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Door: Herman Hellemans en Jan Schutte

Jaren 70: Jeugdsoos PIT en 
Jongerencentra ‘Karma’ en 
‘Icarus’ 
We zitten inmiddels in de jaren 70. 
Toen werd het gebouw vooral ge-
bruikt als jongerencentrum. Als 
eerste was jongerenvereniging ‘PIT’ 
actief. We hebben nog proberen te 
achterhalen wat nu de afkorting van 
PIT was in die tijd. Een vermoeden 
was dat de eerste letter ‘P’ ook weer 
stond voor ‘Patronaats’ net zoals we 
dat ontdekt hadden bij de voetbal-
vereniging PVCV die ook in het ge-
bouw was ontstaan. Een wat oudere 
Vleutense bewoonster uit die tijd gaf 
uiteindelijk de oplossing voor ons 
vraagstuk: “PIT is geen afkorting ge-
weest hoor! Het had te maken met 
dat we jongeren waren met PIT”!
Het lukte ‘PIT’ om de toen bekende 
band Ekseption naar Vleuten te ha-

len in een grote tent aan de Hinder-
steinlaan.

Jeugdsoos ‘PIT’ werd later 
opgevolgd door het jongeren-
centrum ‘Karma’ (’70-’72). 
Mooie tijden braken aan: veel vrij-
heid, muziek, bier, wijn en soms ma-
rihuana. In de beginperiode van Kar-
ma werden afgedankte bankstellen 
en dikke fauteuils verzameld en naar 
het gebouw gesjouwd. In een hoek 
werd een draaitafel-bar in elkaar ge-
zet en aan de overkant een gewone 
bar. Karma kon van start! 
In Vleuten waren destijds twee 
jeugdlocaties: ’t Hamhuus en Kar-
ma. ‘t Hamhuus trok jongens met 
Kreidlers en Zundapps en soms een 
Opel Manta, het haar kort geknipt. 
Karma trok langharingen, alternatie-
ven, rockliefhebbers met Puchs en 

Tomos- brommers. In het naastge-
legen dorp De Meern bestond al De 
Kruk (latere Azotod): dat was seri-
euze concurrentie, want die boekten 
Brainbox, Focus met Thijs van Leer, 
Kayak en hadden een fl inke uitstra-
ling in dezelfde doelgroep. Om be-
zoekers te trekken maakte Karma 
posters met vaak psychedelische 
ontwerpen en er werden aankondi-
gingen van evenementen gestuurd 
naar underground tijdschriften zoals 
Aloha. 
Aanvankelijk waren er de discoavon-
den: gewoon platen draaien. Met 
platen van Emerson, Lake & Palmer, 
Yes en Wishbone Ash. Daarna wer-
den er effecten toegevoegd met een 
vloeistofprojector, zodat bewegende 
psychedelische kleurenbeelden ont-

stonden. 
Het aanbod van Karma werd uit-
gebreid met fi lmmiddagen met 
fi lms van Charlie Chaplin en Buster 
Keaton. Later fi lms van Pier Paolo 
Passlini en er was de 12+1 Culturele 
manifestatie: in de ochtend kinder-
activiteiten, rond de middag een 
toneelvoorstelling (van toneelgezel-
schap Elkerlyc), in de middag een 
optreden van Stan Tracey en in de 
avond Livin’ Blues. De oprichters 
van Karma, zelf jongeren, vormden 
het eerste bestuur van Karma en 
waren bij de start het eerste bestuur 
van jongerencentrum Icarus.

De jeugdwerkers en de 
professionalisering 
In het begin draaide het jongeren-
werk in het gebouw zelfstandig en 
het was voor en door jongeren zon-
der jeugdwerkers van de Gemeente. 
Veel vrijheid dus en door eigen initi-
atief van 6 à 7 jongeren in de leeftijd 
van 16-18 jaar is Karma ontstaan. 
Er was, op afstand, wel een volwas-
sen toezichthoudend orgaan van de 
kerk. Piet Boeijen, de koster, hield 

