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De vergeten foto’s
van Wim de Vries
>UTRECHT
Door Ton van den Berg

Feestende kinderen, een brooduitdeling, stoere leden van de
Binnenlandse Strijdkrachten,
twee NSB’ers die worden opgebracht. Het zijn indringende
beelden die de Utrechter Wim
de Vries vastlegt in de dagen
van 1945 waarin Utrecht bevrijd wordt van de Duitse bezetter.
De foto’s van De Vries zijn niet
eerder gepubliceerd. Tientallen jaren hebben ze weggestopt gezeten in enveloppen en dozen. Vorig jaar vond Guus de Vries, zoon
van Wim, de foto’s bij een opruiming van de spullen van zijn ouders.
Wim de Vries overlijdt in 1966 op
60-jarige leeftijd. Hij is dan allang
geen fotograaf meer. Dat is hij
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog wel. Hij leert het vak
bij fotograaf Anton C. Thoman
aan de Wittevrouwensingel en begint in 1936 een eigen fotozaak
aan de Balijelaan.
Die zaak moet De Vries beëindigen in 1939 als hij wordt opgeroepen tijdens de mobilisatie en als
soldaat wordt ondergebracht in
Muiderberg. In 1940 keert hij terug in Utrecht en gaat met zijn
vrouw Lientje wonen in de Tesselschadestraat waar in 1942 hun
dochter Johnny wordt geboren.
Om aan de kost te komen werkt
De Vries in de productie bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
(NSF) in Hilversum. Het fotograferen pakt hij weer op in het voorjaar van 1945. Hij maakt foto’s
van boerengezinnen in de omgeving van Utrecht en krijgt daarvoor als tegenprestatie aardappels en appels.
Een paar filmrolletjes bewaart hij
voor de bevrijding van Utrecht.
Die komt begin mei. Op 2 mei
maakt De Vries verschillende foto’s van voedseldroppings en op
7 mei is hij bij het stadhuis bij
het onthaal van de Engelse Polar
Bears in Utrecht. Tientallen por-

Kinderen bij het Merwedekanaal zwaaien op 2 mei 1945 naar de ‘Vliegende Forten’ van de geallieerden die aanvliegen voor voedseldroppings boven Lage Weide.

Verdriet, verzet en
vrijheid
Op 4 en 5 mei herdenkt en viert Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog, nu 60 jaar geleden. De stad Utrecht heeft zijn eigen verhalen. Een
korte serie op weg naar de bevrijding.
tretfoto’s, zijn specialiteit, maakt
hij in de dagen erna van de geallieerde soldaten die de afdrukjes
gebruiken om naar hun vaderland te sturen met de mededeling dat ze gezond en wel zijn.
Na de oorlog lukt het De Vries
niet meer met het fotograferen
zijn brood te verdienen. Hij verkoopt aan belangstellenden kopieën van de oorlogsfoto’s, maar
daar kunnen hij en zijn gezin
niet van leven. Hij besluit in 1946
bij de NSF te blijven werken. In
1947 wordt in de Tesselschadestraat hun zoon Guus geboren en
in 1952 verhuist het gezin naar
Hilversum. De overgebleven foto’s worden opgeborgen in enveloppen en dozen en worden bijna
zestig jaar lang vergeten.

Verpleegsters haken in met Engelse bevrijders op de Oudegracht.

