
Statenbijbel als topstuk

Twee iconische 
voorwerpen uit de 
Nederlandse geschiedenis 
zijn weer even bij 
elkaar. In Museum 
Catharijneconvent is 
het eerste exemplaar 
van de Statenvertaling 
tijdelijk herenigd met 
zijn oorspronkelijke 
bewaarplaats, een 
eikenhouten kist. 

Utrecht - De kist maakt deel 
uit van de collectie van het 
museum. Hij staat sinds kort 
in de nieuwe Catharinazaal, 
waar de topstukken van het 

museum te zien zijn. De 
Statenbijbel uit 1637 is zeer 
kostbaar erfgoed van de Pro-
testantse Kerk Nederland. 
Dankzij een genereus gebaar 
van Het Utrechts Archief, 
waar de bijbel bewaard 
wordt, is de hereniging mo-
gelijk gemaakt. De Staten-
bijbel maakt deel uit van de 
Canon van Nederland.
De oorspronkelijke stuk-
ken, de drukproeven van 
de vertaling, werden in een 
kist in het Leidse stadhuis 
bewaard. In een tijd waar-
in de tekst bij een nieuwe 
druk letter voor letter werd 
gezet, moest teruggegrepen 
kunnen worden op een be-
trouwbaar origineel. Deze 

drukproeven waren zo be-
langrijk, dat ze vanaf 1641 
tot 1800 iedere drie jaar door 
een commissie van twintig 
kerkelijke afgevaardigden 
en enkele afgevaardigden 
van de Staten-Generaal wer-
den geïnspecteerd. Hiervoor 
is in 1663 een nieuwe kist in 
gebruik genomen, waarin - 
naast de drukproeven - ook 
het eerste, paarsfluwelen 
exemplaar van de Statenbij-
bel werd bewaard. Tot begin 
februari 2015 zijn de kist en 
de paarsfluwelen Statenbij-
bel naast elkaar te bezich-
tigen in Museum Catharij-
neconvent. Daarna wordt 
de bijbel teruggebracht naar 
Het Utrechts Archief.

De Statenbijbel uit 1637 is zeer kostbaar erfgoed van de Protestantse Kerk Nederland. Het Utrechts 
Archief was bereid deze tijdelijk uit te lenen.

Elke week neem ik u 
graag ongeveer honderd 
jaar terug mee in de tijd, 
aan de hand van twee 
personen die in de stad 
Utrecht woonden. Wat 
deze personen bindt is 
dat zij beiden in hun tijd 
bekend waren onder hun 
bijnaam. Bijnamen waren 
de snelkoppelingen in het 
drukke sociale verkeer 
van die dagen. En een 
integrerend onderdeel van 
de cultuur van volksbuur-
ten. Deze week laat ik u 
kennis maken met…

‘Aal de Preu’ . Zij was de 
eigenares van een snoep-
winkeltje op de hoek van 
de drukke Willemstraat 
en de Korte Hamsteeg, 
gelegen in de volksbuurt 
Wijk C. Haar winkeltje 
had op de lokale jeugd een 
grote aantrekkingskracht. 
Het hele jaar door kon 
je er bijvoorbeeld ijs of 
koekkruimels kopen. Voor 
een cent kreeg je een van 
krantenpapier gevouwen 
puntzak vol met koek-
kruimels. Volwassenen 
kochten ze vaak per ons. 
Men kreeg dan grove krui-
mels en gebroken koekjes 
of afgebroken stukjes van 
ijswafels. 

