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Desirée
I

Ik weet nog hoe we met kerst
voor ons meidenhuis in Zuilen
stonden en de roze lampjes
voor de ramen bekeken. ,,Net een
hoerentent’’, had Desirée gezegd.
Ik lachte. Net een hoerentent. Ik
weet nog hoe ze bij de eerste zonnestralen op ons dakterras zat.
Stoelleuning naar achter, zon op
haar huid. Ik weet nog hoe ze
buikdansmuziek draaide - en hoe
ik er mopperend van wakker werd.

Ik weet nog hoe ik op Facebook

las dat ze was overleden, zondag
twee jaar geleden. Desirée, mijn
oud-huisgenoot, zat met haar
vriend in MH17. In paniek belde ik
mijn huisgenoot. ,,Desirée is
dood.’’ Ik weet niet meer wat we
zeiden. Ik herinner me alleen hoe
we afsloten. ,,Ik hou van jou.’’ ,,Ik
ook van jou.’’
Desirée werd begraven in Nieuwegein. Roze gerbera’s. Hello-Kittyknuffels. Foto’s. Tranen. Mijn
huisgenoot zat naast
me. Ik hield haar
hand vast. Bij
herkenbare herinneringen
kneep
ik
erin.
Er
werd
verteld

dat Desirée van dieren hield - eens
smeekte ze me of haar oppaskat in
mijn kamer mocht. ,,Anders heeftie zo weinig ruimte.’’ De vriendin
van wie de kat was, vertelde dat ze
’m moddervet terugkreeg. Gelach
vulde de kerk.
We wisten basale dingen van elkaar, waren geen beste vriendinnen, maar er zat een wandje van
tien centimeter tussen onze levens. Ik weet hoe haar bedbank
klonk als ze die uitklapte. Ik herkende haar schaterlach als ze met
haar vriendin of moeder belde.

lastig had. Op haar verjaardag hing
ik een cadeautje aan haar deurklink. Ik heb me de afgelopen twee
jaar vaak afgevraagd waarom zulke
verdrietige dingen gebeuren. Ik
dacht ook aan Desirées ouders.
Aan haar vader die haar vieze was
schoon terugbracht. ,,Ik kan het
zelf, maar pap vindt het gezellig’’,
zei ze dan.
Op de rouwkaart maakte haar
familie kenbaar niet in wrok verder te leven, maar in het licht van
de herinnering. Ik doe met hen
mee. Ik denk aan Desirée in de
zon. Aan Desirée met de schone
was van haar vader. En aan haar
schaterlach. Als ik goed luister,
hoor ik die nog steeds.

Het aftellen is begonnen
voor club Nieuw Utrecht
balvereniging Nieuw Utrecht zet
alles op alles om voor vrijdag de gevraagde ruim 37.000 euro over te
maken aan de gemeente. Dat zegt
bestuurslid Mesut Cavusoglu.
Als dit niet is gelukt vraagt SPwethouder Paulus Jansen alsnog
het faillissement van de club aan.
Nieuw Utrecht, dat een schuld van
150.000 euro heeft bij de gemeente,
kreeg vorige week van de gemeenteraad nog een laatste kans.
Als de club uiterlijk vrijdag 14.00
uur haar achterstallige betalingen
heeft voldaan, dan is de gemeente

Muntbrug weer
op oude plek
De gerenoveerde Muntbrug in Utrecht wordt
deze week weer op zijn
oude plek gezet. Vandaag meert hiervoor een
drijvende bok aan bij de
Muntkade, morgen meert
de opgeknapte Muntbrug
aan bij de Abel Tasmanbrug. Op donderdag 14
juli wordt de Muntbrug
teruggeplaatst. Rijkswaterstaat begon in september vorig jaar met de
renovatie van de monumentale ophaalbrug aan
de Muntkade.

bereid met de club, ABN Amro en
de belastingdienst om de tafel te
gaan zitten. Dat wil Nieuw Utrecht
graag.
In de ruim 37.000 euro zitten
naast achterstallige betalingen, ook
een boete, proceskosten en incassokosten die Nieuw Utrecht nog moet
betalen. Hoewel de club het met de
hoogte van het bedrag niet eens is,
wil ze proberen het bedrag toch op
tijd over te maken.
Het geld hoopt Nieuw Utrecht
binnen te krijgen via giften, leningen van leden en een teruggave van
de belastingdienst.
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Klas bolleboosjes zit vol

Heel slim?
Sorry, even
geen plek
De stad Utrecht telt tientallen
hoogbegaafde kinderen die
geen passend onderwijs krijgen.
Klassen zitten vol en de wachtlijsten groeien.
Mark Verspoor

Desirée en ik zorgden voor elkaar. Ze knuffelde me toen ik het

Er zat een wandje van
tien centimeter tussen
onze levens
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Pianist opent
Hortus Festival
De Amerikaanse pianist
Bobby Mitchell (foto)
opent zaterdag 23 juli de
13de editie van het Hortus Festival. In de Oude
Hortus aan de Lange
Nieuwstraat speelt hij
naast George Gershwins
Rhapsody in Blue werken
van minder bekende
Amerikaanse componisten. Het Hortus Festival is
van 20 juli t/m 28 aug. Er
zijn concerten in tuinen
en kassen in Amsterdam,
Leiden en Utrecht.