Plattelandswinkel mag elders verder
>UTRECHT
De Plattelandswinkel van de familie Goes uit De Meern is verhuisd van de Groenedijk naar
een noodgebouw bij de rotonde
Alendorperweg/’t Zand,
een
paar honderd meter verderop.
De fruittelersfamilie aan de Groenedijk heeft een tijdelijke standplaatsvergunning gekregen van
de gemeente Utrecht, vlakbij een
loods die in eigendom is van de
gemeente. Zij mogen vanaf nu
weer producten verkopen die
niet van eigen bodem komen, zoals zuivel, meel en andere streekproducten.
De Utrechtse familie (de broers
Frans en Henk Goes en de zoon

>UTRECHT
Voor 28 verordeningen, beleidsregels en voorschriften bij de
gemeente Utrecht is het einde
nabij. Het stadsbestuur schrapt
ze uit de boeken, omdat ze
geen zin meer hebben.
Op de lijst staan de Utrechtse liftenverordening, de milieuchecklist voor nieuwbouwwoningen en
bijzondere voorschriften voor het
bezoeken van de Domtoren.
De 28 zijn het eerste slachtoffer
van de gemeentelijke wens om te
kappen in het woud van regels

van Henk, André) verloor begin
februari een rechtszaak van de gemeente. Goes verkocht aan de
Groenedijk jarenlang - naast eigengeteelde appels en peren - producten die niet van eigen bodem
komen. Dit bleek in strijd met
het bestemmingsplan. Ambtenaren kwamen hierachter, nadat buren hadden geklaagd over verkeersoverlast.
Volgens de gemeente past een volwaardige winkel aan de Groenedijk niet bij de ambities van
Utrecht voor het gebied. De gemeente wil in de buurt een archeologie- annex natuur-historisch
museum opzetten.
Wethouder Lenting heeft onlangs
met de familie gesproken. ,,Dat

Engelse soldaten en een burger poseren stoer voor de fotograaf.

was een goed gesprek,’’ zegt
Henk Goes. Het resultaat is dat de
familie een noodgebouw mag
neerzetten bij de rotonde. ,,We
hebben de laatste tijd verschrikkelijk veel steunbetuigingen van
klanten gekregen. Het is natuurlijk fantastisch dat wij weer zuivel en streekproducten mogen
verkopen,’’ zegt Henk Goes.
Deze tijdelijke voorziening geldt
voor de duur van een halfjaar, aldus een gemeentewoordvoerder.
,,Het is een proef. Wat daarna gebeurt, kan ik nog niet zeggen.’’
De Plattelandswinkel is vrijdag
open van 13.00 uur tot 17.00 uur
en op zaterdag van 8.30 uur tot
16.00 uur.

(advertentie)

Hoge Rijndijk 5 Woerden 0348 - 419430

Utrecht kapt in
woud van regels
dat de overheid de afgelopen tientallen jaren heeft laten groeien.
De overbodige regels zijn aangewezen tijdens een onderzoek.
Nog eens vijftig andere voorschriften zitten in de wachtkamer voor een vergelijkbaar onderzoek. Het opschudden van de regels en voorschriften grijpt de gemeente ook aan voor intern zendingswerk: ambtenaren krijgen

allemaal te horen dat de overblijvende regels ook klantvriendelijk
kunnen worden toegepast.
Verder onderzoekt Utrecht in samenwerking met het bedrijfsleven of de gemeente zich heeft vergist door regelingen vast te stellen die met elkaar in strijd zijn.
Een bekend landelijk voorbeeld
van zoiets zijn voorschriften voor
keukenvloeren. Volgens de ene
richtlijn moeten die stroef zijn zodat de kok niet uitglijdt, een andere richtlijn propageert juist
een spiegelgladde vloer omdat
die hygiënischer is.

Er is weer brood van Noteboom en iedereen kijkt blij naar de fotograaf.

Sneller betaald werk
na ervaring in ID-baan
>UTRECHT
Door Laetitia Griffioen

Het aantal mensen in Utrecht
met een bijstandsuitkering dat
het afgelopen jaar een baan
heeft gevonden, ligt veel lager
dan het aantal ID’ers (mensen
met gesubsidieerd werk) dat
werk vond. Deze groep lijkt
makkelijker aan een baan te komen.
Bijna 20 procent van de ruim
2500 bijstandsgerechtigden vond
het afgelopen jaar een baan, tegen bijna 30 procent van de
ID’ers.
De tegenvallende score van de
werkzoekende bijstandsgerechtigden komt volgens de gemeente
voor een belangrijk deel door de
concurrentie van solliciterende
ID’ers. De ID-regeling (de vroegere Melkertbanen) is per 1 januari
2004 afgeschaft. Hierdoor moeten ook ID’ers op zoek naar een
nieuwe baan.