‘Aal de Preu’ was een 
vrolijke vrouw die wel in 
was voor een geintje. Je 
moest wel op je hoede zijn 
anders nam ze je in de ma-
ling. Samen met haar zus-
ter ‘Aal de Schreeuwerd’, 
die groente verkocht, was 

zij een bekend figuur in de 
stad. ‘Aal de Preu’ droeg 
haar bijnaam omdat ze 
weelderig schaamhaar zou 
hebben. Ze werd daarom 
ook wel eens ‘De Wolprut’ 
genoemd. Hoe de menigte 
dit wist is niet bekend, 
evenmin waarom een res-
taurant aan de Oudegracht 
aan de Werf haar bijnaam 
koos als naam voor een 
smakelijke eetgelegen-
heid…

Een paar deuren verder 
dan het winkeltje van 
‘Aal de Preu’ woonde 
‘Rode Trui’ in de Korte 
Hamsteeg. In de ven-
sterbank was door haar 
niet al te grote echtenoot 
‘Klein Pietsie’ een oventje 
gemaakt, waarin kleine 
kooltjes konden worden 
gestookt. Op haar eigen 
oventje bakte ze heer-
lijk koeken in meerdere 
koekenpannen. Je kon een 
mooie witte of een grove 
koek krijgen, beiden voor-
zien van warme stroop, 
voor slechts één cent per 
stuk. 

Een kleinzoon van haar 
ging door het leven met 
de bijnaam ‘Rooichie van 
Rode Trui’…

- Evert van der Zouw.

Binnenkort verschijnt 
zijn boek oer bijname in 
Utrecht. 
Opmerkingen, aanvullin-
gen, vragen of suggesties: 
evert@belangrijk.nl

BIjNAMeN‘Geschonden 
schoonheid van 
Cyprus’ 
Utrecht - De tentoonstelling 
‘Geschonden Schoonheid. 
Tragiek en betekenis van 
de Iconostase van Cyprus’  
van de Cypriotische schil-
der Lefteris Olympios is tot 
6 januari te zien in de Dom-
kerk in Utrecht. Voor de ten-
toonstelling kunst van de 
Grieks-Orthodoxe kerk de 
inspiratiebron gevormd en 
wel in het bijzonder de ver-
dwenen en vernielde iconen 
van de Iconistase in kerken 
die in het Noordelijke deel 
van Cyprus liggen. 

Langs de digitale 
meetlat bij 
Hornbach
Utrecht - Geen kostbare 
tijd verspillen aan passen 
en meten? Onder span-
ning staande leidingen bo-
vendien veilig herkennen? 
Hornbach geeft de kosteloze 
spoedcursus ‘Digitale meet-
techniek’. Deskundigen de-
monstreren in de weeken-
den van december digitale 
en eenvoudig te hanteren 
meetapparatuur. 
Deze nieuwe projectshow 
van Hornbach is tot en met 
27 december. Wie open staat 
voor nuttige tips over me-
ten, detecteren met digitale 
meetapparaten, kan voor 
demonstraties terecht op 
vrijdagen van 18.30 tot 20.00 
uur en op zaterdagen van 
14.00 tot 15.00 uur en 16.00 
tot 17.00 uur. 

Extern oordeel gevraagd 
over garage Jaarbeursplein
De geplande 
parkeergarage onder het 
Jaarbeursplein zorgt nog 
voor veel onduidelijkheid 
en onenigheid in de raad. 
Hoeveel parkeerplaatsen 
zijn er nodig, wordt hij 
wel rendabel, moet de 
gemeente zo’n garage 
wel exploiteren, maar 
ook .. is hij daar eigenlijk 
wel gewenst? Een second 
opinion moet uitkomst 
bieden. 

