
Ik weet niet meer wat ik daarvoor 
meekreeg. In mijn herinnering zie 
ik me afrekenen met zo’n blauw 
biljetje van tweeënhalve gulden. In 
het begin liep ik wel over de markt 
en zocht ik naar bloemen die ik mooi 
vond, of eigenlijk waarvan ik hoopte 
dat mijn moeder ze mooi vond. 
Want dan had ik mijn boodschap-
pen goed gedaan en haar vertrouwen 
niet beschaamd. Maar al na een paar 
weken kocht ik alleen nog bij een 
grote kraam aan de kant van de kerk. 
Daar verkocht een vader bloemen 
met zijn zoons en schoondochters. 
De vader vond het prachtig dat zo’n 
jong jochie bloemen kwam kopen. 
Als hij mij zag aankomen maakte hij 
zich altijd vrij om mij te helpen. Dan 
praatten we even over school, over 
de bloemen of zo maar over niets. 
Onderwijl sneed hij de stengels van 
de bloemen én ritste hij met zijn blote 
handen de overtollige bladeren van 
de rozenstengels. En ik kreeg altijd 
meer bloemen voor mijn geld. Nu 
verwonder ik me erover dat zulke 
contacten vaak ineens voorbij zijn. 
Die man, ik ben zijn naam al kwijt, 
heeft er waarschijnlijk nog jaren 
gestaan met zijn bloemen. Maar ik 
ging studeren en kwam pas weer op 
de bloemenmarkt toen ik in Utrecht 
ging wonen.”

Stengels
Voor Jolanda en Nico van Nieuwstra-
ten was de bloemenmarkt onderdeel 
van hun zaterdagse boodschappen-
wandeling. “Door de week waren we 
met ons werk bezig. Het huishouden 
werd daar omheen georganiseerd, 
ook de boodschappen. Maar ‘s zater-
dags gingen we samen de stad in”, 
vertelt Nico, “daar maakten we een 
uitje van. Niet de stress van bood-
schappen doen, zoals je dat vaak ziet, 
maar lekker rustig een beetje rond-
kijkend in de stad. We woonden in 
Wittevrouwen en konden makkelijk 
de noodzakelijke boodschappen in de 
buurt doen. Op zaterdag concentreer-
den we ons rond de bloemenmarkt 
en bakkerij Wammes in de Korte 
Jansstraat. Bij Wammes haalden we 

vaak eerst een kaascroissant en liepen 
dan naar de bloemenmarkt. Vanaf een 
bankje keken we naar al die mensen 
die een paar stengels gezelligheid in 
huis haalden. Daarna gingen we de 
stad in, want die ligt voor ons toch 
op en voorbij de Neude. Op zaterdag 
kochten we vooral luxere boodschap-
pen, gebakjes, bijzondere kaasjes en 
wijn. Op de terugweg liepen we dan 
nog eens over de bloemenmarkt om 
voor de aankomende week wat extra 
kleur en geur voor de woonkamer te 
kopen.”

Studentenkamertje
“Als student liep ik altijd aan het eind 
van de middag naar de bloemen-
markt. De grond lag daar bezaaid 
met stengels en vertrapte bloemetjes. 
Maar in de containers lagen meestal 
nog wel gave bossen of in ieder 
genoeg losse stengels om een fraaie 
bos van te maken.” Agnes Jansen kan 
het zich nog goed herinneren. “Ik had 
een kamer in de Voorstraat en was 
beslist niet de enige student die zijn 
studentenkamertje opfl eurde vanuit 
die containers. Waarschijnlijk was 
het voor de kraameigenaren meer 
moeite het restant mee te nemen, dan 
het weg te kiepen.” 

Bloemenkiosk
Rob Achterberg herinnert zich vooral 
de gemoedelijkheid op de zaterdagse 
bloemenmarkt én de permanente 
bloemenkiosk op de hoek bij de 
sigarenwinkel. Daar stond volgens 
hem een markante bloemenverkoper. 
“Ja, het was een beetje gedrongen 
man. Hij was altijd aan het mopperen 
op de regering, op mensen, op alles 
eigenlijk. Pas als hij over zijn zoon 
begon, fl eurde hij op. Mijn zoon is 
ijzersterk, zei hij dan, die heeft zúlke 
spierballen en dan maakte hij met 
zijn hand een bollende beweging 
hoog boven zijn eigen biceps. Maar 
lang duurde dat niet, want al snel zag 
hij weer aanleiding om te mopperen. 
Vooral toen er een kiosk naast hem 
kwam met Vietnamese loempia’s. Hij 
was volgens mij de eerste man die ik 
zich zag opwinden over buitenlan-

ders en het werk dat ze afnamen van 
het eigen volk, zoals hij dat noemde.”

