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‘Vriendenonline’ is een uitgave van de Vrienden van
HOVO Utrecht omdat we het
leuk vinden om contact te
houden met onze donateurs
in deze tijd, waarin de geplande activiteiten niet kunnen
doorgaan.
Verschijning circa 4x per jaar,
onereglmatig.
De redactie bestaat uit het
bestuur van de Vrienden van
HOVO Utrecht:
Joke Dinklage
Engelien Verhoeff
Ellen Vorsteveld
Henk Wevers
Jan-Hein Zeijlstra
Correcties:
Henk Wevers
Vormgeving en
opmaak:
Joop Ross.
Contact:
Joke Dinklage
jdinklage@planet.nl
Kijk ook op de website van de
Vrienden:
vriendenhovoutrecht.nl

Bij dit nummer...

HOVO Utrecht

Aan de Vrienden van HOVO Utrecht
Vandaag verschijnt nummer 6. van de Vrienden Online.
Na een lange periode van uitsluitend Zoomcontacten zijn er
weer meer mogelijkheden ontstaan om elkaar fysiek te kunnen
treffen.
Het 25-jarig jubileum van de HOVO kon, zij het in bescheiden
opzet, gevierd worden in het Ruppertgebouw in het Science
Park. Voor dit jubileum is een heel informatief digitaal Jubileummagazine gemaakt door Joop Ross. U kunt het vinden op de
HOVO website en via dit nummer doorlinken, zie pag. 2.
Het geeft een mooi beeld van de geschiedenis en de steeds verdere professionalisering van de HOVO.
In deze Vrienden online treft u een boekbespreking aan en een
artikel over de stuw bij Werkhoven in de Kromme Rijn. En verder de rubriek interessante websites.
Graag nodigen wij u uit voor een middagexcursie naar het Nationaal Bomenmuseum. Alle informatie daarover in dit nummer.
Ook treft u een vooraankondiging aan van het mini Documentaire festival in november.
We hopen dat we dit jaar weer veel mogelijkheden hebben om
cursussen live te volgen en aan activiteiten buiten de deur deel te
nemen.
Het bestuur van de Vrienden HOVO Utrecht.

De website van HOVO Utrecht - programma najaar 2021
https://www.hovoutrecht.nl/periode/najaar/
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bestaat

25 jaar
In januari 1996 tekenden vier samenwerkende
partners een samenwerkingsovereenkomst die
gezien wordt als de start van het Hoger Onderwijs
voor Ouderen rond Utrecht. Drie jaar eerder waren Hogeschool De Horst en de Universiteit voor
Humanistiek al begonnen met onderwijs voor
ouderen, zeg maar het pré HOVO tijdperk. De
eerste stichtingsacte dateert van 1998. Maar 1996
wordt algemeen gezien als het begin.
Om aandacht te besteden aan dat jubileum heeft
HOVO Utrecht een digitaal Jubileummagazine
het licht doen zien. Tijdens de open dag 2021,
waar hovisten elkaar eindelijk weer eens fysiek
konden ontmoeten (donderdag 26 augustus jl.),
werd dat magazine gepresenteerd. In enkele toespraken van de voorzitter van HOVO Utrecht, prof. dr.
Oedzge Atzema en de rector magnificus van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Henk Kummeling werd
nog eens gewezen op het belang van HOVO onderwijs en het belang van de onderlinge samenwerking.
Aan dhr. Kummeling werd een USB stick overhandigd, via welke het Jubileummagazine te lezen is.
Helaas was de voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht, drs. Jan Bogerd verhinderd de bijeenkomst bij te wonen. Maar zijn felicitaties zijn in het Jubileummagazine te lezen!
Het magazine neemt u mee op reis door 25 jaar HOVO Utrecht! We bieden het u hier aan en wel op
twee manieren:
Een downloadbare PDF via de site van HOVO Utrecht (eenvoudig te navigeren door de teksten):
Klik hier om te lezen
Een bladerversie van het Magazine ook via de HOVO site met de mogelijkheid tot inzoomen):
Klik hier om te lezen
Veel lees en kijkplezier!
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Excursie