Door Paul Hustinx

Utrecht - Onder het Jaar-
beursplein moet een par-
keergarage komen, deels ter 
compensatie van de eerder 
gesloopte garage aldaar, zo 
is het plan. Het aantal toege-
stane parkeerplaatsen, 800-
1000, is al een stuk minder 
dan bij de oude garage, en 
daarbinnen zet het college 
in op de ondergrens van 800 
plaatsen vanwege de ligging 
bij een OV-knooppunt. Pre-
cies goed, dit aantal hier, zei 
D66 in de raadscommissie 
Stad en Ruimte, minder kan 
niet binnen de afspraken. 
Echter, liefst twee coalitie-
partijen, GroenLinks en SP, 
alsmede de Partij voor de 
Dieren en Student&Starter 
stelden ook een zo grote ga-

rage op deze plek ter discus-
sie. PvdA en ChristenUnie 
gingen niet zo ver, maar 
benoemden eveneens hun 
bedenkingen bij de aanzui-
gende werking van auto’s. 
Vele partijen vreesden forse 
risico’s bij de voorgenomen 
gemeentelijke exploitatie, 
aangezien marktpartijen het 
al niet aandurfden. Van ver-
schillende kanten, ook door 
voorstander CDA, werd ge-
suggereerd hier met een se-
cond opinion meer inzicht 
in te verwerven. Stadsbe-
lang wilde de risico’s mij-
den door bovengronds te 
bouwen en de VVD dacht 
de garage alsnog snel aan de 
markt te kunnen overdoen.  
Wethouder Everhardt herin-
nerde eraan dat de garage 
ook bedoeld is voor het toe-
komstige WTC. Het Jaar-

beurspleingebouw is alsme-
de gebaseerd op rechten van 
het NH-hotel. In dat verband 
noemde hij een reductie van 
de ooit geplande 1500 naar 
800 plaatsen ‘de juiste stap 
voorwaarts’. Zonder de ga-
rage is er volgens hem geen 
ontwikkeling mogelijk en 
eindigt Utrecht met een ne-
gatief saldo  “Maar als u er 
nog eens kritisch naar wil 
laten kijken, zijn wij bereid 
alles op tafel te leggen.” Er 
was snel een unanieme con-
sensus over een second opi-
nion naar de risico’s en een 
motie werd dan ook aange-
nomen. Everhardt kon zich 
hierin vinden, te meer daar 
de motie een afrondings-
datum voor het onderzoek 
omvatte, waardoor besluit-
vorming voor 1 februari 
doorgang kan vinden. 

Er zijn nog zoveel vragen over de garage dat er een extra 
onderzoek komt.                               Bron: cu2030.nl, gemeente Utrecht

‘Ode aan de vrouw’ bij 
Louwman Exclusive
Utrecht - De expositie ‘Ode 
aan de Vrouw’ is onlangs ge-
opend bij Louwman Exclu-
sive aan de Proostwetering 
53 in Utrecht. De fascinatie 
voor de schoonheid van de 
vrouw staat centraal bij de 
tentoongestelde kunstwer-
ken van de beroemde kun-
stenaars Kees van Dongen, 
Jean-Gabriel Domergue en 
Tos Kostermans. De fraaie 
kunstcollectie is dagelijks te 
zien in een bijzondere show-
room: de exclusieve auto-
merken Maserati, Lexus, 
Bentley en Lamborghini 
en de unieke architectuur 
geven de kunstwerken een 
extra dimensie. 
Kees van Dongen (1877-
1968) is wereldberoemd 
door zijn verleidelijke vrou-
wenportretten en zijn flam-
boyante levensstijl. Aan de 
kunstwerken van Kees van 
Dongen zijn wereldwijd 
tientallen solotentoonstel-

lingen gewijd. Het vooruit-
strevende werk van Jean-Ga-
briel Domergue (1889-1962) 
bevindt zich op de scheids-
lijn van erotiek en kunst. 
Hij was (naar eigen zeggen) 
de uitvinder van de Pin-Up. 
De mooiste en elegantste 
vrouwen zoals Gina Lollo-
bridgida en Brigitte Bardot 
hebben voor hem geposeerd. 
Tos Kostermans (1958) wil 
met zijn schilderijen dicht 
bij het geheim van iedere 
vrouw komen om zo haar 
schoonheid en elegantie 
vast te leggen. Kostermans 
geeft de huidige moderne 
en sterke vrouw weer in een 
sfeer van haute couture op 
een realistische en tijdloze 
manier.
Louwman Exclusive Cars 
B.V. is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 18.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie www.excellent-art.nl.

