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Wijkkrant voor en door bewoners van Hoograven / Tolsteeg / Bokkenbuurt

"We wonen in een unieke wijk!"
De Historische Kring TolsteegHoograven (ook wel HKTH) is al
zo'n vier jaar bezig met het
achterhalen en beschrijven van de
historie van Utrecht-Zuid. Maar wie
zitten er achter die vier letters? Een
interview met duovoorzitters Peter
Sprangers en Walter Kamps.
Hoe is de HKTH tot stand gekomen?
Peter: "Ik ben zo'n vijf jaar geleden
vanuit Dongen in de Zeeltstraat komen
wonen. Toen ik hoorde dat hier een
steenfabriek heeft gestaan, wilde ik daar
meer over weten: door zo'n onderzoek
krijg je toch wortels in de wijk.
Daarnaast is het spannend om zelf
dingen te ontdekken." Met enkele
mensen die hij tijdens dit onderzoek
ontmoet, staat hij in 2003 met een
kraam op de Happening Hoograven om
te kijken of er animo is voor een
Historische Kring.
Walter: "Ik ben geboren en getogen in
Hoograven en was zelf met een
onderzoek bezig naar de voormalige
draadfabriek Neerlandia. Mijn vrouw
wees mij op de kraam van Peter en ik
besloot me aan te melden."
De krachten worden gebundeld, er
wordt een bestuur van vijf personen
gevormd en met wat steun van het
toenmalige Hoograven aan Zet
Centrum is de Historische Kring een
feit.
Wat maakt deze wijk zo bijzonder?
Peter: "We wonen in een unieke wijk,
over welke straat je ook praat: hij is
bijzonder". Walter vult aan: "Napoleon
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Wilt u iets melden of vragen
aan uw mede wijkbewoners,
gebruik dan het forum op de
wijkwebsite www.aanzetnet.nl.
Heeft u een interessant
verhaal te vertellen?
Mail dan naar
redactieaanzet@yahoo.com
dan plaatsen we dat graag.

Peter Sprangers (links) en Walter Kamps: al enige jaren de drijvende
krachten achter de HKTH (foto:TvA)

heeft hier rondgelopen en de Vaartse
Rijn is het oudste verbindingskanaal in
Nederland. Nog met de hand
gegraven!".
Wat ze opvalt is dat er in de wijk nog
weinig kennis is over al die historie.
Peter: "Ik heb bij het jubileum van de
Rotsoord-school een presentatie
gegeven waarbij ik heb uitgelegd waar
de naam Rotsoord vandaan komt. Dat
wisten ze zelf nog niet.".
Een belangrijke periode voor de
Historische Kring was toen Tolsteeg,
Bokkenbuurt, Hoograven en Lunetten
aan de beurt kwamen voor de
boekenserie Utrechtse wijken. Peter:
"We hadden zoveel materiaal en kenden
zoveel sleutelpersonen, dat de
publicatiedatum van het boek een jaar
moest worden uitgesteld!". Het resultaat
is een prachtig boek - Peter en Walter
tegelijkertijd: "het mooiste uit de reeks"
- over Utrecht-Zuid.

Wat zijn de toekomstplannen?
Peter:"We zijn op dit moment bezig om
te kijken of we ook allochtone
wijkbewoners bij ons werk kunnen
betrekken." Hiertoe heeft Walter
inmiddels contact gelegd met het
bestuur van de moskee in Hoograven.
Ze zorgen er tevens voor dat al hun
werk eenvoudig overdraagbaar is, zodat
niets verloren gaat wanneer zij zouden
stoppen (Walter: "maar dat is nog lang
niet aan de orde").
De lijst met activiteiten is inmiddels
enorm: exposities, presentaties, stadswandelingen, rondvaarten, artikelen in
diverse tijdschriften/wijkkranten en
sinds januari 2006 ook een website.
Daarnaast zijn Peter en Walter wekelijks
te vinden in Dienstencentrum De
Barkel aan de Jan van Arkelstraat 59.
Hier houdt de Historische Kring elke
donderdag
vanaf
20.00
uur
inloopavond. Meer informatie op de
website: www.hkth.nl. (RvD)