‘Raadhuis Vleuten’, bijna 100 jaar ontmoeten en 
verbinden van mensen (3) 
Iedereen kent wel ‘het monumentale gebouw’ tegenover de Rooms-katholieke Willibrordkerk in Vleuten. Een pand met 
een rijke historie en altijd gericht op het ontmoeten en verbinden van mensen. Wat gebeurt er op dit moment in dit 
gebouw en wat is er allemaal in gebeurd in die bijna 100 jaar van zijn bestaan? In een drieluik geven wij een overzicht 
van wat er allemaal in dit bijzondere gebouw heeft plaats gevonden. Het eerste deel betrof de beginperiode 1928-1940 
(zie het decembernummer van 2020). Het tweede deel betrof de periode 1940-1965 (zie het maartnummer van maart 
2021). Nu deel 3: de periode 1965-heden.

Afbeeldingen:

1:  Schilderachtig tafereel bij Raadhuis 
Vleuten. Foto: Elly Verkleij. 

2:   Poster en aankondiging van 
optreden van Ekseption dat door 
PIT werd georganiseerd. Kaarten te 
koop bij boekhandel G. Wortel en 
Rijwielhandel Jan van Zuijlen. Op 
de poster wordt vermeld dat het 
geld voor de verbouwing van jeugd-
sociëteit ’t Klockhuys is. Mogelijk 
nog een voorloper of werknaam van 
het latere jongerencentrum Karma?  

3:   1971- Lidmaatschapskaart ‘PIT’ 
van Paul Roosenstein, een van de 
oprichters van ‘Karma’, het latere 
‘Icarus’  
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4:   Met de tractor werd het bord 
‘Karma’ opgehangen en was het 
jongerencentrum Karma een feit. 
Een eigen initiatief van jongeren in 
Vleuten. 

5:  Jongerencentrum ‘Karma’ (de 
voorloper van ‘Icarus’) Het tijdperk 
van Puch-, Tomos-, Kreidler- en 
Zündapp-brommers

6:   Links de prijslijst van ‘Karma’; 0,75 
cent voor o.a. een fl esje bier, cerise, 
7-Up en chocomel; maar wie weet 
wie deze dame is?

7:   PIT werd opgevolgd door Jongeren-
centrum ‘Karma’ en dat werd later 
jongerencentrum ‘Icarus’
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een beetje een oogje in het zeil.  Geld 
werd er verdiend door bij optredens 
de omzet aan de bar te genereren. 
Soms was er een zeperd als er te 
weinig mensen kwamen bij een op-
treden, maar het optreden van Livin’ 
Blues werd een absolute kaskraker 
waar men nog lang op kon teren. Er 
kwamen wel 1000 betalende bezoe-
kers. Na verloop van tijd werd het 
jongerenwerk meer gereguleerd en 
geprofessionaliseerd. Er werden be-
roepskrachten vanuit de gemeente 
Vleuten-De Meern ingezet en het 
gebouw moest aan allerlei voorwaar-
den gaan voldoen. Dat was niet tot 
algehele vreugde van de toenmalige 
jongeren die voor hun gevoel een 
stuk van hun vrijheid moesten in-
leveren. Er moest nu overlegd wor-
den en besluiten konden niet meer 
genomen worden door de vrijwil-
ligers. Het gebouw werd verbouwd 
en de visnetten en oude banken 

werden eruit gehaald. Dat was het 
begin van het einde en leidde ertoe 
dat het Karma-bestuur uiteindelijk 
uiteenviel, dat er een nieuw bestuur 
kwam en een nieuwe fase ontstond 
met jongerencentrum Icarus. De 
jeugdwerker en beroepskracht in die 
Karma-tijd was Kees van Santen (of 
van ’t Zand?); en in de latere Icarus 
tijd waren dit Jacob-Arie de Ligny en 
later Marinus.

Icarus (‘72-’85)
Jongerencentrum ‘stichting RK 
jeugdcomité Icarus’ (‘72-’85) heeft 
lang in het pand gezeten en veel 
mensen uit die tijd kennen het ge-
bouw nog onder deze naam. 