Het werk van Jean-Gabriel Domergue (1889-1962) bevindt zich op 
de scheidslijn van erotiek en kunst. (fragment)

Rondleiding 
door bibliotheek 
Universiteit
Utrecht - In 2012 is de reno-
vatie van de Universiteitsbi-
bliotheek Binnenstad (UBB) 
voltooid. Daarmee heeft de 
Universiteit Utrecht haar 
tweede icoon gecreëerd, 
maar nu in de binnenstad, 
naast de Universiteitsbibli-
otheek in de Uithof (Wiel 
Arets). Zaterdag 13 decem-
ber houdt Architectuur-
centrum Aorta om 14.00 
uur een rondleiding door 
de Universiteitsbibliotheek 
binnenstad, gerenoveerd  
door Grosfeld Van der Velde 
Architecten. Duur: ander-
half uur. Kosten: 9,50 / 8,50 
euro. Reserveren noodzake-
lijk via www.aorta.nu of tel.: 
030-2321686.

Taste of 
Christmas
Utrecht - Taste of Christmas 
is een culinaire festival dat 
plaats vindt van 12 tot en 
met 14 december  de Jaar-
beurs in Utrecht. Eén van de 
ingrediënten: topchefs Peter 
Lute, Julius Jaspers, Alain 
Caron en Ramon Beuk zijn 
dagelijks aanwezig om live 
voor de bezoeker te koken. 
Taste of Christmas is ge-
opend op vrijdag 12 decem-
ber en zaterdag 13 december 
van 12.00 tot 23.00 uur en 
op zondag 14 december van 
12.00 tot 22.00 uur. Kaarten: 
12,50 aan de kassa, 10 euro 
in de online voorverkoop. 
Ga naar www.tasteofchrist-
mas.nl.
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Statenbijbel als topstuk

Twee iconische 
voorwerpen uit de 
Nederlandse geschiedenis 
zijn weer even bij 
elkaar. In Museum 
Catharijneconvent is 
het eerste exemplaar 
van de Statenvertaling 
tijdelijk herenigd met 
zijn oorspronkelijke 
bewaarplaats, een 
eikenhouten kist. 

Utrecht - De kist maakt deel 
uit van de collectie van het 
museum. Hij staat sinds kort 
in de nieuwe Catharinazaal, 
waar de topstukken van het 

museum te zien zijn. De 
Statenbijbel uit 1637 is zeer 
kostbaar erfgoed van de Pro-
testantse Kerk Nederland. 
Dankzij een genereus gebaar 
van Het Utrechts Archief, 
waar de bijbel bewaard 
wordt, is de hereniging mo-
gelijk gemaakt. De Staten-
bijbel maakt deel uit van de 
Canon van Nederland.
De oorspronkelijke stuk-
ken, de drukproeven van 
de vertaling, werden in een 
kist in het Leidse stadhuis 
bewaard. In een tijd waar-
in de tekst bij een nieuwe 
druk letter voor letter werd 
gezet, moest teruggegrepen 
kunnen worden op een be-
trouwbaar origineel. Deze 

drukproeven waren zo be-
langrijk, dat ze vanaf 1641 
tot 1800 iedere drie jaar door 
een commissie van twintig 
kerkelijke afgevaardigden 
en enkele afgevaardigden 
van de Staten-Generaal wer-
den geïnspecteerd. Hiervoor 
is in 1663 een nieuwe kist in 
gebruik genomen, waarin - 
naast de drukproeven - ook 
het eerste, paarsfluwelen 
exemplaar van de Statenbij-
bel werd bewaard. Tot begin 
februari 2015 zijn de kist en 
de paarsfluwelen Statenbij-
bel naast elkaar te bezich-
tigen in Museum Catharij-
neconvent. Daarna wordt 
de bijbel teruggebracht naar 
Het Utrechts Archief.