Nationaal

Stichting Vrienden van HOVO Utrecht

Bomenmuseum
in Doorn op 29 september 2021
Op woensdagmiddag 29 september a.s. organiseren de Vrienden van HOVO Utrecht een
excursie naar het Nationaal Bomenmuseum in Doorn.
Vorig jaar was een excursie door de coronamaatregelen niet mogelijk. Dit jaar organiseren we
onze excursie op aangepaste wijze.
We blijven dichtbij Utrecht, reizen niet
per touringcar en houden het bij een halve
dag.
We vragen u om zelf per auto of per openbaar vervoer naar Doorn te komen. Om
13.45 uur zien we elkaar dan bij de ingang
van het Bomenmuseum.
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn
bezit een wereldberoemde collectie bomen
en struiken uit alle delen van de wereld,
die klimatologisch passen op onze breedtegraad. Sommige planten zijn erg zeldzaam. Het Bomenmuseum probeert deze
planten voor de toekomst te bewaren voor publiek en wetenschap. In het 29 hectare grootte parklandschap -vertelt de folder- loopt u van de Alpen naar de Himalaya en van Japan naar Canada. Eind september is een mooie tijd voor het arboretum; er is b.v. een boomvruchten wandeling en misschien zijn
er al herfstkleuren en paddenstoelen.
Vanaf 14.00 uur kunt u deelnemen aan de rondleiding, maar u kunt ook zelf door de tuin dwalen. Er is een duidelijke plattegrond en in het
park zijn overal mogelijkheden om te zitten. Voor
diegenen, die heel slecht ter been zijn is een clubkar aanwezig.
Rond 15.15 uur drinken we gezamenlijk thee op
het terras of bij slecht weer binnen. Zo kunnen
we elkaar eindelijk weer live ontmoeten. Na de
thee kunt u ook nog op eigen gelegenheid door
het park wandelen. Het Bomenmuseum is tot
19.00 uur geopend.
Praktische informatie:
- Kosten excursie: €15,-- per persoon.
- Nationaal Bomenmuseum Gimborn, Velperengh 13, 3941 BZ Doorn,
- Parkeren op het terrein van het museum.
- Auto vanuit Utrecht: A 12 afslag Driebergen/Zeist, rechts af richting Driebergen, steeds maar recht
door tot u Driebergen verlaat, na circa 2 kilometer, direct na het Shell benzinestation rechts af de Velperengh in. Na 400 meter links af het parkeerterrein op.
- Per Openbaar vervoer: van station Driebergen/Zeist bus 50 richting Wageningen of bus 56 richting
Wijk bij Duurstede. Halte Stamperweg, daarna 6 minuten lopen naar het Bomenmuseum.

www.vriendenhovoutrecht.nl
vriendenhovoutrecht@gmail.com

Excursie Nationaal Bomenmuseum Gimborn
Woensdag 29 september 2021
Aanmelding en betaling
U kunt zich uiterlijk 26 september 2021 aanmelden via onze website www.vriendenhovoutrecht.nl of
door inzending van onderstaand formulier voor 24 september, waarmee u ons ook éénmalig machtigt
om het deelnamebedrag via de bank te incasseren. De kosten voor deelname zijn € 15,00 per persoon,
dit is inclusief koffie/thee/lekkers.
Deelname staat open voor donateurs van wie de donatie van 2020 of 2021 is ontvangen. Mocht u voor
deze jaren geen donatie hebben overgemaakt dan kunt u met het onderstaande formulier de donatie
2021 aan uw machtiging toevoegen.
U kunt één introducé(e) meenemen; u betaalt dan € 30,00 voor twee personen. Vul de gegevens
van uw introducé(e) ook op het formulier in.
Deelname op volgorde van binnenkomst van aanmelding; bij over-inschrijving wordt niet geïncasseerd.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Machtiging éénmalige incasso voor Excursie Gimborn op 29 september 2021
Ondergetekende machtigt hierbij de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht om éénmalig af te schijven
van zijn/haar bankrekening:
Bijdrage excursie Gimborn
Eventueel: Donatie 2021

€ ............. (€ 15,00 1 persoon en € 30,00 voor 2 pers).
€ ............. (minimaal € 15,-)
----------- +
€ ..............