Rotsoord Fotoboek
Tijdens de nieuwjaarsreceptie, 15
januari, op het wijkbureau heeft
wijkwethouder Giesberts het eerste
exemplaar van het fotoboek 'Rotsoord,
anno nu' overhandigd aan de fotografe
van dit boek, Ruth Catsburg. Voor een
project van haar studie aan de
Hogeschool voor de Kunsten heeft ze
Rotsoord gekozen, omdat dit gebied
een uniek karakter heeft. Ruth vertelt:
"Ik woon in Rivierenwijk en ik was

gefascineerd geraakt door de sfeer van
Rotsoord. De planologen hebben
gelukkig nog niet alle grassprietjes
gladgestreken en men kan hier en daar
de eeuwenlange historie nog zien.
Hopelijk blijven de groene gebieden
bestaan." Wie geïnteresseerd is in het
boekje moet het komende wijknieuws
van wijkbureau Zuid in de gaten
houden. (PdN)
Ruth presenteerd haar fotoboek (foto PdN)
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Oproep
Heel de wijk verenigd
Normaal zijn wij actief voor u, maar nu
kunt u ons iets bieden. Was u tussen
1935 en 1965 lid van een vereniging in
onze wijk, dan heeft u misschien nog
foto's, verenigingsblaadjes, aankondigingen, jubilea en/of geluidsopnames
voor ons. Wij van de Historische Kring
willen graag reconstrueren hoe actief
de wijk was in georganiseerd verband.
Uit alle scans die u stuurt naar
info@hkth.nl of kopieën die wij mogen
maken van de selectie die u voor ons
heeft, maken wij een presentatie voor
na de zomer. Dringend verzoek om
iedere bijdrage te voorzien van jaartal
en een korte beschrijving van hetgeen te
zien is, dus wie, wat en waar, voor zover
mogelijk. U kunt een maandelijks
overzicht op onze site zien,
www.hkth.nl.

Gevraagd
Enthousiaste
gastvrouw/heer
Heeft u een middagje in de week vrij en
houdt u van contact met andere
mensen? Dierenweide Nieuw Rotsoord
heeft weer plaats voor een
gastvrouw/heer. Taken zijn onder
meer: gasten ontvangen, koffie, thee en
frisdrank verzorgen en de verkoop van
producten uit ons winkeltje. De
werktijden zijn tussen 13.00 en 17.00
uur. Geïnteresseerd? Neem contact op
met de beheerder: Angelique Jacobs,
2541662 of 06-52155425. Of kom een
kijkje nemen op Briljantlaan 101. (PdN)

redactieaanzet@yahoo.com
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t/m 3 maart
Expositie 900 jaar Hoograven
tot 1954, bibliotheek.
Zie ook www.hkth.nl
10 februari
Presentatie 900 jaar
Hoograven, 10.30 uur,
bibliotheek
vanaf 1 februari
Alphacursus,
www.de-schuilplaats.nl
14, 15 en 16 maart
Tweedehandskinder- en
tienerkledingbeurs, Ravelijn
elke donderdag
Inloopavond Historische
Kring, de Barkel, 20.00 uur
1e en 3e maandagavond
v.d. maand
Internationaal Koken, de Tol,
18.15 uur, opgeven
r.verkerk@planet.nl
Meer info op
www.aanzetnet.nl