De Statenbijbel uit 1637 is zeer kostbaar erfgoed van de Protestantse Kerk Nederland. Het Utrechts 
Archief was bereid deze tijdelijk uit te lenen.

Elke week neem ik u 
graag ongeveer honderd 
jaar terug mee in de tijd, 
aan de hand van twee 
personen die in de stad 
Utrecht woonden. Wat 
deze personen bindt is 
dat zij beiden in hun tijd 
bekend waren onder hun 
bijnaam. Bijnamen waren 
de snelkoppelingen in het 
drukke sociale verkeer 
van die dagen. En een 
integrerend onderdeel van 
de cultuur van volksbuur-
ten. Deze week laat ik u 
kennis maken met…

‘Aal de Preu’ . Zij was de 
eigenares van een snoep-
winkeltje op de hoek van 
de drukke Willemstraat 
en de Korte Hamsteeg, 
gelegen in de volksbuurt 
Wijk C. Haar winkeltje 
had op de lokale jeugd een 
grote aantrekkingskracht. 
Het hele jaar door kon 
je er bijvoorbeeld ijs of 
koekkruimels kopen. Voor 
een cent kreeg je een van 
krantenpapier gevouwen 
puntzak vol met koek-
kruimels. Volwassenen 
kochten ze vaak per ons. 
Men kreeg dan grove krui-
mels en gebroken koekjes 
of afgebroken stukjes van 
ijswafels. 

‘Aal de Preu’ was een 
vrolijke vrouw die wel in 
was voor een geintje. Je 
moest wel op je hoede zijn 
anders nam ze je in de ma-
ling. Samen met haar zus-
ter ‘Aal de Schreeuwerd’, 
die groente verkocht, was 

zij een bekend figuur in de 
stad. ‘Aal de Preu’ droeg 
haar bijnaam omdat ze 
weelderig schaamhaar zou 
hebben. Ze werd daarom 
ook wel eens ‘De Wolprut’ 
genoemd. Hoe de menigte 
dit wist is niet bekend, 
evenmin waarom een res-
taurant aan de Oudegracht 
aan de Werf haar bijnaam 
koos als naam voor een 
smakelijke eetgelegen-
heid…

Een paar deuren verder 
dan het winkeltje van 
‘Aal de Preu’ woonde 
‘Rode Trui’ in de Korte 
Hamsteeg. In de ven-
sterbank was door haar 
niet al te grote echtenoot 
‘Klein Pietsie’ een oventje 
gemaakt, waarin kleine 
kooltjes konden worden 
gestookt. Op haar eigen 
oventje bakte ze heer-
lijk koeken in meerdere 
koekenpannen. Je kon een 
mooie witte of een grove 
koek krijgen, beiden voor-
zien van warme stroop, 
voor slechts één cent per 
stuk. 

Een kleinzoon van haar 
ging door het leven met 
de bijnaam ‘Rooichie van 
Rode Trui’…

- Evert van der Zouw.

Binnenkort verschijnt 
zijn boek oer bijname in 
Utrecht. 
Opmerkingen, aanvullin-
gen, vragen of suggesties: 
evert@belangrijk.nl

BIjNAMeN‘Geschonden 
schoonheid van 
Cyprus’ 
Utrecht - De tentoonstelling 
‘Geschonden Schoonheid. 
Tragiek en betekenis van 
de Iconostase van Cyprus’  
van de Cypriotische schil-
der Lefteris Olympios is tot 
6 januari te zien in de Dom-
kerk in Utrecht. Voor de ten-
toonstelling kunst van de 
Grieks-Orthodoxe kerk de 
inspiratiebron gevormd en 
wel in het bijzonder de ver-
dwenen en vernielde iconen 
van de Iconistase in kerken 
die in het Noordelijke deel 
van Cyprus liggen. 