Verscheidenheid
“Regelmatig hebben ze het erover 
om alle Utrechtse markten samen te 
voegen op één plein. Maar ik vind 
juist die verscheidenheid aan markten 
heel leuk”, zegt Carla Verheul. “Ze 
vergeten dat elke markt zijn eigen 
publiek heeft en sfeer. Het maakt niet 
uit of een markt op een plein is of in 
een straat, maar het product en pu-
bliek bepalen de uitstraling. Ik merk 
het aan mezelf. Op de lapjesmarkt 
voel ik me gehaast. Het is er drukker, 
ik ben op zoek en loop er met een 
gevoel er snel bij te moeten zijn. 
Dat was al zo toen ik er als tiener 
liep en dat heb ik nu als zestiger 
nog. De bloemenmarkt is wat dat 
betreft ook nauwelijks veranderd. 
Daar is het anders, achter die kerk 
waar mensen rustig zoeken naar een 
bloemetje. Zo’n zelfde verschil voel 
ik overigens ook tussen de Oude- en 
de Nieuwgracht.”
“Tot een paar jaar geleden was 
een wandeling naar de bloemen-
markt voor mij een ritueel. Op een 
bankje keek ik naar de mensen die 
voorbij kwamen op de markt en het 
Janskerkhof. Ik heb het drukker zien 
worden, maar dat hoekje is eigenlijk 
altijd een rustpunt gebleven. Ik kom 
er nu minder, doordat ik slecht ter 
been ben, maar regelmatig komen 
er herinneringen naar boven aan die 
alledaagse dingetjes die ik daar zag. 
Mijn kronkeltjes noem ik dat, den-
kend aan Carmiggelt. Van de week 
dacht ik ineens aan dat zoontje van 
de slager in de Wittevrouwenstraat. 
Hij zal een jaar of acht zijn geweest 
en liep over de markt met onder elke 
arm een gebaksdoos, op zijn kant. 
“Jongen“, hoor ik mezelf nog zeggen 
en voor ik verder kon praten zei hij: 
“Ze zijn tóch bevroren.”

Chique
“Ik kan me herinneren dat er, zelfs 
rond 1970, nauwelijks auto’s stonden 
op het Janskerkhof. Het was een rus-
tig plein met wat chique panden van 

banken. De zaterdagse bloemenmarkt 
zorgde voor wat leven. Daar zag 
je voor een kraam het gedrang van 
mensen die hun zinnen hadden gezet 
op een bepaalde bos”, vertelt Jan 
Visser. “Nu is het ook doordeweeks 
veel drukker. Er staan auto’s op het 
plein en er zijn disco’s in de panden. 
Maar de bloemenmarkt blijft een his-
torisch gegroeide traditie voor veel 
Utrechters. Even een bloemetje halen 
op zaterdag is dan een wandeling 
naar de bloemenmarkt en zorgen dat 
je voor een leuke prijs dat gewenste 
bosje scoort.”

Karakteristiek
“Ik woon al jaren niet meer in 
Utrecht”, zegt Els Verbruggen, “maar 
merk dat mijn hart er nog ligt. Als 
ik mensen vertel over Utrecht, voel 
ik mijn enthousiasme groeien. Het 
is zo’n heerlijk compacte stad, maar 
met allerlei karakteristieke plekken. 
Het centrum van mijn favoriete 
gebied is de bloemenmarkt. Soms 
ga ik ook naar de grote markt op het 
Vredenburg, maar ik houd van de 
buurt rond de Korte Jansstraat en de 
Lange Jansstraat naar het Domplein. 
Het is een deel van de stad waar de 
tijd een beetje heeft stilgestaan.”
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“Mijn ouders hadden een winkel in de binnenstad”, vertelt Richard van Zeist. “Als jochie 
van een jaar of twaalf deed ík daarom zaterdag de boodschappen. Dat betekende 
voornamelijk het ophalen van de bestellingen die mijn moeder die ochtend naar de 
verschillende winkels had doorgebeld. Maar bloemen die mocht ik zelf uitkiezen. 

Hoe lang de bloemenmarkt al wordt gehouden in Utrecht is moeilijk terug te halen. In 1835 verhuisde de markt van de 
Stadhuisbrug naar het Janskerkhof. Op 10 oktober 1941 besloot de Rijkscommissaris van de bezette gebieden dat alle 
markten, behalve de veemarkt, vanaf dat moment op het Vredenburg moesten worden gehouden. 
Het bestuur van de Utrechtse marktkoopliedenbond was daar blij mee, want die streefde al jaren naar één groot markt-
terrein voor alle markten. Maar na de oorlog ging de bloemenmarkt terug naar het Janskerkhof. 
En daar is deze zaterdagmarkt voor veel Utrechters nog altijd een aantrekkelijk onderdeel van het 
boodschappenlijstje voor het weekend.  

De bloemenmarkt 
op het Janskerkhof

Het is circa 1960 en een blauwe stadsbus, lijn 12, rijdt richting Nobelstraat. Op de 
achtergrond zien we de Stadsschouwburg in het Zocherpark met voor de deur een 
paar mensen. Wat is uw verhaal bij bijgaande foto? Dat willen we graag weten. Heeft 
u een herinnering, anekdote of zomaar een gedachte bij wat u hier ziet? Stuur het op 
per e-mail of per post. Elke uitgave verloten we onder de inzendingen een (kleuren-) 
afdruk van de besproken foto. 

Wat is uw verhaal? 
Dat is de rubriek onder redactie van René van Maarsseveen. Het bevat unieke foto’s 
uit de collectie van Deuxième/Polyvisie en Het Utrechts Archief. Foto’s uit een tijd 
die u nog herkent en locaties waar u ook bent geweest en misschien nog wel komt. 

Stuur uw bijdrage voor 24 september naar:
De Oud Utrechter
Postbus 615
3500 AP Utrecht 

of per e-mail:
watisuwverhaal@deoudutrechter.nl

Het kan zijn dat we uw verhaal moeten inkorten. Mocht het niet geplaatst kunnen 
worden dan houden we ons het recht voor het eventueel in de toekomst te gebruiken. 
Vermeld daarom altijd uw contactgegevens.

Nieuwe oproep: Wat is uw verhaal?! 
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