In de gemeentegids van januari 1973 
wordt melding gemaakt van de ver-
bouwing van het verenigingsgebouw: 
“Het R.K. jeugdcomité te Vleuten is 
indertijd al vergunning verleend voor 

de verbouw van het verenigingsgebouw 
aan de Past. Ohllaan. Een tegenvaller 
was, dat later bleek dat het Rijk niet 
op korte termijn in de exploitatie ging 
bijdragen. Het Vleutense plan was zo-
danig opgesteld, dat ook jongeren uit 
Haarzuilens  in het verenigingsgebouw 
terecht zouden kunnen. Daarom werd 
het bedrag dat in principe was toege-
zegd voor een jeugdhuis in Haarzuilens 
- de bouw bleek geen haalbare kaart 
te zijn - voor deze -Vleutense- verbou-
wing beschikbaar gesteld. De totale 
kosten van deze verbouwing van het 
verenigingsgebouw werden geraamd 
op 310.000 Nederlandse guldens.”

Het was ook de tijd van de disco-
theekavonden met diskjockey Wim 
van ’t Klooster. Leuke anekdote van 
Wim: “Ik was toen 14 jaar en moest 
voor sluitingstijd van Icarus thuis zijn 
van mijn ouders. Dat loste ik op door 
aan het eind een lange LP van Pink 
Floyd (Dark side of the Moon) op te 
zetten en er dan stiekem tussen uit te 
knijpen’. 
Later kwam Discotheek Firewood 
met o.a. diskjockey Henk Brouwer 
en de AVRO’s top-pop (top 50). Elke 
maand kreeg de Vleutense jeugd van 
Henk Brouwer de tiplijst voor goede 
muziek! 
In deze periode waren er naast de 
disco’s ook vele andere activiteiten: 
o.a. hobbyclubs; beatballet; open 
huis; de koffi ebar; de kindervakantie-
weken (jaren 70 en 80), de jaarlijkse 
start van de avondvierdaagse en kin-
dercarnaval.

‘Frietkot van Jes’
In deze Icarus-periode stond er voor 
het gebouw een friettent met de bij-
naam: ‘frietkot van Jes’. Het gebouw 

had toen aan de voorzijde nog een 
nooddeur. Als een voorstelling dan 
voorbij was, waren er slimmeriken 
(waaronder een van de zonen van 
oud-wethouder Oostrom) die via 
deze nooddeur als eersten in de rij 
stonden bij de friettent. Mooie anek-
dote hierbij: Het gerucht ging, dat 
beheerder en barman Piet Boeijen 
van het verenigingsgebouw de af-
spraak had met patateigenaar Jes, 
dat hij meer zout bij de patat moest 
doen, want dan dronken ze meer!

Over de tijd van Karma-‘Icarus’ is nog 
heel veel te vertellen, een roemruchte 
periode, een dik dossier en wellicht 
kan daar nog een keer een aparte 
uitgave over komen. In deze peri-
ode hebben erg veel bekende bands 
en artiesten opgetreden: Heart (Pa-
tricia Paay, waarbij de gemoederen 
bij de bezoekers opliepen over het 
‘aangesloten’ leren pakje….); Penny 
de Jager met haar dansgroep; The 

Nits (‘Tutti Ragazzi’); Felix Meur-
ders; Stan Tracey; Herman Brood; 
Vitesse; Supersister met Robert-Jan 
Stips; Robby van Leeuwen (Littnee, 
Galaxy Lin en later Shocking Blue); 
Solution; De playbackshow; de huis-
band van Icarus: Dablin; Massada; 
Mr. Albert Show met Bertus Borgers 
(bekend van Wild Romance en Sweet 
d’buster). En wat velen niet weten is, 
dat Jan Wolkers in het gebouw een 
van zijn eerste boekbesprekingen 
heeft gehouden; Karel van de Graaf 
had destijds een radioprogramma 
en nam een afl evering op in het Ge-
bouw.

Een bijzonderheid was wel, dat het 
oude bestuur en de oprichters van 
Karma en Icarus uit 1972 op 11 maart 
2016 nog een reünie hebben gehad 
in Raadhuis Vleuten. Het is mooi om 
te zien dat zo’n groep enthousiaste 
jongeren uit 1972 met hun idealen 
en maatschappelijke drive elkaar 44 
jaar later weer ziet in 2016 met een 
reünie. Zij deelden hun mooie ver-
halen en foto’s voor dit artikel. Een 
bijzondere dank is op zijn plaats! Op 
de volgende pagina de twee foto’s 
uit 1972 en 2016, je herkent ze direct.