Totaal:
Rekeningnummer:

NL

0

 Dhr.  Mw.
Voorletters: ................ Naam: ...............................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
Postcode: ................... Plaats: ..............................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................
Telefoon: .............................. Telefoon mobiel: ...................................
Introducé(e) (indien van toepassing)
 Dhr.  Mw.
Voorletters: ............... Naam: ..................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Postcode: .......................... Plaats: …………………………………………………....................
E-mail: ....................................................................................................................................
Telefoon: .......................... Telefoon mobiel: ..............................
Ik heb het privacyreglement (zie: www.vriendenhovoutrecht.nl) gelezen en geef de Stichting toestemming mijn
persoonsgegevens te verwerken zoals in dit reglement is beschreven.
Datum: ............................. Handtekening: ........................................................................................
Opsturen aan: Vrienden van HOVO Utrecht
t.a.v. dhr. H. Wevers, penningmeester
Frans Halsstraat 49A, 3583 BM Utrecht
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Boekbespreking

VOORAANKONDIGING!

Alles begint met een

Documentaire Festival 2021

van Diederik van der Wal

Gelukkig kunnen de Vrienden van HOVO Utrecht een jaarlijkse traditie voortzetten:
het DOCUMENTAIREFESTIVAL.Thema dit jaar: ‘BEDEKKERS VAN DE WERELD’

Door Engelien Verhoeff - Schot

Na een onderbreking van een jaar zetten wij met veel plezier onze reeks documentaire festivals voort.
In deze tijd vol onzekerheden hebben we gekozen voor een veelvormig, stabiel element: onze bebouwde
wereld. De kans is groot dat u, terwijl u dit leest en uit uw raam kijkt een gebouw ziet, wij leven grotendeels in een bebouwde, bedekte wereld. Dit wereldbeeld is zo vertrouwd dat we ons niet altijd afvragen
hoe dit allemaal tot stand kwam, wat er aan voorafging.
Vier documentaires zullen de revue passeren:
- Rem Koolhaas - A Kind of Architect door Markus Heidingsfelder en Min Tesch.
- Fenster zum Hof - Wonen in de Nederlandse ambassade door Markus Heidingsfelder.
- How much does your building weigh, Mr Foster? Door Carlos Carcas en Norberto Lopez Amado.
- Visages Villages door Agnès Varda & JR.
We hebben een grotere zaal dan andere jaren gehuurd in het Louis Hartlooper Complex zodat u
voldoende afstand kunt bewaren.
We omgeven de documentaires met koffie/thee
en een lunch. Na afloop kunnen we ervaringen
uitwisselen in het Hartloopercafé.
We hopen velen van u te verwelkomen op
dinsdag 9 november.

H

oeveel letters zouden er aan onze ogen zijn voorbijgetrokken sinds wij hebben
leren lezen zo tussen ons vijfde en zevende jaar? Ooit heeft iemand berekend
dat een gemiddelde lezer van vijfenveertig jaar er zo’n miljard onder ogen moet hebben gehad. U kunt uw eigen berekening hier op loslaten en er voor uzelf nog een
paar miljarden aan toevoegen!
U bent die 27* letters van ons alfabet tegengekomen in boeken, brieven, ondertitels,
uw paspoort, op zerken, stoeptegels, yoghurtpakken en recenter, in websites, e-mails
en apps. Al die letters, in hun vele verschijningsvormen, maken deel uit van het alfabet, maar daar gaat het in dit boek niet om, Alles begint met A is het eerste boek dat
gaat over de letters zelf, over hun vormen en klanken, hun geschiedenissen en eigenaardigheden, kortom,
ons alfabetisch erfgoed.

D

e schrijver neemt ons mee door een onwaarschijnlijk aantal gebieden,
soms worden we eerst bepaald bij de verschijningsvormen van de letter,
bij een andere letter gaan we terug in de historie naar de Etrusken, we komen
ook terecht in de Nederlandse dialecten, alles komt voorbij van typografie,
dialectologie, cultuurhistorie, taalkunde, tot fonetiek, letterfrequentie en
paleografie. Deze opsomming doet het boek en de schrijver geen recht, hij
schetst letterportretten, het gaat over letterliefde en letterhaat, de hyperactieve
en de betwiste ij, de verregaande verwantschap tussen de u, de v, en de w, uitspraakgegevens over de ratelaar en een theorie over de naam van de driepoot,
over de feiten en fabels van ons alfabetische erfgoed.

