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A
ls Nelleke Wuurman
iets in haar hoofd had,
zat het nergens anders.
Pittig en daadkrachtig
zorgde ze ervoor dat de
Utrechtse ‘krachtwijk’
Overvecht leefbaarder
werd. De oud-onderwij-
zeres was actief in
diverse   wijkraden en

buurtoverleggen en was twaalf jaar Statenlid
voor de Partij van de Arbeid. Zij kon als geen
ander op haar welbespraakte manier tegen-
standers overtuigen van haar argumenten, en
haalde alles uit de kast om haar zin te krijgen.
Haar wijkwerk was haar leven.

De buurtkinderen noemden Nelleke altijd
‘de baas van de wijk’. Op haar uitvaart werd ze
ook de ‘hoedster van Overvecht’ genoemd.
Die titel paste haar: zij behoedde de wijk voor
verloedering en knokte ervoor dat bewoners
op een positieve manier met elkaar in verbin-
ding bleven. Zelf deed ze dat door flyers over
een door haar georganiseerd event bij ieder-
een persoonlijk af te geven. Als er een nega-
tief artikel over haar wijk in de krant ver-
scheen, belde ze de journalist stante pede op.

Zij vond dat haar wijk beter verdiende. Hoe 
ze dat deed liet ze vorig jaar zien in het tv-
 programma ‘Typisch Overvecht’ waarin ze
 optrad. 

Nelleke had haar hart verpand aan die mul-
ticulturele wijk met de nodige problematiek.
Wanneer familie haar weleens aanspoorde
naar een wat betere buurt te verhuizen, wilde
ze daar niets van weten. “Ik vind het veel te
gezellig tussen al die vreemde vogels”, ant-
woordde ze dan. Ze was warmhartig, betrok-
ken en oordeelde niet snel. Bang was ze ook
niet. Vaak genoeg trof ze na haar avondver -
gaderingen hangjongeren aan voor haar deur,
maar ze keek hen altijd recht aan en als ze rot-
tigheid uithaalden ging ze erop af. Iedereen
had ontzag voor de 79-jarige buurtbewoner. 

Jong zelfstandig 
Nelly Catharina Wuurman werd geboren op 17
februari 1940 in Amsterdam als oudste doch-
ter van metaalbewerker Cornelis Wuurman
en coupeuse Cor Wolvers. Haar ouders werk-
ten beiden veel en hard. Nelleke, haar zusje
Cor en broertje Kees waren al jong zelfstan-
dig. Ze speelden hele dagen spelen op straat,
gingen vaak naar Artis, waar ze via de Planta-
ge Doklaan naar binnenglipten. ’s Avonds
mochten ze niet verder dan de leeuwenkop op
de brug bij het Tehuis voor Ouden van Dagen,
het huidige Sarphatihuis. 

Nelleke was de serieuze van het drietal, de
verantwoordelijke. Die rol pakte ze steviger
op toen onverwachts haar moeder overleed.
De kinderen wisten niet eens dat ze ziek was
toen een tante hen in de keuken vertelde dat
moeder dood was. Ze was toen net zestien en
nam de moederrol over: koken, wassen, strij-
ken, Kees en Cor op tijd naar school sturen.

Ze moest wel, maar stoppen met de middel -
bare meisjesschool wilde ze niet. Haar vader
draaide intussen dubbele diensten om Nelleke
daarna te laten studeren. Ze stelde haar vader
niet teleur en haalde in twee jaar tijd haar
 diploma voor de kweekschool en stond als 
19-jarige   voor de klas. 

Ze bleef nog jaren thuis wonen tot ze een
vacature zag bij een Nederlandse school in het
Duitse Handorf. Ze hield wel van een uitda-
ging en ging lesgeven aan de kinderen van
daar gelegerde Nederlandse militairen. Ze
ontmoette er Roel Heskamp, die bij de lucht-
macht werkte. De twee verschilden zo van el-
kaar dat ze elkaar mooi aanvulden; wanneer
Nelleke te extreem doordraafde, trapte hij op
de rem. Ze trouwden in 1971. Ook in haar rela-
tie schuwde ze de confrontatie niet. Vooral
over politieke kwesties konden ze pittig dis-
cussiëren: Roel met zijn standpunten als
D66’er en zij met die van de PvdA. “Zijn sti-
mulerende manier van praten hielp mijn per-
soonlijkheid te vormen”, zei ze later. Het stel
kreeg geen kinderen, maar dat ervaarde ze
niet als gemis. “Ik heb elke dag al veertig kin-
deren in mijn klas”, zei ze luchtig. 

Op een ochtend in 1986, ze woonden in-

middels alweer jaren in Utrecht Overvecht,
vertrokken ze beiden naar hun werk. Tot zij
een telefoontje kreeg: Roel had een hartstil-
stand gekregen. Ze was helemaal van de kaart,
ze hadden nog zoveel plannen samen. Haar
zus Cor bood aan te blijven slapen, maar na
een paar nachten stuurde ze haar naar huis.
Een paar dagen na de begrafenis stond ze weer
voor de klas. Net als na haar moeders overlij-
den beet ze zich vast in activiteiten, om maar
niet alleen thuis te zitten. Na Roel kwam er
nooit meer een andere man in haar leven.
Want, zei ze: “Zo eentje bestaat niet meer.”

De laatste twintig jaar van haar carrière
werkte Nelleke op de toenmalige Mahatma
Gandhischool, eerst als lerares, later als ad-
junct-directeur. Dolgraag had ze directeur
willen worden toen de school fuseerde met
een andere school uit de wijk, maar de keuze
viel op een jongere concurrent en dat stak
haar. De lol was er voor haar af. Ze was toen al
een paar jaar Statenlid voor de PvdA en stopte
al haar energie daarin. Ze streed voor een
groene en milieuvriendelijke provincie, en
kwam op voor de positie van vrouwen: ze was
een echte ‘rooie vrouw’. 

Nelleke was oprecht verontwaardigd over
zaken die in haar ogen de verkeerde kant op
gingen. Zoals de verplaatsing van de prostitu-
ees van het Zandpad naar een andere locatie
in Overvecht. Ze protesteerde hevig, niet al-
leen omdat ze vond dat die vrouwen een eer-
baarder beroep verdienden, ook omdat ze niet
wilde dat haar wijk als afvoerputje van de stad
werd gebruikt. Haar heldere, luide stem klonk
bij die verhitte vergaderingen boven alles uit.

Na haar prepensioen nam ze nog meer vrij-
willigerswerk aan. Ze had er lol in en vond het
fijn ergens een stem in te hebben en genoot
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Nelleke Wuurman (1940-2019)

Nelleke kende iedereen en
iedereen kende Nelleke. Als
vrijwilliger zette ze zich voltijds in
om de Utrechtse wijk Overvecht
leefbaarder te maken.

Links: Nelleke Wuurman in de jaren zestig als
onderwijzeres, met haar poes (1945) en met
haar inmiddels overleden man. 
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