25 jaar in Hoograven
Wat is uw goede voornemen?
wijkwethouder

Dat een nieuw jaar nieuwe kansen geeft
is onzin. Elke dag is een nieuwe kans,
ongeacht of het nu 2006 was, 2007 is of
2008 wordt. Toch ontkomt niemand bij
een jaarwisseling aan het gevoel dat een
nieuw laken op tafel is gelegd, een
nieuw speelveld is gemaakt, een nieuw
woud vol kansen is ontdekt. Vandaar
alle voornemens. En het is leuk om daar
aan toe te geven, want een wens doen
en je iets voornemen zijn beide (vaak)
positieve zaken. En nog beter is het dan
als je je voornemen ook vertelt; door je
voornemen te vertellen maak je het
moeilijker voor jezelf om het
voornemen te laten voor wat het is.
Zou het daarom niet mooi zijn als elke
inwoner van Hoograven een voornemen zou maken voor zijn of haar
buurt? En dat voornemen bekend zou
maken. Bijvoorbeeld via een mededelingenbord in de portiek, een speciale
uitgave van Aanzet of op de website
aanzetnet.nl. En dat er bewoners waren
die het leuk zouden vinden om na, zeg,

Robert

Giesberts

een half jaar eens enkele van die
voornemens-nemers op te zoeken en te
vragen of het gelukt was, met dat
voornemen. Zou Hoograven dan nog
leuker worden? Stel dat een tiental
mensen op de Julianaweg het voornemen bekend zouden maken om meer
leuke dingen voor de buurt te doen. Stel
dat vijf bewoners in de Detmoldstraat
zich zouden voornemen een poëziewedstrijd voor hun buurt te organiseren
met de mooiste gedichten over wonen
in Tolsteeg. Stel dat twintig bewoners
aan de verlengde Hoogravenseweg het
voornemen zouden hebben om buurtgenoten vaker spontaan te groeten.
Het zal allemaal vast wel wat uitmaken,
dus wie weet komt het er ooit van. Mijn
voornemen voor 2007 is om me vaker
te laten zien in de wijk. Door op bezoek
te gaan bij groepen die actief zijn in de
wijk of anderszins. Over een half jaar
zal ik mezelf in ieder geval de vraag
stellen of ik dit voornemen wel
voldoende heb uitgevoerd.

Van de Meeneschool scoort goed bij ouders
"Mijn kind zit met plezier op deze school".
Deze uitspraak is door vele ouders
bevestigend beantwoord in een
ouderenquête, onlangs gehouden
door de basisschool Jan Willem van
de Meene aan de Ridderlaan.
Ook het onderwijs en het functioneren
van de medewerkers, wordt hoog
gewaardeerd. Het is een kleine school,
die een goede afspiegeling vormt van de
bewoners in de wijk. Er wordt veel
aandacht besteed aan nieuwe
onderwijsmethoden en aan 'onderwijs
op maat'. Leerlingen in een klas werken
op verschillende niveaus, met ruimte
voor individuele leerlingbegeleiding.
Het afgelopen jaar werd gestart met 'De
Vreedzame School', een methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling. Doel
is dat alle leerlingen en leerkrachten
samen bijdragen aan een veilige
schoolomgeving.
Waarom kozen ouders voor deze school?
We vroegen het aan enkelen. Angelique,
moeder van Tim (5) en Anna (4):
"Nabijheid wordt soms onderschat. Het
is heel prettig om je kinderen te voet
naar school te kunnen brengen. Ze
kunnen dan relatief snel zelfstandig

naar school en ook het spelen met
vriendjes en vriendinnetjes is makkelijk
te organiseren." Theo, vader van Guusje
(7): "Ook voor ons was het vooral
belangrijk dat het een buurtschool is
met een goede ligging. Deze school ligt
niet ingeklemd tussen beton, maar
straalt ruimtelijkheid uit." Beate,
moeder van Jules (5) en Ties (2): "lang
voordat ik op zoek was naar een school
vroeg mijn buurmeisje of ik mee ging
naar de maandsluiting, een maandelijkse
bijeenkomst, waarbij elke klas iets leuks

doet op een podium. Heel leuk! Ook
vind ik het fijn dat de school niet zo
groot is en daardoor laagdrempelig: als
er iets is kan ik de directeur aanspreken.
En het geeft mij een veilig gevoel dat de
naschoolse opvang geïntegreerd is in
het schoolgebouw".
Zoekt u een basisschool voor uw
kinderen? Bent u geïnteresseerd in de
Van de Meeneschool: bel voor een
afspraak, 030-2881655, vraag de
schoolgids aan, of kijk op
www.jwvdmeene.nl. (MvD)

