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BURGEMEESTER 

Uitreiking Maartenspenning aan Pieter

Beelaerts van Blokland

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Stadhuisplein, Grote Trouwzaal Stadhuis, 19 juni 2020

Beste mensen,  

Welkom in de Grote Trouwzaal, waar we in een klein, maar goed
gezelschap - ik verwelkom ambtsvoorganger Aleid Wolfsen en
ambtsopvolger Gerard Abrahamse - samen zijn gekomen. De reden
waarom zal u bekend zijn. Het doet me goed te zien, te horen, te
voelen dat Utrecht langzaam maar zeker weer ontwaakt. Want het was
de afgelopen maanden soms muisstil in Utrecht. Het vertrouwde
geroezemoes was er niet. Behalve als je precies om twaalf uur ‘s
middags door de Lange Smeestraat liep, want dan hoorde je de klok van
het Bartholomeus Gasthuis. Tien jaar geleden werd deze oude traditie
weer in ere hersteld. Tien jaar is peanuts in vergelijking met de
zesenhalve eeuw dat het gasthuis bestaat. Maar op een of andere
manier voelt het zo vertrouwd, alsof het nooit anders geweest is...

Datzelfde geldt voor uw actieve rol bij de Stichting Vrienden van het
Bartholomeus Gasthuis Utrecht, meneer Beelaerts van Blokland, lieve
Pieter. Wat fijn dat u er bent... Hoorde dat u deze week een ingreep,
heeft gehad en hoop dat het weer beter met u gaat... Sinds 2007 [voelt
ook als een eeuwigheid, in de goede zin van het woord...] bent u
betrokken bij de stichting die een belangrijke rol vervulde bij de
transformatie van een verouderd verzorgingshuis naar het Gasthuis
zoals we dat nu kennen. Het Bartholomeus Gasthuis behoort nu tot een
van de meest toonaangevende gasthuizen van Nederland... Cliënten
waarderen het gasthuis met een gemiddelde van een... 9,3. Dat is niet
goed, maar prima ouder worden, in hartje Utrecht nog wel. En de
plannen om het nog beter te maken liggen al klaar, dus misschien
wordt het een mooie dag nog een dikke 10...

Kwaliteit kost geld, dat wisten ze in 1367 ook al en ook nu zijn
sponsoren belangrijk. Als ‘Vrienden-primus inter pares’, u bent
inmiddels gestopt, was u jarenlang de enthousiaste en inspirerende
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aanjager van de stichting. Met uw enorme netwerk wist u altijd gulle
gevers te interesseren en mobiliseren. Nieuwe donateurs te
verwelkomen. Nieuwe zakelijke partners te werven en de banden met
de huidige zakelijke vrienden warm te houden. En mensen te wijzen op
de mogelijkheid om een schenking te doen aan het gasthuis. Kortom; u
wist hechte vriendschappen te smeden... Ik was erbij toen het
Bartholomeus Gasthuis in 2017 zijn 650e verjaardag vierde – ook de
Koningin was er. Er kwam een prachtige gevelsteen, en in de tuin een
prachtig bronzen beeld van Jits Bakker – waar u zich persoonlijk sterk
voor heeft gemaakt. Kortom; met uw enthousiasme, inzet en hart voor
de oudere Utrechters – u houdt warme contacten met de bewoners –
heeft ervoor gezorgd dat het Bartholomeus Gasthuis nog zeker
zesenhalve eeuw vooruit kan. Minstens... 

Daarnaast was u één van de initiatiefnemers van het TussenThuis. Dit is
een plek waar gescheiden ouders in alle rust hun kinderen kunnen
ontmoeten. De reguliere Omgangshuizen kenden lange wachtlijsten en
u heeft zich daarom sterk gemaakt voor de komst van deze Utrechtse
voorziening, die nauw samenwerkt met buurtteams en
welzijnsorganisaties. U zorgde ervoor dat TussenThuis van de grond
kwam, met een goed functionerend bestuur en een veilige plek voor
ouders en kinderen...

Daarnaast bent u mede-initiatiefnemer en vormgever van de Stichting
Gastheerschap en Cultuur. Doel is om de binnenstadbewoners en
ondernemers kennis te laten maken met en te betrekken bij hun stad.
Dat is gelukt. En hoe... Inmiddels zijn er meer dan 400 deelnemers. Ze
vormen een enorm sociaal netwerk in de binnenstad. Prachtig initiatief,
dat niet al 20 jaar kan bestaan zonder u, de bedenker, aanjager en
bewaker van de succesformule Gastheerschap en Cultuur.

Meneer Beelaerts van Blokland, lieve Pieter, 

Om precies twaalf uur hoorden wij het vertrouwde geluid van de klok
van het Gasthuis weer. En vandaag luidde de klok ook een beetje voor
u. Voor een voorspoedig herstel. En uit dankbaarheid, voor wat u heeft
allemaal betekent voor de stad Utrecht. Daar past een eerbetoon bij – in
woord en gebaar. Vind het een grote eer om u de Maartenspenning uit
te reiken.
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