Afbeeldingen:

8:   18  februari 1971: Kinder-instuifcar-
naval met in het midden de bekende 
kleuren van voetbalvereniging PVCV.

9:   Augustus 1976: Kindervoorstelling in 
Icarus tijdens de kindervakantieweek 
in de zomervakantie. 

10:   Weekkalender met de activiteiten uit 
het jaarverslag Icarus 1979.

11:   Jaren zeventig: jongeren in ‘Karma-
Icarus’ op de eerste verdieping van 
het gebouw waar nu de grote zaal is 
in Raadhuis Vleuten.

12:   De zogenoemde ‘Vloerkleed-feesten’ 
in Icarus.

13:   Jongeren in ‘Karma-Icarus’ in de 
jaren ‘70; mooie tijden: muziek, bier, 
wijn, en soms ook marihuana. 

14:   Ca. 1980 De bar, episch centrum van 
‘Icarus’ 
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“Gemoederen verhit bij 

optreden Patricia Paay in 

'aangesloten' leren pakje”
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Woninginrichting René 
Bouhuijzen (1986-1996) 
René Bouhuijzen heeft in 1986 het 
gebouw van de kerk gekocht. Het 
pand werd nu groots verbouwd. 
Beneden was de woninginrichtings-
winkel en boven kwam het woonhuis 
van Gemma en René Bouhuijzen. La-
ter zijn Gemma en René Bouhuijzen 
verhuisd naar de plek van de oude 
bakkerij van bakker Van Dijk aan 
de Dorpsstraat/ Odenveltlaan. Zij 
hebben ook dit oude bakkerijpand 
prachtig opgeknapt.

Woonstichting Vleuten-de 
Meern, het latere Groenrand 
Wonen en na de fusie Groen-
West (1996-2015)
In 1996 kocht de toenmalige woon-
stichting Vleuten-De Meern het pand 
van makelaar Treur die het pand net 
ervoor had gekocht van de familie 
Bouhuijzen. Na een grondige ver-
bouwing door Geelen Bouw werd in 
het voorjaar van 1997 het kantoor 
van Groenrand Wonen (later Groen-

West) geopend. De benedenverdie-
ping werd als kantoorruimte in ge-
bruik genomen. De bovenverdieping 
werd in het begin verhuurd aan een 
van de Vleutense huisartsen. Door de 
groei van Vleuten-De Meern groeide 
ook de woningstichting. Rond 2013-
2014 fuseerde de woningstichting 
met twee andere woonstichtingen 
tot GroenWest en verhuisde naar 
Woerden. Het Gebouw heeft in de 
periode 2014-2015 bijna 2 jaar leeg 
gestaan. 

Raadhuis Vleuten 
(2015-heden)
Mei 2015 hebben Joyce en Herman 
Hellemans, met ondersteuning van 
ruim 100 mensen uit Vleuten e.o. 
het gebouw gekocht van GroenWest. 
Het Gebouw werd opgeknapt en ver-
duurzaamd, originele details werden 
weer teruggebracht en aan de ach-
terzijde werd een mooi zwart gietij-
zeren balkon in Amsterdamse stijl 
toegevoegd aan het gebouw. Vanaf 
dat moment heeft dit monumentale 

gebouw de naam ‘Raadhuis Vleuten’ 
gekregen. De naam Raadhuis Vleu-
ten is ontstaan na een brainstorm-
sessie met enkele Vleutenaren. Het 
gebouw was in 1946 tijdelijk raad-
zaal geweest, dus de naam Raadhuis 
Vleuten paste wel bij het monumen-
tale gebouw en bij de gedachte: ‘het 
ontmoeten en verbinden van men-
sen’. Vleuten had zo weer haar eigen 
‘Raadhuis’! De nieuwe plannen met 
het gebouw sloten hier ook op aan: 
beneden ‘Raad’ (bedrijfsverzamel-
gebouw voor advies en dienstverle-
ning) en boven ‘Beraad’, bijeenkom-
sten met sprekers en documentaires 
voor de bewoners van Vleuten en 
omgeving.  In Raadhuis Vleuten zijn 
ruimtes te huur voor trainingen, hei-
dagen en vergaderingen en op de 
begane grond worden kantoren ver-
huurd aan lokale ondernemers.