UTRECHT

Stadsbiologe over
vlinders en libellen
De Utrechtse stadsbiologe Barbara Rijpkema
heeft een nieuw boek geschreven. Het boek Vlinders en libellen verrassend vlakbij moet een inspirerende gids zijn voor
natuurliefhebbers. In het
boek ligt Rijpkema uit
hoe vlinders en libellen
de natuur en je tuin versieren en verfraaien. Rijpkema schreef eerder een
vergelijkbaar boek over
vogels.

IJSSELSTEIN

Gepakt na poging
diefstal metaal
Een 32-jarige man uit
Rotterdam is zondagnacht opgepakt toen hij
bij een bedrijf in IJsselstein probeerde om metaal te stelen. De politie
was uitgerukt na een
melding over een verdachte situatie bij de
ﬁrma aan de Zomerdijk
en trof de man daar in
de buurt aan.

Drie basisscholen in Utrecht bieden samen voltijds onderwijs aan
180 kinderen met een IQ dat gemiddeld rond de 140 ligt.
De meeste van hen, 140, gaan
naar de basisscholen De Spits in Lunetten en de Achtbaan, met locaties
in Langerak en Leidsche Rijn. Omdat die vol zitten, blijven hoogbegaafde kinderen hangen op normale scholen, waar ze niet de juiste
ondersteuning krijgen.
Sommige ouders, zoals Marlies
Kamperman, zoeken hun heil buiten de stad. Haar dochter Floor (7)
zat in een reguliere klas op basisschool De Beiaard. Volgens Kamperman was haar dochter op school
rustig, maar thuis niet. ,,Dan werd
ze ineens heel boos en agressief. Dat
komt omdat ze niet genoeg werd
uitgedaagd.’’
Het was voor de familie zo’n onhoudbare situatie dat zij besloten
een school te zoeken voor hoogbegaafde kinderen. Een ingewikkelde

Wij hanteren klassen
van 20 kinderen
omdat het veel van
een leerkracht vraagt
– Jessica Geldof, obs Pantarijn

zoektocht, volgens Kamperman.
,,We wilden Floor op basisschool
De Spits zetten, maar daar stonden
veertig kinderen op de wachtlijst.’’
Dus week de familie uit naar De
Tweesprong in Maarssen. Jan van
der Klis, voorzitter van het college
van bestuur van de katholieke

Z Leonardo-klas voor kinderen
met ‘n hoog IQ. FOTO NICO SCHOUTEN

scholenstichting waar De Spits bijhoort, bevestigt de wachtlijst.
,,Daarom hebben we ons aanbod
drie weken geleden uitgebreid door
een extra klas te openen.’’
Toch zitten niet alle klassen vol.
,,Wij hebben volgend jaar nog enkele plekken’’, zegt directrice Jessica
Geldolf van obs Pantarijn in De
Meern, dat voltijds onderwijs biedt
aan hoogbegaafde kinderen. Volgens haar is er binnen het passend
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen financiering een nog groter
probleem dan ruimtegebrek.
De overheid ziet volgens Geldof
de noodzaak van voltijds onderwijs
voor hoogbegaafde kinderen niet
in. ,,Het wordt gewoon niet erkend’’, zegt ze ietwat gefrustreerd.
Het gevolg is een financiële kloof.
,,Wij krijgen genoeg geld om één
leraar voor een klas van 27 kinderen
te zetten, maar wij hanteren klassen van 20 kinderen omdat het veel
van een leerkracht vraagt.’’
Daardoor pakt onderwijs op de
Pantarijn 900 euro duurder uit voor
de ouders dan in ‘t regulier onderwijs. De school investeert ook in de
speciale klassen. Herkenbaar probleem, zegt Van der Klis. ,,Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage, maar zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
om dit onderwijs te bieden.’’

Veenendaal reddende
engel volksuniversiteit
Jaap Rademaker
Veenendaal

De Volksuniversiteit Veenendaal is
gered. De instelling krijgt extra geld
van de gemeente. Daarmee kon zij
het nieuwe cursusprogramma presenteren. Dat bevat meer lezingen
en minder cursussen dan voorheen.
In april dreigde de volksuniversiteit te moeten sluiten door gemeentelijke bezuinigingen. Nu

krijgt de volksuniversiteit toch in
totaal 28.000 euro van de gemeente
Veenendaal. In mei had de gemeente al 15.000 euro toegezegd,
maar dat was niet genoeg.
De volksuniversiteit gooit langzaam het roer om. Voorzitter Rein
Bijkerk: „We blijven steeds aan de
mensen vragen wat ze willen. Er is
een verschuiving gaande. Klanten
willen minder vaak een cursus van
een jaar en vaker lezingen.’’