Stadswacht

I N T E R I E U R C O M F O RT
VA N K L A S S I E K T O T M O D E R N

Foto’s Wim de Vries

Langdurig werklozen en ID’ers
zoeken in veel gevallen naar hetzelfde soort banen. Door de opgedane werkervaring als bijvoorbeeld
speeltuinmedewerker,
stadswacht of conciërge, hebben
ID’ers een voorsprong op de arbeidsmarkt. Mensen in de bijstand zijn vaak al langer werkloos, waardoor de afstand tot de
arbeidsmarkt groter is, en zij
moeilijker werk vinden.

Het aantal ID’ers is het afgelopen
jaar fors gedaald. Een belangrijke
oorzaak daarvan is dat veel werkgevers ID-banen met subsidie hebben omgezet in een reguliere
baan.
Na de afschaffing van het ID-systeem is een nieuw systeem met
gesubsidieerd werk van start gegaan, namelijk het stelsel van opstap- en vangnetbanen. Daarin
zijn in Utrecht het afgelopen jaar
twaalf banen gerealiseerd. De gemeente Utrecht schrijft dit lage
aantal toe aan de afwachtende
houding van werkgevers. Volgens
gemeentewoordvoerder Derksen
gaat het bij dit steltsel om werkgevers in de reguliere sector. En
die staan huiveriger tegenover gesubsidieerd werk dan de non-profitsector
waar
de
ID’ers
werk(t)en.

Om meer uitkeringsgerechtigden
aan het werk te krijgen, heeft de
gemeente eenmalig 1,5 miljoen
euro uitgetrokken voor onder
meer begeleiding en scholing.
Voor jongeren is afgelopen jaar
het project WorkFirst gestart,
waarbij jongeren tussen de 18 en
23 jaar begeleiding krijgen vanaf
het moment dat zij een uitkering
krijgen totdat ze zijn begonnen
met een baan of opleiding.

Verlenging
Om ervoor te zorgen dat de huidige groep ID’ers die nog geen
werk gevonden heeft, niet in de
bijstand terechtkomt, heeft de gemeente werkgevers aangeboden
om werknemers tot 31 december
met verlenging van de huidige
ID-subsidie in dienst te mogen
houden.

Het idee voor deze vernieuwing
is al jaren oud, maar het college
van burgemeester en wethouders
heeft besloten er nu echt werk

Twee NSB’ers worden opgebracht door een politieagent en een BS’er.

● In 2004 zochten 2511 Utrechters
met een uitkering een baan. 488
van hen vonden werk.
● In Utrecht waren op 1 januari
2004 1865 ID’ers en WIW-werknemers aan het werk. Op 1 januari
2005 waren dat er nog 1341.
● Voor 250 ID’ers gaat de huidige
baan over in een nieuwe gesubsidieerde baan bij dezelfde werkgever.
● In 2005 hebben nog eens 87
ID’ers een (al dan niet gesubsidieerde) baan gevonden.
● De overige ID’ers (1004) zoeken
nog naar een baan.
● De huidige ID-subsidie is verlengd tot 31 december 2005.
● In 2004 zijn in Utrecht twaalf banen gerealiseerd in het nieuwe
stelsel van opstap- en vangnetbanen.
● De planning voor 2005: 150 opstapbanen en 150 vangnetbanen.

