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Arnold fortuin
Pakw eg zo'n tw eehonderd meter bng is- ie, de Slot zichtweg. Een redelijk brede
straa t; keu rige huizen , vo lop parkeer gelegenheid. Mij n liefje w at wil j e no g
men, zo di cht bij het stadscentrum , ingeklem d tussen ( Iron auscstraat en
Vclvcwcg. M et zo'n straat en zo'n straatn aam ku n j e je laten zien. Je
veronderstelt ('rgl' llS , desnoods wat verder van de \Vl'g af, zich t o p ee n slot .
Maar helaas. Er is geen zicht o p een slot, g t 't'll slot in zicht , alleen een
die renkliniek me t dl' naam Slotz icht . Het straatn aambord maakt je (lok alnier
wij zer , er staat alleen maar 'Slorzichtwcg'.
I J O l' komt een straat I1l I aan zo'n veelbclovende naam? Eens moet er ecu 'H uize
Slotzic hr' hebben gestaan, aan het bq.,>in van dl' \Vl'g. M aar dit 'l Iuir c' kun j e
nauwelij ks beschouwe n als
de naamgeve r van de
straat. Eens was er uitzich t
op het slot Bcu di cim .
V;ul.1fdit hog e de l'! van de
stad kou je op ecu heldere
dag de co nto uren zien van
S
dat ec uw enoude slot . H et
silhouet van adellijke
glorie, kilom eters
Dui tsland in. is uit het
-ic hr verdw enen.
Sla j e vanaf de Cr ona usestraat, eve n voorbij het voo rma lig restaurant AB , linksaf
naar de Slotzichtweg. dan ligt, direct aan de recht erhand, de dieren kliniek.
Maar In de tij den van we leer kan dat me t de naamgev er geweest zijn . Hooguit
de dank bare gebr uik er. Z e knappe n daar zieke dieren op, die er verwend
wor den als de sletbewoners van het verleden . M aar zicht op een slot. ... ? Dat is
toch andere koek . N a tweeh on derd me ter Slcc-icb rweg bots je, net als aan dl'
Gronausesrraat, op een bebouwd e w and van w oningen . H ier heet de
dwars straat Velveweg. Eens ston d er he t erve 'D e Velve'.
D e naam 'Slc tzichtw eg' doet denken aan die kro eg m idden in de stad Utrecht
die ze 'Z eezich t' noemden . O f aan dat door het verleden gebeu kte land huisj e
dat, ingekl emd in nieuwbouw, 'Heidezicht ' heet. Of aan dat ach terafweggetje
dat Industriestraat heet, m aar waar de industrie is opge doekt. Straatnamen
hebben een lang leven . Ze beware n daarmee een ver leden . D e Slotzichtweg is
er h et voor beeld van. M aar waarom staat het niet op zijn naambord?
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