
 
15 

Julianaweg 
Op kamers 12 

 
Veel schrijvers, dichters, vertalers hebben een band met 
Utrecht doordat zij er kwamen studeren. Wat weten zij 
nog van die tijd? ‘Aan een wankel bureautje, mijn vader 
had het in elkaar gezet en hield een houten 
onderdeel over, las ik meer dan dat ik stu-
deerde.’ Herinneringen aan de eerste stu-
dentenkamer. 
 
door Emma Crebolder 
 

 
Emma Crebolder op de Domtoren 
 

Het huisnummer aan de Julianaweg ben ik 
vergeten. Ik dacht even 45 maar dat was de 
huurprijs in guldens voor mijn eerste kamer. 
De achternaam van mijn hospita weet ik nog 
wel en de naam van haar in de oorlog omge-
komen zoon, Rien. Mijn onaanzienlijke 
ruimte had een opklapbed en een wastafel. 
Ik ontdekte dat mevrouw tijdens mijn afwe-
zigheid van mijn bed gebruik maakte en de 
lakens niet verschoonde. Aan de lange, lan-
ge Julianaweg, met beiderzijds identieke wo-
ningen door een kleurloze groenstrook ge-
scheiden, hadden twee jaargenoten, Chriet 
Titulaer en een vriend, hun optrek. Zij wa-
ren in het bezit van een kijker en nodigden 
mij uit naar de sterren te komen turen. Er 
bevond zich op de verder uitzichtloze straat 
een bakkerij. Toen ik eens met mijn halfje 
bruin, de meedogenloze saaiheid op mijn 
schouders torsend, de huisdeur opende en 
de treden opklom werd ik getroffen door 
een licht afwijkende geur en kleur. Ik was 
een verkeerd huis binnengegaan. Ik vluchtte naar beneden 
en naar buiten, voelde me Goudhaartje uit het verhaal van 
‘De drie beren’.  

De Julianaweg heb ik nooit tot het einde toe afgefietst. 
Na feestjes werd ik naar huis gebracht, ik probeerde de onge-

makkelijkheid van het afscheid zo snel mogelijk bij de voor-
deur af te handelen, achterom was ook mogelijk maar daar 
was grote kans op niet gewenste omhelzingen in het duister 

van het smalle gangpad dat ingeklemd lag tus-
sen de achtertuintjes van de huizen. Niet alleen 
ik voelde me gegeneerd, ook de jongens wisten 
vaak niet goed raad met de situatie. Aan een 
wankel bureautje, mijn vader had het in elkaar 
gezet en hield een houten onderdeel over, las ik 
meer dan dat ik studeerde. Ik begon met Het 
vijfde zegel van Vestdijk en heel veel Böll. Ter 
ere van een Lustrum heb ik hem in de schouw-
burg op zien treden. De titel Haus ohne Hüter is 
me bijgebleven omdat misschien mijn situatie, 
weliswaar geen te pijnlijke naoorlogse toestand 
meer, maar zeventienjarig zonder ouders of 
bekenden alleen op een kamer in een wild-
vreemde stad, daar een beetje aan deed den-
ken. En ik kwam Duits studeren. Op die kamer 
werd president Kennedy doodgeschoten. En 
misschien kwam er dan wel eens iemand bij 
mij op bezoek. Ik woonde niet in het centrum. 
In de Schoolstraat, wel in de buurt van de bin-
nenstad, ontmoette ik behalve een vriendin 
ook Toon Tellegen. Hij werkte later als arts in 
Oost-Afrika waar hij ons met zijn gezin be-
zocht. Hilbert Kuik schreef in die tijd de co-
lumn ‘Ndi we wale’ voor Vrij Nederland. Hij 
leefde aan de Oegandese zijde van het Victoria-
meer. Tellegen werkte net over de Keniaanse 
grens en wij in Tanzania. Een soort drielanden-
punt. 
 

Zeeverlangen 
Ik was blij dat ik me langs de grachten naar het 
Domplein kon begeven, eerst onder de spoor-
brug door, als daar een trein over mij heen 
denderde geloofde ik dat het die dag goed met 
me zou gaan en/of dat ik degene zou ontmoe-
ten waar ik in stilte verliefd op was. Niet de 
keer dat ik werd geschept door een auto op het 
Tolsteegplantsoen. Doordat wij maar met ne-
gen studenten aan het eerste jaar Duits begon-
nen konden wij in het Academiegebouw colle-
ges volgen. En als het 
heimwee naar Schelde 
of zee toesloeg klom 
ik de Domtoren op. 
Zag de oude stad met 
haar grachten en 
steegjes en liet me 
troosten. 