D

e talrijke illustraties komen werkelijk uit alle hoeken en gaten zoals u in de Beeldverantwoording op pp. 318/19 kunt zien, van manuscripten en inscripties, uw
schrijfschriftje van de lagere school (twee dicht bij elkaar liggende lijntjes plus een hoger
lijntje) tot een tekening van Peter van Straaten toe.
Hoe troostrijk is het niet om een lettertje te lezen als u de slaap niet kunt vatten of als u
zit te wachten op een pakje dat er al had moeten zijn?
Diederik van der Wal werkt als collectiespecialist bij het Meertens Instituut
in Amsterdam.
Zwaartepunten in de collecties van het instituut zijn taalvariatie en etnologie.
U kunt de collecties benaderen op de site www.meertens.knaw.nl. via Databanken/Bibliotheekcatalogus/Overzicht archieven en collecties/Audiocollecties.
Uitgever: de Harmonie. Nederlands Paperback 9789463361057 Druk: 1 oktober 2020
319 pagina’s.

*De auteur voert de y en de ij op als aparte letters. Lees de vaak controversiële geschiedenis van deze let
ters op pp. 273-294.

Voor de duidelijkheid: alle Vrienden ontvangen nog een uitnodiging, en pas na ontvangst kunt u zich
aanmelden via het meegestuurde aanmeldingsformulier.

Interessante websites
Tussen 2010 en 2015 was het gebruikelijk dat er bij grote HOVO Utrecht bijeenkomsten video-opnamen werden gemaakt. Denk aan seizoensopeningen, nieuwjaarsbijeenkomsten en zomeracademies.
Dat leverde tientallen videostreams op met interessant materiaal. Afgelopen maanden is daar weer
eens een inventarisatie van gemaakt en al doende kwamen we op het idee in Vrienden online een paar
streams aan te bieden, twee in dit geval.
De eerste is een lezing van prof. dr. Henny Lamers bij de opening van het cursusjaar
2012-2013 van HOVO Utrecht, op 8 sept. 2012 in de aula van het Academiegebouw.
Titel: ‘Hallo, is daar iemand?’ Klik hier om te kijken

Verder een lezing van prof. dr. Jan van Hooff tijdens de zomeracademie van 2010 op 9
juli. Thema van die Zomeracademie was ‘Verzoening’. Titel van de lezing: Samen door