Miljoenen over in uitkeringspot
>UTRECHT
De gemeente Utrecht hield vorig jaar bijna 17 miljoen euro
over op de uitvoering van de
wet Werk en Bijstand, waar de
afbouw van ID-banen onder
valt.
Het overschot ontstond doordat er minder uitkeringen werden uitbetaald en minder integratietrajecten werden inge-

zet. Ook de afbouw van ID-banen en het kleine aantal nieuwe gesubsidieerde banen droegen eraan bij.

GroenLinks
De gemeenteraadsfractie van
GroenLinks wil dat het geld
wordt ingezet voor ID’ers die
op 1 juli nog geen baan hebben. Volgens Marry Mos, raads-

Straks volop wonen bij Merwedekanaal
>UTRECHT
Appartementen voor duizenden Utrechters moeten over enkele jaren het karakter veranderen van de oevers van het Merwedekanaal. Langs het water
tussen de Nelson Mandelabrug
en de Beneluxlaan ziet Utrecht
grote kansen voor wonen, recreatie en hoogwaardige werkgelegenheid.

Feestende kinderen dansen en zingen op straat.

van te maken. De eerste strategische zet was de aankoop van het
OPG-terrein op de hoek van de Europalaan en de Koningin Wilhelminalaan, enkele maanden geleden.
Enthousiast is het stadsbestuur
ook over het plan van Rabo Vastgoed en corporatie SSHU om aan
het Europaplein duizend appartementen voor studenten en starters te bouwen. Grondeigenaren
en projectontwikkelaars die met
vergelijkbare ideeën komen, kunnen rekenen op een willig oor.
De Merwedekanaalzone is nu een

lappendeken van bedrijventerreinen. Die worden niet allemaal
meer intensief gebruikt. Utrecht
vindt dat het gebied moet worden opgewaardeerd tot onderdeel
van het centrum. Net zoals een
binnenstadsbezoeker dwalende
terecht kan komen in de Twijnstraat, moet een nieuwsgierige
voettocht over tien jaar ook kunnen leiden naar de oevers van het
kanaal. Daar staan dan de cappuccino en de pastasalade klaar, terwijl een bruisend studentenorkestje voor de muzikale omlijsting zorgt.

lid voor GroenLinks, is het niet
uit te leggen dat mensen hun
baan kwijtraken en de gemeente bijna 17 miljoen euro overhoudt.
Van het overschot gebruikt de
gemeente Utrecht ruim negen
miljoen euro voor scholing en
begeleiding van langdurig
werklozen en ID’ers in 2005.

Medewerkers van de Utrechtse reinigingsdienst legden onlangs uit
protest het werk neer. Zij eisten en
kregen een betere beloning.

Prima service
bij vuilnisdienst
Vuilnismannen in Utrecht verdienden maar 1150 euro netto
per maand, bleek onlangs bij hun
kortstondige staking. Zeker in
het licht van de immense bonussen bij andere semi-publieke diensten komt dit nogal pover over.
Nog schrijnender wordt het als je
de prestaties van de diensten
naast elkaar zet. Voor Eneco gaat
een simpele adreswijziging veel
te ver om over allerhande schattingen maar te zwijgen. Ook de
Hydron heeft het er maar moeilijk mee. ,,Een verhuizing, maar
dat gaat zo maar niet,’’ lijkt hun
boodschap.
Toen we per e-mail een verzoek
om een grotere vuilniscontainer
naar de vuilnisophaler stuurden,
hielden we eerlijk gezegd ons
hart dus wel een beetje vast. Nog
dezelfde dag kregen we een bericht terug. De Marokkaanse
naam onder het mailtje deed ons
nog even twijfelen (bij deze mijn
welgemeende excuses), maar zie:
precies op de beloofde dag werd
onze kleine container omgewisseld voor een grote.
Zo doen ze dat bij de vuilnisophaal, constateerden wij dan ook
met het schaamrood op de kaken. Goede zaak dus, dat deze
mensen snel een salarisverhoging krijgen.
Ton van Rietbergen
Utrecht

(advertentie)
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