'Mosterd van Van Riin~
Utrechtse musea op bezoek bij zorginstellingen
UTRECHT • Met voorwerpen uit dertien Utrechtse
musea bezoekt gast-educator Angela Manders
zorginstellingen. Ouderen
leven op als ze een stuk
Sunlight-zeep vastpakken of een polkabrok (een
babbelaar) laten- smelten
op de tong.
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Elf senioren zitten vrijdagochtend
gezellig in een halve kring naast elkaar in de bibliotheek van zorgcentrum Parkzicht in Utrecht. Gasteducator Angela Manders laat een
mosterdpot je zien, afkomstig uit het
Volksbuurtmuseum
Wijk C en
vraagt: 'Waar komt dit vandaan?'
"Nee, ik herken het niet;' zegt bewoonster Hennie Heiminge (79). "Ik
ben geen Utrechtse:'
"Het is een mosterdpot je van Van
Rijn, de fabriek zat aan de Nieuwe
Kade;' weet een andere bewoonster.
"Ze hadden ook stenen potjes:'
Omdat veel ouderen niet meer in
staat zijn om zelf een museum te bezoeken, komen 13 Utrechtse musea
naar het bejaardenhuis. Aan de
hand van dertien voorwerpen (uit
elk museum één object) vertelt de
bedenker van het project Museum
voor één Dag, Angela Manders, een
verhaal.
Het ruim een uur durende 'museumbezoek' in het eigen tehuis is een
proefproject tot eind december.
.Manders heeft dan 38 bezoeken gebracht aan Utrechtse zorginsteUingen. Mogelijk wordt Museum voor
één Dag uitgebreid naar de provincie.
Aan elk voorwerp kleeft wel een
verhaal of herinnering. Angela Manders spreekt verschillende zintuigen

Bewoonster

Gerardina Glastra bekijkt het afgebroken

aan. Zo komen uit het pittoreske
kruidenierswinkeltje
en museum
Betje Boerhave ouderwetse snoepjes. Ulevellen, dat zijn platte glasachtige suikersnoepjes. Wanneer de
snoepjes worden uitgedeeld, beginnen Gerard Wannet (87) en Fenny
Boer (88) spontaan te zingen:
'Jarig Jetje zou trakteren alle
meisjes van de klas; Jetje had wat
uitgekozen waar ze zelf zo dol op
was; Ulevellen bracht ze mee, ieder
kreeg er minstens twee; Uleoellen
bracht ze mee, ieder kreeg er minstens twee.'
-

stuk touw uit de Domtoren.

Een versleten, afgebroken stuk touw
heeft dienst gedaan in de Domtoren.
Angela vertelt dat er twee dikke touwen nodig zijn om de grootste en
zwaarste klok van de Dom te luiden.
"Er hangen in totaal dertien klokken en één verstekeling - van het
universiteitsgebouw - in de Domtoren;' legt ze uit.
"Om ze allemaal geiijktijdig te luiden, heb je twintig man nodig. Dat
is een hele kunst:'
Wanneer het touw rondgaat,
bromt Hennie Heiminge: 'Ik kan het
niet zien, ik heb één oog .... Ik ben zo
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vaak op de Dom geweest, vroeger
met de kinderen;' zegt ze tegen haar
buurman. "Ook in de Domkerk:'
Met een mooi verhaal over een
schilderij uit het Aboriginal Museum beëindigt Angeia haar voordracht. Op het schilderij staan de
eieren van een regenboogslang, een
mythologisch dier uit de droomtijd
"van de Aborinals.
Als de ouderen op weg zijn naar
hun middageten zegt Gerardina
Glastra (98) ineens: "Goh, ik wil ook
wel eens naar het Aboriginal Museum:'