Documentaires en 
bijeenkomsten
Sinds 2016 is de grote zaal in ere 
hersteld en worden er in de zaal van 

Raadhuis Vleuten documentaires 
(“Raadhuis DOC’s”) en bijeenkom-
sten georganiseerd. De sfeervolle 
grote zaal zorgt voor een informele 
en fi jne ambiance waar mensen met 
elkaar in contact komen. Bij de do-
cumentaires is het concept dat de 
fi lmmaker aanwezig is en er gelegen-
heid is om na de documentaire aan 
de fi lmmaker vragen te stellen. Na 
afl oop van de bijeenkomst of docu-
mentaire gaat de bar open en wordt 
er nog een drankje genuttigd en ge-
zellig na- en bijgepraat.

De meest uiteenlopende documen-
taires en sprekers zijn inmiddels 
al in de grote zaal geweest: prach-
tige documentaires over Herman 
Brood; ‘Amsterdam Wildlife’ ;‘De 
vogelwachter’; ‘0,03 seconden’ met 
Femke Heemskerk; ‘L’amour des 
moules’; ‘Old passioned’ ‘Juf Kiet’; 
‘Down to earth’; ‘Source to sea’; 
‘One year on a bike’ een documen-
taire over wereldreizigers op de fi ets; 
een hoogleraar dromen,  die je dro-
men kon verklaren; de winnaar van 
de zilveren camera Theo Bosboom 
met prachtige beelden; bijzondere 
schrijvers van een boek; bourgondi-
sche bijeenkomsten en wijnproeve-
rijen etc. etc.  

Terug in de tijd in Raadhuis 
Vleuten
Ad van Zoeren organiseert elk jaar in 
samenwerking met Raadhuis Vleu-
ten de bijeenkomst ‘Terug in de tijd’, 
waar de historie van Vleuten prachtig 
in beeld wordt gebracht met mooie 
en ludieke verhalen.  Vrijdagavond 
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Afbeeldingen:

15:   Bestuur van ‘Karma’ en oprichters ‘Icarus’ (ca. 1972).  

16:   Oud bestuur ‘Karma’ en oprichters ‘Icarus,’ tijdens de reünie in 
Raadhuis Vleuten 2016 maar nu 44 jaar later!  

17:   1986, Gemma en René Bouhuijzen maken het gebouw klaar voor 
hun woninginrichtingsbedrijf.

18:   1987, Foto van Gemma en René Bouhuijzen tijdens de opening van 
hun woninginrichtingszaak.

20:   Mei 2015;  Joyce en Herman Hellemans bij hun eerste stap in Raad-
huis Vleuten.

21:   2016;  De huidige grote zaal van Raadhuis Vleuten.
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24 september 2021 is er weer een 
bijeenkomst gepland over ‘Terug in 
de tijd’ in Raadhuis Vleuten, ervan 
uitgaande dat we tegen die tijd weer 
wat meer bewegingsruimte met el-
kaar hebben om dit soort bijeenkom-
sten te organiseren. Via de website 
raadhuisvleuten.nl kan hiervoor een 
toegangskaartje worden bemach-
tigd.

Voorrecht en 
verantwoordelijkheid
“We wilden met dit initiatief niet af-
hankelijk zijn van subsidies en onze 
eigen broek ophouden, daarom is 
op de begane grond een klein be-
drijfsverzamelgebouw ontstaan waar 
lokale bedrijven kantoor houden en 

wordt de grote zaal ook verhuurd 
aan trainingsbureaus en veel ge-
bruikt voor vergaderingen. Hiermee 
dekken we de jaarlijkse kosten en de 
verbeteringen van het monumentale 
gebouw en kunnen we lage entree-
prijzen houden voor onze documen-
taires en bijeenkomsten. Wij vinden 
dat iedereen, ongeacht de diepte van 
zijn of haar beurs, onze Raadhuisbij-
eenkomsten moet kunnen bijwonen. 
Het is een voorrecht, maar ook een 
verantwoordelijkheid om voor zo’n 
mooi gebouw te mogen zorgen; over 
100 jaar staat het er zeker nog en dan 
hopen we dat het pand er weer iets 
mooier uit ziet, goed gebruikt is en 
we ons steentje daartoe hebben bij-
gedragen,” aldus Herman en Joyce. 

