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Bijzetten baron in Kasteel de Haar is unieke gebeurtenis
COLUMN
CEES
GRIMBERGEN
DE ZWARTE
PANTER EN
MISTER
FEYENOORD
Na het bekend worden
van het overlijden van
Mister Feyenoord, stop
ik een dvd in de recorder. Coen Moulijn kijkt de camera in en richt zich tot mij:
,,Ik heb me laten vertellen dat je
de journalistiek in bent gegaan
om mij ooit eens te interviewen.
Daar is helaas niks van gekomen. Dat spijt me nog ten zeerste.’’
Een brok in mijn keel.
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Het is het slot van een herinneringsfilmpje dat mijn Rondom
10-collega’s bij mijn afscheid
van dat programma in november 2009 maakten. ,,Je zult wel
verrast zijn dat ik, een jongen
van de volksclub in RotterdamZuid, jou toespreek. Ik weet niet
of het waar is, maar toen wij in
1970 de Europa Cup wonnen,
heb jij een week niet geslapen.’’
Dat ik, matige linksbuiten, ooit
zou worden toegesproken door
mijn rolmodel, grenst aan het
ongeloofwaardige. Het is waar,
journalistiek was een alibi om
dicht bij mijn helden te kunnen
komen. Behalve met Moulijn
identificeerde ik me met keepers. Want, echte keepers zijn
aparte mensen. Nu zit ik gehurkt tussen de voetbalboeken
en achterhaal hoe vaak de op
kerstavond overleden Frans de
Munck (landskampioen met
DOS in ’59) samen met Moulijn
in het Nederlands elftal stond.
Veertien keer. Wij, jongetjes,
lagen met ons oor in de speaker
van de radio om de interlands
met de Munck en Moulijn te
kunnen ‘bekijken’.
Ik geniet van de foto’s. Oogstrelende passeerbewegingen van
de frêle, stijlvolle, breekbare
Coen. Ik word stil bij de schoonheid van ‘De Zwarte Panter’ de
Munck, een foto uit 1957, gemaakt door de 17-jarige
Utrechtse fotograaf Jaap Herschel. In het oude Galgenwaard
hangt de Munck, gestrekt, een
halve meter boven zijn eigen
schaduw. Zijn tanden op elkaar,
zijn zwarte haardos onberispelijk naar achter. De bal is een
bruin leren monster. Deze wereldfoto zou ergens in onze stad
als kunstwerk verder moeten
leven. Hoe meer mijn voetbalhelden sterven, hoe
mooier het voetbal van
vroeger wordt. Dankzij
mensen als Coen en
Frans.
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HAARZUILENS • Het bijzetten van de
zondag overleden baron Van Zuylen van Nijevelt van de Haar in
Haarzuilens is een unieke gebeurtenis. Er worden bijna nooit op die
manier mensen bijgezet in Nederland.

Dat stelt begraafplaatsexpert Leon
Bok ,,Er zijn in Nederland maar een
paar families met een eigen kapel
en bijbehorende graftombe waar
nog gebruiksrecht op zit. Vijf, zes.
Misschien zeven.’’
Bok onderzocht talloze historische begraafplaatsen, waaronder

die in Haarzuilens. ,,Ik heb de kapel
bij de restauratie bezocht. De tombe
is uniek. Een grote ruimte met voor
elke overledene een rijk versierde
kist. Die zijn er niet veel.’’
Het is juridisch erg moeilijk om
het tegenwoordig nog voor elkaar te
krijgen. Wie in Utrecht buiten de
reguliere begraafplaatsen om op
zijn eigen terrein begraven wil worden terwijl er nog niemand begraven ligt, heeft toestemming nodig
van de gemeenteraad.
De familie Van Zuylen van Nijevelt heeft oude rechten. Omdat in
de kapel al in 1912 een familielid

werd bijgezet, de oom van de nu
overleden baron, kunnen er nog
steeds mensen worden bijgezet. De
familie moest dat wel met oude foto’s aantonen.
In Utrecht worden wel vaker
mensen in grafkelders bijgezet volgens Janne Kok van Het Utrechts
Archief. Op de eerste stedelijke officiële begraafplaats van de stad,
Soestbergen, ligt een grafheuvel
met meerdere kelders. ,,Die werd
aangelegd als compensatie. Na 1830
mocht niemand meer in kerken begraven worden, vanwege de volksgezondheid.’’

De graftombe in Haarzuilens.
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De gemeente heeft toen een ‘rotonde’ van kelders op Soestbergen
gebouwd. Overledenen van de families Van Beuningen en Fentener van
Vlissingen hebben daar een plek.
(Wouter van Wijk)

‘God weet wat er gebeurt’
Ook terreurdreiging voor koptische kerk in Geuzenwijk
UTRECHT • Opeens doet

Al-Qaeda z’n intrede in
de Utrechtse Geuzenwijk. De koptische kerk
aan de Van Bergenstraat
staat op de lijst van terreurdoelen. Studenten
die er wonen, wijken uit.
LISANNE VAN SADELHOFF
en HANS VAN DEN HAM

