruna op station Utrecht
Centraal. Bruna deelt de
shoppers gratis uit aan klanten en voorbijgangers.
De literaire shopper is een
initiatief van Bruna. Naast ‘Ik
ook van jou’ zijn ook ‘Shopaholic’ van Sophie Kinsella en
‘Het leven is wél leuk’ van
Youp van ’t Hek als shopper
titel verschenen. Rond de
Kerst worden nieuwe shoppers uitgegeven met drie andere aansprekende titels.
Het boek ‘Ik ook van jou’ van
Ronald Giphart is evenals de
twee andere titels ook te bestellen via www.bruna.nl.

Een hele dure, maar
ook mooie broek

en zestig worden niet overgeslagen. “Wat mij opvalt is dat vooral oud-Utrechters van buiten de
stad op de stukjes reageren, of ze
nu in Harmelen wonen, IJsselstein of Lopik.
Ze blijven verknocht aan de stad
en worden bij wijze van spreken
ziek als ze niet af en toe de Domtoren zien.” De rubriek loopt nog
steeds, nu in het AD/UN. Sinds
vorig jaar is de verslaggever voor
zichzelf begonnen, maar dat
maakt voor de serie niks uit. Zeker honderd stukjes zijn geschreven, dus eigenlijk is er al genoeg

materiaal voor een volgend
boek.

Verschillen
Er zijn grote verschillen tussen
toen en nu. “Vroeger had je echt
een zondagse stilte in het grote
dorp dat Utrecht nog echt was.
Dat heb je nu op zondag niet
meer. Er is veel veranderd. Ook
voor jongeren is de rubriek leuk
om te lezen. Ze kunnen zien hoe
hun ouders vroeger leefden, die
zichzelf op straat moesten zien
te vermaken. Ik kan me een stukje herinneren over ‘zitvoetbal’;

vader schopte de bal in de huiskamer naar zijn zoon. Ouders
spelen nu minder met hun kinderen. Als een kind thuiskomt,
dan ziet het soms helemaal geen
ouder meer. Ze werken allebei.
En auto’s, die zag je vroeger nauwelijks in een wijk als bijvoorbeeld Wittevrouwen. Kinderen
hadden zo de ruimte. En moet je
nu kijken.” Van den Berg spreekt
er geen waardeoordeel mee uit.
Tijden veranderen nu eenmaal,
maar de rubriek omvat meer dan
nostalgie. Het is een stukje geschiedenis, van de mensen zelf.

Ton van den Berg wil in zijn
serie ‘Stadsjeugd’ de mensen
zelf aan het woord laten.

Boek
‘Stadsjeugd’, van Uitgeverij
Celandon is vanaf zaterdag
20 oktober verkrijgbaar in elke Utrechtse boekhandel.
Prijs: 12,95 euro. Voor meer
info, zie ook www.utrechtseberg.nl

UTRECHT - Echte die hard
modefanaten kunnen de
ontwerpers van de Denim
spijkerbroeken in levende
lijve zien op zaterdag 20 oktober in het Chasin' filiaal
aan de Oudegracht 157.
De Chasin’ limited Selvage
ontwerpers vertellen dan alles over deze bijzondere spijkerbroek, die geen stiksels
aan de buitenkant heeft en
beter naar de stomerij kan
dan in de wasmachine kan
worden gegooid.
Wie deze speciale broek
koopt, krijgt op die dag een
unieke Selvage gadget cadeau. Daarnaast wordt elke
broek gratis ter plekke onder
toeziend oog van de ontwerpers op maat gemaakt door
vakkundige coupeuses. De
broek zelf kost 239,95 euro.