Op de Verlengde Hoogravenseweg,
tegenover het Utrechts Centrum voor
de Kunsten, woont al 25 jaar Suzan van
Wonderen (54 jaar). De liefde heeft haar
destijds naar Utrecht gehaald. Daarvóór
woonde ze in Amstelveen en in
Amsterdam. Op de vraag: "Wat is er
veranderd in Hoograven?" antwoordt
Suzan volmondig: "veel, sommige
zaken negatief, maar gelukkig ook veel
positief."
'Druk, druk, druk'
Het verkeer is duidelijk toegenomen.
Zij merkt dit bijvoorbeeld aan haar
astma. In de loop der jaren heeft ze hier
veel meer last van gekregen. Suzan
heeft het idee dat er meer zieke mensen
in de wijk zijn dan voorheen. Vroeger
was er ook meer gezelligheid in de
buurt. Tegenwoordig werken de meeste
mensen en zijn zij hiermee druk, en met
het gezin en op sociaal gebied buiten de
wijk. Hierdoor zijn de contacten in de
buurt zeker veranderd. Suzan merkt wel
dat er vaak een generatie zit tussen haar
en de meeste bewoners in de straat. Zij
ervaart dit niet als negatief, maar wel
dat er in de loop van de tijd veel
veranderd is. Verder vindt ze het
jammer dat de oude, gezellige winkels
aan de Montfoortlaan zijn verdwenen.
Een heel positief iets vindt Suzan de
nieuwbouw in de wijk. Oude flats gaan
tegen de vlakte en hier komen nieuwe
woningen voor terug.
Model
Suzan is al een aantal jaren model voor
portretschilders en beeldhouwers bij
het UCK. Vroeger was de school een
wisselschool. Er heeft een paar jaar een
middelbare school in gezeten en een
tijdje een basisschool, zo vertelt Suzan.
Dit bracht in die tijd erg veel
gezelligheid met zich mee. Ook nu nog
is er bij het centrum erg veel te doen.
Suzan benadrukt dat ze de wijk
Hoograven erg fijn vindt om in te
wonen. (EB)
Vindt u ook dat de wijk is
veranderd? Vertel het ons en zie uw
verhaal terug in de volgende Aanzet!

/

g e z o c h t

SCHRIJVERS gezocht voor de
wijkkrant AanZet en voor de
wijkwebsite www.aanzetnet.nl
Meld je aan via
redactieaanzet@yahoo.com

redactieaanzet@yahoo.com
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Bouwplannen Hagesteinstraat
Een 'nota van uitgangspunten
Hagesteinstraat' is uitgegeven. Daarin
staat dat projectontwikkelaar AM
Wonen van plan is om 41 middeldure
eengezinswoningen (tot e260.000) en
12 appartementen voor starters (tot
e173.000) te gaan bouwen. De
vroegere school is inmiddels gesloopt,
maar op de locatie staan nog panden.
Hooft Graaflandstraat 48B is in
bruikleen bij de St. Sophia, pand 48C is
als werkplaats verhuurd aan de St. Baan.
De huurcontracten kunnen per direct
worden opgezegd. Het gymnastieklokaal was in bruikleen van
turnvereniging DOO/Kracht en
Vlugheid. Er is met het bestuur van
deze vereniging overeengekomen dat zij
verhuist naar de Kiwihal in Terwijde
Randvoorwaarden
De gemeente heeft in overleg met AM
Wonen de randvoorwaarden opgesteld.
Zo moet de nieuwbouw aansluiten bij
de ruimtelijke structuur van Oud
Hoograven en wordt gezorgd voor
voldoende parkeergelegenheid. De
bestaande
rooilijnen
en
de

Nieuwjaarsborrel

bouwhoogten van de aangrenzende
gebouwen zijn het uitgangspunt. De
Hagesteinstraat is in het nieuwe plan
niet meer nodig en vervalt. De artikel
19-procedure zal omstreeks maart 2007
starten en neemt ongeveer een jaar in
beslag, mits er geen bezwaarprocedures
worden gestart. De bouwvergunning
kan dan maart 2008 worden afgegeven.