Langs de digitale 
meetlat bij 
Hornbach
Utrecht - Geen kostbare 
tijd verspillen aan passen 
en meten? Onder span-
ning staande leidingen bo-
vendien veilig herkennen? 
Hornbach geeft de kosteloze 
spoedcursus ‘Digitale meet-
techniek’. Deskundigen de-
monstreren in de weeken-
den van december digitale 
en eenvoudig te hanteren 
meetapparatuur. 
Deze nieuwe projectshow 
van Hornbach is tot en met 
27 december. Wie open staat 
voor nuttige tips over me-
ten, detecteren met digitale 
meetapparaten, kan voor 
demonstraties terecht op 
vrijdagen van 18.30 tot 20.00 
uur en op zaterdagen van 
14.00 tot 15.00 uur en 16.00 
tot 17.00 uur. 

Extern oordeel gevraagd 
over garage Jaarbeursplein
De geplande 
parkeergarage onder het 
Jaarbeursplein zorgt nog 
voor veel onduidelijkheid 
en onenigheid in de raad. 
Hoeveel parkeerplaatsen 
zijn er nodig, wordt hij 
wel rendabel, moet de 
gemeente zo’n garage 
wel exploiteren, maar 
ook .. is hij daar eigenlijk 
wel gewenst? Een second 
opinion moet uitkomst 
bieden. 

Door Paul Hustinx

Utrecht - Onder het Jaar-
beursplein moet een par-
keergarage komen, deels ter 
compensatie van de eerder 
gesloopte garage aldaar, zo 
is het plan. Het aantal toege-
stane parkeerplaatsen, 800-
1000, is al een stuk minder 
dan bij de oude garage, en 
daarbinnen zet het college 
in op de ondergrens van 800 
plaatsen vanwege de ligging 
bij een OV-knooppunt. Pre-
cies goed, dit aantal hier, zei 
D66 in de raadscommissie 
Stad en Ruimte, minder kan 
niet binnen de afspraken. 
Echter, liefst twee coalitie-
partijen, GroenLinks en SP, 
alsmede de Partij voor de 
Dieren en Student&Starter 
stelden ook een zo grote ga-

rage op deze plek ter discus-
sie. PvdA en ChristenUnie 
gingen niet zo ver, maar 
benoemden eveneens hun 
bedenkingen bij de aanzui-
gende werking van auto’s. 
Vele partijen vreesden forse 
risico’s bij de voorgenomen 
gemeentelijke exploitatie, 
aangezien marktpartijen het 
al niet aandurfden. Van ver-
schillende kanten, ook door 
voorstander CDA, werd ge-
suggereerd hier met een se-
cond opinion meer inzicht 
in te verwerven. Stadsbe-
lang wilde de risico’s mij-
den door bovengronds te 
bouwen en de VVD dacht 
de garage alsnog snel aan de 
markt te kunnen overdoen.  
Wethouder Everhardt herin-
nerde eraan dat de garage 
ook bedoeld is voor het toe-
komstige WTC. Het Jaar-

beurspleingebouw is alsme-
de gebaseerd op rechten van 
het NH-hotel. In dat verband 
noemde hij een reductie van 
de ooit geplande 1500 naar 
800 plaatsen ‘de juiste stap 
voorwaarts’. Zonder de ga-
rage is er volgens hem geen 
ontwikkeling mogelijk en 
eindigt Utrecht met een ne-
gatief saldo  “Maar als u er 
nog eens kritisch naar wil 
laten kijken, zijn wij bereid 
alles op tafel te leggen.” Er 
was snel een unanieme con-
sensus over een second opi-
nion naar de risico’s en een 
motie werd dan ook aange-
nomen. Everhardt kon zich 
hierin vinden, te meer daar 
de motie een afrondings-
datum voor het onderzoek 
omvatte, waardoor besluit-
vorming voor 1 februari 
doorgang kan vinden. 