een deur in de struggle for life. Klik hier om te kijken
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Het stuwcomplex bij Werkhoven
Het sluis/stuwcomplex bij Werkhoven in de Kromme Rijn is als militair complex
gebouwd maar is het tegenwoordig een idyllische plek en een interessant wandeldoel. Door Joop Ross
Al voor het begin van onze
jaartelling stroomde de Rijn
langs Wijk bij Duurstede (Dorestad) en Utrecht richting de
Noordzee en was een belangrijke transport route. Toen rond
838 de Rijn op een natuurlijke
manier haar loop verlegde
werd de Lek steeds belangrijker
om water van de Rijn door te
voeren. Maar ook de oorspronkelijke waterloop van Wijk bij
Duurstede naar Utrecht bleef
in stand en sloot aan op de
stadsgrachten. Het water verliet
de stad weer bij de sluis aan de
Weerdsingel.
De stad Utrecht profiteerde daarvan op minstens twee manieren: de doorspoeling van de stadsgrachten
en als open vaarverbinding met de
Rijn.
Problemen met het waterbeheer
tussen Wijk bij Duurstede en
Utrecht zorgden er echter voor dat
de Rijn in 1122 bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd. De rivier de
Lek werd nu definitief de voorzetting van de Rijn (die Nederrijn
ging heten). Utrecht had toen geen
water meer op de stadsgrachten
direct van uit de Rijn. Rond 1300
is dat deels hersteld, o.a. door een
inlaatduiker in de Lekdijk bij Wijk
bij Duurstede. De oude aftakking
De Kromme Rijn vanaf de stuw stroomopwaarts
van de Rijn ging toen
De Kromme Rijn heten en bleef altijd een rol spelen in het waterbeheer tussen Wijk bij Duurstede en
Utrecht.
Een nieuwe situatie ontstond bij het tot ontwikkeling brengen van de Nieuwe Holandse Waterlinie,
waarvoor de eerste plannen al bestonden in de Napoleontische tijd en later door koning Willen I tot
uitvoering gebracht. Essentieel onderdeel was uiteraard het onder water zetten van bepaalde gebieden.
Daar ging de Kromme Rijn een rol in spelen. Het betrof de inundatiekommen gelegen ten oosten en
zuidoosten van de stad Utrecht. Een complex stelsel van overlaten, stuwen en sluizen en kanalen moest
deze onderwaterzetting bewerkstelligen. Voortschrijdend inzicht bracht mee dat men de inundaties
steeds sneller wilde stellen en met een grote nauwkeurigheid (tussen de 40 en 60 cm.).Vond men eerst
een periode van 6 weken voldoende voor onderwaterzetting, later werd dat teruggebracht tot 1 week.
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Het waterniveau van
de Kromme Rijn kon
daar niet aan voldoen
en dus werd de waterloop verbeterd en
zocht men naar middelen om het water te
kunnen ‘opzetten’ (op
een hoger dan normaal peil brengen) om
de kommen sneller
onder te laten lopen.
Dit leidde o.a. tot de
bouw van twee stuw/
sluis/damcomplexen,
bij Cothen en Werkhoven, met sluiswachDe Kromme Rijn vanaf de sluis stroomafwaarts
terswoning.
Met de stuwen regelde men de waterhoogte, met de sluizen bleef de Kromme Rijn bevaarbaar, (voor
kleine scheepvaart). De dam werd gebruikt om te voorkomen dat water uit het inundatiegebied terugstroomde.
Het stuw/sluiscomplex bij Werkhoven is een Rijksmonument (nummer 532495) en eigendom van het
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden (HDSR). Het bestaat
uit twee parallelle watergangen,
voor de stuw en voor de sluis, een
vrij zeldzaam ontwerp. Het complex werd aangelegd tussen 1866 en
1871en is ontworpen door C.R.T.
Kraijenhoff (inspecteur-generaal der
fortificaties) en in eerste aanleg door
hem, samen met Jan Blanken Jnz.
(waterbouwkundige) en majooringenieur Willem Offerhaus gerealiseerd. Het complex werd betaald
Paralelle watergangen voor stuw en sluis
door de militaire Genie.
De bouw was in handen van dhr. Wiegerink uit Groenlo, na een herhaalde aanbesteding als gevolg van
het faillissement van een vorige bouwer.
De sluis bestaat uit een kolk van 28m lengte en 5m breed. De
kolk is voorzien van 2 houten punt(sluis)deuren, die (volledig
handmatig) worden bediend met ijzeren windwerken en heugelstangen om de deuren te kunnen openen en sluiten. Om
water in de kolk op- en af te voeren zijn de deuren voorzien
van een rinket (luik) wat geopend en gesloten kan worden.
Tussen dit sluiscomplex en Wijk bij Duurstede is de Kromme
Rijn niet bevaarbaar, zodat de sluis alleen nog gebruikt wordt
door ‘werkverkeer’.
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De stuw was voorzien van
een kantelstuw.
De stuw is verder voorzien
van een mogelijkheid deze
af te dammen. Hiertoe is
de stuw voorzien van dubbele schotbalksponningen
om schotbalken in te laten
zakken.
Het complex is in 2005
geheel gerestaureerd. Er
werden nieuwe puntdeuren aangebracht en het
bedieningsmechaniek werd
gereviseerd en deels vernieuwd.





IJzeren windwerk met heugelstang

De restauratie vond zo veel mogelijk plaats met authentieke materialen. Helaas was dit niet altijd mogelijk, waardoor een verlies aan monumentale waarde is ontstaan volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
(RCE).
Bij de stuw werd een
roestvrij stalen kantelstuw met tandwielmechanisme aangebracht
en een nieuwe loopbrug.
Bediening van de stuw
vindt plaats op afstand,
middels een telefoonlijn
en het CAW-computersysteem (Centrale Automatisering Watersysteem), vanuit de centrale
post van het Hoogheemraadschap in Houten.

Kantelstuw met tandwiel en bedieningskast

Van inunderen is natuurlijk al lang geen sprake meer,
maar de stuw speelt nog steeds een belangrijke rol in
waterhuishouding van het Kromme Rijngebied. Beslist
de moeite waard om deze historische en wondermooie
plek te bezoeken.
Klik op onderstaande link voor een wandelroute langs de
sluiswachterswoning (respecteer de privacy van de bewoners!) naar de sluis- en stuw.
https://izi.travel/en/b9a1-waterwandeling-sluiscomplex-werkhoven/nl#tour_details_first

Rechts (bij de pijlen) de uitsparingen voor de schotbalken; de tussenruimte kan worden opgevuld klei of
mest.
Nogmaals de kantelstuw met bedieningskast; door deze hoger of lager te stellen wordt de waterstand
geregeld; over de brug en de puntdeuren van de sluis kom je aan de overkant.
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