PREMIUM
Stella Oudgenoeg (15) bespeelt het Lombok Straatfeest en krijgt concurrentie van straatorkest
Tutti Saxi. Lekker is dat. © Angeliek de Jonge

'Vergeet de Vrijmarkt op
Koningsdag. Dit is veel leuker!'
Sta je net lekker harp te spelen, komt straatorkest Tutti Saxi precies tegenover
je staan. Even pauze dus voor Stella Oudgenoeg (15) en tijd om van het
zonnetje te genieten op de Lombok Straatfeesten.
Wim Langejan 05-05-18, 16:39

Op deze bevrijdingsdag is de Utrechtse wijk Lombok weer veranderd in één grote
rommelmarkt. Vergeet de vrijmarkt op Koningsdag, dit is veel leuker, vinden de
wijkbewoners. Straat na straat staan de kramen. En Stella probeert met haar harp
een graantje mee te pikken. Alhoewel, een graantje? ,,Het gaat best goed. Ik heb al
meer dan dertig euro.’’

Ze speelt al zes jaar harp, maar is al veel langer verslingerd aan het instrument. ,,Als
klein meisje zag ik er een op televisie en dacht: ‘wow, wat een prachtig instrument!
Dat wil ik ook’.’’ Na ‘heel lang zeuren’, zoals ze het zelf omschrijft, en ook een beetje
sparen, kreeg ze op haar negende het felbegeerde instrument. Een harp is bijzonder,
zegt ze. ,,Als je een harp ziet, denk je meteen aan de hemel.’’

Als je een harp ziet, denk je meteen aan de hemel
Stella Oudgenoeg

Popliedjes
Ze speelt klassiek en popliedjes (‘die zijn niet zo moeilijk’). Of ze er later haar brood
mee gaat verdienen? ,,Nou, ik weet nog niet wat ik later ga doen. Maar het lijkt me
wel leuk om altijd te blijven spelen.’’
Van een harp naar een verzameling miniatuur-auto’s is deze zaterdagmiddag in
Lombok maar een kleine stap. Richard Eskes (38) staat naast zijn koopwaar, vele
tientallen schaalmodellen, van oldtimers tot luxe sportwagens. Hij is een
verzamelaar. ,,Ik koop vaak grote partijen. Maar die kan ik niet allemaal bewaren. Ik
moet ruimte maken en dat doe ik eens per jaar, door hier te gaan staan.’’
Mannen, natuurlijk mannen, snuffelen tussen zijn koopwaar, die vriendelijk is
geprijsd. Voor vijf euro kun je al een autootje meenemen. ,,Tja, ik sta op een
rommelmarkt. Dus ik kan moeilijk meer vragen. Maar je hebt ze ook heel duur hoor,
tot 1500 euro. Daar zit een swarovski-kristal in. Nee, die heb ik zelf niet.’’

Straatorkesten verzorgen de muziek op de Lombok Straatfeesten. © Angeliek de
Jonge

Goede doel
Niet iedereen staat er voor zichzelf, ook het goede doel wordt niet vergeten. Anita
Hardeman verkoopt kleren voor Huize Agnes in Utrecht, waar ze zelf werkt. In Huize
Agnes worden vrouwen zonder geldige verblijfspapieren, en hun kinderen,
opgevangen. Er is vooral behoefte aan huisraad, kasten en bedden, vertelt
Hardeman. ,,En dan het liefst spullen die niet kapot zijn.’’ De kledingverkoop moet
daar geld voor opleveren.
Hardeman heeft vrienden in Lombok, zo kon ze aan een kraam komen. ,,Dat is
handig. Kan ik af en toe naar de wc en ze kunnen me komen aflossen. En dit is een
heel leuke plek om te staan. Heel gezellig.’’