De bouw start naar verwachting dan in
juni 2008 en de oplevering in april 2009.
De reacties van omwonenden en de
wijkraad waren nog niet bekend voor
het drukken van deze krant. Wat vindt u
van alle bouwplannen in de wijk? Stuur
uw reactie naar
redactieaanzet@yahoo.com.

Creatief Hoograven
Het Utrechts Centrum voor de
Kunsten (UCK) maakt zich, aldus
zijn website, sterk voor kunst en
cultuur in de wijk. Ook in
Hoograven, waar volwassenen en
kinderen cursussen kunnen volgen
in beeldende kunst en schrijven. Op
zaterdag 13 januari hield het UCK
aan de Verlengde Hoogravenseweg
open dag.

B
hé buur!

Terwijl er op de begane grond van het
gebouw druk wordt gebeeldhouwd en
geboetseerd, geven de docenten Tineke
Baghuis en Tineke Bosma boven
workshops in tekenen en schilderen.
Cursist Nelleke Cools werkt met
houtskool aan een portret van een
model. Aan de muur hangt een goed
gelukt schilderij van haar hand, waarop
kleurig een naakte vrouw is afgebeeld,

maar het tekenen van een portret is
nieuw voor haar.
Stilleven
Aanzet-fotograaf Ted laat zich
verleiden tot het schilderen van een
stilleven. Eerst gaat hij te werk alsof hij
een muur schildert, maar op aanwijzing
van docent Tineke Bosma wordt het al
snel losser. Volgens Tineke, die al tien
jaar bij het UCK in Hoograven werkt,
heeft Ted er wel gevoel voor. Op de
grond liggen de schilderingen van vijf
mensen die eerder op de dag de
workshop volgden. Iedereen heeft het
stilleven weer anders geïnterpreteerd.
Cursussen
Het UCK heeft al sinds 1985 een
vestiging in Hoograven. Eind september beginnen er weer nieuwe
cursussen, waar zowel beginners als
gevorderden terechtkunnen. Belangstellenden kunnen zich nu al
inschrijven. (LE)

Cursist Nelleke is creatief met houtskool. (foto:TvA)

Utrechts Centrum voor de Kunsten
Verlengde Hoogravenseweg 150b
3525 BL Utrecht
Telefoon: (030) 233 99 55
Internet: www.uck.nl

Borrel hier, borrel daar. Nieuwjaarsborrels waren begin januari niet van de
lucht. Zo ook bij ons op de Verlengde
Hoogravenseweg. Op de kerstkaart van
een van de buurtgenoten staat altijd
keurig waar en wanneer de nieuwjaarsborrel is. Altijd weer een spannend
moment, want wie neemt dit jaar het
initiatief ? Deze keer kwam de
uitnodiging wel heel vroeg in de bus:
het weekend na Sinterklaas. Mijn vraag
was dan ook aan de initiatiefnemers:
"Waarom zo vroeg?" Het antwoord was
duidelijk: "Dit jaar wilden wij de
nieuwjaarsborrel organiseren en om er
zeker van te zijn dat niemand anders de
borrel geeft, hebben we de uitnodiging
snel de deur uitgedaan." Zo gaat dat
met een goed buurtinitiatief. Deze
vierde nieuwjaarsborrel was weer erg
gezellig. Het is duidelijk dat de mensen
elkaar (inmiddels) beter kennen. Op de
eerste borrel stelden buren zich nog aan
elkaar voor, nu staat iedereen gezellig te
praten onder het genot van een hapje
en een drankje. Op deze manier spreek
je je buren nog eens. Behalve onze
jaarlijkse buurtbarbecue in augustus
hebben we nu dus ook een 'zie je burenmoment' in januari. Ben benieuwd wat
het volgende buurtinitiatief is. Ik wacht
met spanning af!
Evelien Baljet