Ontmoeten en verbinden van men-
sen staat nu ook weer centraal in 
Raadhuis Vleuten, zoals het al bijna 
100 jaar in dit gebouw gebeurt. Joyce 
en Herman Hellemans zetten deze 
mooie traditie voort. Wil je de kalen-
der ontvangen van de documentaires 
en bijeenkomsten die in Raadhuis 
Vleuten worden gehouden? Stuur 
dan een email naar info@raadhuis-
vleuten.nl 

Boek over 100 jaar ontmoeten 
en verbinden in ‘Het Gebouw’
Er komt nog een boek over de his-
torie van dit bijzondere gebouw en 
hiervoor kunt u nog oude foto’s en 
verhalen over dit gebouw aanleveren. 
Oude foto’s, nog meer mooie verha-

len of suggesties over dit gebouw 
zijn van harte welkom, met een leuke 
verrassing als dank. (bel hiervoor 
Herman Hellemans 06-51204991 of 
stuur een email naar info@raadhuis-
vleuten.nl )

Bronnen en dankwoord
Deze drieluik is tot stand gekomen door 
de bijdrage van veel mensen, met dank 
aan de ontvangen verhalen en foto’s 
van het Utrechts Archief; het archief 
van het Parochiecentrum; Gemeente 
Utrecht, afdeling Erfgoed, Alice Gut; 
Veronique Voorn; Ad van Zoeren; Ar-
nold van Dijk; Jaap van Veen; Nel van 
Dijk; Lies Staal; Piet Boeijen; Jan Win-
gelaar; Elly van Groeningen- Mocking; 
Jasper Vulto; Tinie Verheul- Wolswijk;  

meester van Oostwaard; Herman van 
den Tempel; Henny Smorenburg; Le-
onarda Carpay; Kees Rasch; Ad Ver-
hoef; Rob Oostrom; Eef van Rooijen; 
GroenWest (boekje van Lutske Wijma 
en Arda, Piet Verlaan, Lilian Ver-
heul); René en Gemma Bouhuijzen; 
Wim van ’t Klooster; het bestuur van 
Karma en Icarus (Hans van den Berg; 
Kees van Zijl; Frans van Noordenburg; 
Paul Roosenstein; Paul Honders; Ad 
van Zijl); Bert van der Meer; Corrie 
Horstink-Teunissen; Jos van Dijk; Elly 
Verkleij en tot slot niet te vergeten, 
de Historische Vereniging Vleuten-De 
Meern-Haarzuilens & Leidsche Rijn !

Afbeeldingen:

22:   2018 Documentaire ‘Source to sea’, 
met de Plastic Soup Surfer Merijn 
Tinga in de grote zaal van Raadhuis 
Vleuten.

23:  Ontvangstcomité met Vleutenaren 
Walter Delleman en fi lmmaker Hans 
den Hartog (betrokken bij Raadhuis 
DOC’s) bij de ingang van Raadhuis 
Vleuten.

24:  2019:  Actie ‘Vleuten schoon’ een 
initiatief van Marjolijn Vendrig, dat 
in samenwerking met Makelaardij 
Welwonend, Smiling First en Raad-
huis Vleuten jaarlijks wordt georga-
niseerd. Doel is om Vleuten schoon 
te maken van zwerfvuil en de jeugd 
samen met ouders en grootouders op 
een gezellige manier hiervan bewust 
te maken.

25:   Raadhuis Vleuten beschermd door 
een mooie regenboog.

26:  Gerenoveerd en verduurzaamd 
Raadhuis Vleuten vanuit de lucht. 
Foto van mei 2021 van Jeroen Komen 
van ‘Ik kan vliegen’.
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