Er zijn nog zoveel vragen over de garage dat er een extra 
onderzoek komt.                               Bron: cu2030.nl, gemeente Utrecht

‘Ode aan de vrouw’ bij 
Louwman Exclusive
Utrecht - De expositie ‘Ode 
aan de Vrouw’ is onlangs ge-
opend bij Louwman Exclu-
sive aan de Proostwetering 
53 in Utrecht. De fascinatie 
voor de schoonheid van de 
vrouw staat centraal bij de 
tentoongestelde kunstwer-
ken van de beroemde kun-
stenaars Kees van Dongen, 
Jean-Gabriel Domergue en 
Tos Kostermans. De fraaie 
kunstcollectie is dagelijks te 
zien in een bijzondere show-
room: de exclusieve auto-
merken Maserati, Lexus, 
Bentley en Lamborghini 
en de unieke architectuur 
geven de kunstwerken een 
extra dimensie. 
Kees van Dongen (1877-
1968) is wereldberoemd 
door zijn verleidelijke vrou-
wenportretten en zijn flam-
boyante levensstijl. Aan de 
kunstwerken van Kees van 
Dongen zijn wereldwijd 
tientallen solotentoonstel-

lingen gewijd. Het vooruit-
strevende werk van Jean-Ga-
briel Domergue (1889-1962) 
bevindt zich op de scheids-
lijn van erotiek en kunst. 
Hij was (naar eigen zeggen) 
de uitvinder van de Pin-Up. 
De mooiste en elegantste 
vrouwen zoals Gina Lollo-
bridgida en Brigitte Bardot 
hebben voor hem geposeerd. 
Tos Kostermans (1958) wil 
met zijn schilderijen dicht 
bij het geheim van iedere 
vrouw komen om zo haar 
schoonheid en elegantie 
vast te leggen. Kostermans 
geeft de huidige moderne 
en sterke vrouw weer in een 
sfeer van haute couture op 
een realistische en tijdloze 
manier.
Louwman Exclusive Cars 
B.V. is geopend van maan-
dag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 18.00 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie www.excellent-art.nl.

Het werk van Jean-Gabriel Domergue (1889-1962) bevindt zich op 
de scheidslijn van erotiek en kunst. (fragment)

Rondleiding 
door bibliotheek 
Universiteit
Utrecht - In 2012 is de reno-
vatie van de Universiteitsbi-
bliotheek Binnenstad (UBB) 
voltooid. Daarmee heeft de 
Universiteit Utrecht haar 
tweede icoon gecreëerd, 
maar nu in de binnenstad, 
naast de Universiteitsbibli-
otheek in de Uithof (Wiel 
Arets). Zaterdag 13 decem-
ber houdt Architectuur-
centrum Aorta om 14.00 
uur een rondleiding door 
de Universiteitsbibliotheek 
binnenstad, gerenoveerd  
door Grosfeld Van der Velde 
Architecten. Duur: ander-
half uur. Kosten: 9,50 / 8,50 
euro. Reserveren noodzake-
lijk via www.aorta.nu of tel.: 
030-2321686.

Taste of 
Christmas
Utrecht - Taste of Christmas 
is een culinaire festival dat 
plaats vindt van 12 tot en 
met 14 december  de Jaar-
beurs in Utrecht. Eén van de 
ingrediënten: topchefs Peter 
Lute, Julius Jaspers, Alain 
Caron en Ramon Beuk zijn 
dagelijks aanwezig om live 
voor de bezoeker te koken. 
Taste of Christmas is ge-
opend op vrijdag 12 decem-
ber en zaterdag 13 december 
van 12.00 tot 23.00 uur en 
op zondag 14 december van 
12.00 tot 22.00 uur. Kaarten: 
12,50 aan de kassa, 10 euro 
in de online voorverkoop. 
Ga naar www.tasteofchrist-
mas.nl.
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