Voor en door
bewoners
Zoals elders in de wijkkrant Aanzet
gelezen kan worden, is dit een krant
voor en door bewoners. De redactie wil
graag in contact komen met bewoners
van de sub-wijken, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Hoograven, die in een clubje
zitten, iets organiseren of op een
andere wijze iets doen voor de wijk
en/of de buren.
Tijdens een gesprek kan hij/zij vertellen
en daardoor wellicht andere wijkbewoners enthousiast maken om mee te
doen. Schrijf naar emailadres
redactieaanzet@yahoo.com of een
briefje naar: Redactie Aanzet, p/a
Julianaweg 365, 3523 XD Utrecht.
(PdN)

redactieaanzet@yahoo.com
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900 jaar
Hoograven
Nooit eerder kwam Hoograven zo
compleet in beeld. De Historische
Kring
TolsteegHoograven
organiseert een expositie in de
bibliotheek
over
900
jaar
Hoograven. Op 10 februari om 10.30
uur is er een presentatie. De
expositie duurt tot 3 maart en er zal
uitgelegd worden waar de naam
Raven vandaan komt.
Het gebied ten zuiden van de
binnenstad was een belangrijke
toegangspoort tot Utrecht. Wegen
markeren hier de geschiedenis. De
oudste (vaar)weg is de Kromme Rijn,
waarlangs de Romeinen Utrecht
bereikten. Al gauw kwam daar een weg
over land bij, de Ganssteeg. Daarna
verschijnen: de VaartseRijn (al
omstreeks 1128), het Houtense Pad en
de Jutfaseweg. Later de spoorwegen,
het Merwedekanaal en de snelwegen.
Pas na 1954, toen Utrecht het gebied
annexeerde, kwam de woningbouw op
gang, gevolgd door de middenstand, de
scholen en diverse kerken. Een bont
palet van verenigingsleven bloeide op.

colofon
Aanzet is een inhoudelijk
onafhankelijke wijkkrant voor en
door bewoners en
verschijnt zesmaal per jaar
Contactgegevens
Redactie Aanzet, p/a Julianaweg 365,
3523 XD, Utrecht
E-mail: redactieaanzet@yahoo.com
Website: www.aanzetnet.nl
Redactie
Jeroen Alblas,
Ted van Arnhem (fotografie)
Evelien Baljet,
Remco van Dam,
Loulou Edelman,
Patricia de Nijs,
Elles Rozing,
Cindy Vros
Met medewerking van
Monique van Dongen
Opmaak
Jo Design & Communication
www.jo-online.nl
Oplage
7000 exemplaren
Volgende deadline
8 maart 2007
dit geldt voor zowel advertenties als
tekst- en beeldmateriaal

AanzetNet updates nu nog makkelijker
De wijkwebsite www.aanzetnet.nl biedt
nu ook RSS aan. RSS staat voor Really
Simple Syndication en is een handige
manier om op de hoogte te blijven van
nieuws en updates. Ook andere
websites gebruiken RSS, zoals
bijvoorbeeld NOS.nl, NU.nl, alle
Nederlandse
krantensites
en
persoonlijke weblogs.
RSS is een standaard waarmee websites
berichten kunnen verzenden naar
abonnees. Een RSS-reader is een
programma of website, waarmee je de