Er staat in mijn nieuwste bun-
del Verzoenen (NwA’dam 2014) een 
gedicht dat teruggrijpt naar heftig zeeverlangen van ruim 
vijftig jaar geleden. De eerste strofe, zou je kunnen zeggen, 
speelt in Utrecht, en de tweede strofe, een vergelijkbare emo-

OP DE GRENS VAN  
HET ROZE BUURTSCHAP 
 
onder mij drijft een nylonkous 
voorbij 
naar Belle van Zuylen 
zilvermuiltjes er aan vast 
zwaan af en aan 
in telgangdraf 
onder water 
tilt stram zijn kroon voor mij af 
 
wij liggen op de grens 
van het roze buurtschap 
blonde krullen tussen poppen 
lachen en schreeuwen 
teder en onverschillig 
ontvangen ze 
en wij amper 
ontwikkelingspraatjes 
bevangen nog 
 
mijn rijk is van meeuwen glas 
grammatica 
zij leven van de koude grond 
erotica 
ik wuif 
en zij welwillend terug 
de boodschap geven 
aan het zwangere meisje 
een beetje snel 
weet je wel 
naar een boot in de Vecht 
naar een overwintering 
boven bevroren vissen 
kapotjes 
aan de rand van de stad 
rissen 
mannen 
soms gaan ze te ver 
en bij mij de loopplank op 
schud ik vriendelijk — nee —  
met vlechtjes  
– kijk kijk mijn buik 
en ik leer nog –  
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tie, ervaren in het savannegebied van Tanzania, ongeveer 
veertig jaar terug. 
 

Soms tussen heuvels en flatgebouwen  
vaart een bericht van de Noordzee binnen. 
Ik volg de roep en sta al op mijn pedalen.  
Onderweg slaan takken watertaal uit 
nog ver van de kust vandaan. 
 
Zo’n zeeverlangen bereikte mij ooit 
tijdens waaidagen in de savanne 
waar het warm woei en ik dacht 
dat het de moesson was.- Het strand 
ligt uitgerold, ik kan de zee in gaan. 

 
Later mocht ik een kamer betrekken aan 

de Wittevrouwensingel. En nog weer later een 
woonboot op de Vecht (zie gedicht in kader 
op p. 15). 
 
Emma Crebolder (1942) debuteerde in 1979 als 
dichter met de bundel Een hol in de zon — A cave in the sun (1979) en 
bouwde sindsdien een indrukwekkend oeuvre op van een twintigtal 

dichtbundels, waarvan Verzoenen (2014) de laatste is. In 1993 werd 
zij de eerste stadsdichter (in Venlo) van Nederland. Crebolder 
doceert Swahili aan de Universiteit van Nijmegen. ‘Op de grens van 
het roze buurtschap’ werd eerder gepubliceerd in Utrecht in letters, 
Het Spectrum 1980.  
 

Julianaweg in 1964 (HUA 59576) 

 
 

 
 
≪Utrecht in citaten≫ 
 
En zelfs met Leentje, de dochter van den droogist uit Utrecht, die zoovele weken bij zijne nicht van schalen had gelogeerd, had hem zijn huis 
zulk een tempel van huwelijksgeluk niet kunnen worden. Het is waar, hij had dit Leentje meenen te beminnen; hij had zelfs bij den ouden 
droogist om hare hand aangehouden: maar hoe koel was dat antwoord geweest, dat zij hem wel hoogachtte, maar niet tot eene eerlijke ver-
keering met hem kon besluiten!  

Vlerk, Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden 
 
Aris stops listening to the tailor. He had not tried to retract his confession. He knew that this crime was bad enough that they’d try to put him 
back into the house of corrections again, and he couldn’t live like that, like a man in a cage. Once in Utrecht when he’d got eight years, he’d 
planned to stab a guard so they’d give him the rope. Better that than to live in a rasp house. He would’ve done it, too, if he hadn’t felt sorry for 
his jailors.  

Nina Siegal, The Anatomy Lesson 
 
Wij hielden hem voor een meester in het spelen van den smachtenden minnaar. De lust om hem na te volgen deed ons heimelijk les nemen op 
de guitaar, en wij kochten zoo veel duitsche romances en zoo veel hemelsblaauwe linten, als in de mode-winkels en de muziek-magazijnen te 
bekomen waren. Lachten de jonge dames om onze liefdesverklaringen, zagen de getrouwde vrouwen ons aan of zij het te Keulen hoorden don-
deren, wij kregen een des te hoogeren dunk van Struivenbergs meerderheid, die het in de kunst van sentiment te veinzen zoo veel verder had 
gebragt. Mogten wij ooit de kousebanden van mevrouw X. losmaken, ofschoon de hemel weet dat half Utrecht ons daarin was voorgegaan? 
Konden wij zonder grootspraak één professors-dochter noemen, die zich door ons op den mond had laten kussen, of zelfs maar dèn teederen 
druk onzer vingeren beantwoord had?  

Conrad Busken Huet, Robert Bruce’s leerjaren 

 
 

 
Over de Charlie Hebdo-moorden, de Volkskrant, 10-1-2015 


