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De eenzaamste man is dood
Stadsleven zoekt naar het kleine nieuws dat hoort bij de grote stad. Verslaggever Jeroen Kreule zwerft rond. Vandaag: de begrafenis van een eenzame man.
heid uit.
Zijn flat was een chaos, het was er
vies.
De thuishulp kwam er elke woensdagmiddag, tussen een en vier. Ze
deed de was, deed af en toe een boodschap, ze maakte schoon. Hij vergat
regelmatig de wc door te trekken.
Hammer was een mooie man,
zegt de thuishulp. Een stuk eigenlijk. Slank, prachtige ogen, grote
voeten.
Maar ergens is het misgegaan.
Veel weet ze niet van hem. Alleen
dat hij in 1956, samen met zijn moeder, is gerepatrieerd naar Nederland. De eerste jaren woonden ze samen in een pension, daarna kregen
ze de flat in Kanaleneiland. Zijn
moeder overleed een jaar of twintig
geleden. Waarschijnlijk had hij
twee zussen in Indonesië, maar die
zijn niet getraceerd.
Hammer leefde van een AOW.
Een keer in de week ging hij naar
het postkantoor, om geld te halen.
De begrafenis, gisterochtend op
Daelwijck, was mooi. Met een korte,
Indonesische kerkdienst. Op zijn
kist lagen gele rozen.
George Richard Hammer is dood.
En begraven.
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eorge Lodewijk Hammer is
dood. En begraven.
De wijkagent, een verpleegkundige van de GG &
GD en een maatschappelijk werkster van Portes vonden hem vorige
week maandagmiddag, in zijn flat
in Kanaleneiland.
Hij lag achter de voordeur, die op
een kier stond. Hammer had het die
middag koud.
Hij droeg ondergoed en een dikke
winterjas. Op de grond lag basmatirijst, op tafel een toetje. Hij lag er
vredig bij, daar achter zijn voordeur, zeggen de mensen die hem
aantroffen.
George Lodewijk Hammer had
niemand. Geen vrouw, geen kinderen, geen vrienden, geen familie.
Hammer, geboren in 1937 in Indonesië, was volgens de thuishulp de

Hammer was een knappe man: slank, prachtige ogen, grote voeten. FOTO JEROEN STOOPS

eenzaamste man die ze in 27 jaar
heeft meegemaakt.
Hij leefde een leven zonder telefoon, zonder televisie, radio en
krant.
De klok in zijn driekamerflat
stond al maanden stil.

Zijn bed was altijd keurig opgemaakt. Hij sliep er nooit.
Hammer sliep in een aftandse
stoel.
Praten kon hij al een tijdje niet
meer. Ja, nee, dat was het.
Lachen deed hij ook nooit. Het

leek wel of Hammer lang geleden al
afscheid had genomen van het leven. Zijn hoofd leek leeg, alleen zijn
lijf deed het nog.
De thuishulp schrok, toen ze hem
in januari voor het eerst opzocht.
Wat straalde die man een eenzaam-

Heeft u suggesties?
Laat het ons weten.
Mail naar un.stadsleven@ad.nl of bel
030 236 03 02

Suggesties?

Bekend
van de
Gouden
Pollepel

Kies uw
favoriete
restaurant
Uit eten is een verzameling van de wekelijkse
rubriek Eten in AD Utrechts Nieuwsblad en
AD Amersfoortse Courant. Interessante restaurants in Utrecht, Amersfoort en omgeving
zijn bezocht, beproefd en beoordeeld.

Een interessant detail is dat de restaurants,
zonder hiervan te weten, hebben meegedaan
aan de competitie De Gouden Pollepel.
De winnaar mag zich een heel jaar lang trotse
eigenaar van de Gouden Pollepel noemen.

Uit eten biedt u een houvast als het gaat om
de kwaliteit van een restaurant. Het vertelt niet
alleen alles over de gerechten, maar ook over
de entourage, de bediening, originaliteit en
prijs-kwaliteitverhouding.

Kies uw eigen winnaar uit deze ruime selectie
restaurants. Want eten blijft tenslotte een
kwestie van smaak!

Ja, ik bestel het boek ‘Uit eten’ Utrecht ¤ 13,95 (bestelnr. 6991897)
Aantal: ................ (+ eenmalige verzendkosten ¤ 1,95)
Dhr.
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95

Bestel nu! Ga naar www.AD.nl/boekenshop of stuur de bon op.
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Postcode:
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Stuur deze bon naar: AD Boekenshop,
Antwoordnummer 336, 3500 ZB Utrecht.
(Postzegel niet nodig.)
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