+

berichten van verschillende RSS
bronnen kunt verzamelen en bekijken.
Dit is handig omdat je dan niet meer
zelf verschillende websites hoeft te
bezoeken en te kijken of er nieuws is.
Met een RSS-reader zie je in een
oogopslag alle updates en actuele
nieuwsberichten van websites waarop je
bent geabonneerd. Vanuit het RSSbericht kun je doorklikken naar het
volledige bericht op de website. Op
www.aanzetnet.nl vind je meer
informatie over het gebruik van RSS.
(JA)

verhalen van toen | verhalen van nu

De Voorjaarsbeurzen
Op 14, 15 en 16 maart 2007
organiseren vrijwilligers weer een grote
tweedehandskinder-en
tienerkledingbeurs! Spelregels kunt u
vanaf half februari afhalen op
Buurthuis Ravelijn, of kijk op
www.portes.nl .
Op zaterdag 31 maart staat weer de
wieltjesbeurs op het programma en
deze keer gecombineerd met een beurs
voor buitenspeelgoed in Buurthuis
Ravelijn. Het aanbod is ieder jaar weer
enorm!

De wereld van Jan Smit (3)

Jan Smit (1906-1982) woonde tijdens zijn
jeugd in Hoograven. In 1942 heeft Jan, terwijl
hij ondergedoken zat, zijn herinneringen aan
de jaren 1914-1918 opgeschreven. De wereld
van een tiener tijdens de 1e wereldoorlog,
opgeschreven door een dertiger in de 2e
wereldoorlog. De zoon van Jan en de
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven stelden
ons in staat het verhaal aan u over te brengen.
Deze keer over Broeder Alarm, waarnaar een
straat in Hoograven is vernoemd.
Achteraan, op de Hoogravenseweg,
naast de klompenmakerij van Blanke
was een woonhuis, hetgeen fungeerde
als post van de Stadszending (dit
woonhuis bestaat nog). Aan de
straatkant waren de ramen met planken
dichtgespijkerd, als bescherming tegen
de baldadigheid der straatjeugd. Deze
Stadszendingspost was gevestigd in het
middelpunt van het "beruchte"
Hoograven. Complete 'veldslagen' zijn
daar gewisseld. De sporen hiervan
bleven zichtbaar, bijvoorbeeld in de
persoon van de klompenmaker. Hij
weerde, bij één van deze 'onenigheden',
zich op zodanige wijze met zijn bijl, dat
hij zichzelf op zulk een manier
verwonde, dat zijn been moest worden
geamputeerd.
Medeleven
De post werd geleid door Broeder
Alarm. De juiste man op de juiste plaats.
Er was maar een enkeling die zijn
ongenoegen rechtstreeks in het gezicht
van Broeder Alarm durfde te uiten.
Wanneer een echte geniepige streek
werd uitgehaald, stapte hij kordaat bij de
ouders naar binnen. Om die flinkheid
wordt hij, misschien zonder daar zelf
iets van te merken, door vriend en
'vijand' gerespecteerd. Het brengen van
het Evangelie, was juist daar, bij de
steenovens met zijn ruwe bevolking, een

Stadszendingpost met rechts op voorgrond Broeder Alarm

zware taak. Broeder Alarm is het die
soms met een woord van medeleven of
troost in één klap de harten wist te
winnen. Bij ziekte, leed en verdriet was
hij de eerste die de kleinste huisjes
binnen ging, om de "Blijde Boodschap"
te brengen in woord en … daad. Zo
nam Broeder Alarm de kinderen in de
zomervakantie mee uit: per trein naar
Bilthoven, naar het Biltse Meertje.
Woord en daad
Broeder Alarm is verschillende keren bij

de familie Smit thuis geweest. Vader
kon door een ziekte tijdelijk niet
werken: geen inkomsten en bittere
armoede. Moeder en Jan probeerden
het werk (hout hakken en verkopen)
over te nemen. Broeder Alarm kwam op
ziekenbezoek en dronk in de keuken
een kopje surrogaat. Toen moeder de
kopjes opruimde, vond ze onder het
schoteltje van Broeder Alarm een
rijksdaalder. (PdN)
In de komende editie van Aanzet vindt
u de laatste aflevering van Jan Smit.