Aan de Adriaan van Bergenstraat
vindt morgenavond de kerstviering
plaats in de koptisch orthodoxe
kerk. Maandag werd duidelijk dat
Al-Qaeda oproept deze - en andere
vieringen elders - met een aanslag
te verstoren.
Pal boven de christelijke kerk blijken 23 studenten een kamer te hebben. Een van hen is Sander van der
Klei. Bang is hij niet. Maar morgennacht verblijft hij waarschijnlijk ergens anders. ,,Misschien slaap ik bij
iemand op De Uithof, mijn vader
stelde voor dat ik naar huis zou
gaan.’’
Ze snappen niet dat iemand het
op deze kerk heeft gemunt. Van der
Klei: ,,Het zijn heel aardige mensen.’’ Robin de Jong, net gearriveerd, gelooft niet dat in Utrecht
een aanslag wordt gepleegd. ,,Dit is
iets tussen moslims en kopten in
Egypte, niet in Nederland.’’
Huisgenoot Michiel van Vliet
heeft de politie gebeld om te vragen
wat ze moeten doen. ,,Ze zeiden:
jullie zijn prioriteit nummer één.
Toen ik vertelde dat hier 23 studenten wonen, kreeg ik te horen dat de
politie dat allang weet.’’
Conclusie: ze worden goed in de
gaten gehouden. Voor De Jong een
reden om de komende nachten gewoon thuis te blijven. Hij krijgt een
schouderklopje en wordt een held
genoemd. Hij grijnst. ,,We fokken el-

Robin de Jong, Michiel van Vliet en Sander van der Klei (vlnr) wonen boven de kerk. FOTO RAMON MOSTERD

Ik ga gewoon naar de
kerstviering. Als je
gelooft, dan heb je
geen angst.
Elhan Khalil
kaar zo alleen maar op. Als de één
weggaat, vertrekt de ander ook. Ik
blijf. Morgennacht open ik een crisisopvang in mijn kamertje.’’
Yvonne Beugelink is wel bang. De
komende nacht slaapt ze elders. ,,Ik
neem laptop en al mijn geld mee.
Voor de zekerheid. We zijn slecht ingelicht. We moesten het allemaal op
internet lezen. Wel een beetje raar.’’
Een paar huizen verderop staat

Wachten op extra zondagssupers
UTRECHT • Enkele tientallen supermarkten die op zondag open
willen, moeten enkele maanden
geduld hebben. Eind november
stemde de gemeenteraad in met
uitbreiding van het aantal ontheffingen op de zondagssluiting
van zestien naar twintig. Dat is
in overeenstemming met de wet
die openstelling van een supermarkt per 15.000 inwoners toelaat. De animo onder de winkels
is groot, maar nog onduidelijk
was welke vier voortaan extra
open mogen.

Volgens gemeentewoordvoerder
Gerard Derksen moet eerst de
gemeentelijke verordening door
de gemeenteraad gewijzigd worden. Daarna kunnen de vier
extra ontheffingen verdeeld
worden. Het is volgens Derksen
nog niet duidelijk wat daarvoor
de systematiek wordt.
Frank Bouwman van de Super
Ekomarkt in de Voorstraat, die
heel graag op zondag open wil,
is verbaasd: ,,Waarom hebben ze
mij dan op 6 januari een besluit
beloofd?’’

buurtbewoner Jan Miltenburg te
klussen. Ook hij heeft een naar gevoel. ,,God weet wat er straks gaat
gebeuren. Het is benauwend.’’ Hij is
morgen gewoon thuis. ,,Als mijn
ramen eruit vliegen, kan ik meteen
maatregelen nemen.’’
De Hilversumse Elhan Khalil gaat
tien jaar in Utrecht ter kerke. Ze is
niet van plan morgenavond de
kerstviering over te slaan. En ook
de dag erna, als de kerk open is
voor bezoek en ontmoeting, zal ze
er zijn. ,,Ik ga gewoon. Als je gelooft,
dan heb je geen angst. Als we wegblijven, zagen we zelf aan de poten
van ons geloof.’’
Pal aan de overkant van de kerk
is de Herderschêeschool gevestigd.
Er is nog geen reden om alle kinde-

ren vrijdag thuis te houden, zegt directeur Spijker. ,,Gemeente of politie hebben nog geen contact opgenomen met ons. Als dat gebeurt,
zullen we wellicht maatregelen
nemen. Maar ik hoop dat het
slechts een storm in een glas water
blijkt.’’
Van het aangekondigde extra toezicht door de politie was gistermorgen niks te merken. Kan kloppen,
zegt politiewoordvoerder Friedeman. ,,We gaan er vaker kijken,
maar er staat nog niet permanent
een mannetje voor de deur.’’
Oproepen tot het plegen van een
aanslag is niet hetzelfde als de aankondiging dat het gaat gebeuren,
zegt Friedeman. ,,Maar we nemen
de zaak uiteraard wel serieus.’’

Fysici dreigen met staking
UTRECHT • Tweehonderd hoogleraren, medewerkers en studenten van
de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht
hebben maandagochtend minder
bezuinigingen geëist op hun departement.
Zo niet, dan volgen er acties of
stakingen. Dat schrijft het Digitaal
Universiteitsblad DUB.
De medewerkers eisen daarnaast
dat departementshoofd Casper Erkelens terugkomt op zijn plek. Die
werd kort voor kerst geschorst,
omdat hij een visiedocument van
interim-decaan Van Ree niet wilde
ondertekenen. Dit omdat hij de in-

houd van het document te vaag
vond.
Onder aanvoering van Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft overhandigden de natuurkundigen
maandag met een korte demonstratie een petitie aan collegevoorzitter
Yvonne van Rooy en rector-magnificus Hans Stoof.
Ze stellen dat op hun faculteit onevenredig hard wordt bezuinigd en
dat ze de afbraak van de faculteit
door het bestuur niet langer accepteren.
Van Rooy beloofde dat de bezwaren van de natuur- en sterrenkundigen serieus genomen worden.

